
Sigurður Líndal lagaprófessor er léttur á fæti 
þótt kominn sé á efri ár. Sjötugur hljóp hann
hálft maraþon og nú skokkar hann annan h
morgun í 20 30 í ú

að að hlaupa reglubundið fyrir tuttugu árum ð
ungum mönnum úr lagad ildmeð h

Heimsóknavinir Kópavogsdeildar Rauða krossins eru alls konar 
fólk á ýmsum aldri. Þeir heimsækja fólk á einkaheimilum og
stofnunum í Kópavogi til að draga úr einsemd og félagslegri
einangrun, gefa lífinu lit.
Gæti heimsóknavinur gefið þínu lífi meiri lit?Heimsóknavinirnir eru sjálfboðaliðar. Þeir veita félagsskap og

nærveru. Til dæmis með því að spjalla, lesa, tefla, syngja og
fara út að aka eða ganga. Margir reiða sig á heimsóknir sjálf-
boðaliðanna til að gleyma gráma hvunndagsins um stund.Þekkirðu einhvern sem myndi hafa gott af því að fá heim-

sókn sjálfboðaliða? Til dæmis einu sinni í viku, í klukku-
stund í senn?

Ekki hika við að hafa samband í síma 554 6626 eða í net-
fangið kopavogur@redcross.is.
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kubbum
Þéttbókaður fram að jólum

Gífurlegir skógareldar geisa nú í Kali-
forníu í Bandaríkjunum og hefur Arnold 
Schwarzenegger ríkisstjóri lýst yfir neyðar-
ástandi í sjö sýslum í suðurhluta ríkisins.

Tæplega 405 ferkílómetrar landsvæðis hafa-
brunnið í skógareldunum í San Diego-sýslu og 
þurftu 250.000 manns að yfirgefa heimili sín í 
gær.

„Það eru fleiri hús að brenna en við höfum 
mannskap og búnað til að berjast gegn,“ sagði 
slökkviliðsstjórinn í San Diego, Lisa Blake, í 
samtali við AP-fréttastofuna. „Margir eiga eftir 
að tapa heimilum sínum í dag.“

Fréttablaðið hafði í gær spurnir af tveimur 
fjölskyldum sem flúið höfðu heimili sín.

„Við fengum að vita fyrir um tíu mínútum að 
við þyrftum að rýma húsið okkar. Börnin eru 
komin út í bíl og við erum núna að safna saman 
því nauðsynlegasta,“ sagði Joel Valdez, sem 
flúði heimili sitt í gær ásamt íslenskri eigin-
konu og þremur börnum. 

„Skógareldarnir hafa gríðarleg áhrif á allt líf 
í Kaliforníu. Verslunum er lokað, hundruð þús-
unda manna eru á flótta og San Diego er 
umkringd eldum sem eru stjórnlausir,“ segir 
Stefán Karl Stefánsson leikari, sem búsettur er 

nærri hættusvæðunum í San Diego. Hann segir 
skólahald falla niður í dag vegna ástandsins. 
Fólk sé farið að hamstra mat og vatn og Rauði 
krossinn hafi opnað neyðarskýli.

Engar flugvélar komust á loft í gær vegna 
vindanna og búist var við að herinn yrði 
kallaður út um eftirmiðdaginn.

Þá tilkynntu yfirvöld að eldarnir myndu auk-
ast og að þeir yrðu öllum líkindum verri en 
Cedar-eldarnir sem geisuðu á sama svæði árið 
2003, þar sem 1.134 ferkílómetra svæði og 
2.232 heimili urðu eldinum að bráð.

Íslendingar flýja undan 
skógareldum í Kaliforníu 
Skógareldarnir í Kaliforníu hafa færst í aukana síðustu daga. Fleiri hundruð þúsund manns flýja heimili 
sín og búist er við að ástandið muni versna. Íslenskar fjölskyldur hafa þurft að yfirgefa heimili sín í flýti.

Hljóp hálft maraþon 
sjötíu ára gamall

Samkvæmt drögum að 
samningi milli Orkuveitu Reykja-
víkur (OR) og Reykjavík Energy 
Invest (REI), sem kynnt voru 
sem umræðuskjöl á stjórnar-
fundum REI, var gert ráð fyrir 
samningi til tíu ára en ekki 
tuttugu ára eins og niðurstaðan 
varð að lokum.

Hinn 17. september voru stjórn 
REI kynnt drög að samningi sem 

gerðu ráð fyrir tíu ára samningi 
um einkarétt á hugverkum og 
þjónustu OR í erlendum verkefn-
um REI.

Sex dögum síðar kynntu, að 
þeirra sögn, Haukur Leósson, 
stjórnarformaður OR, og Bjarni 
Ármannsson, stjórnarformaður 
REI, samningsatriði fyrir Vil-
hjálmi Þ. Vilhjálmssyni, þáver-
andi borgarstjóra. Þá var samn-

ingstíminn kominn í tuttugu ár. 
Eftir að samningstíminn hafði 
tvöfaldast jókst virði REI og þar 
með hlutar OR í sameinuðu fyrir-
tæki REI og Geysis Green 
Energy.

Samkvæmt atriðum sem koma 
fram í drögunum er ráðgert að 
REI greiði OR fullt verð og rúm-
lega það fyrir ráðgjöf og þjón-
ustu starfsmanna.

Til stóð að semja til tíu ára



Barði, ert þú þessi Sval-Barði?

PTP HÁRSNYRTIVÖRUR
Þegar keypt er sjampó og hármótunarefni
í PTP línunni fylgir PTP hárnæring frítt með.

FRÍ NÆ
RING

 „Með þessu skrefi mun íslenska þjóðkirkjan 
ganga lengra en nokkur lúthersk kirkja hefur gert til 
að jafna hlut samkynhneigðra,“ segir Hulda Guð-
mundsdóttir guðfræðingur um tillögur sem Kirkju-
þing vísaði til allsherjarnefndar Kirkjuþings í gær. 
Búist er við að tillögurnar verði samþykktar á 
fimmtudag. 

Tekist var á um það hvernig orða ætti kirkjulega 
athöfn um staðfesta samvist samkynhneigðra og 
tvær tillögur ræddar. Í annarri var framsögumaður 
hr. Karl Sigurbjörnsson biskup. Í tillögu hans var lýst 
yfir stuðningi á ályktun kenningarnefndar Þjóðkirkj-
unnar um að prestum yrði heimilað að staðfesta 
samvist samkynhneigðra. Gert er ráð fyrir því að 
málið verði samþykkt af allsherjarnefnd á fimmtu-
dag. Hins vegar er lögð áhersla á að um jafngilda 
athöfn og hjónaband  sé að ræða en staðið verður við 
hefðbundinn skilning á orðinu hjónaband sem 
sáttmála fullvaxta karls og konu. 

„Með því hefur verið gerð ný athöfn sem verður 
jafngild hjónabandinu og ættu þá öll réttindi samkyn-
hneigðra að vera komin í höfn,“ segir Einar Karl 
Haraldsson kirkjuþingsfulltrúi. „Ekkert misrétti ætti 
að felast í þessu fyrirkomulagi nema menn vilji fara í 
baráttu um merkingu orða, slík barátta getur þó ekki 
flokkast sem jafnréttismál,“ bætir hann við.

Í hinni tillögunni, sem Hulda Guðmundsdóttir 
mælti fyrir ásamt séra Jóni Helga Þórarinssyni og 
séra Kristínu Þórunni Tómasdóttur, er sömuleiðis lagt 
til að prestar fái leyfi til að staðfesta samvistir 
samkynhneigðra. „Áhersla okkar er þó að haldið 
verði í vígsluhugtakið. Það er talað um hjónavígslu og 
eins viljum við tala um vígslu staðfestrar samvistar,“ 
segir Hulda. 

Þá sagði biskup að þrýstingurinn á kirkjuna í 
málinu hefði verið með ólíkindum. Afar ómaklegt 
hefði verið að brigsla kirkjunni um að níðast á fólki 
og standa gegn jafnrétti. 

Séra Halldór Gunnarsson taldi tillögurnar ganga of 
langt. Ef lögum yrði breytt á þá leið að prestar fengju 
leyfi til að staðfesta samvist myndi hann vilja leggja 
fram breytingartillögu sem fæli í sér að prestar 
þjóðkirkjunnar yrðu ekki lengur löggiltir hjóna-
vígslumenn.

Þjóðkirkjan jafnar 
hlut samkynhneigðra
Staðfastlega er búist við því að allsherjarnefnd Kirkjuþings samþykki tillögur 
um að prestum verði heimilað að staðfesta samvist samkynhneigðra. Þjóð-
kirkjan gengur lengra en nokkur önnur kirkja hefur gert að sögn guðfræðings. 

Össur Skarphéðins-
son iðnaðarráðherra mun í dag 
eiga fund með forseta Indónesíu, 
Susilo Bambang Yudhoyono. 
Fundinn sitja einnig orkumála-
ráðherra Indónesíu og ráðherra 
sjávarútvegsmála. Tilefni 
fundarins er að ræða mögulegt 
samstarf Indónesíu og Íslands á 
sviði jarðvarmaorkuvinnslu og 
fiskveiða. 

Ráðherrarnir munu einnig 
ræða aukið samstarf á sviði 
rannsókna og menntunar í 
tengslum við jarðhita, þar á 
meðal hugmynd um árleg 
námskeið fyrir jarðhitafræðinga 
frá Asíulöndum um rannsóknir 
og nýtingu jarðhita til raforku-
framleiðslu, sem haldin yrðu í 
Indónesíu.

Ræða um jarð-
varma og fisk

 Karlmaðurinn sem 
fíkniefnadeild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu gerði húsleit 
hjá á fimmtudagskvöld reyndist 
hafa í fórum sínum um 15.000 
steratöflur og tvö hundruð 
skammta af stungulyfjum, 
samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins.

Fíkniefnalögreglan fór í 
húsleitina á heimili mannsins í 
austurborginni að fengnum 
úrskurði. Maðurinn hefur áður 
komið við sögu lögreglu vegna 
vörslu mikils magns af sterum.

Málið er enn til rannsóknar hjá 
lögreglunni.

15.000 steratöfl-
ur og stungulyf

 Íbúum Íslands fjölgaði um 3.700 manns, 
eða 1,2 prósent, á fyrri helmingi ársins. Á sama tíma 
var fjöldi aðfluttra umfram brottflutta af landinu 
2.561 en náttúruleg fjölgun, það er fæddir umfram 
dána, var 1.139 manns.

Brottfluttir frá höfuðborgarsvæðinu til lands-
byggðarinnar voru 234 fleiri en aðfluttir á fyrstu 
þremur fjórðungum ársins. Aðfluttir frá útlöndum 
voru hins vegar 2.343 fleiri en brottfluttir og því 
fjölgaði á höfuðborgarsvæðinu um 2.109 manns 
vegna flutninga. 

Í tilkynningu frá fjármálaráðuneytinu segir að 
höfuðborgarsvæðið sem atvinnusvæði sé að stækka, 
það sjáist af miklum fólksflutningum til Suðurnesja 
og þeirra byggða á Suðurlandi sem næst liggja hinu 
skilgreinda höfuðborgarsvæði.

Það svæði sem var öflugast um aðdrætti í innan-
landsflutningum á fyrstu þremur fjórðungum ársins 
voru Suðurnes þar sem íbúum fjölgaði um 769. Í 
öðrum landshlutum fækkaði. Í öllum landshlutum 
fjölgaði hins vegar íbúum vegna millilandaflutninga 
nema á Austurlandi. Þar voru Suðurnes í farar-
broddi sé höfuðborgarsvæðið undanskilið. 

Á tveimur svæðum fækkaði fólki af völdum 
búferlaflutninga í heild, á Vestfjörðum og Austur-
landi.  

Mest aukning á Suðurnesjum

 Flugfreyjufélag 
Íslands á fyrsta samningafund 
með fulltrúum Samtaka atvinnu-
lífsins, fyrir hönd Icelandair á 
miðvikudaginn í næstu viku. Flug-
freyjufélagið er þar með eitt 
fyrsta stéttarfélagið til að hefja 
samningalotuna í haust. 

„Við erum konur og erum mjög 
skipulagðar,“ segir Sigrún Jóns-
dóttir, formaður Flugfreyju-
félagsins en viðræður vegna Ice-
land Express og Flugfélags Íslands 
hefjast síðar. „Það er fullt af 
hlutum sem snúa að okkar vinnu-
umhverfi,“ segir hún um umræðu-
efni fyrstu funda en vill ekki gefa 
upp kröfurnar áður en þær verða 

kynntar viðsemjendum.
Vilhjálmur Egilsson, fram-

kvæmdastjóri SA, átti fundi með 
fulltrúum helstu landssamband-
anna í gær til að fara yfir stöðuna 
og heldur sú fundaröð áfram í dag. 
Guðmundur Gunnarsson, for-
maður Rafiðnaðarsambandsins, 
hitti Vilhjálm í gærmorgun. Hann 
segir að gengið hafi verið frá 
viðræðuáætlun og rafiðnaðar-
menn hafi kynnt kröfur sínar.

„Mér finnst full ástæða til að 
vera þokkalega bjartsýnn með það 
að geta landað þessu fyrir jól en 
það er með kjarasamningavið-
ræður eins og pólitíkina, það getur 
verið grenjandi rigning eftir 
hádegi þótt það sé fallegt veður 
fyrir hádegi.“  

Flugfreyjurnar eru fyrstar
„Við gullsmiðir höfum 

puttann á púlsinum og erum þeir 
fyrstu sem finnum fyrir því ef 
það harðnar á dalnum og svo 
öfugt,“ segir Sigurður Steinþórs-
son hjá Gulli & silfri. Hann 
hyggst panta meira af demöntum 
fyrir þessi jól en oft áður enda 
salan mikil. Helga Jónsdóttir í 
Gullkúnst tekur undir orð 
Sigurðar og telur sig þurfa að 
vera betur undirbúna fyrir þessi 
jól. „Ég býst við því að það verði 
meiri demantssala fyrir þessi jól 
en oft áður,“ segir Helga sem 
nýlega fékk pöntun upp á hálfrar 
milljónar króna giftingarhring.

Íslendingar vilja 
stærri demanta 

Lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu þurfti að sinna 
nokkrum útköllum vegna 
hvassviðrisins sem gekk yfir 
vesturhluta landsins í gær. 
Lögreglan hafði til aðstoðar hóp 
björgunarsveitarmanna sem 
aðallega þurftu að sinna útköll-
um vegna lausamuna sem fuku. 
Vindhraði náði 25 metrum á 
sekúndu í mestu hviðunum á 
höfuðborgarsvæðinu. Flugi frá 
Reykjavík til Vestmannaeyja og 
Ísafjarðar var aflýst. 

Vindhraði náði 40 metrum á 
sekúndu undir Hafnarfjalli og 
Vegagerðin varaði við umferð á 
léttum bílum. Engar fréttir eru 
af óhöppum þrátt fyrir sterkan 
vind. Veðurstofan býst við 
ríkjandi suðvestanáttum í dag, 
hvassast á Vestur- og Norð-
vesturlandi.

Flugi frestað og 
lausamunir fuku
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Verso – 30 möguleikar í sætaskipan
Ímyndaðu þér bíl sem hentar einstaklingum með fyrirferðarmikil áhugamál jafnt 
sem sjö manna fjölskyldum.

Ímyndaðu þér bíl sem hefur 30 möguleika í sætaskipan.
Ímyndaðu þér bíl sem þú segir að sé sjö manna og fólk segir: nei, það getur ekki verið.

Ímyndaðu þér að hægt sé að velja um 5 og 7 manna gerðir, beinskiptingu eða MM 
skiptingu, snarpa bensínvél eða sparneytna og togmikla dísilvél.
Hættu síðan að ímynda þér og reynsluaktu Verso. Því stundum verður maður að reyna 
til að trúa.

Verso: ótrúlegur bíll. 

Verð frá 2.280.000. kr.

Stundum kemur einn hlutur í staðinn fyrir marga



Sex menn hafa verið 
ákærðir fyrir Héraðsdómi Reykja-
víkur fyrir að hafa ýmist skipulagt 
eða flutt hingað til lands rúmlega 
700 grömm af kókaíni á síðasta ári.

Tveir mannanna eru ákærðir 
fyrir að hafa skipulagt og lagt á 
ráðin um innflutning efnanna, sem 
flutt voru í tvennu lagi hingað til 
lands frá Hollandi í gegnum Dan-
mörku. Efnin ætluðu þeir til sölu-
dreifingar hér á landi í ágóða-
skyni.

Þremur mannanna er gefið að 
sök að hafa tekið á móti hluta kóka-
ínsins í Hollandi, haft það í vörslu 
sinni og flutt hingað. Einn mann-
anna flutti rúm 400 grömm hingað 

en hinir tveir tæp 300 grömm. 
Sjötti maðurinn er ákærður fyrir 
að hafa aðstoðað við innflutnings 
kókaínsins.

Tvö burðardýranna komu 
efnunum inn í landið. Þau voru 
handtekin að kvöldi komudags á 
Reykjanesbraut og fundust efnin 
við leit í bifreið þeirra. Á þriðja 
burðardýrinu fundust efnin við 
komuna til landsins. Efnin voru 
sögð komin frá óþekktum vitorðs-
manni í Amsterdam.

Aðeins tveir hinna ákærðu 
mættu við þingfestingu í gær; 
meintur skipuleggjandi og burðar-
dýr. Hinn fyrrnefndi neitaði sök en 
hinn játaði.

Með 700 grömm af kókaíni

„Þetta eru nýjar fréttir 
fyrir okkur,“ segir Elliði Vignisson, 
bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, sem 
undrast að Siglingastofnun segi 
koma til greina að rekstur ferju-
hafnar í Bakkafjöru verði í höndum 
einkaaðila.

Í nýlegri auglýsingu útboðs vegna 
reksturs og eignarhalds á ferju 
milli Bakkafjöru og Eyja segir 
hugsanlegt að rekstur hafnar í 
Bakkafjöru verði innifalinn í 
útboðsverkefninu.

„Hingað til hefur verkefnið verið 
kynnt þannig fyrir okkur að höfnin 
verði í meirihlutaeigu Vestmanna-
eyjabæjar og rekin í samstarfi Vest-
mannaeyjabæjar og Rangárþings 
eystra. Og við stefnum ótrauð á 
það,“ segir Elliði, sem kveður Eyja-
menn þegar hafa gert athugasemd 
við auglýsinguna.

„Ég held að menn séu reyndar 
bara að skoða þennan flöt og á ekki 
von á öðru en að menn verði við 
beiðni okkar um að höfnin verði í 
okkar rekstri. Þetta verður sér-
hannað ferjulægi fyrir Vestmanna-
eyjaferjuna og við erum það sveitar-
félag í landinu sem hefur mesta og 
bestu reynslu af rekstri hafnar,“ 
segir Elliði og upplýsir að Vest-
mannaeyjabær vinni nú að stofnun 
sameiginlegs hafnarsjóðs með 
Rangárþingi eystra.

Siglingastofnun heyrir undir 
samgönguráðuneytið. „Þetta virðist 
sprottið af misskilningi. Það myndi 
aldrei koma til að einkaaðili ætti 
höfnina heldur er verið að horfa til 
þess að rekstur mannvirkjanna við 
höfnina færi til þess aðila sem hefði 
með rekstur ferjunnar að gera,“ 
segir Róbert Marshall, aðstoðar-

maður Kristjáns L. Möllers sam-
gönguráðherra.

Meðal mannvirkja sem ferju-
fyrirtækið myndi annast eru ramp-
ar fyrir bíla og aðstaða fyrir far-
þega að sögn Róberts. Gert er ráð 
fyrir að fyrirtækið myndi sjálft 
eiga ferjuna.

„Hugmyndin er að nota sérþekk-
ingu markaðarins á skiparekstri,“ 
segir Róbert, sem leggur áherslu á 
að í samningi um rekstur Vest-
mannaeyjaferjunnar verði ákvæði 
sem taki á hugsanlegum vanefnd-
um af hálfu verktakans og sömu-
leiðis ákvæði sem taki til breyttra 
aðstæðna sem kunni að koma upp á 
þeim fimmtán árum sem útboðs-
tíminn tekur til. 

Höfn í Bakkafjöru 
ekki einkarekin
Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum undrast að rætt sé um að einkaaðilar eigi 
höfn í Bakkafjöru. Aðstoðarmaður samgönguráðherra segir rekstraraðila Vest-
mannaeyjaferju ekki munu eiga höfnina sjálfa heldur aðstöðu fyrir farþega.

 Þrír nýir varaþingmenn 
tóku sæti á Alþingi í gær, þær 
Dögg Pálsdótt-
ir, Erla Ósk 
Ásgeirsdóttir 
og Valgerður 
Bjarnadóttir. 
Engin þeirra 
hefur tekið 
sæti á Alþingi 
fyrr. 

