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Gömlum húsum 
skutlað á nýjar slóðir

Regína Hreinsdóttir er nýráðinn þjóðgarðs-
vörður í Skaftafelli. Hún greip ekki gæsina
þegar hún gafst úr kjafti tófu.
„Ég var að kortleggja gróður hjá Skjálfandafljóti
þegar tófa kom hlaupandi með myndarlega gæs í 

kjaftinum. Þarna skokkaði hún fram hjá mér í 20 

metra fjarlægð og tók lengst af ekki eftir mér fyrr en
allt í einu að hún sér mig og stekkur upp í loft, hring-
snýst og gæsin út í buskann í hamaganginum. Ég 

fann til með tófugreyinu þegar hún hljóp hrædd á
brott en staðnæmdist svo til að já
mér með i

segir Regína sem er fædd og uppalin í Nesjum í 

Hornafirði og nýráðinn þjóðgarðsvörður við þjóð-
garðinn í Skaftafelli.„Ég var búin að svipast eftir starfi úti í sveit því ég 

hafði lengi alið með mér draum um að flytja út á land.
Ég hlakka því mikið til að flytjast með fjölskyldunni
til Skaftafells í jólamánuðinum; í hina fámennu og 

góðmennu Öræfasveit. Ég þekki ótrúlega fallegt 

landsvæði Skaftafells vel og svo búa foreldrar mínir
skammt frá, svo segja má að ég sé komin hei “
Regína brosmild en fti

Ferðaskrifstofa

Barcelonaí nóvember

frá kr. 39.990
5. nóv.

12. nóv.
19. nóv.

Einstakt lúxustilboð!

Aðeins örfá herbergi í boði!
Barcelona er einstök perla sem íslendingar hafa tekið ástfóstri við. Heimsferðir bjóða þér

nú tækifæri til að njóta lífsins og dekra við þig í aðbúnaði í þessari einstaklega fögru borg

á frábærum kjörum. Bjóðum frábært sértilboð á einu af vinsælustu hótelum okkar, Hotel

Barcelona Plaza ****. Bjóðum einnig ótrúlegt lúxustilboð á hinu glæsilega Hotel Granados

83 ****+ hóteli, sem býður frábæra staðsetningu í hjarta Barcelona. Einstaklega glæsilegt

fjögurra stjörnu “superior” hótel með frábærum aðbúnaði og þjónustu. Ath. aðeins örfá

herbergi eru í boði á þessum kjörum.

Frá kr. 49.990M.v. 2 í herbergi í 3 nætur á Hotel Grana-dos 83 ****+ með morgunverði, 5., 12.eða 19. nóvember. Netverð á mann.

Frá kr. 39.990M.v. 2 í herbergi í 3 nætur á Hotel Barce-lona Plaza **** með morgunverði, 5., 12.eða 19. nóvember. Netverð á mann.
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Rakst á tófu með gæs 
við Skjálfandafljót

 „Við eigum þessu ekki að venjast,“ 
segir Sigurður Þórðarson ríkisendurskoðandi, 
sem í hálft ár hefur beðið eftir upplýsingum 
frá utanríkisráðuneytinu um vatnsleka í íbúð-
um á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli.

Þegar Bandaríkjamenn fóru með her sinn 
frá Keflavíkurflugvelli í fyrrahaust yfirtók 
utanríkisráðuneytið umsjón ýmissa eigna á 
Keflavíkurflugvelli. Stórtjón varð þar í miklum 
frosthörkum upp úr miðjum nóvember í fyrra 
þegar fjölmargar mannlausar íbúðir í fjölbýlis-
húsum á varnarsvæðinu skemmdust eftir að 
fraus í vatnsleiðslum og þær sprungu. Fór svo 
að Valgerður Sverrisdóttir, þáverandi utanrík-
isráðherra, baðst afsökunar á tjóninu á Alþingi 
22. nóvember. Sagði ráðherra að tjónið væri 

mælt í tugum milljóna króna og að ríkið myndi 
bera kostnaðinn. 

Daginn eftir afsökunarbeiðni sína fól 
Valgerður Ríkisendurskoðun að gera úttekt á 
umsýslu utanríkisráðuneytisins og stofnana 
þess og annarra aðila sem komu að eftirliti og 
umsjón með byggingum á varnarsvæðinu.

Fyrir um hálfu ári óskaði Ríkisendurskoðun 
eftir því að ráðuneytið gæfi vissar viðbótar-
upplýsingar sem lutu að stjórnsýslulegum 
þáttum. Svörin eru ekki enn komin og því hefur 
ekki verið hægt að ljúka við gerð skýrslunnar. 
Þó hefur Ríkisendurskoðun stöðugt rekið á 
eftir ráðuneytinu.

„Við höfum margítrekað beiðnina um upp-
lýsingarnar á þessu tímabili,“ segir Sigurður 

Þórðarson sem kveður skilaboðin frá ráðu-
neytinu ávallt hafa verið þau að upplýsingarn-
ar væru að koma. Þau skilaboð hefðu ekki 
breyst.

„Staðreyndin er sú að við erum auðvitað 
mjög ósáttir við það að ráðuneytið hafi ekki 
svarað þessari beiðni okkar um þessar 
viðbótarupplýsingar,“ segir Sigurður sem játar 
því að hálft ár sé óvenjulega langur tími til að 
að bíða eftir slíkum gögnum. „Mjög svo,“ 
svarar hann en vísar að öðru leyti á utanríkis-
ráðuneytið.

Hvorki Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkis-
ráðherra né Grétar Már Sigurðsson ráðuneytis-
stjóri svöruðu skilaboðum Fréttablaðsins í 
gær. 

Ráðuneyti tefur lekaskýrslu
Sigurður Þórðarson ríkisendurskoðandi er mjög ósáttur við að utanríkisráðuneytið hafi tafið í hálft ár að 
veita upplýsingar um vatnsleka á varnarsvæðinu í Keflavík. Ráðherra bað um úttekt fyrir ellefu mánuðum.

FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR

100 myndir
á 2500 krónur í október

Yfir þrjú hundruð 
þúsund manns hafa þurft að yfir-
gefa heimili sín vegna skógar-
eldanna í Kaliforníu undanfarna 
þrjá daga. Þeirra á meðal er 
ræðismaður Íslands í San Diego, 
Robert Horowitz. Tveir hafa látist 
í eldunum.

„Við flúðum ásamt nokkur 
hundruð þúsund manns, og gistum 
þrjú hérna á hóteli í um klukku-
stundarfjarlægð frá borginni,“ 
segir Robert. „Ég hef ekkert heyrt 
í öðrum Íslendingum, en ég held 

þeir séu ekki margir á bruna-
svæðinu. Við biðjum bara til Guðs 
að húsið okkar verði í lagi þegar 
við komum aftur.“

Jóna Valdez þurfti einnig að 
flýja undan skógareldunum. Hún 
ók ásamt eiginmanni sínum Joel 
og þremur ungum börnum til 
borgarinnar Temecula í fyrradag, 
þar sem þau gista hjá vinafólki. 
Aksturinn, sem tekur venjulega 
um 45 mínútur, tók sjö klukku-
stundir vegna mikillar umferðar 
og lokaðra hraðbrauta.

„Við erum hérna fimm saman í 
einu herbergi þannig að þetta er 
vissulega þröngt, en það fer samt 
vel um okkur. Við gátum ekki tekið 
mikið af farangri með, pökkuðum 
bara í eina tösku fyrir okkur 
fimm.

Hún segist hafa náð að forða 
geisladiskum með ljósmyndum, 
nokkrum myndaalbúmum og mál-
verki sem afi hennar heitinn mál-
aði. „Við viljum bara komast heim 
til að sjá hvort húsið okkar sé í 
heilu lagi.“

Ræðismaður Íslands flúinn

Arnaldur Indriðason 
stefnir hraðbyri í að verða 
söluhæstur allra íslenskra 
rithöfunda, að sögn Halldórs 
Guðmundssonar, ævisöguritara 
Halldórs Laxness. Bækur 
Arnaldar hafa selst í hátt í fimm 
milljónum eintaka á heimsvísu. 
Halldór segir þó erfitt að henda 
reiður á nákvæmum sölutölum 
fyrir verk Halldórs Laxness.

Arnaldur segir fréttirnar 
ánægjulegar. „Mér finnst 
auðvitað frábært að höfundur 
frá Íslandi skuli ná þessari 
miklu sölu og dreifingu, af því 
að maður er fyrst og fremst að 
skrifa fyrir Íslendinga,“ segir 
hann.

Nálgast Nóbels-
skáldið í sölu



Þorgrímur, hver gerir kon-
una þína hamingjusama á 
meðan?

50%
afsláttur af þurrkublöðum

með afmæliskorti Olís

Þú færð afmæliskortið
á næstu Olís-stöð.

Tannlæknir sem Tryggingastofnun hefur 
kært  til efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra 
reyndist hafa rukkað stofnunina og fengið greitt fyrir 
tannviðgerðir sem hann ekki vann, hjá yfir tuttugu 
manns. Þetta herma upplýsingar Fréttablaðsins. 

Hópur sjúklinga var valinn af handahófi úr 
sjúklingahópi tannlæknisins. Tryggingastofnun fékk 
óháðan tannlækni, í samvinnu við lögreglu, til að skoða 
fólkið. Í  hverjum einasta munni fundust dæmi um 
svikin verk. Tannlæknirinn hafði rukkað og fengið 
greitt frá Tryggingastofnun fyrir verk sem hann 
aldrei vann.

Þessi niðurstaða varð til þess að stofnunin kærði 
tannlækninn fyrir tryggingasvik. Er hann talinn hafa 
leikið þennan leik í mörg ár.

Viðkomandi tannlæknir hefur annast hundruð 
tryggðra sjúklinga á ári, í tugi ára. Lögregla rann-
sakar meðal annars hvort útkoman úr skoðun á 
sjúklingunum sem valdir voru af handahófi sé 
einkennandi fyrir þann fjölda sem tannlæknirinn 
hefur fengið greitt fyrir hjá Tryggingastofnun. Mikil 
vinna er því fólgin í rannsókn á umfangi málsins og 
fjárhæðum.

Reynir Jónsson yfirtryggingatannlæknir kvaðst 
ekki vilja tjá sig í einstökum atriðum um mál þessa 
tiltekna tannlæknis meðan rannsókn stæði yfir.

Svikin verk í hverjum munni 

„Salan fór vel af stað á 
föstudaginn og var ágæt um helg-
ina. Hún hefur verið það góð í 
öllum búðum að ég held að hún 
lendi örugglega á metsölulistan-
um,“ segir Elsa María Ólafsdóttir, 
verslunarstjóri í Máli og menn-
ingu við Laugaveg.

Elsa María segir að viðskipta-
vinir hafi flestir tekið nýrri 
Biblíu vel. „Og það var ekkert 
kvartað fyrir helgi, en á mánu-
dagsmorguninn fór aðeins að 
bera á því. Þá kom til dæmis einn 
fastakúnni og sagðist nú aldrei 
áður hafa talið sig skoðanabróður 
Gunnars í Krossinum!“ segir 
hún.

Gunnar Þorsteinsson, forstöðu-
maður Krossins, gagnrýndi 
útgáfuna harðlega í Silfri Egils á 

sunnudaginn. Kveður hann orð 
guðs ritskoðað í henni og afbakað.

Jóhann Páll Valdimarsson 
útgefandi segir sölu Biblíunnar 
ganga „alveg gríðarlega vel og 
óhætt að segja að hún mokist út. 
Íslendingar taka fagnaðarerind-
inu fagnandi“.

Spurður hvort heilög ritning 
verði seld fyrir jólin með hangi-
kjötinu í stórmörkuðum segist 
Jóhann engu ráða um það. Honum 
beri skylda til að selja öllum sem 
vilji kaupa. Engar sérkvaðir gildi 
um Biblíuna að þessu leyti.

Í verslunum Bónuss hefur ekki 
verið ákveðið hvort Biblían verður
tekin í sölu fyrir jólin. 

Biblían er á leið á metsölulista

 Geir H. Haarde 
forsætisráðherra og Inga Jóna 
Þórðardóttir kona hans halda í 
heimsókn til 
Rómar á Ítalíu 
á morgun. Þar 
mun Geir meðal 
annars funda 
með Romano 
Prodi, forsætis-
ráðherra Ítalíu, 
og hitta 
Benedikt páfa 
sextánda í Vatíkaninu.

Þá verður sérstök móttaka 
haldin Geir og Ingu Jónu til 
heiðurs á föstudagskvöld.

Geir mun afhenda Benedikt 
páfa eintak af nýútkominni 
Biblíu. Bókin er árituð á latínu af 
Karli Sigurbjörnssyni, biskupi 
Íslands.

Hittir Prodi og 
Benedikt páfa

Stofnfjárhlutar í Spari-
sjóði Reykjavíkur og nágrennis, 
SPRON, gengu kaupum og sölum á 
nokkuð hærra verði en sem nam 
upphafsverði á hlut þegar sjóður-
inn var skráður í kauphöllina í gær. 
Þegar lokað var á viðskipti með 
stofnfjárhluti 7. ágúst, eftir að til-
kynnt var um fyrirætlanir sjóðsins 
um skráningu á markað, voru hlutir 
seldir á gengi sem nam milli 24 og 
30 en upphafsgengi á bréfum í 
SPRON við opnun markaðar í gær 
var 18,9. Það lækkaði nokkuð eftir 
því sem leið á daginn og var 16,7 
þegar markaðir lokuðu.

Greiningardeild Glitnis segir á 
vefsíðu bankans að verðlagning 
bréfa í SPRON hafi verið há. Miðað 
við að gengið hafi verið ríflega 
sautján er markaðsvirði SPRON um 
86 milljarðar. Eiginfjárstaða 
SPRON er um 39 milljarðar króna 
og því er hver króna eiginfjár verð-
lögð á um 2,2 krónur. Til saman-
burðar er verðið um 2,4 til 2,7 á 

hverja krónu eiginfjár hjá stóru 
viðskiptabönkunum þremur, Glitni, 
Kaupþingi og Landsbankanum.

„Tekjuskipting viðskiptabank-
anna er hins vegar heilbrigðari þar 
sem gengismunur skipar mun lægri 
sess í tekjumyndun þeirra,“ segir í 
mati greiningardeildar Glitnis. 

Guðmundur Hauksson, forstjóri 
SPRON, segir bjarta tíma vera fram 
undan hjá SPRON sem nú hafi 
miklu meiri möguleika til vaxtar 
heldur en áður. „Markmiðið hjá 
okkur hefur aldrei verið að stækka 
stækkunarinnar vegna. Við höfum 
einblínt á góða þjónustu og arðsemi 
en það er ljóst að við erum betur í 
stakk búin til þess að takast á við 
verkefni framtíðarinnar.“

Guðmundur segist ánægður með 
hvernig SPRON fór af stað á mark-
aðnum. „Heildarviðskiptin námu 
um einum milljarði og það er vel 
ásættanlegt. Stærsta skrefið er að 
baki og nú er það okkar að vinna úr 
því.“ 

Hlutabréf í SPRON 
keypt á háu verði
Gengi bréfa í SPRON lækkaði um ellefu prósent á fyrsta degi SPRON í kauphöll-
inni. Stofnfjárhlutir í SPRON gengu kaupum og sölum á mun hærra verði fyrir 
skráningu á markað en sem nam upphafsgengi. Hátt verð að mati Glitnis.

Bryndís Hlöðvers-
dóttir, stjórnarformaður Orku-
veitu Reykjavíkur (OR), segir það 
vera „fráleita túlkun á samþykkt 
stjórnar“ OR að stjórn fyrirtækis-
ins hyggist hefja sjálfstæða 
rannsókn á málefnum Reykjavík 
Energy Invest, eins og fram kom í 
kvöldfréttum Ríkisútvarpsins í 
gær. Þetta var haft eftir Júlíusi 
Vífli Ingvarssyni, borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins. Á mánudag 
samþykkti stjórn OR tillögu 
sjálfstæðismanna um að taka 
saman öll gögn um REI og 
samruna þess við Geysi Green 
Energy. „Við erum að skoða þessi 
mál heildstætt og ætlum að taka 
þann tíma sem þarf til að skoða allt 
málið. Nú erum við byrjuð að afla 
gagna og vinnum síðan úr þeim 
faglega,“ sagði Bryndís.“

Fráleitt að um 
rannsókn á REI 
sé að ræða

Tékkneskir starfs-
menn byggingarfyrirtækisins 
Ísris búa í brunagildru í iðnaðar-
húsnæði á Selfossi. Bæjarráð 
Árborgar gefur Ísrisi frest til 
mánaðarmóta að laga ástandið 
eða þola dagsektir. Íbúð er í innri 
helmingi 100 fermetra húsnæðis 
á Gagnheiði 23. Fremri hlutinn er 
geymsla. Komi til bruna eru 
engar flóttaleiðir baka til þar sem 
íbúðin er. Að sögn Halldórs 
Jónssonar, eiganda Ísris, er nú 
unnið að því með byggingarfull-
trúa Árborgar að leysa málið. 
Fimm tékkneskir starfsmenn 
hans hafi búið í íbúðinni en nú séu 
þeir aðeins tveir.

Tékkar sagðir 
búa í eldgildru

 Enginn slasaðist er 
eldur kom upp í mannlausri íbúð 
í fjölbýlishúsi við Flétturima í 
Grafarvogi í gær en allt tiltækt 
slökkvilið var kallað á staðinn. 
Mikill reykur var í íbúðinni 
þegar slökkvilið kom á staðinn. 
Talið er að eldur hafi kviknað í 
dagblöðum sem lögð höfðu verið 
ofan á eldavélahellu sem kveikt 
var á. 

Ágætlega gekk að reykræsta 
íbúðina og voru skemmdir 
óverulegar.

Kviknaði í dag-
blöðum á hellu

Öryggiskerfi 
Sundlaugar Kópavogs hefur 
verið vandlega yfirfarið eftir 
sviplegt slys síðastliðið vor sem 
dró ungan pilt til dauða. Sam-
kvæmt frétt á vefsíðu Kópavogs-
bæjar var niðurstaða lögreglu-
rannsóknar sú að um slys hefði 
verið að ræða og staðfesti 
ríkissaksóknari hana.

Eftir slysið voru allir öryggis-
þættir í sundlauginni skoðaðir 
rækilega. Öryggiskerfi laugar-
innar er tvískipt, annars vegar 
eftirlit með myndavélum og hins 
vegar varsla í lauginni og var 
ákveðið að skerpa á báðum 
þáttum.

Verðir gangi 
nær bakkanum



Markmi› Fyrirtækjafljónustu Kaupflings er a› veita fyrirtækjum af öllum stær›um og
ger›um framúrskarandi fjármálafljónustu og stu›la a› flví me› faglegum vinnubrög›um
a› vi›skiptavinir okkar nái markmi›um sínum. Vi› kappkostum a› byggja upp

langtímasamband vi› vi›skiptavini okkar sem grundvallast á trausti og trúna›i.
Vi› tökum flátt í a› byggja upp fyrirtæki› flitt og erum me› flér alla lei›!

Fyrirtækjafljónusta

KRISTINN VILBERGSSON, PENNINN

Ma›ur finnur flegar
samstarfi› virkar
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Tólf sóttu um 
starf ráðuneytisstjóra í sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðu-
neyti. Staðan verður skipuð frá 
og með 1. janúar 2008.

