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HRIF HORMËNAM
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TIL UMFJÎLLUNA
R Å PISTLI DAGSINS
Å GREINARÎÈ UM
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Jenný Erla Guðmundsdóttir

Sinnir bæði andlegri og
líkamlegri heilsu sinni
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Austurland

"+52 /&,

+YHUQLJ¶°ODVW¾ºDOOVQ¦J

WLU"

Einstakt helgaráms
keið þar sem
öfluga leið til
þú lærir
að
eins og þú óskar hafa líf þitt nákvæmle
þér. Aukið sjálfsörygg ga
jákvæðari samskipti
i,
líkamleg meðvitund við fólk, góð heilsa
og
, er hluti af
öðlast á þessu
því sem þú
námskeiði.
Þú lærir að
ná árangri og
njóta þess að
lifa.

Austfjarðaþokan liðast
inn með fjöllunum
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Guðbjörg Ósk
Rakel

rakel@osk.is
osk@osk.is

Rope yoga

9HU°
29.900,-

Peaceful Warrior
dvd
og námsgögn
innifalið.

stöðin Ósk.is
Bæjarhr
ZZZRVN
22, 220 Hafnarfi
LV Símar: auni
rði.
555

3536 / 695
0089

PRODERM

TM

húðvörn gegn
kulda
og snertiofnæ
mi

heilsa bækur

Lagar fljótt
húðþurrk,
roðaflekki,
þurrkabletti
sviða og kláða
í andliti og
höndum.

í miðju blaðsins

3KÎPUN HEIMSINS
ER AÈ SÎGN
HEILBRIGÈI
*ENNÕJAR

DËTTUR HUGSUÈ

Jenný Erla
Guðmundsdóttir
lega og líkamleg
stundar bæði
anda líkamsræ

Fyrir börn, hlífir
húðinni við
kulda,
munnvatni,
tárum
og nefrenns
li.
 

Proderm er
læknavara.
Rannsóknir
staðfesta virkni.
Fæst í apóteku
m
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SEM ANDLEGT

FERÈALAG OG

Sætindi fyr
ir anda

Verndar húðina
fyrir efnum
á
pH1 – pH12.
Engin fituáferð.

www.celsus.is

HUGLEIÈSLA

TIL AÈ AUKA

ALMENNT
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og sál
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Austurlan

Þriðju dagur

30. októb

er 2007

d

Dagar myrk

urs

Lífgað er upp
á dimman
nóvembermánu
ð með
ýmsum uppáko
mum um
allt austurl
and.

bLs. 10

skúli björn sigurðsson

Lomber, bókavaka og
herragarðskvöld

Sérblað um Austurland

Margt á döfinni á Skriðuklaustri

Fylgir fréttablaðinu í dag

Austurland í miðju blaðsins

góðu formi.
kt til að halda
sígilda líkamsræ
sér í
kt ásamt því
inni af alúð.
að sinna andlegu
mjög lifandi „Ég leitaði aftur í barnatrún
hlið„Ég þjáðist
trú þar sem
a og á í dag
milli þess
af mikilli
ég fann ákveðið
andlega og
streitu á sínum
stunda jóga
líkamlega.
jafnvægi
lega mikilvæg
tíma og fór
Þetta finnst
að vissu leytitil að ná betra andlegu
að
þar sem alltaf t fyrir fólk sem er
mér sérkenndi jóga andleg leið og eftir jafnvægi. Jóga er
í skapandi
útskýrir Jennýþarf visst áreiti til þess
tímabil
störfum
í sex ár náði
fann hve mikilvæg
að geta skapað,“
ég ákveðnum þar sem ég
ótta sem veikja sem nefnir þætti
árangri og
amlegri heilsu,“ t er að sinna bæði
eins og streitu
líkamann.
„Aðalatrið
og
grafíklistakona, segir Jenný Erla andlegri og líkbrigði sem ið er að sinna sjálfum
bókina Sköpun sem sendi nýverið Guðmundsdóttir
heild,“ útskýrir
sér
vera eins konar
frá sér hugleiðslu
heimsins.
Jenný, sem og sjá heil„Bókin er
segir
hliða alls konar andlegt góðgæti
sem hentar bókina
brigði fyrir mín leið til að stuðla
líkamsrækt.
vel samþví að fitna
mig og aðra.
að andlegu
„Við
andann í andlegt
erum
ekki
Markmiðið
heilog halda okkur
upptekin af
ekki gleyma
er að senda
ferðalag með
og myndum
í
leshugleiðslu
að bókin sé andlegri næringu. Þessformi en það má
með
töku fyrir sem ég vann í tilefni
konfekt fyrir
vegna má
sjö árum,“
þúsund ára texta
hægt að njóta
segja
anda og sál.
segir Jenný,
kristnihennar að
þyngjast og
sem í dag
vild og vaxaNema það er
stundar
fitna,“ segir
Jenný hlæjandi. án þess að

Fréttablaðoið/

GVa

RH FRETTABLADIDIS

30. október 2007 — 295. tölublað — 7. árgangur

ÞRIÐJUDAGUR
Til liðs við
Regnbogabörn
Þorgrímur Þráinsson
reynir fyrir sér á
nýjum vettvangi
í stjórn Regnbogabarna.
fólk 34

Ölvuð og
týnd
Hver Loststjarnan á
fætur annarri
gerist sek um
ölvunarakstur.
fólk 29

Börn og dagheimili
„Öll börn sem eru að vaxa úr grasi
í mínu umhverfi hafa verið á dagheimilum eða hjá dagmæðrum og
síðan í leikskólum,“ skrifar Jónína
Michaelsdóttir.
í dag 18

mest lesna dagblað á íslandi

Sími: 512 5000

Þúsund til landsins
vegna tölvuleiks
Um þúsund manns koma til Íslands um helgina til þess að sækja uppskeruhátíð
fjölspilunarleiksins EVE Online. Hátíðin er orðin svipuð Airwaves að stærð. Framkvæmdastjóri CCP segir félagsskapinn, spjallið og skemmtunina laða fólk að.
tölvuleikir Um þúsund erlendir

gestir leggja leið sína til landsins
um helgina vegna uppskeruhátíðar
EVE Online-tölvuleiksins frá CCP.
Hátíðin, sem kallast Fanfest,
verður haldin í Laugardalshöll að
þessu sinni, en hún hefur sprengt
utan af sér Loftkastalann og Hótel
Nordica undanfarin ár vegna
stærðar.
„Við erum ekki að fara að fylla
Laugardalshöllina, en ef áfram
heldur sem horfir gætum við þurft
að finna stærra húsnæði fyrir árið

2009,“ segir Hilmar Veigar Pétursson, framkvæmdastjóri CCP. „Ég
man ekki eftir fjölmennari ráðstefnu á Íslandi í svipinn, það er
helst Airwaves eða eitthvað slíkt
sem gæti slegið þetta út.“
Á annað þúsund erlendir gestir,
blaðamenn og tónlistarmenn komu
til landsins vegna Airwaves-tónleikahátíðarinnar sem haldin var
17. til 21. október síðastliðinn.
Flestir erlendu gestanna koma
frá Bretlandi, en sumir fljúga yfir
hálfan hnöttinn frá Ástralíu og

Nýja-Sjálandi til að taka þátt í
hátíðinni.
En hvað fær fólk til að ferðast
þúsundir kílómetra til Íslands
vegna tölvuleiks? „Ég held að fólk
komi hingað til að hitta þá sem það
hefur verið að spila með, hitta
okkur sem erum að gera leikinn og
spjalla um hvað er að gerast í
heiminum,“ segir Hilmar. „Þetta
er miklu frekar fögnuður yfir EVE
Online-leiknum sem slíkum en að
fólk sé að koma til að sjá eitthvað
ákveðið.“ 
- sþs / sjá síðu 28

Ólafur í stað Eyjólfs
KSÍ réð Ólaf Jóhannes
son í starf landsliðsþjálfara karla í gær. Ólafur
stýrir sínum fyrsta
leik á Parken í
lok nóvember.

dalatangi „Við erum ekki undarlegri

en aðrir,“ segja vitaverðirnir á Dalatanga,
Heiðar og Marsibil.
Mynd/Karen jenny

Vitaverðir á Dalatanga:

Veðrið hefur
batnað mikið
fólk „Það er greinilegt að

veðurfar er að breytast á Íslandi,“
segir Heiðar W. Jones, sem hefur
ásamt eiginkonu sinni, Marsibil
Erlendsdóttur, verið vitavörður á
Dalatanga í fimmtán ár. Einangrun á Dalatanga hefur minnkað
mikið síðastliðin ár en áður voru
þau hjónakorn oft innilokuð frá
byrjun nóvember og fram í júní.
Þá urðu börn þeirra að hafa
vetursetu hjá móðursystur sinni
frá því þau byrjuðu sex ára gömul
í skóla í Brekku í Mjóafirði. „Það
var einfaldlega ekki hægt að fara
á milli vegna ófærðar,“ segir
Heiðar. Í viðtali við hjónin í
sérblaði um Austurland í miðju
Fréttablaðsins segja þau frá lífinu
á Dalatanga. 
- sg

Karlmaður á áttræðisaldri lést:

	

Ók af veginum
og lenti á staur

íþróttir 30

veðrið í dag

slys Karlmaður á áttræðisaldri
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BJART SUÐAUSTAN TIL - Í dag

verður norðan strekkingur austast
á landinu, annars mun hægari.
Él norðan og vestan til en lengst
af bjart veður á landinu suðaust
anverðu. Hiti nálægt frostmarki.

veður 4

Þriðjudagar
Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu

50%

30%

20%

41%

Morgunblaðið

40%

10%

D
DV

4%
0%
0
%

Sakaður um að kúga konungborna
Ian Strachan, situr í gæsluvarðhaldi í Bretlandi grunaður um að
hafa reynt að kúga fé af bresku
konungsfjölskyldunni. Mál hans
verður tekið fyrir í lok desember.
Málið snýst um kynlífsmyndband þar sem meðlimur bresku
konungsfjölskyldunnar er sagður
koma fyrir en Strachan og félagi
hans eru sagðir hafa komist yfir
það. Þeir eru sakaðir um að hafa
reynt að nota myndbandið til að

Fréttablaðið

60%

Hálfíslenskur maður varinn af lögfræðingi Slobodans Milosevic í sakamáli:

bretland Íslenskættaður maður,

73%
70%

snör handtök Mikið var að gera á dekkjaverkstæðum landsins í gær, enda til siðs hjá Íslendingum að setja vetrardekkin undir
eins seint og mögulegt er. Björn, Rafau og Rimas á Max 1 dekkjaverkstæðinu í Jafnaseli strituðu allan liðlangan daginn við að
koma sem flestum af sleipu sumardekkjunum og á eitthvað gripbetra.
fréttablaðið/vilhelm
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*Samkvæmt
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hafa sex milljónir króna af þeim
sem kemur fram í myndbandinu.
Verjandi Strachans í málinu er
Giovanni Di Stefano, fyrrverandi
verjandi Slobodans Milosevic og
Saddams Hussein. Hann segist
sannfærður um sakleysi skjólstæðings síns.
„Hann líður fyrir það að aðalborinn maður á hlut að máli. Þetta
væri ekki svona ef þetta væru bara
þú og ég,“ segir hann í samtali við
Fréttablaðið. Ástæðan fyrir því að

Di Stefano tók þetta mál að sér er
að sonur hans og Strachan eru
góðir vinir.
Ian Strachan heitir fullu nafni
Paul Einar Ian Adalsteinsson og
ólst upp í skosku borginni Aberdeen. Hann er sonur Aðalsteins
Aðalsteinssonar
og
Elizabeth
Strachan. Þau skildu þremur árum
eftir að Ian kom í heiminn.
Málið hefur vakið mikla athygli í
Bretlandi og hafa dagblöð fjallað
ítarlega um það. - sþs / fgg / sjá síðu 34

lést í bílslysi við Ærlæk, skammt
norðan við Egilsstaði, á fimmta
tímanum í gær. Hann var einn á
ferð í jepplingi þegar hann fór út
af veginum.
Óskar Bjartmarz, yfirlögregluþjónn á Egilsstöðum, segir að
bifreið mannsins hafi farið yfir
endann á ræsi við veginn og farið
út af honum vinstra megin við
akstursstefnu. Þar hafi hann lent
á staur og stöðvast. Bíllinn valt
ekki við útafaksturinn. Að sögn
Óskars voru aðstæður með góðu
móti þegar slysið varð, engin
hálka á veginum.
Ekki er unnt að greina frá nafni
hins látna að svo stöddu.
- sþs

Niðurstaða 668 síðna skýrslu:

Allt of margar
skýrslur í Texas
bandaríkin Of mikið er um

skýrslur í Texas-ríki. Þetta er niðurstaða skýrslu sem ríkisbókasafnið hefur gert í samvinnu við
skjalasafnsnefnd Texas. Skýrslan
er 668 síður og tók eitt og hálft ár
að skrifa.
Samkvæmt niðurstöðum þessarar viðamiklu skýrslu væri
hægt að spara þúsundir vinnustunda og álíka mörg tonn af
pappír ef hægt væri að draga úr
skýrslugerðarþörf ríkisstarfsmanna. Stofnanir séu látnar skila
skýrslum um hitt og þetta, þó að
engin sé þörfin.
Skýrsluskýrslan er þó ekki fullgerð, heldur verður unnið í henni
næsta árið. 
- sþs
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5MBOÈSMAÈUR !LÖINGIS

Áhugi á föngun koltvísýrings

Fær svör frá
borginni í dag

«3,« &2¡44!",!¨)¨ Aðgerðir til að

Einar, er súlan ykkur ljós í
myrkrinu?
b*¹ ÖETTA ER ALGJÎR ÎNDVEGISSÒLAm
6IÈEYJARFERÈIR SIGLA DAGLEGA AUKAFERÈ TIL
AÈ FERJA FERÈAMENN ÒT Å 6IÈEY SEM VILJA
SKOÈA FRIÈARSÒLU 9OKO /NO %INAR 3TEIN
ÖËRSSON STARFAR HJ¹ 6IÈEYJARFERÈUM

&ORSETI .ORÈURLANDAR¹ÈS

Norrænt öryggismálasamstarf
«3,« &2¡44!",!¨)¨ Norðurlönd
myndu hafa mikið gagn af að
auka samstarf sín í milli á sviði
utanríkis- og varnarmála. Þetta
segir Dagfinn Høybråten, forseti
Norðurlandaráðs,
í samtali við
Fréttablaðið. 59.
þing Norðurlandaráðs hefst í Ósló í
dag.
Í nýrri viðhorfskönnun, sem ráðið
lét gera á öllum
Norðurlöndunum,
$!'&).. (°9
kemur meðal
"24%. &ORSETI
annars fram að
.ORÈURLANDA
Íslendingar og
R¹ÈS ./2$%./2' Norðmenn eru
sérstaklega
áhugasamir um að Norðurlönd
efli samstarf í utanríkis- og
öryggismálum.
„Ég tel að við lifum á nýjum
tímum hvað varðar utanríkis- og
öryggismál í norrænu samhengi,”
segir Høybråten.
AA

/LMERT ¥SRAELSFORSETI

Greinist með
krabbamein
*%2²3!,%- !0 Ehud Olmert,

forsætisráðherra Ísraels, skýrði í
gær frá því að hann væri með
krabbamein í blöðruhálskirtli.
Hann tók þó fram að hann muni
ná fullum bata og verði fær um
að gegna störfum sínum áfram.
Hann þurfi að gangast undir
aðgerð innan fárra mánaða og
verði ekki frá störfum nema í
fáeina klukkutíma.
„Samkvæmt áliti lækna verður
engin þörf á geislameðferð eða
lyfjameðferð,“ sagði Olmert í
gærmorgun.Verði Olmert lengur
frá vinnu er reiknað með að Tzipi
Livni utanríkisráðherra taki við á
meðan.
GB

hamla gegn gróðurhúsaáhrifunum
voru aðalmálið á dagskrá leiðtogafundar Norðurlandanna og Eystrasaltslandanna í Ósló í gær. Venja
er að þessi svonefndi „5+3“-leiðtogafundur fari fram í tengslum
við árlegt þing Norðurlandaráðs.
Gestgjafinn Jens Stoltenberg,
forsætisráðherra Noregs, sagði á
blaðamannafundi að meðal þess
sem leiðtogarnir hefðu rætt um
væru tilraunir Norðmanna með
nýja tækni til að fanga koltvísýring frá gasorkuverum og dæla
honum niður í borholur á hafsbotni. Þar sem norsk stjórnvöld
verja miklu fé til verkefnisins,

*%.3 34/,4%."%2' 'ESTGJAFI LEIÈTOGA

FUNDAR .ORÈURLANDANNA OG %YSTRASALTS
LANDANNA

sem þó er unnið af einkaaðilum,
hafa þau lent í útistöðum við samkeppnisyfirvöld Evrópusambandsins vegna málsins. Stoltenberg og

nokkrir starfsbræður hans, þar á
meðal Geir H. Haarde, vona að sú
deila leysist farsællega.
Á fundinn vantaði danska forsætisráðherrann, Anders Fogh
Rasmussen, sem nú er á kafi í
kosningabaráttu eftir að hann boðaði til þingkosninga fyrir viku.
Gestgjafinn Stoltenberg sagði að
þótt norræni leiðtogafundurinn
væri mikilvægur væri kosningabarátta enn mikilvægari og því
væri fjarvera Foghs afsökuð. Geir
H. Haarde forsætisráðherra sagði
eftir fundinn aðspurður að hann
myndi sennilega ekki heldur mæta
á svona fund ef hann væri í miðri
kosningabaráttu.
AA

Segir meirihlutann
bæði með og á móti
Gísli Marteinn Baldursson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir frávísunarkröfu OR á máli Svandísar Svavarsdóttur sýna ótrúverðuga stöðu meirihlutans
í málinu. Málið fer sína leið og skoðunin á málum OR og REI heldur áfram
segir Svandís Svavarsdóttir. Frávísunarkrafan verður tekin fyrir eftir tæpa viku.
$«-3-, „Það liggur fyrir núna að
Svandís, sem er fulltrúi meirihlutans í borgarstjórn og staðgengill
borgarstjóra, er að höfða mál gegn
OR sem meirihlutinn stýrir. Meirihlutinn er síðan á móti Svandísi og
krefst frávísunar á málinu. Þetta
er eins ótrúverðugt og það mögulega getur verið,“ segir Gísli Marteinn Baldursson, borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokks, um að lögmenn
Orkuveitu Reykjavíkur (OR) hafi
krafist þess að máli Svandísar
Svavarsdóttur,
borgarfulltrúa
Vinstri grænna, gegn OR verði
vísað frá.
Svandís höfðaði mál þar sem hún
taldi ólöglega hafa verið boðað til
eigenda- og stjórnarfundar OR 3.
október síðastliðinn þar sem sameining Reykjavík Energy Invest
(REI) og Geysis Green Energy
(GGE) var samþykkt, þótt enn hafi
hún ekki gengið lögformlega í
gegn. Svandís fer fram á að fundurinn verði dæmdur ógildur og þar
með ákvarðanir sem á honum voru
teknar. „Þetta mál mun fara sína
leið en mun að öðru leyti ekki hafa
áhrif á heildræna skoðun á málum
OR og REI sem er í gangi núna,“
sagði Svandís.
Í greinargerð lögmanna OR
vegna málsins kemur fram að vísa
beri málinu frá þar sem Svandís
hafi ekki lögvarða hagsmuni af
málinu sem „veitt geti henni rétt
til sóknaraðildar“ eins og segir í
greinargerðinni. Þá er málsóknin
talin gölluð þar sem stefna hefði
átt öllum sem áttu aðild að fyrrnefndum fundi, það er REI, GGE,
Akranesbæ og Borgarbyggð, en

34*«2.3µ3,! Frestur borgaryfirvalda í Reykjavík til þess að
svara tólf spurningum Umboðsmanns Alþingis varðandi
Orkuveitu Reykjavíkur (OR),
Reykjavík Energy Invest (REI)
og Geysi Green Energy (GGE)
rennur út í dag.
Borgarlögmaður, Kristbjörg
Stephensen, svarar spurningum
fyrir hönd borgarinnar en
samkvæmt upplýsingum frá
ráðhúsi Reykjavíkur var ekki
búið að ganga frá endanlegri
útgáfu af svörunum seinni
partinn í gær.
Umboðsmaður spurði ítarlega
út í málefni OR, REI og GGE. MH

+!&&) (,*«-!,).$ (ÒSIÈ SEM KENNT ER
VIÈ (LJËMALIND ER FRIÈAÈ EN EKKI ER VÅST
HVORT ÖAÈ MUNI STANDA ¹FRAM ¹ HORNI
+LAPPARSTÅG OG ,AUGAVEGS

(LJËMALINDARREITUR

Ekki ljóst hvort
húsið verði flutt
3+)05,!'3-, Hugmyndir að

36!.$¥3 36!6!23
$«44)2 3EGIR M¹LSËKN

SÅNA EKKI TRUFLA SKOÈUN
MEIRIHLUTANS Å 2EYKJAVÅK
¹ M¹LEFNUM 2%) OG /2

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52 &R¹VÅSUNARKRAFA
/RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR ¹ M¹LI 3VANDÅSAR 3VAVARS
DËTTUR VERÈUR TEKIN FYRIR Å (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅKUR ¹
M¹NUDAGINN
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

ekki einungis OR. Þá segir í
greinargerðinni að vísa beri málinu frá þar sem ekki sé hægt að
beina spjótunum einungis að eigendafundinum heldur hefði einnig
þurft að gera kröfu um að stjórnarfundurinn yrði dæmdur ógildur.
„Fundi verður ekki skipt upp í
smærri einingar eins og virðist
vera gert ráð fyrir í kröfugerð
stefnanda.“
Helgi Jóhannesson hæstaréttarlögmaður er samkvæmt upplýsingum frá Héraðsdómi Reykjavíkur
lögmaður OR í málinu. Ákveðið

'¥3,) -!24%)..
"!,$5233/. 3EGIR STÎÈU

MEIRIHLUTANS Å M¹LINU
ËTRÒVERÈUGA

hefur verið að Þórunn Guðmundsdóttir hæstaréttarlögmaður fari
með umsjón málsins fyrir hönd OR
þar sem Helgi var fundarstjóri á
fyrrnefndum eigenda- og stjórnarfundi og gæti verið kallaður fyrir
sem vitni.
Arnar Þór Stefánsson héraðsdómslögmaður og samstarfsmaður
Helga og Þórunnar á lögmannsstofunni Lex mun hins vegar flytja
málið fyrir hönd OR næsta mánudag þegar frávísunarkrafan verður tekin fyrir í héraðsdómi.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

skipulagi við Laugaveg 21 verða
kynntar í vikunni. Einn eigenda
Festa, fyrirtækisins sem byggir á
reitnum, segir ekki ljóst hvort
húsið sem hýsir Kaffi Hljómalind
víki fyrir nýbyggingunum.
Samkvæmt hugmyndum Festa,
sem lagðar verða fyrir borgarskipulag í vikunni, er gert ráð
fyrir hóteli og verslunarhúsnæði á
reitnum.
Benedikt T. Sigurðsson, eigandi
Festa, er einnig eigandi BTS
bygginga sem keypti nýlega
reitinn hinum megin við Klapparstíginn af Strýtuseli ehf. Skipulag
reitsins liggur ekki fyrir en
hugmyndir eru um, að sögn
Benedikts, að fjölga íbúðum frá
upphaflegum áætlunum Strýtusels.
EB

5-&%2¨).
 ËHÎPP ¹ FJËRUM TÅMUM
!LLS URÈU  UMFERÈARËHÎPP ¹
FJËRUM OG H¹LFUM TÅMA Å H¹LKUNNI ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU Å G¾R !È SÎGN
LÎGREGLU VAR UM MINNIH¹TTAR SLYS AÈ
R¾ÈA OG URÈU ÖAU ÎLL SÅÈDEGIS

+!,)&/2.¥!
2ÅKISSTJËRINN REYKTI GRAS
!RNOLD 3CHWARZENEGGER RÅKISSTJËRI
+ALIFORNÅU HEFUR GENGIST VIÈ ËLÎGLEGRI
VÅMUEFNANEYSLU SINNI (ANN HAFI REYKT
MARÅJÒANA ¹ ¹TTUNDA ¹RATUGNUM b¶AÈ
ER EKKI EITURLYF ÖAÈ ER LAUF m SAGÈI
HANN Å VIÈTALI VIÈ TÅMARITIÈ '1

,AUGAVEGUR  VERÈUR ENDURBYGGÈUR Å UPPRUNALEGRI MYND

+UNNUGLEGT HÒS VIÈ ,AUGAVEG
3+)05,!'3-, Verslunar- og íbúðahúsnæði rís í

upprunalegri mynd við Laugaveg 74, milli Vinnufatabúðarinnar og Barónspöbbs. Hafist verður handa við
byggingu 1.100 fermetra húsnæðis eftir þó nokkrar
tafir.
„Lóðin reyndist öðruvísi í laginu en upphaflega var
gefið upp og munaði nokkrum fermetrum þar sem
húsin í kring ná inn á okkar lóð,“ segir Arnór Heiðar
Arnórsson, eigandi Laugavegs 74 efh. sem byggir
húsið. Orri Árnason arkitekt hjá Zeppelin arkitektum
teiknaði húsið.
Unnið var að því í gærdag að dæla upp tæplega
tveggja metra djúpu vatni í grunni hússins, sem
safnast hafði fyrir í rigningum síðustu vikna, og talið
var að gæti reynst hættulegt.
Húsið, sem verður tilbúið eftir um það bil eitt ár,
verður kunnuglegt. Samkvæmt ákvæðum deiliskipulags verður götumyndinni ekki breytt. Bakhlið
hússins verður þó með öðru móti en áður.
Á jarðhæðnni verður 400 fermetra verslunarhúsnæði, eins og áður, en ekki er ljóst hvaða verslun
kemur til með að verða rekin þar að sögn Arnórs
Heiðars.

¥ 50025.!,%'2) -9.$  JARÈH¾È HÒSSINS VERÈUR VERSLUN EN

SEX ÅBÒÈIR ¹ H¾ÈUNUM FYRIR OFAN

Á efri hæðunum verða sex íbúðir, samtals 700
fermetrar, með görðum og veröndum til suðurs.
Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á næstu
dögum og húsið verði tilbúið eftir um það bil eitt ár.
EB
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²RSKURÈUR Å M¹LI ¹TJ¹N ¹RA AFBROTAMANNS Å (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅKUR

3VIPTUR Å ÖRJ¹ M¹NUÈI

Skal framseldur til Litháen

Setti hraðamet
á Seyðisfirði

$«-3-, Héraðsdómur Reykja-

víkur úrskurðaði í gær að litháískur karlmaður sem dvalið hefur hér
á landi að undanförnu skyldi framseldur til Litháen að kröfu þarlendra dómsyfirvalda. Þau höfðu
lagt fram beiðni um framsal
mannsins, sem er átján ára, til
dómsmálaráðherra sem varð við
beiðninni.
Í framsalsbeiðninni kom fram
að maðurinn sætti rannsókn lögreglu í Raseiniai-sýslu í Litháen
vegna fimm þjófnaðarbrota sem
hann er grunaður um að hafa framið í félagi við fleiri á síðasta ári.
Var um að ræða innbrot í íbúðarhús og atvinnuhúsnæði. Maðurinn

kannaðist við brotin og að hafa
framið þau þegar lögreglan á
höfuðborgarsvæðinu
kynnti
honum framsalsbeiðnina. Hann
hefur ekki gerst brotlegur hér á
landi. Maðurinn vildi hins vegar
ekki yfirgefa landið og kærði lögmaður hans úrskurð ráðuneytisins
til héraðsdóms, sem staðfesti
úrskurðinn.
Þá sitja nú í farbanni hér á landi
til 1. nóvember þrettán Litháar
sem grunaðir eru um stórfelldan
þjófnað úr fjölmörgum verslunum
á höfuðborgarsvæðinu. Farið var
fram á farbann yfir þeim þar til
fyrir lægi ákvörðun um það hvort
sækja ætti þá til saka.
JSS

,®'2%',5-, Ökumaður mældist

á 186 kílómetra hraða á klukkustund á þjóðvegi 1 á Jökuldal
aðfaranótt laugardags. Enginn
hefur mælst á jafn miklum hraða
í umdæmi Seyðisfjarðarlögreglunnar, en mesti hraði sem mælst
hafði þar fram að þessu var 159
kílómetrar á klukkustund fyrir
nokkrum árum.
Maðurinn var sviptur ökuleyfi í
þrjá mánuði samkvæmt fréttatilkynningu frá lögreglunni á
Seyðisfirði. Einn ökumaður var
tekinn fyrir ölvun við akstur á
sunnudagskvöld, en að öðru leyti
var helgin róleg hjá lögreglumönnum.
SÖS

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52

3TAÈFESTI ÒRSKURÈ DËMSM¹LAR¹ÈUNEYTIS
INS UM FRAMSAL

Árekstrar á Hólmsheiði
Fjölmargar hugmyndir eru um uppbyggingu Hólmsheiðar. Séu þær birtar á einu korti má sjá stóra
athafnabyggð inni í skógi vöxnu landi þétt uppi við flugvöll, fangelsi og losunarsvæði mengunarvarna
borgarinnar. Ekki eru allir á eitt sáttir og hafa borist mótmæli vegna allra framkvæmdanna.