Þar sem 
varaþingmenn-
irnir setjast á 
þing í byrjun 
kjördæmaviku, 
þegar engir 
þingfundir eru 
haldnir, munu 
þær ekki vinna 
drengskapar-
heit að stjórnar-
skránni fyrr en 
á næsta 
þingfundi, 30. 
október, segir 
Helgi 
Bernódusson, 
skrifstofustjóri 
Alþingis. Hann 
segir það síður 
en svo sjald-
gæft að 
varamenn taki 
sæti í miðri 
kjördæmaviku.

Dögg er 
varamaður Ástu Möller, Erla 
Ósk sest á þing fyrir Birgi 
Ármannsson og Valgerður tekur 
sæti Helga Hjörvars.

Taka sæti í 
kjördæmaviku

Logi Freyr Einars-
son, sem handtekinn var í Noregi 
vegna rannsóknar á Fáskrúðs-
fjarðarmálinu, neitaði að lána 
bróður sínum, Einari Jökli, skútuna 
Lucky Day undir fíkniefnasmyglið 
stórfellda sem upp komst í síðasta 
mánuði. Þetta kemur fram á 
fréttavefnum Vísir.is.

Skútan Lucky Day hefur áður 
verið í fréttum tengdum 
Fáskrúðsfjarðarmálinu. Fram 
hefur komið að henni var siglt til 
Fáskrúðsfjarðar fyrir tveimur 
árum og hún skilin þar eftir í 
nokkra mánuði. 

Upphaflega var hugmyndin sú 
að nota Lucky Day við smyglið. 
Heimildir Vísis herma hins vegar 
að það hafi Logi Freyr ekki tekið í 
mál.

Vildi ekki lána 
skútuna í smygl

 Árni Logi Sigurbjörnsson 
meindýraeyðir hefur ákveðið að 
áfrýja dómi, sem hann hann hlaut í 
síðustu viku, til Hæstaréttar, að því 
er hann hefur tjáð Fréttablaðinu.

Árni Logi var dæmdur í 
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir 
brot á vopnalögum. Hann hlaut 
tveggja mánaða skilorðsbundinn 
fangelsisdóm fyrir vörslu vopna 
með ólögmætum hætti, þar sem 
stórt vopnasafn hans hafði ekki 
verið geymt í læstum hirslum 
eins og lög gera ráð fyrir.

Árni Logi kveðst ekki ætla að 
una þessum dómi. Hann kveðst 
vera starfandi meindýraeyðir og 
sinna starfi sínu um allt land.

Meindýraeyðir 
áfrýjar dómi

Innanríkisráðherra
Pakistans
hafnaði því í 
gær að farið 
yrði að áskorun 
stjórnarand-
stöðuleiðtogans
Benazir Bhutto 
um að leitað 
yrði erlendrar 
sérfræðiaðstoð-
ar við rannsókn 
sjálfsmorðssprengjutilræðisins
sem framið var í Karachi fyrir 
helgi við heimkomu Bhutto úr 
útlegð.

Bhutto sagði á sunnudag að hún 
vildi að bandarískir og breskir 
sérfræðingar yrðu fengnir til að 
aðstoða við rannsóknina á 
tilræðinu. Það kostaði 136 manns 
lífið, særði hundruð og vakti vafa 
á því hvort kosningafundir yrðu 
heimilaðir í aðdraganda komandi 
þingkosninga.

Bhutto vill er-
lenda aðstoð
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- vinna með þér 
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Gólfþvottavélar
á rekstrarleigu

TASKI Swingo 1250 B

Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum og ráðgjöfum RV

TASKI swingo XP 

TASKI swingo 3500 B

TASKI swingo 1250 B 

TASKI swingo 750 B

TASKI swingogólfþvottavélar
Einfaldar í notkun - liprar og 

leika í höndunum á þér

Bjarnþór Þorláksson, 
bílstjóri hjá RV

 Tugir tyrkneskra brynvagna 
stefndu í gær að landamærunum að Írak. Á 
fjölmennum mótmælafundum í borgum 
landsins var þess krafist að tekið væri af hörku 
á uppreisnarmönnum Kúrda í kjölfar þess að í 
fyrradag féllu tólf hermenn í fyrirsát. Árásin 
hefur aukið enn líkurnar á að Tyrkir sendi 
herlið inn fyrir landamæri Íraks til að elta uppi 
skæruliða þar sem þeir annars eru að mestu í 
skjóli fyrir refsivendi tyrkneska hersins. 

Bandaríkjastjórn beitir sér nú af afli til að 
telja Tyrkja ofan af því að ráðast inn í Írak. 
Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, hringdi í tyrkneska forsætisráðherrann 
Recep Tayyip Erdogan og leiðtoga heima-
stjórnar Kúrdahéraðanna í Norður-Írak, 
Massoud Barzani, á sunnudag til að knýja á um 
að varkárni yrði höfð að leiðarljósi í baráttunni 

gegn hinni bönnuðu hreyfingu aðskilnaðarsinn-
aðra Kúrda í Tyrklandi, hinum svonefnda 
Verkamannaflokki Kúrdistans, PKK. Hann 
hefur bækistöðvar handan landamæranna á 
yfirráðasvæði íraskra Kúrda.

„Við teljum ekki að einhliða hernaðaraðgerðir 
yfir landamæri séu besta leiðin til að fást við 
þetta vandamál,“ sagði Sean McCormack, 
talsmaður utanríkisráðuneytisins í Washington. 

Ali Babacan, utanríkisráðherra Tyrklands, 
sagði í heimsókn í Kúvæt í gær að Tyrklands-
stjórn myndi leita pólitískrar lausnar á 
vandanum áður en hún brygði á það ráð að 
senda her inn í Írak á eftir skæruliðum. 

„En þegar allt kemur til alls, náist engin 
niðurstaða, höfum við aðrar aðferðir sem við 
kunnum að neyðast til að beita,“ tjáði Babacan 
fréttamönnum. 

Brynvagnar stefna að landamærunum

Eiga prestar þjóðkirkjunnar 
að fá heimild til að staðfesta 
samvist?

Ætlar þú í leikhús í vetur?

Fyrrverandi forseti 
Mósambík, Joaquim Chissano, 
hlaut Mo 
Ibrahim-
verðlaunin í 
gær fyrir starf 
sitt við að leiða 
þjóð sína út úr 
borgarastyrjöld.

Þetta er í 
fyrsta skipti 
sem verðlaunin 
eru veitt en þau 
voru stofnuð í fyrra af súdanska 
milljarðamæringnum Ibrahim í 
þeim tilgangi að stuðla að betri 
stjórnarháttum í Afríku.

Sem forseti kom Chissano á friði 
í Mósambík eftir sextán ára 
borgarastyrjöld og stýrði umbreyt-
ingu samfélagsins frá marxisma 
til frjáls markaðshagkerfis.

Verðlaun fyrir 
að koma á friði

Atvinnuleysi í Færeyj-
um er í sögulegu lágmarki og 
mælist aðeins 1,3 prósent 
samkvæmt færeysku hagstof-
unnni. Fréttavefur færeyska 
ríkisútvarpsins greinir frá 
þessu.

Atvinnuleysi er meira meðal 
kvenna en karla, eða 1,8 
prósent á móti 0,9 prósentum 
hjá körlum. Í öllum sýslum í 
Færeyjum er atvinnuleysi 
meira meðal kvenna en karla. 
Mest mælist atvinnuleysið 
meðal kvenna á aldrinum 55 
ára til 66 ára.

Atvinnuleysi er hvergi hærra 
en í Suðurey, þar sem það 
mælist 2,3 prósent. Minnst 
atvinnuleysi er í Sandey, eða 
0,3 prósent.

Atvinnuleysi í 
Færeyjum lítið

Í drögum að samningi 
milli Orkuveitu Reykjavíkur 
(OR) og Reykjavík Energy 
Invest (REI) frá 17. september 
var gert ráð fyrir einkarétti REI 
á hugviti og þjónustu OR til tíu 
ára en ekki tuttugu eins og nið-
urstaðan varð. Eftir að samn-
ingstíminn lengdist í tuttugu ár 
hækkaði virði hlutar Orkuveit-
unnar í REI um tíu milljarða. 
Lögmannsstofan LEX vann að 
samningsgerðinni með stjórnum 
REI og OR.

Sérstaklega er tekið fram í 
samningsdrögunum, sem kynnt 
voru sem umræðuskjöl á stjórnar-
fundum REI, að áhætta Orku-
veitunnar í þessum samningum 
sé fólgin í því að fyrirtækið 
missi stjórnina á REI, auk þess 
sem hann takmarkar möguleika 
fyrirtækisins til þess að taka 
þátt í verkefnum erlendis. 

Í drögunum frá 23. ágúst, sem 
voru til umræðu á stjórnarfundi 
REI þann sama dag, kemur fram 
að þau byggist á þeirri breyt-
ingu, frá því sem áður hafði 
verið rætt um, að setja inn fyrsta 
rétt (first right of refusal) REI á 
hugverki og þjónustu í stað 
einkaréttar. 

Björn Ársæll Pétursson, sem 
var stjórnarformaður REI á 
þessum tíma, sagði í viðtali við 
Ríkisútvarpið fyrir viku að 
einkaréttur hefði ekki verið til 
umræðu meðan hann var í stjórn, 
og þaðan af síður til tuttugu ára 
eins og reyndin varð. Samkvæmt 
drögunum virðist einkaréttur 
REI á hugverki og þjónustu OR 
hafa komið til umræðu þegar 
Björn Ársæll var stjórnar-
formaður en hann lét af störfum 
hinn 3. september.

LEX vann að samningsgerð 

milli REI og Orkuveitunnar á 
grundvelli draga sem voru rædd 
á stjórnarfundi REI 17. septem-
ber. Þá var talað um tíu ára 
samning líkt og fyrr. Stjórn og 
forstjóri REI, Guðmundur Þór-
oddsson, funduðu með Hannesi 
Smárasyni, forstjóra FL Group 
og stjórnarformanni Geysis 
Green Energy (GGE), og Jóni 
Ásgeiri Jóhannessyni, stjórnar-
formanni FL Group, hinn 20. 
september, þar sem ákveðið var 

að láta reyna á sameiningu GGE 
og REI undir merkjum REI. 
Bjarni Ármannsson, stjórnar-
formaður REI, og Hannes hitt-
ust á fundi hinn 22. september 
og útbjuggu minnisblað sem 
Haukur Leósson, stjórnarfor-
maður OR, og Bjarni kynntu 
fyrir Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni, 
þáverandi borgarstjóra, daginn 
eftir. Þá var talað fyrir því að 
samningurinn skyldi vera til 
tuttugu ára.

Drög gerðu ráð fyrir 
samningi til tíu ára
Drög að samningi Orkuveitu Reykjavíkur og Reykjavík Energy Invest, sem kynnt 
voru sem umræðuskjöl, gerðu ráð fyrir tíu ára samningi. Eftir fund REI með 
Geysi Green Energy og FL Group var ákveðið var að lengja samningstímann.





Hverrar tegundar eru dýrin 
Gudjohnsen og Blíðfinnur sem 
halda til á Mývatnsheiði um 
þessar mundir?

Hvar stendur nú yfir sýning 
á verkum Dagmarar Agnars-
dóttur?

Hver varð heimsmeistari í 
Formúlu 1 á sunnudaginn?

 Verði nýtt frumvarp 
fjármálaráðherra samþykkt 
munu verktakafyrirtæki sem 
nýta sér starfsmannaleigur bera 
ábyrgð á skattgreiðslum starfs-
manna þeirra hér á landi. 

Þetta mun þó aðeins eiga við 
hafi starfsmannaleigan ekki 
starfsstöð hér á landi. 

Með þessu eru stjórnvöld að 
bregðast við dómi Hæstaréttar 
frá því í september. Þar komst 
dómurinn að þeirri niðurstöðu að 
Impregilo bæri ekki ábyrgð á því 
að greiða skatta starfsmanna 
starfsmannaleigna.

Verktakar beri 
ábyrð á leigum

Gífurlegir skógar-
eldar geisa nú í Kaliforníuríki í 
Bandaríkjunum og hefur Arnold 
Schwarzenegger ríkisstjóri lýst 
yfir neyðarástandi í sjö sýslum í 
suðurhluta ríkisins.

Tæplega 405 ferkílómetrar 
landsvæðis hafa brunnið í skógar-
eldunum í San Diego-sýslu og 
þurftu 250.000 manns að yfirgefa 
heimili sín í gær.

„Það eru fleiri hús að brenna en 
við höfum mannskap og búnað til 
að geta bjargað,“ sagði slökkvi-
liðsstjórinn í San Diego, Lisa 
Blake. „Margir eiga eftir að tapa 
heimilum sínum í dag.“

Talsvert var um að slökkviliðs-
menn ættu í vandræðum með að 
berjast við elda þar sem þeir voru 
uppteknir við að bjarga fólki sem 
hafði neitað að yfirgefa heimili 
sín, að sögn Bill Metcalf, yfir-
manns eldvarna í norðurhluta San 
Diego-sýslu. „Þetta fólk vildi bara 
ekki fara eða brást of seint við. 
Og þeir sem taka slíkar ákvarðan-
ir eru í raun að hamla slökkviað-
gerðum.“

Skógareldarnir berast hratt 
yfir vegna mikilla vinda, auk þess 
sem jarðvegur er afar þurr eftir 
methita í sumar. „Vindurinn er 
óvinur númer eitt núna,“ sagði 
Scwharzenegger á blaðamanna-
fundi í gær. Veðurfræðingar 
spáðu áframhaldandi hvassviðri 
á svæðinu í dag.

Joel og Jóna Kristbjörg Valdez 
búa ásamt þremur börnum á 
hættusvæði í San Diego og voru á 
förum þegar Fréttablaðið hafði 
samband í gærdag. 

„Við fengum að vita fyrir um 
tíu mínútum að við þyrftum að 
rýma húsið okkar. Börnin eru 
komin út í bíl og við erum núna að 
safna saman því nauðsynleg-
asta.,“ sagði Joel þegar fjölskyld-
an lagði af stað í gærmorgun í átt 
að Los Angeles.

„Búist er við að eldurinn nái að 
ströndinni. San Diego sjálf virðist 
ekki vera í hættu en ef eldurinn 
nær að brjótast út í nágrenninu 
kemst hún líka í hættu,“ segir 
Stefán Karl Stefánsson leikari, 
sem búsettur er nærri hættu-
svæðunum í San Diego. 

„Skógareldarnir hafa gríðarleg 
áhrif á allt líf í Kaliforníu. 
Verslunum er lokað, hundruð 

þúsunda manna eru á flótta og 
San Diego er umkringd eldum 
sem eru stjórnlausir. Ein íslensk 
fjölskylda er byrjuð að pakka að 
ég veit, en við erum ekki í hættu 
enn um sinn.“ 

Engar flugvélar komust á loft 
vegna vindanna og búist var við 
að herinn yrði kallaður út um 
eftirmiðdaginn.

Sigfríður Björnsdóttir býr með 
fjölskyldu sinni í La Jolla í aðeins 
um fimmtán mínútna fjarlægð 
frá þeim svæðum sem rýmd hafa 
verið.

„Okkur er ráðlagt að fylgjast 
vel með fjölmiðlum, sem fjalla 
stöðugt um eldana. Ég svaf því 
lítið í nótt. Það hefur verið mikill 
reykur og mikil aska í loftinu 
undanfarið.“

Sigfríður segir yfirvöld hafa 
tilkynnt að eldarnir muni versna 
og verði að öllum líkindum verri 
en Cedar-eldarnir sem geisuðu á 
sama svæði árið 2003, þar sem 
1.134 ferkílómetra svæði og 2.232 
heimili urðu eldinum að bráð. 

Í nágrenni Malibu geisa einnig 
eldar en að sögn Sigurjóns Sig-

hvatssonar, ræðismanns Íslands í 
Los Angeles, er talið að aðeins 
einn Íslendingur búi á því svæði. 
Ekki náðist í hann um hádegisbil 

að Kyrrahafstíma í gær, en síma-
samband liggur víða niðri á 
svæðinu.

Neyðarástand í Kaliforníu
Búist er við að skógareldarnir sem geisa í Kaliforníu muni versna. Nú þegar hafa hundruð þúsunda manna 
flúið heimili sín, þar af að minnsta kosti tvær íslenskar fjölskyldur. Aðrar fjölskyldur bíða átekta.





Forsætisráðherra 
Ástralíu, John Howard, þótti 
bíða lægri hlut fyrir stjórnar-
andstöðuleiðtoganum Kevin 
Rudd í heitum sjónvarpskapp-
ræðum á sunnudaginn sem yfir 
2,1 milljón Ástrala, eða tíu 
prósent þjóðarinnar, fylgdist 
með.

Meðan á kappræðunum stóð 
mátti sjá hvernig hópur níutíu 
óákveðinna kjósenda í myndver-
inu mat frammistöðu leið-
toganna á línulegu grafi, 
svokölluðum „ormi“. Í heildina 
voru 65 prósent ánægð með 
frammistöðu Rudds og aðeins 
29,5 prósent ánægð með How-
ard. Aðrir voru óákveðnir. 

Réttarhöld hófust í 
Svíþjóð í gær yfir 29 fótboltabull-
um á aldrinum átján ára til 
fertugs í stærsta dómsmáli af 
þessari gerð í Svíþjóð að sögn 
talskonu réttarins. 

Hinir ákærðu, sem eru allir 
stuðningsmenn fótboltaliðsins 
AIK í Stokkhólmi, eru sakaðir um 
að hafa slegist á áhorfendapöllum 
á tveimur fótboltaleikjum árin 
2004 og 2005.

Gera þurfti hlé á leik AIK og 
Hammarby árið 2004 í 45 mínútur 
vegna átaka stuðningsmanna AIK 
við lögreglu. Árið 2005 lenti 
stuðningsmönnum AIK saman við 
stuðningsmenn GAIS í Gauta-
borg.

Réttarhöld yfir 
fótboltabullum

 Verkalýðshreyf-
ingin hyggst setja fram skýra 
kröfu um að gerð verði „hörð 
atlaga að launamun kynjanna í 
næstu kjarasamningsviðræðum. 
Þetta kom fram í ræðu Grétars 
Þorsteinssonar, forseta ASÍ, á 
ársfundi ASÍ í síðustu viku. 

Talið er að kynbundinn launa-
munur nemi fimmtán til sextán 
prósentum og að hann hafi ekki 
breyst síðustu tólf ár. Jóhanna 
Sigurðardóttir félagsmálaráð-
herra segir að tekist hafi að 
minnka launamuninn um helming 
í gegnum kjarasamninga í borgar-
stjóratíð Ingibjargar Sólrúnar 
Gísladóttur.

„Ég býst við að menn reyni að 
leysa þetta í gegnum kjarasamn-
inga, að minnsta kosti að hluta 
til,“ segir félagsmálaráðherra og 

kveður mikla samstöðu um þetta í 
ríkisstjórninni. 

Nokkrar nefndir munu á næst-
unni vinna tillögur að því hvernig 

kynbundinn launamunur verður 
jafnaður. Bæði er um að ræða 
aðgerðanefnd á almennum mark-
aði og ráðgjafahóp sem skipaður 
er fulltrúum háskóla og fagaðila 
sem verður aðgerðanefndinni til 
ráðgjafar. Síðan er hópur á opin-
berum markaði undir stjórn fjár-
málaráðherra.

„Auðvitað vona ég að þetta ger-
ist sem fyrst og að við getum sem 
fyrst tekið áfanga í þessu,“ segir 
Jóhanna og bendir á breiða sam-
stöðu milli stjórnvalda og verka-
lýðsforystu. „Þetta er tvíþætt, 
það er kynbundinn launamunur 
og síðan þarf að fara í endurmat á 
launum umönnunarstétta.“  

Ráðherra býst við samningum um málið

Forseti Kína, Hu Jintao, 
hefur seinna fimm ára kjörtíma-
bil sitt með aukin pólitísk völd að 
loknu flokksþingi Kommúnista-
flokksins í Kína. Hann hefur nú 
frjálsari hendur til að fást við 
vaxandi spennu vegna launa-
munar og til að auka fjárframlög 
til vanræktrar félagsþjónustu.

Níu manna framkvæmdastjórn 
Kommúnistaflokksins var skipuð 
á flokksþinginu og munu fjórir 
nýir menn taka sæti í stjórninni. 
Þykir sumum það áhyggjuefni að 
tveir mögulegir eftirmenn Hu í 
embætti forseta, Li Keqiang og 
Xi Jinping, voru skipaðir í fram-
kvæmdastjórnina þar sem það 
geti leitt til innri ágreinings í 
flokknum. Það hefur ítrekað 

gerst í sögu flokksins þrátt fyrir 
þá miklu áherslu sem þar er lögð 
á einingu.