Umsækjendurnir eru: Arndís 
Ármann Steinþórsdóttir 
skrifstofustjóri, Baldur P. 
Erlingsson deildarstjóri, 
Berlinda Theriault, fyrrverandi 
forstöðumaður, Einar Gunnars-
son starfsmannastjóri, Guð-
mundur Eyjólfur Jóelsson 
bifreiðastjóri, Kolbeinn Árna-
son skrifstofustjóri, Kristinn 
Hugason stjórnsýslufræðingur, 
Maríanna H. Helgadóttir 
framkvæmdastjóri, Róbert 
Trausti Árnason ráðgjafi, 
Sigurgeir Þorgeirsson fram-
kvæmdastjóri, Stefán Ásmunds-
son skrifstofustjóri og Þórður 
Ásgeirsson Fiskistofustjóri.

Tólf vilja stýra 
nýju ráðuneyti

„Fréttir um að ég hafi 
sem forstjóri Ratsjárstofnunar 
gengið á dyr án þess að upplýsa 
ráðuneytið eru algerlega rangar,“ 
segir Ólafur Örn Haraldsson, fyrr-
verandi forstjóri Ratsjárstofnunar.

Ólafur segir að Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir utanríkisráðherra hafi 
ákveðið að ráða nýjan forstjóra til 
þess að taka við Ratsjárstofnun.

„Mér var kynnt þessi ákvörðun 
utanríkisráðherra í upphafi þessa 
mánaðar og á fundi okkar föstu-
daginn 12. október óskaði ráð-
herra eftir því að ég léti af störf-
um um þá komandi helgi. Ég varð 
við því,“ segir Ólafur og útskýrir 
að þannig hafi ráðuneytinu ekki 

aðeins verið kunnugt um starfslok 
hans heldur hafi þau verið sam-
kvæmt ákvörðun ráðherrans og á 
þeim tíma sem ráðherrann óskaði. 

Þetta hafi bæði honum og ráðu-
neytisstjóra verið tilkynnt með 
tölvupósti.

Eins og öðrum starfsmönnum 
Ratsjárstofnunar var Ólafi sagt 
upp störfum í ágúst síðastliðinn 
vegna yfirvofandi breytinga hjá 
stofnuninni í kjölfar brotthvarfs 
Bandaríkjahers frá Íslandi. Ólafur 
fær greidd laun út mars á næsta 
ári þegar uppsagnarfrestur hans 
rennur út.

Ekki náðist tal af Ingibjörgu Sól-
rúnu Gísladóttur utanríkisráð-
herra í gær. Kristrún Heimisdótt-
ir, aðstoðarmaður ráðherra, segir 
Ingibjörgu ekki fjalla um mál ein-
stakra starfsmanna. 

Ráðherrann vildi að ég hætti

 Yfir 320.000 manns 
hafa þurft að yfirgefa heimili sín 
vegna skógareldanna í Kaliforníu 
undanfarna þrjá daga. Um þúsund 
ferkílómetrar landsvæðis hafa 
orðið eldi að bráð sem er álíka 
stórt svæði og Reykjanesskaginn.

Meira en þúsund heimili hafa 
brunnið og eru 56.000 heimili í 
hættu allt frá ströndum Malibu 
til fjallshlíða austur af Los 
Angeles og til suðurs í gegnum 
Orange- og San Diego-sýslur í átt 
að Mexíkó.

Þurrviðri, hiti og óvenju lágt 
rakastig skapa kjöraðstæður 
fyrir skógareldana og hvassir 
vindar valda hraðri útbreiðslu 
þeirra. Veðurspár gera ráð fyrir 

áframhaldandi hita og auknum 
vindi.

George W. Bush Bandaríkja-
forseti lýsti í gær yfir neyðar-
ástandi í sjö sýslum sem gerir 
Almannavörnum Bandaríkjanna 
(FEMA) kleift að hefja störf á 
svæðinu. Degi fyrr hafði ríkis-
stjóri Kaliforníu, Arnold 
Schwarzenegger, lýst yfir neyðar-
ástandi í sýslunum sjö.

Tveir hafa látist vegna eldanna 
í San Diego-sýslu og 42 slasast. 
Sextán hinna slösuðu eru slökkvi-
liðsmenn.

Aðeins fjögur ár eru síðan 22 
létust og 3.640 heimili brunnu í 
gífurlegum skógareldum í 
Kaliforníu.

Hundruð þúsunda 
hafa flúið heimili sín
Landsvæði á stærð við Reykjanesskagann hefur brunnið í skógareldunum í 
Kaliforníu síðustu daga. Meira en þúsund heimili hafa brunnið og tugþúsundir 
heimila eru í hættu. Forseti Bandaríkjanna hefur lýst yfir neyðarástandi.

Beiðni Landverndar 
um að samgönguráðherra láti 
fresta útboði vegna Gjábakka-
vegar verður skoðuð í næstu 
viku, að sögn Róberts Marshall, 
aðstoðarmanns hans.

Landvernd fór þess á leit við 
Kristján Möller fyrir helgi að 
hann frestaði útboðinu, í það 
minnsta þar til heimsminja-
nefnd UNESCO hefur tekið 
afstöðu til framkvæmdarinnar. 
Fyrirhuguð vegagerð hefur 
verið gagnrýnd af flestum 
vatnalíffræðingum landsins 
vegna mengunar sem þeir telja 
að fylgi henni.

Ráðherra er á ferðalagi í 
kjördæmi sínu, en beiðnin 
verður rædd við forsvarsmenn 
Vegagerðarinnar að því loknu.

Verður skoðuð í 
næstu viku

Einni stærstu 
vefræningjasíðu heims, oink.cd, 
var lokað í gær í kjölfar lögreglu-
rannsóknar. Einn var handtekinn í 
Bretlandi og tölvur gerðar 
upptækar í Hollandi.

Með hjálp vefjarins var hægt 
að nálgast fjölda tónlistardiska, 
jafnvel áður en þeir voru gefnir 
út. Fjölmargir Íslendingar voru 
meðal notenda. Alex Strain, 
talsmaður alþjóðlegu hljóðritunar-
samtakanna IFPI, sem koma að 
málinu, segir mögulegt að 
Íslendingar séu meðal þeirra sem 
rannsakaðir eru. Hann geti þó 
ekki sagt það fyrir víst.

Loka og læsa 
vefræningjasíðu





Ætlar þú í leikhús í vetur?

Á hjónaband að vera sáttmáli 
tveggja einstaklinga en ekki 
aðeins karls og konu?

Liðið er á fimmta mánuð 
frá því þingkosningar fóru fram í 
Belgíu án þess að tekist hafi að 
mynda ríkisstjórn.    Það er rætt í 
fullri alvöru hvort leysa eigi ríkið 
upp. Móðganir fljúga á víxl á milli 
Flæmingja og Vallóna. 

Hafi einhvern tímann verið 
þörf á að konungurinn skærist í 
leikinn væri það núna. Því kon-
ungdæmið er jú sú stofnun sem 
helst heldur hinum ólíku hópum 
Belga saman. Albert konungur 
hefur reynt sitt besta til að miðla 
málum en hefur ekki fengið neinu 
áorkað. Það þykir endurspegla að 
farið er að fjara undan vægi hans, 
að mati stjórnmálaskýrenda.

„Maður skynjar að konungs-
höllin hefur ekki lengur stjórn á 
hlutunum,“ segir Pol van den 
Driessche, fyrrverandi blaða-
maður sem hefur nú náð kjöri til 

setu í öldungadeild Belgíuþings. 
Mörg dæmi voru um það að for-

veri Alberts II, bróðir hans Bald-
vin I sem ríkti frá 1950 til dauða-
dags árið 1993, tækist að miðla 
málum og fá stjórnmálamenn til 
að láta ágreiningsmál sín víkja 
fyrir einingu ríkisins. En nú virð-
ist hinn rúmlega sjötugi Albert 
konungur ófær um að leika þann 
leik eftir. Og fæstir gera sér mikl-
ar vonir um að Filippus krónprins 
yrði færari um það, en hann er 
þekktur fyrir ýmsar vanhugsaðar 
yfirlýsingar sem komið hafa 
honum upp á kant við mörg stjórn-
málaöfl í landinu, ekki síst meðal 
Flæmingja.

Fjarar undan Belgíukonungi

MCSA kerfisstjórnun
Atvinnulífið gerir kröfu um að 
kerfisstjórar hafi lokið prófum á 
sviði Microsoft netkerfa og helst að 
þeir státi af  MCSA prófgráðu
(Microsoft Certified System
Administrator)  sem er alþjóðleg 
vottun fyrir fyrir kerfisstjóra.
Tölvuskólinn Þekking býður uppá áfangaskipt nám til MCSA
prófgráðunnar.  Þetta nám  samanstendur af eftirtöldum 4 
námsgreinum sem allar  gilda til að fá vottun sem MCSA
kerfisstjóri. Þátttakendur þurfa að hafa almenna grunnþekkingu á 
tölvur.  Sjá nánari lýsingu á heimasíðu skólans.

• MCP XP (próf 70-270).
• Windows 2003 Server  (próf 70-290).
• Windows 2003 Networking. Stjórnun og rekstur netkerfa 

(próf 70-291).
• Exchange Server 2003 (próf 70-284).

Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl 17.30 - 21.30 
Kennsla hefst 30. október. Lengd 240 stundir. Verð kr. 290.000,-
Allt kennsluefni og 4 próf innifalin.

Fengu vinnu meðan á námi stóð
Nú er tækifærið.  Eftirspurn eftir upplýsingatæknimenntuðu 
fólki hefur aldrei verið meiri.  Flestir nemendur okkar fengu 
vinnu meðan á námi stóð.

„Mjög praktískt nám sem hefur margborgað sig.“
Rúnar Páll Rúnarsson, kerfisfræðingur hjá Anza

„Nám sem stóð undir öllum mínum væntingum og opnaði 
fyrir mig leiðir í starf kerfisfræðings hjá stóru fyrirtæki.“

Teitur Hjaltason kerfisfræðingur hjá Þekkingu

MCP XP netstjórnun

MCP námið er grunnur að flestum 
öðrum sérfræðinámsbrautum Microsoft.
Kennsla hefst 30. okt. og lýkur 29. nóv.
Lengd 60 std. Verð kr. 89.900,-
Allt kennsluefni og tilskilið próf (70-270)
innifalið. Nánari upplýsingar á www.tsk.is
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– Mest lesið

Sýslumaður hafnar 
lóðaskýringu feðga
Ólafur Helgi Kjartansson sýslumaður segir rangt að hann hafi beðið um breyt-
ingar á skjali til þinglýsingar. Með breytingunni færðist eignarhald á Tívolí-
lóðinni í Hveragerði ranglega yfir á nafn feðga sem þar áttu byggingarrétt.

„Hvorum tveggja 
fullyrðingum varðandi embætti 
sýslumanns í þessu skjali er vísað 
á bug,“ segir Ólafur Helgi 
Kjartansson, sýslumaður á Sel-
fossi, aðspurður um yfirlýsingu 
feðga sem eiga byggingarrétt á 
svokallaðri Tívolílóð í Hvera-
gerði.

Eins og Fréttablaðið hefur sagt 
frá var lóðin færð af nafni Hvera-
gerðisbæjar yfir á fyrirtæki feðg-
anna Guðmundar Sigurðssonar og 
Sigurðs Fannars Guðmundssonar 
vegna handskrifaðrar áritunar sem 
þeir bættu inn á undirritað skjal 
frá fyrrverandi bæjarstjóra. 
Feðgarnir höfðu keypt byggingar-
rétt á lóðinni en ekki lóðina sjálfa.

Í kjölfar umfjöllunar Frétta-
blaðsins um málið sendu feðgarnir 
frá sér yfirlýsingu til að skýra 
málavexti. Segjast þeir hafa bætt 
fastanúmeri umræddrar lóðar á 
skjal til þinglýsingar „að ósk þing-
lýsingarstjóra og töldum við að það 
væri þá til skýringar á því hvaða 
eign umræddur byggingarréttur 
tilheyrði,“ eins og segir í yfirlýs-
ingunni. Þessu hafnar Ólafur 
Helgi:

„Þinglýsingarstjóri, sem að 
forminu til er sýslumaður eða 
hans starfsmenn, óskaði ekki 
eftir neinum breytingum. Þing-
lýsingarstjórar benda einungis á 
það sem getur orðið til þess að 
skjölum sé vísað frá því reglan er 
sú að annaðhvort er tekið við 
skjölum til þinglýsingar eða 
skjalinu er vísað frá. Í þessu til-
viki var ekki óskað eftir neinni 
breytingu því það var ekki hlut-
verk þinglýsingarstjóra. Allar 
breytingar á skjölum eru alfarið 
á ábyrgð þeirra sem þær gera og 
þær eru ekki gerðar hér innan-
dyra,“ segir sýslumaðurinn.

Enn fremur segir í yfirlýsing-
unni að lögmaður feðganna hafi 
sent „nauðungarsölubeiðni vegna 

lóðarinnar að Austurmörk 24 
samkvæmt ábendingu sýslu-
manns“. Þetta segir Ólafur Helgi 
einnig vera rangt.

„Sýslumaður hefur leiðbein-
ingarskyldu gagnvart þeim sem 
eru ólöglærðir en ekki gagnvart 
löglærðum. Sýslumaður hefur 
ekki beðið nokkurn mann nokk-
urn tíma um að biðja um uppboð 
á nokkrum hlut. Það er alfarið á 
ábyrgð þeirra sem um uppboðin 
biðja hvað þeir biðja um,“ segir 
Ólafur Helgi.

Lögmaður Hveragerðis hefur 
haft lóðamálið í Austurmörk til 
skoðunar. Að sögn Ólafs Helga 
Kjartanssonar hefur engin beiðni 
borist embættinu um opinbera 
rannsókn á málinu.

Heimdallur, félag 
ungra sjálfstæðismanna, hvetur 
stjórnvöld til að aðskilja ríki og 
kirkju að fullu um leið og þau 
styðji við hugmyndir Björns 
Bjarnasonar, dóms- og  kirkju-
málaráðherra, um að kirkjumála-
ráðuneytið verði lagt niður.

Þannig starfi þjóðkirkjan á 
jafnréttisgrundvelli með öðrum 
trúfélögum.

Í tilkynningu frá Heimdalli er 
hugmyndum Björns fagnað og 
honum hrósað fyrir að hafa 
undanfarin ár átt forgöngu um 
samningaviðræður sem hafi leitt 
til aukins sjálfstæðis 
þjóðkirkjunnar. 

Ríki og kirkja 
verði aðskilin

Þrír menn á þrítugsaldri voru sýknaðir í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær af ákæru um 
tilraun til kynferðisbrots. Mennirnir heimsóttu í 
byrjun þessa árs tálbeitu á vegum sjónvarpsþátt-
arins Kompáss, sem þóttist vera þrettán ára en var 
um þrítugt. Hún hafði sett inn auglýsingu á 
stefnumótavefnum Einkamál.is.

Í ákærunni segir að mennirnir hafi heimsótt 
stúlku, sem þeir héldu vera þrettán ára, í því skyni 
að hafa við hana kynmök. Það varði við lög um 
kynferðisbrot gegn börnum. Einn mannanna var 
einnig ákærður fyrir vörslu barnakláms.

Í niðurstöðu dómsins segir að við rannsókn máls 
hefði lögreglu ekki verið heimilt að beita þeim 
aðferðum sem þáttagerðarmennirnir notuðu í 
samskiptum við mennina, og því verulegur vafi á 
því hvort hún megi nota gögn sem aflað var á þann 
hátt.

Einnig sé ekki sannað að mennirnir hafi ætlað að 
fremja kynferðisbrot gegn barni, vegna þess að 
þeir sögðust allir hafa vitað að konan væri 
fullorðin en ekki þrettán ára. Það hefðu þeir meðal 
annars ráðið af símtölum við hana.

Mennirnir voru því sýknaðir af ákæru um 
tilraun til kynferðisbrots. Maðurinn sem ákærður 

var fyrir vörslu barnakláms var fundinn sekur og 
dæmdur til að greiða 200.000 krónur í sekt. 
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ÍÞRÓTTAHETJAN er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna og okkur hjá Byr er 
sönn ánægja að bjóða þér á myndina.

Komdu í heimsókn, tæmdu baukinn þinn og þú færð 2 miða á myndina.* 
– góða skemmtun!

ÍÞRÓTTAHETJAN verður frumsýnd 26. október.

2 m
iðar

 í b
íó!

Komdu við hjá okkur 
og sparaðu pening á leiðinni í bíó!

*Gildir á meðan birgðir endast.



 Forseti Indónesíu 
hefur áhuga á samstarfi við Íslend-
inga um nýtingu jarðvarma. Hann 
var mjög áhugasamur um upp-
byggingu álvera á eldfjallaeyjum 
á fundi með Össuri Skarphéðins-
syni iðnaðarráðherra í gær.

„Forsetanum var það mikið 
kappsmál að fá Íslendinga til liðs 
við Indónesa til að byggja upp 
þessi rosalegu jarðhitasvæði sem 
hér eru. Niðurstaðan var sú að 
Íslendingar eiga þess kost að fá 
mjög góð svæði hér til að vinna 
orku úr jarðhita í samvinnu við 
heimamenn,“ segir Össur.

Hann er nú staddur í Indónesíu 
til að greiða fyrir útrás orkufyrir-
tækja og annarra þar í landi. Össur 
átti óvæntan fund með Susilo 
Bambang Yudhoyono, forseta 
Indónesíu, að beiðni forsetans. Á 
fundinum voru einnig ráðherrar 
orkumála og sjávarútvegsmála.

Yudhoyono lýsti áhuga á upp-
byggingu álvera á strjálbýlum 
eldfjallaeyjum sem myndu vinna 
ál úr báxíti, sem mikið er af í 
Indónesíu. Til þess þyrfti að 
byggja upp jarðvarmavirkjanir til 
að sjá álverunum fyrir orku.

„Þeir [indónesísk stjórnvöld] 
vilja þetta, en svo er það íslensku 
útrásarfyrirtækjanna, til dæmis 
Reykjavík Energy Invest, hvort 
þau taka þessu boði,“ segir Össur.

Hann gaf lítið fyrir að með sam-
starfi á þessu sviði væru íslensk 
stjórnvöld að flytja út stóriðju-
stefnu sem miklar deilur hafi stað-
ið um hér á landi. 

„Indónesía er fullvalda ríki og 
Indónesar taka sínar ákvarðanir, 
ég skipti mér ekki af því. Ef þeir 
vilja reisa álver mega þeir gera 
það mín vegna. Það er þá hugsan-
lega betra að þeir geri það með 
fólki sem kann að búa til orku úr 
jarðvarma í stað þess að nota kol,“ 
segir Össur.

„Ef umhverfisvæn álver rísa 
hér þá dregur það úr þrýstingi 
stórra álfyrirtækja að reisa álver 
á Íslandi. Enginn veit betur en ég 
hvað sá þrýstingur er mikill.“

Áður en Össur heldur áfram 
ferð sinni til Filippseyja mun hann 
eiga annan fund með orkumála-
ráðherranum. Hann mun einnig 
funda með sjávarútvegsráðherra, 
til að ræða samvinnu á sviði 
sjávarútvegs.

Vilja álver á 
eldfjallaeyjar
Iðnaðarráðherra ræddi við forseta Indónesíu og aðra 
ráðamenn um jarðvarma, álver og fiskveiðar. Upp-
bygging þar gæti dregið úr þrýstingi álfyrirtækja á 
að fá að reisa ný álver hér á landi segir Össur.