(6!,6%)¨!2 %KKI VAR GEFINN ÒT KVËTI ¹
LANGREYÈAR Å HAUST
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

.¥ KANNA AFSTÎÈU TIL HVALVEIÈA

Meirihluti styður ráðherrann
(6!,6%)¨!2 Tveir af hverjum
þremur Íslendingum styðja þá
ákvörðun Einars K. Guðfinnssonar sjávarútvegsráðherra að
gefa ekki út hvalveiðikvóta fyrr
en markaðsaðstæður breytast.
Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar sem Capacent
Gallup gerði fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands og
Alþjóðlega náttúruverndarsjóðinn (IFAW).
Alls sögðust 66,3 prósent
sammála ákvörðun Einars, 11
prósent tóku ekki afstöðu og 22,6
prósent sögðust ósammála.
Rúmlega 1.200 Íslendingar á
aldrinum 16-75 ára lentu í
úrtakinu könnunarinnar, valdir af
handahófi úr þjóðskrá. Svarhlutfallið var um 62 prósent.
BJ

-%..45.
,¾KNANEMAR STËÈU SIG VEL
¥SLENSKIR SJÎTTA ¹RS L¾KNANEMAR STËÈU
SIG MEÈ AFBRIGÈUM VEL Å BANDARÅSKU
PRËFI SEM ÖEIR ÖURFA AÈ TAKA TIL ÖESS
AÈ F¹ AÈ STUNDA FRAMHALDSN¹M Å
L¾KNISFR¾ÈI Å "ANDARÅKJUNUM !È ÖVÅ
ER SEGIR ¹ VEFSETRI ,ANDSPÅTALANS STËÈU
¥SLENDINGARNIR SIG BETUR EN BANDARÅSKI
SAMANBURÈARHËPURINN SEM PRËFIÈ
MIÈAST VIÈ

3+)05,!'3-,
Reykjavík mun
teygja anga sína allt til Hólmsheiðar á næstu árum. Nú er þar
vatnsból Reykvíkinga, losunarsvæði fyrir mengaðan jarðveg og
skógræktarland. Ráðgert er að þar
rísi fangelsi milli nýs athafnasvæðis og Reykjavíkurflugvallar,
verði hann færður á heiðina.
Flestar þessar framkvæmdir
hafa valdið nokkrum deilum. Skógræktarfélag Reykjavíkur mótmælir áætlunum um að reisa nýtt
athafnasvæði mitt í skóglendi sem
skólabörn hafa ræktað síðan um
miðjan níunda áratuginn á Hólmsheiði.
Deiliskipulagið nær yfir svæði
sem er samanlagt um 170 hektarar
að stærð og afmarkast svæðið af
Suðurlandsvegi og Hólmsá í suðri
og borgarmörkum Reykjavíkur í
austri. Aðkoma að athafnasvæðinu
er um Hafravatnsveg og um tengibraut að vestan, neðan við hesthúsasvæði í nágrenninu.
Í tillögunni frá skipulagssviði
Reykjavíkurborgar segir að markmið borgarinnar séu að á svæðinu
verði fjölbreytt framboð lóða með
góðum tengingum við meginumferðarkerfi ásamt því að fella
byggðina vel að landi og náttúrulegum aðstæðum.
„Við höfum gert ráð fyrir mótvægisaðgerðum vegna skógræktarinnar á svæðinu. Í því felst að nýta
þann gróður sem fyrir er innan
lóða og er kvöð á lóðahöfum að
fimmtán prósent lóðarinnar séu
skógi vaxin. En við gerum okkur
grein fyrir að heilmikið af skógi
fer undir bílastæði og byggingar,“
segir Björn Axelsson hjá skipulagssviði Reykjavíkurborgar.
Á athafnasvæðinu er gert ráð
fyrir að nýtt fangelsi rísi í þeim tilgangi að færa gæsluvarðhaldsfanga nær lögreglu og dómstólum í

W 2EYNISVATNS¹S
(AFRAVATN X
W 2EYNISVATN

W ,ANGAVATN
W &LUGVÎLLUR

,OSUNARSV¾ÈI X

3PENNISTÎÈ X

-ÎRK VATNSVERNDARSV¾ÈIS
W (AFRAVATNSVEGUR

!THAFNASV¾ÈI X
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3UÈURLANDSVEGUR X
¶¡44 "9''¨ ¶AR SEM R¹ÈGERT ER AÈ RÅSI ATHAFNASV¾ÈI ER NÒ AÈ FINNA SKËG SEM REYKVÅSK SKËLABÎRN HAFA R¾KTAÈ FR¹ ÖVÅ UM MIÈJAN

NÅUNDA ¹RATUGINN ¶ARNA ER EINNIG ¹¾TLAÈ AÈ BYGGJA FANGELSI

höfuðborginni. Því hafa fangaverðir á Litla-Hrauni mótmælt, enda
eru þeir margir búsettir á Suðurlandi í nágrenni fangelsisins.
Ekki eru allir á eitt sáttir um
hvert eigi að færa Reykjavíkurflugvöll og þykir Hólmsheiðin
vera heldur langt frá miðborginni
fyrir íbúa landsbyggðarinnar. Þá

hefur hugsanleg staðsetning flugvallarins verið gagnrýnd því hann
þykir vera of nálægt vatnsbóli
Reykvíkinga og má sama segja um
losunarsvæði
mengunarvarna
borgarinnar sem ráðgert er að
stækki á næstunni.
Lúðvík Gústafsson, deildarstjóri
mengunarvarna umhverfissviðs

Reykjavíkurborgar telur ekki
ástæðu til að óttast mengun.
„Samkvæmt mínum upplýsingum frá Orkuveitu Reykjavíkur
renna ekki grunnvatnsstraumar
undir losunarsvæðið, auk þess sem
ekki er um marga staði að ræða til
þess að hreinsa mengaðan jarðveg.“
EVA FRETTABLADIDIS

Tjhvsñvs!ß/!Sbhobsttpowfñvsgsçñjohvs

Munum eftir útiljósunum !
Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.
Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins
Pósthúsið - S: 585 8300 - www.posthusid.is
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3P¹È HEFUR VERIÈ RÒMLEGA   MILLJARÈA KRËNA HALLA ¹ REKSTRI ,ANDSPÅTALANS ¹ ¹RINU EN EKKI BRUGÈIST VIÈ

Skulda birgjum yfir einn milljarð króna
Myndir þú vilja fá greidd laun
í evrum?
*¹
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Vilt þú að Kolaportið verði
áfram í Tollhúsinu?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

(%),"2)'¨)3-, Gjaldfallnar skuldir Landspítalans við birgja eru nú á bilinu 1 til 1,1 milljarður króna, segir Magnús Pétursson, forstjóri
spítalans. Hann reiknar með því að Landspítalinn muni greiða tugi milljóna króna í vexti og
dráttarvexti á árinu.
„Það er ekki samræmi milli þess sem Landspítalinn er að gera, og á að gera, og þeirra fjármuna sem til hans eru ætlaðir,“ segir Magnús.
Hann segist hafa rætt málið við nýjan heilbrigðisráðherra en málið snerti einnig fjármálaráðherra og í raun stjórnvöld í heild.
Reglulega hafa birst fréttir á undanförnum
árum af skuldum Landspítalans við birgja, en
Magnús viðurkennir að nú séu skuldirnar
óvenju miklar og í raun allt of miklar. Landspítalinn sé þó hvergi nærri einn á báti, aðrar heilbrigðisstofnanir séu í svipaðri stöðu eða verri.

Magnús segir tvær meginskýringar á því að
reikningar birgja séu ekki greiddir. Sú fyrri
sé að legið hafi fyrir að halli á rekstri Landspítalans yrði fjögur til fimm prósent í upphafi árs. Þá hlaðist upp skuldir þegar líði á
árið. Nú sé spáð 4,5 prósenta mun á tekjum og
gjöldum á árinu, sem sé um 1,5 til 1,6 milljarðar króna.
Síðari skýringin sé sú að Landspítalanum
gangi illa að innheimta kröfur vegna þjónustu
sem spítalinn innir af hendi fyrir aðrar ríkisstofnanir, svo sem önnur sjúkrahús og heilsugæslustöðvar. Nú séu um 350 milljónir útistandandi sem greiða eigi spítalanum fyrir
rannsóknir og fleira.
Þannig segir Magnús Landspítalann á vissan
hátt fjármagna aðrar ríkisstofnanir, og þar
með bíti vandinn í skottið á sér.
BJ

3+5,$!6!.$) ,ANDSPÅTALINN ¹ ÒTISTANDANDI KRÎFUR UPP
¹  MILLJËNIR KRËNA HJ¹ ÎÈRUM HEILBRIGÈISSTOFNUNUM
SEM ILLA GENGUR AÈ INNHEIMTA ¶ANNIG BÅTUR SKULDA
VANDINN Å HALANN ¹ SÁR SEGIR FORSTJËRI SPÅTALANS
&2¡44!",!¨)¨0*%452

¥ NËGU AÈ SNÒAST UM HELGINA

Tugir starfsmanna
fá laun sín í evrum

Þrjátíu teknir
fyrir óspektir
,®'2%',5-, Lögreglan á

höfuðborgarsvæðinu hafði
afskipti af þrjátíu manns vegna
óláta og óspekta um helgina.
Sextán áttu erfitt með að haga sér
eðlilega aðfaranótt laugardags og
fjórtán nóttina á eftir. Tuttugu og
níu þeirra voru karlmenn og
langflestir á þrítugsaldri, eftir
því sem segir í tilkynningu.
Meðal þess sem fólkið gerði af
sér var að kasta af sér þvagi á
almannafæri, henda rusli, trufla
umferð og kasta grjóti. Einn var
handtekinn fyrir að trufla störf
lögreglumanna, en hann sagðist
ekki ætla að hætta því nema hann
yrði handtekinn. Honum varð að
ósk sinni.
SÖS

Nokkrir tugir starfsmanna á Íslandi fá greitt í evrum. Hjá Straumi-Burðarási
þiggja tæplega fjörutíu starfsmenn helming launa sinna, eða meira, í evrum.
Stjórnendur margra fyrirtækja taka vel í að skoða málið komi sú ósk fram.
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Bretar hunsa
viðvaranir
"2%4,!.$ !0 Abdullah, konungur
Sádi-Arabíu, segir að Bretar hafi
ekki brugðist við viðvörunum,
sem þeim hafi borist frá SádiArabíu, um hættu á hryðjuverkaárásum. Meðal annars hefðu
slíkar upplýsingar getað komið í
veg fyrir hryðjuverkin sem
framin voru í London 7. júlí árið
2005.
Þetta sagði Abdullah í viðtali
við breska útvarpið BBC, sem
birt var skömmu áður en hann
kom í heimsókn til London í gær.
„Ég held að flest lönd taki þessi
mál ekki mjög alvarlega, þar á
meðal, því miður, Bretland,“ sagði
Abdullah um hættuna á hryðjuverkum.
GB
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(EIMSKULEGT OG STËR MISTÎK

Pirraður Sarkozy í viðtali
"!.$!2¥+). !0 Nicolas Sarkozy

Frakklandsforseti batt snögglega
enda á viðtal sem hann var í hjá
fréttaskýringaþættinum 60
mínútur og sýndur var á sunnudagskvöld með þeim orðum að
það hefði verið „heimskulegt“ og
„stór mistök“.
Áður en viðtalið hófst kallaði
hann fjölmiðlafulltrúa sinn
„fávita“ fyrir að hafa bókað
viðtal á erfiðum degi.
Í viðtalinu ræddi hann samskipti Frakklands og Bandaríkjanna en varð pirraður þegar hann
var spurður út í eiginkonuna,
Ceciliu. „Ef ég hefði eitthvað að
segja um Ceciliu þá myndi ég
sannarlega ekki gera það hér,“
sagði Sarkozy og lýsti svo
viðtalinu lokið.
SDG
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Tugir
starfsmanna hjá Straumi-Burðarási fá
laun sín greidd í evrum, eða um
þriðjungur. Langflestir þeirra eða
alls 38 starfsmenn fá helming
launa sinna, þrjá fjórðu eða 100
prósent í evrum. Aðeins sjö starfsmenn fá aðeins fjórðung launa
sinna í evrum.
Straumur-Burðarás varð fyrst
íslenskra fyrirtækja til að gefa
starfsmönnum kost á að taka laun
í erlendum gjaldmiðli. Jóhanna
Vigdís Guðmundsdóttir, forstöðumaður samskiptasviðs, segir að
ekkert þak sé á hlutfallinu.
Straumur-Burðarás sé alþjóðlegt
fyrirtæki.
„Fólk gerir þetta yfirleitt í beinu
samhengi við þær skuldbindingar
sem það hefur í erlendum lánum
og það er ákveðin trygging þar,“
segir hún og hefur af þessu góða
reynslu, tekur sjálf laun að fullu í
evrum. „Þetta er fyrst og síðast
persónulegt val og hefur reynst
mér prýðilega.“
Sú þróun að fá greidd laun í
evrum virðist skammt á veg
komin hjá öðrum fyrirtækjum.
Benedikt Sigurðsson, upplýsingafultrúi hjá Kaupþingi, segir að
þessi ósk hafi ekki komið fram
svo hann viti en yrði ábyggilega
skoðuð hjá hverjum og einum ef
þess yrði óskað.
Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips, segir að hugmyndin hafi
ekki verið rædd innan fyrirtækisins. „Ég tel að meðan fyrirtæki er
með tekjur í íslenskum krónum sé
eðlilegt að greiða í íslenskum
krónum en svo er þetta spurning
um upptöku á evrunni,“ segir
hann.
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FJÎRUTÅU STARFSMENN 3TRAUMS
"URÈAR¹SS ¹ ¥SLANDI F¹ FIMMTÅU
TIL HUNDRAÈ PRËSENT LAUNA
SINNA Å EVRUM *ËHANNA 6IGDÅS
'UÈMUNDSDËTTIR FORSTÎÈU
MAÈUR SAMSKIPTASVIÈS ER EIN
ÖEIRRA ¶ETTA bHEFUR REYNST MÁR
PRÕÈILEGAm SEGIR HÒN

Matthías Imsland, forstjóri Iceland Express, segir að félagið hafi
um helming tekna sinna í erlendum gjaldeyri. Krónan geri fyrirtækinu lífið erfitt. Greiðslur í
evru hafi ekki komið til skoðunar
„en það er ljóst að við þurfum að
skoða okkar gang varðandi allt
tengt þessum málum,“ segir hann
og telur koma til greina að greiða
starfsmönnum í evrum.
Stefán Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri BHM, bendir á
gengisáhættu sem fylgi því að
taka laun í evrum nema það sé á
móti húsnæðislánum í erlendri
mynt. „Við kaupum allt í íslenskum krónum og því væri þetta bara
gengisáhætta frá okkar bæjardyrum séð nema þetta væri valkvætt

¶!5 & ,!5. ¥ %625N  STARFSMENN HJ¹ 3TRAUMI
"URÈAR¹SI F¹  PRËSENT LAUNA
SINNA Å EVRUM
N  STARFSMENN F¹  PRËSENT
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SEGIR SUMARHÒSABYGGÈ MUNU STYRKJA
3K¹LHOLT FJ¹RHAGSLEGA OG MENNINGARLEGA
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"ISKUPINN Å 3K¹LHOLTI

N 3AMTALS ERU ÖETTA  STARFS
MENN HJ¹ 3TRAUMI "URÈAR¹SI

og gæti verið með á móti lánum.“
Eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu ætlar Marel að gefa
starfsmönnum sínum kost á því að
fá laun í evrum.
GHS FRETTABLADIDIS

3AMGÎNGUR¹ÈHERRA SEGIR MENN HAFA FARIÈ FRAM ÒR SÁR Å UMR¾ÈU UM ÖJËÈVEGI

Á ekki að færa vegi án aura
3!-'®.'52 „Ríkisvaldið er ekkert

að taka neina vegi á höfuðborgarsvæðinu og færa þá yfir á sveitarfélögin án þess að tekjur komi á
móti,“ segir Kristján Möller samgönguráðherra.
Hann segir „menn hafa farið fram
úr sér í þessu máli síðustu daga“ og
þetta hafi verið „blásið upp“ í sjónvarpsfréttum.
Þar lýsti Sigurður Magnússon,
bæjarstjóri Álftaness, þungum
áhyggjum af því að um þriðjungur
þjóðvega á höfuðborgarsvæðinu
verði gerður að svokölluðum sveitarfélagavegum. Þetta sé mikil aðför
að fjárhag sveitarfélaganna, því
engir aurar komi á móti.
Kristján bendir hins vegar á að í
sjálfri flutningsræðu fyrrverandi
samgönguráðherra með vegalögum
hafi verið horfið frá þeirri hugmynd
að færa veghald til sveitarfélaga,

-µ46!4.336%)4 3AMGÎNGUR¹ÈHERRA SEGIR RÅKISVALDIÈ EKKI VERA AÈ F¾RA VEGI ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU YFIR TIL SVEITARFÁLAGA ¹N ÖESS AÈ TEKJUR KOMI ¹ MËTI

vegna andstöðu sveitarstjórnarmanna. Þar segi jafnframt að hefði
svo orðið hefðu sveitarfélög fengið
úthlutað fé af tekjustofnum til vegagerðarinnar.
Ofan á allt hafi vegamálastjóri
ekki lagt fram tillögur um að færa
vegi frá Vegagerð til sveitarfélaga.
Kristján fundaði um þetta við Jón

Rögnvaldsson vegamálastjóra, síðast í gær.
„Þetta er auðvitað mál sem á eftir
að vinna mikið og ræða miklu meira.
Og þetta verður ekki gert á næstunni,“ segir Kristján.
Hann minnir einnig á að málið sé
ekki bundið við höfuðborgarsvæðið.
KËÖ

Útsýni breytt af
annarri byggð
3+)05,!'3-, Sigurður Sigurðs-

son, vígslubiskup í Skálholti,
segir fyrirhugaða 100 sumarhúsa
byggð vestur af staðnum munu
styrkja Skálholt bæði fjárhagslega og menningarlega. Að sögn
Ríkisútvarpsins leggjast bæði
Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun gegn byggðinni en
sveitarstjórn Bláskógabyggðar
hefur úrslitaorðið.
„Þegar talað er um menningarlandslag er líklega verið að tala
um útsýni frá Skálholti eins og
það mun hafa verið í þúsund ár.
En allt í kringum Skálholtsstað; í
austri, suðri og vestri er verið að
byggja bæði íbúðarhús og
frístundabyggðir sem eru í beinni
sjónlínu frá Skálholti. Og því
ráðum við ekkert,“ bendir
Skálholtsbiskup á.
GAR
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&ERÈ $ISCOVERY LENGIST
,ENGJA ¹ FÎR GEIMSKUTLUNNAR $ISCOV
ERY UM EINN DAG TIL AÈ ¹HÎFN HENNAR
GETI RANNSAKAÈ SKEMMDIR ¹ SËLAR
SPEGLUM STÎÈVARINNAR 4¾KJABÒNAÈUR
STÎÈVARINNAR BILAÈI FYRIR SKEMMSTU OG
¹N SPEGLANNA GETUR HÒN EKKI FENGIÈ
N¾GT RAFMAGN

Skemmtilegri leið
til að ferðast!
Við bjóðum þér að leggja upp í ánægjulegt ferðalag með okkur, allt
frá bókun til lendingar. Skilvirkt bókunarkerﬁ og hlýtt viðmót um
borð tryggja skemmtilegt ferðalag með Iceland Express.
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%KKI FJ¹RVEITING TIL FRAMKV¾MDA VIÈ MISL¾G GATNAMËT ÖËTT ÖAU SÁU ¹ SAMGÎNGU¹¾TLUN FYRIR ¹RIN  
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nir

konan sem gaf kærasta sínum
endajaxl í afmælisgjöf?
 Hvað heitir danski gamanþátturinn sem verður á dagskrá
Ríkissjónvarpsins í fyrsta sinn í
vikunni?
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nú er orðin forseti Argentínu?

 Hvað heitir bandaríska leik-

Egilshöll

F os

 Hvað heitir forsetafrúin sem

Tilgangurinn með framkvæmdunum er að tengja Grafarvogshverfið og hverfi í Hamrahlíðum
saman, og tengja þau Vesturlandsveginum.
Mislægu gatnamótin eru á samgönguáætlun 2007-2010, en fjárveiting er þó ekki á áætlun þeirra
ára, þó gera megi ráð fyrir henni
á árunum 2011-2014, að því er
fram kemur í frétt frá Vegagerðinni.
BJ

3+)05,!'3-,
Vegagerðin
og
framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar kynntu í gær hugmyndir
sínar um nýjan veg sem tengja á
Grafarvog annars vegar og
Hamrahlíðar hins vegar með mislægum gatnamótum við Vesturlandsveg.
Um er að ræða svokölluð drög
að tillögu að matsáætlun vegna
fyrirhugaðra framkvæmda. Þar
er sagt frá því hvaða atriði er
áætlað að verði til skoðunar þegar
umhverfisáhrif þeirra eru metin.
Frestur þeirra sem hagsmuna
hafa að gæta til að skila athugasemdum við drögin er til og með
12. nóvember næstkomandi.

Leirtjörn
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verður forseti
í Argentínu
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Cristina Fernández de Kirchner hlaut yfirburðakosningu í forsetakosningunum í Argentínu sem
fram fóru á sunnudag. Cristina, sem er 54 ára lögfræðingur, tekur við af eiginmanni sínum, Nestor.
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!2'%.4¥.! !0 Cristina Fernández
de Kirchner hafði, þegar meira en
96 prósent atkvæða höfðu verið
talin í gær, hlotið um 45 prósent
atkvæða í fyrri umferð forsetakosninganna í Argentínu á sunnudag.
Þar með hafði hún tryggt sér
embættið, því seinni umferð kosninganna er ekki haldin nema efsti
frambjóðandi hafi hlotið innan við
fjörutíu prósent atkvæða eða
minna en tíu prósent muni á
tveimur efstu frambjóðendum.
Fernández er 54 ára lögfræðingur og þingmaður í öldungadeild landsins og hefur auk þess
verið forsetafrú Argentínu síðustu fjögur árin.
Fréttaskýrendur segja að hún
muni njóta þess að eiginmaður
hennar hafi nú þegar komið landinu út úr alvarlegri efnahagskreppu, en á hinn bóginn verði
hún að nota tækifærið og lagfæra ýmislegt sem aflaga hefur
farið í stjórnartíð eiginmannsins, meðal annars himinháa verðbólgu og síminnkandi afgang á
fjárlögum, að öðrum kosti njóti
hún varla stuðnings kjósenda
lengi.
Kosningabarátta hennar þótti
heldur óvenjuleg. Hún neitaði að

taka þátt í kappræðum við mótframbjóðendur, en sást þeim mun
oftar á ferðalögum erlendis þar
sem hún stillti sér upp til myndatöku með þjóðhöfðingjum.
Mörgum þykir hún minna svolítið á Evitu Peron, hina vinsælu
eiginkonu Juans Peron forseta –
að minnsta kosti þykir klæðaburðurinn svipaður, hvað svo sem út
úr því má lesa.
Cristina
Fernández
verður
önnur konan sem gegnir forsetaembætti í Argentínu. Isabel Peron,
sem giftist Juan Peron eftir að
Evita lést, var varaforseti hans og
tók við embættinu þegar Peron
féll frá árið 1974. Hún gegndi
starfinu í 20 mánuði en þá steypti
herinn henni af stóli.
Stóra spurningin í argentínskum stjórnmálum nú er hins vegar
hvað eiginmaður hennar ætlar að
gera þegar hann víkur úr embætti
fyrir Cristinu. Sjálfur segist hann
hæstánægður með að verða eiginmaður forsetans, en fáir virðast
þó trúa því að hann ætli að halda
sig alveg baksviðs.
Jafnvel hafa heyrst vangaveltur
um að þau hafi hug á að skipta
aftur um hlutverk í næstu forsetakosningum árið 2011.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

Auglýsingasími
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N !RGENTÅNA ER N¾STST¾RSTA LAND
3UÈUR !MERÅKU ¹ EFTIR "RASILÅU OG
ÖAÈ ¹TTUNDA ST¾RSTA Å HEIMINUM
MEÈ   MILLJËN FERKÅLËMETRA
LANDSV¾ÈI
N ¥BÒAFJÎLDI ER   MILLJËNIR
SAMKV¾MT TÎLUM 3AMEINUÈU
ÖJËÈANNA FR¹ ¹RINU 

N /PINBERT TUNGUM¹L ER SP¾NSKA
OG ERU ALGENGUSTU TRÒARBRÎGÈIN
KRISTNI
N !RGENTÅNA LÕSTI YFIR SJ¹LFST¾ÈI 
JÒLÅ  ÈUR VAR LANDIÈ UNDIR
STJËRN 3P¹NVERJA
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iPod
ready

32”
7LOERVSDNNL

7LOERVSDNNL

32” LCD flatskjár EPT 3250M

47” LCD flatskjár EPT 4710M

Yamaha RD-X710

Yamaha YSP1100 heimabíóhátalari

47”

Yamaha RX-V2700 heimabíómagnari

9HUNU

iPod
ready

Verð áður 139.990 kr.

Verð áður 379.990 kr.

Yamaha RX-V1800 heimabíómagnari

7LOERVYHU
NU

7LOERVYHU
NU

9HUNU

7LOERVSDNNL

7LOERVSDNNL
iPod
ready

42” Plasma flatskjár P42T01

42” Plasma flatskjár P42T01

Yamaha RX-V1700 heimabíómagnari

9HUNU
KEF 5005.2 heimabíókerfi
KEF KHT 3005 heimabíóhkerfi

Þráðlausir bakhátalarar
Einstök tækni
5 hátalarar + bassi

Yamaha RX-V661 heimabíómagnari

Verð áður 514.990 kr.

7LOERVYHUNU

7LOERVSDNNL

iPod

Yamaha RX-V861 heimabíómagnari

Verð áður 409.985 kr.

7LOERVYHUNU

26”

ready

Yamaha RX-V861 heimabíómagnari

9HUNU

7LOERVSDNNL
iPod

26” LCD flatskjár EPT 2650M

ready

22” LCD flatskjár EPT 2230M
Yamaha RX-V661 heimabíómagnari

9HUNU
KEF Picoforte 1 iPod hljómtæki

Verð áður 129.995 kr.

Verð áður 99.995 kr.

7LOERVYHU
NU

7LOERVYHU
NU
Yamaha RX-V461 heimabíómagnari

9HUNU
/RVDXLJYLDOODUJÅPOXIMDUVWULQJDUQDU/RJLWHFK+DUPRQ\VWMÂUQDUÅOOXPJUpMXQXP
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Opnunartími: virka daga 9-18 | laugardaga 12-17

Ármúli 26 / Sími 522 3000 / www.hataekni.is
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KEF Picoforte 3 iPod hljómtæki
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®GMUNDUR *ËNASSON KALLAR EFTIR UMR¾ÈU UM bSAMKRULLm FORSETANS OG AUÈMANNA !NGELA -ERKEL KANSLARI

Telur forsetann þjón braskara
34*«2.-, „Ef sá Ólafur Ragnar

Grímsson, sem ég þekkti ágætlega, er orðinn feiminn við opinbera umræðu, þá er mér illa
brugðið,“ segir alþingismaðurinn
Ögmundur Jónasson á heimasíðu
sinni.
Tilefni orða Ögmundar er nýleg
ummæli forsetans um að íslenska
þjóðin yrði að gera það upp við
sig hvort hún vildi að forsetaembættið yrði notað til að styrkja
stöðu Íslendinga á heimsvísu eða
hvort hafa ætti forsetann einvörðungu til „heimabrúks“.
Ögmundur segir að eftir sem
liðið hafi á forsetatíð Ólafs Ragnars hafi hinn síðarnefndi lagt

'2*«4) 3,®.'6!¨ 0ALESTÅNUMAÈUR
NOTAR SLÎNGVU TIL AÈ GRÕTA ÅSRAELSKA HER
MENN VIÈ MËTM¾LI GEGN ¥SRAELSSTJËRN
(ËPUR FËLKS MËTM¾LTI ÖVÅ AÈ EKKI V¾RI
ENN BÒIÈ AÈ F¾RA HLUTA AÈSKILNAÈAR
MÒRSINS ¹ 6ESTURBAKKANUM EINS OG
H¾STIRÁTTUR ¥SRAELS ÒRSKURÈAÈI FYRIR
NOKKRUM M¹NUÈUM
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)LLA BRUGÈIÈ EF
«LAFUR 2AGNAR
'RÅMSSON
ER FEIMINN
VIÈ OPINBERA
UMR¾ÈU SEGIR
ALÖINGISMAÈUR
6INSTRI GR¾NNA

sífellt meiri áherslu á að aðstoða
íslensk fyrirtæki og fjárfesta í

svokallaðri útrás þeirra.
„Mér finnst forsetinn ganga allt
of langt í að þjóna fjárfestingarbraski, sem iðulega hefur gengið
út á að komast yfir einkavæddar
eigur og auðlindir víðs vegar um
heiminn,“ skrifar Ögmundur, sem
enn fremur gerir að umræðuefni
ummæli Ólafs Ragnars um að
hann taki ekki þátt í opinberri
umræðu um ferðir sínar og ferðamáta:
„Að sjálfsögðu á að ræða þessi
mál til hlítar, það er til hvers við
ætlumst af forsetaembættinu og
þá ekki síst samkrull þess við auðmenn, innlenda sem erlenda.“
GAR

Þvinguð hjónabönd refsiverð
¶µ3+!,!.$ !0 Angela Merkel,
kanslari Þýskalands, vill herða
viðurlög við þvinguðum hjónaböndum. Þykir þetta enn eitt
merki um þverrandi þolinmæði
gagnvart siðum íslamskra
innflytjenda sem stríða gegn
frjálslyndum viðhorfum í
Þýskalandi.
„Ég er fullkomlega fylgjandi
því að refsa eigi fyrir þvinguð
hjónabönd sem glæp,“ sagði
Merkel á kvennaráðstefnu
Kristilega demókrataflokksins.
Í þau fáu skipti sem saksóknarar ákæra vegna þvingaðra
hjónabanda þurfa þeir að styðjast
við lög sem banna árásir.
SDG

(¾STIRÁTTUR UM M¹L !FLS GEGN .#, ¹ +¹RAHNJÒKUM

(AFRANNSËKNASTOFNUNIN

Dálítill bati á
rækjustofni

Lettneski túlkurinn
skal sæta farbanni

3*6!2²46%'3-, Dálítill bati
virðist vera á rækjustofninum í
Ísafjarðardjúpi og einnig virðist
rækjustofninn í Arnarfirði hafa
náð sér aðeins á strik.
Þetta sýna niðurstöður
haustkönnunar Hafrannsóknastofnunarinnar á rækjumiðunum
á Vestfjörðum og úti fyrir Norðurlandi. Nýliðun rækju virtist góð
í Ísafjarðardjúpi, Skjálfanda og
Öxarfirði.
Minna var af eins árs þorski og
eldri á öllum svæðum en kannanir Hafrannsóknastofnunarinnar
hafa sýnt síðustu vetur. Hins
vegar var mikið af ýsu eins árs
og eldri, einkum fjögurra ára ýsu.
Sá árgangur hefur verið áberandi
inni á öllum fjörðunum í fjögur ár
á meðan þorskurinn virðist ekki
eins staðbundinn.

$«-3-, Hæstiréttur hefur staðfest úrskurð Héraðsdóms Austurlands þess efnis að lettneskur ríkisborgari, sem starfaði hér á landi
sem túlkur á vegum starfsmannaleigunnar NCL og GT verktaka,
verði í farbanni fram til þriðjudagsins 6. nóvember meðan verið
er að rannsaka hvort hann hafi
gerst sekur um brot á almennum
hegningarlögum.
Í úrskurðinum kemur fram að
yfirheyrslum yfir kærða sé ekki
lokið og enn eigi eftir að bera undir
hann gögn sem hafi grundvallarþýðingu í málinu. Þá eigi eftir að
yfirheyra minnst tvo menn sem
liggi undir grun og líklega verði að
bera framburð þeirra undir kærða.

JSS

  

Hætta sé á að hann reyni að komast úr landi áður en meðferð málsins lýkur og koma sér þannig hjá
fullnustu refsingar. Honum er því
gert að sæta farbanni.
Í úrskurði Hæstaréttar kemur
fram að kærði sé sakaður um að
hafa boðið þrettán starfsmönnum
fyrirtækis fé ef þeir færu tafarlaust úr landi og gæfu engar frekari skýrslur hjá lögreglu. Þá hafi
kærði, ásamt öðrum manni, hótað
að sverta nöfn starfsmannanna
gagnvart öðrum fyrirtækjum hérlendis og erlendis. Átta af starfsmönnunum þrettán hafi yfirgefið
landið og rökstuddur grunur leiki á
að til standi að senda kærða einnig
úr landi.
GHS
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FIMM FYRIRSPURNIR ¹ VIKU VEGNA MYGLUSVEPPS Å HÅBÕLUM FËLKS

Myglusveppir geta valdið
heilsubresti
Myglusveppir í húsum geta valdið ofnæmi hjá
heimilisfólki og eiturefnin sem þeir gefa frá sér geta
valdið heilsubresti. Talið er að töluvert sé um myglusveppi í gömlum húsum og nýjum.
(%),"2)'¨)3-, Talsvert er um
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myglusveppi í gömlum og nýjum
húsum, sérstaklega þar sem raki
er vandamál. Sveppirnir geta
valdið ofnæmi hjá heimilisfólkinu og eiturefni sem þeir gefa frá
sér geta valdið heilsubresti. Ekki
er vitað hversu mikið vandamál
þetta er á Íslandi en Björgvin
Víglundsson verkfræðingur segir
að „allt of mikið“ sé um þetta í
nýjum húsum.
Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir líffræðingur þekkir þetta vandamál
af eigin raun en hún rekur fyrirtækið Hús og heilsa. Hún segist
fá fjórar til fimm símhringingar
á viku. Lítið sé um þetta vitað en
myglusveppir geti haft áhrif á
öndunarfæri. „Myglusveppurinn
lifir á röku svæði, oft í gluggum
og þvottavélum. Hann getur lifað
á þvottaefni og mýkingarefni og
stundum sést slikja í sápuhólfum.
Þegar mikill sveppur er í þvottavél þá er uppsprettan annars staðar í húsinu. Myglusveppavöxtur
er yfirleitt dökkleitur, svartur,
grár eða brúnn og sést gjarnan
innan á rúðum,“ segir hún.
Lítið er vitað um það tjón sem
eiturefni frá sveppum valda
heilsu manna. Fólk sem er með
ofnæmi gagnvart myglusveppum getur fengið nefrennsli, rauð
augu, hnerra, hósta og önnur einkenni í öndunarfæri auk þess
sem sýkingar geta komið fram í
lungum og ennisholum. En eituráhrif sveppanna geta í fyrstu
valdið
bólguviðbrögðum
og
flensulíkum einkennum en síðan

Myglusveppurinn lifir á
röku svæði, oft í gluggum
og þvottavélum. Hann getur lifað
á þvottaefni og mýkingarefni og
stundum sést slikja í sápuhólfum.
39,'*! $®'' 3)'52*«.3$«44)2
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geta einkennin orðið sterkari og
er til dæmis talið að síþreyta og
stanslausir verkir geti komið
upp.
Engar rannsóknir hafa verið
gerðar á eituráhrifum sveppanna.
Gunnar Jónasson barnaofnæmislæknir segir að ekki hafi mörg
börn greinst með ofnæmi fyrir
myglusveppum og trúlega sé
þetta algengara hjá fullorðnum.
Davíð Gíslason ofnæmislæknir
segir engar rannsóknir til og því
lítið vitað.
„Ég hef látið rækta nokkrum
sinnum í heimahúsum en mín tilfinning er sú að það sé lítið um
sveppi í húsum,“ segir hann og
kveðst hefðu orðið var við vandamálið ef talsvert væri um það.
„Tæknin er ekki nógu fullkomin til að mæla þetta og kannski
skortir þekkinguna líka. Það er
greinilegt að allur þorri fólks
þolir sveppi í híbýlum en svo eru
einstaka sem þola það ekki. Þeir
þurfa vafalítið að forðast þetta.
Fyrir þá er ekki annað að gera.“
GHS FRETTABLADIDIS
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9FIRLÕSING FR¹ FLUGFÁLAGINU *ET8 VEGNA ATVIKS VIÈ LENDINGU ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI

Stútur dæmdur
í sektargreiðslu

"REMSUSKILYRÈI VERRI EN FLUGTURN SAGÈI TIL UM

$«-3-, Karlmaður hefur verið

dæmdur í Héraðsdómi Austurlands til að greiða 160 þúsund
krónur til ríkissjóðs fyrir
ölvunarakstur. Hann var einnig
sviptur ökuleyfi í eitt og hálft ár
og látinn greiða tæpar tvö
hundruð þúsund krónur í sakarkostnað.
Maðurinn ók ölvaður eftir
þjóðveginum frá Einarsstöðum í
Fljótsdalshéraði í átt til Egilsstaða
13. maí síðastliðinn. Bílferðinni
lauk með því að hann missti stjórn
á bílnum og lenti utan vegar. Fyrir
dómi hélt maðurinn því fram að
hann hefði ekki ekið bílnum, en
dómurinn tók ekki mark á því. SÖS

3!-'®.'52 „Lending vélarinnar
var með eðlilegum hætti en við lok
lendingarbruns varð áhöfninni
ljóst að bremsuskilyrði voru algerlega ófullnægjandi og önnur en
samkvæmt upplýsingum frá flugturni.“
Svo segir í yfirlýsingu frá flugfélaginu JetX ehf. vegna atviksins
um helgina þegar vél frá flugfélaginu rann út af flugbrautinni á
Keflavíkurflugvelli.
Rannsóknarnefnd flugslysa fer
með rannsókn málsins, sem hún
lítur á sem alvarlegt flugatvik.
Nefndin mun taka flugritagögn
til greiningar og rannsaka flug og
lendingu flugvélarinnar nánar.