Xi, flokksleiðtogi frá Sjanghæ 
og sonur virts byltingarleiðtoga, 
hefur markað sér stöðu sem val-
kostur fyrir þá valdamenn í 
Kommúnistaflokknum sem vilja 
ekki gefa Hu of mikil völd. Li, 
flokksleiðtogi úr norðaustur-
héraðinu Liaoning, er skjólstæð-
ingur Hu og þykir forsetinn hafa 
sýnt stuðning sinn við hann. Xi 
fékk þó valdameiri stöðu innan 
framkvæmdastjórnarinnar en 
Li, sem þykir gefa honum meiri 
möguleika á að taka við af Hu 
eftir að seinna kjörtímabili hans 
lýkur eftir fimm ár.

Aukin pólitísk völd 
Hu eftir flokksþing



 Aldrei hafa fleiri nem-
endur útskrifast úr framhalds-
skólum og háskólum hér á landi en 
skólaárið 2005-2006, samkvæmt 
nýjum tölum frá Hagstofu 
Íslands.

3.362 nemendur með 3.388 próf 
útskrifuðust af háskólastigi og þar 
með fjölgaði brautskráðum nem-
endum um 453, eða 15,6 prósent 
frá árinu áður. Aldursdreifing 
útskrifaðra nemenda var frá nítj-
án ára og upp í 75 ára.

Þá útskrifuðust fimmtán með 
doktorsgráðu og fjölgaði um einn 
frá árinu áður. Þeim sem útskrif-
uðust með meistaragráðu fjölgaði 
um 119 frá fyrra ári, sem er 40,8 

prósenta fjölgun. Flestar braut-
skráningar á háskólastigi eru 
vegna nemenda sem ljúka fyrstu 
háskólagráðu og voru þær 2.441 
talsins skólaárið 2005-2006. Það er 
tólf prósenta fjölgun frá fyrra 
ári.

Af framhaldsskólastigi braut-
skráðust alls 4.832 nemendur með 
5.317 próf skólaárið 2005-2006 og 
er það fjölgun um 31 nemanda frá 
fyrra ári. Aldrei hafa fleiri nem-
endur útskrifast úr framhalds-
skóla á einu skólaári. 

Athygli vekur að mun fleiri 
konur en karlar ljúka stúdents-
prófi en skólaárið 2005-2006 luku 
1.450 konur stúdentsprófi. Það er 

73,3 prósent af fjölda tvítugra 
kvenna það árið en aðeins 1.002 
karlar luku stúdentsprófi, sem eru 
49,2 prósent af fjölda tvítugra 
karla.

Konur í meirihluta útskrifaðra
Lögregla og 

sjálfboðaliðar á Norður-Jótlandi 
eltu í gær þúsundir minka sem í 
fyrrinótt var sleppt úr búrum 
sínum á minkabúi í grennd við 
bæinn Asp. Lögreglu grunar að 
róttækir dýraverndarsinnar hafi 
verið að verki. 

Í kringum aldamótin var 
algengt að dýraverndarsinnar 
slepptu loðdýrum úr búrum 
sínum en minna hefur verið um 
slíkt síðustu misserin. Um tólf 
milljónir minka og refa eru aldar 
árlega á dönskum loðdýrabúum. 

Dýraverndarsinnar eru grunaðir 
um að hafa sleppt 2.500 minkum af 
búi í Finnlandi í ágúst.  

Dýraverndar-
sinnar grunaðir

 Innflytjendur á 
landsbyggðinni búa frekar við 
félagslega einangrun en þeir sem 
sest hafa að á höfuðborgarsvæð-
inu. Þetta kemur fram í nýrri 
könnun sem Rauði krossinn á 
Norðurlandi lét gera. Niðurstöður 
könnunarinnar voru bornar 
saman við niðurstöður sambæri-
legrar könnunar sem gerð var á 
höfuðborgarsvæðinu.

Könnunin er byggð á viðtölum 
við innflytjendur víða á Norður-
landi. Flestir segja að léleg 
íslenskukunnátta sé meginorsök 
félagslegrar einangrunar en í 
minnstu byggðarlögunum er 
námskeiðahald stopult. Þá nefna 
margir að samfélagið sé lokað og 
erfitt að komast inn í það.

Erfiðara að búa á 
landsbyggðinni

Allir þingmenn Vinstri 
grænna hafa lagt fram þings-
ályktunartillögu á Alþingi þar 
sem lagt er til að gert verði óháð 
mat á arðsemi og heildaráhrifum 
þess að ráðast í frekari stóriðju- 
og virkjanafjárfestingar.

Lagt er til að leitað verði til 
hóps sérfræðinga, innlendra og 
erlendra, með breiðan faglegan 
bakgrunn til að stýra verkinu, og 
að niðurstöður þeirra verði 
ræddar á Alþingi.

Tillagan var fyrst lögð fram 
haustið 2006 en hlaut ekki 
framgang. Í greinargerð segir að 
efnið sé enn brýnt, nú séu uppi 
enn viðameiri stóriðjuáform en 
haustið 2006.

Sérfræðingar 
meti áhrifin

Um þrjú þúsund 
finnskir tæknimenn hófu verkfall 
í gær eftir að slitnaði upp úr 
kjaraviðræðum við atvinnurek-
endur um helgina.

Samtök launþega, sem eru með 
120.000 meðlimi, boðuðu til 
verkfallsins, sem nær til sjö 
finnskra fyrirtækja. Ef sam-
komulag næst ekki er búist við 
því að 30. október verði verkfall 
boðað hjá starfsmönnum í tuttugu 
fleiri fyrirtækjum í Finnlandi, 
þar á meðal hjá Nokia.

Juhani Salonius ríkissáttasemj-
ari segir of mikið bera í milli til 
að hægt sé að leggja fram tillögu 
að lausn deilunnar.

Finnskir tækni-
menn í verkfall

Mánudaga - föstudaga
10 - 18 
Laugardaga
10 - 14

5.590.000 kr.
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 Flokksforysta Borg-
aravettvangs í Póllandi sneri sér í 
gær að því að undirbúa myndun 
nýrrar ríkisstjórnar undir forystu 
flokksleiðtogans, Donalds Tusk. 
Flokkurinn vann sannfærandi 
sigur á höfuðkeppinautnum, íhalds-
flokknum Lög og réttlæti sem 
haldið hefur um stjórntaumana í 
landinu frá síðustu þingkosning-
um fyrir tveimur árum. 

Þegar 99 prósent atkvæða höfðu 
verið talin í þingkosningum sunnu-
dagsins hafði Borgaravettvangur 
fengið 41,4 prósent þeirra og útlit 
var fyrir að það gæfi flokknum 
209 þingsæti af alls 460 á pólska 
þjóðþinginu, Sejm. Lög og réttlæti 
fékk 32,2 prósent atkvæða og var 
spáð 166 þingsætum. Borgaravett-
vangur hefur val um tvo sam-
starfsflokka í ríkisstjórn – Bænda-
flokkinn með 31 þingsæti og 
Vinstri-lýðræðisflokkinn með 50. 

Kjörsókn mældist 53,8 prósent 
og hefur aldrei verið meiri frá því 
í fyrstu lýðræðislegu kosningun-
um árið 1989, sem felldu kommún-
ista frá völdum í landinu. Í síðustu 
þingkosningum haustið 2005 var 
kjörsóknin aðeins 40,6 prósent. 
Þessi tiltölulega mikla kjörsókn 
endurspeglaði þá ástríðufullu 
umræðu sem átti sér stað í aðdrag-
anda kosninganna nú og snerist að 

miklu leyti um það hvert Pólland 
almennt stefndi og hvernig tengsl-
um landsins innan Evrópusam-
bandsins skyldi háttað. 

Tusk, tilvonandi arftaki Jaros-
laws Kaczynski á forsætisráð-
herrastólnum, vill stýra þjóðinni 
frá því að leggja alla áherslu á að 
uppræta fyrrverandi kommúnista 
í stjórnkerfi landsins og vill þess í 
stað leggja mesta áherslu á að Pól-
verjar nýti sem best þau efnahags-
legu tækifæri sem þeim bjóðast 
með aðildinni að Evrópu-
sambandinu, sem Pólland gekk í 
árið 2004. Fráfarandi stjórn hefur 
með harðri framgöngu í nafni 
pólskra þjóðarhagsmuna lent í 
ýmsum árekstrum við ESB og 
grannþjóðir. 

Tusk vill líka kalla heim her-
mennina 900, sem Pólverjar hafa í 
Írak. Hann sagði í gær að það ætti 
að gerast strax upp úr komandi 
áramótum. Hann vill líka að Pól-
verjar fái meira fyrir sinn snúð 
fyrir að láta undan vilja Banda-
ríkjamanna að setja upp á pólsku 
landi gagneldflaugastöð fyrir eld-
flaugavarnakerfi Bandaríkjanna. 

Svo vill til að tvíburabróðir for-
sætisráðherrans fráfarandi, Lech 
Kaczynski, hefur það hlutverk að 
útnefna Tusk sem arftaka bróður 
síns.

Tusk tekur við 
af Kaczynski
Verðandi forsætisráðherra Póllands er Donald Tusk, 
leiðtogi Borgaravettvangs. Hann stefnir að nánari 
tengslum við önnur Evrópusambandsríki, jafnvægi í 
ríkisfjármálum og minni undirgefni við Bandaríkin. 

Hva› passar me› ? vinbud.is

Einar Guðfinns-
son landbúnaðarráðherra opnaði 
á sunnudaginn hestamiðstöð í 
Gultentorp sem er skammt frá 
Álaborg á Jótlandi. Einar var 
staddur sem sjávarútvegsráð-
herra á Norður-Jótlandi á ráð-
stefnu um sjávarútvegsmál í 
Álaborg á laugardaginn og náði 
að opna  hestamiðstöðina á 
sunnudag sem landbúnaðarráð-
herra áður en hann hélt heim til 
Íslands.

Gultentorp-hestabúið er í eigu 
Kjelds Dissings og fjölskyldu 
hans. Þau eiga marga tugi 
íslenskra hesta  en land þeirra 
nær yfir um 50 hektara.

Auk Einars ráðherra var Jens 
Iversen, formaður FEIF, við-
staddur athöfnina. Þar var mik-

ill fjöldi fólks saman kominn, 
þar á meðal varaborgarstjórinn í 
Álaborg og sendiherrahjónin 
Svavar Gestsson og Guðrún 
Ágústsdóttir. 

Til hátíðabrigða voru sýndir 
fjórir þekktir stóðhestar; Númi 
frá Þóroddsstöðum, Stefnir frá 
Sandhólaferju, Gustur frá Kjarri 
og Ögri frá Háholti. Var áhorf-
endum gefinn kostur á því að 
kjósa þann hest sem þeir vildu 
helst að yrði notaður í Gulten-
torp að ári á hryssur Kjelds 
bónda. Sigraði Gustur frá Kjarri 
með miklum yfirburðum að mati 
brekkudómaranna í áhorfenda-
hópnum.

Ný hestamiðstöð á Jótlandi
 Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir utanríkisráðherra 
hefur verið gerð að heiðursfélaga 
í Women’s Foreign Policy Group 
(WFPG) í Washington, öflugu 
tengslaneti bandarískra kvenna 
sem starfa að alþjóðamálum. 

Ingibjörg sat fund samtakanna 
á föstudagskvöld þar sem hún 
talaði um forsendur og mikilvægi 
pólitískra áhrifa kvenna á 
alþjóðavettvangi og lýsti því 
hvernig það tryggði betri árangur 
að flétta kynjapólitískri sýn inn í 
alþjóðastjórnmálin.

Heiðursfélagi í 
bandarískum 
samtökum 



„Ég var búinn að vera að vinna í verslun í 8 ár þegar ég ákvað að fara í Kerfisstjóranámið 
hjá NTV. Fyrri reynslu mína af tölvum mátti flokka sem almenna en í dag vinn ég hjá 
Fyrirtækjasviði Símans og sé alfarið um Þjónustuverið, ríflega 100 tölvur.“

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI  :  HLÍÐASMÁRA 9  :  KÓPAVOGI  :  SÍMI 544 4500  :  WWW.NTV.IS

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

Allar nánari upplýsingar er að finna á: www.ntv.is

Eftirspurn eftir kerfisstjórum hefur aldrei verið meiri og er sífellt að aukast.
Inntökuskilyrði eru að viðkomandi sé 18 ára og búi yfir almennri tölvuþekkingu, þ.e. Windows,
Word, Excel og Internetið. Námið er tvískipt og undirbýr nemendur undir 3 alþjóðleg próf: 
A+ prófin frá Comptia og MCP prófið frá Microsoft.

180 stundir. Verð: 233.000.- Byrjar 12. nóvember og lýkur 23. febrúar.
Kennt mánud. og miðvikud. frá 18-22 og laugard frá 8:30-12:30. 

FYRRI HLUTI - TÖLVUVIÐGERÐIR
Nemendur læra að uppfæra, bilanagreina og gera við tölvu-
búnað af ýmsum toga. Mikið er um “Hands on” verkefni með
raunverulegum æfingum. Kennslan fer fram í fullkominni
tölvuviðgerðarstofu NTV.

SEINNI HLUTI - MCP – XP NETUMSJÓN
Nemendur öðlast færni og kunnáttu til að setja upp og hafa 
umsjón með tölvum sem keyra á Windows XP stýrikerfinu,
öðlast víðtækan skilning á netkerfum og verða færir í að leysa
vandamál sem að þeim snúa.

Kerfisstjóranám NTV
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HVERNIG ER BÍLAUMBOÐIÐ ÞITT?

SJÁLF

Ingvar Helgason, Sævarhöfða 2, sími 525 8000, www.ih.is  /  Opið: Mán – fös kl. 9-18 og lau kl. 12-16

Það er eitt sem oft kemur upp í samræðum á milli manna, en það er hvernig bílaumboðið þitt er þ.e.a.s. hvernig er umboðið sem 
bíllinn þinn er frá, og samskiptin á milli þín og umboðs. Nú hef ég átt nokkra bíla frá mismörgum umboðum ekki ætla ég að telja
þau öll upp en óneitanlega eru þau misgóð. Nú um daginn verslaði ég mér annan bíl (notaðan) bara svo það komi fram, en því 
er ekki að neita að notaðir bílar eru í misgóðu ástandi, en stundum má segja það einnig með nýjan bíl þó svo að það skipti ekki
máli í þessu dæmi. Nema hvað að það sem þurfti að gera við bílinn við kaup voru tvö atriði, ekkert tiltökumál og ákvað umboðið 
að taka það á sig og laga þessa hluti, ekki nóg með það heldur redduðu þeir mér öðrum bíl á meðan viðgerð fór fram
(mjög ánægður með það) stór + … Nú svo um daginn er ég að garfa við mottu á milli fram og aftursæta er ég verð var við frekar

HVERNIG E

Blogg á vísir.is,
fimmtudaginn
18. október

kl. 9.44

2.550.000 kr.Sport Sedan, beinsk

2.680.000 kr.Sport Sedan, sjálfsk.

Subaru Legacy



FSALI!
*Staðalbúnaður í Subaru Legacy: Sítengt aldrif, 17” álfelgur, 150 hestafla vél, 6 diska geislaspilari, aksturstölva, 

tvískipt tölvustýrð loftkæling, kastarar í framstuðara, hiti í framrúðu, hiti í sætum og speglum. 

FJÓRHJÓLADRIFINN MEÐ ÖLLU* Á AÐEINS 2.550.000 KR.
– SUBARU SELUR SIG SJÁLFUR! 

Við Íslendingar erum engir kjánar. Þegar Subaru Legacy er borinn saman við aðra 
bíla í sínum flokki kemur ýmislegt í ljós: Allt sem þú sérð á þessari mynd er staðal-

búnaður. Þar með er ekki allt upp talið því hann hefur líka fjórhjóladrifið umfram aðra.
Það er því engin furða að Subaru Legacy sé nú mest seldi bíllinn í sínum flokki.

vonda tilfinningu, viti menn og já konur, að allt er á floti öðru megin í gólfinu fyrir 
aftan framsæti, nú ég renni beint í umboðið sem ég keypti bílinn frá og fór að 
ræða málin við sölumann á staðnum, betri þjónustu hef ég ekki fengið frá
nokkrum manni en frá þessum ágæta manni, fumlaust og án þess að hika setti 
þessi ágæti sölumaður málið af stað og innan 15 mínútna var búið að panta tíma 
fyrir bílinn í viðgerð og ég kominn á lánsbíl frá umboðinu.
Ingvar Helgason og starfsfólk. Þakka kærlega fyrir mig, frábær þjónusta. 
Kv, IROK.



greinar@frettabladid.is

Herferð Rauða krossins til að 
fjölga sjálfboðaliðum hefur 

svo sannarlega haft áhrif. Ég hef 
varla hitt þá konu sem hefur ekki 
haft orð á því að hún ætti að 
gerast sjálfboðaliði. Ég hef engan 
karlmann hitt sem hefur fundið 
þörf fyrir það en það gæti verið 
tilviljun, af auglýsingunum að 
dæma eru þeir þarna líka. Þrátt 
fyrir að viðkomandi konur eigi 
jafnvel fimm börn, séu í fullu 
starfi og námi með, þá finnst þeim 
að þær ættu að láta gott af sér 
leiða, til dæmis með því að leggja 
Rauða krossinum lið. Við erum 
ekki af þeirri kynslóð að okkur 
þyki sjálfsagt að tómstundir 
eiginmannanna krefjist sjálfboða-
vinnu af okkar hálfu. Það er varla 
hægt að flokka árshátíðina og 
einstaka partý þar sem makar eru 
velkomnir undir slíkt. 

Í samfélagi okkar er ekki rík 
hefð fyrir sjálfboðavinnu. 
Amerískar skólasystur mínar 
hættu til dæmis allar að vinna úti 
þegar þær eignuðust börnin en 
hafa síðan verið í fullu ólaunuðu 
starfi í tengslum við það hlutverk 
sitt að vera húsmæður í amerísku 
úthverfi. Þær þurfa að skutla rétt 
eins og íslenskir foreldrar en 
stærsti munurinn virðist mér 
vera sá að skólinn gengur út frá 
því að geta nýtt krafta þeirra. 
Þær kenna, aðstoða við vett-
vangsferðir, sjá jafnvel um 
bókhaldið og svo mætti áfram 
telja. Þó að íslenskir skólar (eða 
var það áhugamannafélagið 
Heimili og skóli?) krefjist meiri 
þátttöku af foreldrum í dag en 
var til dæmis gert þegar ég var 
barn, þá komumst við ekki með 
tærnar þar sem þeir amerísku 
hafa hælana. 

Þegar umræðan var komin á það 

stig að við vorum í fullri alvöru 
farnar að velta því fyrir okkur 
hvort við ættum að gefa kost á 
okkur sem heimsóknarvini eða í 

Konukot spurði ein hvort við 
hefðum virkilega tíma í þetta? 
Hvort við hefðum ekki nú þegar 
nóg á okkar könnu, það færi jú 
tími og orka í að koma sínum 
eigin börnum til manns og svo 
væri alltaf spurning hvort það 
væri endalaust hægt að bæta við 
sig, þó það væri í nafni góðs 
málefnis. Ættum við ekki að líta 
okkur nær og sinna eigin 
ættingjum og vinum áður en við 
færum að sinna bláókunnugu 
fólki? Vera heima hjá eigin 
börnum í stað þess að arka um 
hverfið á laugardagskvöldum í 
nafni foreldrarölts í leit að 
börnum annarra foreldra? 
Hvenær er maður aflögufær með 
tíma sinn og orku? Í hvað viljum 
við eyða tímanum? Þegar málið 

var krufið kom auðvitað í ljós að 
við erum nú þegar í töluverðu 
sjálfboðaliðastarfi í tengslum við 
nám eða tómstundir barnanna, 
áhugamál okkar, húsið og/eða 
fagfélög. Allar kaupum við 
happdrættismiða af félagssam-
tökum og tökum vel á móti 
börnum sem banka uppá með 
beiðni um styrk í hitt og þetta. 
Stjórnmálaflokkurinn minn hefur 
aldrei þörf fyrir krafta mína 
nema rétt þegar staðið er í 
kosningabaráttu en þá breytist ég 
í sjálfboðaliða númer eitt. Þess á 
milli er hlutverk mitt að greiða 
afnotagjöldin, fyrirgefið félags-
gjöldin. Milli kosninga hef ég því 
töluvert af ónýttri starfsorku 
sem gæti farið í að þrífa betur 
heima hjá mér, ala börnin betur 
upp, verið betri við manninn 
minn, unnið lengri vinnudag eða 
jafnvel slappað af en guð forði 
mér frá því. Þess í stað læt ég 
auglýsingaherferð koma inn hjá 
mér samviskubiti um að aldrei sé 
nóg að gert. Ég hljóti að geta gert 
betur.