 Recep Tayyip Erdog-
an, forsætisráðherra Tyrklands, 
sagði í gær að Tyrkir gætu ekki 
beðið endalaust eftir því að Íraks-
stjórn gripi til skilvirkra aðgerða 
gegn skæruliðum sem herja á 
Tyrkland frá Norður-Írak. Breski 
forsætisráðherrann Gordon 
Brown hvatti til stillingar, en 
hann átti viðræður við Erdogan í 
Lundúnum. 

Íraksstjórn lýsti því annars yfir 
í gær að hún hefði fyrirskipað 
Kúrdíska verkamannaflokknum, 
sem þekktastur er undir tyrk-
nesku skammstöfuninni PKK, að 
loka skrifstofum sínum í Írak og 
hún hét því að hamla gegn allri 

starfsemi PKK í landinu og loka 
fyrir fjárstreymi til hans. PKK 

berst fyrir aðskilnaði Kúrdahér-
aðanna í Austur- og Suður-Tyrk-
landi og stofnun sjálfstæðs ríkis 
Kúrda, en samtökin er á lista yfir 
hryðjuverkasamtök bæði í Tyrk-
landi, hjá Evrópusambandinu og í 
Bandaríkjunum.

Talsmenn íraska forsætisráð-
herrans Nouri al-Maliki tilkynntu 
um þessar aðgerðir Íraksstjórnar 
eftir viðræður hans við Ali Baba-
can, utanríkisráðherra Tyrklands 
í Bagdad. Tyrkir hafa safnað miklu 
herliði að landamærunum að Írak 
og tyrkneska þingið hefur þegar 
heimilað hernum fyrir sitt leyti að 
ráðast inn í Írak í því skyni að elta 
þar uppi skæruliða.

Írakar lofa aðgerðum gegn PKK





 Framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins kynnti í gær 
áform um mikið átak til að lokka 
vel menntað og þjálfað starfsfólk 
frá öllum heimshornum til starfa í 
aðildarríkjunum 27. 

Áætlunin miðar að því „að bæta 
hæfni ESB til að lokka að og, þar 
sem þörf er á, halda í“ alþjóðlegt 
fagfólk á borð við lækna, hjúkrunar-
fræðinga, verk- og tölvufræðinga 
frá löndum utan sambandsins. 
Þetta á að gera með því að gera 
slíku fólki kleift að fá atvinnu- og 
dvalarleyfi með hraði, í stíl við 
„græna kortið“ í Bandaríkjunum. 
Hugmyndin er að það evrópska 
verði kallað „bláa kortið“.

Jose Manuel Barroso, forseti 
framkvæmdastjórnarinnar, sagði 
nýju reglurnar myndu koma í stað 
á þriðja tug ólíkra, flókinna ferla 
til að öðlast atvinnuleyfi í aðildar-
ríkjunum. Þeim yrði ekki síst 

ætlað að lokka fagfólk frá Asíu, 
Afríku og Rómönsku Ameríku til 
að dvelja og starfa í Evrópu. 

Franco Frattini, sem fer með 
innflytjendamál í framkvæmda-
stjórninni, sagði að eins og sakir 
stæðu væri ESB mikill eftirbátur 
efnahagslegra keppinauta á borð 
við Bandaríkin, Kanada og Ástralíu 
hvað varðar aðdrátt á hæfu starfs-
fólki frá öðrum löndum.

Innanríkisráðherrar ESB-ríkj-
anna hafa unnið að þessum „bláa-
korts“-áformum árum saman en 
víða hefur gætt andstöðu við að 
Evrópusambandið setji reglur um 
það hvernig aðildarríkin velji inn-
flytjendur.

Boðar evrópskt „blátt kort“

Framboð af e- töflum 
er að aukast hér á landi, samkvæmt 
upplýsingum fíkniefnadeildar lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 
Varar lögreglan sterklega við 
neyslu þessa fíkniefnis.

Þetta kom fram á blaðamanna-
fundi sem fíkniefnadeild lögregl-
unnar efndi til í gær. Karl Steinar 
Valsson, yfirmaður fíkniefnadeild-
arinnar, sagði vísbendingar um 
aukið framboð e-taflna hér á landi 
meðal annars byggjast á því að að 
umtalsvert magn af e-töflum og 
MDNA-dufti hefði verið gert upp-
tækt í síðasta mánuði í Pólstjörnu-
málinu svokallaða, en duftið er 
notað til að búa til e-töflur. Fjöldi 
taflna sem hægt hefði verið að 
steypa úr MDNA-duftinu hefði oltið 
á tugum þúsunda stykkja. 

„Þeir sem standa að slíkum inn-
flutningi eru sannfærðir um að 
markaðurinn sé fyrir hendi hér á 
landi,“ sagði Karl Steinar.

Þá kom fram í máli hans að hald 
hefði verið lagt á töluvert magn af 
e-töflum í götumálum á síðustu 
vikum. Í þeim málum hefði meðal 
annars verið lagt hald á ryðrauðar 
töflur sem líktust gostöflum. Í þær 
væri þrykkt merki sem sýndi 
broskall. Þá hefðu verið lagt hald á 

hvítar e-töflur með merkinu 007. 
Virtist það vera gert til að auðvelda 
sölu en kaupendur gætu þá beðið 
sölumenn um broskall eða spæjara.

Karl Steinar sagði enn fremur að 
svo virðist sem aukin neysla á e-
töflum væri bundin við umdæmi 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu. Markhópur sölumannanna væri 
ungmenni, einkum á aldrinum 16-20 
ára. 

Matthías Halldórsson landlæknir 
sem einnig sat fundinn sagði að e-
töflur væru markaðssettar fyrir 
venjulega krakka. Hann undirstrik-
aði að neysla þessa fíkniefnis væri 
stórhættuleg. Hún  gæti meðal ann-
ars valdið ofhitnun í líkamanum, 
sem aftur gæti dregið fólk til dauða. 
Þá leiddi endurtekin neysla  e-pill-
unnar til þunglyndis og kvíða auk 
þess sem hún  hefði áhrif á hjarta-
og æðakerfið.

Eiður Eiðsson, í forvarnadeild 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu, varaði sérstaklega við svo-
nefndum salapartíum. Þá tækju 
ungmenni samkomusal á leigu og 
létu boð út ganga um samkvæmi. 
Þarna væri um að ræða eftirlitslaus 
samkvæmi þar sem neysla á áfengi 
og fíkniefnum færi fram.

Venjuleg börn 
í sigti dópsala
Aukið framboð á e-töflum er verulegt áhyggjuefni 
að sögn lögreglu sem varar við neyslu efnisins. Lög-
regla hefur náð miklu magni e-taflna á árinu.

Einar Kristjánsson,
sölumaður hjá RV
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 Tugþúsundir 
Ungverja tóku í gær þátt í minn-
ingargöngu í Búdapest í tilefni af 
51 árs afmæli uppreisnarinnar 
gegn kommúnistastjórninni árið 
1956. Fyrir göngunni stóð Fidesz, 
stærsti stjórnarandstöðuflokkur-
inn.

Á mánudag kom til átaka lög-
reglu og hægriöfgamanna, sem 
fylkt höfðu liði. Nítján manns 
meiddust, 14 lögreglumenn og 
þrír fréttaljósmyndarar.   

Spænska lögreglan 
leitaði í gær að móður fimm ára 
breskrar stúlku sem liggur 
alvarlega slösuð á sjúkrahúsi 
eftir að hún féll fram af svölum 
á fimmtu hæð hótels á Mallorca 
í gærmorgun.

Talið er að móðir stúlkunnar 
hafi verið inni í herberginu 
þegar stúlkan féll en faðir 
hennar og tvö systkini voru í 
öðru hótelherbergi á sama tíma. 
Ekkert hefur spurst til móður-
innar frá því í gærmorgun.

Við fallið kjálkabrotnaði stúlk-
an og hlaut hún meiðsli á lifur 
meðal annars.

Lítil stúlka féll 
fram af svölum

Þórunn Svein-
bjarnardóttir umhverfis-
ráðherra fagnar áformum 
Evrópusambandsins (ESB) um 
að herða aðgerðir í baráttu við 
sjóræningjaveiðar. Þórunn sagði 
á fundi evrópskra ráðherra um 
málefni hafsins í Lissabon í gær 
að skipum sem stunda slíkar 
veiðar skyldi gert ómögulegt að 
selja afla sinn. Styrkja þurfi 
lagalegan grunn fyrir aðgerðir 
gegn slíkum skipum á úthafinu, 
í þeim tilvikum þegar fánaríki 
sinni ekki skyldum sínum við að 
taka á sjóræningjaveiðum. 

Stefna íslenskra stjórnvalda 
er einnig að vinna með ESB 
innan alþjóðastofnana og 
svæðisbundinna fiskveiði-
stjórnunarstofnana að því að 
auðkenna og vernda viðkvæm 
vistkerfi á úthafinu fyrir 
skaðlegum veiðum.

Sjóræningaveið-
um skal úthýst



Halldór Ingólfsson, 
framkvæmdastjóri verktakafyrir-
tækisins Glaums, segir að tilboð í 
verkefnið Reykjanesbraut-Fífu-
hvammur-Kaplakriki hafi hljóðað 
upp á 727 milljónir króna og verið 
76 prósent af kostnaðaráætlun. 
Fljótlega hafi mislægum gatnamót-
um við Urriðaholt verið bætt inn í 
og með því hafi verkefnið stækkað 
um 90 prósent en verktíminn aðeins 
lengst um sex prósent.

Fréttablaðið greindi frá því 
nýlega að verktakinn lyki fram-
kvæmdinni sennilega ekki fyrr en í 
desember. Halldór segir að veður 
og mikill umferðarþungi hafi tafið 
framkvæmdina. „Eini skugginn 

sem einkennt hefur verkið er 
umferðin,“ segir hann. „Það ásamt 
mikilli spennu í samfélaginu hefur 
skapað hér óþægindi og hættur.“

Halldór segir að alltof seint hafi 
verið farið í að tvöfalda götuna og 
umferðarþungi sé mikill. Starfs-
menn Glaums finna mjög fyrir 
óþreyjufullum vegfarendum sem 
aka um vinnusvæðið. 

„Lærdómsríkt væri fyrir fólk að 
upplifa þær aðstæður sem okkur er 
boðið upp á hér. Erlendis væri svæði 
með þessari umferð vandlega afgirt 
til að tryggja öryggi okkar hér. 
Okkur hefur ekki verið gefinn 
kostur á slíku þrátt fyrir óskir þar 
um,“ segir hann.   

Verktíminn lengdist ekki nóg

Sex villtir fílar fengu 
raflost og dóu þegar þeir gengu 
berserksgang eftir að hafa drukkið 
hrísgrjónabjór í afskekktu héraði í 
norðausturhluta Indlands.

Tæplega 40 fílar komu til þorps á 
föstudag í leit að mat og fundu 
nokkrir þeirra hrísgrjónabjór sem 
bændur á svæðinu framleiða. Eftir 
að hafa drukkið hrísgrjónabjórinn 
rann æði á fílana og rifu þeir upp 
rafmagnsstaur sem varð til þess að 
sex fengu raflost og drápust.

Fjórir villtir fílar drápust við 
svipaðar aðstæður í héraðinu fyrir 
fjórum árum. 

Fílar dóu eftir 
bjórdrykkju

Robert Gates, 
varnarmálaráðherra Bandaríkj-
anna, gagnrýndi evrópsku NATO-
ríkin á mánudag fyrir að standa 
ekki við að senda þann fjölda 
hermanna til Afganistans sem 
ríkisstjórnir viðkomandi landa 
hafa skuldbundið sig til. 

„Ég er ekki sáttur við að 
bandalag sem hefur samtals á að 
skipa yfir tveimur milljónum 
hermanna í land-, sjó- og flug-
herjum geti ekki lagt fram þann 
litla liðsauka sem heitið hefur 
verið að senda til Afganistans,“ 
sagði Gates á blaðamannafundi í 
Kíev í Úkraínu. Gates sagðist 
ætla að fylgja málinu eftir á 
varnarmálaráðherrafundi NATO í 
Hollandi síðar í vikunni. 

Gates gagnrýn-
ir Evrópuríkin

 Skoskur háskóla-
stúdent sem lýsti því yfir að hann 
vildi verða sjálfsmorðssprengju-
maður var í gær dæmdur til átta 
ára fangelsisvistar.

Fylgst hafði verið með Moham-
med Atif Siddique, sem er 21 árs, 
í nokkra mánuði áður en hann var 
handtekinn í apríl í fyrra þegar 
hann ætlaði um borð í flugvél frá 
Glasgow til Pakistans.

Siddique hafði sett á netið 
leiðbeiningar um sprengjugerð, 
byssur og sprengiefni að sögn 
saksóknara. Sagði dómari ljóst að 
Siddique hefði ekki búið yfir 
þessum upplýsingum aðeins 
vegna saklausrar forvitni. 

Vildi fremja 
hryðjuverk



Aðeins örfáir 
erlendir starfsmenn voru full-
trúar verkalýðshreyfingarinnar 
á ársfundi Alþýðusambands 
Íslands í síðustu viku eða rúm-
lega eitt prósent fundarmanna 
miðað við tvo fulltrúa Eflingar 
og einn frá VR sem bersýnilega 
voru af erlendum uppruna. 

Erlendir starfsmenn eru hátt í 
tíu prósent af vinnuaflinu í land-
inu og um 35 prósent af félags-
mönnum Eflingar. Um fimm pró-
sent af fulltrúum Eflingar á 
ársfundinum voru því erlendir 
ríkisborgarar, svo dæmi sé 
nefnt.

Vania Valentinova Koleva er 
starfsmaður á leikskóla í Reykja-
vík og trúnaðarmaður Eflingar. 
Hún var einn af fulltrúunum á 
ársfundinum. „Mér var boðið á 
ársfundinn og ég var líka á þingi 
Starfsgreinasambandsins fyrir 
nokkrum vikum. Ég hef ekki 
mikla reynslu í þessu en mér 
leist bara nokkuð vel á það sem 
ég sá og heyrði,“ segir hún. 

Vania er frá Búlgaríu en hefur 
búið á Íslandi 
í fjórtán ár 
og er nú í 
íslenskunámi 
í Háskóla 
Íslands. Hún 
hefur verið 
trúnaðar-
maður í tvö 
ár og er 
ánægð með 
það. Hún 
segir að eina 
beina svarið 
við því af 
hverju hún 

hafi tekið að sér að vera trúnað-
armaður sé það að hún sé „bar-
áttukona sem berst fyrir réttind-
um fólks. Mér finnst leiðinlegt 
þegar farið er illa með fólk og er 

til í að beita mér gegn því,“ segir 
hún. 

„Ég held að fólk sé hrætt við að 
beita sér í verkalýðsmálum og 
það þekkir ekki nógu vel réttindi 
sín. Þegar fólk biður um upplýs-
ingar fær það oft loðið svar og 
sættir sig bara við það,“ segir 
Vania. 

Henni finnst hið opinbera 
stundum standa sig illa í 

málefnum erlendra ríkisborgara. 
„Ég þekki kerfið og veit að
stundum getur maður hringt 
fimm sinnum í sömu stofnunina 
og aldrei fengið sömu upplýsing-
arnar. Það er ekki mikil fag-
mennska í því,“ segir hún.

Sigurður Bessason, formaður 
Eflingar, segir að hlutfall félags-
manna eigi að sjálfsögðu að 
speglast í fulltrúunum á 
ársfundum ASÍ og það sé að 
breytast. „Þessi erlendi hópur 
sem hefur gott vald á íslenskunni 
fer stækkandi og svo koma líka 
inn einstaklingar sem ekki hafa 
vald á íslenskri tungu en félag-
arnir hafa valið sem sinn full-
trúa,“ segir hann. „Þess er síðan 
ekki langt að bíða að erlendir 
einstaklingar komi inn í störf og 
stjórnir félaga.“

Erlendir fulltrúar 
fáir á ársfundinum
Erlendir ríkisborgarar voru rúmlega eitt prósent fundarmanna á ársfundi ASÍ 
í síðustu viku en eru hátt í tíu prósent af heildarvinnuaflinu á Íslandi. Vania 
Koleva leikskólastarfsmaður var einn þriggja erlendra fulltrúa á þinginu.  

Umferðaróhöppum 
hjá starfsmönnum Ölgerðar 
Egils Skallagrímssonar hefur 
fækkað um 80 prósent á síðustu 
tveimur árum síðan fyrirtækið 
innleiddi flotastýringarkerfi frá 
fyrirtækinu ND á Íslandi. Bíl-
stjórar fyrirtækisins eru tjóna-
lausir síðan í júní eftir að 
góðaksturskeppni á milli starfs-
manna hófst í samstarfi við 
Tryggingamiðstöð Íslands.

Leikurinn byggist á aksturs-
lagsgreiningu sem mælir frávik 
í akstri. Starfsmennirnir keppast 
við að fá eins fá frávik í akstri og 
mögulegt er, en metnar eru inn-
gjafir, hemlanir og beygjur. 

Árangurinn hefur ekki látið á sér 
standa því ekki eru ökumenn 

fyrirtækisins aðeins tjónalausir 
síðan í júní heldur hefur hámarks-
hraði ökutækja lækkað verulega 
á tímabilinu. 

Gunnlaugur Einar Briem, inn-
kaupastjóri hjá Ölgerðinni, segir 
að á vegum fyrirtækisins séu 27 
bílar í umferð á hverjum tíma. 
„Umferðaröryggi er okkur efst í 
huga en breytt aksturslag hefur 
dregið úr tjónum og sliti á bílun-
um. Það er okkar gróði og trygg-
ingafélagsins. Svo má segja að 
samfélagið í heild hagnist og 
ljóst að tækifæri til að bæta 
umferðarmenningu með þessum 
búnaði eru mikil.“ 

 Þórunn Svein-
bjarnardóttir umhverfisráðherra 
hvatti til samstarfs ríkja vegna 
aukinna siglinga í Norðurhöfum á 
fundi evrópskra ráðherra um 
málefni hafsins í Lissabon í gær. 
Ráðherra hvatti til samvinnu 
Evrópuríkja til að bregðast við 
breytingum sem verða vegna 
hlýnunar loftslags og minnkunar 
hafíss í Norðurhöfum. Hún vakti 
athygli á stórauknum sjó-
flutningum og aukinnar hættu 
fyrir lífríki af þeim sökum. 

Ráðherrafundurinn var haldinn 
til að ræða tillögur um sam-
ræmda stefnumótun Evrópusam-
bandsins í málefnum hafsins. 
Ísland sendi ítarlegar athuga-
semdir við drög að stefnumótun-
inni fyrr á árinu og var boðið að 
sækja fundinn í Lissabon ásamt 
Noregi, auk ráðherra ESB-landa.

Hættur aukinna 
siglinga ræddar

 Brotist var inn í 
fataverslunina Klick á Selfossi 
um helgina og þaðan stolið 
töluverðu af fötum og einnig 
sjóðsvél úr búðarkassa. Enginn 
peningur var í vélinni.

Lögreglan var kölluð til um 
klukkan hálfsex á sunnudags-
morgun en þá voru innbrots-
þjófarnir á bak og burt. Ekki voru 
öryggismyndavélar í búðinni og 
vitni höfðu ekki gefið sig fram. 
Verðmæti fatnaðarins hleypur á 
hundruðum þúsunda. Þeir sem 
einhverjar upplýsingar geta veitt 
um innbrotið eru beðnir um að 
snúa sér til lögreglunnar á 
Selfossi. Símanúmerið þar er 480 
1010.