Í tilkynningu frá rannsóknarnefndinni segir að í aðflugi að
Keflavíkurflugvelli hafi bremsuskilyrði verið uppgefin sem góð
með ís á stöku stað. Í lendingarbruni hafi áhöfnin orðið vör við að
bremsuskilyrðin voru ekki eins og
búist hafði verið við.
Í tilkynningu JetX segir að með
tilliti til þessara aðstæðna og í
samræmi við almennar verklagsreglur í flugi hefði flugstjórinn
valið að beita harðri lendingu.
JSS
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2ANNSËKNARNEFND FLUGSLYSA FER MEÈ
RANNSËKN ATVIKSINS ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI
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-).+52 2ÅFLEGA  MINKAR HAFA VEIÈST

Å GILDRUR EN HUNDAR VEIDDU 

-INKAVEIÈI¹TAK GENGIÈ VEL

Minkaveiðin
minnkar ekki
.44²2! Vel hefur gengið að

fækka mink í veiðiátaki á
Snæfellsnesi og í Eyjafirði sem
hófst í janúar síðastliðnum. Fram
kemur á vef Umhverfisstofnunar
að 312 minkar hafi veiðst það
sem af er árinu.
Ríflega 220 minkar hafa veiðst
í gildrur en hundar veiddu
tæplega 80. Afgangurinn var
ýmist skotinn eða fannst dauður.
Óvenju hátt hlutfall af læðum
veiddist í vorveiðinni, allt að
helmingi fleiri en áður hefur
verið, segir í frétt á vef
Umhverfisstofnunar.
Alls verður varið 135 milljónum króna til að fækka mink á
Snæfellsnesi og í Eyjafirði í
átaki sem standa á til ársloka
2009.
BJ
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BORGINNI ¾TLAR AÈ LEGGJA ¹HERSLU ¹ AUKNA
BARNAVERND OG AÈSTOÈ VIÈ F¹T¾K BÎRN

2EYKJAVÅKURBORG

Einhugur í
velferðarráði
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Verð 5.985.000 kr.

36%)4!234*«2.)2 Fulltrúar

Sjálfstæðisflokks í velferðarráði
Reykjavíkur segja áhersluatriði
nýs meirihluta ráðs byggja að
nánast öllu leyti á áherslum fyrri
meirihluta. „Enda snúast þessi
atriði um hlutverk okkar og lúta
að því að auka velferð borgaranna,“ segja sjálfstæðismenn.
Meðal þess sem nýi meirihlutinn kveðst ætla að leggja áherslu
á eru húsnæðismál og málefni
barna og aldraðra. Hvað börn
snertir segir meirihlutinn að
áhersla verði aukin á barnavernd
og forvarnastarf og stuðning og
aðstoð við fátæk börn og börn í
áhættuhópi.
GAR

5.685.000 kr.
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Mánudaga - föstudaga

10 - 18
Laugardaga

10 - 14
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AUGLÕSING SEM SÕNIR UNGBARN MEÈ ARM
BAND SEM ¹ STENDUR bSAMKYNHNEIGÈURm
HEFUR VAKIÈ MIKIL VIÈBRÎGÈ ÖAR SEM
HÒN HEFUR VERIÈ SÕND ¹ ¥TALÅU  AUGLÕS
INGUNNI STENDUR LÅKA b+YNHNEIGÈ ER EKKI
VALm
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&RANSKIR HJ¹LPARSTARFSMENN LÅKLEGA FANGELSAÈIR SEGIR INNANRÅKISR¹ÈHERRA 4SJAD

&ANGELSI OG ¾VILÎNG SVIPTING

TLUÈU AÈ SMYGLA  BÎRNUM

Dæmdur fyrir
að aka ölvaður

0!2¥3 !0 Sex franskir starfsmenn

$«-3-, Rúmlega tvítugur maður

hjálparsamtakanna Örkin hennar
Zoey verða líklega fangelsaðir
fyrir að hafa reynt að smygla 103
börnum frá Tsjad til Frakklands í
síðustu viku að því er innanríkisráðherra Tsjad, Ahmad Mahamad
Bachir, sagði í samtali við fréttavef BBC. Tíu í viðbót voru handteknir, þar af sjö manna spænsk
áhöfn þotunnar sem samtökin
leigðu til að flytja börnin.
Þotan sem um ræðir er íslensk
og í eigu Loftleiða, dótturfélags
Icelandair, að því er fréttavefurinn visir.is greinir frá. Spænska
flugfélagið Girjet leigir þotuna til
ársins 2009 án áhafnar en Loft-

leiðir sjá um viðhald hennar.
Hjálparsamtökin segja börnin
munaðarleysinga frá Darfur-héraði í Súdan sem þau hafi ætlað að
koma til ættleiðingar í Frakklandi
og þvertaka fyrir að þau hafi
ætlað að selja þau.
Hins vegar segja starfsmenn
Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna að mörg barnanna sem eru
nú á munaðarleysingjahæli í
Tsjad kalli nöfn foreldra sinna
um nætur og segist vera frá tsjadneskum þorpum.
„Þeir útbjuggu fölsuð vegabréf
... Í okkar augum er mannrán
meira en glæpur. Þeir gætu þurft
að sitja í fangelsi í nokkur ár,“

"!2.!(«052).. &ORSETI 4SJAD )DRISS

$EBY HEIMSËTTI BÎRNIN ¹ MUNAÈARLEYS
INGJAH¾LI Å BORGINNI !BECHE
./2$)#0(/4/3!&0

sagði Bachir um starfsmennina.
Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti hefur sagt aðgerðir samtakanna ólöglegar og óásættanlegar.
SDG

-ENNINGARH¹TÅÈ !KRANESS

,AÈA FJÎLSKYLDUR TIL LANDSEYJA

Landsþekktir
skemmtikraftar
troða upp

Hækka bætur
fyrir fjórða og
fimmta barn
,!.$3%9*!2 Álendingar stefna

!+2!.%3 Menningarhátíðin
Vökudagar hefst á Akranesi á
morgun. Þetta er í fimmta sinn
sem hátíðin er haldin. Umfang
hátíðarinnar hefur aukist ár frá
ári og nýtur hún vaxandi vinsælda meðal bæjarbúa og annarra.
Á Vökudögum í ár koma landsþekktir listamenn fram í bland
við heimamenn. Meðal annars
mun tónlistarfólk á borð við
Margréti Eir og Magna Ásgeirsson troða upp með nemendum
grunn- og fjölbrautaskóla bæjarins, Möguleikhúsið sýna leikritið
„Langafi prakkari“ og Úlfhildur
Dagsdóttir halda fyrirlestur um
japanskar teiknimyndasögur. EB

að því að hækka barnabætur á
næsta ári. Barnabæturnar hækka
mest fyrir fjórða og fimmta
barnið í fjölskyldunni. Þannig
vonast heimastjórnin á Álandseyjum til að bæta kjör þeirra
sem erfiðast eiga og lokka fleiri
barnafjölskyldur til Álandseyja,
að sögn Hufvudstadsbladet.
Heimastjórnin er um þessar
mundir að ganga frá fjárhagsáætlun með afgang upp á rúmar
900 milljónir króna. Ný skýrsla
sýnir að stórar barnafjölskyldur
og einstaklingar eiga fjárhagslega erfitt og því eru bætur
hækkaðar verulega.
GHS

®RYGGISVERÈIR "LACKWATER

Njóta friðhelgi
við rannsókn
"!.$!2¥+). !0 Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna hét
öryggisvörðum Blackwater
friðhelgi við rannsókn á skotárás, þar sem 17 Írakar voru
skotnir til bana.
Öryggisverðirnir eru sagðir
hafa skotið á óvopnað fólkið.
Þetta minnkar líkurnar á því
að nokkur verði sóttur til saka
vegna morðanna. Samskipti milli
írösku ríkisstjórnarinnar og
þeirrar bandarísku hafa verið
erfið vegna skotárásarinnar og
er ekki búist við að þau batni við
KËÖ
þetta.

hefur verið dæmdur í 60 daga
fangelsi og til 60 þúsund króna
sektar og ævilangrar sviptingar
ökuréttar vegna ölvunaraksturs.
Maðurinn sagðist við skýrslutöku hafa drukkið sex hálfs lítra
bjóra fyrir aksturinn, sem endaði
utan vegar. Játninguna dró hann
síðan til baka fyrir dómi. Dómurinn taldi vitni sem báru að
maðurinn hefði ekki ekið bifreiðinni ótrúverðug.
Þetta var í fjórða skipti sem
maðurinn er sakfelldur fyrir
ölvunarakstur.
Héraðsdómur Suðurlands kvað
upp dóminn.
JSS

+%00.)33+!0 /' 3492+52 %LDRI BORGARARNIR SEM HITTAST ¹ RINGË¾FINGUM Å +ËPAVOGI HAFA ENN YNDI AF ÖVÅ AÈ STUNDA ÅÖRËTTIR ÖËTT
ALDURINN HAFI F¾RST YFIR -ARGRÁT "JARNADËTTIR ÅÖRËTTAKENNARI SEM MIKIÈ HEFUR L¹TIÈ SIG VARÈA LÅKAMSR¾KT ELDRI BORGARA SEGIR SKORT
HAFA VERIÈ ¹ ÅÖRËTTAGREINUM FYRIR FRÅSKT ELDRA FËLK EN EFTIR AÈ RINGË BARST TIL LANDSINS HAFI BREYTING ORÈIÈ ¹
&2¡44!",!¨)¨0*%452

.Õ ÅÖRËTT RYÈUR SÁR TIL RÒMS MEÈAL ELDRA FËLKS ¹ ¥SLANDI

Ringó heillar eldri borgara
4«-345.$)2 „Það hefur virkilega

skort íþróttagreinar fyrir fríska
eldri borgara hér á landi,“ segir
Margrét Bjarnadóttir íþróttakennari, sem mikið hefur látið
sig varða líkamsrækt eldri borgara. Hún segir íþróttina ringó,
sem vaxandi áhugi er fyrir hér á
landi, tilvalda fyrir eldra fólk.
Leikurinn er uppruninn í Tékklandi og hefur hann meðal annars

orðið vinsæll í Danmörku á
skömmum tíma en þar kynntist
Margrét einmitt íþróttinni. Hún
segir leikinn á margan hátt minna
á blak og reglurnar svipaðar. Í
stað bolta sé þó leikið með tvo
gúmmíhringi.
„Þegar ég sá þessa íþrótt fyrst
spilaða hugsaði ég strax með mér
að þetta væri gaman að leika á
ættarmótum vegna þess hve

íþróttin hentar öllum aldurshópum vel, ekki síst þeim eldri,“
segir Margrét.
Íþróttin barst fyrst hingað til
lands um áramót en er nú stunduð í Kópavogi, Garðabæ og Akranesi auk þess sem æfingar hefjast í ÍR-heimilinu í Breiðholti á
föstudag klukkan hálf ellefu og
verða tímarnir eldri borgurum
að kostnaðarlausu.
KDK

&¾RÈUR Å FANGAGEYMSLU

Ók á vegvísi og
póstkassa
,®'2%',5-, Fólksbíll fór út af
Hvammsvegi, skammt austan við
Hveragerði, um hádegi á
laugardag. Ökumaður bílsins,
sem var ölvaður, ók honum á
vegvísi og póstkassa.
Lögreglan á Selfossi handtók
manninn og flutti hann í fangageymslu þegar í ljós kom að
hann var talsvert ölvaður. Hann
neitaði sök, en samkvæmt
upplýsingum frá lögreglunni
voru vitni að því þegar hann ók
út af.
SÖS
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3K¹KBORÈSMORÈINGINN

Lífstíðardómur
fyrir 48 morð
2²33,!.$ !0 Skákborðsmorðing-

inn í Rússlandi var í síðustu viku
dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir
að hafa myrt 48 manns.
Alexander Pichushkin, 33 ára
gamall smiður, merkti fórnarlömb sín inn á reiti skákborðs og
var markmið hans að fylla alla 64
reitina. Aðeins náðist að sanna á
hann 48 morð en Pichushkin
gortaði af því að hafa myrt 63
manns.
Ekkert hliðstætt morðmál í
Rússlandi hefur vakið jafn mikla
athygli síðan Andrei Chikatilo var
líflátinn árið 1994 fyrir morð á 52
börnum og ungum konum á tólf
ára tímabili.
SDG

6ELFERÈARR¹È 2EYKJAVÅKUR

Gegn frjálsari
sölu áfengis
36%)4!234*«2.)2 „Velferðarráð

Reykjavíkurborgar varar við
hugmyndum um aukið frelsi á
áfengissölu sem lagt er til í nýju
frumvarpi sem nú
er til meðferðar á
Alþingi Íslendinga,“ segir í
ályktun velferðarráðsins.
„Rannsóknir í
Svíþjóð, Finnlandi,
Bandaríkjunum og
Kanada sýna fram
á margföldun á
neyslu þegar
aðgengi er aukið
"*®2+ 6),
með afnámi
(%,-3$«44)2
einkasölu,“ segir
velferðarráðið og bætir við:
„Líklegt er að þeir sem muni nýta
sér aukið aðgengi að áfengi séu
þeir sem síst skyldi. Afleiðingarnar munu bitna á börnum og
ungmennum sem nú þegar búa
við erfið uppeldisskilyrði vegna
áfengisneyslu forráðamanna
sinna.“
GAR

!LLIR SLUPPU ËMEIDDIR

Þyrla hrapaði á
olíuflutningabíl
./2%'52 !0 Betur fór en á horfð-

ist þegar lítil þyrla hrapaði á olíuflutningabifreið í Noregi í gær.
Þrír menn voru um borð í
þyrlunni og sluppu þeir allir
ómeiddir. Enginn var í bifreiðinni
sem var kyrrstæð á byggingasvæði.
Þyrlan lenti á hvolfi á bifreiðinni og munaði minnstu að hún
lenti á olíutanknum, en í tanknum
voru sjö þúsund lítrar af eldfimri
dísilolíu.
„Þetta er býsna ótrúlegt,“ sagði
Rune Arneberg, yfirmaður lögreglunnar í Sarpsborg.
Þyrlan var á sveimi yfir byggingasvæðinu í þeim tilgangi að
kvikmynda það þegar óhappið
varð.
GB

'RÅMUKL¾DDIR VERNDARAR

Ofurhetjur tína
rusl á götum
New York
"!.$!2¥+). !0 Þrettán manns
sem segjast „raunverulegar
ofurhetjur“ tíndu rusl og dreifðu
forvarnarbæklingum gegn
glæpum á sunnudaginn í New
York. Kvikmyndagerðarmaðurinn
Chaim Lazaros myndaði hópinn
eftir að hann rakst á ofurhetjurnar í netsamfélaginu MySpace og
vinnur nú að heimildarmynd um
þær.
Ofurhetjurnar vildu ekki gefa
upp nöfn sín en sögðust flestar
starfa í nágrenni heimila sinna.
Fyrrverandi vændiskona sem
kallar sig Götuhetjuna gætir nú
öryggis annarra vændiskvenna.
Maður sem kallar sig Húsvörðinn
lagar hins vegar rafmagn hjá
fólki.
SDG

+ONA D¾MD TIL DAUÈA FYRIR AÈ R¾NA BARNI SEM LEIDDI TIL DAUÈA MËÈURINNAR

3KIPI HVOLFDI Å &EMERN SUNDI

Skar barn úr móðurkviði

Talið að fimm
hafi drukknað

!0 Bandarísk kona,
Lisa Montgomery, var í síðustu
viku sakfelld fyrir mannrán sem
leiddi til dauða eftir að hún skar
barn úr móðurlífi óléttrar konu
sem lést síðar. Barnið tók hún
heim með sér. Montgomery, sem
er 39 ára gömul, var dæmd til
dauða fyrir glæpinn.
Verjendur sögðu hana þjást af
geðröskun og ranghugmyndum
um að hún væri ólétt, og þar sem
komið hefði verið að lokum
ímyndaðrar óléttu Montgomery
og blekkingin í hættu hefði hún
verið í draumkenndu ástandi
þegar hún framdi verknaðinn.
Saksóknari sagði Montgomery

"!.$!2¥+).

,)3! -/.4
'/-%29

6AR GRIPIN AF
LÎGREGLU DAGINN
EFTIR AÈ 3TINNET
DË ÖAR SEM
HÒN VAR AÈ SÕNA
BARNIÈ SEM SITT
EIGIÈ
./2$)#0(/4/3!&0

hafa stjórnast af ótta við að fyrverandi
eiginmaður
hennar
myndi komast að því að hún væri
að ljúga til um óléttuna og nota

það gegn henni í forræðisdeilu
yfir tveimur börnum þeirra.
Montgomery hafði sagst eiga
von á sér í desember 2004. Þegar
sá tími nálgaðist setti hún sig í
samband við 23 ára ólétta konu,
Bobbie Jo Stinnet, undir því yfirskyni að ætla að kaupa af henni
hvolp og mælti sér síðan mót við
hana.
Saksóknari segir Montgomery
hafa reynt að kyrkja Stinnet, sem
var gengin átta mánuði, með
reipi. Stinnet hafi þó verið með
meðvitund og reynt að verja sig
þegar Montgomery byrjaði að
skera barnið úr kviði hennar með
eldhúshnífi.
SDG

+!50-!..!(®&. !0 Björgunarmenn fundu lík tveggja skipverja
vöruflutningaskips sem hvolfdi á
Femern-sundi á milli Danmerkur
og Þýskalands á sunnudag.
Björgunarmenn eru vonlitlir um
að finna fimm manns, sem enn er
saknað, á lífi. Ellefu voru um borð
í skipinu sem er skráð í Slóvakíu
og var þremur bjargað stuttu eftir
að það sökk um borð í rússneskt
skip. Þrjú lík hafa fundist.
Skipið, sem er 80 metrar að
lengd, var að flytja ammóníumklóríð. Ekkert benti til þess að
farmurinn né eldsneyti hefði lekið
úr skipinu í gær. Óljóst er hvers
vegna skipinu hvolfdi.
SDG
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„ ORÐRÉTT“
Bara kanínan

Með góðum óskum

b¶ËTT VIÈ SÁUM BJARTSÕN EFTIR
ORÈ $AGS ER BJÎRNINN EKKI
UNNINNm

b,EIKHÒSSTJËRAFERILL 'UÈJËNS
0ETERSEN ER SENN ¹ ENDA ¶AÈ
ER GËÈ TILHUGSUNm
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Rúta til Akureyrar og flug suður
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b6IÈ ERUM AÈ FARA YFIR SAMR¾MDU PRËFIN Å
FJËRÈA OG SJÎUNDA BEKK ¶ETTA ER RÒMUR TUGUR
AF KENNURUM SEM ER Å YFIRFERÈINNI OG GERIR ÕMIS
KONAR HANDTÎK KRINGUM PRËFIN 6IÈ ÖURFUM TIL
D¾MIS AÈ G¾TA ÖESS AÈ ÖAÈ BERIST PRËF FR¹
ÎLLUM NEMENDUM SEM PRËF EIGA AÈ
BERAST FR¹ KANNA HVORT MIKIÈ ER AF
EYÈUM Å PRËFHEFTUNUM TIL AÈ MYNDA
HVORT NEMANDI HAFI NOTAÈ LJËSAN
BLÕANT ÖVÅ AÈ Ö¹ SÁST HANN EKKI OG
SVO ERU ALLS KONAR SM¹ATRIÈI m SEGIR
3IGURGRÅMUR 3KÒLASON SVIÈSSTJËRI HJ¹
.¹MSMATSSTOFNUN
b¥ FJËRÈA OG SJÎUNDA BEKK ERU ÖETTA
UM  ÖÒSUND EININGAR EÈA UM 
ÖÒSUND PRËFHEFTI ÖVÅ AÈ NEMENDURNIR
ERU NÅU ÖÒSUND OG FJÎGUR HEFTI ¹
HVERN NEMANDAm
3IGURGRÅMUR ER

N ¶EGAR VÅSINDAMENN
UPPGÎTVUÈU EIGINLEIKA
VARMAFR¾ÈI VORU SMÅÈ
AÈAR ÖRJ¹R MEGINREGLUR
SEM NEFNAST FYRSTA ANNAÈ
OG ÖRIÈJA LÎGM¹L VARMA
FR¾ÈINNAR %ITT LÎGM¹L TIL
VIÈBËTAR ¹TTI ÖË EFTIR AÈ KOMA
Å LJËS SEM SEGIR AÈ TVEIR HLUTIR
SEM ERU HVOR UM SIG Å HITAJAFN
V¾GI VIÈ ÖRIÈJA HLUT ERU SJ¹LFIR
Å HITAJAFNV¾GI HVOR VIÈ ANNAN
¶AR SEM ÖETTA LÎGM¹L ÖËTTI ENN
MEIRA UNDIRSTÎÈUATRIÈI Å VARMA
FR¾ÈI EN HIN ÖRJÒ ÖËTTI ¹ST¾ÈA
TIL AÈ HAFA ÖAÈ FYRST EN TITILLINN
bFYRSTA LÎGM¹LIÈm VAR UPPTEKINN
4IL AÈ REDDA ÖVÅ VAR NÕJA LÎGM¹LIÈ
EINFALDLEGA NEFNT NÒLLTA E
ZEROTH LÎGM¹L VARMAFR¾ÈINNAR

MIKIÈ ¹ FERÈ OG FLUGI ÖVÅ AÈ HANN ER NÕLEGA
FLUTTUR TIL (ÒSAVÅKUR MEÈ FJÎLSKYLDU SÅNA (ANN
SEGIST VERA Å B¾NUM FR¹ M¹NUDEGI TIL FIMMTU
DAGS EN ÖEGAR UM H¾GIST VERÈI HANN AÈRA
HVORA VIKU b¡G TEK RÒTUNA ¹ !KUREYRI OG
FLÕG SVO ÖAÈAN ¶AÈ ER EKKERT M¹L m SEGIR
HANN
&JÎLSKYLDAN ER EFST ¹ LISTANUM
ÖEGAR ¹HUGAM¹LIN ERU ANNARS VEGAR
b3VO ER ÁG LÅKA AÈ GRAMSA SVOLÅTIÈ Å
TËNLIST FYRST OG FREMST SPUNATËNLIST
¡G HLUSTA MIKIÈ ¹ 'RATEFUL $EAD
-ÁR FINNST STÒDÅËUPPTÎKURNAR ÖEIRRA
EKKI ¹HUGAVERÈAR EN SVO ER GÅFURLEGA
MIKIÈ AF TËNLEIKAPLÎTUM SEM ERU
¹HUGAVERÈAR m SEGIR HANN OG KVEÈST
EKKI FIKTA NEITT VIÈ TËNLIST
Å DAG EN HAFI GERT ÖAÈ Å
GAMLA DAGA

3*«.!2(«,,
,!5.!'2%)¨3,52 ¥ %625-

Hið besta mál að greiða
laun í evrum
b%F FËLK ¹ ÖESS KOST HELD
ÁG AÈ ÖAÈ SÁ HIÈ BESTA
M¹L Å FÅNU LAGI ALVEG m SEGIR
4RYGGVI 0¹LL &RIÈRIKSSON
LISTMUNASALI SPURÈUR UM
MÎGULEIKA ¹ ÖVÅ AÈ LAUN
VERÈI GREIDD AÈ HLUTA TIL Å
EVRUM 4IL GREINA KEMUR
AÈ R¾TT VERÈI UM LAUNA
GREIÈSLUR Å EVRUM Å KOM
ANDI KJARASAMNINGUM OG
HEFUR -AREL ÖEGAR ¹KVEÈIÈ
AÈ BJËÈA STARFSMÎNNUM
UPP ¹ AÈ F¹ HLUTA LAUNA
SINNA Å EVRUM FR¹ OG MEÈ
429''6) 0,,
N¾STU ¹RAMËTUM
&2)¨2)+33/.
b¡G HELD NÒ SAMT AÈ ÖAÈ
,ISTMUNASALI

KOMI SÁR BEST FYRIR FËLK
ALMENNT AÈ F¹ LAUN Å ÖEIRRI
MYNT SEM NOTUÈ ER Å LAND
INU m SEGIR 4RYGGVI
3TËRA SPURNINGIN SEM ¹
ENDANUM ÖARF AÈ SVARA
ER HVORT TAKA EIGI UPP
EVRU HÁR ¹ LANDI Å STAÈ
KRËNUNNAR b(VAÈ SEM
OKKUR FINNST UM ÖETTA
HLÕTUR ÖAÈ AÈ ENDA MEÈ
ÖVÅ AÈ VIÈ TÎKUM UPP
EVRUNA m SEGIR 4RYGGVI
UPPTAKA EVRUNNAR SÁ AÈ
ÖVÅ ER VIRÈIST ËUMFLÕJANLEG
ÖRËUN ¹ KOMANDI ¹RUM
HÁR ¹ LANDI
3%4534/&!. &ANGAR GETA SLAKAÈ ¹ Å SETUSTOFUNNI ¹ MILLI VINNUSTUNDA OG HORFT ¹ SJËNVARPIÈ
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Boðlegt vandlátustu
vistmönnum Kvíabryggju
Fangelsið Kvíabryggja, sem
er steinsnar frá Grundarfirði, er skilgreint sem opið
fangelsi. Fangarnir hafa
meira frjálsræði en í öðrum
fangelsum landsins. Aðstaðan á Kvíabryggju er nú
boðleg jafnvel vandlátustu
vistmönnum.
Miðvikudaginn 3. október síðastliðinn var fangelsið Kvíabryggja
tekið formlega í notkun eftir
endurbætur. Í fangelsinu má nú
hýsa 22 fanga af báðum kynjum í
vistlegum herbergjum með fyrirtaks aðstöðu til leiks og starfs.
Kvíabryggja er nú skilgreind
sem „opið fangelsi“. Engir rimlar
eru fyrir gluggunum og engin
girðing er kringum fangelsissvæðið. Klefar fanganna, ef svo
mætti kalla þá, eru notalegir og
úr mörgum þeirra er glæsilegt
útsýni yfir fjöruna. Í tómstundum sínum geta fangar nýtt sér
líkamsræktarsalinn, spilað billjarð, grúskað í bókasafninu eða
slappað af í setustofunni.
Á Kvíabryggju eru vistaðir
fangar með stuttan sakaferil og
þeir sem hafa hegðað sér til
sóma. Fangarnir skrifa undir
samning við upphaf afplánunar

,¥+!-32+4). 6ISTMENN GETA KOMIÈ SÁR Å GOTT FORM Å ¾FINGASAL +VÅABRYGGJU

./4!,%'!2 6)34!26%252 (ERBERGIN ¹ +VÅABRYGGJU ERU HUGGULEG OG MINNA ¹ ENGAN

H¹TT ¹ FANGAKLEFA





 

         





 



+6¥!"29''*! &ANGELSIÈ STENDUR VIÈ

FJÎRUNA OG VINNA FANGARNIR VIÈ ÕMIS STÎRF
SEM TENGJAST SJËNUM OG ÒTGERÈINNI

og heita því að endurgjalda
traustið og axla þá ábyrgð sem
fylgir
frjálsræðinu.
Björn
Bjarnason
dómsmálaráðherra
segir það vera stefnu yfirvalda

að auka möguleika fanga á vistun
í „opnu fangelsi“ og til stendur að
koma upp svipaðri aðstöðu á
Litla-Hrauni.
STEINDOR FRETTABLADIDIS
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&¾REYINGAR HAFA N¹NAST ENGAN INNLENDAN
LANDBÒNAÈ SEM ÖARF AÈ VERNDA

Lukkunnar
pamfílar
*«. +!,$!, 3+2)&!2

H

vernig skyldi standa á því að matvöruverð er töluvert lægra í Færeyjum en á Íslandi? Umfang færeyska matvörumarkaðarins er aðeins lítið brot af
þeim íslenska og samkeppni milli matvöruverslana
umtalsvert minni. Engu að síður kostar til dæmis
eitt kíló af ungnautahakki 234 prósentum meira út úr íslenskri
matvörubúð en færeyskri, eins og kom fram í Fréttablaðinu á
dögunum.
Svarið við þessu er einfalt. Færeyingar eru svo ljónheppnir
að þar er hverfandi innlendur landbúnaður. Fyrir vikið geta þeir
keypt landbúnaðarvörur þar sem þeim sýnist og flutt inn án þess
að á þær leggist himinháir verndartollar.
Þeir sem hafa ferðast um Færeyjar vita að þær standa vel
undir nafni. Sauðfé er uppi um allar hlíðar í eyjunum átján, þar
sem aldrei er lengra en fimm kílómetrar til hafs. En þrátt fyrir
öfluga sauðfjárrækt annar heimaframleiðslan aðeins um fjörutíu prósentum af eftirspurninni. Restin af því lambakjöti sem
rennur ofan í frændur okkar kemur héðan frá Íslandi og svo öllu
lengra að, alla leið frá Nýja-Sjálandi.
Af nautakjöti framleiða Færeyingar takmarkað og lítið eða
ekkert af eggjum og kjúklinga- og svínakjöti. Nóg er þó úrval
af öllum þessum vörum í færeyskum búðum og veitingahúsum.
Sá sem hér skrifar snæddi til að mynda unaðslega nýsjálenska
nautasteik á steikhúsinu Rio Bravo í Þórshöfn fyrr í þessum
mánuði og greiddi fyrir verð sem fá íslensk veitingahús í sama
gæðaflokki gætu boðið upp á. Og Færeyingar láta sér ekki duga
að flytja inn nautakjöt frá Nýja-Sjálandi heldur flytja það líka
frá Þýskalandi og jafnvel Brasilíu. Hefur það kjöt hvorki komið
niður á heilsu né buddu neytenda.
Ástandið í þessum efnum er sem sagt gjörólíkt í Færeyjum
og á Íslandi. Hérlendis er rekinn margfalt umfangsmeiri landbúnaður og stjórnvöld hafa kosið að slá öflugri skjaldborg um
innlenda framleiðslu á kjöti, mjólkurafurðum og eggjum. Tollar
og skattar eru með þeim hætti að innflutningur á þessum vöruflokkum er ekki raunhæfur og samkeppni við erlenda framleiðslu því útilokuð.
En það er ekki nóg með að hér sé óyfirstíganlegur múr
verndartolla, heldur eru Íslendingar líka heimsmeistarar í
landbúnaðarstyrkjum, eins og kemur fram í nýrri í skýrslu Efnahags- og framfarastofnunar (OECD). Heildarstuðningur okkar
skattborgaranna við íslenskan landbúnað nemur um 62 prósentum af afurðaverðmætinu. Það er um það bil tvöfalt hærra
hlutfall en að meðaltali í OECD-ríkjunum. Og samt er verðlag á
landbúnaðarvörum óvíða hærra en hér.
Við borgum sem sagt mest til landbúnaðarins og greiðum svo
líka hæsta verðið út úr búð fyrir vörur sem við erum búin að
niðurgreiða. Þetta er óhætt að kalla hörmulegan samning fyrir
hönd heimilanna í landinu. Mesta neytendamál okkar tíma er að
semja um þessi mál frá grunni og fella niður innflutningshöft.
Fyrr mun verð á matvöru ekki lækka sem neinu nemur.