Að vel athuguðu máli hef ég 
ákveðið að afþakka gott boð 
Rauða krossins um að gerast 
sjálfboðaliði. Að þessu sinni. 
Hann má hafa samband við mig 
síðar. Til að deyfa samviskubitið 
hef ég ákveðið að útbúa tvo 
skókassa í stað eins í því ágæta 
verkefni Jól í skókassa. Við 
mæðgur höfum þegar tekið til dót 
í einn, fyrir 11 ára gamla stúlku. 
Nú mun önnur 7 ára njóta 
gjafmildi okkar eða beiðni um 
syndaaflausn. Því í hjarta mínu 
veit ég að ég get gert svo miklu 
meira... ef ég hefði tíma, ef ég 
hefði orku, ef ég væri ekki svona 
löt, ef ég væri bara aðeins betri 
manneskja.

Hvers vegna á nú að fara að spila rúss-
neska rúllettu með Þingvallavatn 

þegar það er óþarfi? Hægt er að leysa 
samgöngumál uppsveita Árnessýslu á 
annan og betri hátt en með hraðbraut og 
trukkaumferð inn í vatnsverndarsvæði 
þjóðgarðs með UNESCO-gæðastimpli.

 Fyrir tveimur árum benti ég í sjón-
varpi á tvær leiðir sem kæmu til greina til að 
stytta leiðina milli Reykjavíkur og uppsveita 
Árnessýslu. Önnur þeirra liggur um Nesjavalla-
veg með stuttum göngum gegnum Dyrafjöll, í 
austurátt við suðurenda Þingvallavatns um 
Kaldárhöfða við Steingrímsstöð og þaðan um 
Lyngdalsheiði til Laugarvatns. Leiðin hefur þann 
kost að hún liggur ekki um þjóðgarðinn og 
vatnsverndarsvæðið. En hún felur í sér stystu 
fljótlegustu mögulegu leiðina milli Reykjavíkur 
og Laugarvatns vegna þess að ekki þarf að draga 
hraðann niður á stórum kafla eins og nú þarf á 
leiðinni gegnum þjóðgarðinn. Nema menn vilji 
fylgja eftir núverandi hraðbrautaráformum 
austan Gjábakka og setja 90 km hraða á trukkana 
og rúturnar á brekkuðum vegi í gegnum þjóðgarð-
inn. Landvernd hefur mælt með þessari lagfærðu 
Nesjavallaleið. Önnur lausn þessa máls gæti þó 

falist í enn einfaldari aðgerð: Lagður yrði 
vegur til norðausturs rétt austan við 
Hveragerði yfir svonefnt Grafnings-
skarð yfir á Grafningsveg og þaðan farið 
um Ljósafoss og Lyngdalsheiði til 
Laugarvatns. Nú eru 93 kílómetrar frá 
Reykjavík til Laugarvatns suður fyrir 
Ingólfsfjall en þessi leið gæti orðið 10-12 
kílómetrum styttri. Þótt hún yrði 8-10 
kílómetrum lengri en leiðin um Þingvelli 
myndi meiri ökuhraði  vinna það upp. 
Þessi leið hefði þann kost fram yfir 

leiðirnar um Þingvelli og Nesjavelli að hún lægi 
ekki við Þingvallavatn og gæti á engan hátt ógnað 
lífríki og hreinleika þess. Nú eru 48 kílómetrar 
milli Laugarvatns og Hveragerðis en yrðu 36-38 
eftir þessari leið. Sumarbústaðabyggð og umferð 
við norðanvert Þingvallavatn eru orðin ógnun við 
hreinleika vatnsins og UNESCO-gæðastimpil þess 
og ekki á það bætandi. Mín tillaga er því þessi: 
Setjum bundið slitlag á Konungsveginn milli 
Gjábakka og Laugarvatns, lagfærum hann 
lítillega á þeim fáu stöðum þar sem snjór safnast 
á hann og höldum honum opnum á veturna fyrir 
rólega ferðamannaumferð. Skoðum þá möguleika 
sem ég hef nefnt og leysum síðan þetta mál af 
fullri yfirvegun á þann hátt sem orðið getur okkur 
til sóma en ekki skammar. 

Höfundur er formaður Íslandshreyfingarinnar.

Betri leiðir til Laugarvatns

Ég er sjálfboðaliði
U

pphaf kirkjuþings þjóðkirkjunnar varpar ágætu ljósi 
á tvenns konar tímamót í þróun hennar. Önnur lúta að 
stjórnskipulegri stöðu kirkjunnar. Hin varða aðlög-
un gagnvart almennum viðhorfum í nútímanum um 
stöðu samkynhneigðra.

Þess misskilnings gætir oft og einatt í umræðum um kirkjuna 
að hún sé íhaldssöm fyrir þá sök að eðli hennar er varðstaða 
um grundvallargildi í samfélagi manna. Um leið og hún verður 
reikul í rásinni í þeim efnum má ljóst vera að spurningar vakna 
um tilgang hennar. Þetta er hins vegar ekki spurning um íhalds-
semi.

Þau gildi um breytni og háttu í samfélagi manna sem boð-
skapur kirkjunnar snýst um ná jafnt til róttækra sem íhalds-
samra þjóðfélagsviðhorfa og eru óháð öllum tíma. Kirkjan þarf 
þar á móti að gæta þess að falla sem best að þeim samtíma sem 
virðir þau lögmál. Samkynhneigðir njóta nú sama réttar og sömu 
stöðu og gagnkynhneigðir. Sú breyting hefur gerst hratt en samt 
tekið sinn tíma. Um hana er víðtæk sátt.

Tillaga biskups á kirkjuþingi um þetta efni bendir til að þjóð-
kirkjan ætli að verða skjótvirkari en flestar aðrar kirkjur með 
aðlögun að samtímanum að þessu leyti. Það eru tímamót þegar 
slíkt skref er stigið. Þau sýna að þjóðkirkjan veldur vel slíkum 
viðfangsefnum. Aðgerðaleysi hefði á hinn veginn veikt kirkj-
una.

Enginn teljandi trúarlegur ágreiningur sýnist vera um efnis-
legt innihald þeirra réttinda sem lúta að sambúð gagnkyn-
hneigðra annars vegar og samkynhneigðra hins vegar. Eftir 
standa skiptar skoðanir um orðnotkun; hvort nota eigi eitt eða 
tvö heiti um sambúð með því að hún er ekki alls kostar eins. 
Tilfinningaleg rök á báða bóga eru skiljanleg. Þróun almennrar 
málnotkunar gæti á endanum ráðið mestu um lyktir þess efnis.

Hitt telst einnig til tímamóta þegar kirkjumálaráðherrann 
lýsir því yfir að þar sé komið í sjálfstæðisþróun þjóðkirkjunnar 
að ráðherrann hafi ekki lengur stjórnskipuleg verkefni með 
höndum sem snerta innra starf hennar. Af því tilefni vísaði ráð-
herrann til hugmynda um að leggja kirkjumálaráðuneytið niður 
og færa þjóðkirkjuna undir embætti forsætisráðherra.

Fyrir áratug var stigið stórt skref til þess að gera þjóðkirkj-
una sem mest sjálfstæða um eigin mál. Nú er þeim markmiðum 
að mestu náð. Við þær aðstæður er eðlilegt að skoða breytingar á 
stöðu þjóðkirkjunnar innan framkvæmdavaldsins og hvort rétt 
sé að forsætisráðherra fari með stjórnskipuleg tengsl gagnvart 
þjóðkirkjunni. Það er um margt rökrétt.

Að því virtu að framkvæmdavaldið hefur engin hefðbundin 
stjórnsýsluverkefni á sinni könnu gagnvart þjóðkirkjunni kæmi 
einnig til álita að gæsla stjórnskipulegra tengsla við þjóðkirkj-
una yrði færð til forseta Íslands. Stjórnskipuleg tengsl fá tákn-
rænni ímynd nú þegar engin bein stjórnsýsluverkefni um þjóð-
kirkjumál eru lengur á höndum ráðherra.

Einingarhlutverk forsetaembættisins er táknrænt í eðli sínu.  
Almenn samstaða er um gildi þess. Í því ljósi gæti einmitt farið 
vel á því að forseti Íslands sem einingar- og samstöðutákn þjóð-
arinnar hefði það hlutverk að blása anda í þau tengsl sem mælt 
er fyrir um í stjórnarskrá um samband ríkis og kirkju.

Tímamót

Því í hjarta mínu veit ég 
að ég get gert svo miklu 
meira... ef ég hefði tíma, 
ef ég hefði orku, ef ég 
væri ekki svona löt.



Sigurður Líndal lagaprófessor er léttur á fæti 
þótt kominn sé á efri ár. Sjötugur hljóp hann 
hálft maraþon og nú skokkar hann annan hvern 
morgun í 20-30 mínútur.

„Ég hef alltaf haft þörf fyrir hreyfingu en hef 
aldrei stundað keppnisíþróttir. Einhvern tímann 
tók ég í körfubolta en sú íþrótt hentaði mér ekki. 
Fann að ég þyrfti að minnsta kosti að æfa mig í 
hástökki áður,“ segir Sigurður Líndal glettinn 
þegar hann er inntur eftir því hvernig hann haldi 
sér í formi. „En ég hef alla tíð hreyft mig mikið,“ 
bætir hann við. „Vann erfiðisvinnu fram undir þrí-
tugt. Var meðal annars í sveit og eltist við hross og 
kindur og svo hef ég gengið mikið. Lengi vel var 
enginn bíll til á heimilinu þannig að allt varð að 
fara fótgangandi og hlaupandi ef maður var á 
seinni skipunum. Einhvern tíma var ég spurður 
hvort ég væri í líkamsrækt en ég svaraði sannleik-
anum samkvæmt: „Nei, ég er að verða of seinn.“

Það er samt ekki bara þegar Sigurður er of seinn 
sem hann sprettir úr spori. Hann kveðst hafa byrj-

að að hlaupa reglubundið fyrir tuttugu árum með 
ungum mönnum úr lagadeild. „Þeir voru að gantast 
með hvort ég kæmi ekki með þeim út að skokka og 
ég tók áskoruninni. Fyrst var ég úthaldslítill en svo 
lengdi ég hlaupið alltaf smátt og smátt á hverjum 
degi. Einu sinni var ég í Aðaldalnum í sumarhúsi 
með konunni og fór út að hlaupa. Ætlaði fyrst smá 
hring út á þjóðveg. Svo datt mér í hug að hlaupa út 
að Laxamýri. Þaðan að Saltvík og þegar þangað 
kom var hæð fram undan. Mig langaði að komast 
upp á hana. Áður en ég vissi af var ég kominn út á 
Húsavík og þá var eftir að hlaupa heim. Konan var 
farin að óttast um mig. Hélt ég lægi einhvers stað-
ar dauður. En svo mældum við leiðina og þá reynd-
ist hún vera 22 kílómetrar. Svo ég sá að ég hálft 
maraþon væri mér ekkert ofviða og hljóp það árið 
eftir, þegar ég var sjötugur. Ætlaði svo aftur þegar 
ég var 75 en konan bannaði mér það. Ég hlýði alltaf 
konum. Ég hlýddi ömmunum mínum, mömmu 
minni, konunni og ég hlýddi dætrunum. Þekki ekk-
ert annað en að hlýða kvenfólki.“ 

Í ógáti til Húsavíkur

Heimsóknavinir Kópavogsdeildar Rauða krossins eru alls konar 
fólk á ýmsum aldri. Þeir heimsækja fólk á einkaheimilum og
stofnunum í Kópavogi til að draga úr einsemd og félagslegri
einangrun, gefa lífinu lit.

Gæti heimsóknavinur gefið þínu lífi meiri lit?

Heimsóknavinirnir eru sjálfboðaliðar. Þeir veita félagsskap og
nærveru. Til dæmis með því að spjalla, lesa, tefla, syngja og
fara út að aka eða ganga. Margir reiða sig á heimsóknir sjálf-
boðaliðanna til að gleyma gráma hvunndagsins um stund.

Þekkirðu einhvern sem myndi hafa gott af því að fá heim-
sókn sjálfboðaliða? Til dæmis einu sinni í viku, í klukku-
stund í senn?

Ekki hika við að hafa samband í síma 554 6626 eða í net-
fangið kopavogur@redcross.is.
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Margir námsmenn hafa náð að bæta 
árangur sinn töluvert eftir setu á 
hraðlestrarnámskeiði.

„Ég kenni aðferð til að fara á markvissari hátt 
í gegnum lestrarefnið þannig að við nýtum 
tímann okkar betur, förum hraðar í gegn og 
skiljum efnið aðeins betur,“ segir Jón Vigfús 
Bjarnason, skólastjóri Hraðlestrarskólans, og 
nefnir sem dæmi að meðalárangur á námskeið-
unum sé þreföldun til fjórföldun á lestrarhrað-
anum á sama tíma og fólk nái að skilja efnið 25-
35 prósent betur. „Það eru auðvitað til 
einstaklingar sem fara langt yfir þetta en lág-
marksárangur hjá okkur er tvöföldun á lestrar-
hraða og námskeiðin eru með árangurs-
ábyrgð.“

Jón Vigfús segir hraðlesturinn einn og sér auð-
velda fólki að flýta sér í gegnum textann en í 
Hraðlestrarskólanum sé einnig lögð mikil 
áhersla á að skilningurinn fylgi með. „Við förum 
þess vegna í ákveðna punkta varðandi náms-
tækni og blöndum því saman við hraðlestur-
inn,“ segir hann. 

„Hóparnir á námskeiðunum eru almennt 
mjög blandaðir en það er þó mikið um náms-
fólk og fólk úr atvinnulífinu sem þarf að kom-
ast yfir mikið efni. Auðvitað koma líka ein-
staklingar sem vilja komast loksins yfir 
jólabækurnar, Laxness eða eitthvað annað sem 
það á eftir að lesa,“ segir Jón og bætir því við 
að allir sem sótt hafi námskeiðin tali um að 
þeir lesi meira en áður. „Námsmenn hafa til 
dæmis tíma til að lesa sér til skemmtunar fyrir 
utan námsbækurnar og foreldrar tala um að 
unglingarnir þeirra séu allt í einu lagstir í 
bækur.“

Í Hraðlestrarskólanum er boðið upp á sex 
vikna námskeið sem Jón segir duga vel til að 
festa efnið í sessi. „Svo er líka boðið upp á 
þriggja vikna hraðnámskeið og blönduð fjar-
námskeið sem eru tiltölulega nýbyrjuð hjá 
mér. Þá mætir fólk í fyrsta tímann og restin 
er svo í gegnum fjarkennslu á fjarkennsla.is.“     

Lesið og lært hraðar

Matreiðslunámskeið verður 
haldið í Manni lifandi næsta 
fimmtudag.

Heilsukostur er heiti mat-
reiðslunámskeiðs sem haldið 
verður í Manni lifandi frá 
klukkan 18 til 21 fimmtudaginn 
25. október. Námskeiðið er í 
formi fyrirlesturs og sýni-
kennslu, kynntar verða upp-
skriftir og ráðleggingar veittar 
um heilnæmt hráefni.

Heilsufæði 
fyrir alla



Óhætt er að fullyrða að lífshorfur 
íslenskra kvenna sem greinast með 
brjóstakrabbamein séu með þeim 
bestu sem þekkist í heiminum og 
flestar konur læknast af sínum 
sjúkdómi. Skurðaðgerð er oftast 
fyrsta stig meðferðarinnar eftir að 
sjúkdómsgreiningin er ljós. Þá er 
krabbameinið úr brjóstinu fjar-
lægt og í sömu aðgerð einnig eitlar 
úr holhönd sömu megin. Í flestum 
tilfellum reynist nægjanlegt að 
taka krabbameinið ásamt aðliggj-
andi eðlilegum brjóstavef (fleyg-
skurður) en stundum er nauðsyn-
legt að fjarlægja allt brjóstið. 
Geislameðferð er oftast beitt í kjöl-
far fleygskurðar og eru lífshorfur 
þeirra sem fara í fleygskurð og 
geislameðferð sambærilegar því 
þegar brottnám brjóstsins er fram-
kvæmt. 

Undanfarin ár hafa í Evrópu 
orðið miklar framfarir í skurðmeð-
ferð brjóstakrabbameina og í 
nokkrum löndum eru brjóstaskurð-
lækningar orðnar sérstök undir-
sérgrein skurðlækninga. Áfram er 
auðvitað mikilvægast að leitast sé 
við að sjúkdómurinn sé læknaður, 
en jafnframt hafa þróast nýjar 
aðferðir í brjóstaskurðlækningum 
(„oncoplastik“) þar sem notast er 
við tækni lýtaskurðlækninga. Þá er 
meinið skorið burt með því sjónar-
miði að valda sem minnsta lýti án 
þess að það komi að nokkru leyti 
niður á árangri meðferðarinnar. Í 
stórum brjóstum er t.d. unnt að 
fjarlægja krabbameinið og minnka 
brjóstið í leiðinni með því að notast 
við hefðbundnar brjóstaminnkunar-
aðferðir lýtaskurðlækninga. Heil-
brigða brjóstið er minnkað á sama 
hátt og sjúka brjóstið síðan geislað 
eftir aðgerðina. Í minni brjóstum 
hafa verið þróaðar aðferðir til að 
koma í veg fyrir afmyndun brjósts-
ins í kjölfar fleygskurðar (brjósta-

mótun). Þegar fjarlægja þarf allt 
brjóstið er stundum hægt að byggja 
það upp í sömu aðgerð ef konan 
óskar eftir því. Ef líkur eru taldar 
á að framhaldsmeðferð muni reyn-
ast nauðsynleg eftir brottnám 
brjóstsins, er oftast mælt með því 
að klára hana áður en brjóstið er 
byggt upp að nýju. Brjóst eru 
byggð upp með annaðhvort eigin 
vef konunnar eða þá að gervi-
brjósti er komið fyrir undir húð og 
vöðvum. Uppbygging brjósta eftir 
brottnám og brjóstamótun geta s.s. 
verið talsvert umfangsmeiri en 
hefðbundnar brjóstakrabbameins-
skurðaðgerðir og felast stundum í 
aðgerðum á báðum brjóstunum til 
að koma í veg fyrir ósamræmi á 
útliti og stærð. Þó að aldur og 
almennt heilsufar skipti máli er 
alltaf leitast við að koma til móts 
við óskir kvenna. Þessi þróun í 
brjóstaskurðlækningum getur haft 
mjög jákvæð áhrif á lífsgæði 
kvenna þó að þau séu vissulega 
einstaklingsbundin. Á meðan einni 
konu finnst óhugsandi annað en að 
brjóst hennar sé byggt upp að nýju 
eftir brottnámið finnst þeirri 
næstu alveg hægt að venjast því að 
ganga með gervibrjóst í brjósta-
haldaranum og getur ekki hugsað 
sér að fara í aðra aðgerð! 

 Brjóstaskurðlæknir sem hefur 
sérhæft sig á þessu sviði þarf að 
taka tillit til og koma til móts við 
mismunandi kröfur þessara 
kvenna og að búa yfir tæknilegri 
færni til að bjóða upp á brjósta-
uppbyggingu og brjóstamótun. 
Jafnframt krefjast þessar aðgerð-
ir meiri undirbúnings af hálfu 
skurðlæknisins og konunnar. 
Þegar að aðgerðinni kemur verða 
konunni að vera fyllilega ljósir 
kostir og gallar (og hugsanlegar 
hættur) aðgerðarinnar og hún 
verður að hafa haft tíma til þess 

að fá öllum sínum spurningum 
svarað. Þetta getur verið tíma-
frekt ferli og kallar á aukna sér-
hæfingu þess starfsfólks sem 
vinnur við meðferð brjóstakrabba-
meina.

Í flestum tilfellum er þörf á því 
að fjarlægja holhandareitla sam-
fara brjóstaaðgerðinni. Það er þátt-
ur í meðferð krabbameinsins en 
gerir einnig kleift að rannsaka 
hvort krabbamein hefur borist í 
eitlana. Slík vitneskja hjálpar til 
við að meta útbreiðslu sjúkdóms-
ins og gefur mikilvægar upplýs-
ingar um frekari framhaldsmeð-
ferð (lyf- eða geislameðferð). 
Undanfarin ár hefur nýjum og skil-
virkari aðferðum verið beitt við 
brottnám holhandareitla. Þær fel-
ast í því að fjarlægja s.k. „varð-
eitil“, en það er sá eitill sem líkleg-
astur er til að hafa í sér krabbamein 
(meinvarp) ef það hefur dreifst út 
fyrir brjóstið. Varðeitillinn er síðan 
skoðaður með smásjárrannsókn 
meðan á aðgerðinni stendur og ef 
krabbamein er til staðar í honum 
eru fleiri eitlar fjarlægðir úr hol-
höndinni. Á hinn bóginn er þeim 
konum, sem ekki eru með krabba-
mein í þessum eitli hlíft við frekari 
eitlatöku, en langvarandi handar-
bjúgur getur fylgt holhandareitla-
töku. 

Ljóst er að margs er að gæta 
áður en brjóstaskurðaðgerð er 
framkvæmd. Uppbygging brjósta 
við brottnám, brjóstamótun sam-
fara fleygskurði og varðeitlabrott-
nám eru mikilvægar nýjar skurð-
aðgerðir sem nú eru viðhafðar í 
skurðaðgerðum á brjóstakrabba-
meini. Þessar nýju skurðaðferðir 
bæta ekki lífshorfur en hafa haft 
mikil áhrif á lífsgæði kvenna með 
brjóstakrabbamein.