Stálu fötum og 
komust á brott

Ríkisstjórn Lettlands 
stóð í gær af sér atkvæðagreiðslu 
um vantraust á 
þingi, en til 
hennar var efnt 
af þingmönnum 
stjórnarand-
stöðunnar
vegna umdeilds 
brottrekstrar
spillingarrann-
sóknarmála-
stjóra ríkisins. 

Aigars
Kalvitis forsætisráðherra og 
fjögurra flokka samsteypustjórn 
hans voru harkalega gagnrýnd 
fyrir að reka Aleksejs Loskutovs, 
yfirmann spillingarvarna-
stofnunar Lettlands. Margir líta 
svo á að pólitískar ástæður liggi 
að baki brottrekstrinum vegna 
þess að Loskutovs hafi verið að 
rannsaka vafasöm fjárframlög til 
flokks Kalvitis. Tveir ráðherrar 
hafa sagt sig úr stjórninni vegna 
málsins.

Gagnrýnd en 
stóðst vantraust

„Bæjarstjórn 
Grundarfjarðarbæjar skorar á 
ríkisstjórn Íslands og alþingismenn 
að breyta lögum um viðlagatrygg-
ingar á þann 
veg að 
tjónabætur 
vegna 
náttúruham-
fara nái 
einnig yfir 
afleiðingar 
ofsaveðra,“ 
segir í 
áskorun frá Grundfirðingum sem 
vilja að þannig verði mögulegt að 
greiða bætur vegna tjóna af 
völdum ofsaveðra sem tíð eru á 
Snæfellsnesi. Í slíkum veðrum 
verða iðulega skemmdir á bæði 
mannvirkjum og bílum.

Hægt verði að 
bæta foktjón

Ríkisendurskoðun 
hefur að undanförnu unnið að 
úttekt á fjárreiðum Fjöliðjunnar 
á Akranesi, vinnustað fyrir 
fatlaða. Vísbendingar benda til 
að ekki sé allt með felldu í 
rekstrinum. Sigurður Þórðarson 
ríkisendurskoðandi verst frétta 
en segist þó reikna með að gerð 
úttektarinnar ljúki öðru hvorum 
megin við helgina.

Forstöðumaður Fjöliðjunnar 
hefur látið af störfum.   

Fjöliðjan heyrir undir 
Svæðisskrifstofu Vesturlands 
sem fær fé til reksturs frá 
félagsmálaráðuneytinu.

Unnið að úttekt 
á fjármálunum

MANET
sokkabuxur

MYSTIC
leggings

fylgir vöru frá Oroblu

Kynningar á n‡ju vetrarvörunum
frá Oroblu í Lyf og heilsu

Mi›vikudag, kl. 13-17 í Hverager›i
Fimmtudag, kl. 13-17 á Selfossi
Föstudag, kl. 13-17 á Ei›istorgi

 Geimflauginni Dis-
covery með sjö geimfara innan-
borðs var skotið á loft frá Cana-
veral-höfða í Flórída í 
Bandaríkjunum í gær. Auk geim-
fara og nauðsynlegs búnaðar er 
einnig um borð geislasverð Loga 
geimgengils úr Stjörnustríðs-
myndunum í tilefni þess að 30 ár 
eru frá því að fyrsta myndin var 
sýnd.

Geimferjan hefur meðferðis 
íbúðarklefa á stærð við litla rútu 
sem geimfararnir munu næstu 
tvær vikur vinna við að koma fyrir 
í alþjóðlegu geimstöðinni sem er á 
sporbaug um jörðu.

Alþjóðlega geimstöðin mun 

stækka enn meira á næstu mánuð-
um þegar evrópskar og japanskar 
rannsóknarstofur verða festar við 
klefann.

Geimskot Discovery

Mér finnst leiðinlegt 
þegar farið er illa með 

fólk og er til í að beita mér gegn 
því
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Að undanförnu hefur dunið yfir 
Frakka framhaldssaga, sem 

ég hygg þó að enginn hafi óskað 
eftir; það er sagan um hjónabands-
mál forsetans, sem nú virðist lokið 
að sinni með skilnaði, hvert sem 
áframhaldið kann að verða. Þetta 
er í rauninni nýjung. Hingað til 
hefur það nefnilega verið blýföst 
regla franskra fréttamanna og 
annarra fjölmiðlamanna – og að 
þessu leyti eru þeir gerólíkir 
starfsbræðrum sínum handan 
Ermarsunds – að fjalla aldrei um 
neitt það sem varðar einkalíf 
stjórnmálamanna. Þeir vita 
kannske sitt af hverju, og alls 
kyns orðrómur getur gengið 
fjöllunum hærra, en um það sést 
ekki stafur í neinum blöðum, né 
annars staðar. Öllum fréttamönn-
um mun hafa verið fullkunnugt 
um kvennamál Mitterrands 
forseta, en þeir gættu fyllstu 
þagmælsku. Svo gerðist það að 
forsetinn ákvað sjálfur að leiða 
laundóttur sína fram í ljósið með 
pomp og pragt. Og þá var kátt í 
höllinni. Þetta þótti svo fjarska-
lega elegant, menn leystu frá 
skjóðunni hver sem betur gat og 
sungu tvíkvænismanninum í 
forsetastól lof og prís, meðan 
myndasmiðir munduðu sín þing.

Ástæðunnar til þess að Nikulás 
Sarkozy fær aðra meðhöndlun í 
fjölmiðlum er hvergi að leita 
nema til hans sjálfs. Eins og 
fréttamenn hafa bent á, ákvað 
hann að heyja sína stjórnmálabar-
áttu upp á amerískan móð, með 
því að hafa fjölskylduna í sviðs-
ljósinu með sér. Jafnan þegar 
hann kom fram, hélt ræðu og slíkt, 
sat hin glæsta Sesselja Sarkozy 
einhvers staðar í grenndinni, og 
fallegi litli drengurinn, sonur 
þeirra, var að leika sér, sífellt 
myndefni fyrir sjónvarpsmenn. 
Hann uppdubbaði Sesselju sem 
sérlegan „ráðgjafa“ sinn, í því 
hlutverki hafði hún skrifstofu við 
hliðina á hans eigin salarkynnum 
þegar hann var ráðherra, hann 
gerði hana að „sérlegum sendi-

manni“ sínum og sendi hana til 
Libýu eins og frelsandi engil til að 
leysa búlgörsku hjúkrunarkonurn-
ar úr haldi.

Sagt er að ýmsir ráðgjafar 
Sarkozys sem vissu sínu viti, hafi 
bent honum á að það væri ekki 
varlegt fyrir hann að hafa spúsu 
sína svo mjög í sviðsljósinu, hann 
skyldi fara að með meiri hófsemd, 
en það var víst engu tauti við hann 
komið. Hjá því varð þess vegna 
ekki komist að það yrði líka 
fjölmiðlamál, þegar snurða hljóp á 
þráðinn, og Sesselja stakk af til 
New York með einhverjum 
elskhuga. Blaðamenn voru líka 
tilbúnir til að taka eftir því, þegar 
hún hvarf af sjónarsviðinu um 
lengri eða skemmri tíma, og þeir 
hnýstust í kjörgögn í bænum 
Neuilly þar sem þau hjón voru á 
kjörskrá, en þar mátti lesa að 
Sesselja hefði ekki greitt atkvæði 
í seinni umferð forsetakosning-
anna, og þar af leiðandi ekki kosið 
mann sinn. Sarkozy reyndi að 
stemma stigu við þessum frétta-
flutningi, en fékk ekki að gert. 
Síðan hófst hið langdregna 
skilnaðarmál og blaðamenn 
skýrðu frá öllum þeim orðrómi 
sem í gangi var.

Þetta eru mikil umskipti, en 
þýðir þetta eingöngu að Frakkar 
séu að taka upp einhverja 
bandaríska siði? Í tæpa hálfa öld 
hafa þeir búið við fremur undar-
legt stjórnarfar. Það má segja að 
fyrst á sjö ára fresti og nú á fimm 
ára fresti kjósi þeir e.k. „konung“, 
þ.e.a.s. mann sem hefur öll völd og 

alla þræði í hendi sér (nema þegar 
kjósendur gera honum þá 
skráveifu að senda andstæðinga 
hans í meirihluta inn á þing, þá er 
hann valdalaus): hann nefnir 
forsætisráðherra eftir geðþótta, 
og gjarnan aðra ráðherra líka, og 
hann setur þá af þegar honum 
býður svo við að horfa. Það er 
ekkert mótvægi til. Því er ekki 
undarlegt þótt Frakklandsforsetar 
hafi verið veikir fyrir þeirri 
freistingu að haga sér í rauninni 
eins og einvaldskonungar. Þannig 
breiddi Giscard d’Estaing forseti 
út þann (ranga) orðróm, að hann 
væri afkomandi Lúðvíks 15., og í 
samræmi við það tók hann upp 
borðsiði konunga í forsetahöllinni. 
Nú eru Frakklandskonungar fyrri 
alda frægir fyrir margt, en eitt 
sem er ofarlega á baugi um suma 
þeirra í sögunni eru einmitt 
kvennamálin, flókin og fjöl-
skrúðug. Með því að taka upp 
konunglega siði á því sviði og gera 
það heyrum kunnugt reið 
Mitterrand á vaðið, og Nikulás 
Sarkozy heldur áfram á þeirri 
braut með því að vera í fjölmiðlum 
fyrir hjónabandsmál.

Þá er rétt að líta á tíma-
setninguna. Þetta skilnaðarmál 
var búið að vera lengi á dagskrá 
og menn bjuggust við tilkynning-
unni dag eftir dag. Svo kom hún 
loks fimmtudaginn 18. október. 
Hvers vegna þá? Jú, þann dag 
voru umfangsmikil verkföll í öllu 
samgöngukerfi landsins vegna 
mótmæla gegn samskonar áætlun 
um breytingar á eftirlaunum og 
þeirri sem hratt af stað verk-
föllunum í vetrarbyrjun 1995 og 
varð þáverandi stjórn að falli. 
Landið var nánast því lamað. En 
með því að gefa út tilkynninguna 
var tryggt að þetta yrði ekki 
aðalfréttin í fjölmiðlum, 
skilnaðurinn ýtti henni til hliðar 
og þandi sig yfir forsíðurnar. Það 
var eins og ekkert hefði gerst í 
þjóðardjúpinu. Að vissu leyti var 
þetta líka tilgangurinn með prjáli 
konunga á fyrri tímum.

Framhaldssagan

Fyrirsögnin hér að ofan á að tákna ólæsi, 
en um er að ræða einfalt stafarugl af orð-

unum: „Dagur Sameinuðu þjóðanna“. Í dag 
glímir 781 milljón manna í heiminum við 
ólæsi. Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) hafa sett 
sér markmið um að uppræta ólæsi. Telst 
markmiðið hluti af öðru af átta svonefndum 
2015-markmiðum Sameinuðu þjóðanna [Þús-
aldarmarkmiðunum] sem eiga að nást fyrir árið 
2015.

2015-markmiðin eru nú almenn viðmið í alþjóð-
legri þróunarsamvinnu og eru víðast hvar orðin 
helsta forgangsatriði allra sem eiga hlut að máli, 
ríkisstjórna, stofnana á vegum Sameinuðu þjóðanna 
og alþjóðlegra fjármálastofnana. Ýmis samtök og 
hagsmunaaðilar eru einnig farin að vinna eftir 2015-
markmiðunum sem eru skýr og tölusett. Eigi þau að 
nást verða öll ríki að taka mið af þeim í utanríkis-
stefnu sinni og þróunarverkefnum.

Jafnvel þótt SÞ hafi sett sér umrædd markmið árið 
2000 og svo margir vinni eftir þeim eru þau ekki vel 
þekkt meðal almennings. Samkvæmt könnun Euro-

barometer, sem gerir reglulega kannanir í 
ríkjum Evrópusambandsins, vita færri en 
10% Evrópubúa hvað felst í markmiðunum. 
80% Evrópubúa höfðu ekki svo mikið sem 
heyrt um 2015–markmiðin árið 2007.

Þar er komið að ákveðinni þversögn: Til að 
2015-markmiðin njóti fylgis meðal almenn-
ings og þar með stuðnings aðildarríkja SÞ 
verður almenningur að þekkja til markmið-
anna. Í þessu tilviki verður eggið að koma á 
undan hænunni. Því er áríðandi að nýta hvert 
færi sem gefst, til að ræða 2015-markmiðin.

Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi er rúmlega 60 
ára gamalt og vinnur að því að fá almenning til 
almennrar umræðu, fylgis og stuðnings við markmið 
Sameinuðu þjóðanna. 2015-markmiðin ber þar hæst.

Í dag opnar Félag Sameinuðu þjóðanna fyrsta 
íslenska vefinn tileinkaðan 2015-markmiðum [Þús-
aldarmarkmiðum] Sameinuðu þjóðanna, www.2015.
is. Vefurinn er gerður að norrænni fyrirmynd og þar 
er að finna margskonar upplýsingar um markmiðin. 
Til hamingju með dag Sameinuðu þjóðanna, 24. 
október!

Höfundur er framkvæmdastjóri Félags Samein-
uðu þjóðanna á Íslandi.

Dguar Smðneuiau þðjónnaa

Come2 Scandinavia, Vesterbrogade 17
1620 Kaupmannahöfn.
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F
yrir okkur leikmennina er dálítið ruglingslegt að fylgjast 
með pólitískri umræðu þessa dagana. Stjórnmálamennirnir 
skamma hver annan ýmist fyrir að snúa baki við hugsjónum 
sínum eða að standa með þeim. Tökum til dæmis Guðlaug 
Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra. Honum er nú núið um 

nasir að styðja frumvarp um afnám á einkasölu ríkisins á bjór og 
léttvíni því það sé andsnúið lýðheilsu þjóðarinnar. Guðlaugur er þó 
ekki sekur um annað en að standa með þeirri ágætu sannfæringu 
sinni að þeim sem vilja kaupa bjór eða léttvín í næsta stórmarkaði 
eigi að vera það frjálst, rétt eins og hann hefur margsinnis talað 
fyrir á Alþingi áður en hann varð ráðherra.

En svo eru það hinir sem eru ekki jafn stefnufastir og heilbrigðis-
ráðherra.

Það er til að mynda erfitt að dæma um hvort ýmsa sjálfstæðismenn 
hafi hrakið af leið er þeir gripu ekki til aðgerða þegar ríkishluta-
félögin Síminn og Íslandspóstur seildust inn á samkeppnismarkað 
með kaupum á sjónvarpsstöðinni Skjá einum og prentsmiðjunni 
Samskiptum á sínum tíma. Bæði kaup voru gerð á vakt sjálfstæðis-
manna í ríkisstjórn og í umboði þeirra ráðherra. Var aðgerðaleysið 
þá vegna skorts á sannfæringu fyrir því að opinber fyrirtæki ættu 
ekki að stunda áhættusaman samkeppnisrekstur? Eða er samstaðan 
nú með borgarstjórnarflokknum um að REI sé ómögulegt fyrirtæki, 
vegna þess að það standi í samkeppni og áhætturekstri, ef til vill hin 
rétta sannfæring?

Pétur Gunnarsson benti á Eyjubloggi sínu í fyrrakvöld á ágætt 
dæmi um vanda þeirra sem fylgjast með á hliðarlínu hins pólitíska 
leikvallar við að greina þarna á milli. Pétur rifjar upp viðtal við 
Illuga Gunnarsson, þingmann Sjálfstæðisflokksins, sem birtist í DV 
13. júlí. Til umræðu voru hræringar í kringum Hitaveitu Suðurnesja, 
Orkuveitu Reykjavíkur og Geysi Green Energy. Samþykktir Lands-
fundar Sjálfstæðisflokksins voru Illuga greinilega enn ofarlega í 
huga þegar hann felldi þennan dóm: „Hér er að verða til nýr iðnaður 
sem er á fullri ferð í útrás og gæti skapað ný tækifæri. Við verðum 
að leiða saman kapítalistana, viðskiptamennina og orkufyrirtækin. 
Þetta getur orðið pottur sem knýr útrásina áfram.“

Vindum svo klukkuna fram til 7. október þegar sami Illugi fjallar 
um sjónarmið sín og flokkssystkina sinna í Fréttablaðinu í tengslum 
við hvort rétt hafi verið að sameina REI og GGE: „...umræðan var 
knúin áfram af þeirri sannfæringu að ekki væri eðlilegt að fyrirtæki 
í eigu borgarinnar væri að vasast í öðru en þeim verkefnum sem 
féllu undir samfélagsþjónustu. Ef hugmyndin með stofnun dóttur-
félags Orkuveitunnar er sú að græða peninga fyrir borgarbúa, hví 
þá að láta staðar numið þar, hví ekki að láta til dæmis Borgarbóka-
safnið stofna vogunarsjóð og fjárfesta í íslenskum hlutabréfum?“

Hvor skyldi nú vera hin rétta sannfæring Illuga? Á að búa til pott 
orkufyrirtækja og kapítalista „sem knýr útrásina áfram“ eða ekki? 
Eða vill Illugi kannski ekki að borgarbúar græði á því að orkufyrir-
tækið þeirra sé leitt saman við kapítalistana?

Um þetta er snúið að úrskurða. Nema þessi málflutningur sé dæmi 
um svokallaðan pólitískan þroska? Þeim sem eru komnir á slíkt 
þroskastig skal ráðlagt að láta alveg kyrrt að tala um sannfæringu, 
sína og annarra.

Sannfæring 
stundum?



Regína Hreinsdóttir er nýráðinn þjóðgarðs-
vörður í Skaftafelli. Hún greip ekki gæsina 
þegar hún gafst úr kjafti tófu.

„Ég var að kortleggja gróður hjá Skjálfandafljóti 
þegar tófa kom hlaupandi með myndarlega gæs í 
kjaftinum. Þarna skokkaði hún fram hjá mér í 20 
metra fjarlægð og tók lengst af ekki eftir mér fyrr en 
allt í einu að hún sér mig og stekkur upp í loft, hring-
snýst og gæsin út í buskann í hamaganginum. Ég 
fann til með tófugreyinu þegar hún hljóp hrædd á 
brott en staðnæmdist svo til að sjá hvað ég ætlaði 
mér með gæsina, og velti fyrir sér hvort hún ætti að 
þora til baka. Ég vona að þessi fagra tófa hafi náð í 
bráð sína aftur því þörf hennar fyrir æti var meiri en 
mín,“ segir landfræðingurinn Regína Hreinsdóttir 
sem undanfarin sex ár hefur unnið hjá Náttúrufræði-
stofnun Íslands við gróðurkortlagningu.

„Starfið felur í sér miklar göngur um hálendið og 
þá fer ég um með loftmyndir af svæðinu sem ég 
teikna inn á gróður lands. Í óbyggðunum er ég mikið 
ein og það gefur mér mikið að vera í svo nánum 
tengslum við náttúruna og komast í tæri við tófur, 
fugla og önnur smádýr í þeirra ósnortna umhverfi,“ 

segir Regína sem er fædd og uppalin í Nesjum í 
Hornafirði og nýráðinn þjóðgarðsvörður við þjóð-
garðinn í Skaftafelli.