²4'&5&¡,!' 
2)434*«2!2 *ËN +ALDAL OG ¶ORSTEINN 0¹LSSON !¨34/¨!22)434*«2) 3TEINUNN 3TEF¹NSDËTTIR &2¡44!34*«2!2 !RNDÅS
¶ORGEIRSDËTTIR "JÎRN ¶ËR 3IGBJÎRNSSON +RISTJ¹N (J¹LMARSSON OG (ÎSKULDUR $AÈI -AGNÒSSON D¾GURM¹L  &5,,42²)
2)434*«2! 0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON &RÁTTABLAÈIÈ KEMUR ÒT Å  EINTÎKUM OG ER DREIFT ËKEYPIS ¹ HEIMILI ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU !KUREYRI OG ÖÁTTBÕLISSV¾ÈUM ¹ SUÈVESTURHORNINU %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ BLAÈIÈ Å VÎLDUM VERSLUNUM ¹
LANDSBYGGÈINNI &RÁTTABLAÈIÈ ¹SKILUR SÁR RÁTT TIL AÈ BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS
ISSN  

,OFTVOGIN
"JÎRN )NGI (RAFNSSON BORGARFULLTRÒI
OG ÎRLAGAVALDUR 2EYKVÅKINGA ER
BYRJAÈUR AFTUR AÈ BLOGGA EFTIR ¾PANDI
ÖÎGN Å H¹LFAN ANNAN M¹NUÈ 3ÅÈASTA
F¾RSLA HANS FYRIR HLÁ BIRTIST HINN 
SEPTEMBER EN EFTIR ÖAÈ HEYRÈIST EKKI
BOFS ÖAR TIL ¹ SUNNUDAG ÖEGAR "JÎRN
)NGI ENDURBIRTI ¹ %YJUNNI GREIN SEM
HANN
SKRIFAR Å &RÁTTABLAÈIÈ ¹ LAUG
ARDAG -¹SKI M¹ LESA
BLOGG "JÎRNS )NGA SEM
EINS KONAR PËLITÅSKA
LOFTVOG &JARVERA HANS
FR¹ NETHEIMUM HËFST
RÁTT ¹ÈUR EN ALLT VARÈ
VITLAUST ÒT AF 2%)
EN LÅKLEGA ER ÖAÈ
TIL MARKS UM
AÈ MOLDVIÈRIÈ
Å R¹ÈHÒSINU

SÁ GENGIÈ YFIR AÈ "JÎRN )NGI GEFUR SÁR
TÅMA TIL AÈ BLOGGA AFTUR .ETTENGDIR
¹HUGAMENN UM PËLITÅK MUNU AÈ
MINNSTA KOSTI FYLGJAST VEL MEÈ ÖEGAR
N¾STA L¾GÈ BRESTUR ¹

3VAG FYRIR NÕJUNGUM
!LLSHERJARÖING SATRÒARFÁLAGSINS FËR
FRAM UM HELGINA ÖAR SEM MEÈAL
ANNARS VORU KJÎRNIR NÕIR STJËRNAR
MENN  HEIMASÅÈU SINNI LÕSIR 3TEF¹N
0¹LSSON SAGNFR¾ÈINGUR OG ¹SATRÒAR
MAÈUR FURÈU SINNI ¹ ÖVÅ AÈ SITJANDI
GJALDKERI HAFI VERIÈ FELLDUR Å STJËRN
ARKJÎRI bEKKI VEGNA ÖESS AÈ SÁRSTÎK
Ë¹N¾GJA V¾RI MEÈ STÎRF HANS SEM
ERU PRÕÈILEG HELDUR AF NÕJUNGAGIRNIm
,EIKMÎNNUM KEMUR ÖAÈ ËNEITAN
LEGA SP¹NSKT FYRIR SJËNIR AÈ AF ÎLLUM
FYRIRB¾RUM SÁ ÖAÈ NÕJUNGAGIRNI SEM
R¾ÈUR RÅKJUM Å SATRÒARFÁLAGINU

+EPPST UM FLOTTUSTU
¾VISÎGUNA
5NDARLEGT ¾ÈI RÅÈUR NÒ YFIR BLOGG
HEIMA AÈ UPPLÕSA AÈ ËSKAÈ HAFI
VERIÈ EFTIR KRÎFTUM BLOGGARA TIL AÈ
SKRIFA ¾VISÎGU ÖEKKTRA MANNA
¶ANNIG UPPLÕSIR %GILL (ELGASON AÈ
HANN HAFI VERIÈ BEÈINN UM AÈ SKRIFA
¾VISÎGU $AVÅÈS /DDSSONAR OG "JÎRN
)NGI (RAFNSSON REYNIR AÈ B¾TA UM
BETUR MEÈ ÖVÅ AÈ HAFA
VERIÈ BOÈIÈ AÈ SKRIFA
¾VISÎGU *ËHANNESAR
Å "ËNUS !F HVORUGRI
BËKINNI VARÈ ÖË
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Börn og dagheimili
E

f börn undir þriggja ára aldri
eru látin vera á dagheimilum
alla virka daga getur það haft
áhrif á geðheilsu þeirra þegar
fram líða stundir. Þau gætu orðið
árásargjörn, þunglynd og átt
erfitt með að mynda tilfinningatengsl. Rannsóknir sýna ótvírætt
að fyrstu tvö árin þroskast
heilastarfsemin best með því að
barnið sé í umsjá einnar manneskju. Geti annað hvort foreldrið
ekki komið því við að annast það,
er best að fá náinn ættingja sem
er treystandi til að annast barnið
eða ráða til þess hæfa barnfóstru. En fyrsta árið ætti það
skilyrðislaust að vera í umsjá
foreldris.
Þetta er inntakið í bókinni
Raising Babies – Should under 3s
go to Nursery? sem kom út í
Bretlandi snemma á síðasta ári.
Höfundur bókarinnar er sálfræðingur að nafni Steve Biddulph
sem hefur stundað rannsóknir á
uppeldi og atferli ungra barna í
þrjá áratugi og skrifað um það
bækur sem selst hafa í milljónum
eintaka í Bretlandi. Biddulph var
á árum áður mikill hvatamaður
þess að foreldrar hefðu aðgang
að góðum dagheimilum og lagði
sitt af mörkum til uppbyggingar
þeirra. Boðskapur bókarinnar
gengur því þvert á fyrri kenningar hans.
Steve Biddulph stundaði í
fimm ár rannsóknir á börnum
sem dvöldu daglangt í umsjá
fóstra á dagheimilum og komst
að framangreindri niðurstöðu.
Hann hikaði lengi við að greina
frá henni. Vissi að henni yrði
ekki fagnað í nútíma samfélagi.
En þegar rannsóknir hans
staðfestu æ betur fyrri niðurstöðu, sem og niðurstöður kollega
hans í Bretlandi og Bandaríkjunum, ákvað hann að skrifa þessa
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bók og kynna efni hennar.
Hann segir meðal annars að
vist barna á dagvistarheimilum
sé svo vel markaðssett að
foreldrar séu farnir að trúa því
að þeir séu ekki eins góðir
uppalendur og fagfólkið á
þessum heimilum. Einnig sé svo
komið í lífsgæðakapphlaupinu að
fólk hafi ekki lengur efni á að
annast sín eigin börn.

-ISVITRIR FORELDRAR
Bókin lýsir skoðunum og reynslu
sálfræðingsins Steve Biddulph
og sjálfsagt að taka henni með
fyrirvara eins og öðru, en það má
líka velta fyrir sér innihaldi
hennar og ræða það.
Öll börn sem eru að vaxa úr
grasi í mínu umhverfi hafa verið
á dagheimilum eða hjá dagmæðrum og síðan í leikskólum. Allt eru
þetta sjálfstæðir, heilbrigðir og
dugmiklir krakkar þó að þessi
tilhögun eigi augljóslega betur
við sum börn en önnur. Það er
hins vegar undantekning ef það
er boðið upp á annað. Áður fyrr
voru vissir fordómar gagnvart
mæðrum sem unnu utan heimilis.
Síðan var skipt um fordóma og
nú beinast þeir gjarnan að þeim
sem kjósa að vinna heima hjá sér.
Á sínum tíma var reifuð sú
hugmynd hjá Reykjavíkurborg
að foreldri sem kysi fremur að
sjá um barn sitt sjálft en senda

það á dagheimili fyrstu árin
fengi greidda þá upphæð sem hið
opinbera greiðir með hverju
barni í dagvist, sem gat munað
um ef börnin voru tvö eða þrjú.
Þá stóð upp áhrifakona í stjórnmálum og sagði með þjósti að það
kæmi ekki til greina að trúa
misvitrum foreldrum fyrir slíku
fyrirkomulagi. Og þar við sat.

.JËTA BÎRN FORGANGS ¹ ¥SLANDI
Í íslensku samfélagi þar sem menn
tjá sig um hvað sem er og opna sig
um viðkvæmustu mál í fjölmiðlum
eru samt alltaf einhver mál sem
menn veigra sér við að ræða. Þetta
er eitt af þeim. Sé því einhvers
staðar hreyft, einkum í hópi ungra
foreldra, að það kunni að eiga
misvel við börn að vera á dagheimilum, eða að þau séu þar lengur á
daginn en æskilegt verður að telja,
getur lagst slík þögn yfir herbergið að tíminn nemur staðar. Þetta er
högg undir beltisstað. Þetta er árás
á frelsi og jafnrétti kvenna. Þetta
er atlaga að samvisku ungra
foreldra, tilraun til að koma inn
hjá þeim samviskubiti.
Þekkt fjölmiðlakona var í viðtali
fyrir skömmu og ein spurningin
hafði aðdraganda sem var eitthvað
á þessa leið: „Þú hefur sagt
opinberlega að börn nytu ekki
forgangs á Íslandi og ég hef heyrt
í mörgum sem skilja þetta svo að
þú sért ekki jafnréttissinni og
viljir konurnar inn á heimilin
aftur.“
Þetta eru athyglisverð viðbrögð. Ég tel að íslenskir
foreldrar hugsi almennt vel um
börn sín, njóti samvista við þau,
og tali meira við þau en kannski
var gert áður þegar samvera var
sjálfsögð alla daga. En það
kemur mér verulega á óvart ef
einhver er þeirrar skoðunar að
börn njóti forgangs hér á landi.

Dagar víns og rósa
miðstöðvum og áhyggjur af kostnaði.
Í greinargerð flutningsmanna er engin
tilraun gerð til að greina íslenska
vínmenningu heldur er „framandi“
vínmenning annarra þjóða einfölduð og
greinargerð frumvarps til laga um sölu
yfirfærð. Í matvöruverslunum sitja nú
áfengis og tóbaks stendur „Erfitt er að
aðallega börn við afgreiðslukassana en í
finna rök fyrir tilvist Áfengis- og tóbaksgreinargerðinni stendur að enginn megi
verslunar ríkisins en aftur á móti eru fjölafgreiða áfengi nema tvítugir og eldri.
mörg rök gegn henni“. Flutningsmenn
Hátt áfengisgjald veldur flutningsmönnvilja afnema ríkiseinkasölu á áfengi og í '5..!2
um áhyggjum af heimabruggi og mögugreinargerð má lesa að þeir vilji einnig (%236%)..
leikanum á að einhver gæti veikst þegar
lækka áfengisgjald verulega. Niðurstaðþess er neytt. Greina má áhyggjur flutningsan er fljúgandi gott aðgengi að ódýru víni.
manna af því að erlendir ferðamenn þurfi að
Flestallir aðrir en flutningsmenn vita hvað
greiða mikið fyrir vínglas.
gerist ef ódýr áfengur bjór og ódýrt vín verður
Og hvers vegna aðeins léttvín og bjór? Auðvitselt í matvöruverslunum. Viðamiklar rannsóknir í
að ættu flutningsmenn að fylgja bjargfastri
félags- og heilbrigðisvísindum hafa vitnað um
sannfæringu sinni alla leið og flytja annað
það í áratugi: fleiri munu misnota áfengi, fleiri
frumvarp um algjört afnám ríkiseinkasölu á
munu byrja ungir að drekka, fleiri munu aka
áfengi óháð styrkleika. Hvers vegna leggja
drukknir, fleiri munu leggjast inn á sjúkrahús og
flutningsmenn til að ÁTVR hafi einkaleyfi til
meðferðarstofnanir, fleiri missa stjórn á lífi sínu
smásölu áfengis sem í er meira en 22% af
og fleiri beita ofbeldi gagnvart ástvinum sínum,
vínanda þegar þeir vilja ekki að ríkið standi í
vinum og ókunnugum.
verslunarrekstri?
Vandasamt er að koma auga á umhyggju
Trúum ekki þeim sem trúa ekki sjálfum sér og
gagnvart almenningi í greinargerð með frumtreystum ekki á þá sem falla á eigin prófi.
varpinu. Því þar ber hæst vilji til að fylgja
kenningunni um að ríkið eigi ekki að standa í
Höfundur er rithöfundur.
verslunarrekstri, umhyggja gagnvart verslunar-
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HRIF HORMËNAMEÈFERÈAR ERU
TIL UMFJÎLLUNAR Å PISTLI DAGSINS
Å GREINARÎÈ UM BRJËSTA
KRABBAMEIN

+RISTÅN !RNARDËTTIR MËÈIR
HENNAR EIGINMAÈUR OG SONUR
HAFA ÎLL VERIÈ Å EINHVERS KONAR
ÒTG¹FU ¹ SÅÈUSTU MISSERUM
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Einstakt helgarámskeið þar sem þú lærir
öﬂuga leið til að hafa líf þitt nákvæmlega
eins og þú óskar þér. Aukið sjálfsöryggi,
jákvæðari samskipti við fólk, góð heilsa og
líkamleg meðvitund, er hluti af því sem þú
öðlast á þessu námskeiði.
Þú lærir að ná árangri og njóta þess að lifa.
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29.900,-

.HQQDUDU
Guðbjörg Ósk
Rakel

rakel@osk.is
osk@osk.is

Peaceful Warrior dvd
og námsgögn innifalið.

Rope yoga stöðin Ósk.is Bæjarhrauni 22, 220 Hafnarﬁrði.
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Símar: 555 3536 / 695 0089

PRODERM

TM

húðvörn gegn kulda
og snertiofnæmi
Lagar fljótt húðþurrk,
roðaflekki, þurrkabletti
sviða og kláða
í andliti og
höndum.

3KÎPUN HEIMSINS ER AÈ SÎGN *ENNÕJAR %RLU 'UÈMUNDSDËTTUR HUGSUÈ SEM ANDLEGT FERÈALAG OG HUGLEIÈSLA TIL AÈ AUKA ALMENNT
HEILBRIGÈI
&2¡44!",!¨)¨'6!

Sætindi fyrir anda og sál

Verndar húðina
fyrir efnum á
pH1 – pH12.
Engin fituáferð.

Jenný Erla Guðmundsdóttir stundar bæði andlega og líkamlega líkamsrækt til að halda sér í
góðu formi.

 

Fyrir börn, hlífir
húðinni við kulda,
munnvatni, tárum
og nefrennsli.
Proderm er læknavara.
Rannsóknir staðfesta virkni.

Fæst í apótekum

www.celsus.is

„Ég þjáðist af mikilli streitu á sínum tíma og fór að
stunda jóga til að ná betra andlegu jafnvægi. Jóga er
að vissu leyti andleg leið og eftir tímabil þar sem ég
kenndi jóga í sex ár náði ég ákveðnum árangri og
fann hve mikilvægt er að sinna bæði andlegri og líkamlegri heilsu,“ segir Jenný Erla Guðmundsdóttir
grafíklistakona, sem sendi nýverið frá sér hugleiðslubókina Sköpun heimsins.
„Bókin er mín leið til að stuðla að andlegu heilbrigði fyrir mig og aðra. Markmiðið er að senda lesandann í andlegt ferðalag með hugleiðslu með texta
og myndum sem ég vann í tilefni þúsund ára kristnitöku fyrir sjö árum,“ segir Jenný, sem í dag stundar

sígilda líkamsrækt ásamt því að sinna andlegu hliðinni af alúð. „Ég leitaði aftur í barnatrúna og á í dag
mjög lifandi trú þar sem ég fann ákveðið jafnvægi
milli þess andlega og líkamlega. Þetta finnst mér sérlega mikilvægt fyrir fólk sem er í skapandi störfum
þar sem alltaf þarf visst áreiti til þess að geta skapað,“
útskýrir Jenný sem nefnir þætti eins og streitu og
ótta sem veikja líkamann.
„Aðalatriðið er að sinna sjálfum sér og sjá heilbrigði sem heild,“ útskýrir Jenný, sem segir bókina
vera eins konar andlegt góðgæti sem hentar vel samhliða alls konar líkamsrækt. „Við erum upptekin af
því að fitna ekki og halda okkur í formi en það má
ekki gleyma andlegri næringu. Þess vegna má segja
að bókin sé konfekt fyrir anda og sál. Nema það er
hægt að njóta hennar að vild og vaxa án þess að
þyngjast og fitna,“ segir Jenný hlæjandi.
RH FRETTABLADIDIS
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HRIF HORMËNAMEÈFERÈAR VEGNA BRJËSTAKRABBAMEINS
Þegar viðbótarmeðferð eftir skurðaðgerð vegna brjóstakrabbameins
er ráðlögð, er það gert út frá
áhættumati, sem segir til um líkurnar á því að sjúkdómurinn taki
sig upp aftur. Viðtakarnir fyrir
kvenhormónin estrógen og prógesterón liggja til grundvallar
áhættumatsins sem stýrir eftirmeðferðinni og hafa ekki bara
áhrif á horfur, heldur spá þeir einnig fyrir um gagnsemi lyfjameðferðarinnar. Ef hormónaviðtakar
eru til staðar í æxlinu er ávallt
mælt með andestrógenmeðferð
nema sérstakar ástæður séu fyrir
hendi sem gera slíka meðferð
óæskilega.
Hormónameðferð hefur verið
þekkt vopn í baráttunni gegn
brjóstakrabbameini allt frá árinu
1896 þegar skoski skurðlæknirinn
Beatson fjarlægði eggjastokka
konu með brjóstakrabbamein á háu
stigi, með góðum árangri. Það varð
ljóst að sjúkdómurinn er nátengdur kvenhormónaáhrifum og síðar
hefur brottnám eða geislameðferð
eggjastokka gagnast mörgum sjúklingum. Í dag er þó oftast beitt lyfjum til að ná sömu áhrifum. Hormónameðferð er með öflugustu
meðferðum sem þekkjast gegn
brjóstakrabbameini og hefur margsannað gildi sitt. Fjölmargar rannsóknir, meðal tugþúsunda kvenna á
andestrógenmeðferð, hafa sýnt
fækkun endurkomu sjúkdómsins
hjá um 50% og lífslíkur aukist um
30%.
Í dag er mælt með 5 ára viðbótarmeðferð með hormónalyfi með
andestrógenvirkni. Rannsóknir á
meðferð sem skiptir úr einu slíku

lyfi í annað, annars vegar eftir 2-3
ár og hins vegar eftir 5 ár, hafa
einnig sýnt góðan árangur en enn
er ekki ljóst hvaða lyf, í hvaða röð
og í hversu langan tíma er best.
Lyfið tamoxifen hefur síðustu áratugina verið gullna staðal-hormónameðferðin við brjóstakrabbameini, óháð aldri konunnar eða
stigi sjúkdómsins, allt fram á síðustu ár. Tamoxifen er margslungið
hormónalyf sem verkar gegn estrógeni í sumum líffærum s.s. brjóstum og leggöngum en hefur
estrogenvirkni í beinum, hjarta- og
æðakerfi og legi. Tamoxifen veldur því ekki beinþynningu og verndar gegn hjarta-og æðasjúkdómum
en eykur svolítið áhættuna á
krabbameini í legi. Nýrri lyf af
flokki aromatasahemlara (Arimidex, Femar, Aromasin) hafa síðari
ár tekið við af tamoxifeni í sumum
tilvikum. Viðbótarmeðferð með
aromastasahemlara hefur sýnt enn
betri árangur m.t.t. endurkomutíðni sjúkdómsins og vægari aukaverkanir ef frá er talin einkenni
frá stoðkerfi. Í tilvikum þar sem
konan er með þekkta beinþynningu
eða liðasjúkdóm er tamoxifen oft
besti kosturinn. Ef konan hefur
fengið blóðtappa eða er með þekkta
storkugalla í blóði er aromatasahemlaralyf hins vegar betri kostur.
Meðal yngri kvenna er tamoxifen
enn þá staðalmeðferð, þar sem
aromatasahemlarar gagnast ekki
fyrir tíðahvörf.
Hormónameðferð gegn brjóstakrabbameini veldur oft aukaverkunum sem stafa af minnkuðum
estrógenáhrifum í líkamanum.
Þetta lýsir sér helst í hitasveiflum,

svitakófum, beinþynningu, sálrænum áhrifum, minnkaðri kynlífslöngun og óþægindum við samfarir. Allt eru þetta þættir sem geta
haft verulega neikvæð áhrif á lífsgæði. Hægt er að minnka óþægindi
frá leggöngum með sleipiefnum
eða staðbundinni estrógenmeðferð.
Á meðan meðferð með aromatasahemlara stendur er ráðlagt að
fylgjast með beinþéttni, taka inn
kalk, D-vítamín, hreyfa sig reglulega og hætta reykingum. Algengasta aukaverkun bæði tamoxifens
og aromatasahemlara eru svitakóf
og hitasveiflur. Estrógenlyf gagnast best gegn þessu en eru óráðleg
vegna aukinnar áhættu á endurkomu sjúkdómsins. Ýmis önnur
úrræði eru þó til s.s. aukin hreyfing og nálastungumeðferð, sem
auka endorfínframleiðslu líkamans og eru hættulaus. Einnig getur
hjálpað að draga úr neyslu þess
sem framkallar einkennin svo sem
neyslu áfengis, heitra drykkja eða
bragðsterkrar fæðu. Sjúklingar
sem þjást af aukaverkunum eru
hvattir til að ræða þessi mál við
krabbameinslækni sinn þannig að
hægt sé að finna úrræði sem henta
best í hverju tilviki.
Eins og fram kom í upphafi er
meðferð eftir skurðaðgerðina í
fyrirbyggjandi skyni og verður því
að vega gagnsemi hennar upp á
móti versnun á lífsgæðum. Aukaverkanir eru þó afar einstaklingbundnar og í heildina séð yfirstíganlegar og léttvægar miðað við
gagnsemi meðferðarinnar sem er
óumdeilanleg.
SGERÈUR 3VERRISDËTTIR
KRABBAMEINSL¾KNIR
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Þrjár kynslóðir í útgáfu
Mikill sköpunarkraftur einkennir fjölskyldu Kristínar
Arnardóttur en hún, móðir
hennar, sonur og eiginmaður
hafa öll gefið út bækur og
annað efni.
„Þessa miklu útgáfu hjá fjölskyldunni ber alla upp á svipuðum tíma,“ segir Kristín Arnardóttir, sem nýlega gaf út bókina
Ég get lesið. Mikill sköpunarkraftur einkennir fjölskyldu
hennar en móðir hennar, sonur og
eiginmaður hafa öll gefið út
bækur og annað efni á undanförnum mánuðum og árum.
Kristín er sérkennari og er Ég
get lesið handbók um fyrstu
skrefin í lestrarnámi ungra barna.
„Bókin kom út fyrr á árinu og er
nú komin í um 150 leik- og grunnskóla á landinu og er ætluð elstu
leikskólabörnunum og fyrstu
bekkjum grunnskóla. Með henni
fylgja auk þess fjölbreytt námsgögn með ýmiss konar stafaleikjum,“ segir hún. Kristín hefur
lengi starfað sem sérkennari og
byggir hún bókina á reynslu sinni
af lestrarkennslu barna með sérþarfir. „Bókin hentar þó vel í
almenna lestrarkennslu og er
fylgigögnunum ætlað að brjóta
kennsluna upp og gera hana
skemmtilegri,“ bætir hún við.
Inga Guðmundsdóttir, móðir
Kristínar, er á níræðisaldri og gaf
hún á árinu út ljóðabókina Þræði.
Þetta er fyrsta bók hennar og
byggjast ljóðin á reynsluheimi
hennar. Þau eru að sögn Steins
Kárasonar, eiginmanns Kristínar
og tengdasonar Ingu, full af glettni
og húmor.
Steinn, sem gefur bækur þeirra
mæðgna út, gaf sjálfur út diskinn
Helga himneska stjarna fyrir
jólin í fyrra en á honum er lag
eftir hann í þremur mismunandi
útsetningum. Sigurbjörn Einarsson biskup orti sálm við lagið og
Atli Heimir Sveinsson útsetti.
Scola Cantorum syngur undir
stjórn Harðar Áskelssonar. Áður
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hefur Steinn gefið út bækurnar
Trjáklippingar og Garðverkin og
auk þess gert sjónvarpsþátt um
trjáklippingar og umhirðu.
Sindri Freyr Steinsson, sonur
þeirra Steins og Kristínar, var
svo ritstjóri menntaskólablaðsins
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Verðanda þar til nýlega en það er
fríblað ætlað öllum framhaldsskólanemum. Hann skrifaði mikið
af efni blaðsins sjálfur en hefur
einnig gefið út ljóð og smásögur
hjá bókaútgáfunni Nýhil.
VERA FRETTABLADIDIS
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Austurland

Lífgað er upp á dimman
nóvembermánuð með
ýmsum uppákomum um
allt Austurland.
BLS. 10
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Gönguhrólfar á Snæfelli virða fyrir sér Austfjarðaþokuna sem læðist yfir fjöllin. Í baksýn má sjá tungur Vatnajökuls og Kverkfjalla.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Austfjarðaþokan liðast inn með fjöllum
Fagurt er í fjörðum, sagði skáldið. Austfirðir eru þar engin undantekning eins
og Gunnar V. Andrésson, ljósmyndari
Fréttablaðsins, hefur komist að raun
um á ferð sinni um Austurland.

frá Glettingi að Eystrahorni. Áður fyrr var
byggð í flestum víkum og fjörðum á milli
Borgarfjarðar og Reyðarfjarðar, en lagðist
af á mörgum stöðum á fyrri hluta 20. aldar.
Enn eru þó þorp í hverjum firði nema Álftafirði og Lónsfirði.
Samgöngur geta verið erfiðar á vetrum
þar sem vegir liggja með ströndinni og
um snarbrattar skriður. Það ætti hins
vegar ekki að fæla ferðamenn og náttúruunnendur frá því fegurð Austfjarða er einstök auk þess sem þjónusta við ferðamenn
er fyrsta flokks á flestum stöðum.
- sgi

Reyðarfjörður er stærstur Austfjarða, um þrjátíu kílómetra langur. Innst í fjarðarbotninum er samnefndur
bær sem áður hét Búðareyri, þar var útgerð og fiskvinnsla töluverð en er nú hverfandi. Atvinnulífið byggist
því á vaxandi þjónustu og byggingarstarfsemi vegna álvers Alcoa og Kárahnjúkavirkjunar.

Gamla kirkjan á Stöðvarfirði hefur fengið nýtt hlutverk en hún er nú leigð út til ferðamanna sem geta hvílt
lúin bein í húsi þar sem ófáar predikanir hafa farið fram.

Hólsfjöll og Herðubreið, drottning íslenskra fjalla. Hólsfjöll, eða Fjallasveit, nær yfir svæðið austan Jökulsár
á Fjöllum, sunnan núverandi þjóðvegar og allt austur að Dimmafjallagarði og Haugsöræfum.

Stórbrotin og ægifögur eru lýsingarorð sem
vel eiga við austfirsku fjöllin og firðina.
Hver fjörður hefur sinn sérstaka svip þar
sem fjöllin skaga til himins á báða bóga.
Austfirðir eru samheiti fjarða á vogskorinni austurströnd Íslands og eru taldir

N1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR
N1 VERSLANIR

WWW.N1.IS

Hvort sem það er rúðuvökvi, frostlögur,
lásasprey eða snjóskafa sem þig vantar,
þá ﬁnnur þú það hjá N1. Veturinn er
nefnilega kominn, það er engin spurning.
N1 - Meira í leiðinni.
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Ekki undarlegri en aðrir
Ferð á Dalatanga er ekki hefðbundinn sunnudagsbíltúr. Staðurinn er
utan alfaraleiðar; vegurinn hlykkjast
um þverhnípi og brattar skriður, en á
leiðarenda stendur elsti viti landsins
við eitt afskekktasta byggða bólið þar
sem heiðurshjónin Heiðar W. Jones
og Marsibil Erlendsdóttir hafa staðið
vörðinn í fimmtán ár.
„Hér er dásamlegt að vera og alltaf nóg að
gera,“ segir Heiðar, sem er Reykvíkingur
í húð og hár og hafði aldrei kynnst sveitamennsku fyrr en Amor skaut ástarörvum
að þeim Marsibil í Neskaupstað þar sem
Heiðar vann í afleysingum.
„Ég fór fimmtán ára á sjóinn og lærði
síðar til loftskeytamanns og að hluta til símvirkjun líka. Það hefur komið sér vel því
hér höfum við mikið þurft að standa í viðgerðum og ekki hlaupið á verkstæði,“ segir
Heiðar, sem lengst af hefur búið við mikið
vetrarríki á Dalatanga.

Heiðar og Marsibil hafa búið á Dalatanga í fimmtán
ár.
MYND/KAREN JENNY HEIÐARSDÓTTIR

„Það er greinilegt að veðurfar er að
breytast á Íslandi. Síðastliðin ár hefur einangrunin minnkað mikið. Hér áður vorum
við oft innilokuð frá því í byrjun nóvember
og fram í júní. Vegurinn verður jú enn ófær
og liggur um skriður í hrikalegu landslagi
en Fúsi á Brekku hefur verið duglegur að
halda honum opnum upp á sitt eindæmi
síðan hann fékk sér jarðýtu,“ segir Heiðar
um hina sextán kílómetra löngu leið frá
Dalatanga að Brekku í Mjóafirði.
„Fyrir langa vetrarmánuðina þurfti að
birgja sig vel upp af vistum, en einstaka
sinnum kom hingað póstbátur á leið sinni
frá Mjóafirði í Neskaupstað. Þá þurfti að
vera ansi gott í sjóinn til að komast að Dalatanga, því víkin er fyrir opnum sjó og
reru menn í gúmmíbát til landsins,“ segir
Heiðar og neitar því að menn verði skrítnir
af svo mikilli einangrun.
„Ja, okkur finnst við að minnsta kosti
ekkert undarlegri en annað fólk, og þetta
hefur ekki háð okkur,“ segir hann hlæjandi.
„Konan mín er fædd norður á Siglunesi, þar
sem líka var mikil einangrun, og hefur frá
átta ára aldri búið hér utan þess tíma sem
hún lærði til búfræðings í Hólaskóla. Hún
gæti ekki hugsað sér að flytja í margmennið
nema í nauðina ræki og sjálfum finnst mér
þetta miklu eðlilegra en að vera úti á sjó
því á togurum var ég stundum tvo mánuði
úti í einu,“ segir Heiðar og kannast vel við
rómantíska tilveru vitavarðarins.
„En hér er líka nóg við að vera í búskapnum. Við erum með belju til heimilisins, kindur, hesta, svín, hænur, endur,
holdakanínur og sérþjálfaða border collie
smalahunda, en konan er á kafi í hunda-

„Það er greinilegt að veðurfar er að breytast á Íslandi. Síðastliðin ár hefur einangrun létt mikið en áður
vorum við oft innilokuð frá því í byrjun nóvember og fram í júní,“ segir Heiðar um lífið á Dalatanga.
MYND/KAREN JENNY HEIÐARSDÓTTIR

ræktun. Þessar skepnur eru nauðsynlegar
því nú fækkar svo í sveitum og ekki gott
að smala hundlaus í fjalllendinu hér,“ segir
Heiðar en þau Marsibil eru með fjóra
hunda á bænum.
„Börnin okkar tvö eru að nálgast tvítugt. Þau byrjuðu sex ára gömul í skóla
á Brekku í Mjóafirði og höfðu þá vetursetu hjá móðursystur sinni, Helgu Erlendsdóttur. Sjálfsagt voru þau með heimþrá en
það var einfaldlega ekki hægt að fara á
milli vegna ófærðar þótt alltaf væri reynt
að koma þeim heim í jóla- og páskafrí og þá
farið á hestum á móti þeim,“ segir Heiðar
og bætir við að verkefni vitavarðarins sé
orðið lítið miðað við það sem áður var.
„Þetta eru aðallega veðurathuganir og
eftirlit og svo tilfallandi bilanir; en hér er

líka radíóviti fyrir flugið og símkerfi sem
hvort tveggja bilar stundum. Veðurstofan
kom hingað með tölvu en oft hamlar sambandsleysi því að hana sé hægt að nota. Við
erum déskoti góð ef við náum 22,4 kílóbætum í hraða. Hér var einnig þokulúður
sem nú hefur verið lagður af því nú er nánast aldrei þoka en það var næstum daglegt brauð hér fyrir nokkrum árum,“ segir
Heiðar, sem gleðst yfir miklum gestagangi
á Dalatanga. Þar eru tvö hús og alltaf pláss
ef fólk langar að gista.
„Það var sagt að það væri reimt í vitanum
og jú, jú, maður hefur svo sem orðið var
við það, en hér er ekkert illt svo maður
skiptir sér ekkert af þeim draugagangi,“
segir hann íbygginn og brosmildur.
thordis@frettabladid.is

Árshátíð skólans var haldin um kvöldið en á hana mættu yfir 800 manns.