Stafgöngunámskeið hefjast 30. október n.k.

 stafgönguþjálfi,  616 85 95.
 stafgönguþjálfi,  694 35 71.

 Þriðjudaga & fimmtudaga, kl. 17:30.
 Þriðjudaga & fimmtudaga, kl. 17:30.

SKRÁNING & NÁNARI UPPLÝSINGAR Á:

Taktu þátt í æsispennandi keppni um dans ársins 
og þú gætir slegið í gegn hjá íslensku þjóðinni!

ERT ÞÚ DANSHÖFUNDUR ÁRSINS?

sem allir geta lært
sem hægt er að kenna á stuttum tíma
sem allir vilja dansa

Semdu dans ...

Allir geta tekið þátt – glæsileg verðlaun
nánari upplýsingar á www.fm957.isFagfélag danskennara

Dansráð Íslands 

UNDANKEPPNI Í VETRARGARÐINUM 
Í SMÁRALIND 20. OKTÓBER OG 
ÚRSLIT 27. OKTÓBER 2007!



BÍLAR &
FARARTÆKI
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Sumir taka áhugamál sín alvar-
legar en aðrir. Á meðan einn 
hengir upp veggspjald af uppá-
halds knattspyrnumanninum 
inni í svefnherbergi eru aðrir 
eins og Bretinn Tony Alleyne 
sem hefur innréttað alla íbúð 
sína eins og geimskip í þáttun-
um Star Trek.

Alleyne býr í stúdíóíbúð í 
ósköp venjulegri blokk í smábæ 
norður af Lundúnum. Gestir 
hans verða varir við hið sér-
stæða áhugamál um leið og ýtt er 
á dyrabjölluna en þá galar rödd 
Patrick Stewart „Welcome to the 
24th century.“

Alleyne hóf að breyta íbúð 
sinni árið 1994 þegar eiginkon-
an yfirgaf hann og þremur árum 
síðar var verkinu lokið. Hann 
þurfti að smíða allar innrétting-
ar sjálfur enda fást Star Trek-
innréttingar ekki hvar sem er.
Íbúðin lítur ekki aðeins 
út eins og sviðsmynd úr 
Star Trek-þætti heldur 
hefur hann einnig komið 
fyrir alls konar tækni-
nýjungum sem gera 
upplifunina enn raun-
verulegri.
Þótt ótrúlegt megi virð-
ast hafa fleiri áhuga á að 

innrétta íbúðir sínar í sama stíl 
og hefur Alleyne fengið þó nokkr-
ar fyrirspurnir um að hanna Star 
Trek-íbúðir fyrir hina og þessa 
„trekkara“ um allan heim.

Star Trek í hólf og gólf

Öll íbúðin 
er eins og 
sviðsmynd úr 
bíómynd.

Meira að segja baðherbergið hefur 
fengið Star Trek-yfirhalningu.

Tony Alleyne 
hefur innrétt-
að alla íbúð 
sína í Star 
Trek-stíl.

Flestir kaupa tilbúið húsnæði, aðrir lóð 
og láta fagmenn byggja fyrir sig. Enn 
eru þeir þó til sem koma sér upp húsi 
með eigin höndum. Kolbrún Þorleifs-
dóttir sjúkraliði og Harry Herlufsen 
pípulagningamaður eru meðal þeirra 
og þau líta á það sem skemmtilega 
tómstundaiðju. 

Eftir að hafa ekið um ein þrjátíu hringtorg 
og skyggnst um á nýbyggingarsvæðinu 
Völlunum í Hafnarfirði er staðnæmst innst 
í botnlanga. Þar er einmitt fólkið sem verið 
er að leita að. Hjón að byggja sitt eigið hús 
og hjálpast að. Aðspurð segjast þau heita 
Kolbrún og Harry. Það er líkast sem þau séu 
í legókubbaleik þar sem þau raða saman ein-
ingamótum úr laufléttu frauðplasti. Steypu-
styrktarjárnin eru bundin í mótin jafnóðum 
og lóðréttu járnunum smeygt ofan í. Hjónin 
búast við að steypa eftir helgina. Plastið 
verður svo sem einangrun utan og innan á 
steypunni og verður annaðhvort pússað eða 
klætt.

Þau Kolbrún og Harry segja mótin vera 
íslenska framleiðslu og sýna umbúðir frá 
Víkinghúsum. „Við byggðum tveggja hæða 
hús með sömu tækni fyrir átta árum og 
búum í því núna. Það er mjög hlýtt og gott. 
Okkur langaði bara að byggja annað. Þetta 
er svo skemmtilegt efni að vinna með,“ 
segir Kolbrún og virðist meina hvert orð. 
Harry tekur undir það. „Við förum hingað 
þegar laus tími er og veður og vindar leyfa, 
ýmist saman eða hvort um sig. Hún hefur 
verið hér heilu dagana án þess að ég hafi 
komið,“ segir hann og bendir á frúna.

Þetta er semsagt tómstundagaman þeirra 
hjóna. „Útiveran er holl og það er fínt að 
vera á kaupi við að reyna aðeins á sig hér 
í stað þess að borga fyrir það í einhverri 
heilsuræktarstöð,“ segir Kolbrún bros-
andi. Hún segir börnin þeirra, sem reynd-
ar séu orðin fullorðið fólk, líka vera þeim 
til hjálpar. Til að forða lausa plastinu frá 
foki hafa hjónin fengið að geyma það inni 
hjá næsta nágranna. Hér er greinilega gott 
samkomulag á milli bæja. Það er líka eins 
gott því húsin standa mjög þétt. Bara fimm 

metrar á milli og útsýnið úr gluggum á einni 
hliðinni eru beint inn í glugga nágrannans.

Hús Harrys og Kolbrúnar verður 230 fer-
metrar á einni hæð og tvöfaldur bílskúr inni 
í því. Það eru um tvö ár frá því framkvæmdir 
hófust í grunninum, sem áður var djúpur 
hraunbolli. Kolbrún og Harry segjast hafa 
fengið smið til að hjálpa sér við grunninn 
svo hann yrði réttur. Hitalögn er í gólfinu 
og þar kom pípulagningakunnátta Harrys 
að heppilegum notum. Sonurinn er rafvirki 
svo raflagnir verða ekki vandamál heldur. 
„Sparnaðurinn liggur í eigin vinnu,“ segja 
þau hjónin. Gluggarnir verða settir tilbúnir 

í húsið þegar búið er að steypa veggina. 
Þeir verða frá Glugga- og glerhöllinni á 
Akranesi. Viðhaldsfríir plastgluggar með ál-
prófílum, að sögn Harrys. 

Kolbrún og Harry ólust bæði upp í 
Hafnarfirði en Harry kveðst Strandamaður
að upplagi. Þau rifja upp berjaferðir og 
aðrar ævintýraferðir út í hraunið sem þau 
eru að byggja á núna. Þar sem þau eru við 
enda á götu eru þau svo heppin að hafa smá 
sýnishorn af ósnortnu hrauni við hliðina á 
sér. „Dóttursonurinn þriggja ára var hér í 
berjum í sumar,“ segir Kolbrún brosandi.

gun@frettabladid.is

Hús úr hvítum kubbum

Kolbrún og Harry ákváðu að byggja hús sér til gamans þótt þau eigi þegar eitt. Veggirnir eru komnir nánast 
í fulla hæð og það styttist í að steypunni verði rennt í mótin. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Einu áhöldin sem uppslátturinn þarfnast eru 
málbönd og sagir. 

„Foreldrar mínir byggðu hús þegar ég var lítil 
þannig að maður þekkir ekkert annað,“ segir 
Kolbrún og Strandamaðurinn Harry tekur undir 
það. „Það gerist ekkert af sjálfu sér,“ segir hann. 

VERKFÆRI
N1 býður upp á mikið úrval af hágæða  rafmagns- og handverkfærum.N1 býður upp á mikið úrval af hágæða  rafmagns- og handverkfærum.

WWW.N1.ISN1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 · SÍMI 440 1200
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Flestir þekkja þá dásamlegu tilfinningu að 
ganga á dúnmjúku gólfteppi, en sú tíska að 
teppaleggja stofur er að ryðja sér til rúms aftur 
meðal landsmanna.

„Flestir teppaleggja eitt til tvö rými í híbýlum sínum 
og æ fleiri velja teppi á stofur sínar, sjónvarpshol og 
jafnvel hjónaherbergið,“ segir Olgeir Þórisson, fram-
kvæmdastjóri Gólfefna ehf-Teppalands, um leið og 
hann vísar til föðurhúsanna þeirri staðhæfingu að tepp-
um fylgi meiri rykvandamál en harðari gólfefnum.

„Þýsku og dönsku ofnæmissamtökin mæla með textíl-
efnum á gólf sé einhver á heimilinu með rykofnæmi. 
Ryk fellur óhjákvæmilega alltaf til í húsum. Teppi 
bindur ryk á meðan ryk á flísum og parketti fýkur 
um og þyrlast á eftir þeim sem ganga um og barnið 
skríður í því. Það gleymist svo stundum að það þarf að 
þrífa gólfteppi eins og önnur gólfefni,“ segir Olgeir og 
bendir á að hægt sé að fá teppi í öllum gæðaflokkum og 
á verðbilinu 400 til 14.000 krónur fermetrann.

„Mest er keypt af vönduðum einlitum ullartepp-
um og ljósir litir eru vinsælastir, en við sjáum þess 
merki að sterkari litir, eins og appelsínugulir, kónga-
bláir eða svartir með kavíaráferð eru að verða vin-
sælli og koma meira inn. Svo er alltaf einn og einn 
sem vill láta sérvefa fyrir sig munstur, og lykkju-
teppi í breskum sveitastíl njóta mikilla vinsælda,“ 
segir Olgeir og minnist rósóttu teppanna sem margir 
muna eftir í stássstofum ömmu og afa hér áður fyrr.

„Blómmunstruð teppi eru dýrari því vefnaður er 
flóknari í framleiðslu. Hins vegar er alltaf ákveð-
inn hópur sem kaupir þau vegna þess hve teppin eru 
praktísk, en mynstrin voru upphaflega gerð til að 
fela óhreinindi, eins og kolaryk úr skóm gesta á hótel-
um. Mynstruð teppi lengja líftíma teppa um helming, 
en vönduð ullarteppi halda sér vel í tuttugu ár,“ segir 
Olgeir og telur upp helstu kosti þess að velja teppi 
umfram önnur gólfefni.

„Teppi eru umhverfisvæn á þann hátt að hiti getur 
verið allt að tveimur gráðum lægri en þar sem er 
parkett. Teppi eru hlý og einangrandi, og þau veita 
mikið öryggi gagnvart slysum á heimilum þar sem 
þau taka af föll sem geta orðið að stórslysi á harðari 
gólfefnum.“

thordis@frettabladid.is

Dúnmjúk, umvefjandi 
og örugg teppaspor

Kóngablá og appelsínugul teppi eru að ryðja sér til rúms.

Mest er keypt af einlitum ullarteppum og eru ljósu litirnir vinsælastir.

Olgeir Þórisson, framkvæmdastjóri Gólfefna ehf-Teppalands, 
með myndarlegt úrval gólfteppa í bakgrunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bára Gunnlaugsdóttir, innanhússarkitekt hjá Ormsson 
sem býður upp á úrval af HTH innréttingum, segir að 
hvítur háglans sé enn leiðandi þó að nú séu dekkri viðar-
tegundir farnar að koma inn í bland við hvíta litinn. 
„Límtrésborðplötur eru orðnar mjög vinsælar í eldhús 
og gefa hlýju í bland við háglansinn en plöturnar eru 
í góðri þykkt og mjög vandaðar,“ segir Bára og bætir 
því við að vaskar séu fræstir í plötuna auk spanhellu-
borða, innbyggðra kaffivéla, vínkæla og combi-ofna 
sem séu jafnan ofarlega á óskalista viðskiptavina. 

„Það er mikilvægt að huga að innréttingum íbúðar-
húsnæðis strax í upphafi því allar innréttingar heimilis-
ins hafa jafn mikið vægi, og heildarmynd þeirra end-
urspeglar persónulegan stíl hvers og eins,” segir Bára 
og bætir við: „Á næstu misserum fáum við væntan-
lega að sjá meiri áherslu lagða á hlýleika og mýkri 
línur þar sem klassísk hönnun er útfærð í nýjan bún-
ing.” - sig

Hvítt er enn vinsælast

Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt og Helga Nína 
Aas, tækniteiknari hjá Ormsson, aðstoða viðskiptavini 
við að finna réttu innréttinguna í Ormsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



Ákveðið var að sækja í sjóð Nóbelsskáldsins og Mosfellingsins Halldórs Laxness þegar göturnar 

í Helgafellshverfi voru nefndar og velja þeim einföld og falleg nöfn. Göturnar sem mynda miðju 

hverfisins eru nefndar eftir tveimur af þekktustu sögum skáldsins og heita Gerplustræti og 

Vefarastræti. Aðrar götur í hverfinu eru nefndar af litríkustu kvennpersónum verka Laxness 

og heita Diljárgata, Liljugata, Sölkugata og Snæfríðargata, svo einhverjar séu nefndar.

GÓÐ FJÁRFESTING
STÓRBROTIÐ ÚTSÝNI

STÓRAR LÓÐIR

778,3 m2

308 m2

0,45
350,23 m2

19.500.000 kr.

790,5 m2

236 m2

0,45
355,72 m2

18.500.000 kr.

804,9 m2

320,9 m2

0,45
320,9 m2

20.000.000 kr.

Ástu - Sólliljugata 17
Stærð lóðar:
Stærð byggingarreits: 
Nýtingarhlutfall:
Hámarks gólflötur:
Verð:

Uglugata 25
Stærð lóðar:
Stærð byggingarreits: 
Nýtingarhlutfall:
Hámarks gólflötur:
Verð:

Ásland 13
Stærð lóðar:
Stærð byggingarreits: 
Nýtingarhlutfall:
Hámarks gólflötur:
Verð:

„Þegar maður á lífsblóm byggir maður hús.“
- Halldór Laxness, Sjálfstætt fólk.

DÆMI UM LÓÐIR TIL SÖLU: *ATH. Gatnagerðagjöld eru innifalin í lóðaverði.

Seldar lóðir

Helgafellsbyggingar ehf.  //  Völuteig 8  //  270 Mosfellsbæ  //  Sími: 575 6800 // 840 6801  //  hannes@ helgafell.is

Skóli

Leikskóli

Vers
lu

n

Laus til afhendingar Laus til afhendingar Afhendist í Nóvember

helgafell.is
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Viðhaldsfríir gluggar eru vinsælir nú 
til dags. 

Á dögunum sameinuðust 
fyrirtækin PGV og Glugga- 
og glerhöllin á Akranesi 
undir merkjum PGV ehf. 

Þorsteinn Jóhannesson er 
framkvæmdastjóri PGV og 
einn af eigendum sameinaðs 
fyrirtækis. Það hefur hingað 
til verið í Hafnarfirði en hann 
segir fyrirhugað að flytja 
framleiðslu PGV upp á Akra-
nes og hafa höfuðstarfsemi 
beggja fyrirtækjanna undir 
sama þaki. Söluskrifstofa á 
höfuðborgarsvæðinu muni 
þó stækka og eflast og einnig 
verði slík skrifstofa á Akranesi 
og Húsavík. 

Á Skaganum hefur verið 
rekin glerverksmiðja frá 1946, 
fyrst lengi vel undir nafninu 
Glerslípun Akraness en árið 
2000 tóku nýir eigendur við og 
breyttu nafninu í Glugga- og 
glerhöllin. Fyrir utan að skera 
gler eftir pöntunum hóf hún 
framleiðslu á plastgluggum 
fyrir þremur og hálfu ári. 

Fyrirtækið PGV ehf. var 
stofnað árið 2002 og er stærsta 
fyrirtækið á landinu í fram-
leiðslu á viðhaldsfríum glugg-
um að sögn Þorsteins. „Við 

höfum hingað til þurft að 
kaupa gler annars staðar og 
endurselja svo en með samein-
ingu við Glugga- og glerhöllina 
framleiðum við bæði gluggana 
og glerið. Þetta er mikil hag-
ræðing í rekstri sem skilar sér 
í betra verði til viðskiptavina 
og betri þjónustu þar sem þeir 
leita nú bara á einn stað til þess 
að kaupa glugga, hurðir, sól-
stofur, svalalokanir og gler,“ 
segir hann. En hvaða undraefni 
er þetta Pvc-u sem ekki þarf 
neitt viðhald? „Pvc-u er harð-
plastefni sem helst alltaf sem 
nýtt og þarf aldrei að mála,“ 
lýsir Þorsteinn og bætir við að 
efninu fylgi tíu ára ábyrgð. 

Starfsmannafjöldi hjá sam-
einuðu fyrirtæki PGV ehf. er 
nú 21 en Þorsteinn segir að 
þeim fari fjölgandi. „Ég geri 
ráð fyrir að sala á okkar vörum 
aukist áfram og meiningin er að 
tvöfalda glerframleiðslu strax á 
næsta ári auk þess að bæta við 
fleiri vörum sem falla að starf-
seminni. Það er stefna PGV ehf. 
að verða leiðandi fyrirtæki í 
framleiðslu og sölu á gluggum, 
gleri og öðrum tengdum vörum 
í byggingariðnaði,“ segir Þor-
steinn bjartsýnn.

gun@frettabladid.isHorft út um gluggana að innan. 

Alltaf sem nýtt og 
þarf aldrei að mála

Margs konar litir eru fáanlegir.

„Meiningin er að 
tvöfalda glerfram-
leiðslu strax á næsta 
ári,“ segir Þorsteinn 
hjá PGV.



Hafnarfjarðarbær leggur áherslu á að skapa gott og aðlaðandi starfsumhverfi fyrir fyrirtækin í bænum og leggur ríka 

áherslu á skilvirka þjónustu bæjarstofnana. Bærinn vill stuðla að nýrri atvinnuuppbyggingu en styrkleiki atvinnulífs

Hafnarfjarðar felst í reynslu og þekkingu á stóriðju, iðnaði, hafnarstarfsemi, framleiðslu- og þekkingariðnaði, 

ferðaþjónustu, menningarstarfsemi, verslun og þjónustu.
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Umsóknum skal skilað í síðasta lagi 26. október
í Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar,

Strandgötu 6, sími 585 5500. 
Þjónustuverið er opið alla virka daga frá kl. 8 - 17.

Allar upplýsingar eru á www.hafnarfjordur.is

Glæsilegar atvinnulóðir
á besta stað

Fjölbreytt og öflugt atvinnulíf | Nálægð við alþjóðaflugvöll og þjónustuhöfn | Greiðar samgöngur

Hellnahraun 3 afmarkast af háspennulínum til norðurs,
Krýsuvíkurvegi til austurs og væntanlegum Ofanbyggðavegi
til suðurs.

Á svæðinu eru lausar 100 lóðir, stærðir frá 2.700 m2.

Austurhluti svæðisins er skilgreindur sem athafnasvæði samkvæmt Aðalskipulagi 
Hafnarfjarðar 2005 - 2025. Á svæðinu er gert ráð fyrir atvinnustarfsemi þar sem
lítil hætta er á mengun, s.s. léttum iðnaði, hreinlegum verkstæðum og umboðs-
og heildverslunum. Á þessum hluta svæðisins eru lausar 32 lóðir, sem afhentar
verða í júní 2008.

Vesturhluti svæðisins er skilgreindur sem iðnaðarsvæði í flokki B2. Á svæðinu er
gert ráð fyrir iðnaði og atvinnustarfsemi sem hefur óverulega mengandi áhrif á
umhverfi sitt. Á þessum hluta svæðisins eru lausar 68 lóðir, sem afhentar verða
í nóvember 2008.

Hellnahraun 2 afmarkast af háspennulínum til norðurs og
suðurs og Krýsuvíkurvegi til austurs.

Á svæðinu eru lausar 3 lóðir við Einhellu, stærðir 4.700 – 5.500 m2, sem eru
tilbúnar til afhendingar.

Hellnahraun 2 er skilgreint sem iðnaðarsvæði í flokki B2 sbr. ofangreint. 

Kapelluhraun 1 afmarkast af fyrirhugaðri legu Reykja-
nesbrautar til norðurs og kvartmílubraut til suðurs.

Á svæðinu eru lausar 14 lóðir, stærðir 3.000 – 14.000 m2, sem afhentar verða
síðla árs 2008. 

Kapelluhraun 1 er skilgreint sem iðnaðarsvæði í flokki B3. Flokkur B3 gerir m.a.
ráð fyrir þungaiðnaði sem getur haft neikvæð umhverfisáhrif í för með sér og er
háður lögum og reglum um mengunarvarnir.

Hafnarfjarðarbær auglýsir lausar til umsóknar atvinnulóðir í 
Hellnahrauni 2. og 3. áfanga og Kapelluhrauni 1. áfanga. 