„Ég var búin að svipast eftir starfi úti í sveit því ég 
hafði lengi alið með mér draum um að flytja út á land. 
Ég hlakka því mikið til að flytjast með fjölskyldunni 
til Skaftafells í jólamánuðinum; í hina fámennu og 
góðmennu Öræfasveit. Ég þekki ótrúlega fallegt 
landsvæði Skaftafells vel og svo búa foreldrar mínir 
skammt frá, svo segja má að ég sé komin heim,“ segir 
Regína brosmild, en eftirlætisstaður hennar á Íslandi 
er landsvæðið að Fjallabaki.

„Náttúra Íslands er óútreiknanleg en ég hef lært 
töluvert að ferðast og tel mig örugga á sama tíma og 
ég finn til smæðar minnar gagnvart náttúruöflunum 
þegar ég er ein á ferð að kortleggja lönd úr alfara-
leið. Ég er aldrei hrædd, en leik mér auðvitað ekki að 
því að keyra yfir jökulár. Flest vöð sem ég þarf að 
fara yfir eru tiltölulega meinlaus og ég gæti þess að 
vera vel útbúin fyrir veðrum,“ segir Regína sem 
hlakkar mikið til að starfa í þjóðgarðinum á nýja 
árinu.

„Fjölbreytnin í náttúrunni og mannlífinu heillar 
mig. Landvarðarstarfið er það skemmtilegasta í 
heimi.“

Í villibráð með tófu

Ferðaskrifstofa

Barcelona
í nóvember

frá kr. 39.990
5. nóv.
12. nóv.
19. nóv.

Einstakt lúxustilboð!

Aðeins örfá herbergi í boði!
Barcelona er einstök perla sem íslendingar hafa tekið ástfóstri við. Heimsferðir bjóða þér 
nú tækifæri til að njóta lífsins og dekra við þig í aðbúnaði í þessari einstaklega fögru borg 
á frábærum kjörum. Bjóðum frábært sértilboð á einu af vinsælustu hótelum okkar, Hotel
Barcelona Plaza ****. Bjóðum einnig ótrúlegt lúxustilboð á hinu glæsilega Hotel Granados 
83 ****+ hóteli, sem býður frábæra staðsetningu í hjarta Barcelona. Einstaklega glæsilegt 
fjögurra stjörnu “superior” hótel með frábærum aðbúnaði og þjónustu. Ath. aðeins örfá 
herbergi eru í boði á þessum kjörum.

Frá kr. 49.990
M.v. 2 í herbergi í 3 nætur á Hotel Grana-
dos 83 ****+ með morgunverði, 5., 12.
eða 19. nóvember. Netverð á mann.

Frá kr. 39.990
M.v. 2 í herbergi í 3 nætur á Hotel Barce-
lona Plaza **** með morgunverði, 5., 12.
eða 19. nóvember. Netverð á mann.



Nýr BMW var kynntur með 
stæl á Saltfélaginu síðastliðinn 
föstudag.

Nýjar línur í húsgögnum, tísku-
fötum og BMW-bifreiðum voru 
kynntar með frumlegum hætti í 
versluninni Saltfélaginu síðast-
liðið föstudagskvöld. Gestir 
gæddu sér á sushi meðan fyrir-
sætur kynntu föt í nýjum stólum 
og sófum. 

Þá var komið að aðalnúmeri 
kvöldsins þegar nýr BMW Ás var 
frumsýndur í rigningarskúr innan-
dyra.

Bíllinn er töluvert breyttur. 
Breytingar voru gerðar á ytra 

útliti hans, til dæmis með nýja 
gerð stuðara. Þá hefur mikið verið 
lagt í innréttinguna með nýju 
mælaborði og nýrri skiptingu milli 
sæta.

BMW tekur líkt og aðrir bíla-
framleiðendur þátt í umhverfi-
skapphlaupinu. „Efficient Dynam-
ics“ kallast kerfið sem notað er í 
bílinn og er samsafn nokkurra 
tækninýjunga sem eiga að gera 
bílinn umhverfisvænni og spar-
neytnari. Til dæmis slekkur vélin 
á sér á ljósum og fer í gang aftur 
án þess að bílstjóri verði þess var.
Þá uppfyllir nýja dísilvélin skil-
yrði um lága kolefnislofun svo 
leggja má honum ókeypis í miðbæ 
Reykjavíkur.

BMW kynntur með 
glæsibrag

Aptera þykir sameina umhverfis-
væna eiginleika og framúr-
stefnulegt útlit.

Nei, þetta er ekki bíllinn úr Back to 
the Future, en hann kemst nokkuð 
nærri. Bifreiðin kallast Aptera og 
hefur vakið athygli fyrir framúr-
stefnulegt útlit og umhverfisvæna 
eiginleika.

Þessi þriggja hjóla bifreið býður 
upp á tvo valkosti; auk þess að vera 
hefðbundinn tvinnbíll, sem keyrir annaðhvort á raf-
magni eða eldsneyti, er hún tengitvinnbíll.

Það merkir að bifreiðin er búin 
stærri rafhlöðu en ella sem má 
hlaða til dæmis á nóttunni. Áætlað 
er ein hleðsla dugi til að koma bif-
reiðinni áfram um 120 kílómetra. 
Útblástur og hávaðamengun 
minnka því talsvert við notkun 
rafhlöðunnar.

Auk þess er bíllinn búinn öllum 
stöðluðum eiginleikum, svo sem 
loftpúðum, upptökuvél á aftur-
hluta, GPS-staðsetningartæki og 
CD/MP3/DVD-spilara og lykla-

lausu aðgengi. Nánari upplýsingar á síðunni www.
aptera.com.

Flottur og umhverfisvænn

Sendum frítt um land allt!
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Felgustærðir: 15", 16" og 17"
Úrval jeppadekkja upp í 38"

VIÐ FJÁRMÖGNUM 
ÞAÐ SEM UPP Á VANTAR! 

Ertu að spá í bílakaup?
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Nýttu þér upplýsingar og reiknivélar á 
www.gf.is eða hafðu samband við ráðgjafa 
okkar í síma 440 4400.
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Systurfélag FÍB í Þýskalandi, 
ADAC, hefur prófað og gert 
samanburð á algengustu 
tegundum og stærðum vetrar-
hjólbarða.

Hlutverk vetrarhjólbarða er mjög 
margþætt þar sem þeir þurfa að 
takast á við flóknar aðstæður svo 
sem sólskin og varma, regn og 
bleytu, krap, snjó og ís. Hjólbarðinn 
þarf að halda hámarksveggripi í 
öllum þessum aðstæðum auk þess 
sem hröðunar- og hemlunarafl 
þarf að vera í hámarki.

Eins hefur sú krafa orðið æ 
háværari í Evrópu að hjólbarðar 
hafi lága núningsmótstöðu þar 
sem slíkt sparar eldsneyti og 
dregur þar af leiðandi úr útblæstri 
koltvísýrings.

FÍB birtir á heimasíðu sinni 
niðurstöður prófana sem ADAC 
hefur gert á veggripi og gæðum 
vetrarhjólbarða. Könnunin tekur 
til allra eiginleika vetrarhjólbarða 
sem máli skipta og ef heildar-
niðurstaða hjólbarðans er mjög 
góð getur hann fengið umsögnina: 
Við mælum með. 

Í flokki minni hjólbarðanna 
voru aðeins tvö dekk sem sérstak-
lega var mælt með en það eru 
Dunlop SP Winter Response og 
Continental WinterContact TS 800. 
Hjólbarðar af þessari stærð passa 
meðal annars undir bíla á borð við 
Fiat Punto, Ford Fiesta og Renault 
Clio.

Í samanburði á stærri 
dekkjunum voru einnig aðeins tvö 
dekk sem sérstaklega var mælt 
með. Það eru hið nýja Michelin 
Primacy Alpin PA 3 og Dunlop SP 
Winter Sport 3D og passa þau 
undir bíla eins og Audi A4, BMW 

3eroder og Opel Zafira. Þess má 
geta að á heildina litið voru dekkin 
í stærri flokknum betri en í minni 
flokknum.

Þá eru naglar ekki leyfðir í 
Þýskalandi og því voru nagladekk 
ekki tekin með í könnuninni.

Gæði vetrarhjólbarða

Ökunám í fjarnámi !!!!
Ekill ökuskóli er eini ökuskólinn á landinu sem býður upp 

á ökunám í fjarnámi.  Þú getur unnið námskeiðin 
í tölvunni heima þegar þér hentar.

Skoðaðu þennan frábæra kost á ekill.is

Námskeið sem hægt er að taka nú þegar eru fyrra námskeið 
til almennra ökuréttinda (Ö1) og bifhjólanámskeið. 
Fleiri námskeið eru væntanleg á næstu mánuðum

Ö2 námskeið / Aukin ökuréttindi / Fyrir lesblinda ofl.

Ekill ökuskóli. Sími 461-7800 www.ekill.is ekill@ekill.is
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HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum

Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI



KEYPT
& SELT

Til afhendingar 
strax

Mercedes-Benz
Sprinter 315 sendibíll

Millilangur, sjálfskiptur, 150 hö, 
3 manna.

Verð 3.850.000* kr. án vsk.

ASKJA - Atvinnubílar · Skútahrauni 2a · 220 Hafnarfirði
Sími 590 2100 

*Verð miðað við gengi 26. sept. 2007

Millilangur, fastur álpallur, 
beinskiptur, 150 hö, 7 manna.

Til í þremur lengdum.

Mercedes-Benz
Sprinter 315 double cab

Verð 3.100.000* kr. án vsk.

Mercedes-Benz
Sprinter 318 sendibíll.

Langur, sjálfskiptur, 184 hö, 
3 manna, vel útbúinn.

Verð 4.150.000* kr. án vsk.

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

GULLFALLEGUR BÍLL, 
TOPP EINTAK.

V. 3,050,- Lán. 1,900,- 

DODGE RAM 1500 5,9
‘02 Ek. 133.þkm.

V.1,990,- Lán.1,290,- 
TILBOÐ: 1,670,-

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

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

FORD EXPEDITION E.B.
‘04 Ek.64.þkm. Ssk. 260HÖ 

V. 3,890,- Lán.1,470,-
TILBOÐ: 3,090,-

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,-

DODGE DURANGO 4,7
´05 Ek. 29.þm. 

TILBOÐ: 
YFIRTAKA + SÖLULAUN

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

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ



ÞJÓNUSTA HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

HÚSNÆÐI
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is



ATVINNA

TILKYNNINGAR

Til mín hefur leitað ákveðinn kaupandi sem óskar
eftir að kaupa raðhús eða einbýli.
Um rúman afhendingartíma getur verið að ræða.
Verðhugmynd er allt að 50 millj.
Áhugasamir vinsamlega hafið samband og ég mun
fúslega veita nánari upplýsingar.

Grétar Kjartansson
sölum. fasteigna
sími 696 1126

FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

RAÐHÚS EÐA EINBÝLI ÓSKAST
Í BREIÐHOLTI, ÁRBÆ EÐA

MOSFELLSBÆ

Norðurbrú 2, íbúð 101 – Opið hús 
Til sölu eða leigu

Fr
um

Glæsileg 116,7 fm. 3ja herbergja íbúð í húsi byggðu
2004. Eignin skiptist í anddyri, stofu, borðstofu, eldhús
– stáltæki, eyja og háfur -, baðherbergi, barnaherbergi,
svefnherbergi, þvottahús. Eikarparket á gólfum, flísar á
baði. Sérstæði í sameiginlegri bílageymslu ásamt sér-
geymslu í sameign. Tilboð óskast.

Opið hús í dag milli kl. 14:00 og 14:30. 
Þorvarður verður á staðnum og sýnir, sími 892 6101

Laugavegur 182 • 4. hæð • 105 Rvík Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Sími 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Norðurbrú 2, íbúð 101 - Laus strax
Til sölu eða leigu

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur
Helgadóttir, lögg. fast.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30-18.30.
LYNGHAGI 6 - 107 RVK.

Sérlega falleg 84,6 m2 3ja herbergja jarðhæð/kjallara-
íbúð með sérinngang nálægt HÍ. Forstofa m/flísum. Hol
m/tölvuaðstöðu. Björt stofa og borðstofa. Svefnherbergi
með fataskáp. Barnaherbergi með fataherbergi/geymslu
innaf. Gott eldhús með borðkrók. Baðh. m/flísum og
sturtu. Sameig. þvottahús. Sérbílastæði. VERÐ. 24.9 M.

Nánari upplýsingar gefur Ásdís 
hjá Akkurat 898 3474
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Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Fr
um

Einstakt tækifæri
Snyrtistofa og Heilsustudíó

Til sölu af sérstökum ástæðum, gott fyrirtæki
með snyrtistofu og heilsustúdió í skemmtilegu
húsnæði með örugga leigu. Einstakt tækifæri.
Frábært verð eða 5,8 millj.

Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar 
að Síðumúla 35 og síma 517 3500.



Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur
Helgadóttir, lögg. fast.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30-18.30.
LYNGHAGI 6 - 107 RVK.

Sérlega falleg 84,6 m2 3ja herbergja jarðhæð/kjallara-
íbúð með sérinngang nálægt HÍ. Forstofa m/flísum. Hol
m/tölvuaðstöðu. Björt stofa og borðstofa. Svefnherbergi
með fataskáp. Barnaherbergi með fataherbergi/geymslu
innaf. Gott eldhús með borðkrók. Baðh. m/flísum og
sturtu. Sameig. þvottahús. Sérbílastæði. VERÐ. 24.9 M.

Nánari upplýsingar gefur Ásdís 
hjá Akkurat 898 3474
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BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Auglýsing um breytingar á
deiliskipulagsáætlunum

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með 
auglýstar tillögur að breytingum á deiliskipulags-
áætlunum í Reykjavík.

Skipholt 11 - 13
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina að
Skipholti 11 – 13 þar sem gert er ráð fyrir að heimilt 
verði að byggja við núverandi hús og á lóðinni og
ofan á það um 3 inndregnar hæðir.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að skilgreindir eru bygg-
ingareitir og byggingarheimildir innan þeirra eftir
hæðum. Heildarhæð hússins er heimil fimm hæðir,
s.s. núverandi hús ásamt þremur hæðum ofan á.
Hæðirnar sem byggja má ofan á skulu vera inn-
dregnar. Á annarri og þriðju hæð verði heimilt að
byggja svalir og/eða sólstofur allt að tvo metra fram
fyrir byggingareit og á fjórðu hæð að byggja sól-
stofur og skjólþök fram að brún þriðju hæðar
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Stóragerði 42 - 46
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi reita 1.806 og
1.807 sem afmarkast af Álmgerði, Háaleitisbraut,
Bústaðavegi og Espigerði, vegna lóðanna að Stóra-
gerði 42 – 44.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að á lóðinni verði heim-
ilt að byggja fjögurra hæða fjölbýlishús með allt að
fjórtán íbúðum auk kjallara þar sem efsta hæðin er
rishæð eða inndregin þakhæð. Allir hlutar byggingar
skulu vera innan byggingareits nema sorpskýli sem
má setja utan byggingareits Stóragerðismegin.
Gera skal ráð fyrir a.m.k. einu bílastæði neðanjarðar
og einu ofanjarðar fyrir hverja íbúð.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Lækjarmelur 1
Tillaga að breytingu á skilmálum í deiliskipulagi
Esjumela.
Tillagan gerir ráð fyrir að sérskilmálar sem giltu fyrir
lóðina að Lækjarmel 1 falla niður og almennir skil-
málar svæðisins taki gildi í staðinn.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Álfabakki 8
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Mjóddarinnar
vegna lóðarinna að Álfabakka 8 þar sem áður var
m.a. gert ráð fyrir félagsmiðstöð.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að lóð og byggingareitur
eru stækkaðir til suðurs og austurs og einnig er
felld niður kvöð um göngustíg meðfram húshlið
mót suðri. Gert er ráð fyrir að bíósalir sem eru í nið-
urgröfnum kjallara verði færðir upp og rýmið útbúið
fyrir veitingaaðstöðu ásamt keilusal og fleiru.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulags-
og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 3,
1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 24. október
2007 til og með 7. desember 2007. Einnig má sjá
tillögurnar á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir
til að kynna sér tillögurnar.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 7. des-
ember 2007. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests,
teljast samþykkja tillöguna.

Reykjavík, 24. október 2007
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið



Orkumálin hafa verið mjög til 
umræðu undanfarið. Eins og 

gengur er ýmis misskilningur á 
ferðinni og ekki síst skilgreiningar 
á reiki. Í þessum greinarstúf og 
öðrum næstu daga verður fjallað 
um hugtök í orkumálum í því skyni 
að stuðla að samstilltri umræðu 
um þennan mikilvæga málaflokk.

Með raforkulögum frá 2003 var 
starfsemi á sviði raforkumála 
skipt í samkeppnisrekstur og sér-
leyfisrekstur. Þetta er í samræmi 
við þróun víðast hvar á Vestur-
löndum sem hnykkt var á með til-
skipun frá Evrópusambandinu og 
Íslendingum bar að færa í lög. 
Framleiðsla rafmagns og sala þess 
til neytenda er skilgreind sem 
samkeppnisrekstur, enda hefur 
neytandinn val um af hverjum 
hann kaupir sjálft rafmagnið. 
Háspennulínur og dreifikerfi sem 
þarf til að koma rafmagninu frá 
virkjun til endanlegra viðtakenda 
er sérleyfisstarfsemi enda ekki 
hagkvæmt að efna til samkeppni 
með mörgum lagnakerfum. 

Hver raforkunotandi er því 
bundinn af viðskiptum við dreifi-
veitu á sínu svæði sem sér um að 
skila rafmagninu í hús en hefur 
val um það af hverjum hann kaupir 
orkuna. Enn er það svo að flestir 
kaupa rafmagnið af sama fyrir-
tækinu og annast dreifingu á 
svæði viðkomandi. Verðlagning á 
raforkunni sjálfri og þá um leið á 
sölustarfseminni er frjáls en um 
sérleyfisstarfsemina gilda stífar 
reglur, og eftirlit með framfylgd 
þeirra er í höndum Orkustofnunar. 
Krafist er bókhaldslegs aðskilnaðar 
á samkeppnis- og sérleyfisrekstri
þannig að reitum sé ekki ruglað 
saman. Nú er um það rætt að 
ganga lengra og krefjast aðskiln-
aðar fyrirtækja þannig að sérleyfis-
fyrirtæki megi ekki hafa neina 
samkeppnisstarfsemi með höndum. 
Tilgangurinn er sá að gera sam-
keppnina virkari.

Hitaveitur hafa sérleyfi til 
sinnar starfsemi hver á sínu 
svæði, að undanskyldum litlum 
veitum sem oftast eru í eigu not-
endanna sjálfra (bændaveitur). 
Lög um starfsemi hitaveitna eru 
gömul og fyrirkomulag á verð-
lagningu þessarar sérleyfisstarfs-
semi er ómarkvisst. Á döfinni er 
að setja almenn lög um hitaveitu-
starfsemi og skilgreina hana sem 
sérleyfisrekstur. Viss vandi er á 
ferðinni þegar jarðvarma er aflað 
jöfnum höndum til þess knýja raf-
orkuver (sem er samkeppnis-
rekstur) og til vatnsöflunar til 

hitaveitna (sérleyfisrekstur), eins 
og gert er með hagkvæmum hætti 
á Nesjavöllum og í Svartsengi. Á 
þessu er þó tekið í raforkulögum, 
en skerpa þarf ákvæðið í væntan-
legum hitaveitulögum.