Egilsstaðaskóli 60 ára
Egilsstaðaskóli hélt upp á sextíu ára afmæli sitt síðastliðinn
laugardag. Um 600 manns mættu
á sérstaka afmælissýninu um daginn og virtu fyrir sér ýmislegt af
því sem tengist skólahaldi fyrr
og nú. Þar mátti meðal annars sjá
kennslutæki, námsgögn, muni í
eigu „gamalla“ nemenda, gömlu
skólabjölluna, gamlar og nýjar
myndir úr skólalífinu og sitthvað
fleira. Um kvöldið var haldin
glæsileg árshátíð í Íþróttamiðstöðinni á Egilsstöðum en þangað
mættu um 800 manns; nemendur,
foreldrar, kennarar og aðrir velunnarar.
Þótt Egilsstaðaskóli eigi sér
langa sögu var núverandi Grunnskóli Egilsstaða og Eiða stofnaður
árið 1999 en hann varð til við sameiningu Barnaskólans á Eiðum og
Egilsstaðaskóla.
Skólinn er deildaskiptur og
stunda nemendur 1. og 2. bekkjar
nám á Eiðum en aðrir nemendur

Á sýningunni mátti sjá ýmislegt sem
tengist skólahaldi fyrr og nú.

eru á Egilsstöðum. Starfsmenn
skólans eru 60 og er skólinn einn
stærsti vinnustaðurinn á Fljótsdalshéraði. Nemendur eru um
360 talsins, 23 þeirra eru búsettir
í dreifbýli og er ekið daglega á
milli. Í Barnaskólanum á Eiðum
stunda 60 nemendur nám en í
Egilsstaðaskóla stunda 300 nemendur 3. til 10. bekkjar nám.

Kraftmikið atvinnulíf á Austurlandi

Byggingar álversins eru um 90.000 m2. Kerskálarnir tveir eru hvor um sig meira en kílómetri að lengd.

Verðmætar afurðir
Málmvinnsla Fjarðaáls miðast
við að hámarka verðmæti
afurðanna. Í steypuskálanum
eru fjórir rafkyntir íblöndunarofnar og þrjár framleiðslulínur:
hleifasteypa, vírasteypa og lárétt
T-barra- og kubbasteypa.
Afurðirnar eru fluttar út til
Evrópu og Norður-Ameríku.

ÍSLENSKA SIA.IS ALC 39785 10.2007

346.000 tonn af áli
Álver Alcoa Fjarðaáls er eitt af
fullkomnustu og umhverfisvænustu álverum heims.
Framleiðsla hófst í apríl 2007
og búið verður að gangsetja öll
rafgreiningarkerin í ársbyrjun
2008. Álið er framleitt í 336
rafgreiningarkerum í einni
raðtengdri straumrás. Framleiðslugeta er um 346.000
tonn á ári.

Alcoa er stærsta álfyrirtæki heims og starfrækir meðal annars 28 álver.
Hjá fyrirtækinu starfa yfir 120.000 manns á meira en 400 stöðum í 42 löndum.

www.alcoa.is

Spennandi vinnustaður
Starfsmenn Fjarðaáls verða um
400 og þar af verða um 160 með
iðn- eða háskólamenntun. Konur
eru um þriðjungur starfsmanna.
Unnið er í teymum og mikið er
lagt upp úr fjölbreytni starfa og
fjölhæfni starfsmanna.
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Kvöldþáttur í beinni
Lög unga fólksins, kvöldþáttur í beinni,
er yfirskrift hinnar árlegu rokkveislu í
Egilsbúð í Neskaupstað að þessu sinni.
Þar hjálpast söngvarar, hljóðfæraleikarar og dansarar að við að skapa dúndurstemningu að aflokinni dýrindis máltíð.
Frumsýning rokkveislunnar var síðasta
vetrardag að vanda og Áslaug Lárusdóttir,
okkar maður á staðnum, var yfir sig hrifin.
„Geggjuð sýning,“ svo notuð séu óbreytt
hennar orð. Þeir sem misstu af geta bókað
sig um næstu helgi því haldið verður áfram
með sýningar fram eftir nóvembermánuði.
Nýir menn á vegum Blús-, rokk- og jazzklúbbsins á Nesi (BRJÁN) sjá um skemmtiatriðin en þó slæðast vanir menn með eins
og Þorvaldur Einarsson. Við náðum tali af
honum.
„Það er mikið lagt í rokkveisluna og
fyrir utan tónlistina eru sviðsmynd, ljós og
hljóð með allra glæsilegasta móti,“ segir
Þorvaldur, sem rekur sögu rokkveislnanna
í Egilsbúð allt aftur til ársins 1989. Þá var
þemað „Fyrstu ár rokksins“. „Dagskráin er
alltaf með svipuðu sniði, eitthvert tónlistarþema og blandað smá leik og fíflagangi
með. BRJÁN tók við stjórninni árið 1996 en
fastur kjarni hefur tekið þátt frá upphafi,
Ágúst Ármann og Smári Geirsson hafa til
dæmis verið drjúgir. Þó hafa alltaf verið
breytingar á hópnum og í ár er algerlega
nýtt fólk í liðinu, nema hvað ég lem húðirnar. Við eigum fjölmargt hæft tónlistarfólk
enda erum við með afar góðan tónlistarskóla hér og hann er grunnurinn að þessu

Þorvaldur einbeittur á trommunum.

Sungið af innlifun. Sturla Már Helgason á hljómborðinu og bak við eru þau Ragna Jara Rúnarsdóttir, Bergey
Stefánsdóttir og Benedikt Stefánsson.
MYNDIR/ÁSLAUG

öllu saman. Við höfum þar góða kennara
sem við getum alltaf leitað til. Svo erum
við farin að teygja okkur yfir á næstu firði
líka til að auka enn á fjölbreytnina. Menn
skutlast yfir Oddsskarðið eins og ekkert
sé. Þrír brottfluttir Norðfirðingar að sunnan eru líka með í ár, menn sem hafa verið
viðriðnir austfirskar hljómsveitir. Þeir
hafa flogið austur í haust og tekið stífar
æfingahelgar. Það er mikil stemning sem
myndast í kringum þetta,“ segir Þorvaldur,
sem ávallt leggur sitt af mörkum til sýninganna. „Ég hef verið í ljósum og sviðsmynd,

Katrín Sigurðardóttir þáttarstjórnandi fór á
kostum.

sungið og gengið í það sem hefur þurft að
gera. Þetta er ómissandi partur af rútínunni á haustin,“ segir hann.
En það er ekki bara tónlist sem er í boði
í Egilsbúð heldur eru líka krásir á borðum.
Guðrún Egilsdóttir starfsmaður kann að
lýsa þeim: „Það er lax í forrétt, lambafillet í
aðalrétt og súkkulaðikaka í eftirrétt og sýningin byrjar um leið og fyrsti diskur af eftirréttinum fer inn í sal. Hingað kemur fólk úr
allri Fjarðabyggð og við getum tekið á móti
230 manns á hverja sýningu.“
gun@frettabladid.is

Hlynur Benediktsson heillaði viðstadda.

AUSTURLAND
8. - 18. nóvember

DAGAR MYRKURS
Skelltu þér austur!
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L AUSTFIRSKU ALPARNIR
Skíðaparadís Austfirðinga í Oddsskarði er eitt af skemmtilegustu skíðasvæðum landsins og oft kallað „Austfirsku Alparnir“. Þar eru aðstæður til
skíðaiðkunar allar hinar ákjósanlegustu og landslag hrikalegt og fagurt,
en af toppnum, í 840 metra hæð, er geysifagurt útsýni yfir Reyðarfjörð.
Skíðalyftur Oddsskarðs geta flutt 1.965 manns á klukkustund. Lengd
skíðabrekkna er 1.807 metrar
og fallhæð 375 metrar.
Brekkur við lyftur eru flóðlýstar og í Brekkuseli, skála
skíðasvæðisins, er gistiaðstaða fyrir um 40 manns og
boðið upp á léttar veitingar
þegar opið er.
Bæjarráð Fjarðabyggðar
samþykkti síðastliðinn vetur að veita fé í kaup á snjóvélum til uppsetningar á skíðasvæðinu í Oddsskarði, en snjóbyssurnar eiga að halda
byrjendasvæði Oddsskarðs opnu þegar til kastanna kemur.
Símsvari skíðasvæðisins í Oddsskarði er 878 1474.

L SUNDLAUGAR Á AUSTURLANDI
Sund má stunda vetur, sumar, vor og haust. Því er ekki öðruvísi farið
á Austurlandi, þar sem er töluvert úrval sundlauga. Hér að neðan eru
taldar upp þær laugar sem ferðalangar og aðrir geta hvílt í lúin bein eða
hresst sig við með nokkrum sundtökum.
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Sundlaugin í Selárdal, Vopnafirði
Sundlaugin Egilsstöðum
Sundlaugin Hallormsstað
Sundlaugin Eiðum
Sundhöllin á Seyðisfirði
Sundlaugin Eskifirði
Sundlaugin Neskaupstað
Sundlaug Búðahrepps í Fáskrúðsfirði
Sundlaugin Stöðvarfirði
Sundlaugin Djúpavogi
Sundlaugin Höfn í Hornafirði
Flosalaug, Svínafelli við Fagurhólsmýri
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Grýluarfleifðinni haldið
á lofti á Skriðuklaustri
Lomberspil, herragarðskvöld, bókavaka, veislur
og Grýlugleði eru meðal viðburða á Skriðuklaustri.
„Það er eitt og annað á döfinni,“ segir Skúli Björn
Gunnarsson, staðarhaldari á Skriðuklaustri í Fljótsdal, inntur eftir dagskrá haustsins og lýsir fyrst
lomberkvöldunum en lomber er gamalt spil sem
endurvakið var á Skriðuklaustri fyrir nokkrum árum.
„Við byrjuðum í september að spila á þriggja vikna
fresti. Það eru um 25 manns sem stunda þetta en svolítið rokkandi hversu margir mæta hverju sinni. Alltaf næst þó að spila á nokkrum borðum og halda uppi
fjöri í fjóra til fimm tíma.“ Spurður hvort þar sé fólk
af báðum kynjum svarar Skúli Björn: „Nei, þetta er
nú svolítið einsleitur karlahópur en þó hafa nokkrar
konur lært spilið og vonandi næst að virkja þær til
þátttöku. Þetta var samt mikið karlaspil og eldri
konur á Héraði segja mér að þær hafi ekki fengið
að spila með körlunum. Þetta er fjárhættuspil og við
spilum upp á plastpeninga. Það tíðkaðist samt í gamla
daga að leggja undir, jafnvel heilu jarðirnar. Hvort
sem gert var upp eða ekki eftir kvöldið.“
Fleira er fram undan. „Grýlugleði er fastur liður
hér á aðventunni þar sem þau hjónakornin Grýla og
Leppalúði láta yfirleitt sjá sig og hrella börnin. Þau
eiga rætur sínar og bústað hér hinum megin í dalnum
því Grýlukvæði frá 16. og 17. öld eru til eftir menn
héðan úr Fljótsdalnum. Við höldum Grýluarfleifðinni
á lofti og í þetta sinn verður smásagnakeppni meðal
eldri nemenda grunnskólans þar sem þeir fjalla um
Grýlu dagsins í dag. Það kemur örugglega eitthvað
skemmtilegt út úr því.“
Bókavaka verður á Skriðuklaustri í nóvember

„Það tíðkaðist hér í gamla daga að leggja undir, jafnvel heilu
jarðirnar,“ segir Skúli Björn um lomberinn sem spilaður er á
Skriðuklaustri.

að sögn Skúla Björns og síðan er fastur liður að fá
einhvern áheyrilegan til að lesa Aðventu Gunnars
Gunnarssonar þriðja sunnudag í aðventu, spjaldanna
á milli. „Það tekur tvo til þrjá tíma með góðu kaffihléi,“ segir Skúli Björn. Um veitingar bætir hann því
við að iðulega panti hópar veislur á Klaustri, herragarðskvöld sé fram undan og jólahlaðborð í fyllingu
tímans.
gun@frettabladid.is

VÍS þjónusta
á Austurlandi
VÍS er með þjónustuskrifstofur í flestum þéttbýliskjörnum á Austurlandi með það að markmiði að veita
viðskiptavinum sínum fyrirmyndarþjónustu.

F I 0 1 7 3 3 8

Komdu á næstu þjónustuskrifstofu VÍS eða hringdu í
Þjónustuver okkar í síma 560 5000 sem er opið virka
daga milli kl. 8.00–17.30.
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Staður

Sími

Borgarfjörður eystri
Djúpivogur
Egilsstaðir
Neskaupstaður
Reyðarfjörður
Seyðisfjörður
Vopnafjörður

472 9872
478 8838
560 5335
477 1234
560 5374
472 1111
473 1282

Þar sem tryggingar
snúast um fólk
Vátryggingafélag Íslands Ármúla 3 108 Reykjavík Sími 560 5000 vis.is

10 L fréttablaðið L austurland
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Fríkað út á
landsbyggðinni
Hátíðin Dagar myrkurs verður nú
haldin á Austurlandi í áttunda sinn.
Hátíðarhöldin standa yfir frá 8.-18.
nóvember um allt Austurland og kennir
þar ýmissa grasa.
„Upprunalega er þetta sameiginleg hugmynd ýmissa aðila á Austurlandi um að
lyfta upp skammdeginu með hátíðarhöldum.
Þetta hefur tekist það vel að hátíðin nær nú
frá Vopnafirði, yfir alla firðina, Fljótsdalshérað, Djúpavog og Breiðdalsvík og er þetta
í rauninni allt Austurland sem tekur þátt í
þessu,“ segir Ásta Hafberg, verkefnastjóri
á Markaðsstofu Austurlands, um hátíðina
Dagar myrkurs sem stendur frá 8. til 18.
nóvember. Dagskráin er afar fjölbreytt og
verða ýmsar uppákomur.
„Það er allt í gangi. Búðirnar eru með opið
lengur og ýmis tilboð í gangi, það verða alls
konar tónleikar, göngur, leikskólar og skólar
taka þátt og það er hellingur að gerast. Það
verða kertaljós og notalegheit í sundlaugunum, myrkrakvöld á kránum, ýmsar skemmtanir og svo framvegis,“ útskýrir Ásta, sem er
greinilega spennt fyrir hátíðinni.
„Markaðsstofa Austurlands hefur haldið
utan um skipulag hátíðarinnar sem er viðamikil en öllum er velkomið að vera með. Í
raun stendur þó allt Austurland fyrir hátíðinni,“ segir Ásta og er það undir hverjum og
einum komið hvort hann vilji vera með.
Hátíðin er orðin fastur liður á Austurlandi
og er líka til þess gerð að lengja ferðamannatímann. Flugfélagið hefur til að mynda verið
með tilboð í sambandi við Daga myrkurs.
Erfitt er að telja upp alla dagskrárliði þar

sem dagskráin er afar viðamikil. Ásta nefnir
þó nokkur atriði sem dæmi:
„Á Dögum myrkurs hefur alltaf verið bílabíó á Eskifirði og hefur það fallið vel í kramið. Á Djúpavogi er síðan svokölluð Sviðamessa sem er ákaflega skemmtileg. Hún
byggist á hinni gömlu hefð sem tengist Allra
heilagra messu en þá var boðið upp á svið til
hátíðarbrigða eftir messu og hefur nafninu
nú verið breytt í Sviðamessu. Þá eru í boði
sviðahausar og -lappir og fyrir þá sem þora
ekki eru pitsur. Það er aðeins búið að poppa
þetta upp og fólk mætir í búningum og það
er mikil hrekkjavökustemning,“ útskýrir
Ásta kímin og segir hlæjandi að þegar svona
uppákomur séu úti á landi þá taki allir þátt í
því og fríki út þegar þeir fá loks tækifæri til.
Nánari upplýsingar um dagskrána má finna á
www.east.is.
hrefna@frettabladid.is

Lugtir lýsa upp myrkrið á Afturgöngunni á Seyðisfirði.

Bílabíóið á Mjóeyri á Eskifirði nýtur mikilla vinsælda á hátíðinni.

Kertafleytingar við Voginn.

Ekki stóð öllum á sama þegar draugar fóru á stjá í
hinu árlega Faðirvorhlaupi í Skógræktinni. Nafnið á
hlaupinu er tilkomið vegna þess að Stefán Jónsson
heitinn, rithöfundur og alþingismaður, sagði frá
því að sem unglingur hefði hann hlaupið í myrkri
frá bænum Teigarhorni heim að Rjóðri á þremur
faðirvorum en Stefán var mjög myrkfælinn.

Gestir ylja sér við Ástareldinn á Mjóeyri á Eskifirði.
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Egilsstaðir

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Raðhús 3ja–4ra herbergja 96–130 fm

•
•
•
•
•

Glæsileg hönnun
Viðhaldslítið
Fullbúin eða skemmra komin
Vandaðar innréttingar
Allur frágangur sérlega vandaður

Ítarlegar
upplýsingar
um eignirnar
á vefsíðu okkar
www.iav.is

Hagstætt verð
frá 13.1 millj. tæplega
tilbúið til innréttinga
frá 18.3 millj.
fullbúið án gólfefna

www.iav.is

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík og Miðvangi 1-3, 700 Egilstöðum, sími 530 4200

4ILBOÈSBÅLAR
(95.$!) 3/.!4!
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSBRÒNN
%KINN  Ö 6ERÈ 
4ILBOÈSVERÈ 

(95.$!) 42!*%4
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR ,JËSGR¹R %KINN
 Ö 6ERÈ 
4ILBOÈSVERÈ 

2%.!5,4 ,!'5.! ))
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR 2AUÈUR %KINN
 Ö 6ERÈ 
4ILBOÈSVERÈ 

2%.!5,4 -%'!.% ))
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR ,JËSGR¹R %KINN
 Ö 6ERÈ 
4ILBOÈSVERÈ 

2%.!5,4 3#%.)# ))
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR ,JËSGR¾NN
%KINN  Ö6ERÈ 
4ILBOÈSVERÈ 

4/9/4! #/2/,,!
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR ,JËSBRÒNN
%KINN  Ö 6ERÈ 
4ILBOÈSVERÈ 

6ERÈ FR¹  TIL 
(95.$!) 3!.4! &%
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR "RÒNN  'R¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 

(95.$!) 34!2%8
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR 'R¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 

0%5'%/4 
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR "L¹R %KINN
 Ö
6ERÈ 

2%.!5,4 ,!'5.! ))
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR 2AUÈUR
%KINN  Ö
6ERÈ 

2%.!5,4 -%'!.% ))
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR 'R¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 

35:5+) )'.)3
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR 'R¾NN
%KINN  Ö
6ERÈ 

6ERÈ FR¹  TIL 
"-7 )
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR 2AUÈUR
%KINN  Ö
6ERÈ 

(95.$!) 3!.4! &%
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR 'R¹R TVÅLITUR
%KINN  Ö
6ERÈ 

(95.$!) 4%22!#!.
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR 3VARTUR  'R¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 

2%.!5,4 #,)/
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR ,JËSGR¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 

35"!25 ,%'!#9
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSBL¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 

4/9/4! #/2/,,! 6%23/
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR ,JËSGR¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 

"-7 8
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSGR¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 

(5--%2 (
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR
%KINN  Ö
6ERÈ 

-%2#%$%3 #
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR
%KINN  Ö
6ERÈ 

4/9/4! ,!.$ #253)%2
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSGR¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 


"-7 )
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSGR¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 

"-7 8
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËSGR¹R
%KINN  Ö
6ERÈ 

¶2)¨*5$!'52  OKTËBER 



3-!5',µ3).'!2
www.bilamarkadurinn.is
Smiðjuvegur 46-e
s: 567-1800 GUL GATA

(JËLHÕSI

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS
«SKA EFTIR GÅRKASSA Å 6OLVO  63
SÅMI   EÈA UNNODD SIMNETIS

6IÈGERÈIR
"ÅLAVERKST¾ÈIÈ 3KÒFFAN

TOYOTA HILUX D4D 38”

!LLAR ALMENNAR BÅLAVIÈGERÈIR &LJËT OG
GËÈ ÖJËNUSTA 3MIÈJUVEGUR E 
+ËP 3  

04/04 EK. 125.þkm. Ný dekk, læstur að
aftan, gormafjöðrun. Tilbúinn á fjöll.

V. 3,990,- Lán. 3,236,-

3TÅFLUÖJËNUSTA

(EILSUVÎRUR
RANGUR MEÈ (ERBALIFE Å  ¹R 0ANTAÈU
FRÅAN PRUFUPAKKA %DDA "ORG 3 
 WWWLIFSSTILLIS

'RÎFUÖJËNUSTA HELLULAGNIR ÖÎKULAGNIR
DRENLAGNIR JARÈVEGSSKIPTI OG ÎLL ALMENN
LËÈAVINNA 3KJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
6ÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ 33 HELLULAGNIR 3
    

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

$ULSPEKI HEILUN

¶ARFTU AÈ L¹TA M¹LA

L

KEYPT
& SELT

MERCEDES BENZ C200 K
‘06 Ek.31.þkm. SSK.
Ásett 4,200,- Lán. 3,600,TILBOÐ: 3,900,-

(LJËÈF¾RI

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA 4ILBOÈ 5PPL
Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

,2 (ENNINGSKÒRINN &R¹B¾R ¹RANGUR
5PPL Å S  

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA BÒSLËÈAFLUTNINGA
OG AÈRA FLUTNINGA 'ËÈ ÖJËNUSTA %RUM
MEÈ BESTA VERÈIÈ 5PPL Å SÅMA 
   

&¾ÈUBËTAREFNI
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS STA S  

/G ALLIR ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  
  

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST 0RËFAÈU
(ERBALIFE«LÎF   OLSIAR HOT
MAILCOM

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3   WWWFLYTJAIS

Ð
O
B

(ÒSAVIÈHALD
6INNUVÁLAR

.UDD
-ASSAGE -ARIA TEL  

$A #ABO ÖJËÈLAGAGÅTAR POKI OG STILLI
FLAUTA +R 'ÅTARINN 3TËRHÎFÈA
 3ÅMI   WWWGITARINNIS
GITARINN GITARINNIS

L
I
T

3P¹DËMAR

-IKIÈ ÒRVAL AF NÕJUM OG NOTUÈUM HARM
ONIKKUM ¹ FR¹B¾RU VERÈI WWWYOUIS
%DDUFELLI  S  

RANGE ROVER HSE 35”
4,6 ‘00 Ek.98.þkm. Ný dekk,
Sjálfsk. V. 2,690,TILBOÐ: 2,100,-

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
,2 VEITIR R¹ÈGJÎF UM ,2 VÎRURUN
AR HVERNIG ÖÒ GERIST SÎLUAÈILI !NNA
3NYRTIFR¾ÈINGUR  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

FORD ESCAPE LIMITED
´03 Ek. 83.þm. Sjálfskiptur.
V. 1,990,- Lán. 1,700,Afb. 36

4RÁSMÅÈI
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ST¾RRI OG SM¾RRI
VERKEFNUM Å SMÅÈUM 6ANIR MENN
VÎNDUÈ VINNA 3  

4ÎKUM AÈ OKKUR ÕMSA JARÈ
VEGSVINNU TD (ELLULAGNINGAR
SÎKKLAR DREMLAGNIR OFL OFL &LJËT
OG ÎRUGG ÖJËNUSTA
5PPLÕSINGAR GEFUR )NGËLFUR Å
SÅMA    «SKAR Å SÅMA
 

-¹LARAR

Ð
O
B

TI

4ÎKUM AÈ OKKUR ÕMSA
*ARÈVEGSVINNU

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

4ÎLVUR

®KUKENNSLA 'ET B¾TT VIÈ MIG NEMEND
UM +ENNI ¹ 3UBARU ,EGACY 5PPL Å S
  (ÎRÈUR (INRIKSSON

FORD EXPLORER E.B.

Árgerð 2004
Ek.61.þkm.
GULLFALLEGUR BÍLL.
V. 2,950,-

Ð
O
B

HEIMILIÐ
5MBOÈSSALA

(JËLBARÈAR

FORD EXPEDITION E.B.
‘04 Ek.64.þkm. Ssk. 260HÖ
V. 3,890,- Lán.1,470,TILBOÐ: 3,090,-

%
0
0
1

án

L

TILBOÐ 100% Lán
Nissan Murano ´05 Ek.11.þm.
Leður, lúga, sjónvarp o.mﬂ.
100% LÁN.

!LSP¹  

JA PËSTA BÅLALYFTA OG BALLENSERINGARVÁL
ËSKAST KEYPT 5PPL Å S  
4IL SÎLU :EDOR  ¹RGl 6ERÈ  ÖÒS
%R ¹ (ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3  

4IL SÎLU  NAGLADEKK ¹ FELGUM 
2 +UMHO +R  5PPL 'ARÈAR Å
S  
6ETRARDEKK UNDIR /PEL /0# OG NAGLA
DEKK ¹ FELGUM UNDIR /PEL !STRA 3ELST ¹
H¹LFVIRÈI 5PPL Å S  

4IL BYGGINGA

0IRELLI NAGLADEKK ¹ m 67 ¹LFELGUM
3ELST ¹ H¹LFVIRÈI 3  

L

NISSAN TERRANO II TDI

Mjög góður dísel jeppi.
´98 Ek.161.þkm. 5 gíra.
V. 800,000,TILBOÐ: 695,000,-

LÍKLEGA STÆRSTA
SÖLUSKRÁIN Á NETINU!!
1500 bílar á skrá á einum stað
Finndu bílinn á
www.bilamarkadurinn.is

Opnunartími:
Mánud.-Föstud. 10:00 - 19:00
Laugard. 10:00 - 17:00
Sunnud. 13:00 - 17:00

!LTERNATORAR OG STARTARAR Å B¹TA
BÅLA OG VINNUVÁLAR "EINIR OG NIÈ
URG STARTARAR 6ARAHLÖJ 3  
WWWVELAREHFIS

"ÅLAPARTAR EHF
3  

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL 
 'R¾NUMÕRI  -OSFELLSB¾
WWWBILAPARTARIS
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
%INNIG AIRBAG 5PPL Å S   
 

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

3ÅMASP¹ FYRIRB¾NIR DRAUMAR TAROT
!NDLEG LEIÈSÎGN   6ISAEURO

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K 9RSA
SÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR FJARHEILUN
6ISA-# 3ÅMATÅMI   ALLA DAGA
(RINGDU NÒNA

ÞJÓNUSTA

4IL SÎLU "ORÈSTOFUBORÈ ÒR GEGNHEILLI FURU
OG  STËLAR (ENTAR VEL Å SUMARBÒSTAÈ
INN 6ERÈ  5PPL Å S  

(EIMILIST¾KI
!%' TVÅSKIPTUR ÅSSK¹PUR H¾È  CM ¹
 KR OG %DESA  L FRYSTIKISTA ¹
 5PPL Å S  

"ARNAG¾SLA
(%.$52)3

4EK AÈ MÁR AÈ FYLGJAST MEÈ BÎRNUM
HJ¹LPA MEÈ HEIMAN¹M ELDA MAT OG
GET TEKIÈ LÁTT HEIMILISÖRIF 5PPL ¹ WWW
HENDURIS

µMISLEGT
%RTU AÈ FARA Å INNANHÒSFRAMKV¾MDIR
 6ANTAR ÖIG ËDÕRAR GËÈAR OG VANDAÈ
AR VÎRUR FR¹ 0ËLLANDI +ÅKTU ¹ WWW
BETAPOLIS EÈA HRINGDU Å S   
 

(REINGERNINGAR

'ARÈYRKJA
6ÁLAR EHF
6ATNAGARÈAR 

(ANNA    


2AFVIRKJUN

3TJÎRNUÖRIF EHF 4ÎKUM AÈ OKKUR GËLF
BËNUN OG BËNLEYSINGU EINNIG ALLAR
ALMENNAR HREINGERNINGAR SVO OG REGLU
BUNDNA R¾STINGU FYRIR FYRIRT¾KI OG
STOFNANIR 3   WWW
STJORNUTHRIFIS

FORD F-150 LARIAT
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AÈ  KR TIL AÈ M¾TA GREIÈSLUM VIÈ FREKARI FJ¹RFESTINGAR OG TIL AÈ M¾TA KAUPRÁTTARSAMNINGUM ,AGT ER TIL
AÈ ÖESSI HEIMILD H¾KKI Å  KR EÈA SAMSVARANDI FJ¹RH¾È Å EVRUM TAKI STJËRNIN ¹KVÎRÈUN UM AÈ NÕTA SÁR
FRAMANGREINDA HEIMILD TIL AÈ SKR¹ HLUTAFÁ FÁLAGSINS Å EVRUM  *AFNFRAMT HAÙ STJËRN FÁLAGSINS HEIMILD TIL AÈ ¹KVEÈA AÈ GREITT
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AÈ BOÈA SKULI TIL HLUTHAFAFUNDA MEÈ MINNST  DAGA FYRIRVARA OG MEST  VIKNA FYRIRVARA
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3TAÈFESTING ¹ SKIPTINGU FÁLAGSINS
3TJËRN FÁLAGSINS LEGGUR TIL VIÈ HLUTHAFAFUND AÈ STAÈFESTA SKIPTINGU FÁLAGSINS SAMKV¾MT SKIPTINGAR¹¾TLUN SEM STJËRN
FÁLAGSINS SKRIFAÈI UNDIR ÖANN  SEPTEMBER  !UGLÕSING UM FYRIRHUGAÈA SKIPTINGU VAR BIRT Å ,ÎGBIRTINGAR
BLAÈINU ÖANN  OKTËBER  OG HAFA SKIPTINGARGÎGN LEGIÈ FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU FÁLAGSINS FR¹ SAMA TÅMA 3AMKV¾MT
SKIPTINGAR¹¾TLUNINNI TEKUR EINKAHLUTAFÁLAGIÈ 3TOÈIR FASTEIGNIR EHF KT   VIÈ HLUTA EIGNA FÁLAGSINS ¹SAMT
TILHEYRANDI SKULDUM (LUTHAFAR ,ANDIC 0ROPERTY HF L¹TA AF HENDI HLUTI AÈ NAFNVERÈI KR  OG F¹ Å STAÈINN HLUTI AÈ
SAMA NAFNVERÈI Å 3TOÈUM FASTEIGNUM EHF
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Segir viðbrögð markaðarins of sterk
Gengi bréfa Icelandair lækkaði um rúm
5 prósent í gær í kjölfar þess að stjórn
félagsins gaf frá sér yfirlýsingu um að
afkoma félagsins yrði undir áætlunum á
þriðja fjórðungi.
Í tilkynningu frá Icelandair síðastliðinn föstudag kemur fram að tekjur í farþegaflugi Icelandair hafi verið minni en
áætlað var meðal annars vegna sterkrar
stöðu íslensku krónunnar og lægri meðalfargjalda. Þá sé viðhaldskostnaður
einnig hærri í samstæðunni en reiknað
var með að hann yrði.
Sterk staða krónunnar hefur haft
áhrif á útflutning frá landinu og þar
með á afkomu Icelandair Cargo. Greining Glitnis segir þetta ekki góð tíðindi
fyrir Icelandair þar sem þriðji fjórð-

ungur sé jafnan sá mikilvægasti í rekstri
félagsins. Markaðurinn brást illa við
fréttum Icelandair í gær.
Í samtali við Fréttablaðið sagði Jón
Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair, viðbrögðin í raun allt of sterk og lagði
áherslu á að þótt uppgjörið verði aðeins
lakara en gert var ráð fyrir verði það
alls ekki slæmt og að mikill gangur sé í
fyrirtækinu. Uppgjör félagsins verður
birt 13. október næstkomandi.
Jón Karl mun sitja fyrir svörum í
hádegisviðtali Markaðarins á Stöð 2 í
hádeginu í dag, þriðjudag.
SISI
*«. +!2, «,!&33/. &ORSTJËRI )CELANDAIR SEGIR

MIKINN UPPGANG INNAN )CELANDAIR OG UPPGJÎR
FÁLAGSINS AÈEINS LAKARA EN GERT VAR R¹È FYRIR
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SENTS HLUT Å PËLSKA FYRIRT¾KINU #REDITFACT

Creditinfo vex
Íslenska fyrirtækið Creditinfo
group hefur keypt 51 prósent í
pólska
upplýsingafyrirtækinu
Creditfact. Auk þess hafa fyrirtækin samið um að Creditinfo
eignist 34 prósenta hlut til viðbótar
snemma á næsta ári. Fram kemur
í fréttatilkynningu að Creditfact
sé eitt helsta fyrirtæki Póllands á
sínu sviði, en það selur upplýsingar um skuldastöðu fyrirtækja. 25
manns starfa hjá Creditfact í Varsjá. Auk þeirra eru 25 verktakar á
snærum fyrirtækisins víðs vegar
um Pólland. Creditinfo starfar nú í
yfir tuttugu löndum, þar á meðal í
mörgum löndum í Austur-Evrópu.
IKH

Boða breytingar
FL Group birti yfirtökutilboð sitt í
Tryggingamiðstöðina í Kauphöllinni í gær. Fá
hluthafar í TM
47 krónur fyrir
hvern hlut sinn
í félaginu taki
þeir
yfirtökutilboðinu.
Þangað til í lok
ágúst
var
gengi
TM
undir 40 krónum á hlut.
geta
(!..%3 3-2!3/. Einnig
hluthafar TM
fengið greitt með hlutabréfum í
FL.
Í tilboði FL Group kemur fram
að breytingar verða gerðar á
stjórn og framkvæmdastjórn TM.
Nýlega hafi átt sér stað slíkar
breytingar og fleiri breytingar
kunni að eiga sér stað í náinni
framtíð. Hins vegar er ekki gert
ráð fyrir verulegri endurskipulagningu á sjálfum rekstrinum.
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Leggja Dash-8
flugvélunum
Gengi hlutabréfa SAS-flugfélagsins lækkaði um 2,42 prósent í gær
og er það rakið til nauðlendingar
Dash-8 vélarinnar í Kaupmannahöfn á laugardag. Í kjölfarið tilkynnti SAS að vélar af þessari
gerð yrðu teknar úr notkun hjá
félaginu.
Óljóst er hve mikill kostnaður
mun fylgja því að taka vélarnar úr
notkun. Félagið þarf að fella niður
fjölda fluga og vinna í að fá nýjar
vélar í stað þeirra 27 sem hætt
verður að nota. Það verður flugfélaginu dýrt, kostar allt að 400
milljónir sænskra króna. Miðað
við gengisskráningu í gær nemur
það tæpum fjórum milljörðum
íslenskra króna.
BG
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Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
tengdadóttir og amma,

Kristín S. Kvaran
kaupmaður, Skipholti 15, Reykjavík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans sunnudaginn
28. október. Útförin verður auglýst síðar.
Einar B. Kvaran
Bertha G. Kvaran
Ragna E. Kvaran
Thelma Kristín Kvaran
Guðrún V. Kvaran
og barnabörn.