Skipulagsuppdrættir, skipulags- og byggingarskilmálar ásamt umsóknar-
eyðublöðum og úthlutunarreglum, upplýsingum um gatnagerðargjald,
gjalddaga/eindaga o.fl., fást afhent í Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar,
Strandgötu 6 og á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is.

Eftirtaldar upplýsingar og fylgiskjöl skulu fylgja umsókn og er það 
skilyrði þess að þeim sé veitt viðtaka:
Tilgreina skal á hverju af ofangreindum svæðum er sótt um lóð,
hversu stórri lóð er óskað eftir og gera grein fyrir fyrirhugaðri starfsemi og
umhverfisáhrifum hennar.

Fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir árið 2006 og milliuppgjöri
fyrir árið 2007 árituðum af löggiltum endurskoðendum. Einnig þarf að
fylgja yfirlýsing lánastofnunar um fjármögnun byggingarframkvæmda.

Lóðum er eingöngu úthlutað til lögaðila. 

Hver umsókn kostar 3.000 kr. sem greiðast þegar umsókn er skilað.
Umsóknum skal skilað í síðasta lagi 26. október í Þjónustuver Hafnarf-
jarðarbæjar, Strandgötu 6. Þjónustuverið er opið alla virka daga frá kl.
8 - 17. Umsóknum má skila rafrænt. 
Greiðsla fyrir umsókn leggist inn á reikning nr. 0327-26-59, kt. 590169-
7579 og kvittun fyrir greiðslu sendist á info@hafnarfjordur.is.

Þeim sem þegar hafa sótt um lóðir verður sent bréf og ber þeim að
staðfesta umsóknir sínar með þeim upplýsingum sem óskað er eftir í
auglýsingu þessari.



UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, fiorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.

1971 - 2007 www.sm.is

KORT

ÖLL BESTU MERKIN
OG ÚRVALIÐ Á EINUM STAÐ

SJÓNVARPSTÆKJA, LCD, 

VEGGFESTINGAR

TILBO‹     249.990

TILBO‹     119.990
Panasonic TX32LE7F
32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP 
með 1366x768 punkta upplausn, HD Ready, 
V-Real tækni - einstök myndgæði, Progressive 
Scan, 3.000:1 skerpu, Backlight Control, VIERA 
Link, 16w Nicam stereó hljóðkerfi, 2 x Scart 
(með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

Grundig LXW1178735REF
46” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, HD Ready, Progressive Scan, 1.000:1 skerpu, Nicam stereó 
hljóðkerfi, 3 x Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og
heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

TILBO‹     149.990
JVC LT37A80
37" LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 
punkta upplausn, DynaPix myndtækni, HD Ready, 
1.200:1 skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w Nicam 
Stereó hljóðkerfi með 3D Cinema Sound, 2 Scart
(með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, textavarpi og fjarstýringu.

STÓR SKJÁR
LÁGT VERÐ



KEYPT
& SELT

Ford F-150 Crew Cab Lariat
´04 Ek.60.þkm.

GULLFALLEGUR BÍLL, 
TOPP EINTAK.

V. 3,050,- Lán. 1,900,- 

POLARIS SPORTSMAN 800
04/07 GÖTUSKRÁÐ

V.1,300,- Lán.1,260,- Afb.18,-

TILBOÐ 100% Lán
Nissan Murano ´05 Ek.11.þm. 

Leður, lúga, sjónvarp o.mfl.
100% LÁN.

NISSAN 350Z LEÐUR
03/05 Ek.18.þkm. 6.gíra. 287HÖ 

V. 3,650,- Lán.3,300,-
UMBOÐSBÍLL

GRAND CHEROKEE LTD HEMI
Árgerð 2006
Ek.12.þkm. 

GULLFALLEGUR 
V. 4,850,-

RANGE ROVER HSE 35”
4,6 ‘00 Ek.98.þkm. Ný dekk, 

Sjálfsk. V. 2,690,-
 TILBOÐ: 2,100,-

SEADOO RXT 255 HÖ
´05 Riva racing State 2 Tune-kit.

VAGN FYLGIR  
V.1,550,-

VW GOLF TRENDLINE 
07/04  Ek.74.þkm. 5.gíra. 

100 % LÁN,- Afb.32,-per.mán.

VW TOUAREG  V6  ‘2004
 EK. 72.þkm km. Leður, Lofpúðafjöðrun, 

Lúga o.mfl. 
 V. 3,990,- Lán. 1,900,-

Opnunartími:
Mánud.-Föstud. 10:00 - 19:00

Laugard. 10:00 - 17:00
Sunnud. 13:00 - 17:00

LÍKLEGA STÆRSTA 
SÖLUSKRÁIN Á NETINU!!
 1500 bílar á skrá á einum stað

Finndu bílinn á
www.bilamarkadurinn.is

100% Lán

100% Lán

www.bilamarkadurinn.is
Smiðjuvegur 46-e

s: 567-1800 GUL GATA



ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

HÚSNÆÐI



Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Okkur vantar sérfræðinga
Ert þú einn þeirra?



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Borgartún 29

SÍMI 510 3800

FAX 510 3801

www.husavik.net

Reynir Björnsson

Elías Haraldsson

Lögg. fasteignasalar

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Sogavegur – Einbýli – 54 fm bílskúr

Fr
um

Mjög fallegt og sjarmerandi einbýli á einni hæð með stórum bílskúr á þessum
eftirsótta stað. Fjögur svefnherbergi, Nýlegt glæsilegt eldhús með sérsmíðaðri
eikarinnréttingu, granít á borði og gólfum. Tvö baðherbergi. Falleg stór sólstofa
með flísum og rennihurð út á sólpall sem er með heitum potti. Verð 56,0 millj.

Upplýsingar veitir Elías Haraldsson löggiltur fasteignasali í síma 898 2007

Fr
um

Óska eftir flottu einbýlishúsi til leigu í 
Stórreykjavíkursvæðinu, með bílskúr, 

helst á einni hæð - í eitt ár. 
Árið er borgað fyrirfram. 

Mjög tryggur leigjandi. 
Hafið samband á netfangið hj@remax.is

EINBÝLISHÚS ÓSKAST



[Hlutabréf]

Gengi hlutabréfa féll í Kauphöll Íslands 
í gærmorgun en jafnaði sig þegar leið á 
daginn. Þetta var í takt við þróun á 
alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum í 
gær. 

Úrvalsvísitalan féll um rúm tvö 
prósent skömmu eftir að viðskipti 
hófust en nokkru minna í Evrópu, þar 
af um  1,12 prósent í Bretlandi og 1,28 
prósent í Þýskalandi. 

Mest lækkaði gengi í FL Group, eða 
um 4,4 prósent. Gengi Exista féll um 3,7 
prósent og Kaupþing um 2,5 prósent.

Taktur lækkanahrinunnar var sleginn 
í Bandaríkjunum á föstudag en þá féll 
Dow Jones-vísitalan um tæp 2,7 
prósent. Hlut að máli eiga dræm 
uppgjör fjármálafyrirtækja fyrr í 

vikunni og vísbendingar um að áhrif af 
samdrætti á fasteignalánamarkaði 
vestanhafs muni bíta í hagvöxt á næstu 
misserum. Fjárfestar gerðu því ráð 
fyrir að lækkunin myndi smita frá sér 
til annarra markaða í byrjun vikunnar 
og gekk spáin eftir.

Í gær voru liðin 20 ár frá svarta 
mánudeginum svokallaða en þá féll 
Bandaríkjamarkaður um heil 23 
prósent á einum degi. Ekki liggur fyrir 
um ástæður þess þá en almennt er talið 
að um snarpa leiðréttingu á hlutabréfa-
verði hafi verið að ræða.

Rauður dagur víða um heim

Kristján Kristjánsson hefur látið 
af störfum sem forstöðumaður 
upplýsingasviðs FL Group. Starfs-
mönnum var tilkynnt um ákvörð-

unina í gær.
Kristján,

sem áður var í 
Kastljósi Sjón-
varpsins, var 
ráðinn til starfa 
hjá félaginu í 
fyrrahaust og 
hefur því starf-
að hjá félaginu 
í rétt rúmt ár.

Starfslok
Kristjáns koma 

í kjölfar þess að Halldór Krist-
mannsson viðskiptafræðingur, 
sem áður sinnti samskiptamálum 
fyrir Actavis, var ráðinn fram-
kvæmdastjóri samskiptasviðs FL 
Group í síðasta mánuði. Halldór 
tók yfir starfssvið sem áður voru 
á könnu Kristjáns en honum er 
ætlað að bera ábyrgð á öllum sam-
skiptamálum FL Group, þar á 
meðal samskiptum við fjárfesta, 
fjölmiðla, innri samskiptum og 
ímyndaruppbyggingu félagsins. 

Kristján hættur 
hjá FL Group

MP Pension Fund Baltic, dótturfé-
lag MP fjárfestingarbanka, hefur 
hafið starfsemi í Litháen. Félagið 
mun bjóða almenningi í Litháen 
upp á viðbótarlífeyrissparnað. 

Meginmarkmið félagsins verð-
ur að örva frjálsan lífeyrissparn-
að í Litháen og upplýsa litháískt 
samfélag um ágæti lífeyrissjóða 
segir í fréttatilkynningu. Þar segir 
að litháíski lífeyrissjóðamarkað-
urinn sé tiltölulega skammt á veg 
kominn í þróun lífeyrismála, eink-
um hvað varðar þriðju stoðar líf-
eyrissjóði. Það eru einkareknir líf-
eyrissjóðir sem gefa launafólki 
færi á að greiða frjáls viðbótarið-
gjöld.

Mikill munur er á Íslandi og Lit-
háen hvað varðar þróun lífeyris-
sjóðsmála. Eignir lífeyrissjóða í 
Litháen nema um 1,2 prósentum 
af vergri landsframleiðslu en um 
120 prósentum á Íslandi. 

MP til Litháen

Byr sparisjóður gerði hluthöfum 
Verðbréfaþjónustu sparisjóðanna 
hf. (VSP) tilboð um kaup á rekstri 
félagsins. Hluthafafundur Verð-
bréfaþjónustu sparisjóðanna sam-
þykkti að taka tilboðinu. Í frétta-
tilkynningu segir að kaupverðið 
sé trúnaðarmál.

Verðbréfaþjón-
ustan til Byrs

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is
Síðumúli 8 – Sími 568 8410Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 Krókhálsi 5 – Sími 517 8050

Ný Beretta
Frá því í fyrra hafa allir talað um Beretta Xtrema2.

Nú kynnum við Beretta Urika 2. Ný og endurbætt Beretta Urika 
með sjálfhreinsibúnaði og hröðustu skiftingunni á markaðnum.

Beretta Urika 2 Synthetic. 
Kick Off bakslagsvörn í skefti.  Sjálfhreinsibúnaður. Hraðasta skiftingin á markaðnum.

Taska fylgir ásamt þrengingum, ólarfestingum og hallaplötum. 
Verð aðeins 144.900 eða aðeins 12.588 á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

(Innifalið í mánaðagreiðslum er 3% lántökugjald og færslugjald kortafyrirtækja)

Þú færð úrval Beretta skotvopna í Veiðihorninu Síðumúla 8 og Sportbúðinni Krókhálsi 5. 
Einnig úrval af glæsilegum Beretta lífstílsfatnaði í Veiðimanninum Hafnarstræti 5

Munið vinsælu gjafabréfin okkar

Beretta Ultralight Deluxe
Léttasta tvíhleypan á markaðnum.  Aðeins 2,8 kg. 

Vönduð hnota og fallegt útflúr á húsi.  Taska, þrengingar og fleira.
Verð aðeins 189,900 eða aðeins 16.450

á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Beretta White Onyx
Glæsileg alhliða yfir / undir veiðibyssa frá Beretta.

Taska, þrengingar og fleira.
Verð aðeins 179.900 eða aðeins 15.591

á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Beretta 682 Gold E Sporting.
Einhver vinsælasta keppnisbyssan frá Beretta á Íslandi mörg

undanfarin ár. Glæsileg tvíhleypa, velbúin fylgihlutum.
Verð aðeins 249.800 eða 21.581

á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.

Beretta Urika 2 Xtra Grain. 
Sérstaklega valin og meðhöndluð hnota í skeftum.

Sjálfhreinsibúnaður. Hraðasta skiftingin á markaðnum.
Taska fylgir ásamt þrengingum, ólarfestingu og hallaplötum. 

Verð aðeins 139.900 eða aðeins 12.158
á mánuði í 12 mánuði vaxtalaust.



Uppreisn í Ungverjalandi
„Ef það er til Guð þá 

held ég að hans helsta 
ósk sé að við séum góð 
við hvert annað. Það er 

okkar helsta skylda.“

Heilsubankinn, sem er upplýsinga- og gagnabanki um 
flest allt er lýtur að heilsu og lífsstíl, fagnaði árs afmæli 
á dögunum. Heilsubankinn er ein fyrsta vefsíða sinnar 
tegundar á Íslandi og er ætlað að vera mótvægi við skyndi-
lausnir varðandi heilsufar.

„Fólk er alltaf að leita að skyndilausnum, en þær duga 
skammt.  Í Heilsubankanum má finna ráð og leiðbeiningar 
um hvað fólk getur gert til að axla ábyrgð á sjálfu sér gagn-
vart heilsu og lífsstíl til að öðlast meiri og verðmætari gildi 
í lífinu,“ segir Hildur M. Jónsdóttir framkvæmdastjóri, 
sem hefur sjálf farið í gegnum sjálfskoðun af þessu tagi.

„Framan af ævinni var ég fremur heilsulaus en þegar ég 
fór til Helga Valdimarssonar læknis sem var nýfarinn að 
tala um fæðuóþol og Candida-sveppasýkingar breyttist líf 
mitt. Ég losnaði við allt sem hafði hrjáð mig á örfáum mán-
uðum, með breyttu mataræði og í tíu ár var ég hraust þar 
til ég lenti í slæmu bílslysi. Þá varð ég að endurskoða lífið 
enn á ný,“ segir Hildur, sem flutti í kjölfarið norður í land í 
afdal uppi við jökulrætur. Hún telur að það hafi hjálpað sér 
gríðarlega við að ná heilsu á ný að flytja úr hraðanum.

Síðasta ár hefur Heilsubankinn lagt mikla áherslu á 
mataræði, hreyfingu og heildræna nálgun. Í tilefni afmæl-
isins voru einnig opnaðir tveir nýir flokkar: heimili og um-
hverfi. „Heimili og umhverfi skipta miklu máli og nú erum 
við  í raun komin með alla þá þætti sem hafa áhrif á líðan 
einstaklings,“ útskýrir  Hildur.

„Vefurinn er orðinn mjög öflugur þrátt fyrir að við höfum 
ekkert auglýst okkur. Í tilefni tímamótanna ætlum við hins-
vegar að  kynna hann og bjóða auglýsendum að koma inn 
á vefinn þannig að þetta verði stærra,“ segir Hildur, sem 
segir sérfræðinga af ýmsu taka á móti fyrirspurnum. 

„Umfjöllunin á síðunni vil ég heldur kalla heildræna 
heldur en óhefðbundna. Enda má í raun segja að þetta sé 
meira hefðbundið en nútíma læknavísindi þar sem þetta er 
miklu eldri fræði og hefur þróast í allar áttir. Eins er allt 
sem kemur fram á síðunni viðurkennt samkvæmt íslensk-
um lögum,“ útskýrir Hildur, sem vill að unnið sé með huga, 
líkama og sál í senn. 

„Heilsubankinn kemur á frábærum tíma af því það er svo 
mikil vakning í samfélaginu og margir sem þjást af  óhollu 
neyslumynstri, hreyfingarleysi og öðrum lífsháttasjúk-
dómum,“ segir Hildur. 

„Þegar ég breytti mínum neysluvenjum  voru engar 

heilsubúðir á borð við Maður lifandi en nú er mun einfald-
ara að nálgast hráefni og upplýsingar,“ segir Hildur. Allar 
nánari upplýsingar er að finna á www.heilsubankinn.is. 

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur  samúð, vináttu og hlýhug við and-
lát og útför ástkærrar eiginkonu minnar,
móður, tengdamóður, dóttur, systur,
tengdadóttur og mágkonu,

Þuríðar Lindu
Alfreðsdóttur,
Hjöllum 7, Patreksfirði.

Ragnar B. Fjeldsted
Stella Björk Fjeldsted Elmar Már Einarsson
Kristinn Fjeldsted
Alfreð Már Fjeldsted
Rakel G. Magnúsdóttir
Kristinn Fjeldsted
og aðrir aðstandendur.

Hjartanlegar þakkir sendum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför okkar ástkæra

Hauks Þorvaldssonar.
Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki
Heimahlynningar, Karitasar og líknardeildar Kópavogs
fyrir frábæra umönnun.

Björg Jóhannsdóttir
Björgvin Margeir Hauksson
Agnes Björk Hauksdóttir
Hermann Haukur Hauksson Auður Jónsdóttir
Þorvaldur Hauksson
Jóhanna Clara Jónsdóttir
Jón Knútur Jónsson Eva Hillerz
og barnabörnin.

60 ára afmæli
Sextugur er í dag, 23. október,

Reynir Ólafsson, 
rafvirkjameistari í Kefl avík.
Reynir hefur verið sjálfstætt 

starfandi rafvirki í tæp fjörutíu ár og 
oft kenndur við búð sína, R.Ó., sem 

var starfrækt í 26 ár á Hafnargötunni. 
Reynir mun eyða afmælisdegi sínum í 

faðmi fjölskyldunnar.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigurlaug Jónsdóttir
frá Húsagarði í Landsveit,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli þriðjudaginn
16. október, verður jarðsungin frá Áskirkju miðviku-
daginn 24. október kl. 13.00.  Þeir sem vilja minnast
hennar, vinsamlegast láti líknarstofnanir njóta þess.

Jón Garðar Ágústsson Ingimunda Loftsdóttir
Sigrún Ágústsdóttir Bessi Aðalsteinsson
Svava Ágústsdóttir Kristinn Gunnarsson
Hörður Gunnar Ágústsson Hanna Larsen
Steingerður Ágústsdóttir Þórður St. Guðmundsson
Áslaug Ágústsdóttir Svanur Halldórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra

Steinunn Sigríður
Jónsdóttir (Sissa),
Eikjuvogi 28,

lést á Landspítalanum við Hringbraut hinn 15. októ-
ber. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn
25. október kl. 13.00

Jón Þór Einarsson,
Hilmar Einarsson,
Sigríður Helga Einarsdóttir,
Kjartan H. Einarsson,
Guðjón P. Einarsson,
Aníta Knútsdóttir,
Helen Knútsdóttir
og fjölskyldur.

Við færum innilegar þakkir öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Kristjönu Sigurðardóttur,
áður til heimilis að Arahólum 4.

Starfsfólk Grundar fær bestu þakkir fyrir alúð og góða
umönnun.

Elísabet Kristinsdóttir Guðmundur Sveinsson
Sigríður Sigurðardóttir Jóhann Vilbergsson
Reynir Sigurðsson Sigríður Bragadóttir
Hlín Sigurðardóttir Gísli Jónsson
Júlíana Sigurðardóttir Hannes Pétursson
barnabörn og langömmubörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og
útför ástkærrar eiginkonu minnar, móður
okkar, tengdamóður og ömmu,

Elínar Tómasdóttur,
Kársnesbraut 99, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Landspítalans
við Hringbraut fyrir frábæra umönnun í veikindum
hennar.

Skúli Sigurgrímsson
Bergþór Skúlason                 Ragnhildur Björg Konráðsdóttir
Sigurgrímur Skúlason         Freydís J. Freysteinsdóttir
Skúli Skúlason                      Borgar Ólafsson
Bryndís Skúladóttir             Haukur Þór Haraldsson
og barnabörn.

Faðir okkar og fósturfaðir,

Óskar B. Bjarnason,
Hörðalandi 6, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Grund, föstudaginn 12. okt-
óber. Útförin verður gerð frá Fossvogskirkju fimmtu-
daginn 25. október kl. 15.00.

Borghildur Óskarsdóttir,
Guðrún Óskarsdóttir,
Höskuldur Harri Gylfason.

AFMÆLI





Æska dagsins er 
heppin. Kannski er 
réttara að segja að 
verslanir og vöru-
merki láta okkur 
halda að krakkar 

séu heppnari en við 
hin sem eldri erum. 

Í dag er smáfólkið 
sprenglært á 

netið, segir jafnvel 
hinum fullorðnu til og fær síðan 
að vafra um vefinn á hinum og 
þessum leikjasíðum. Við sem telj-
um okkur enn vera ungar mann-
eskjur í blóma lífsins eldumst um 
tugi ára þegar börnin á heimilinu 
þylja upp hvers kyns tölvuorð og 
enska frasa sem maður vissi ekki 
einu sinni að væru til. 