Stórnotendur, álverin og nokkrir 
aðrir, fá rafmagn afhent með 
öðrum hætti en almennir notendur. 
Meginmunurinn er sá að stór-
notendur taka við rafmagninu 
beint út af háspennukerfinu á 
meðan hinir taka við því lág-
spenntu út úr dreifikerfinu. Stór-
notendurnir þurfa því sjálfir að 
sjá um spennubreytinguna o.fl. 
Lög mæla fyrir um hverjir geta 
fallið undir stórnotendaflokkinn 

og er þá miðað við lág-
marksafl og samfellu í 
notkun. Minnstu stórnot-
endurnir nú nota 100 MW 
afl og er það nýtt til fulls 
lungann úr árinu á meðan 
stærstu almennu notend-
urnir nýta mest um 3 MW 
afl hver en með afar breyti-
legu álagi. Hvor notenda-
hópurinn um sig á að standa 
undir sínum hluta flutn-
ingskostnaðarins. Á þessu 
var hert með raforku-
lögunum frá 2003 og Orkustofnun 
uppálagt að hafa gát á. 

Hitt er annað mál að vissum 
félagslegum kostnaði við 
háspennukerfið er lögum sam-
kvæmt jafnað á milli allra 

almennra notenda á 
meðan stórnotendur 
taka ekki þátt í henni, 
nema þá innbyrðis í 
sínum hópi. Þessi félags-
lega jöfnun kemur fram 
í því að sama gjald er 
fyrir flutning á raf-
magni eftir línum 
Landsnets til almennra 
notenda hvar sem er á 
landinu. Aftur á móti 
getur dreifikostnaður-
inn verið breytilegur 

eftir búsetu, enda eru dreifi-
veiturnar hver með sín rekstrar-
skilyrði. Ríkissjóður tekur þó á sig 
nokkurn hluta af dreifingar-
kostnaðinum á dreifbýlissvæðum 
með niðurgreiðslum.

Þessi lögbundni aðskilnaður í 
stórnotendur og almenna notendur 
á aðeins við um sérleyfisstarf-
semina. Raforkuframleiðendun-
um er í sjálfsvald sett hvernig 
þeir verðleggja rafmagnið til 
hinna ýmsu notenda og þá eru 
skilin á milli stórra og smárra not-
enda með ýmsum hætti. Hafa 
verður í huga að samkeppnin um 
stórnotendur er á alþjóðavett-
vangi, en íslensku raforkufram-
leiðendurnir falbjóða væntanlega 
ekki orku sína nema fá fyrir hana 
viðunandi verð. Það er hlutverk 
Samkeppniseftirlits að gæta að 
því að réttar leikreglur séu í heiðri 
hafðar.

Höfundur er orkumálastjóri. 

Orðræða um orkumál (1)

Gildir til 29. október eða á meðan birgðir endast.

Úrval af sófum
á frábæru verði

Einungis fáanlegt í Smáralind og á markaði Hagkaupa Akureyri

Leðursófasett  3+1+1 7229 Leðursófasett  3+1+1 Call Dany

Leðursófasett  3+1+1 1189F

319.000kr

GOTT VERÐ

219.000kr

GOTT VERÐ

249.000kr

GOTT VERÐ



„Ég var bara að reyna að komast 
heim úr vinnunni.“

Kvennafrí endurvakið

Helga Guðrún Guðjónsdóttir var ein-
róma kjörin formaður Ungmennafélags 
Íslands á 45. þingi hreyfingarinnar sem 
fór fram á Þingvöllum síðustu helgi.

Hreyfingin fagnar í ár hundrað ára 
starfsafmæli og þess vegna vel við hæfi 
að kona taki við formennsku í fyrsta 
sinn í sögu hreyfingarinnar. Helga 
Guðrún hefur verið í stjórn hreyfingar-
innar síðastliðin tíu ár og nú síðast sem 
varaformaður. 

„Starfið leggst mjög vel í mig og ég er 
full af þakklæti, gleði og eftirvæntingu,“ 
segir Helga Guðrún sem starfar dags-
daglega sem aðstoðarskólastjóri við 
grunnskólann í Hveragerði.

„Ég hef unnið með börnum og ungl-
ingum alla mína hunds- og kattartíð og 
er heppin að hafa sveigjanlegan vinnu-
tíma og jákvæða atvinnurekendur til að 
geta formennskunni samhliða starfi,“ 
segir Helga Guðrún en öll störf UMFÍ 
eru unnin í sjálfboðavinnu. 

Helga segir starf hreyfingarinnar í 
miklum vexti og nefnir meðal annars 
Play the Game ráðstefnuna sem verður 
haldin í samstarfi við Samtök íþrótta-
fréttamanna og er liður í 100 ára afmæli 
UMFÍ. Einnig undirbúning unglinga-
landsmóts í Þorlákshöfn á næsta ári 
og framkvæmdir á þjónustumiðstöð í 
miðbæ Reykjavíkur. 

„Við samþykktum margar góðar til-
lögur á síðasta þingi sem þarf að fylgja 
eftir. Síðan ætla ég að fara hægt og 
hljótt í ýmsar breytingar,“ segir Helga 
Guðrún sem segir af nógu að taka fyrir 
nýjan formann og nefnir meðal annars 
aukið samstarf við aðila í sama geira. 

„Mig langar að efla samstarf við 
aðila í íþrótta- og æskulýðsstarfi og um-
hverfis og menningarmálum. Þá horfi 
ég sérstaklega til ríkis, sveitarfélaga 
og íþróttabandalaganna, æskulýðssam-
taka og fyrirtækja,“ segir Helga Guð-
rún og bætir við: „Mig langar líka til að 
komast í tengsl við grasrótina og fá að 
vita hvernig hún sér fyrir sér hreyfing-
una sem kröftugasta.“

Framkvæmdir á nýrri þjónustu-
miðstöð við Tryggvagötu í Reykja-
vík eru þegar hafnar og Helga Guðrún 
segir að stefnt sé að því að vígja mið-
stöðina í maí 2009.

„Þjónustumiðstöðin verður alhliða 
íþrótta- og menningarmiðstöð og ég 
held að í kjölfarið verði miklar breyt-
ingar. Bæði fyrir starf hreyfingarinn-
ar og fyrir miðbæinn,“ segir Helga 
Guðrún sem segir þó að stefnumótun 
á starfi miðstöðvarinnar sé enn á 
byrjunarstigi. 

Aðalmarkmið hreyfingarinnar, rækt-
un lýðs og lands, hefur verið hið sama 
síðastliðin hundrað ár og Helga Guðrún 
segir enga breytingu þar á. „Við viljum 
byggja hreyfinguna á heiðarleika, heil-
brigði, trausti, virðingu og umhyggju, 
þar sem félagsmenn fái að taka þátt í 
verkefnum á þessu sviði,“ segir Helga 
Guðrún sem segir meðal annars vera 

framundan starf til að virkja börn af 
erlendum uppruna til íþrótta- og æsku-
lýðsstarfs og samstarf varðandi íþrótta-
starf aldraðra ásamt næsta Lands-
móti. „Fyrsta landsmót hreyfingarinn-
ar var haldið á Akureyri árið 1909 svo 
það er viðeigandi að halda það á sama 
stað hundrað árum síðar, “ segir Helga 
Guðrún.

Okkar ástkæri,

Þórir Þorláksson
er látinn.  Jarðarförin fer fram frá Fríkirkjunni í
Reykjavík þann 30. október kl. 15.00.

Þorsteinn Guðmundsson
Eiríkur Ernir Þorsteinsson
Þ. Sævar Halldórsson Sigrún Erla Skúladóttir
Dóra Soffía Þorláksdóttir
Linda Sif Þorláksdóttir

Okkar ástkæri,

Sigurdór Jóhannsson
rafvirkjameistari, Akranesi,

andaðist á Sjúkrahúsi Akraness 22. október.

Sigríður Eyjólfsdóttir
Sigrún Sigurdórsdóttir
Bragi Þór Sigurdórsson
Jóhann Sigurdórsson
Hlynur Sigurdórsson

Okkar ástkæri,

Magnús Jónsson
sem lést af slysförum hinn 15. október sl., verður jarð-
sunginn frá Seljakirkju fimmtudaginn 25. október
næstkomandi kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hins látna er bent á
styrktarsjóð Thorvaldsensfélagsins fyrir sykursjúk börn
í símum 551 3509 og 898 5584.

Guðrún Dagný Pétursdóttir
Hrefna Magnúsdóttir Jón Tryggvason
Auður Jónsdóttir Víðir Pálsson
Petra Jónsdóttir
Kristjana Þórdís Jónsdóttir Jóhannes Karl Sveinsson
Jón Tryggvi Jónsson  Svala Arnardóttir

Elskulegur afi minn og bróðir okkar,

Aðalsteinn Kristjánsson
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 18. október.
Útför hans fer fram frá Glerárkirkju föstudaginn
26. október kl. 14.00.

Hulda Ólafsdóttir
og systkinin frá Gásum.

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 Svandís Guðjónsdóttir
Hildur Skúladóttir Borgar Ólafsson
Bryndís Skúladóttir Haukur Þór Haraldsson
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Sigurður Egill
Guðmundsson
Heiðarhjalla 35, Kópavogi,

lést föstudaginn 19. október á líknardeild
Landspítalans í Kópavogi. Útförin fer fram frá
Dómkirkjunni, föstudaginn 26. október kl. 11.00. Blóm
og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Rita Jóhannesdóttir
Jónína Helga Skaggs Bradley Skaggs
Jóhannes Níels Sigurðsson Anna Eygló Karlsdóttir
Egill Andri Jóhannesson
Birta Magnea Jóhannesdóttir

Elskulegur sonur okkar og bróðir,

Bjarki Ström
lést á heimili sínu miðvikudaginn 17. október. Útförin
fer fram frá Háteigskirkju fimmtudaginn 25. október
kl. 13.00.

Gunnar Arnbjörn Ström
Kolbrún Jónsdóttir
Jón Þór Ström
Atli Ström
Sindri Ström





Ég tók til í bókahill-
unum mínum fyrir 
tveimur vikum 
síðan, og henti full-
um stórum Ikea-
poka af bókum. Það 
þykir kannski ekki 

sérlega fréttnæmt, 
en ég kem varla orðum 

að því hvað mér fannst þetta 
erfitt. 

Sem hluti af bókaþjóðinni miklu 
hefur það í gegnum árin síast inn í 
sál mína að bækur séu helgigripir. 
Þær ber að umgangast af tilhlýði-
legri virðingu (teblettir og kex-
mylsna í bókum fá þó undanþágu, 
þar sem það flokkast bara sem 
sönnun á því að bókin sé svo góð að 
það sé ógerlegt að leggja hana frá 

sér á matmálstímum). Sumir tala 
við blóm til þess að þau dafni, aðrir 
spila tónlist fyrir börn á meðgöngu, 
ég býð bókunum mínum góða nótt. 
Eða svona því sem næst.

Þegar staflinn var kominn í pok-
ann tók við kveðjustund. Ég tárað-
ist nánast yfir bókum eins og Spáð 
í kaffibolla með hjálp orkusteina, 
Hvernig þú nuddar hundinn þinn 
til heilsu og English Historical Syn-
tax: Verbal Construction. Þetta 
þótti mér eftir á að hyggja nokkuð 
merkilegt. Ég hef aldrei átt orku-
stein, er ekkert fyrir hunda gefin 
og les sjaldan um setningafræði 
mér til skemmtunar.

Í síðustu viku hrjáði mig skortur 
á lesefni og ég hélt því á vit snyrti-
legu bókahillnanna minna. Ég 

endaði á að grípa fyrsta bindi 
Hringadróttinssögu. Ég er nú gott 
betur en hálfnuð með hana, og það 
get ég sagt ykkur, mér finnst hún 
bara alveg hundleiðinleg. Sumir 
telja þetta eflaust guðlast, sem er 
einmitt kjarni málsins. 

Ég held við séum ansi gjörn á 
þetta, að halda í hluti eins og 
hundanuddbækur, bara af því að 
okkur hefur verið sagt að bækur 
séu heilagar. Eða að kyngja því 
bara að ákveðnar bækur eða hlutir 
séu framúrskarandi góðir, af því að 
um það ríkir einhver sátt. 

Það get ég sagt ykkur að ég er 
hætt að lesa Hringadróttinssögu. 
Mér fundust myndirnar betri. Og 
ég mun grisja hillurnar aftur að 
ári.

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Ný íslensk ópera verður frumflutt í Salnum 
í kvöld. Óperan ber heitið Skuggablóm 
og er tónlistin í henni eftir ungt íslenskt 
tónskáld, Helga Rafn Ingvarsson, en hann 
er nemandi í tónsmíðum við Listaháskóla 
Íslands. 

Óperur eru ekki sérlega algengt tónsmíðaform 
hérlendis, en Helgi Rafn hefur mikinn bakgrunn í 
sönglistinni. „Ég hef verið í hljóðfæra- og söngnámi 
í mörg ár og hef reynt ýmislegt í tónlistinni. Ég var 
búinn að prófa að fara út í poppið en langaði til að 
takast á við eitthvað sem tengdist tónsmíðanáminu. 

Ég hafði samband við Garðar Cortes og spurði hann 
hvort Söngskólinn væri reiðubúinn að setja upp 
óperu ef ég semdi hana. Hann var til í það og þannig 
fór þetta af stað. Ég var að auki svo lánsamur að fá 
styrk frá Kópavogsbæ, þannig að ég var á launum 
við tónsmíðarnar í sumar.“

Helgi segist hafa fengið innblástur frá sígildum 
óperum. „Ég hlustaði töluvert á Verdi, Mozart og 
Monteverdi og hafði verk þeirra að leiðarljósi. Þessi 
ópera er ekki samin í stíl nútímatónlistar; hún er 
afar lagræn og mætti því segja að þetta sé fremur 
sígild ópera með nútímalegum áherslum. Ég vona í 
það minnsta að hinn almenni maður geti notið 
hennar.“

Í óperunni segir frá stúlkunni Tinnu sem á í 
sálrænum erfiðleikum. Hún sér og heyrir raddir og 
flýr í heim sem er öðrum hulinn. Helgi Rafn samdi 
handritið í samvinnu við annan nemanda við 
Listaháskólann, Árna Kristjánsson. „Við unnum 
söguþráðinn fyrst og ég bætti svo tónlistinni við 
þegar framvinda sögunnar var að mestu frágengin. 
Tónlistin byggir því á sögunni fremur en sagan á 
tónlistinni, enda finnst mér það eðlilegra.“

Með hlutverkin í óperunni fara 27 nemendur við 
óperudeild Söngskólans. Með þeim leikur strengja-
kvartett úr Tónlistarskóla Hafnarfjarðar, ásamt 
Hrönn Þráinsdóttur píanóleikara. Leikstjóri 
verksins er Sibylle Köll og hljómsveitarstjórnandi 
er Garðar Cortes.

Óperan er sýnd í kvöld og annað kvöld kl. 20 í 
Salnum, Hamraborg 6, Kópavogi. Listaráð Kópavogs 
býður ókeypis aðgang að verkinu og eru allir 
velkomnir meðan húsrúm leyfir. Miðarnir á frum-
sýninguna eru búnir en enn eru til miðar á fimmtu-
dagssýninguna.

Lúðrasveit Reykjavíkur heldur upp 
á 85 afmæli sitt með þremur stór-
tónleikum á árinu. Í kvöld fara fram 
í Neskirkju síðustu tónleikar 
afmælisársins og kemur lúðra-
sveitin þar fram með góðum 
gestum, þeim Agli Ólafssyni söngv-
ara og Jóel Pálssyni saxófónleikara. 
Báðir þessir tónlistarmenn eiga 
langan og farsælan tónlistarferil að 
baki sem flytjendur og tónskáld. 
Stjórnandi á tónleikunum er Lárus 
Halldór Grímsson, en hann hefur 
stjórnað hljómsveitinni í rúm átta 
ár. 

Á efnisskránni eru nokkur af 
þekktustu tónverkum sögu blásara-
sveitatónlistar. Verkin eru First 
Suite in Eb eftir Gustav Holst, 
Molly on the Shore eftir Percy Aldr-
idge Grainger, Symphonic Suite 
eftir Clifton Williams og Fifth Suite 
for Band eftir Alfred Reed. 

Einnig verður flutt tónlist eftir 

ekki ómerkari menn en Sting, Astor 
Piazzolla, Jan Magne Förde, Richard 
Rodgers og Oscar Hammerstein II. 
Dagskrá tónleikanna er því fjöl-
breytt og ættu flestir að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi innan hennar. 

Á afmælisárinu hafa leikið ein-
leik með hljómsveitinni þeir 
Sigurður Flosason saxófónleikari, 
Einar Jóhannesson klarínettuleik-
ari, Frank Aarnink slagverksleikari 
og Kristján Rúnarsson klarínettu-
leikari. Hljómsveitin hefur frum-
flutt ný íslensk tónverk á 
afmælisárinu, auk þess að Sneril-
trommukonsert Áskels Mássonar, 
Konzertstuck, var sérstaklega 
umskrifaður fyrir hljómsveitina  og 
fluttur í febrúar á Myrkum músík-
dögum Tónskáldafélags Íslands. 

Tónleikarnir fara sem fyrr segir 
fram í Neskirkju í kvöld og hefjast 
klukkan 20. Aðgangur er ókeypis.

Stórafmæli blásara

Auglýsingasími

– Mest lesið



Hollywood-parið Brad Pitt og 
Angelina Jolie ætlar að framleiða 
sjónvarpsþætti sem fjalla um hóp 
hjálparstarfsmanna sem starfar á 
stríðshrjáðum svæðum. Þættirnir 
fjalla um það sem gerist á bak við 
tjöldin hjá alþjóðlegri hjálpar-
stofnun þar sem sjónum verður 
beint að fólkinu sem þar starfar.

Jolie hefur sem kunnugt er verið 
góðgerðarsendiherra Sameinuðu 
þjóðanna síðastliðin sex ár.

Hjálparstarf 
í sjónvarpið

Einar Bárðarson er fluttur 
með fjölskyldu sína til 
Englands. Hann seldi íbúð 
fjölskyldunnar í Vestur-
bænum og hefur fest kaup 
á einbýlishúsi í smábæ í 
Surrey.

„Við erum bara í mjög góðum gír 
hérna og erum að koma okkur 
fyrir,“ segir Einar Bárðarson, 
umboðsmaður Íslands, en hann 
hefur loks látið verða af því að flytj-
ast búferlum til Englands þar sem 
hann hefur verið með annan fótinn 
undanfarin ár. 

Einar og eiginkonan Áslaug 
Thelma Einarsdóttir hafa selt íbúð 
sína á Hagamel 8 og keypt sér lítið 
einbýlishús í átta þúsund manna 
bæjarfélaginu Esher í Surrey. 
„Þetta er alls enginn íburður heldur 
bara fjölskylduvænt hús með tveim 
gestaherbergjum fyrir vini og fjöl-
skyldu,“ segir Einar sem hefur 
hingað til haft íbúð til umráða í mið-
borg Lundúna. „Þetta hefur verið 
mjög slítandi, að vera á þessum 
ferðalögum, með lykla að öllum 
íbúðum og á sífelldum þönum,“ 
segir Einar, en mestur krafturinn 
að undanförnu hefur farið í að koma 
ferli Garðars Thors Cortes á flug í 
Bretlandi.