„Mínir einu lestir eru skák
og kleinuhringir.“
#LIFFORD "ROWN VAR D¹ÈUR
DJASSTROMPETLEIKARI SEM HAFÈI
MIKIL ¹HRIF ÖR¹TT FYRIR STUTTA ¾VI
EN HANN LÁST Å BÅLSLYSI EINUNGIS
 ¹RA AÈ ALDRI

Jón Þ. Ólafsson
Egill Erlendsson
Ingvar B. Jónsson

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

3UNNUDAGSKVÎLDIÈ 
OKTËBER  KVÎLD
IÈ FYRIR HREKKJAVÎKU
FLUTTI BANDARÅSKA ÒT
VARPSSTÎÈIN #"3 LEIK
RITIÈ b)NNR¹SIN FR¹ -ARSm
SEM HÁT ¹ FRUMM¹LINU
b7AR OF THE 7ORLDSm
,EIKRITIÈ BYGGÈIST ¹ VÅS
INDASK¹LDSÎGU ( '
7ELLS OG AÈ ÖVÅ STËÈU /RSON
7ELLES SEM SÅÈAR VARÈ FR¾GUR
KVIKMYNDALEIKSTJËRI OG LEIK
HËPURINN -ERCURY 4HEATRE 5M
NÅU MILLJËNIR FULLORÈINNA OG ÖRJ¹R
MILLJËNIR BARNA LÎGÈU VIÈ HLUSTIR
ÖEGAR LEIKRITINU VAR ÒTVARPAÈ
,EIKRITIÈ FJALLAÈI UM INNR¹S -ARS
BÒA ¹ "ANDARÅKIN OG VAR LEIKRIT

IÈ FLUTT Å FRÁTTAFORMI
OG HLUSTENDUM FLUTTAR
bFRÁTTIRm AF TORTÅMINGU
B¾JA OG BORGA 3KELF
ING GREIP UM SIG VÅÈS
VEGAR UM "ANDARÅKIN
OG TALIÈ ER AÈ MINNSTA
KOSTI EIN MILLJËN
"ANDARÅKJAMANNA HAFI
ORÈIÈ SKELFINGU LOSTIN
VIÈ bFRÁTTIRNARm EN ÖEIR TRÒÈU ÖVÅ
AÈ ÖEIR V¾RU AÈ HLUSTA ¹ RAUN
VERULEGAN FRÁTTATÅMA 6IÈBRÎGÈ
FËLKS B¹RU ÖESS EINNIG VITNI AÈ
ÖAÈ HÁLT AÈ INNR¹S -ARSBÒA
ST¾ÈI RAUNVERULEGA YFIR 3ÅMA
LÅNUR FJÎLMIÈLA VORU RAUÈGLËANDI
OG HUNDRUÈ .EW 9ORK BÒA FLÒÈU
HEIMILI SÅN

«3+!2 %''%24 «3+!233/. %2!3-53 34²$%.4!3+)04)  2!
Móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Gróa Jóhanna Salvarsdóttir,
Flókagötu 12,

lést á líknardeildinni á Landakoti laugardaginn
27. október. Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju
mánudaginn 5. nóvember kl. 15.00.
Aðalheiður Auðunsdóttir
Hákon Örn Halldórssson
Ragnar Jóhann Halldórsson
Björn Halldórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Guðmundur Lárusson
Pálfríður Benjamínsdóttir
Karen Q. Halldórsson
Árnína Sumarliðadóttir

Hjartanlegar þakkir til allra þeirra
fjölmörgu sem sýndu okkur samúð, hlýhug
og stuðning við andlát og útför elskulegs
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Reynis Guðjónssonar
Hlíðargötu 20, Fáskrúðsfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu Uppsölum á Fáskrúðsfirði og á lyflækningadeild
Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri fyrir alúð og góða
umönnun.
Lára Hjartardóttir
börn og fjölskyldur.

'RÅÈARLEGAR BREYTINGAR
Haldið var upp á tuttugu ára afmæli
Erasmus stúdentaskipta á Íslandi nýverið en hátíðahöld hafa verið víða um
Evrópu frá því í vor.
Erasmus hófst á Íslandi árið 1992 og
fyrsta árið fóru um 35 nemendur frá
Íslandi og um þrír nemendur komu til
landsins. Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins er landsskrifstofa menntaáætlunar Evrópusambandsins og sér
um stúdentaskiptin.
„Í dag eru um 300 nemendur sem
koma til Íslands og 200 sem fara
þannig að þetta er ótrúleg breyting á
stuttum tíma. Fáir hefðu búist við að
það kæmu svona margir til Íslands
vegna tungumálavandræða en það
hefur breyst til dæmis vegna kennslu
á ensku,“ útskýrir Óskar Eggert
Óskarsson, verkefnastjóri Erasmus.
Stúdentaskiptin ganga út á að senda
háskólanema erlendis þar sem hægt
er að taka hluta af námi við annan evrópskan háskóla. Þetta nám fæst síðan
að fulllu metið við heimaskólann.
„Þetta er hluti af menntaáætlun Evrópusambandsins og markmiðið er að
auka hreyfanleika í álfunni og tengja
löndin betur saman,“ segir Óskar og
heldur áfram: „Erasmus hefur haft
gríðarleg áhrif og hefur meðal annars stuðlað að einingakerfið ECTS var
tekið upp og er nú ráðandi í Evrópu
og hjá flestum íslenskum skólum,“ útskýrir Óskar, sem segir jafnfram að
þessi þróun hafi ýtt af stað hinu svokallaða Bologna-ferli sem er endurskipulagning á öllu háskólanámi í Evrópu. Í dag eru þrjú ár í BA, tvö ár í
master og þrjú ár í doktor en áður var
gjörólíkt kerfi og má nefna Þýskaland
sem dæmi þar sem var nánast ómögu-

«3+!2 %''%24 «3+!233/. 3EGIR AÈ %RASMUS HAFI HAFT Å FÎR MEÈ SÁR GRÅÈARMIKLAR UMB¾TUR ¹

H¹SKËLAN¹MI Å %VRËPU

legt að klára nokkurt nám á innan við
fjórum árum. „Markmiðið er að gera
Evrópu að einu heildstæðu menntasvæði þannig að það geti til dæmis
keppt við Bandaríkin,“ segir Óskar.
En hvernig tekur maður þátt í
Erasmus-nemendaskiptum?
„Þá hefur maður samband við alþjóðaskrifstofu síns skóla og við sína
námsbraut. Það er tiltölulega auðvelt
að fara og sem betur fer höfum við náð
að styrkja nánast alla sem vilja fara.
Styrkir á næsta skólaári, 2008-2009,
munu líklega hækka verulega þannig
að þeir geti farið að skipta raunverulegu máli,“ segir Óskar bjartsýnn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,
bókari, Herjólfsgötu 10, Hafnarfirði,

Elín Eggerz Stefánsson
Elín Árnadóttir
Vilborg Þórey Styrkársdóttir
Árni Reynir Styrkársson
Viðar Pétur Styrkársson
Rakel Stefánsdóttir

Stefán Hákonarson

Ef nemandi er við Háskóla Íslands
þá sér skólinn eða alþjóðaskrifstofan
um samskipti við gestaskólann og að
koma nemanda inn í skólann.
„Það getur verið mjög strembið
ferli ef maður er að gera þetta á eigin
vegum. Þegar viðkomandi er kominn
út í gestaskólann þá fær hann meðhöndlun sem skiptistúdent sem er
meiri heldur en ef hann væri að koma
á eigin vegum. Í flestum tilfellum útvega skólarnir húsnæði eða aðstoða að
minnsta kosti við að finna það,“ segir
Óskar og hvetur alla sem hafa áhuga
að kynna sér Erasmus stúdentaskiptin nánar.
HREFNA FRETTABLADIDIS

Metaðsókn

Árni Friðfinnsson
lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn
28. október.

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Ástkær fósturfaðir okkar og bróðir,

Sigurður Alexandersson
frá Suðureyri við Súgandafjörð,

verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði
föstudaginn 2. nóvember kl. 13.00.
Hilmar Harðarson
Jóhannes Þór Hilmarsson
Jóhann Alexandersson
Björgvin Alexandersson

Norrænum tölvuleikjaframleiðendum fjölgar ört og hafa
aldrei fleiri sótt um styrk
vegna leikjaverkefna en nú í
ár, eða samtals 101. Á sama
tíma hefur aldrei reynst jafn
örðugt að útvega stofnfjármagn til að þróa leikina.
Í fyrri umferð á þessu ári
fengu sjö norræn verkefni
styrki. Í næstu umferð munu
sérfræðingar meta umsóknirnar áður en 2,5 milljónum
danskra króna verður úthlutað.

.ORR¾NA TÎLVULEIKJAVERKEFNIÈ HËF
GÎNGU SÅNA ¹RIÈ  OG ER ¹
ÎÈRU STARFS¹RI AF SEX ¹RA TÅMABILI
-9.$-!'.53 &2®$%2"%2' &92)2 ./2$%./2'

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ingiberg Egilsson
flugvirki, Lækjasmára 4, Kópavogi,

sem lést á Landspítalanum við Hringbraut fimmtudaginn 18. október, verður jarðsunginn frá Digraneskirkju
miðvikudaginn 31. október klukkan 13.00.
Hrönn Jóhannsdóttir
Jóhann Ingibergsson
Anna Ingibergsdóttir
Arna Ingibergsdóttir
Elfa Ingibergsdóttir
og barnabörn.

Kristín Andrea Einarsdóttir
Ari Jóhannsson
Eyþór Einar Sigurgeirsson
Elvar Jónsson

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigríður Benný
Guðjónsdóttir
Lilla frá Ási, Nestúni 2, Hvammstanga,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Hvammstanga föstudaginn 26. október. Útförin verður auglýst síðar.
Hallgeir S. Pálmason
Jakob Hallgeirsson
Berglind Þóra Hallgeirsdóttir
Alex Rafn Guðlaugsson

Helga Jakobsdóttir
Sandra Guðlaug Zarif
Sigurður Flosason
Ísak Geir Jakobsson

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Magnúsdóttir
frá Langabotni,

verður jarðsungin frá Áskirkju miðvikudaginn 31. október kl.13.00.
Sæmundur Valdimarsson
Valdimar Sæmundsson
Hildur Sæmundsdóttir
Magnús Sæmundsson
Gunnar Sæmundsson
og ömmubörn.

Auður Björnsdóttir
Sigurjón Halldórsson
Sigríður Þórarinsdóttir
Lára Björnsdóttir

Pitstop – góð vara, frábært verð og framúrskarandi þjónusta
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Afsláttur
15% afsláttur af öllum
Michelin dekkjum undir
fólksbíla og jeppa og 20%
afsláttur af allri vinnu við
að gera þau tilbúin og
koma þeim undir bílinn,
þar með talið umfelgun
og míkróskurður og
negling ef um
slíkt er að ræða.

Vörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

Við notum Shell Helix smurolíur

Líttu inn á www.pitstop.is

Skeifunni 5
Sími: 568 2025

Hjallahrauni 4 Hfj.
Sími: 565 2121

r er!
na mb
Op óve
.n

12

Dugguvogi 10
Sími: 568 2020

Rauðhellu 11 Hfj.
Sími: 568 2035

~ Tilboð ~ Upplýsingar ~ Dekk ~ Felgur ~ Fróðleikur ~ Og fleira
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Kvikmyndastjörnum
hefur oft verið legið á
hálsi fyrir að vera
slæmar fyrirmyndir.
Þær reyki, drekki og
stundi stóðlífi fyrir
augum almennings og
hafi þannig áhrif á
lifnaðarhætti unga fólksins. Og
kannski er líka bara einfaldast að
kenna þessu fólki sem er alltaf
fyrir augum okkar um alla lestina.
Þannig gæti ég til að mynda farið í
mál við Ray Winstone og heimtað
af honum skaðabætur. Sá ágæti
maður er í miklu uppáhaldi en
holdafar hans er ávísun á hjartaáfall eða kransæðastíflu. Þannig
að hann er öruggt skotmark líkt og
of heiti kaffibollinn á McDonald‘s.

Fyrir nokkrum árum var hrint
af stað mikilli herferð gegn reykingum í kvikmyndum. Fram að
þeim tíma höfðu allir svölustu og
flottustu leikararnir verið með sígarettu í kjaftinum á meðan þeir
björguðu heiminum en þegar reykingafasisminn hófst varð meira að
segja James Bond að drepa í.
En í dag eru aðrar og hættulegri
ímyndir komnar fram á sjónarsviðið. Og það sem er verra: þeim
er haldið að áhrifagjarnasta markhópnum: nefnilega
barnungum
stúlkum. Um helgina varð ég nefnilega þess heiðurs aðnjótandi að
sitja undir eins og hálfs tíma
vitleysu sem kallast Bratz. Þar var
hópur vinkvenna sem er tvístrað
af því að þær passa ekki inn í klíku

hverrar annarrar. Þrátt fyrir að
boðskapurinn á yfirborðinu hafi
verið vinátta og gildi hennar þá
blikkuðu aðvörunarljós í hverju
myndskeiði. Til að mynda voru
þær allar þvengmjóar og gengust
upp í því að klæða sig á sem
glennulegastan hátt. Allar sögupersónurnar voru eins og klipptar
út úr tískublaði og fyrir unglingsstúlku yrði það eflaust erfitt að
reyna að troða sér í þær skíðabuxur sem stúlkurnar spókuðu sig í.
Þó að reykingar séu varla af
hinu góða þá er sú útlitsdýrkun
sem predikuð er í kvikmyndum
það ekki heldur. Þær ala á litlu
sjálfstrausti hjá aldurshópnum
sem er að reyna að stíga sín fyrstu
skref meðal manna.
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b+AUPIÈ NÒNA OG BORGIÈ EFTIR
 M¹NUÈIm %INS OG ÖAÈ HENTI
EITTHVAÈ BETUR AÈ BORGA STËRAR
FÒLGUR EFTIR H¹LFT ¹R

/G EF MAÈUR STEKKUR ¹
AFBORGUNAR¹¾TLUNINA ÖARF
MAÈUR AÈ BL¾ÈA MEIRU
3J¹ÈU VEXTINA *AFN STËRIR
OG KENNITALA

(VER ER ÖAÈ SEM &ËLK SEM
SEGIR VIÈ SJ¹LFAN SIG ¹ LÅTINN
ÖESSA VÎRU VIL ÁG PENING
BORGA EINS MIKIÈ OG
H¾GT ER FYRIR
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

/H &ÒSI HVAÈ HELDURÈU
AÈ -J¹SI SÁ AÈ REYNA AÈ
SEGJA OKKUR
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b'EFÈU MÁR MATm HVAÈ
ANNAÈ %F KETTIR G¾TU TALAÈ
V¾RI ÖAÈ ALLT OG SUMT SEM
ÖEIR HEFÈU AÈ SEGJA

¡G ¾TTI AÈ VERA
MËÈGAÈUR
EN ÖETTA ER SATT
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+AMILLA ¶AÈ
ER S¾TT NAFN
¡G B¾TI ÖVÅ
¹ LISTANN YFIR
STÒLKUNÎFN
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!UÈVITAÈ 5PP¹HALDS
STELPUNÎFN OG UPP¹HALDS
STR¹KANÎFN

/G HVOR LISTI SKIPTIST Å UNDIR
FLOKKA AF NÎFNUM SEM HENTA
¹KVEÈNUM EIGINLEIKUM EINS
OG bH¹RLITURm bAUGNLITURm
bÖYKKAR VARIRm bLÅTIÈ NEFm
OSFRV

+ANNSKI ER HEIMILIÈ ¹
HVOLFI EN HEILINN Å MÁR ER
FULLKOMLEGA SKIPULAGÈUR
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Engin átröskun

Walk the Line besta myndin

Catherine Zeta-Jones hefur
vakið athygli undanfarið fyrir
að fara minnkandi með hverjum degi. Hún vísar sögusögnum um átraskanir hins vegar
algjörlega á bug og segir eiginmann sinn, Michael Douglas,
gera slíkt hið sama. „Michael
hló að mér. Hann sagði mér
hvað fólk hefði sagt – sögur um
að ég væri með anorexíu. Lít
ég út fyrir það?“ sagði hún í
viðtali við tímaritið People.
Zeta-Jones viðurkennir þó
að hafa lést. Hún segist hafa
borðað mikið af brauði á árum
áður, en hafi síðan reynt að
breyta venjum sínum. „Ég fer í
líkamsrækt og belgi mig ekki
út af því sem ég geri venjulega,“ sagði hún.

Kvikmyndin Walk the Line, sem fjallar um ævi
kántrísöngvarans Johnny Cash, hefur verið kjörin
besta myndin sem gerð hefur verið um ævi tónlistarmanns.
Í öðru sæti varð 8 Mile sem fjallar um Eminem,
næst kom Amadeus um ævi Mozarts og í því fjórða
varð Ray sem fjallar um Ray Charles. Í fimmta
sætinu lenti síðan The Doors þar sem Val Kilmer fór
með hlutverk rokkgoðsagnarinnar Jim Morrison.
Rúmlega tvö þúsund kvikmyndaaðdáendur tóku
þátt í könnuninni, sem var gerð á vegum DVDnetfyrirtækisins Lovefilm. Nýlegasta myndin sem
komst inn á topp tíu var Control, sem fjallar um ævi
Ian Curtis, söngvara Joy Division.
Joaquin Phoenix og Reese Witherspoon fóru með
aðalhlutverkin í Walk the Line. Witherspoon lék
eiginkonu Cash, June Carter, og fékk hún óskarsverðlaun fyrir frammistöðu sína á síðasta ári.
„Kvikmyndir og tónlist passa vel saman og hafa
margir leiksigrar unnist í slíkum myndum,“ sagði
talsmaður Lovefilm.com. „Þessi könnun sýnir það
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besta sem þessi kvikmyndategund hefur upp á að
bjóða, hvort sem það er blótandi rappari, goðsögn úr
Motown-heiminum eða klassískt tónskáld.“

KÓPAL Glitra

Lyktarlaus
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!NGELINA *OLIE VELDUR BRESTUM Å HJËNA
BANDI SÅNU VIÈ "RAD 0ITT MEÈ INNIHALDS
LAUSUM LOFORÈUM UM B¾TT SAMBAND VIÈ
FYRRVERANDI KONU HANS

Leikkonan Angelina Jolie hefur
ekki í hyggju að semja frið við
fyrrverandi eiginkonu spúsa síns,
Brad Pitt, þrátt fyrir ítrekuð
loforð hennar um betra samband
við Jennifer Aniston. Vinur
hjónakornanna segir Angelinu
sífellt valda manni sínum
vonbrigðum með slíkum loforðum
sem hann geri sér nú grein fyrir
að séu orðin tóm. Vinurinn segir
helstu ástæðuna fyrir brestum í
sambandinu hversu svikul
Angelina sé.
Ólík sýn hjónanna á barnauppeldi og álag vegna hinnar stóru
nýtilkomnu fjölskyldu þeirra
þykja einnig álagsvaldar en Brad
og Angelina eiga saman fjögur
börn, þar af þrjú ættleidd. Brad
mun hafa sagst ætla að taka með
sér einu blóðskyldu dóttur þeirra,
Shiloh, skyldi flosna upp úr
hjónabandinu. Hann hafi ekki
endilega hug á sameiginlegu
forræði.

ÍSLENSKA SIA.IS MAL 39708 10.2007

Svikul Angelina Jolie

Erlendur Eiríksson málarameistari:
„Einfaldlega besta málningin sem ég hef notað.“

Kylie heiðruð
Söngkonan Kylie Minogue fær á
næstunni afhent heiðursverðlaun
í London fyrir framlag sitt til
tónlistarinnar. Verðlaunin eru
veitt árlega af samtökunum
Music
Industry
Trust sem
safna fé til
góðgerðamála. Á meðal
þeirra sem
hafa fengið
verðlaunin
eru Sir Elton
John og Peter
Gabriel.
+9,)% -)./'5%
Kylie, sem
STRALSKA SÎNGKONAN
F¾R HEIÈURSVERÈLAUN er 39 ára, á að
baki tuttugu
AFHENT Å ,ONDON ¹
ára feril í
N¾STUNNI
tónlistinni.
„Ég er virkilega ánægð með að fá
þennan heiður,“ sagði hún.
Söngkonan er um þessar mundir
að snúa aftur í sviðsljósið eftir að
hafa sigrast á brjóstakrabbameini sem hún greindist með
fyrir tveimur árum.

Kópal Glitra þekur betur, ýrist sama og ekkert og er svo til lyktarlaus.
Spurðu um KÓPAL.

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi • Byko Akranesi • Axel ﬁórarinsson, málarameistari,
Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík • Núpur byggingavöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri,
Sau›árkróki • Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi • Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig.
Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík • Fóðurblandan, Selfossi, Hvolsvelli og Egilsstöðum.

 OKTËBER  ¶2)¨*5$!'52

Endastöðin á ferðinni
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Fyrir helgi kom hingað leikflokkur
frá umdeildu og frægu leikhúsi í
Berlín, Volksbühne, sem flutti í tvígang leikverkið Endstation Amerika sem byggist að mestu á kunnu
leikverki eftir Tennessee Williams,
A Streetcar Named Desire. Leikstjórinn Frank Castorf er þjóðfrægur maður í þýsku leikhúslífi.
Það er snobbað mikið fyrir þýskum
leikstjórum og hefur sú aðdáun
læðst hingað með þeim sem sækja
þýskar leiksýningar af fínni sortinni. Í Þýskalandi er leikhús lagskipt. Castorf er hluti af elítunni
þótt hann hafi í upphafi sótt áhorfendur sína til yngra fólks.
Endstation Amerika er orðin sex
ára gömul og er safngripur. Hún er
fræg og fer víða sem dæmi um stíl
Castorfs: brot á uppbyggingu, rof
af ýmsu tagi, skrumskælingar, leik
á móti ætlun höfundar, breytta
atriðaröð, nýjar forsendur með innskotum. Hann víkur harkalega frá
naturalískum stíl og fullyrðir að
hending ráði niðurröðun, sem er
eins og hvert annað skrök: í þessari
gerð fylgdi hann framvindu eins og
hún er í orginalnum en höfundarréttur er honum ekki helgur. Slíkt
háttalag kallar á athygli og deilur
þótt síendurtekin brot hans hafi í
seinni tíð reynst þreytandi til
lengdar.
Okkur sem sáum þessa tilraun í
vikunni fannst þetta um margt
hressandi: notkun á sjónvarpi var
ekki nýstárleg en skemmtilega

notuð. Tónlist var kunnugleg enda
þótt flest sem þar heyrðist væri
harla gamalt: manni heyrðist
Castorf vera dálítið stökk í tónlist
frá þeim árum þegar hann var
ungur og hafði hár.
Leikstíllinn var eins og maður
hefur séð í þýskum sýningum:
áherslur skýrar, markmið mótuð og
engin vöf eða töf, þessi tegund af
þýsku leikhúsi stendur enda á fornum merg þar sem greining texta og
skýrleiki er í hávegum hafður.
Þetta er intellektual leikhús, jafnvel þegar það er í andófi. Svo hér
var nekt, hávaði, tónlist, skopstæling í bland við uppáklædda alvöru.
Á þessum vetri ætlar Guðjón
Pedersen að ljúka ferli sínum í
Borgarleikhúsinu með minnst
tveimur þýskum heimsóknum:
þegar hann tók við spurði ég mann
honum eldri hvort honum litist ekki
vel á? „Nei, það fyllist allt af einhverjum þýskum tangósýningum,“
sagði sá. Í DV í gær vék Jón Viðar
Jónsson að ferli Pedersen í húsinu í
Sogamýri og andaði heldur köldu
til leikhússtjórans. Mér finnst fínt
að fá hingað erlenda leikflokka, það
er þessum fáu sem nenna að sækjast eftir erlendum gestasýningum
gleðigjafi að sjá önnur tök en hér
tíðkast.
Endstation vekur margar spurningar: um leyfi til endurvinnslu, um
tilgang hennar, um réttmæti þess
að enduryrkja verk eins og lengi
tíðkaðist í leikhúsi vesturálfu, um

,%)+,)34
%NDSTATION !MERIKA
6OLKSBÔHNE Å "ERLÅN Å BOÈI ,EIK
FÁLAGS 2EYKJAVÅKUR SÕNIR GERÈ
&RANKS #ASTORF ¹ ! 3TREETCAR
.AMED $ESIRE EFTIR 4ENNESSEE
7ILLIAMS

((((
5PP¹TEKTARSÎM OG SPURUL SVIÈSETNING
¹ SÅGILDUM TEXTA

stílfærslu í beitingu ljósa, leikmáta,
um tónlistarnotkun í sýningum,
gagnrýnisleysi á hið aðflutta og
heimóttarhátt. Allt þetta verður
þeim að umtalsefni sem sáu þessa
gestasýningu. Á seinni sýningunni
var verkinu forkunnar vel tekið af
hálfum sal og þriggja tíma sýning
án hlés hafði liðið á örskotsstund.
Volksbühne-hópurinn var því kærkominn gestur og sýningin verður
ugglaust flestum sem sáu minnisstæð.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

(VERNIG VARÈ ÅSLENSKA ÖJËÈIN TIL
Þjóð verður til er titill grunnsýningar Þjóðminjasafnsins. Á sýningunni er saga Íslendinga rakin
frá landnámi til dagsins í dag og
er fornminjum og textum beitt til
þess að setja söguna fram á línulegan hátt.

Sýningin reynir að brjótast undan hefðbundinni söguskoðun með því að skipta
sögu þjóðarinnar jafnt niður í sjö tímabil.
Þessi aðferð verður til þess að tímabilin
hljóta jafnari umfjöllun en ella og er þannig
sneitt hjá því að umbrotatímar og áhrif
þeirra á þjóðina hljóti mesta athygli. En
betur má ef duga skal og ætlar Sverrir að
bjóða gestum Þjóðminjasafnsins gagnrýnið
sjónarhorn á þjóðarhugmyndina sem birtist í sýningunni.
Lengi má þó velta fyrir sér hugmyndinni
„Þjóðminjasafnið er náttúrlega stofnað í
um þjóð. Sverrir Jakobsson sagnfræðingur
kringum þjóðarhugtakið. En í erindi mínu
er einn af þeim sem það hafa gert og býðst 36%22)2 *!+/"33/.
bendi ég á að þetta hugtak er í raun frekar
gestum Þjóðminjasafnsins að ganga með 3!'.&2¨).'52
nýtt og verður til samhliða fyrirbærum
honum um grunnsýninguna í dag kl. 12.05 'ESTIR ¶JËÈMINJASAFNS
eins og lýðræði og fjölmiðlum sem hafa
og hlýða á umfjöllun hans um þjóðarhug- INS EIGA ÖESS KOST AÈ
ekki verið hluti af lífinu hér á landi nema í
myndina og stöðu hennar á ólíkum tímum. HEYRA HANN FJALLA UM
„Útgangspunkturinn
í
vangaveltum GRUNNSÕNINGU SAFNSINS Å hlutfallslega stuttan tíma. Íslenska þjóðin
eins og hún er í dag virðist vera rökrétt
mínum er þessi grunnsýning og sú þjóðar- DAG KL 
niðurstaða þeirrar þróunar sem sett er
hugmynd sem sett er fram í henni. Að mínu
fram á þessari sýningu, en svo er ekki endilega,“ segir
mati er fullmikil samfella í framsetningu á þjóðarSverrir.
hugtakinu í sýningum sem þessari. Mig langar sérHver sá sem hefur áhuga á sögu lands og þjóðar má
staklega til að fjalla um hvort sú hugmynd sem við
til með að nýta hádegið í dag og fylgja Sverri um Þjóðhöfum í dag um fyrirbærið þjóð sé í einhverju samminjasafnið og velta fyrir sér þróun þjóðarhugmyndarræmi við hugsun fyrri tíma um þetta sama fyririnnar.
bæri.“
VIGDIS FRETTABLADIDIS
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Ókeypis á stuttmyndir
Það er sannarlega ekki á hverjum
degi sem fólki býðst að fara frítt í
bíó, en í dag og á fimmtudag getur
fólk fengið að berja íslenskar stuttmyndir augum í Regnboganum á
Hverfisgötu sér að kostnaðarlausu.
Dagskráin báða dagana samanstendur af þremur stuttmyndum
sem eiga það sameiginlegt að vera
tilnefndar til Edduverðlaunanna í
ár. Um er að ræða íslenskar stuttmyndir sem sýndar voru á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík og hafa einnig verið sýndar á
kvikmyndahátíðum víðs vegar um
heiminn. Myndirnar hafa allar
hlotið frábærar viðtökur hvert sem
þær fara.

Fyrsta ber að nefna mynd leikstjórans Gríms Hákonarsonar,
Bræðrabylta. Hún fjallar um samkynhneigða bændur í afskekktri
sveit sem fá útrás fyrir forboðna
ást sína með ástundun íslenskrar
glímu.
Önnur myndin sem sýnd verður
ber nafnið Skröltormar og er í leikstjórn Hafsteins G. Sigurðssonar.
Myndin fjallar um bílasalann
Anton sem lætur draum sinn um að
eignast kúrekastígvél rætast með
ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
Þriðja myndin sem sýnd verður
heitir Anna og er leikstjóri hennar
Helena Stefánsdóttir. Í myndinni
kynnumst við Önnu sem ætlar að
bjóða Adam nágranna sínum í kaffi
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en uppgötvar sér til mikillar skelfingar að hún á engan sykur.
Áhugafólk um íslenskar kvikmyndir ætti ekki að láta þetta tækifæri framhjá sér fara. Sýningarnar
hefjast kl. 18 báða dagana.
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Komdu við hjá okkur
og sparaðu pening á leiðinni í bíó!
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!

*Gildir á meðan birgðir endast.