En það er ekki bara tölvan sem 
hefur breytt börnunum, heldur 
eru leikföng smáfólksins orðin 
þróaðri og flottari og minna meira 
á hátæknivopn úr framtíðarmynd 
heldur en eitthvað til að leika sér 
með. Uppi á hillu standa róbótar í 
gervi risaeðlu sem hefur greind 
og gáfur til að vera mislynd, eftir 
því hvernig komið er fram við 
hana. Og kostar ekki nema smá-
aura í þessu góðærisbruðli sem 
ríkir hér á landi. Slíkar verur sáust 
aðeins hjá Sigurði Richter undir 
taktfastri tónlist Kraftwerk á 
árum áður.

Í minningunni skiptust börn 
nefnilega bara í tvo hópa. Annað-
hvort voru þau Playmo-leikarar 
eða Lego-kubbarar. Og rökræð-

urnar um ágæti leikfanganna gátu 
oft á tíðum verið ansi rætnar og 
harðar. „Þú kannt bara ekkert að 
leika þér,“ sögðu Playmo-leik-
mennirnir og fengu jafnharðan í 
hausinn að gáfaða fólkið léki sér 
með Lego en aumingjar með 
Playmo. Sjálfur átti ég dágott safn 
úr kúrekaplaymo-línunni, eyddi 
yfirleitt öllum afmælispeningum 
í að byggja mér upp gott safn og 
fannst fátt jafn skemmtilegt og að 
heyja byssubardaga milli einfar-
ans á hvíta hestinum og vonda 
fógetans á miðju stofugólfinu 
heima. Svo er ég líka með tíu 
þumalputta þannig að þegar kom 
að kubbum urðu yfirleitt til kúbísk 
sköpunarverk en ekki einhver 
tækniundur.

HÁSKÓLAFUNDARÖ‹

Ísland á alfljó›avettvangi
- erindi og ávinningur

Nánar á: www.utanrikisraduneyti.is/haskolafundarod

Gu›ni Th. Jóhannesson, sérfræ›ingur í lagadeild Háskólans í Reykjavík
Skiptum vi› máli á›ur fyrr ?
Ísland hefur haft jákvæ› áhrif á svi›i alfljó›amála  í fortí›inni. Án efa eru
tækifærin mikil, en fló er nau›synlegt a›  gengi› sé fram af hógvær› og
a› vi› sní›um okkur stakk eftir vexti.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, utanríkisrá›herra
Skiptum vi› máli í dag?
Ljóst er a› Ísland tekur í dag virkari flátt og meiri ábyrg›. Me› setu og
formennsku í lykilstofnunum, svæ›isbundnum og alfljó›legum, gefst
tækifæri til a› hafa raunveruleg áhrif á alfljó›avettvangi.

Vera Knútsdóttir, háskólanemi og forma›ur ICEMUN, félags S.flj. á Íslandi
Skiptum vi› máli í framtí›inni?
Áhugi og flekking ungs fólks á alfljó›amálum og alfljó›avi›skiptum hefur
aldrei veri› meiri. fietta fólk lítur á heiminn allan sem sitt athafnasvæ›i.
fia› er ekki spurning hvort, heldur hvar og hvernig, vi› munum hafa áhrif.

Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík, stjórnar umræ›um

Yfirskrift fundarins fellur vel a› grundvallarhlutverki HR sem er a› auka
samkeppnishæfni og lífsgæ›i me› áherslu á alfljó›lega færni á öllum
svi›um. Grunnurinn a› velgengni íslensks atvinnulífs er auki› sjálfstraust
til a› sækja fram á alfljó›legum vettvangi.



Borgarleikhúsið frumsýnir 
á fimmtudagskvöld leikritið 
Ræðismannaskrifstofan 
eftir Jo Strömgren. Sýning-
in fer fram á bullmáli.

Leikritið fjallar um starfsmenn 
rússneskrar ræðismannaskrif-
stofu í litlu og ónefndu landi. Þau 
lifa einangruðu lífi: síminn hringir 
ekki, póstur kemur sjaldan og föð-
urlandið er víðs fjarri. 

Höfundur og leikstjóri sýning-
arinnar er Jo Strömgren. Hann 
segir leikritið gerast við dularfullar 
aðstæður. „Ræðismannaskrifstof-
ur eru staðir sem almenningur 
hefur ekki mikla vitneskju um. 
Fólkið í leikritinu lifir einangruðu 
lífi og fyrir vikið tekur skrifstofan 
á sig óvinveittan blæ. Verkið kann-
ar hversu skelfilega fólk getur 
farið að hegða sér ef það lifir nógu 
lengi við slíkar kringumstæður. 
Leikritið tekst á við alvarlegan 
þátt mannlegrar hegðunar, en 
gerir það á gamansaman hátt.“

Jo segir hugmyndina að verkinu 

hafa kviknað út frá frægum skil-
yrðingatilraunum Pavlovs á hund-
um. „Þegar maður fer í leikhús og 
sér verk eftir einhvern andans 
jöfur eins og til dæmis Ibsen þá 
öðlast maður trú á mannkynið. 
Maður fer að halda að fólk sé hugs-
andi tilfinningaverur. Í þessu leik-
riti sýni ég aftur á móti að við 
erum frekar eins og hundarnir 
hans Pavlovs. Við erum frumstæð 
og látum stjórnast af vissum 
grunnhvötum.“

Sýningin fer fram á bullmáli en 
það er ekki í fyrsta skipti sem Jo 
semur þess háttar verk. „Bullmál-
ið er aðferð sem ég beiti vegna 
þess að ég vil að áhorfendur taki 
virkan þátt í að skynja sýninguna. 
Ég veit til þess að sumir leikhús-
gestir koma í leikhús og loka aug-
unum og hlusta bara á flutning 
textans. Bullmálið tryggir það að 
áhorfendur nota bæði augu og 
eyru til þess að skilja leikritið þar 
sem aðstæðurnar sem leikararnir 
eru í skipta líklega meira máli en 
textinn sjálfur. Ekki síður býður 
bullmálið upp á að áhorfendur 
leggi hver sína túlkun í verkið. 

Áhorfendur koma því út af leikrit-
unum mínum með ólíkar upplifan-
ir í farteskinu.“

Dagskrá til heiðurs 
Jónasi Svafár, skáldi 
og myndlistarmanni, 
sem lést árið 2004, 
verður haldin á 
fimmtudagskvöld kl. 
20 í sal Reykjavíkur-
akademíunnar, Hring-
braut 121. Aðgangur er 
ókeypis og öllum 
opinn. 

Á samkomunni flyt-
ur Benedikt Hjartar-
son erindi um Jónas og 
lesin verða ljóð eftir 
hann. Einnig mun 
hópur myndlistar-
manna og rithöfunda 
flytja eftir sig verk, og er það 
hugsað sem nokkurs konar fram-
hald eða ítrekun á þeim samslætti 
listgreina sem Jónas stundaði í 
verkum sínum. 

Í bókum sínum birti Jónas 
bæði ljóð og myndir en þó án 

þess að annar þátturinn 
væri í þjónustu hins, 
eins og oft vill verða 
um myndskreytingar 
bóka, heldur ríkir þar 
markviss heildarhugs-
un. Jónas vann því með 
bókina sem miðlunar-
form og útkoman varð 
oftar en ekki hrein-
ræktað bókverk.

Kvölddagskráin á 
fimmtudag er haldin í 
tengslum við sýningu á 
teikningum eftir Jónas 
sem nú stendur yfir í 
Hoffmannsgalleríi, en 
það er einmitt til húsa á 

sama stað og Reykjavíkur-
akademían. Myndirnar á sýning-
unni eru flestar frá sjötta áratug 
síðustu aldar og í þeim birtast 
þau átök á milli hlutbundinnar og 
óhlutbundinnar myndlistar sem 
þá stóðu sem hæst.  

Til heiðurs Jónasi Svafár

vinbud.isHva› er gott me› ?



Það gekk á ýmsu þegar 
Spice Girls komu saman 
um síðustu helgi til að taka 
upp kynningarmyndband 
við nýtt lag sitt, Headlines 
(Friendship Never Ends). 

Kryddstúlkurnar fimm, Emma 
Bunton, Mel B, Mel C, Geri Halli-
well og Victoria Beckham, komu 
saman á ný í sumar og munu 
senda frá Greatest Hits-plötu á 
næstunni, en á henni verða tvö ný 
lög. Headlines er annað þeirra. 
Við tökurnar á kynningarmynd-
bandinu gekk þó á ýmsu og segir 
heimildarmaður The Sun að tökur 
hafi dregist fram eftir öllu vegna 
hegðunar Geri Halliwell, sem fór 
fram á sérstaka tegund af flösku-
vatni og lét tökur sitja á hakanum 
á meðan hún hugleiddi.

„Geri hægði endalaust á öllu 
með því að hugleiða og standa í 
undarlegum trúarlegum athöfn-
um,“ segir hann. „Hlutunum 
seinkaði mjög mikið. Leikstjórinn 
reif í hár sitt og hótaði því að fara. 
Stelpurnar voru svo þreyttar og 
Emma grét á meðan tökurnar 
drógust enn,“ segir hann, en tökur 
stóðu yfir til klukkan þrjú um 
nótt.

Victoria Beckham hafði líka 
sérþarfir á staðnum og fékk 
aðstoðarmann til að elta sig um 
tökustað með ávaxtabakka og 
kampavín. Mel B ku hafa varið 
bróðurpartinum úr deginum í að 
„væla yfir flugþreytu“ eftir að 

hafa flogið frá Los Angeles, og 
Mel C var að því komin að bug-
ast.

Headlines kemur út 19. nóvem-
ber næstkomandi en stúlkurnar 
leggja upp í tónleikaferð í desem-
ber, ef allt gengur að óskum. 



Miklir eldar geisa nú í 
Malibu í Los Angeles. Þar 
býr fjöldinn allur af Holly-
wood-stjörnum, sem nú 
eru í viðbragðsstöðu vegna 
hættunnar.

Eldurinn berst hratt á milli staða 
sökum mikilla vinda sem kenndir 
eru við Santa Ana og blása yfir-
leitt um borg englanna á haustin. 
Því þurfa allir sem í borgarhlutan-
um búa að vera í viðbragðsstöðu 
því erfitt er að segja fyrir um hvar 
eldinn ber næst niður. Talið er  að 
upptök eldsins megi rekja til þess 
að loftlínur hafi slitnað og kveikt í 
þurrum gróðri á sunnudag. Slæmir 
þurrkar í Kaliforníu undanfarnar 
vikur bæta ekki úr skák.

Britney Spears er kannski fræg-
asti íbúi Malibu, en hún er langt 
því frá eina stjarnan sem hefur 
skotið rótum á svæðinu. Jennifer 
Aniston, Courteney Cox og David 
Arquette búa öll í Malibu, eins og 
Tom Hanks og Rita Wilson, Sting 
og Bill Murray, svo einhverjir séu 
nefndir. 

Í gær bárust fréttir af því að 
Malibu Castle, sem er eitt þekkt-
asta kennileitið á svæðinu, hefði 
brunnið til kaldra kola, ásamt 

kirkju í nágrenninu. Heimili 
Grease-leikkonunnar og söngkon-
unnar Oliviu Newton-John var í 
mikilli hættu af eldinum og var 
fjölskylda hennar flutt af svæð-
inu. Þá var heimili James Camer-
on, leikstjóra Titanic, ásamt ann-
arra mynda, einnig í hættu og 
fjölskylda hans flutt á öruggan 
stað.

Um tvö hundruð heimili hafa 
þegar verið rýmd og mörg hundr-
uð fleiri eru í hættu. Þar á meðal 
eru heimili leikaranna Sean Penn 
og David Duchovny, en allir þurfa 
þó að vera í viðbragðsstöðu.
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THE HEARTBREAK KID kl. 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 6 - 8
THE KINGDOM kl. 6 - 10
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16
12
12
14
16
16

RESIDENT EVIL 3  kl.5.50 - 8 - 10.10
4 MONTHS ENSKUR TEXTI kl.5.40 - 8 - 10.15
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI kl.5.40 - 8
ALEXANDRA ENSKUR TEXTI kl.6
HALLOWEEN kl. 8 - 10.30
SHOOT ́EM UP  kl. 10.20

THE HEARTBREAK KID    kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE HEARTBREAK KID LÚXUS   kl. 5.30 - 10.30
RESIDENT EVIL 3  kl. 5.50 - 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
SUPERBAD kl. 5.30 - 8 - 10.30
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 
BRETTIN UPP ÍSL. TAL     kl. 3.45 
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL.  TAL kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

- J. I. S. Film.is- J. I. S. Film.is

Dóri DNA - DVDóri DNA - DV

Bölvun
eða

blessun?

SYNDIR FEÐRANNA kl. 6 - 8 - 10
GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10.20
THE KINGDOM kl. 5.40 - 8 
HEIMA - SIGURRÓS kl. 6 - 10.20
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8 - 10.20

- L.I.B. Topp5.is- L.I.B. Topp5.is

LAS VEGAS ER HORFIN... 
JÖRÐIN ER NÆST!

ÞRIÐJI HLUTINN Í 
FRAMTÍÐARTRYLLINUM MEÐ 

MILLU JOVOVICH Í TOPPFORMI!
FÓR BEINT Á TOPPINN Í USA!

“Syndir feðranna dregur engan á tálar 
með tilfinningalegu klámi eða ofsafengnu 

fári fjölmiðlanna
... Kröftug og átakanleg samfélagsádeila... 

 ... vel unnin heimildarmynd sem nýtur 
þess tíma sem hún fékk til að þroskast.

R. H. – FBL

“Nálgun leikstjóranna er afar fagleg
og það sama má segja um myndina í heild.”

- DV

“Uppbygging myndarinnar er mjög snyrtileg.
Allt frá kynningunni til endalokanna er 

passað
upp á það að ofbjóða ekki áhorfendum“

A. S. - MBL

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

www.SAMbio.is 575 8900.SAMbbio.is.SAMwwww.wwww. 5755 89900www.SAMbio.is 575 8900

AKUREYRI

ÁLFABAKKA

SELFOSSI

KEFLAVÍK

SUPERBAD kl. 8 - 10:20 12

STARDUST kl. 8 10

3:10 TO YUMA kl. 10:30 16

THE HEARTBREAK KID kl. 8 - 10:20 L

GOOD LUCK CHUCK kl. 8 L

NO RESERVATION kl. 10 L

THE BRAVE ONE kl. 8 16

STARDUST kl. 8 10

HEARTBRAKE KID kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

HEARTBRAKE KID kl. 5:30 - 8 - 10:30
THE BRAVE ONE kl. 8 - 10:30 16

STARDUST kl. 5:30 - 8 - 10:30 10

NO RESERVATIONS kl. 8 L

CHUCK AND LARRY kl. 8 - 10:30 12

SUPER BAD kl. 10:30 12

BRATZ kl. 5:30 L

ASTRÓPÍÁ kl. 5:30 L

RATATOUILLE M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

IN THE LAND OF WOMEN kl. 5:50 - 8 - 10:20 L

THE KINGDOM kl. 8 - 10:20 10

THE BRAVE ONE kl. 8D - 10:20D 16

STARDUST kl. 5:30D 10

ASTRÓPÍÁ  kl. 6 L

OF WOF WOMENOMEN k kl. 5
KRINGLUNNI

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE HEARTBREAK KID kl. 5.40, 8 og 10.20 12
THE KINGDOM kl. 5.40, 8 og 10.20 16
3:10 TO YUMA kl. 8 og 10.30 16

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Tvennum aukatónleikum hefur verið bætt 
við fyrirhugaða tónleika hljómsveitarinnar 
Nýdanskrar. Sveitin fagnar tuttugu ára 
afmæli um þessar mundir, og heldur af því 
tilefni stórtónleika í Reykjavík og á Akur-
eyri. Í Reykjavík fara tónleikarnir fram í 
Borgarleikhúsinu 29. október, en leiðin 
liggur til Akureyrar 6. nóvember næstkom-
andi. Miðasala á tónleikana gekk afar vel, og 
varð uppselt á þá báða nú um helg-
ina. Því hefur tvennum tónleikum 
verið bætt við listann. Upphaflegu 
tónleikarnir hefjast klukkan 20 í 
báðum tilvikum, en aukatónleik-
arnir klukkan 22. 

Á tónleikunum munu hljómsveitarmeðlimir 
leika þekktustu lög Nýdanskrar, í bland við 

eigin uppáhaldslög. Á næstunni mun sveitin 
svo senda frá sér alla diska hljómsveitar-
innar í einum kassa, auk safndisks með 
tveimur nýjum lögum í tilefni tímamótanna. 

Miðasala á tónleikana fer fram á midi.is, í 
miðasölu Borgarleikhússins og miðasölu Leik-

félags Akureyrar, eða á heimasíðum leikhús-
anna.

Aukatónleikar Nýdanskrar

Heimildarmyndir um 
hljómsveitir eða tónlistar-
menn hafa sjaldan eða 
aldrei verið vinsælli. 
Myndir um The Rolling 
Stones, Tom Petty og 
George Harrison eru allar á 
leiðinni á hvíta tjaldið, svo 
ekki sé minnst á gott gengi 
Heima með Sigur Rós.

Þó svo að Heima fjalli ekki um 
feril Sigur Rósar er hún vissulega 
góð og gild heimildarmynd, enda 
er umfjöllunarefnið tónleikaferð 
sveitarinnar um Ísland síðasta 
sumar. Þar voru áhorfendur tekn-
ir með í ferðalag um landið 
umvafnir undurfögrum og nátt-
úruvænum tónum sveitarinnar í 
magnaðri mynd. 

Í gegnum tíðina hefur lítið farið 
fyrir heimildarmyndum þar sem 
kafað er ofan í sögu flytjendanna, 
en á næstunni verður gerð bragar-
bót á því. Martin Scorsese er að 
ljúka við heimildarmynd sína 
Shine a Light, sem fjallar um The 
Rolling Stones, auk þess sem hann 
undirbýr mynd um Bítilinn 
sáluga George Harrison. 
Scorsese er ekki ókunn-
ur heimildarmyndum 
sem þessum því hann 
sendi á áttunda áratugn-
um frá sér The Last 
Waltz, sem fjallaði á 
skemmtilegan hátt 
um síðustu tónleika 
hljómsveitarinnar
The Band, auk 
þess sem hann 
gerði hina vel 
heppnuðu No 
Direction Home 
um Bob Dylan, 
sem var sýnd í 
Ríkissjónvarp-
inu ekki alls 
fyrir löngu. Sér-
lega gaman verður 
að skyggnast á bak 
við tjöldin hjá Roll-
ingunum, enda eru 

þeir frægir fyrir sitt sukk og svín-
arí í gegnum tíðina þótt þeir hafi 
nú róast mjög á efri árum.

Leikstjórinn Peter Bogdanovich, 
sem átti sína dýrðardaga á áttunda 
áratugnum með myndum á borð 
við The Last Picture Show og 
Paper Moon, frumsýndi nýverið á 

kvikmynda-
hátíðinni í 

New York 
heim-
ildar-

myndina
Running

Down a 
Dream um 

tónlistar-
manninn
Tom Petty. 
Bogdanov-

ich gerir sér fyllilega 
grein fyrir því hversu 
mikill efniviður getur 
verið í goðsögnum 
eins og Petty. „Sagan 
um Tom Petty er 
sérlega banda-
rísk,“ sagði hann í 
viðtali við New 
York Times. „Ég 
held að með því 
að fylgjast með 

popptónlist sé hægt að sjá hvar 
við sjálf stöndum í okkar sam-
félagi.“ Talið er að myndin, sem er 
tæplega fjögurra tíma löng, eigi 
eftir að njóta töluverðra vinsælda 
vestanhafs, enda hefur Petty selt 
um fimmtíu milljónir platna á ferli 
sínum, langflestar í Bandaríkjun-
um.

Hvaðan þessi mikli áhugi á heim-
ildarmyndum sem þessum kemur 
er erfitt að segja en telja má lík-
legt að bæði kvikmyndin Ray, 
sem fjallaði um ævi Ray Charles, 
og Walk the Line, sem byggði á 
ævi Johnny Cash, hafi haft tölu-
vert að segja. Nutu þær báðar 
mikilla vinsælda enda fjölluðu 
þær báðar um þjáðar tónlistar-
goðsagnir sem áttu einkar við-
burðarík æviskeið. Slíkur efni-
viður er ávallt safaríkur sé rétt 
unnið með hann og því hafa pen-
ingamennirnir áttað sig á. Bera 
hinar væntanlegu kvikmyndir 
Control, sem fjallar um stutta ævi 
Ian Curtis, söngvara Joy Division, 
og I´m Not There, sem er byggð á 
ævi Bobs Dylan, líkast til vott um 
það sem koma skal í kvikmynda-
borginni þegar tengsl tónlistar og 
hvíta tjaldsins eru annars vegar.

Hljómsveitin Amiina tekur sér 
pásu frá tónleikaferð sinni um 
Evrópu til að spila með Sigur Rós 
á órafmögnuðum tónleikum í 
London á morgun, miðvikudaginn 
24. október. 