Esher er týpískur enskur smábær 
að sögn Einars, kirkjan á vinstri 
hönd og pöbbinn á þá hægri. Og svo 
er hestabúgarður nánast í bakgarð-
inum hjá þeim hjónum en þau eiga 
eina litla dóttur sem vafalítið á eftir 
njóta sín í nærveru hestanna. Esher 
þykir af fínni sortinni og hinir látnu 
Bítlar, George Harrison og John 
Lennon, áttu báðir hús í bænum. 
Harrison var þó búsettur þar ögn 
lengur en Lennon og gerðu Bítlarnir 
sig oft heimakomna hjá honum um 
miðjan sjöunda áratuginn.

Einar sagðist í samtali við Frétta-
blaðið vera ákaflega hamingjusam-
ur yfir því að fjölskyldan væri loks-
ins flutt út til hans. Mæðgurnar 
væru þó hæstánægðar líka. „Þeim 
líst ákaflega vel á þetta og þetta eru 

svo sem engin stórtíðindi á heimil-
inu enda hefur verið unnið að þessu 
í nokkurn tíma,“ segir Einar. „Og 
svo erum við líka með barn á þeim 
aldri að þetta er engin meiri háttar 
röskun á hennar högum,“ bætir 
hann við.

Og Einar hafði aðra ástæðu til að 
gleðjast því bókin hans, Öll trixin í 
bókinni, fór í prentun í gær en gert 
er ráð fyrir að hún komi út um 
miðjan nóvember. „Fyrst bókinni 
um Ólaf Ragnar Grímsson hefur 

verið frestað ætti þetta að vera 
auðvelt,“ segir Einar sem hyggst 
afhenda góðvinum sínum á X-inu 
977 fyrsta eintakið en þeir hafa 
verið með undirskriftalista á net-
inu til stuðnings því að Einar Bárð-
arson hætti öllum afskiptum af 
íslenskri tónlist. „Eina vandamálið 
er að ég veit ekki í hvaða fram-
haldsskóla þessi útvarpstöð er 
rekin,“ segir Einar sem hyggst 
næst láta sjá sig á Íslandi þegar 
bókin kemur út.

Leikkonan Halle Berry hefur beðist afsökunar eftir að hafa sagt 
nokkurs konar brandara um gyðinga í þætti Jay Leno fyrir helgi. 
Brandarinn var klipptur út áður en þátturinn var sýndur. Berry var 

að sýna Leno myndir af sér sem hafði 
verið breytt í tölvu. Á einni mynd var hún 
með afar stórt nef. Þegar sú mynd birtist 
sagði leikkonan stundarhátt: „Hér líkist 
ég frænda mínum sem er gyðingur.“ 
Orðið „gyðingur“ var klippt út fyrir 
útsendinguna og upptaka af hlátri 
áhorfenda sett í staðinn.

Eftir að Berry lét athugasemdina falla 
sagði Leno: „Ég er feginn að þú sagðir 
þetta en ekki ég.“ Þá svaraði Berry: 
„Guð minn góður, er ég búin að eyði-
leggja feril minn?“ Það var reyndar 
Berry sjálf sem bað um að athugasemd-
in yrði klippt út úr þættinum. „Ég ætlaði 
alls ekki að móðga neinn,“ segir hún. 
„Eftir þáttinn áttaði ég mig á því að 
þetta gæti móðgað einhvern.“

Halle Berry sagði 
gyðingabrandara

„Þetta er nú eiginlega sprottið upp úr 
vinnunni. Ég vinn á Laugarvatni og er þar 
í íþróttafræðimiðstöðinni. Svo er ég 
menntaður í íslensku og kenni hana. 
Þarna hef ég tækifæri til að tengja þessar 
tvær greinar saman,“ segir Guðmundur 
Sæmundsson, en hann hefur ákveðið að 
gera rannsókn á íslenskri málnotkun 
innan íþrótta að doktorsverkefni sínu. 
Hann segir að málfar íþróttafréttamanna 
sé misjafnt. „Sumt er í góðu lagi en annað 
síðra. Menn tala mikið um að málfar sé 
ekki nógu gott í beinum útsendingum. Ég 
hef þó tilhneigingu til að afsaka það. 
Menn eru mikið að flýta sér og ég hugsa 
að flestir myndu lenda í einhverju 
svipuðu ef á reyndi.“

Guðmundur segir íþróttafréttamenn 
hérlendis tala myndríkt og afdráttarlaust 
mál. „Það leikur sjaldnast vafi á því hvað 

talað er um. Málið er kannski svolítið ýkt 
og þarf kannski að vera það. Mér sýnist 
þó fyrirfram að ég geti varla sagt að 
talað sé vont mál innan íþrótta.“ Þegar 
Guðmundur er inntur eftir því hvaða 
íþróttafréttamaður standi að hans mati 
öðrum framar í íslenskri málnotkun 
segir hann þá marga vera góða. „Ég hef 
alltaf hrifist af myndríku málfari 
Samúels Arnar sem nú er víst 
hættur störfum á þeim 
vettvangi. Einnig eru 
frjálsíþróttalýsingar 
Sigurbjörns Árna 
Arngrímssonar alltaf 
óborganlegar. Og 
Bjarni Fel – það fer 
enginn í fötin hans, 
það er næsta víst.“

Málfar Samúels Arnar hrífur

Bandaríski kvartettinn Akron/
Family spilar á Organ sjöunda 
desember. Sveitin, sem spilar til-
raunakennda tónlist með popp- og 
þjóðlagayfirbragði, hefur verið 
starfandi í New York-borg síðan 
2002. Fjórða plata hennar, Love is 
Simple, hefur fengið góða dóma og 
er af mörgum talin ein af plötum 
ársins.

Útgáfumerki Michael Gira, 
Young God Records, gefur út plöt-
ur Akron/Family. Michael var áður 
forsprakki hávaðasveitarinnar The 
Swans, sem spilaði á Íslandi árið 
1987. Michael segist hafa orðið 
hugfanginn af sveitinni eftir að 
hann sá hana á tónleikum. Hann 
setur þá upplifun í flokk með allra 
bestu tónleikaupplifunum lífs síns.

Tónleikar Akron/Family hérlend-
is verða þeir síðustu í tveggja 

vikna ströngum tónleikatúr um 
Belgíu, Holland og Bretland. Miða-
sala er hafin og er aðgangseyrir 
1.700 krónur.

Akron til Íslands

Bandaríski tónlistarmaðurinn 
Bonnie „Prince“ Billy syngur sína 
útgáfu af Bjarkar-laginu I´ve Seen 
It All á nýjustu plötu sinni, Ask 
Forgiveness, sem kemur út í næsta 
mánuði. Á plötunni eru átta 
útgáfur hans af lögum eftir aðra, 
þar á meðal lagi R. Kelly, The 
World´s Greatest. Bonnie „Prince“ 
Billy, sem heitir réttu nafni Will 
Oldham, er ekki ókunnugur Björk 
því fyrir tveimur árum söng hann 
dúett með henni í laginu Gratitude 
á plötunni Drawing Restraint 9. 
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THE HEARTBREAK KID kl. 8 - 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 6 - 8
THE KINGDOM kl. 6 - 10

12
14
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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 - 8 - 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
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. 5.30, 8 og 10.30 16

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

www.laugarasbio.is - Miðasala á

Plata Bjarkar Guðmundsdóttur, 
Post, er á lista bandaríska tónlistar-
tímaritsins Rolling Stone yfir 
fimm hundruð bestu plötur allra 
tíma. Platan situr í 373. sæti og er 
eina íslenska platan á listanum. 

Á Post, sem kom út árið 1995, 
eru lög á borð við It´s Oh So Quiet, 
Isobel og Army of Me. Í efsta sæti 
á listanum er Bítlaplatan Sgt. 
Pepper´s Lonely Hearts Club 
Band sem kom út árið 1967 og í 
sæti númer tvö er Pet Sounds með 
The Beach Boys. 

Í því þriðja er Revolver með 
Bítlunum en alls eiga fjórmenn-
ingarnir frá Liverpool fjórar 
plötur á topp tíu. 

Þrjár efstu plöturnar á listan-
um tengjast á skemmtilegan hátt 
því eftir að Brian Wilson, for-
sprakki The Beach Boys, heyrði 
Revolver í fyrsta sinn leit hann á 
hana sem áskorun og hét því að 
búa til enn betri plötu. Þegar 

Bítlarnir heyrðu síðan Pet Sounds 
vildu þeir einnig gera betur og 
útkoman varð Sgt. Pepper´s 
Lonely Hearts Club Band.

Fyrir neðan Björk á listanum 
eru þekktar plötur á borð við 

(What´s The Story) Morning 
Glory með Oasis, Elephant með 
The White Stripes, Time Out of 
Mind með Bob Dylan, Kid A með 
Radiohead og All Things Must 
Pass með George Harrison.

Rithöfundurinn Hallgrímur Helga-
son er í stóru viðtali í nýjasta tölu-
blaði danska tímaritsins Week-
endavisen, sem kemur út einu 
sinni í viku. Blaðamaðurinn 
Þröstur Helgason ræðir þar við 
hann um skriftirnar, bókina Rok-
land, sem nýlega kom út í danskri 
þýðingu, menningu og pólitík. 

Hallgrímur segir þar meðal ann-
ars að innreið konu hans, Oddnýjar 
Sturludóttur, í pólitík hafi haft 
áhrif á hversu mikið hann tjái sig 
um stjórnmál. „Það setti mig í 
klípu. Nú er ég fyrir fram stimpl-
aður sem samfylkingarmaður 
[socialdemokrat],“ segir Hallgrím-
ur. „Sá dagur getur samt komið að 
ég fari að gagnrýna nýju ríkis-
stjórnina. Þann dag er heimilis-

friðurinn úti,“ bætti hann við. 
Hallgrímur, sem hefur sjálfur 

skrifað greinar fyrir Weekend-
avisen, segist ekki hafa miklar 
áhyggjur af versnandi samskipt-
um Danmerkur og Íslands, sem 
hafa verið til umræðu síðan 
íslenskir auðjöfrar lögð-
ust í útrás. „Ég held að 
þau eigi rætur sínar að 
rekja til þess að Dan-
irnir hafa aldrei tekið 
okkur alvarlega. Við erum 
jú gömul nýlenda, og þannig 
lagað á ekki að láta fyrir sér 
finna í gömlu höfuðborg-
inni,“ segir Hallgrímur. „En 
ég hef spurt sjálfan mig 
hvernig okkur brygði við ef 
það kæmi hópur af Græn-

lendingum og keypti okkar heitt-
elskuðu verslunarmiðstöðvar og 
helminginn af miðbæ Reykjavík-
ur. Ég er hræddur um að við 

yrðum ekki sérlega glöð, þeir 
eru jú svo fáir. Stóri 

bróðir er aldrei glaður 
þegar litli bróðir 
verður of stór,“ 
segir Hallgrímur. 

Hallgrímur í Weekendavisen

Kvikmyndagerðarmaðurinn 
Jón Ármann Steinsson 
vinnur að heimildarmynd 
um ástandið sem ríkir 
á landamærum Banda-
ríkjanna og Mexíkó þar 
sem bæði eiturlyf og 
ólöglegir innflytjendur í 
leit að ameríska draumnum 
streyma yfir landamærin.

„Ég og vinur minn, Robert Baker, 
fengum þá hugmynd fyrir rúmlega 
ári síðan að gera þessa mynd. Nú 
höfum við farið tólf ferðir að landa-
mærunum og tekið um 100 klukku-
stundir af efni,“ segir Jón Ármann 
en hann býr í Los Angeles þar sem 
hann lærði kvikmyndagerð fyrir 
tíu árum síðan. Þeir félagarnir 
þurfa að klæðast skotheldu vesti 
við tökur á myndinni. „Ástæðan 
fyrir því er sú að mexíkóska mafían 
á það til að skjóta á lögreglumenn 
sem hætta sér of nærri landamær-
unum. Allir lögreglustjórar sem 
við tókum viðtal við sögðu að mex-
íkóska eiturlyfjamafían réði landa-
mærunum en ekki Bandaríkja-
stjórn. Það er mikill áfellisdómur. 
Sumir lögreglustjóranna hafa skip-
að sínum mönnum að halda sig frá 
landamærunum því glæpalýðurinn 
er með betri vopn og meiri mann-
skap.“

Jón Ármann segir að þeir félag-
arnir séu að fjármagna myndina 
„upp úr rassvasanum“. „Efnið sem 
við höfum aflað er hins vegar ein-
stakt því við þorum að fara nálægt 
viðfangsefninu og höfum vernd lög-
reglunnar og landamæravarða sem 
fagna því að við erum ekki með 
eigin hagsmuni eða pólitíska að 
leiðarljósi. Fyrir vikið höfum við 
fengið aðsent mikið af myndefni og 
jafnvel trúnaðarupplýsingar. Við 
höfum myndefni af leigumorðingj-
um og dópsmyglurum í skotbardög-
um við lögregluna hérna megin 
landamæranna og Mexíkómegin. 
Líka af jarðvinnuvélum sem smygl-
arar nota til að byggja brýr yfir Rio 
Grande og leggja vegi í gegnum 
friðaða bandaríska þjóðgarða svo 
þeir komi dópinu áfallalaust í 
gegn.“ Samkvæmt Jóni Ármanni er 
í ofanálag stöðugur straumur af 
fólki yfir landamærin í leit að amer-
íska draumnum. „Löggjafinn er 
ráðalaus gagnvart þessu því fram-
leiðslu- og þjónustugeirinn þarf á 
þessu fólki að halda og alls kyns 
félagasamtök og hagsmunasamtök 
halda löggjafarvaldinu í gíslingu.“

Myndin verður frumsýnd með 
vorinu. „Það er tímabært fyrir for-
setakosningar og þingkosningar 
sem munu að miklu leyti snúast um 
innflytjendamál og hæfni stjórn-
valda til að vernda heimalandið 
fyrir hryðjuverkaárásum.“



Kvennahljómsveitin
Heimilistónar spilar 
á kjólaballi í Iðnó á 
laugardag. Þá mæta 
allir í sínu fínasta 
pússi í miðbæinn og 
dansa undir tónum 
sveitarinnar. 

Heimilistóna skipa 
fimm af fremstu leik-
konum landsins, þær 
Elva Ósk Ólafsdóttir, 
Katla Margrét Þor-
geirsdóttir, Vigdís 
Gunnarsdóttir, Ólafía 
Hrönn Jónsdóttir og 
Ragnhildur Gísla-
dóttir. Með þeim í för verður útvarpskonan Andrea Jónsdóttir sem 
þeytir skífum þangað til tónleikarnir hefjast og í hléinu. Heimilistónar 
gáfu í sumar út plötuna Herra ég get tjúttað og verður hún til sölu á 
kjólaballinu, sem hefst klukkan 22.00.

Kjólaball Heimilistóna
Bandaríska rokksveitin 
Alabama Thunderpussy 
spilar á Gauki á Stöng í 
kvöld ásamt Brain 
Police og Zodogan. Þetta 
er í annað sinn sem 
sveitin kemur hingað til 
lands en í síðustu heim-
sókn gerði hún allt 
vitlaust og komust færri 
að en vildu.

„Það er eiginlega þeim 
að þakka að við fengum 
útgáfusamning í Banda-
ríkjunum,“ segir Gunn-
laugur Lárusson, gítar-
leikari Brain Police. 
„Þeir þekkja gæjann 
sem á útgáfufyrirtækið 
sem við erum hjá. Ég 
held að það hafi verið 

gítarleikarinn sem 
minntist á okkur.“

Alabama Thunder-
pussy er sögð vera ein 
virtasta „stoner“-rokk-
sveitin í bransanum og 
hefur síðasta plata 
hennar, Open Fire, vakið 
gríðarmikla eftirtekt og 
fengið góða dóma. Er 
sveitin meðal annars í 
uppáhaldi hjá leikaranum 
Tom Hanks.

Tónleikarnir í kvöld 
hefjast klukkan 22 og er 
átján ára aldurstakmark.

Thunderpussy mætt aftur
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Ekki bíða í viku

Opin kerfi bjóða viðskiptavinum á myndina The Heartbreak Kid. Þeir sem 
kaupa blek, pappír eða aðrar HP prentaravörur í verslun Opinna kerfa fá 
tvo miða á þessa sprenghlægilegu gamanmynd.

Hann beið allt sitt líf eftir þeirri réttu... verst að hann beið ekki viku 
lengur. Glæný mynd frá leikstjórum “There’s something about Mary”.

FRÍTT Í BÍÓ



Það yrði gaman að enda ferilinn á Íslandi

Meistaradeild Evrópu:

WEST HAM
MAN UTD

W W W. I C E L A N DA I R . I S

28.–30.
DESMEBER

49.300KR.
Verð á mann í tvíbýli

Icelandair er samstarfsaðili West Ham og býður ferðir 
á alla heimaleiki liðsins í vetur. Fjölmargir leikir framundan, 
s.s. á móti Fulham, Liverpool og Birmingham.

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

Verð frá

Jens Lehmann, mark-
vörður Arsenal, er allt annað en 
sáttur við að vera ekki í byrjunar-
liði Arsenal eftir að hafa jafnað 
sig á meiðslum. 

„Mér finnst persónulega, og 
beini þessu sérstaklega til Arsene 
Wenger, stjóra Arsenal, að það sé 
óþarfi að niðurlægja leikmenn í 
of langan tíma,“ sagði Lehmann 
sár í viðtali við þýsku sjónvarps-
stöðina Premiere og vandaði 
Manuel Almunia, núverandi 
byrjunarliðsmarkverði Arsenal, 
ekki kveðjurnar. 

„Ég man ekki til þess að hann 
hafi unnið neitt áður og hann 
hefur heldur ekki sýnt að hann 
geti unnið leiki fyrir Arsenal
með einstaklingsframtaki. Það 
líður ekki á löngu þar til hann 
kiknar undan pressunni,“ sagði 
Lehmann en hann sat sem fastast 
á varamannabekk Arsenal í leik 
gegn Slaviu Prag í gær.

Niðurlægður

 Arsenal hefur heldur 
betur farið vel af stað á tímabil-
inu og er sem stendur taplaust 
eftir 15 leiki samtals. 

Arsenal hefur unnið átta af 
fyrstu níu leikjum sínum í ensku 
úrvalsdeildinni og gert eitt jafn-
tefli, auk þess sem liðið komst 
áfram í enska deildarbikarnum. 

Í Meistaradeild Evrópu hefur 
liðið verið óstöðvandi. Arsenal 
trónir á toppi H-riðils eftir þrjá 
sigra í þremur leikjum og hefur 
ekki fengið á sig mark í keppninni 

hingað til og státar af marka-
tölunni 11-0.

Arsene Wenger, stjóri Arsenal, 
hefur til þessa reynt að halda 
sama byrjunarliðinu.

„Það er óréttlátt að breyta 
sigurliði. Menn utan liðsins þurfa 
bara að grípa tækifærið þegar 
það gefst,“ sagði Wenger en 
þungavigtarmenn Arsenal undan-
farin ár, eins og Jens Lehmann 
og Gilberto Silva, hafa þurft að 
verma bekkinn.

Sjóðheitar skyttur

 Ensku liðin Arsenal og 
Manchester United eru komin 
með annan fótinn í 16 liða úrslit 
Meistaradeildarinnar eftir örugga 
sigra í 3. umferð Meistaradeildar-
innar í gær en Barcelona og 
Rangers sitja áfram hlið við hlið á 
toppi síns riðils. 

Arsenal vann 7-0 stórsigur á 
Slavia Prag á Emirates-vellinum 
en United fór til Kænugarðs og 
vann þar 4-2 sigur. Bæði eru þau 
með fullt hús þegar riðlakeppnin 
er hálfnuð. Inter er hins vegar 
komið á toppinn í sínum riðli eftir 
dramatískan sigur í Moskvu. 