BYR - sparisjóður | Sími 575 4000 | www.byr.is
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Áhyggjufullur faðir Amy
Mitch Winehouse, faðir söngkonunnar
Amy Winehouse, ræddi vandræði
dóttur sinnar í sjónvarpsþættinum
This Morning á ITV í gærmorgun.
Hann sagði meðal annars að Amy
hefði ekki tekið of stóran skammt
eiturlyfja þegar hún var flutt skyndilega á sjúkrahús í ágúst, heldur hefði
verið um að ræða flogakast af völdum
eiturlyfjaneyslu. Hann segir það nú
ljóst að Amy hafi prófað eiturlyf á
unga aldri.
„Hún var algjör andstæðingur eiturlyfja og sagðist reyndar ekki skilja af
hverju fólk í tónlistarbransanum væri
í harðri neyslu. Það breyttist fyrir um
sex mánuðum þegar hún giftist Blake,“
sagði Mitch, sem segist þó ekki kenna
eiginmanni Amy um breytinguna.
„Amy ber ábyrgð á hegðun sinni, en

það er samt sem áður staðreynd að
þessi mikla eiturlyfjaneysla hófst á
sama tíma og hjónabandið,“ segir
hann.
Mitch hefur einnig áhyggjur af
holdafari dóttur sinnar, sem þjáist af
lotugræðgi. „Þó að hún sé búin að bæta
á sig um sex kílóum hefur það enn
áhrif á heilsu hennar,“ segir hann.
Mitch flaug til Noregs þegar Amy var
handtekin fyrir að hafa eiturlyf í fórum
sínum, þó að hann segi þau ekki hafa
tilheyrt henni. „Þeim var ekki sleppt
fyrr en þau undirrituðu skjal sem þeim
var sagt að væri bara til að leysa þau
úr haldi. Það var á norsku. Það var
reyndar játning svo það er verið að
vinna í því núna,“ útskýrði Mitch, en
játningin kemur í veg fyrir að Amy
geti snúið aftur til Bandaríkjanna.

Samsýning frændsystkina
Frændsystkinin Björg
Vigfúsdóttir ljósmyndari og Stefán B. Stefánsson, hönnuður og gullog silfursmiður, opnuðu
sýningu saman á laugardag. Sýningin er í nýlegu
galleríi, Við Mýrargötu,
þar
sem
verslunin
Liborius var áður til
húsa. Á sýningunni sýnir
Björg abstrakt landslagsmyndir sem eru
prentaðar á striga. Stefán sýnir aftur á móti
skúlptúrseríu úr látúni.
Sýningin stendur yfir til
4. nóvember en nánari
upplýsingar má finna á
Vidmyrargotu.is. Eins
og sjá má á meðfylgjandi myndum var fjölmenni samankomið til
að fagna opnuninni á
laugardag.
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Húðvörur undir nafninu
Skyn Iceland hafa slegið í
gegn á þeim tveimur árum
sem liðin eru frá því að þær
litu dagsins ljós.
Þó að Ísland sé í aðalhlutverki í
húðlínunni er hún hugarfóstur
bandarískrar konu að nafni Sarah
Kugelman, sem hefur lengi starfað í förðunar- og snyrtiheiminum
ytra, meðal annars fyrir L’Oréal
og Estée Lauder. Kugelman kom
hingað til lands árið 2004 og heillaðist svo af hreinleika landsins að
hana langaði ekkert frekar en að
tappa honum á flöskur. Þá var
reyndar svo komið að Kugelman
var nokkuð hrjáð af veikindum og
öðrum kvillum, eftir að hafa fengið hlaupabólu á gamals aldri.
„Læknirinn minn sagði mér að ef
ég næði ekki tökum á stressinu,
myndi ég ekki ná fertugsaldri,“
sagði Kugelman í viðtali
við Time í haust.
Lausnina sá hún í tæru,
íslensku vatni og fjallagrösum, en Skyn Iceland
stærir sig af því að vera
eina húðlínan sem er
sköpuð til þess að ráðast
gegn fylgifiskum stress.
Vörurnar innihalda allar það sem
Kugelman kallar „biospheric complex“, sem er kokkteill af íslensku
vatni, lækningajurtum og plöntum
með miklum andoxunarefnum.
Frá því að Skyn kom á markað
hafa vörurnar fengið afar góðar
móttökur og gríðarlega umfjöllun
í fjölmiðlum. Á meðal tímaritanna
sem hafa bent lesendum sínum á
þær eru Time, Tatler, W Magazine, Elle Girl, Allure og Cosmopolitan. Þær hafa meðal annars ratað
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í gjafapoka á tískuvikunni í Los
Angeles og á MTV-kvikmyndaverðlaununum. Í ár vann Skyn
Iceland svo verðlaun að nafni
CEW, fyrir bestu jaðarsnyrtivörulínuna.
Ísland er því í mikilli sókn á
snyrtivörumarkaðnum í dag, þótt
fáir, ef nokkrir, Íslendingar hafi
haft hönd í bagga í þeirri velgengni.
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Sleppur við lögsókn
Orlando Bloom verður ekki lögsóttur vegna áreksturs sem hann
lenti í í Los Angeles fyrr í mánuðinum, en hann ók bíl sínum á kyrrstæðan bíl þegar hann var á flótta
frá ljósmyndurum. Hann slapp
ómeiddur úr árekstrinum en einn
farþega hans hlaut hálsmeiðsli.
Mál Blooms var í rannsókn
vegna gruns um að hann hefði

stungið af slysstað. Myndir blaðaljósmyndara af atburðinum sýna
greinilega að Bloom gekk frá slysstað eftir að hafa tilkynnt óhappið.
Ljósmyndarar sannfærðu hann svo
um að snúa aftur. Lögregla hefur
hins vegar ákveðið að halda rannsókn ekki áfram sökum „ónægilegra sannana“ fyrir því að glæpsamlegt athæfi hafi átt sér stað.
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Á toppnum hjá Soundclick

"Viggo Mortensen fer
á kostum!"
- T.S.K., 24 stundir
"Með því besta sem
hægt er að sjá um
þessar mundir!"
- F.G.G., Fréttablaðið

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

Raftónlistarmaðurinn Marteinn
Bjarnar Þórðarson fór beint í
toppsæti electronica- og ambientlista heimasíðunnar Soundclick.
com með nýjasta lag sitt Eta
Carinea sem kom út fyrir helgi.
„Ég er mjög ánægður með
þetta. Maður fær styrk til að gefa
sér kannski meiri tíma í þetta,“
segir Marteinn Bjarnar, sem býr í
Svíþjóð um þessar mundir. „Mér
finnst þetta skemmtilegt „jump
start“. Ef maður horfir á þetta
sem viðurkenningu fyrir það sem
maður er að gera þá fær maður að
minnsta kosti athygli þarna. Netið
er ljómandi góð afsökun til að
gera ekki tónlist. Maður er óháður
tónlistarmaður og ekki undir neinum regnhlífarsamtökum. Maður

-!24%).. "*!2.!2 ¶«2¨!23/.

-ARTEINN FËR BEINT ¹ TOPPINN HJ¹
3OUNDCLICKCOM MEÈ LAG SITT %TA #ARINEA

stendur á eigin fótum í þessu og
skákar heiminum með sinni tónlist,“ segir Marteinn, sem gaf á

síðasta áratug út tvær plötur sem
náðu vinsældum á heilunarmarkaðnum erlendis.
Marteinn, sem gefur út lög
undir nafninu Harmonics of
Frequency Modulation, á fleiri
lög á listunum tveimur, þar á
meðal Útópíum sem er í 21. sæti
experimental-listans. Hann hefur
verið lengi í tónlistinni og spilað
með hljómsveitum á borð við
Svartlist og hinni fjölþjóðlegu Sen
City, auk þess sem hann hefur
trommað með Gulla Falk. „Ég er
búinn að vera í tónlist frá því ég
bjó til minn fyrsta trommuheila
og synthesizer tólf ára gamall.
Síðan þá hef ég alltaf verið að fitla
við tíðnir af ýmsu tagi,“ segir
hann.
FB

-INNISSPEGLUN Å (ÎLLINNI
Goðsögnin Rúnar Júlíusson hélt afar vel heppnaða
tónleika í Laugardalshöll
um síðustu helgi. Hann er
vitaskuld í skýjunum yfir
því hvernig til tókst.

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.15 7
12
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
16
kl. 8 - 10.10
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10 14
12
kl. 5.30
kl. 3.50
kl. 3.45 300 kr. Síð. sýningar

DARK IS RISING
THE HEARTBREAK KID
THE HEARTBREAK KID LÚXUS
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK
SUPERBAD
HÁKARLABEITA 600 KR.
THE SIMPSONS MOVIE ÍSL. TAL

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

DARK IS RISING
4 MONTHS ENSKUR TEXTI
EDGE OF HEAVEN ENSKUR TEXTI
HALLOWEEN
SUPERBAD
GOOD LUCK CHUCK

kl.5.50 - 8 - 10.10
kl.5.40 - 8
kl.5.40
kl. 10.20
kl.5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.20

7
16
12
14

kl. 8 - 10.10
kl. 6 - 8
kl. 10.10
kl. 6

16
12
16
14

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

EASTERN PROMISES
SYNDIR FEÐRANNA
THE KINGDOM
HEIMA - SIGURRÓS
VEÐRAMÓT

12
16
14
14

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10.20
kl. 6
kl. 5.40 - 8 - 10.20

EASTERN PROMISES
THE HEARTBREAK KID
RESIDENT EVIL 3
GOOD LUCK CHUCK

www.SAMbio.is § 575 8900
ÞEGAR Á BJÁTAR MÁ TREYSTA Á ÞAÐ

FRÁ LEIKSTJÓRA DOWNFALL OG

WACHOWSKI BRÆÐRUM,
HANDRITSHÖFUNDUM MATRIX.

AÐ SANNAR HETJUR
GEFAST EKKI UPP!
Mið

a ver ð

600 kr.

KRINGLUNNI

ÁLFABAKKA

THE INVASION

kl. 8D - 10:20D

THE INVASION
kl. 5:30 - 8 - 10:20
ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 6

16

VIP

THE INVASION

6D-8:20D-10:30D

16

DARK IS RISING

kl. 6 - 8

7

L

ÍÞRÓTAHETJAN M/- ÍSL TAL kl. 6

L
L

HEARTBRAKE KID
THE BRAVE ONE

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 8 - 10:20

12
16

IN THE LAND OF WOMEN kl. 8 - 10:10
THE KINGDOM
kl. 10:10

STARDUST

kl. 5:30 - 8 - 10:30

10

KEFLAVÍK

NO RESERVATIONS

kl. 8

L

THE HEARTBREAK KID

kl. 8

L

CHUCK AND LARRY

kl. 10:20

12

THE BRAVE ONE

kl. 8

16

L

3:10 TO YUMA

kl. 10:20

16

L

HALLOWEEN

kl. 10:20

16

ASTRÓPÍÁ
RATATOUILLE M/- ÍSL TAL

kl. 6
kl. 5:30

10

SELFOSSI

AKUREYRI

ÍÞRÓTTAHETJAN m/ísl tali
THE INVASION

kl. 6
kl. 8 - 10

L

GOOD LUCK CHUCK
SUPERBAD

kl. 8 - 10:10
kl. 8

L

16

STARDUST

kl. 8

10

HALLOWEEN

kl. 10:20

16

THE TRANSFORMERS

kl. 10:20

10

12

Sími: 553 2075

- bara lúxus

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
EASTERN PROMISES
THE HEARTBREAK KID
3:10 TO YUMA

kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 8 og 10.30

www.laugarasbio.is - Miðasala á

16
12
16

„Þetta gekk allt fullkomlega upp.
Það er ekki hægt að biðja um
betra. Þetta var eins og að fara í
minnisspeglun, sem er svona
svipuð og magaspeglun,“ segir
Rúnar og hlær.
Á tónleikunum flutti Rúnar
ásamt stórri hljómsveit alla sína
þekktustu slagara. Lög Hljóma,
Trúbrots, Lónlí Blú Bojs GCD,
Áhafnarinnar á Halastjörnunni,
Baggalúts og af sólóferli Rúnars
fengu að njóta sín í Höllinni og á
meðal gestasöngvara voru Bubbi
Morthens, Björgvin Halldórsson,
Shady Owens og Gylfi Ægisson.
„Það er gaman að þetta skyldi
ganga svona vel.
Hljómsveitin var stórkostlega
góð og söngvararnir allir,“ segir
Rúnar, sem var einnig mjög
ánægður
með
frammistöðu
Björgvins Franz Gíslasonar, sem
hermdi eftir honum með miklum
tilþrifum.

(JARTN¾MUR DÒETT
Undir lok tónleikanna söng Rúnar
dúett með eiginkonu sinni, Maríu
Baldursdóttur. „Það var mjög
sérstök tilfinning.
Ég heyrði af því að fólk hefði tárast í salnum því þetta var svo
hjartnæmt,“ segir hann.
Tónleikarnir voru teknir upp
og verða hugsanlega gefnir út á
geisla- og mynddiski. Rúnar segist vel geta hugsað sér að endurtaka leikinn seinna meir:
„Ef það kemur einhver þrýstingur þá gerum við það.“

2².!2 *²,¥533/. 'OÈSÎGNIN 2ÒNAR *ÒLÅUSSON FËR ¹ KOSTUM Å (ÎLLINNI UM SÅÈUSTU

HELGI
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'L¾NÕ JËLAPLATA
Fram undan hjá Rúnari eru upptökur á hans fyrstu jólaplötu í
þrjátíu ár. Á henni syngur hann
með kammerkórnum Schola cantorum lög í útsetningum Þóris
Baldurssonar.
Einnig syngur hann lagið Í
Bítlabænum á plötunni Sögur af
Suðurnesjum sem er væntanleg.

+²2%+) +ÒREKINN +RISTJ¹N M¾TTI Å

(ÎLLINA MEÈ ÖENNAN FORL¹TA KÒREKAHATT
¹SAMT ®NNU -ARÅU

"2/3-),$ 2AGNHEIÈUR OG (EIMIR VORU
BROSMILD ENDA SKEMMTILEGIR TËNLEIKAR Å
V¾NDUM

&¡,!'!2 &ÁLAGARNIR *ËI OG 'ULLI LÁTU
SIG EKKI VANTA ¹ STËRTËNLEIKA 2ÒNARS
*ÒLÅUSSONAR

Þúsund á Eve Online-ráðstefnu
Aðdáendur tölvuleikjarins vinsæla Eve
Online ætla að hittast á árlegri ráðstefnu sem verður haldin í Laugardalshöll dagana 1. til 3. nóvember og bera
saman bækur sínar.
Þetta verður í fjórða sinn sem
ráðstefnan er haldin. „Þetta hefur
gengið ótrúlega vel. Fjöldinn hefur verið
að tvöfaldast á hverju ári, næstum því
eins og leikurinn, og við erum að spá því
að þetta verði þúsund manns sem komi,“
segir Hilmar Veigar Pétursson, framkvæmdastjóri CCP, sem framleiðir
leikinn.
Flestir gestanna koma frá Bretlandi
en einnig koma um tvö hundruð manns
frá Bandaríkjunum, auk gesta frá Japan,
Nýja-Sjálandi, Ástralíu, Rússlandi og
Suður-Ameríku. „Margir hafa farið í
sína fyrstu utanlandsferð til Íslands. Ég
hef hitt einn kolanámuverkamann frá
Bretlandi á fimmtugsaldri á öllum
ráðstefnunum sem er mjög flughræddur. Hann yfirvann það til að koma til Íslands og
hafði mjög gaman af,“ segir Hilmar Veigar. „Fólk er
oft að leggja í mikinn kostnað til að koma hingað en
enginn hefur verið svikinn og margir koma aftur og
aftur.“

(),-!2 6%)'!2 0¡45233/. (ILMAR 6EIGAR
BÕST VIÈ UM EITT ÖÒSUND MANNS ¹ %VE
/NLINE R¹ÈSTEFNUNA

Á ráðstefnunni verður haldið góðgerðaruppboð og
fær sigurvegarinn að skoða höfuðstöðvar CCP.
Einnig munu frægir framkvæmdastjórar úr
tölvuleiknum kynna sín störf auk þess sem framtíð
leiksins næstu tvö árin verður kynnt.
FB
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,OST LEIKARAR ÒTI ¹ ÖEKJU Å UMFERÈINNI
Daniel Dae Kim varð á dögunum
fjórði leikarinn úr sjónvarpsþáttaröðinni vinsælu Lost til að lenda á bak við
lás og slá. Þrjár af handtökunum hafa
verið vegna ölvunaraksturs á tökustaðnum, Havaí-eyjum.
Daniel Dae, sem leikur Jin-Soo Kwon í Lost, var
fullur eftirsjár eftir að hann var tekinn fyrir
ölvunarakstur af lögreglunni í Honolulu. „Mér
þykir það mjög leitt hvernig ég hef lagt hina
ljúfu íbúa Havaí í hættu með hegðun minni.
Havaí er samfélag sem mér þykir afar vænt um
og lít ég á það sem mitt heimili,“ sagði Dae.

(2 %+/ !DEWALE
!KINNUOYE !GBAJE
VAR HANDTEKINN FYRIR
UMFERÈARLAGABROT

4%+). #YNTHIA 7ATROS ¹
LÎGREGLUSTÎÈINNI ¹ (AVAÅ
EFTIR HANDTÎKUNA

&2¡44)2 !& &«,+)
.ÕF¾DD "ORATDËTTIR HEFUR FENGIÈ
NAFNIÈ /LIVE EN ÖAU )SLA &ISHER
OG 3ACHA "ARON #OHEN EIGNUÈUST
SITT FYRSTA BARN SAMAN Å SÅÈUSTU
VIKU b)SLA OG 3ACHA
ERU HIMINLIFANDI YFIR
NÕF¾DDRI DËTTUR SINNI
¶AU VILDU BÅÈA MEÈ
AÈ VELJA NAFN ÖANGAÈ
TIL AÈ ÖAU S¾JU BARNIÈ
¶AU VORU SAMM¹LA
UM AÈ /LIVE V¾RI
FULLKOMIÈ FYRIR
HANA m SEGIR
HEIMILDAR
MAÈUR
.ÕR K¾RASTI 3IENNU -ILLER LEIKAR
INN 2HYS )FANS HEFUR BEÈIÈ HENN
AR FIMM SINNUM NÒ ÖEGAR b6INIR
ÖEIRRA HALDA AÈ 3IENNA LÅTI EKKI
ALVARLEGA ¹ SAMBANDIÈ EN 2HYS SÁ
¹STFANGINN m SEGIR HEIMILDARMAÈUR
3AMBANDIÈ VIÈ 3IENNU
HEFUR ORÈIÈ ÖESS VALD
ANDI AÈ TVEIR BESTU
VINIR 2HYS LEIKARARNIR
)OAN 'RUFFUDD OG
-ATTHEW 2HYS TALA
EKKI VIÈ HANN
LENGUR ¶EIR
SEGJA HANN
HAFA STOLIÈ
3IENNU AF
-ATT
HEW

#LIVE /WEN ER HVERGI ¹ FÎRUM
FR¹ HEIMALANDI SÅNU %NGLANDI ÖË
AÈ HANN SÁ REGLULEGA VIÈ TÎKUR ¹
STËRMYNDUM Å "ANDARÅKJUNUM b¡G
HEF ALDREI FUNDIÈ NEINA ÖÎRF TIL AÈ
FLYTJA TIL (OLLYWOOD m
SEGIR HANN b&YRIR MÁR
ER ,ONDON HEIMILI
MITT OG MUN ALLTAF
VERA ¡G HEF VERIÈ
HÁR Å TUTTUGU ¹R FR¹
ÖVÅ AÈ ÁG VAR Å LEIK
LISTARSKËLA ¡G GET EKKI
ÅMYNDAÈ MÁR AÈ
BÒA ANNARS
STAÈAR m SEGIR
HANN
"RESKU LEIKKONUNNI +ELLY "ROOK
LIGGUR EKKERT ¹ AÈ GIFTAST HEITMANNI
SÅNUM "ILLY :ANE ¶AU HAFA VERIÈ
TRÒLOFUÈ FR¹ ÖVÅ Å FEBRÒAR  b6IÈ
ERUM ¹N¾GÈ MEÈ AÈ
LIFA Å SYND ÖANGAÈ
TIL VIÈ ¹KVEÈ
UM AÈ LEGGJA
Å ÖETTA m SEGIR
HÒN b3AMBAND
OKKAR VIRKAR FYRIR
OKKUR SEM ER
ÖAÈ SEM SKIPTIR
M¹LI m SEGIR HÒN

Var áfengismagnið í blóði hans tvöfalt það sem
leyfilegt er við handtökuna. „Ég vil þakka
vinum mínum, fjölskyldu, samstarfsfélögum
og aðdáendum fyrir stuðninginn. Ykkur sem
ég hef valdið vonbrigðum með hegðun minni
bið ég innilegrar afsökunar,“ sagði hann.
3!7 &JËRÈA 3AW MYNDIN HITTI VEL Å MARK

(VER ¹ F¾TUR ÎÈRUM
Svo virðist sem leikararnir úr Lost eigi erfitt
með að fylgja settum reglum því Daniel er
fjórði leikarinn úr Lost sem er handtekinn á
Havaí fyrir umferðarlagabrot. Fyrst voru stöllurnar Michelle Rodriguez og Cynthia Watros,
sem fóru með hlutverk Ana Lucia og Libby,
teknar með stuttu millibili fyrir ölvun við
akstur eftir undarlegt aksturslag þeirra. Í fótspor þeirra fetaði síðan Adewale
AkinnuoyeAgbaje,
sem lék
Hr. Eko.
Var hann
tekinn
höndum
fyrir
að

&5,,52 )¨25.!2

2/$2)'5%: ¶ESSI MYND VAR

$ANIEL $AE +IM VAR FULL
UR IÈRUNAR EFTIR AÈ HANN
VAR HANDTEKINN

TEKIN AF -ICHELLE 2ODRIGUEZ
ÖEGAR HÒN VAR BËKUÈ FYRIR
ÎLVUNARAKSTUR

VESTANHAFS RÁTT EINS OG FORVERAR HENNAR

Hryllingur
á toppinn
,/34 3JËNVARPSÖ¹TTARÎÈIN ,OST HEFUR NOTIÈ MIKILLA

VINS¾LDA UNDANFARIN ¹R

vera ekki með ökuskírteini á sér og fyrir að
hlýða ekki lögregluþjóni. Þurfti hann að dúsa í
sex klukkutíma í fangelsi þar til honum var
sleppt gegn lausnarfé.

3EX TIL VIÈBËTAR
Sex leikarar til viðbótar hafa verið áminntir
fyrir umferðarlagabrot en annars sloppið með
skrekkinn. Þeir eru Josh Holloway (Sawyer),
Dominic Monaghan (Charlie), Naveen Andrews
(Sayid), Ian Somerhalder (Boone), Christian
Bowman (Steve Jenkins) og Harold Perrineau
(Michael Dawson). Hlýtur þessi fjöldi að gefa í
skyn að eitthvað mikið sé að hjá leikaraliðinu,
sem virðist vera gjörsamlega úti á þekju þegar
kemur að akstri bifreiða. Kannski þurfa þau
bara á góðri og gildri umferðarfræðslu að
halda?

Hryllingsmyndin Saw IV fór
beint á toppinn í Norður-Ameríku
eftir frumsýningarhelgi sína. Í
öðru sæti lenti nýjasta gamanmynd Steve Carrell, Dan in Real
Life.
Í þriðja sætinu lenti síðan
vampírumyndin 30 Days of Night,
sem var í efsta sætinu um síðustu
helgi. Saw IV náði álíka miklum
aðsóknartekjum og forveri sinn
og virðast vinsældir þessa
hryllingsmyndabálks engan endi
ætla að taka. „Það er eitthvað
sérlega ógeðslegt og stuðandi við
þessar myndir. Ég veit ekki hvað
það segir um samfélagið en þetta
virkar í miðasölunni,“ sagði
forseti kvikmyndafyrirtækisins
Media by Numbers.
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 3IGFÒS SNÕR AFTUR
3TËRLEIKUR KVÎLDSINS Å . DEILDINNI Å HANDKNATTLEIK ER
VIÈUREIGN &RAM OG 6ALS Å 3AFAMÕRI -ARGIR HAFA BEÈIÈ
SPENNTIR EFTIR ENDURKOMU 3IGFÒSAR 0¹LS 3IGFÒSSONAR Å
3AFAMÕRINA EN HANN FËR FR¹ &RAM MEÈ MIKLUM L¹TUM Å
SUMAR OG FÁKK EKKI LEIKHEIMILD FYRR EN EFTIR AÈ TÅMABILIÈ
BYRJAÈI (AFÈI M¹L HANS Ö¹ ÖURFT AÈ FARA FYRIR
HÁRAÈSDËM MEÈAL ANNARS ¶ESS UTAN
ER GRÅÈARLEG KERGJA ¹ MILLI &RAM OG 6ALS
ENDA HAFA 6ALSMENN VERIÈ DUGLEGIR
AÈ N¾LA SÁR Å LEIKMENN ÒR 3AFAMÕRI
OG GILDIR EINU HVORT ÖAÈ ER Å HAND
BOLTA EÈA FËTBOLTA (AFA G¹RUNGAR
HAFT ¹ ORÈI AÈ GAMLI GËÈI RÅGURINN
V¾RI KOMINN AFTUR OG M¹ BÒAST
VIÈ L¹TUM Å &RAM HEIMILINU

SPORT FRETTABLADIDIS

Ætlar að verða betri en pabbi
&RIÈRIK ¶ËR 3IGMARSSON HEFUR VAKIÈ ATHYGLI Å
MARKI %YJAMANNA EN ÖESSI  ¹RA STR¹KUR HEFUR
STAÈIÈ SIG VEL OG VAR BESTI MAÈUR  UMFERÈAR
. DEILDAR KARLA AÈ MATI &RÁTTABLAÈSINS ÖAR SEM
HANN VARÈ  SKOT ¹ MËTI ¥SLANDSMEISTURUNUM
¹ ÒTIVELLI b¶ETTA ER KL¹RLEGA BESTI LEIKURINN
SEM ÁG HEF SPILAÈ EN SVO VAR &RAM LEIKUR
INN EINNIG GËÈUR HJ¹ MÁR (INIR LEIKIRNIR
ERU SÅÈAN BÒNIR AÈ VERA ¹G¾TIR ¶AÈ ER
MJÎG GAMAN AÈ SPILA Å ÒRVALSDEILDINNI
OG GOTT AÈ F¹ T¾KIF¾RI m SEGIR &RIÈRIK
SEM DEILIR MARKVARÈARSTÎÈUNNI MEÈ
JAFNALDRA SÅNUM +OLBEINI !RONI
!RNARSSYNI b6IÈ SKIPTUM ÖESSU ¹
MILLI OKKAR (ANN ER H¾RRI EN ÁG
EN ÁG ER SNEGGRI 6IÈ ERUM BÒNIR
AÈ STANDA OKKUR ¹G¾TLEGA ÖAÈ SEM
AF ER m SEGIR &RIÈRIK SEM VONAST EFTIR
ÖVÅ AÈ F¹ SPILA GEGN !KUREYRI Å KVÎLD

b!KUREYRI ER N¾STA LIÈ Å TÎFLUNNI ÖANNIG AÈ VIÈ
¾TLUM OKKUR AÈ VINNA ÖENNAN LEIK ¶AÈ HENTAR
MÁR BETUR AÈ SPILA ¹ MËTI !KUREYRI ÖAR SEM ER
MEIRA UM SKOT FYRIR UTAN ¡G TEL MIG VERA
BETRI Å ÖVÅ AÈ VERJA SLÅK SKOT m SEGIR &RIÈRIK
SEM FETAR Å FËTSPOR FÎÈUR SÅNS 3IGMARS
¶RASTAR «SKARSSONAR SEM VAR ÖJËÈ
ÖEKKTUR MARKVÎRÈUR HÁR ¹ ¹RUM ¹ÈUR b¡G
HELD AÈ VIÈ SÁUM SVIPAÈIR MARKMENN
(ANN VAR BETRI EN ÁG EN ÁG ¾TLA AÈ
VERÈA BETRI ¡G ¾TLA AÈ REYNA AÈ N¹
LENGRA EN HANN m SEGIR &RIÈRIK SEM
F¾R GËÈ R¹È F¹ FÎÈUR SÅNUM b(ANN
ER ALLTAF ÒTI ¹ SJË EN ÖEGAR HANN ER Å
LANDI Ö¹ KEMUR HANN OG HJ¹LPAR MANNI
EITTHVAÈ (ANN M¾TIR STUNDUM ¹ ¾FINGAR OG
KENNIR MANNI EINHVER BRÎGÈ m SEGIR &RIÈRIK
SEM HEFUR VARIÈ  PRËSENT SKOTA SEM HAFA
KOMIÈ ¹ HANN Å FYRSTU SEX LEIKJUNUM
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'RËFASTA LIÈIÈ !KUREYRI ÒT AF Å 
MÅNÒTUR
0RÒÈASTA LIÈIÈ (+ 6ALUR OG !FTURELD
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"ESTA SËKNARLIÈIÈ 6ALUR  MARK
"ESTA VARNARLIÈIÈ 6ALUR  MÎRK
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)CELAND %XPRESS DEILD KARLA

ÍR og Grindavík unnu í gær
+®2&5"/,4) ÍR og Grindavík unnu

heimasigra í fjórðu umferð
Iceland Express deildar karla í
gær. ÍR-ingar léku án erlendu
leikmanna sinna og unnu 76-74
sigur á Skallagrími í spennuleik.
Á sama tíma unnu Grindvíkingar
öruggan sigur á Hamar, 85-67, og
var það þriðji sigur liðsins í röð.
Hreggviður Magnússon var
með 19 stig fyrir ÍR og þeir
Sveinbjörn Claessen og Steinar
Arason gerðu 13 stig hvor. Ólafur
Jónas Sigurðsson var dýrmætur í
lokaleikhlutanum en fimm stig og
einn risastór stolinn bolti áttu
mikinn þátt í sigri Breiðhyltinga.
Erlendu leikmenn Skallagríms,
Miljoca Zekovic (24 stig), Darrel
Flake (21 stig og 19 fráköst) og
Alan Fall (12 stig og 7 stoðsendingar) skoruðu 77 prósent stiga
liðsins í gær en tap þýðir að
Borgnesingar hafa tapað þremur
af fyrstu fjórum leikjum sínum.
ËËJ

Geir Þorsteinsson er mjög ánægður með að fá einn sigursælasta þjálfara okkar til starfa fyrir landsliðið og
segir Ólaf Jóhannesson hafa verið fyrsta kost í stöðunni og þann eina sem rætt var við um starfið. Tímapressa vegna Danaleiksins útilokaði að leitað yrði að erlendum þjálfara. Ólafur samdi til 31. desember 2009.
&«4"/,4) Nýráðinn landsliðsþjálfari, Ólafur Jóhannesson, lék á als
oddi þegar Knattspyrnusambandið kynnti hann á blaðamannafundi
í höfuðstöðvum KSÍ í gær.
Ólafur hefur náð frábærum
árangri með FH-liðið undanfarin
fimm sumur en nú bíður hans að
reyna að rífa upp gengi landsliðsins, sem hefur verið afleitt undanfarið. Ólafur stjórnar sínum fyrsta
landsleik gegn Dönum á Parken
21. nóvember næstkomandi og er
með samning til 31. desember
2009.
„Ég er þakklátur þessum mönnum fyrir að sýna mér þann heiður
að bjóða mér þetta starf. Ég tel
það vera mikinn heiður að mér sé
treyst fyrir því. Það fylgja auðvitað einhverjar breytingar nýjum
mönnum,“ sagði Ólafur, sem var
fyrsti kostur hjá Geir Þorsteinssyni, formanni KSÍ.
„Við vorum í þeirri stöðu sem
mér fannst ekki ákjósanleg að
vera að fara að spila við Dani eftir
nokkrar vikur og ekki með neinn
þjálfara. Ég gat ekki séð annan
kost fyrir okkur en að ganga vel
og hratt til verksins. Það komu
nokkrir þjálfarar til greina.
Ólafur var í mínum huga sá sem
við áttum að ræða fyrst við. Hann
hefur náð glæsilegum árangri sem
þjálfari, hann á langan og farsælan feril að baki bæði sem leikmaður og þjálfari. Hann er með mikla
reynslu og hefur náð góðum
árangri,“ segir Geir, sem taldi
betra að ráða íslenskan þjálfara
en að leita erlendis.
„Það kom vel til greina að ráða
erlendan þjálfara en við vorum
undir ákveðinni tímapressu núna
og eftir að hafa hugsað málið
fannst mér það eina rétta að bjóða
þjálfara hér starfið til framtíðar
en ekki yfir einn leik eða tíma-
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bundið. Ólafur var fyrsti kostur
og eini maðurinn sem hefur verið
rætt við um starfið,“ sagði Geir.
Ólafur gerir sér grein fyrir að
hann er að fara að takast á við
öðruvísi þjálfarastarf en hann er
vanur.
„Ég hef bara þjálfað félagslið og
ég geri mér alveg grein fyrir því
að þetta er pínulítið öðruvísi. Ég
nota mínar aðferðir og legg þær
undir. Þegar maður er að þjálfa

félagslið hefur maður úr að velja
20 til 25 leikmönnum en nú getur
maður valið úr 200 leikmönnum.
Auðvitað eiga allir jafna möguleika og í mínum huga skiptir ekki
máli hvar menn spila heldur hvað
þeir geta í fótbolta,“ sagði Ólafur
og hann ætlar að einbeita sér að
varnarleik liðsins.
„Íslenska landsliðið þarf að
verjast. Það er númer eitt, tvö og
þrjú í mínum huga. Íslenska lands-

liðið er ekki þekkt fyrir að gera
mikið af mörkum þannig að við
þurfum að verjast. Það er algjört
skilyrði og það er málið sem ég
kem til með að leggja mikla
áherslu á,“ sagði Ólafur Jóhannesson á blaðamannafundinum sem
var einmitt haldinn í salnum sem
ber nafnið Vörnin.
Ólafur ætlar að ræða við fyrrverandi þjálfara liðsins, Eyjólf
Sverrisson, um það sem má betur
fara í sambandi við liðið.
„Ég fer inn í þetta starf sem
þjálfari og beiti mínum aðferðum.
Það kemur mér ekki við hvað hefur
gengið á. Ég átti mjög gott samtal
við Eyjólf og kem til með að setjast niður með honum og spjalla við
hann. Hann getur kannski sagt
mér eitthvað,“ sagði Ólafur, sem
ætlar að sinna smíðunum með
landsliðsþjálfarastarfinu.
„Ég mun reyna að hagræða því
að ég geti gripið eitthvað í hamarinn,“ segir Ólafur, sem játaði að
konunni hans hefði ekki alveg litist á að hann væri að fara að bjóða
mikilli gagnrýni heim með því að
taka að sér þetta starf.
„Síðustu þrír landsliðsþjálfarar
hafa verið afhausaðir af fréttamönnum og það var gott sem
konan mín sagði við mig þegar ég
bar þetta upp við hana. Hún spurði
hvort ég ætlaði að koma mér í þá
stöðu að þora ekki að fara út úr
húsi eftir tvö ár. Ég vona að það
verði ekki,“ sagði Ólafur í léttum
tón en hann á enn eftir að finna sér
aðstoðarmann.
Ólafur ætlar ekki að nota Danaleikinn í tilraunastarfsemi heldur
stilla þar upp sínu sterkasta liði.
Við fáum því að sjá það strax á
Parken hverju Ólafur ætlar að
breyta til þess að koma A-landsliðinu aftur á réttan kjöl.
OOJ FRETTABLADIDIS
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 !RNOLD 3CHWARZENEGGER