Tónleikarnir eru haldnir í 
tilefni af sýningu heimildar-
myndar Sigur Rósar, Heima, á 
kvikmyndahátíðinni Electric 
Proms. Hingað til hefur Sigur 
Rós spilað þrjú lög fyrir sýningu 
myndarinnar en með komu 

Amiinu verða lögin fleiri en 
venjulega.

Amiina verður á tónleikaferð 
um Evrópu næstu tvær vikurnar 
til að kynna sína nýjustu plötu 
Kurr sem kom út fyrr á árinu við 
góðar undirtektir. Á meðal landa 
sem sveitin heimsækir eru 
Þýskaland, Danmörk, Bretland, 
Írland og Ísland, en sveitin spilaði 
á Airwaves-hátíðinni á laugardag.

Með Sigur Rós í London



Mánudaginn 29. október kl. 20.00
Aukatónleikar 29. október kl. 22.00 - Laus sæti

Aukatónleikar 6. nóvember kl. 22.00 - Laus sæti

Þriðjudaginn  6. nóvember kl.20.00
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vinbud.isHva› hæfir best me› ?

Get ekki neitað því að ég er mjög sár

 Óli Stefán Flóventsson 
hugsar sér til hreyfings þessa 
dagana en hann er að losna undan 
samningi við Grindavík.

„Ég og fjölskyldan erum orðin 
nokkuð þreytt á tímanum sem fer 
í þetta. Nú kemur fótboltahúsið 
upp í janúar og fyrir vikið mun 
ferðunum til Grindavíkur fjölga 
verulega,“ sagði Óli Stefán, sem 
býr í Grafarvogi. Hann þurfti 
áður aðeins að koma einu sinni í 
viku á æfingar suður með sjó yfir 
vetrartímann en með tilkomu 
hússins myndi þeim ferðum 
fjölga í 4-5 sinnum í viku.

„Ég ætla að tala við Grindvík-
inga áður en ég tek ákvörðun en 
ég hef reyndar ekkert heyrt í 
Grindvíkingum. Ég hef þess utan 
heyrt í þrem félögum hér á 
höfuðborgarsvæðinu,“ sagði Óli 
Stefán en Fréttablaðið hefur 
heimildir fyrir því að Fram gangi 
fast á eftir Óla þessa dagana.

Ekki heyrt frá 
Grindavík

 Þróttarar ætla sér stóra 
hluti í Landsbankadeildinni næsta 
sumar. Þeir hafa þegar fengið 
Sigmund Kristjánsson frá KR og 
annar uppalinn Þróttari, Hjálmar 
Þórarinsson, hefur mikinn áhuga 
á að gera slíkt hið sama sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins.

Hjálmar spilaði með Fram í 
sumar en hann var þar sem 
lánsmaður frá skoska félaginu 
Hearts. Hjálmar er samnings-
bundinn skoska félaginu fram í 
maí á næsta ári.

„Framtíðin er óráðin hjá mér 
en skýrist vonandi á næstu 
dögum. Það er alveg inni í 
myndinni að fara til Þróttar en 
Fram kemur vissulega einnig til 
greina. Ég er að hugsa málið,“ 
sagði Hjálmar við Fréttablaðið í 
gær en bæði hann og félögin bíða 
eftir svörum frá Hearts varðandi 
stöðu leikmannsins; hvort það sé 
til í að leysa Hjálmar undan 
samningi eða hvort félagið vilji fá 
greiðslu fyrir hann og þá hve háa. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur Fram forkaupsrétt 
á leikmanninum en það eitt og sér 
verður ekki nóg standi vilji 
Hjálmars til þess að fara í 
heimahagana.

Sterklega orð-
aður við Þrótt 

 Eiður Smári Guðjohnsen 
er í leikmannahópi Barcelona í 
kvöld sem mætir Glasgow Rang-
ers í Skotlandi. Vonir standa til að 
Eiður verði loksins í byrjunarliði 
Barcelona en hann leysti Deco af 
hólmi um síðustu helgi er Portú-
galinn meiddist og stóð sig vel. 

Það verður áhugavert að sjá 
hvernig Barca gengur gegn 
Rangers, sem kom mjög á óvart 
með því að leggja Lyon að velli í 

síðustu umferð, 3-0, og hefur ekki 
tapað síðustu átta leikjum sínum 
í keppninni.

Manchester United mætir 
Dynamo Kiev í Úkraínu. Nem-
anja Vidic ætti að koma aftur inn 
í vörn United eftir meiðsli en 
Louis Saha er enn fjarri góðu 
gamni vegna meiðsla. Hjá Kiev 
eru allir leikmenn heilir nema 
fyrrverandi framherji Totten-
ham, Sergei Rebrov.

Eiður í byrjunarliðinu gegn Rangers?

 FH gekk frá samningum 
við tvo sterka leikmenn í gær; 
varnarmanninn Höskuld Eiríks-
son frá Víkingi, eins og getið er 
um ofar á síðunni, og svo við fram-
herjann Jónas Grana Garðarsson 
sem var markakóngur Lands-
bankadeildarinnar í sumar. 

Aðeins eru tvö ár síðan Húsvík-
ingurinn fór frá FH þar sem hann 
fékk afar fá tækifæri með liðinu. 
Mikið fjaðrafok var í kringum 
félagaskipti Jónasar enda stóð FH 
í vegi fyrir því að hann fengi að 
spila með öðru liði í Landsbanka-
deildinni. Til að losna frá FH varð 
Jónas því að semja við lið í 1. deild-
inni. Úr varð að hann gekk í raðir 
Fram. Hann minnti FH síðan ræki-
lega á hverju félagið var að missa 
af er hann skoraði tvö mörk gegn 
FH í Krikanum.

„Ég er kominn heim. Nýr þjálf-
ari er aðalástæðan fyrir því að ég 
er kominn í FH og að mér bauðst 
að koma í FH. Ég óttast ekki að 
þurfa að sitja á bekknum. Annars 
hefði ég ekki farið að semja við 
FH og ég geri ekki ráð fyrir því að 
Heimir sé að fá mig á sömu for-
sendum og voru áður. Það er samt 
enginn áskrifandi að sæti í FH-lið-
inu,“ sagði Jónas Grani, 34 ára, 
sem hefur mikla trú á Heimi Guð-
jónssyni sem þjálfara en hann 
gerir eins árs samning við FH. 

„Það var samt vissulega erfitt 
að yfirgefa Fram enda átti ég 
góðan tíma þar og mér gekk vel í 
bláu treyjunni.“

Eins og áður segir var talsvert 
fjaðrafok í kringum brotthvarf 
Jónasar Grana á sínum tíma og 
sitt sýndist hverjum um aðferðir 
stjórnar FH í málinu. Sjálfur var 
Jónas ekki sáttur.

„Vissulega var ég ekki sáttur 
enda taldi ég mig hafa skilað mínu 
til félagsins og eiga betra skilið. 
Staðreyndin er samt sú að FH er 
mun stærra og meira en nokkrir 
einstaklingar sem vildu ekki leyfa 
mér að fara í úrvalsdeildarlið á 
sínum tíma,“ sagði Jónas Grani, 
sem er löngu hættur að velta sér 
upp úr fortíðinni og hlakkar til 
næsta sumars.

„Þetta er mikil áskorun fyrir 
mig og ég vildi taka henni. Óli 
taldi sig ekki hafa not fyrir mig á 
sínum tíma og menn geta deilt um 
þá ákvörðun. Árangur hans talar 
aftur á móti sínu máli og því ætla 
ég ekkert að rífast um það. Ég tel 
mig samt hafa sýnt hjá Fram að ég 
hef ýmislegt fram að færa í fót-
bolta. Vonandi sýni ég það áfram 
næsta sumar.“  

Markakóngur Landsbankadeildarinnar, Jónas Grani Garðarsson, gekk í raðir 
FH á nýjan leik í gær. Aðeins eru tvö ár síðan FH losaði sig við Jónas Grana og 
þvingaði hann þess utan til þess að semja við lið utan Landsbankadeildarinnar.

Það gengur hvorki né 
rekur hjá Tottenham Hotspur 
þessa dagana og liðið er enn í 
fallsæti eftir 3-1 tap gegn 
Newcastle í gær.

Obafemi Martins, Claudio 
Cacapa og James Milner skoruðu 
fyrir Newcastle en Robbie Keane 
klóraði í bakkann fyrir Spurs.

Tottenham enn 
í fallsæti

 Íslendingafélagið Brann 
frá Björgvin varð í gær norskur 
meistari í knattspyrnu í fyrsta 
skipti í 44 ár.  Brann varð 
meistari án þess að að spila því 
eina liðið sem gat skákað því, 
Stabæk, tapaði gegn Viking, 2-1.

Þrír Íslendingar eru í liði 
Brann – Kristján Örn Sigurðsson, 
Ólafur Örn Bjarnason og Ármann 
Smári Björnsson. 

Brann meistari



Nánari upplýsingar á:

Steinn Ármann
Halli

Eggert Þorleifs

Uppseltá allar sýningar frá frumsýningu í febrúar!

„Dauður maður getur hlegið!“
- Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttablaðið

„Laddi er þjóðargersemi...frábær...meistari!“
- Þorgeir Tryggvason, Morgunblaðið)

Eftir Gísla Rúnar og Ladda
Sviðssetning: Björn Björnsson   Hljómsveitarstjóri: Hjörtur Howser

Sunnudagur 28.10.2007 20:00  (62) UPPSELT
Laugardagur 03.11.2007 20:00  (63) UPPSELT
Mánudagur 05.11.2007 20:00  (64) NÝ AUKASÝNING
Þriðjudagur 06.11.2007 20:00  (65) NÝ AUKASÝNING
Miðvikudagur 07.11.2007 20:00  (66) NÝ AUKASÝNING
Laugardagur 10.11.2007 20:00  (67) UPPSELT
Sunnudagur 11.11.2007 20:00  (68) UPPSELT
Föstudagur 16.11.2007 20:00  (69) UPPSELT
Laugardagur 24.11.2007 20:00  (70) UPPSELT
Sunnudagur 25.11.2007 20:00  (71) UPPSELT

ÞRJÁR NÝJAR SÝNINGAR
Í NÓVEMBER

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX!

Miðasala hjá Borgarleikhúsinu og á Miði.is



Fréttatímar fyrir karlmenn



NÝJAR
PAKKNINGAR

BETRA
VERÐ

Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í
fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal
til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga
eða versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með
barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi:
Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

TVÖFALDAR MÖGULEIKA ÞÍNA

Á AÐ HÆTTA AÐ REYKJA!

NICOTINELL MINTUR

KOSTIR NICOTINELL MINTUNAR

Nicotinell munnsogstöflur með mintu er
tilvalin leið til að fá nikótín svo lítið beri á
þegar hætt er að reykja.

eru fyrirferðalítil nikótínuppbót

eru með frískandi mintubragði

eru hentugar og auðveldar í notkun

eru í mismunandi skömmtum til að
mæta þínum þörfum

eru sykurlausar og hlífa því
tönnunum

innihalda fáar kaloríu
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„Af svona mat til að grípa með 
sér standa Bæjarins bestu og 
Grænn kostur alltaf fyrir sínu, 
eins ólíkt og það nú er. En ef ég 
ætti allan pening í heiminum 
myndi ég fara á Sjávarkjallar-
ann og fá mér seðilinn sem 
kokkurinn velur.“

Íslendingar ætla að gefa stærri og 
flottari demantshringa en áður 
fyrir þessi jól. Íslenska þjóðin 
virðist gripin demantsæði og ekki 
er lengur óalgengt að gefa dem-
antshring í morgungjöf á tylli-
dögum eða jafnvel bara sem 
tækifærisgjöf. Demantar eru enda 
ágætis fjárfesting. 

„Við gullsmiðir höfum puttann á 
púlsinum og erum þeir fyrstu sem 
finna fyrir því ef það harðnar á 
dalnum og svo öfugt,“ segir Sig-
urður Steinþórsson hjá Gulli & 
silfri á Laugaveginum. Hann 
hyggst panta meira af demöntum 
fyrir þessi jól en oft áður enda sé 
mjög mikil sala á þessu eftirsóknar-
verða djásni um þessar mundir og 
steinarnir sem fólk vill fá í hring-
ana sína stækka og stækka. Sig-
urður segist jafnframt nýlega 
hafa fengið fyrirspurnir og jafn-
vel pöntun um að smíða demants-
hring handa nýfæddum korna-
börnum þannig að það eru ekki 
bara konurnar sem skreyta sig 
með gimsteininum.

Helga Jónsdóttir í Gullkúnst 

tekur undir orð Sig-
urðar og hún telur 
sig þurfa að vera 
betur undirbúna 
fyrir þessi jól. 
„Ég býst því 
að það verði 
meiri dem-
antssala fyrir 
þessi jól en oft 
áður,“ segir 
Helga, sem 
nýlega fékk pönt-
un upp á hálfrar 
milljónar króna 
giftingarhring. 
„Þetta er alls ekki 
algengt en vissu-
lega hefur komið 
fyrir að ég hafi ekki 
átt nægilega stóra 
demanta og ég finn 
fyrir því að fólk vill 
stærri og stærri dem-
anta,“ útskýrir Helga 
og bætir því við að 
þjóðin virðist jafnframt 
hafa miklu meira vit á 
þeim demöntum sem hún 
vilji. „Fólk virðist vera 
aðeins meira upplýst,“ 

segir Helga. 
Jón Sigurjónsson hjá 
Jóni & Óskari hefur 

verið að í demants-
bransanum í þrjátíu 

ár og segir að 
þótt hann 
finni 

kannski 
ekki fyrir 

því að meira 
seljist af 
demöntum 

þá finni hann 
mikið fyrir því 
að fólk vilji 

meiri íburð en 
áður. „Fólk 
vill hafa 
hringana 
stærri og 
glæsilegri,“ 
segir Jón og 

sannast þar 
kannski hið forn-

kveðna sem Lorel-
ei Lee færði í söng að 

demanturinn væri besti 
vinur konunnar.

„Ég er bara með nokkuð stífa dagskrá fram að 
jólum,“ segir Þorgrímur Þráinsson en óhætt er 
að segja að mikil spenna ríki fyrir bókinni 
hans, Hvernig gerirðu konuna þína 
hamingjusama: Skemmtilegra kynlíf, 
fallegri samskipti, meira sjálfsöryggi. 
Fjölmörg félagasamtök hafa haft 
samband við Þorgrím síðan Fréttablaðið 
birti frétt um að hann væri að skrifa 
umrædda bók og hafa beðið rithöfundinn 
um að lesa upp úr bókinni og miðla af 
reynslu sinni. 

Þorgrímur var staddur á Akureyri þegar 
Fréttablaðið náði tali af honum en þar var 
hann að fara að lesa upp á kvennakvöldi fyrir 
norðankonur. „Þetta hafa verið ýmsir hópar; 
foreldrafélög og rótarýhópar og allt þar á 
milli. Og það hefur yfirleitt verið mikil 
stemning, gleði og fjör.“

Þorgrímur segir að þessi athygli sem bókin 
og hann hafi fengið hafi komið honum 

skemmtilega á óvart. Og þó. „Þetta sýnir 
bara svart á hvítu hversu mikil þörf var 
fyrir opna umræðu um samskipti 
kynjanna,“ segir rithöfundurinn og 
bætir því við að kynbræður hans hafi 
ekki verið alveg jafn opnir fyrir 
upplestrinum og konurnar. „Nei, þeir 
virðast vera eitthvað aðeins við-
kvæmari og maður þarf að fara aðeins 

aðrar leiðir að þeim,“ segir Þorgrímur, 
sem fær fyrsta eintakið af bókinni í 

hendurnar um miðja næsta viku.

„Ég er kominn með eintök og það 
er óneitanlega dálítið sérstakt að 
sjá nafn sitt í fyrsta skipti á bóka-
titli,“ segir Bárður Ragnar Jóns-
son en í dag kemur út bókin 
Breiðavíkurdrengur: Brotasaga 
Páls Elísonar. Eins og nafnið gefur 
til kynna eru þetta minningar Páls 
frá tíma hans á Breiðavík og ein-
skorðast hún nánast eingöngu við 
dvölina á betrunarheimilinu sem 
stóð yfir í rúm þrjú ár. 

„Hún hefst í flugvél þegar Páll 
er á leiðinni og henni lýkur í flug-
vél þegar Páll er að koma heim,“ 
segir Bárður, sem vill þó ekki 
kalla sig höfund bókarinnar held-
ur sé hann miklu meira skrásetj-
ari. „Páll var búinn að skrifa 
megnið af þessu  en við ákváðum 

í samstarfi við forlagið að ég 
myndi raða brotunum niður,“ 
útskýrir Bárður, sem var sjálfur 
á Breiðavík á sama tíma og Páll 
dvaldist þar og kemur eilítið við 
sögu í bókinni. „Menn muna ævi 
sína á mismunandi hátt og og ég 
hugsa að ef ég hefði farið í að 
skrá æviminningar mínar þá 
væru þær öðruvísi,“ segir Bárður. 
„En það er hvert orð satt, eins og 
Páll segir sjálfur.“

Varla hefur það farið framhjá 
neinum að heimildarmyndin um 
Breiðavík, Syndir feðranna, var 
frumsýnd í síðustu viku og Bárður 
var viðstaddur forsýninguna. 
Hann segir að það hafi verið erf-
itt að horfa á myndina en hann sé 
ákaflega sáttur við hvernig leik-

stjórunum Ara Alexander og 
Bergsteini Björgúlfssyni tókst 
til. „Ég byrjaði að tala við þá í 
kringum árið 2004 þannig að þetta 
var ákveðinn hátindur,“ segir 
Bárður en bætir því síðan við að 
það hafi reynt ansi mikið á hann 
þegar málið komst í hámæli og 
allir vildu fá að ræða um þetta. 
„Þeir sem þarna voru höfðu ekki 
haft neinn sérstakan áhuga á því 
áður,“ segir Bárður.

Hvert orð satt í Breiðavíkurbók

Toggi bókaður fram að jólum





Líklega er það flughræðslan sem 
fær mig til að hugsa um guð og 

dauðann á ferðalögum. Eftir flug-
tak gríp ég iðulega Moggann, fletti 
upp í minningargreinum og velti 
fyrir mér hvernig slík grein yrði 
væri hún skrifuð um andlát mitt. 

eru
vettvangur þar sem allir virðast 
treysta sér til að viðra tilfinningar 
og persónulega hagi. Því eru þær 
hlýjar, tilfinningaþrungnar og 
stundum vandræðalegar. Við vitum 
að okkar tími mun koma og viljum 
að okkar verði minnst með tilhlýði-
legum hætti. Þannig verður kjafta-
glöð og hnýsin manneskja með ein-
dæmum skrafhreifin og áhugasöm 
um samferðamenn sína. 

er í miklu 
uppáhaldi hjá mér. Hverjum 
vöknar ekki um augu við orð á borð 
við: „Nú ertu dáin elsku amma mín. 
Þú varst alltaf svo góð og þó að ég 
hafi lítið hitt þig í seinni tíð gleymi 
ég aldrei bragðgóðu pönnukökun-
um sem þú töfraðir fram á svip-
stundu.“ Þetta finnst mér fögur 
kvenlýsing og er viss um að ömmur 
gleðjast við slíkan lestur á 
himnum.

er rótgrón-
ara form, um merka menn, styrk 
þeirra, karlmennsku og ráðvendni. 
Einatt kemur ritari því á framfæri 
að stórmennið hafi haft mikið álit á 
honum: „Fallinn er frá mikill höfð-
ingi. Sjónarsviptir er þegar slíkur 
maður yfirgefur leiksvið lífsins,“ 
segir skrifari í byrjun og svo eitt-
hvað á þessa leið: „Ég var ekki hár 
í loftinu þegar hann áttaði sig á því 
að hugur minn stóð til reksturs 
fyrirtækja. Réð hann mér heilt 
sem alla tíð hefur nýst mér vel.“

var oft notaður um 
karla fyrir nokkrum áratugum og 
dregin upp líkindi með og görpum 
fortíðar. Eitt sinn varð ég svo ringl-
uð að ég þurfti að líta aftur efst í 
greinina til að fullvissa mig um að 
Þórður nokkur væri nýlátinn en 
ekki Gunnar Hámundarson.

sé mig í anda í eilífðinni þar 
sem ég sit með koffínlaust kaffi, 
nikótínlausa sígarettu og Mogga 
sem engin tré dóu fyrir, og brosi 
góðlátlega yfir sendibréfunum sem 
mér hafa borist á síðum hans. „Rétt 
er það, vinir af holdi og blóði, ég 
var fögur, listfeng og dyggðug, skil 
vel að þið saknið mín,“ mun ég 
segja angurværum rómi og því 
næst snúa mér að Hallgerði 
Höskuldsdóttur, formóður minni, 
og ræða um laglega karlmenn.

Í eilífðinni