Eiður Smári Guðjohnsen lék vel 
á miðjunni hjá Barcelona sem 
gerði markalaust jafntefli við 
Rangers í Glasgow í Meistara-
deildinni í gær. Eiður Smári var 
allt í öllu í spili Börsunga sem 
náðu þó ekki að brjóta niður vel 
skipulagðan og mannmargan 
varnarmúr skoska liðsins. 

Eftir leikinn eru bæði Barce-
lona og Rangers með 7 stig en 2-0 
sigur Lyon í Stuttgart þýðir að 
frönsku meistararnir eiga enn von 
þrátt fyrir slæm töp í fyrstu 
tveimur leikjum sínum. 

Eiður Smári átti tvö ágæt færi, 
skalla rétt yfir eftir horn í fyrri 
hálfleik og síðan laglegt langskot 
sem var varið í seinni hálfleik. 
Frammistaða Eiðs Smára ætti að 
kalla á miklu fleiri tækifæri en 
hingað til á tímabilinu.

Walter Smith stjóri Rangers var 
ánægður með bæði frammistöð-
una og úrslitin. „Leikurinn var 
mjög erfiður fyrir okkur. Það er 
mikið afrek að vera með sjö stig 
eftir þrjá leiki,“ sagði Smith.

Arsenal vann sinn stærsta sigur 
frá upphafi í meistaradeildinni 
þegar strákarnir hans Arsene 
Wenger fóru illa með tékknesku 
meistarana í Slavia Prag. Cesc 
Fabregas kom Arsenal yfir með 
frábæru marki eftir aðeins fimm 
mínútur og leikmenn Arsenal fóru 
illa með Tékkana á upphafsmínútum
seinni hálfleiks þar sem liðið 
skoraði þrjú mörk á átta mínútum 
og komst í 6-0. 

Þetta var tólfti sigur liðsins í 
röð í öllum keppnum.  Alexander 
Hleb átti frábæran leik og þeir 

Theo Walcott og Cesc Fabregas 
stóðu honum ekki langt að baki.

„Við ætlum að spila vel og ná í 
þrjú stig en þú getur aldrei búist 
við svona leik. Það gekk allt upp 
og við skoruðum úr fyrsta færinu. 
Ég vildi að Theo myndi byrja í 
stórum leik og hann stóð sig vel. 
Hann er að sýna mikla yfirvegun 
fyrir framan markið,” sagði 
Arsene Wenger eftir leikinn.

Manchester United komst í 0-2 
eftir 18 mínútur og gat leyft sér að 
fá á sig tvö mörk í 2-4 sigri í Úkra-
ínu. Ryan Giggs lagði upp tvö af 
fyrstu þremur mörkum Man-
chester United sem komst í 4-1 en 
Cristiano Ronaldo skoraði tvö þau 
síðustu áður en Úkraínumennirnir 
minnkuðu muninn. 

„Sóknarleikurinn var frábær og 
við hefðum átt að skora fleiri 
mörk,“ sagði Sir Alex Ferguson, 
stjóri Man. United, eftir leikinn.

Staðan leit ekki vel út fyrir Inter 
í hálfleik, voru marki undir. en tvö 
varnarmistök Rússanna gáfu Arg-
entínumönnunum Hernan Crespo 
og Walter Samuel tækifæri til þess 
að tryggja ítalska liðinu mikil-
vægan sigur. 

Eiður Smári Guðjohnsen lék allan leikinn með Barcelona gegn Rangers í Meistaradeildinni í Skotlandi í 
gær. Ensku liðin Arsenal og Manchester United voru á skotskónum og eru með fullt hús í sínum riðlum.



 Adriano Galliani, 
stjórnarformaður AC Milan, telur 
sig vita nákvæmlega hvað liðið 
þurfi til þess að rétta við skútuna 
í Serie A deildinni á Ítalíu. 
„Við þurfum nauðsynlega á 
einum Oliver Bierhoff að halda, 
framherja sem getur skallað 
boltann af einhverju viti. Mörkin 
sem Bierhoff skoraði tímabilið 
1998-1999 áttu stóran þátt í því að 
við urðum meistarar þá. Við 
munum kaupa framherja í janúar 
og erum þegar komnir með nöfn 
eins og Drogba og Kanoute á lista 
hjá okkur, en ef það gengur ekki 
upp þá gætum við reynt að fá 
Rolando Bianchi frá Manchester 
City eða Amauri frá Palermo,“ 
sagði Galliani í viðtali við 
Corriere dello Sport. Áhyggjur 
Gallianis eru ekki til komnar að 
ástæðulausu, því AC Milan er 
sem stendur í 11. sæti deildarinn-
ar og tapaði á heimavelli fyrir 
Empoli um helgina.

Þurfum nýjan 
Oliver Bierhoff

Kristrún Sigurjóns-
dóttir, fyrirliði Hauka, stóð sig 
best í 2. umferð Iceland Express 
deildar kvenna þegar litið er á 
framlag leikmanna. 

Kristrún skoraði 29 stig, tók 8 
fráköst, stal 4 boltum og gaf 3 
stoðsendingar í 85-76 sigri Hauka 
þar sem að hún hitti úr 9 af 15 
skotum sínum utan af velli og setti 
niður 9 af 10 vítum. Þetta gaf 
henni 36 framlagsstig eða sem 
meira en næsti leikmaður. 

Í öðru sæti var 17 ára Hamars-
stúlka, Fanney Lind Guðmunds-
dóttir, sem var með 20 stig og 12 
fráköst gegn Íslandsmeisturunum.

Kristrún best í 
annarri umferð

 Mons Ivar Mjelde, 
þjálfari Brann, sem varð norskur 
meistari á mánudagskvöldið, 
þakkar Teiti Þórðarsyni fyrir að 
hafa gefið sér tækifæri en hann 
var bæði leikmaður og aðstoðar-
þjálfari hjá Teiti þegar hann var 
hjá Brann í Bergen á sínum tíma. 
Brann náði meðal annars öðru 
sætinu í deildinni undir stjórn 
Teits árið 2000.  

Mjelde sagði í viðtölum við 
fjölmiðla að hann byggði margt í 
sinni þjálfun nú á því sem hann 
lærði hjá Teiti og í raun hefði 
þjálfaratíð Teits lagt grunninn að 
þeim árangri sem Brann er að ná 
í dag en félagið varð norskur 
meistari í fyrsta sinn síðan 1963.

Brann á Teiti 
mikið að þakka

3. umferð riðlakeppni 
Meistaradeildar Evrópu lýkur í 
kvöld með átta leikjum. Helst ber 
að nefna að Liverpool ferðast til 
Tyrklands og mætir Besiktas og 
stórliðin Chelsea, Real Madrid og 
AC Milan spila öll á heimavelli.

Liverpool mætir Besiktas á 
kunnuglegum slóðum, í Istanbúl, 
þar sem enska liðið vann Meist-
aradeildartitilinn fyrir tímabilið 
2004-2005. Liverpool hefur reynd-
ar ekki verið sigursælt gegn tyrk-
neskum liðum í Tyrklandi og 
hefur tapað þremur af síðustu 
fjórum leikjum sínum þar. Fern-
ando Torres getur ekki leikið með 
Liverpool vegna meiðsla, en Xabi 
Alonso gæti spilað á ný.

Chelsea verður án varnarmann-
anna Ashley Cole og John Terry 
þegar liðið mætir Schalke á 
heimavelli. Enska liðið hefur hins 
vegar gefið út að þjálfarinn Henk 
Ten Cate sé genginn til liðs við 
félagið Avram Grant til aðstoðar 
og vonast menn á þeim bænum 

eflaust til að samstarfið hefjist 
með sigri gegn Þjóðverjunum í 
kvöld.

Liverpool-liðið mætir til Istanbúl á ný
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Framúrskarandi
Hönnuður: Svein Asbjørnsen

Þessi skrifstofustóll er með
10 ára ábyrgð og lífstíðarábyrgð 
á hæðarpumpu.

HÅG H09 er margverðlaunaður skrifstofustóll sem hentar 
vel fyrir þá sem aðeins velja það besta. Í þessum stól 
sameinast bæði glæsileg hönnun og framúrskarandi gæði.

• Umhverfisvænn heilsustóll
• Fylgir hreyfingum notandans
• Hvetur til hreyfingar
• Mótstöðustilling
• Hæðarstillanlegur bakpúði 

Tilboð kr. 99.900.-

• Dýptarstillanleg seta 
• Hæðar- og breiddarstillanlegir
   armar með leðurklæðningu
• Fæst með hærra baki og höfuðpúða
• Parkethjól





Geir H. Haarde forsætisráðherra fer í opinbera 
heimsókn til Ítalíu í vikunni og heimsækir þar 
meðal annars Vatíkanið og hittir fyrir páfann, 
Benedikt sextánda. Í farangrinum er eintak af 
nýrri þýðingu Biblíunnar sem Geir afhendir 
Benedikt en hún er áletruð af íslenska biskupn-
um, sr. Karli Sigurbjörnssyni. Hin nýja þýðing 
er mikið þrekvirki og hefur verið í vinnslu í 
meira en hálfan annan áratug. „Þegar Geir 
veitti nýju Biblíunni viðtöku þá nefndi hann 
ferðina við mig og bað mig um að gera þetta. Ég 
varð að sjálfsögðu við þeirri bón,“ segir sr. Karl 
en áletrunin er á latínu enda grunaði Karl að 
hans heilagleiki væri ekki læs á íslensku. 

Biskup segir þetta vera kveðju frá íslenskri 
kristni og að þarna standi að kirkjan á Íslandi 
votti páfanum virðingu sína og biðji honum 
blessunar. „Ég held að hann verði himinlifandi 
með þessa gjöf enda er þetta afskaplega 
glæsileg bók,“ segir Karl og viðurkennir um leið 

að það hafi ekki komið honum neitt sérstaklega 
á óvart að miklar umræður skyldu hafa 
spunnist um þessa nýju útgáfu hér á landi. „Það 

væri mjög 
skrýtið og 
leiðinlegt ef 
það yrði 

ekki 
umræða um 
nýja 
þýðingu 
Biblíunnar, 
bók sem 
stendur svo 

nærri hjá 
mörgum. Fólk hlýtur 
að bregðast við ef 
eitthvað er öðruvísi 
en það er vant að 
sjá,“ segir Karl.
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Útvarpsmaðurinn Sigvaldi Kalda-
lóns, eða Svali, er forfallinn jeppa-
áhugamaður og sést stöku sinnum 
keyra um bæinn á Nissan Patrol-
jeppa merktum með einkanúmer-
inu „Svali“. „Ég nota þennan bíl 
nánast eingöngu í ferðalög,“ segir 
hann en númerið var afmælisgjöf 
frá konunni hans, Jóhönnu Katr-
ínu Guðnadóttur. „Ég var náttúr-
lega hæstánægður með það. Við 
strákarnir verðum alltaf litlir 
strákar í anda og viljum fá dót í 
afmælis- og jólagjafir,“ segir hann 
og hlær.

Svali segist hafa fengið jeppa-
bakteríuna fyrir tilviljun. „Ég 
hafði bara áhuga á sportbílum 
eins og eðalblondína. Svo var ég 
að keyra að Gullfossi í lok janúar 

fyrir fjórum árum. Það var smá 
snjór og ég á mínum sportbíl. Ég 
ákvað að fara einhvern kjalveg, 

fór út í kant og er að stara út í 
auðnina þegar átta risastórir 
jeppar bruna fram hjá mér. Þetta 
var á laugardegi og ég var búinn 
að kaupa mér jeppann á miðviku-
degi. Á föstudeginum var ég kom-
inn í mína fyrstu jöklaferð og eftir 
það var ekki aftur snúið.“

Hann segir að sér hafi fundist 
einkanúmer kjánaleg þangað til 
hann „varð jeppakarl“. „Ég þekki 
svo marga í fjallasportinu og lang-
flestir eru með einkanúmer.“ 
Svali segir að það sé skemmti-
legra að vera vel merktur á vegum 
úti. „Það væri auðvitað miklu 
skemmtilegra ef það væri bara 
hægt að lesa á númeraplöturnar 
og vita hverjum maður er að 
mæta.“

Fannst einkanúmer kjánaleg

Arnaldur Indriðason stefnir hrað-
byri í að verða söluhæstur 
íslenskra rithöfunda, að sögn Hall-
dórs Guðmundssonar, ævisögu-
ritara Halldórs Laxness. Valgerður 
Benediktsdóttir, hjá réttindastofu 
Forlagsins, segir hátt í fimm millj-
ónir eintaka af bókum Arnalds 
hafa selst á heimsvísu. „Við erum 
ekki komin með nákvæma tölu. 
Við teljum alltaf á haustin, en við 
vitum að þetta er komið vel yfir 
fjórar milljónir,“ sagði hún. Sú 
sala nær yfir allt höfundarverk 
Arnaldar, að undanskilinni 
væntanlegri bók hans, Harðskafa. 
Það eru samtals tíu bækur. „Ég get 
sagt það með vissu að Arnaldur er 
sá núlifandi íslenskur höfundur 
sem hefur selst í flestum 
eintökum,“ sagði Valgerður. 

Halldór Guðmundsson, rit-
höfundur og ritari ævisögu Hall-
dórs Laxness, sagði óhætt að segja 
að Arnaldur stefndi hraðbyri í að 

verða mest seldi íslenski 
höfundurinn fyrr og síðar. „Ég 
myndi samt stíga varlega til jarðar 
með það hvort hann sé farinn fram 
úr Halldóri,“ sagði Halldór. Hann 
sagði afar erfitt að handa reiður á 
sölutölum Nóbelsskáldsins án þess 
að leggjast í mikla rannsóknar-
vinnu, en kvaðst geta ímyndað sér 
að á bilinu 5 til 10 milljón eintök af 
bókum Laxness hefðu selst á heims-
vísu. Hann ítrekaði þó að það væri 
með miklum fyrirvara. „Það er 
sjálfsagt nær fimm, en ég get ekki 
verið nákvæmari,“ sagði hann. „Ég 
veit að hann er seldur í 2,5 milljónum 
eintaka í Þýskalandi, og bók eins og 
Sjálfstætt fólk seldist í samanlagt 
milljón eintökum í Rússlandi og 
Bandaríkjunum,“ benti Halldór á.

Hann ítrekaði þó að ekki mætti 
gleyma rithöfundum á borð við 
Gunnar Gunnarsson og Jón Sveins-
son, sem báðir komu út í stórum 
upplögum á þriðja áratugnum. 

Arnaldur Indriðason sagði 
fréttirnar eðlilega mjög ánægju-
legar fyrir sig. „Það hefur gengið 
frábærlega að dreifa bókum 
mínum og kynna þær,“ sagði 
hann. „Mér finnst auðvitað frá-
bært að höfundur frá Íslandi skuli 
ná þessari miklu sölu og dreif-
ingu, af því að maður er fyrst og 
fremst að skrifa fyrir Íslendinga 
– á máli sem sagt er að deyi út á 
næstu hundrað árum,“ sagði Arn-
aldur. Hann kvaðst ekki hafa séð 
slíkan árangur fyrir þegar hann 
settist við skriftir á Sonum dufts-
ins fyrir tíu árum. „Ég átti aldrei 
nokkurn tímann von á þessu,“ 
sagði hann og hló við, en tók undir 
það að fréttirnar væru ágætis 
hvatning á tíu ára útgáfuafmæli 
hans. 

Harðskafi kemur út 1. nóvem-
ber í 22 þúsund eintökum, sem er 
stærsta upplag af bók Arnaldar 
hingað til.

„Ég hef alltaf haft gaman af 
því að fá heim til mín snjalla 
myndatökumenn í tengslum við 
viðtöl. Ég hef verið spurður hvort 
ég trúi á huldufólk og ég segi já. 
Ég trúi á fólk sem vinnur að því 
sem það er að fást við til ítrustu 
hlítar án þess að hafa hátt um 
það. Mér finnst þetta fólk skipta 
þjóðina okkar mestu máli.“ 

Páfinn fær áletraða íslenska Biblíu

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.

Þú færð aðeins það besta hjá okkur
úrv sk, kinnar, gellur

signa grásleppu, reykt ýsa og mar  eira





Mikið skil ég málaferli amer-
ísku hjónanna gegn blóma-

salanum sem sá um skreytingarnar 
í brúðkaupinu þeirra. Kvikindið 
notaði blóm í vitlausum lit og 
rukkaði svakalega í þokkabót. 
Þetta olli parinu vitaskuld miklu 
hugarangri og sálarkvöl, því það 
er harðneskjulegt að þurfa að 
lufsast í hjónaband með hjálitan 
blómvönd. Sem betur fer eykst 
sífellt almenn meðvitund um 
mikilvægi smáatriðanna í dag-
lega lífinu. Til dæmis rakst ég 
nýlega á grein sem rökstyður að 
hamingja barna grundvallist á 
skipulagi. Hlutverk okkar for-
eldranna er auðvitað að útbúa 
system fyrir blessuð börnin svo 
þau geti haft snyrtilegt í kringum 
sig því drasl getur kostað full-
komlega óþarfa geðshræringu.

er nefnilega fullt sem hefur 
áhrif á andlegt heilsufar. Til 
dæmis er nýja bókin um Maó 
fáránlega þykk og ótrúlega óþjált 
að lesa þennan hlunk í rúminu. Og 
sem íbúi í miðbænum verð ég 
daglega fyrir kúgun og einelti af 
hálfu fólks úr úthverfum sem 
sveimar hér um eins og gammar á 
morgnana í leit að bílastæði. Þetta 
þýðir auðvitað að síðar verð ég 
sjálf að ganga langar leiðir heim 
til mín í slagveðrinu. Sem er 
annað virkilega pirrandi. Hvernig 
stendur á því að hér á landi er 
annaðhvort rok eða rigning eða 
bæði rok og rigning?

getur hugsanlega verið að 
miðbarnið sé með snert af ilsigi. 
Og sú yngsta sækir grunsamlega 
mikið í að nota vinstri höndina. 
Örvhent fólk hefur gjarnan síðri 
rithönd en rétthentir en við 
reynum að vera bjartsýn. Hún er 
nú varla tveggja ára svo enn er 
von. Og af einhverjum ástæðum 
virðist ég alltaf lenda í hæg-
gengustu röðinni í búðinni og þarf 
að bíða og bíða á meðan 
gamalmennið á undan skraut-
skrifar nafnið sitt lúshægt á 
nótuna. Tíminn er nefnilega 
peningar, you know.

minn sem vann 
lengi í stríðshrjáðum löndum 
langt í burtu lýsti því fyrir mér 
hvernig væri að horfa upp á börn 
í flóttamannabúðum. Mæður 
þeirra ættu sáralítinn mat og 
enga skó handa þeim í frostinu. 
Þetta var ógisslega óþægilegt, ég 
þurfti virkilega að hugsa um 
Secretið mitt meðan hann talaði, 
til að halda fókus. Ég meina, það 
er ekki eins og þessu fólki þarna 
úti muni líða eitthvað betur þótt 
við séum að hafa áhyggjur af 
þeim líka.
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Jafnvægi
Harður og þ rautseigur þ egar á þarf að halda – mjúkur, lipur og 
þægilegur í dagsins önn. Að mæta ólíkum þ örfum og bregðast 
hárrétt við mismunandi aðstæðum; þetta eru kröfur samtímans. 

Til afgreiðslu strax. Komdu og reynsluaktu Mitsubishi Pajero. 