Smá íslenskt með því ítalska

b¡G V¾RI FREKAR TIL Å AÈ
VERA RÅKISSTJËRI +ALIFORNÅU
EN AÈ EIGA ALLT !USTURRÅKI m
SAGÈI AUSTURÅSKA VÎÈVA
TRÎLLIÈ !RNOLD 3CHWARZEN
EGGER EITT SINN (ANN LEIKUR Å
ANNARRI MYNDINNI UM 4ORTÅM
ANDANN SEM SÕND ER ¹ 3TÎÈ 
"ÅË Å DAG

,OKSINS GETUM VIÈ TEKIÈ GLEÈI OKKAR ¹ NÕ ÖVÅ UPP¹HALDSÖ¹TTUR
OKKAR FLESTRA ER AÈ BYRJA AFTUR 'REYlS !NATOMY HEFST ¹
MORGUN 3AMKV¾MT LÕSINGU VERÈUR ÖESSI FJËRÈA SYRPA
UPPFULL AF SKEMMTILEGRI DRAMATÅK OG ÁG RÁTT VONA AÈ Ö¾TT
IRNIR N¹I AÈ HALDA SAMA DAMPI ¶AÈ ER F¹TT JAFN SORGLEGT
OG VINS¾L Ö¹TTARÎÈ SEM ER ORÈIN ÒTTEYGÈ OG ÒTJÎSKUÈ
¶¹TTUNUM VERÈUR KOMIÈ FYRIR ¹ MIÈVIKUDÎGUM SEM GERIR
MIÈVIKUDAGSKVÎLD AÈ SJËNVARPSKVÎLDUM VIKUNNAR OG
NAMMIDÎGUM ¹ MÅNU HEIMILI (IN ÅTALSK¾TTAÈA 'IADA
HEFUR ORÈIÈ FYRIR ÖË NOKKURRI GAGNRÕNI SEM MÁR FINNST
HÒN ALLS EKKI EIGA SKILIÈ -ÁR FINNST HÒN LANGBEST
¥ 'IADAlS %VERYDAY )TALIAN LÕSIR 'IADA ÎLLU AFAR
ÅTARLEGA ¹ SVOLÅTINN bBESSERWISSERA H¹TTm
SEM MÁR FINNST FÅNT ¡G N¾ AÈ SKRIFA NIÈUR
¹HUGAVERÈAR UPPSKRIFTIR HENNAR UM LEIÈ
OG ÁG GR¾ÈI SNIÈUG R¹È UM HITT OG ÖETTA
¶EMA *ËA &EL Å ¹R ER EINNIG ÅTALSKUR MATUR
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 3PORTIÈ
 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 /FURÖJARKINN OG APAHERSVEITIN
 3ÎGURNAR OKKAR 
 'EIRHARÈUR BOJNG BOJNG
 .¾GTABORÈ .IGELLU 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS
 -¾ÈGURNAR  "ANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM EINST¾ÈA MËÈUR SEM REKUR
GISTIHÒS Å SM¹B¾ Å #ONNECTICUT FYLKI OG DËTT
UR HENNAR ¹ UNGLINGSALDRI

 3ÎNGVASK¹LD *ËN «LAFSSON PÅANË
LEIKARI OG LAGASMIÈUR FLYTUR NOKKUR AF LÎGUM
SÅNUM AÈ VIÈSTÎDDUM ¹HORFENDUM Å 3JËN
VARPSSAL
(OLLYOAKS 3)2+53

 4ÅUFRÁTTIR
 2ÅKI Å RÅKINU  "RESKUR
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SPENNUMYNDAFLOKKUR Å SJÎ Ö¹TTUM &LUGVÁL
SPRINGUR Å FLUGTAKI Å 7ASHINGTON OG Å FRAM
HALDI AF ÖVÅ LENDIR SENDIHERRA "RETA Å BORG
INNI Å SNÒNUM M¹LUM OG VIRÈIST ENGUM
GETA TREYST -EÈAL LEIKENDA ERU *ASON )SAACS
"EN $ANIELS .EIL 0EARSON OG 3HARON 'LESS

(EARTLAND

,OKÖ¹TTUR

 +ASTLJËS

 +OMP¹S 3KEMMTILEGUR OG FR¾ÈANDI

%NDURSÕNDUR Ö¹TTUR

FRÁTTASKÕRINGAÖ¹TTUR SEM MARKAÈI TÅMAMËT Å
ÅSLENSKU SJËNVARPI

 $AGSKR¹RLOK

  MÅNÒTUR 'L¾NÕR Ö¹TTUR VIRTASTA

 +IN
 4HE (ORSE 7HISPERER
 4OM 4HUMB  4HUMBELINA
 #ASANOVA
 4HE (ORSE 7HISPERER !ÈALHLUT
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VERK 2OBERT 2EDFORD +RISTIN 3COTT 4HOMAS
3CARLETT *OHANSSON OG 3AM .EILL ,EIKSTJËRI
2OBERT 2EDFORD
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2ÅKI Å RÅKINU 3*«.

 /PRAH
 ¥ FÅNU FORMI
 4HE "OLD AND THE "EAUTIFUL
 7INGS OF ,OVE 
 .UMBERS 
 &REDDIE 
 STARFLEYIÈ 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR .EIGHBOURS
 (OMEFRONT 
 !MERICAS 'OT 4ALENT 
 !MERICAS 'OT 4ALENT 
 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 4HE "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 3IMPSONS 
 &RIENDS  6INIR 
 %XTREME -AKEOVER (OME

(ISTORIEN OM ET MORD $ANSKIR SPENNU
Ö¾TTIR AF BESTU GERÈ 5NG STÒLKA ER MYRT OG
RANNSËKN LÎGREGLUNNAR LEIÈIR ÕMISLEGT FOR
VITNILEGT Å LJËS
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%DITION  ¶ÒSUNDÖJALASMIÈURINN 4Y
0ENNINGTON HEIMS¾KIR FJÎLSKYLDUR SEM EIGA
VIÈ ERFIÈLEIKA AÈ STRÅÈA OG ENDURBYGGIR HEIM
ILI ÖEIRRA FR¹ GRUNNI ¶AÈ ER ËTRÒLEGT AÈ SJ¹
BREYTINGARNAR ENDA ER NÕJA HÒSN¾ÈIÈ HANN
AÈ SÁRSTAKLEGA FYRIR FJÎLSKYLDUNA SEM ÖAR
MUN BÒA (OMES FJÎLSKYLDAN REKUR GËÈGERÈ
ARSTOFNUM EN HEIMILI ÖEIRRA ER SKEMMT EFTIR
FELLIBYL OG ELDSVOÈA 

 'L¾PURINN  &ORBRYDELSEN

 %XTREME -AKEOVER
(OME %DITION 34®¨ 

KENNA OKKUR ÅTALSKA MATARGERÈ

 4OM 4HUMB  4HUMBELINA
 #ASANOVA
 +IN
 ON &LUX
 "ACK IN THE $AY
 4HE 4ERMINATOR
 ON &LUX

OG VINS¾LASTA FRÁTTASKÕRINGAÖ¹TTAR Å HEIMI ÖAR
SEM REYNDUSTU FRÁTTASKÕRENDUR "ANDARÅKJ
ANNA FJALLA UM MIKILV¾GUSTU M¹LEFNI LÅÈANDI
STUNDAR OG TAKA EINSTÎK VIÈTÎL VIÈ HEIMS
ÖEKKT FËLK 

 .#)3  ,ÅK RAÈMORÈINGJA
FINNST Å OFNI ¹ HERSTÎÈ BANDARÅSKA HERSINS EN
SVEITIN GERIR SKELFILEGA UPPGÎTVUN VIÈ RANN
SËKN M¹LSINS 

 3EE .O %VIL 4HE 3TORY OF THE
-OOR -URDER 

 "IG ,OVE 
 'HOST 7HISPERER 
 -EDICINE -AN E
 -OVING 4ARGET
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR 6ANDAÈUR FRÁTTAÖ¹TTUR UM ALLT ÖAÈ
HELSTA SEM ER ¹ DÎFINNI Å ÖESSARI STERKUSTU
KNATTSPYRNUDEILD HEIMS

 (EIGHTS OF 0ASSION %RKIFJENDUR
¥ ÖESSUM Ö¾TTI ER FJALLAÈ ¹ VANDAÈANN H¹TT
UM VIÈUREIGNIR 2IVER 0LATE OG "OCA *UNIORS
Å GEGNUM TÅÈINA OG HIÈ SÁRSTAKA SAMBAND
SEM RÅKIR ¹ MILLI ÖESSARA KEPPINAUTA Å
!RGENTÅNU "¾ÈI ÖESSI FÁLÎG HAFA ALIÈ AF SÁR
MIKLA SNILLINGA
 ,EAGUE #UP   "EIN ÒT
SENDING FR¹ LEIK #OVENTRY OG 7EST (AM Å 
UMFERÈ ENSKA DEILDARBIKARSINS

 +ING OF #LUBS +ONUNGAR FÁLAGSLIÈ
ANNA 6ANDAÈUR Ö¹TTUR SEM FJALLAR UM STËR
LIÈIÈ "AYERN -UNCHEN OG HVERNIG ÖVÅ HEFUR
TEKIST AÈ HALDA SÁR Å FREMSTU RÎÈ

 !UGUSTA -ASTERS /FFICIAL &ILM
 0'! 4OUR  (IGHLIGHTS 3VIP
MYNDIR FR¹ SÅÈASTA MËTI ¹ 0'! MËTARÎÈINNI Å
GOLFI Å "ANDARÅKJUNUM

 ,EAGUE #UP   ²TSEND
ING FR¹ LEIK Å #OVENTRY OG 7EST (AM Å ENSKA
DEILDARBIKARNUM

 #OCA #OLA #HAMPIONSHIP 5PP
TAKA AF LEIK #RYSTAL 0ALACE OG 7ATFORD Å
ENSKU  DEILDINNI SEM FRAM FËR M¹NUDAG
INN  OKTËBER

 #OCA #OLA #HAMPIONSHIP 5PP
TAKA AF LEIK #RYSTAL 0ALACE OG 7ATFORD Å
ENSKU  DEILDINNI SEM FRAM FËR M¹NUDAG
INN  OKTËBER

 4OTTENHAM "LACKBURN E
 0REMIER ,EAGUE 7ORLD (EIMUR
ÒRVALSDEILDARINNAR .ÕR Ö¹TTUR ÖAR SEM
ENSKA ÒRVALSDEILDIN ER SKOÈUÈ FR¹ ÕMSUM
ËV¾NTUM HLIÈUM

 #OCA #OLA MÎRKIN  
&ARIÈ YFIR ÎLL MÎRKIN OG HELSTU ATVIKIN Å LEIKJ
UM SÅÈUSTU UMFERÈAR Å #OCA #OLA DEILDINNI
EN ÖAR EIGA ¥SLENDINGAR NOKKRA FULLTRÒA

 "OLTON !STON 6ILLA E
 ,IVERPOOL !RSENAL E
 %NSKU MÎRKIN  .Õ OG
HRAÈARI ÒTG¹FA AF ÖESSUM VINS¾LA Ö¾TTI ÖAR
SEM ÎLL MÎRKIN OG HELSTU ATVIK UMFERÈARINN
AR ERU SÕND FR¹ ÎLLUM MÎGULEGUM SJËNAR
HORNUM 6IÈBRÎGÈ ÖJ¹LFARA STUÈNINGSMANNA
OG SÁRFR¾ÈINGA

 -AN 5TD -IDDLESBROUGH E

 $ÕRAVINIR E
 $R 0HIL E
 6ÎRUTORG
 6ÎRUTORG
 (OW TO ,OOK 'OOD .AKED E
 $R 0HIL
 %RTU SKARPARI EN SKËLAKRAKKI E
 !CCORDING TO *IM  *IM 2YAN
OG !NDY ERU AGNDOFA ÖEGAR KOMAST AÈ ÖVÅ
AÈ $ANA OG #HERYL KOMA FRAM Å MYNDBANDI
SEM KALLAST #HICKS 'ONE 7ILD

 !LLT Å DRASLI  (REINL¾TIS
DÅVURNAR -ARGRÁT 3IGFÒSDËTTIR OG %VA SRÒN
!LBERTSDËTTIR HEIMS¾KJA SUBBULEG HEIMILI OG
TAKA TIL HENDINNI .Ò M¾TA Ö¾R GALVASKAR TIL
FJÎLSKYLDU SEM ER AÈ DRUKKNA Å DRASLI Å ÅBÒÈ
SINNI Å -OSFELLSB¾ 6INIR OG VANDAMENN
SEGJA AÈ ÅBÒÈIN SÁ EINS OG EFTIR SPRENG
INGU MEÈ FÎT OG DRASL UM ALLA Å ÅBÒÈ .Ò
ÖARF AÈ BRETTA UPP ERMAR OG SKÒRA SKRÒBBA
OG BËNA

 )NNLIT  ÒTLIT  !È ÖESSU SINNI
ER MA KÅKT Å HEIMSËKN TIL STËRHUGA FËLKS Å
6ESTMANNAEYJUM SEM BREYTTI FJËSI Å STËR
GL¾SILEGT EINBÕLISHÒS %INNIG ER LISTAKONA
¹ !KUREYRI HEIMSËTT OG KÅKT ¹ 'RAND (ËTEL
EFTIR GL¾SILEGAR BREYTINGAR ¶¹ ERU 3AFNASAFN
INU ¹ !KUREYRI GERÈ GËÈ SKIL OG F¹G¾TUR SËFI
SKOÈAÈUR
 (EARTLAND ,OKAÖ¹TTUR $RAM
ATÅSK L¾KNASERÅA MEÈ 4REAT 7ILLIAMS Å AÈAL
HLUTVERKI ¶AÈ ER KOMIÈ AÈ LOKAÖ¾TTINUM
UM DR 'RANT OG FÁLAGA ¶AÈ GENGUR ¹ ÕMSU
¹ SJÒKRAHÒSINU ÖEGAR Å LJËS KEMUR AÈ LÅFF¾RA
GJAFI VAR MEÈ KRABBAMEIN OG LÅF LÅFF¾RAÖEGA
ERU Å H¾TTU +ATE FINNST HÒN BERA ¹BYRGÈ
¹ KLÒÈRINU OG REYNIR ¹KAFT AÈ FINNA NÕJA LÅF
F¾RAGJAFA
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¡G HEFÈI EKKERT ¹ MËTI ÖVÅ AÈ ÖESSIR TVEIR UPP¹HALDSMATREIÈSLU
Ö¾TTIR MÅNIR MYNDU TAKA HVOR SINN VINKILINN ¥ RAUNINNI
FINNST MÁR ÅSLENSKA SNÒNINGINN VANTA SJËNVARPSÖ¹TT UM
HEFÈBUNDNA ÅSLENSKA MATARGERÈ %INHVER HÒSFREYJAN
TIL D¾MIS -ARGRÁT ÒR !LLT Å DRASLI G¾TI KENNT OKKUR AÈ
ELDA KJÎTSÒPU A LA AMMA BAUNASÒPU MEÈ SALTKJÎTINU
EÈA JAFNVEL GAMALDAGS HROSSAGÒLLAS MEÈ KARTÎFLUSTÎPPU
¡G ER VISS UM AÈ FLEST OKKAR KUNNA BETUR AÈ
FRAMKALLA FLËKNA ÅTALSKA PASTARÁTTI EÈA
ÒTBÒA GIRNILEGA JAPANSKA SUSHI DISKA EN
ÖENNAN EKTA ÅSLENSKA MAT SEM ¹N EFA
KEMUR Å TÅSKU INNAN TÅÈAR ÖAR SEM SVO
F¹IR KUNNA ÖESSA LIST
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Vectavir krem er áhrifaríkt lyf til meðferðar á frunsu af völdum Herpes Simplex. Vectavir virkar á öllum stigum frunsunnar frá sting eða æðasláttar til blöðru. Í Vectavir er virka efnið penciklóvír sem stöðvar framgang veirunnar. Vectavir er ætlað fullorðnum og börnum
eldri en 12 ára. Berið Vectavir á frunsusvæðið á 2 klst fresti í 4 daga. Berið á rétt fyrir svefn og um leið og vaknað er. Dæmigert er að frunsa komi fram við ofreynslu, kvef eða inﬂúensu eða í mikilli sól (t.d. á skíðum). Ekki á að nota lyﬁð ef að áður hefur komið fram ofnæmi
fyrir penciklóvír, famciklóvír eða öðrum innihaldsefnum. Með Vectavir grær frunsan hraðar, verkir minnka og smittími styttist. Vectavir kremið 2 g fæst án lyfseðils. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Otrivin nefúðinn og nefdroparnir innihalda xýlómetasólin sem vinnur gegn bólgu, nefstíﬂu og slímmyndun vegna kvefs og bráðrar bólgu í ennis- og kinnholum. Otrivin virkar ﬂjótt og áhriﬁn vara í 6-10 klst. Otrivin getur valdið aukaverkunum, s.s. ertingu í slímhúð og
sviðatilﬁnningu. Einnig ógleði og höfuðverk.Otrivin má nota þrisvar á dag en ekki lengur en í 10 daga í senn.Varúð: Langtímanotkun Otrivin getur leitt til þurrks í nefslímhúð. Sjúklingar með gláku eða þeir sem hafa ofnæmi fyrir xýlómetasólin ættu ekki að nota Otrivin.
Kynnið ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja lyﬁnu. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Strepsils töﬂur eru látnar renna í munni og leysast þar hægt upp. Þannig nást fram staðbundin sótthreinsandi áhrif í munni og koki. Auk þess hafa bragðefnin væg kælandi áhrif sem slá á ertingu. Venjulega er ein taﬂa látin leysast hægt upp í munni á 2-3 klst fresti. Lyﬁð
þarf venjulega að nota í 3-4 daga og stundum í allt að eina viku. Einnig má leysa upp 1-2 töﬂur í heitu vatni og drekka sem heitan drykk. Notkun lyfsins hefur engin áhrif á önnur lyf sem notuð eru samtímis. Ofnæmi eða ofnæmislík viðbrögð geta komið fyrir en eru afar
sjaldgæf. Hver pakki af Strepsils inniheldur 24 munnsogstöﬂur, sem eru í hentugum þynnupakkningum. Hverri pakkningu fylgja viðurkenndar leiðbeiningar á íslensku um notkun lyfsins, sem gott er að kynna sér vel. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Voltaren Dolo® (díklófenak kalíum) 12,5 mg töﬂur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþrautum.Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða hafa haft
sögu um maga- eða skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyﬁð er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur bólgueyðandi lyf eða eru með astma eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyﬁð ekki á meðgöngu
nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Markaðsleyﬁshaﬁ: Novartis Healtcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.
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Þorgrímur til liðs við Regnbogabörn
„Maturinn á Domo er frábær.
Í fyrstu hafði ég áhyggjur
af því að þeir næðu ekki að
viðhalda þessum gæðum, en
kokkarnir hafa aldrei klikkað.
Þarna er líka þægilegt og
skemmtilegt andrúmsloft og
langt á milli borða svo maður
er ekki alveg ofan í næsta
manni.“
!2) !,%8!.$%2 %2')3 -!'.²33/.
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 HLAUP  BERIST TIL  SAFNA SAMAN
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 REIGINGSLEGUR GANGUR  Å RÎÈ 
LAND Å 3UÈVESTUR !SÅU  LEIKFÎNG 
LIMLESTA  ÖUNNUR VÎKVI  HJÎR 
SK¾LDI  ËNN  TÅMAEINING
,!53.
,«¨2¡44  RIGS  ¹B  LÅBANON 
DËT  LEMSTRA  LAP  LÎM 
GRÁT  OFN  ¹R
,2¡44  S¹LD  IL  BÅË  GEL
 BT  SMALA  SPÎNG  OT
 MOR  FR¹  NÁ  NART
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Rithöfundurinn Þorgrímur Þráinsson hefur tekið sæti í stjórn
Regnbogabarna en töluverðra
breytinga er að vænta á starfsemi samtakanna. „Þeir
komu að máli við mig í
ágúst, þeir Valgeir Skagfjörð og Stefán Karl, og
báðu mig um að taka
þátt í starfinu en það
er verið að móta það
upp á nýtt,“ segir
Þorgrímur, sem
hingað til hefur
verið þekktastur
fyrir forvarnastarf sitt gegn
reykingum. „Þetta er
þarft og gott málefni sem

ég vil glaður leggja lið,“
útskýrir Þorgrímur. Rithöfundurinn vill þó ekki gera
mikið úr því að bæði hann og
Valgeir hafi verið í
fremstu víglínu þeirra
sem berjast á móti
reykingum. „Nei, ég
myndi frekar segja
að við værum ein34/&.!.$)..

3TEF¹N +ARL 3TEF
¹NSSON STOFNAÈI
2EGNBOGABÎRN
¹RIÈ  -IKLAR
ENDURB¾TUR VERÈA
¹ STARFI SAMTAKANNA
Å ¹R

faldlega miklir forvarnamenn.“
Þorgrímur segist ekki hafa kynnt
sér mikið stöðu eineltismála hér á
landi en hann hafi, eins og aðrir
landsmenn, fylgst með ósérhlífnu
starfi Stefáns Karls í fjölmiðlum.
Regnbogabörn eru fyrst og fremst
hugarfóstur Stefáns Karls en þau
voru stofnuð árið 2001. Stefán mun
gegna stöðu varaformanns Regnbogabarna en Valgeir verður
stjórnarformaður. Meðal annarra
í stjórn má nefna Björk Vilhelmsdóttur, borgarfulltrúa Samfylkingarinnar.
FGG
4),"²).. ¶ORGRÅMUR SEGIR STARF
2EGNBOGABARNA VERA B¾ÈI SPENN
ANDI OG ÖARFT
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¥SLENDINGUR SAKAÈUR UM FJ¹R
KÒGUN VIÈ BRESKU KRÒNUNA
„Ian er saklaus, ég veit það fyrir
víst,“ segir lögmaðurinn Giovanni
Di Stefano í samtali við Fréttablaðið. Di Stefano er verjandi Ians
Strachan, hálf-íslensks karlmanns
um þrítugt sem handtekinn hefur
verið fyrir tilraun til að kúga fé út
úr meðlim bresku konungsfjölskyldunnar með kynlífsmyndbandi úr síma. Ian var handtekinn
ásamt meintum vitorðsmanni
sínum, Sean McGuigan, á Hiltonhótelinu í London 11. september
síðastliðinn og hefur síðan þá setið
í gæsluvarðhaldi í Belmarsh-fangelsinu en reiknað er með að málið
komi til kasta dómstóla í lok
desember.
„Við ætlum að fá hann lausan
gegn tryggingu,“ segir Giovanni
og bætir því við að honum komi
málið spánskt fyrir sjónir og
ítrekar að skjólstæðingur sinn sé
alsaklaus. „Hann líður fyrir það að
það er einhver aðalborinn sem á
hlut að máli. Þetta væri ekki svona
ef þetta væri bara ég og þú,“ segir
Giovanni.
Ian er betur þekktur sem Paul
Einar Ian Aðalsteinsson og er
sonur Elizabeth Strachan og Aðalsteins Aðalsteinssonar sem nú er,
eftir því sem Fréttablaðið best
veit, búsettur í Aberdeen. Sam-

3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ SÅÈU 

"5#+).'(!- 4ALIÈ ER VÅST AÈ PRINSARNIR

TVEIR (ARRY OG 6ILHJ¹LMUR SÁU EKKI
VIÈRIÈNIR M¹LIÈ

kvæmt Di Stefano skildu foreldrarnir þegar Ian var aðeins þriggja
ára og tók hann í kjölfarið upp
nafn móður sinnar, Strachan.
„Pabbinn lét sig hverfa,“ segir Di
Stefano, sem hingað til hefur
varið menn á borð við Slobodan
Milosevic og var í lögfræðingateymi Saddams Hussein. Í Bretlandi er hann gjarnan kallaður
The Devil‘s Advocate eða málsvari
myrkrahöfðingjans.
Di
Stefano upplýsir jafnframt að
sonur sinn og Ian séu bestu vinir

og þess vegna taki hann málið að
sér.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að Ian hafi komið hingað til lands
fyrir sex árum og hitt ættingja
sína en síðan hafi verið lítill samgangur.
Strachan-mæðginin
bjuggu um stund í Bandaríkjunum
en hafa nú hreiðrað um sig í Chelsea-hverfinu í glæsilegri íbúð.
Málið hefur vakið gríðarlega
mikla athygli í Bretlandi og öll
stærstu blöðin þar fjalla ítarlega
um málið enda fyrsta fjárkúgunarmálið af þessu tagi sem kemur
upp í tengslum við Buckingham
síðan 1891. Þeir McGuigan og
Strachan eru sagðir hafa komist
yfir myndbandsupptöku úr síma
af meðlim konungsfjölskyldunnar
í munnmökum með aðila af hinu
kyninu og þar sést einnig kókaín
notað í gríð og erg á meðan á ástarleikjunum stendur. Talið er að þeir
félagar hafi ætlað að hafa fimmtíu
þúsund pund upp úr krafsinu eða
sem samsvarar sex milljónum
íslenskra króna. Bæði Strachan og
McGuigan eru sagðir hafa komið á
fundi með umræddum aðila á
Hilton-hótelinu en þegar þeir
komu þangað biðu þeirra óeinkennisklæddir lögregluþjónar.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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Afskekkt sveit í aðalhlutverki
Á meðal þeirra rita sem forlagið
Skuggi, þar sem Illugi Jökulsson
situr við stjórnvölinn, sendir frá
sér fyrir jólin er bókin Þar sem
vegurinn endar. Hana
skrifar
Hrafn
Jökulsson, bróðir
Illuga, sem lítur
þar yfir farinn
veg. Hann beinir
'%&52 (2!&. ²4

)LLUGI SEGIR EKKI
UM SÁRSTAKT
SAMSTARFSVERK
EFNI ÖEIRRA
BR¾ÈRA
AÈ R¾ÈA
EN HEFUR
HVATT
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sjónum sérstaklega að Árneshreppi á Ströndum, afskekktustu
sveit landsins, þar sem hann hefur
einmitt vetursetu í ár. Hrafn segir
þó ekki vera um eiginlega ævisögu að ræða.
„Þetta er eiginlega sambland af
minningum og sögubrotum, frásögnum af fólki bæði lífs og liðnu.
Þetta spannar allt frá tíundu öld
og til þeirrar sem við lifum á,“
útskýrir Hrafn, og því má þykja
ljóst að hugtakið ævisaga nái ekki
yfir efnistök bókarinnar. Árneshreppur, þar sem vegurinn endar,
er í aðahlutverki. „Þetta er sú
sveit sem fóstraði mig á árum
áður, og mig hefur lengi langað að
reisa þessu mannlífi örlítinn
bautastein,“ segir Hrafn.
Líf Hrafns sjálfs er þó einnig

veigamikill hluti af bókinni. „Ég
kem inn á ýmsa atburði sem hafa
mótað mig og fólk sem ég hef
verið samferða,“ útskýrir hann.
„Rás atburðanna getur teygt sig
alla leið í stríðið í Bosníu og Addiction Foundation of Manitoba í
Winnipeg. Ég leyfi mér flakk bæði
í tíma og rúmi,“ segir Hrafn.
Illugi segir ekki vera um sérstakt samstarfsverkefni þeirra
bræðra að ræða. „Ég hef bara
hvatt hann til dáða,“ segir hann.
„Hitt get ég sagt að bókin sjálf er
sérlega falleg og mjög skemmtileg,“ bætir hann við.
SUN
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Illmenni og kýr

Í

slenska landnámskýrin er eins
og þjóðin. Lítil, krúttleg og
afskaplega dugleg. Hún kom með
forfeðrum okkar til landsins í
opnum báti yfir Atlantshafið. Á
skinnum afkvæma hennar er saga
okkar rituð og mjólk hennar hélt
lífi í þjóðinni öldum saman. Í Íslendingasögum eru mjólkurafurðir oft
drifkraftur sögunnar og þeir sem
hafa lesið Sjálfstætt fólk eftir sjálft
Nóbelsskáldið vita að sjaldan er
dauðinn jafn harmrænn í skáldsögu
og þegar hann hittir kálf fyrir.

¶!¨ var löngun Hallgerðar
Höskuldsdóttur í góðan ost í
Hlíðarendabúr sem varð til þess
að spádómurinn um þjófsaugun
rættist. Það að eiginmaður hennar
hafði rekið henni kinnhest fyrir
það eitt að sækja mjólkurafurðir
sýnir best hversu mikil liðleskja
Gunnar var og slíkur búskussi að
halda ekki almennilegri nyt í
kúnum. Kýr eru næsta guðlegar
verur í bókmenntum og því ekki
að undra þótt Gunnar hafi verið
drepinn skömmu síðar.
¥3,%.$).'!3®'52.!2

greina frá því að aðeins truflað fólk
kunni ekki að meta mjólkurafurðir
− fólk eins og Egill Skallagrímsson.
Hann hefur ábyggilega ekki
drukkið nægilega mikið af mjólk,
líklega verið með mjólkuróþol ofan
á drykkjusýkina. Þið munið nú hvað
gerðist þegar Egill fékk skyr að
drekka hjá fjandmanni sínum
Ármóði. „Síðan þeysti Egill upp úr
sér spýju mikla og gaus í andlit
Ármóði, í augun og nasarnar og í
munninn; rann svo ofan um bringuna.“ Daginn eftir skar Egill svo
skeggið af Ármóði og krækti úr
honum augað. Fleiri svipuð atvik
gerast eftir mjólkurdrykkju í sögunni og enn fleiri í öðrum Íslendingasögum. Af lýsingunum dreg ég
þann lærdóm að aðeins illmenni
fúlsi við mjólk. Hún getur þó orðið
þeim til lífs eins og sjá má þegar
Egill hyggst svelta sig í hel en misheppnast þegar honum er gefin
mjólk að drekka fyrir misgá.

-*«,+ er drykkur góðs fólks og

á kálfskinn eru rituð stórvirki −
um það tjáir ekki að deila. Í samtímanum gorta íslenskir matvælaframleiðendur mest af gæðum
íslenskra mjólkurafurða. Það að
vilja blanda hinni dásamlegu landnámskú við aðrar kýr og óæðri
hljómar eins og drottinsvik í mín
eyru. Stígum varlega til jarðar og
minnumst
kvæðis
Sigurðar
Sigurðssonar dýralæknis: Búkolla
mín baular nú/og biður menn að
hafa trú/ á litskrúðugri landnámskú/sem lífið þakka megum./
Hennar mjólk er holl og góð/
heilsubrunnur vorri þjóð./Kynið
hreina sýnir sjóð/sem við bestan
eigum.
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