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Bókaklúbbur AB 15 ára: 

Veglegt afmælisrit og 
handritasamkeppni 
BÓKAKLÚBBUR Almenna bókafélagsins, sá elsti á landinu, 
varð fímmtán ára í liðinni viku. Klúbbfélagar og aðrir bókaunn-
endur geta með ýmsum hætti gert sér glaðan dag í tilefni af-
mælisins og vegfarendur í Austurstræti fengu tertu, Ijóðalestur 
og lúðraþyt laust eftir hádegi i gær. í afmælisriti bókaklúbbs-
ins, Fransí biskví, rekur Elín Pálmadóttir sögu franskra sjó-
manna sem sóttu á íslensk mið í þrjár aldir. AB efnir til verð-
launasamkeppni um bókmenntahandrit í tilefhi afmælisins, gefur 
út afmælisblað og færir sjúkrastofnunum landsins eintak af öll-
um mánaðarbókum klúbbsins í fimm ár. 

Guðmundur Bjarnason heil-
brigðisráðherra þakkaði bóka-
klúbbi AB höfðinglega gjöf við 
afmælisveisluna í Austurstræti á 
föstudag. Hann sagði þetta í 
annað sinn sem AB bætti vel við 
bókasöfn sjúkrahúsa landsins, 
það væri ánægjulegt. í öllu talinu 
um aðhald og sparnað að eiga 
góða að. 

Þá lét Hornaflokkur Kópavogs 
í sér heyra utan við bókaverslun 

Sigfúsar Eymundssonar í Aust-
urstræti og þrjú ljóðskáld lásu 
úr bókum sínum sem út koma á 
vegum AB innan skamms. Stein-
unn Ásmundsdóttir las úr bók 
sinni Einleik á regnboga, Sig-
mundur Ernir Rúnarsson las úr 
Stundum úr lífi stafrófsins og 
Birgitta Jónsdóttir fór með ljóð 
úr bókinni Frostdinglum. Piltur-
inn Páll Eiríksson er jafnaldri 
bókaklúbbs AB. Hann fékk rit-

röðina Sögu mannkyns í afmælis-
gjöf á föstudag. 

Almenna bókafélagið efnir til 
handritasamkeppni í tilefni af-
mælis bókaklúbbsins og er skila-
frestur til 1. júní á næsta ári. 
Ákveðið hefur verið að veita 300 
þúsund króna viðurkenningu fy'r-
ir frumsamið íslenskt verk, sem 
gefa má út á bók og ekki hefur 
áður verið prentað. 

Til greina koma skáldsögur, 
ljóð, smásögur, leikrit, endur-
minningar og ferðasögur. Tekið 
verður við handritum merktum 
dulnefni á skrifstofu AB í Aust-
urstræti. Dómnefnd skipa Davíð 
Scheving Thorsteinsson, Einar 
Már Guðmurujpaon, Eiríkur 
Hreinn Finnbogason, Helga Guð-
rún Johnson og Kjartan Árnason. 

Morgunblaðið/Bjarni 
Steinunn Ásmundsdóttir las úr ljóðabók sinni sem AB gefur út 
um þessar mundir. 

.Kristján Jóahannsson framkvæmdastjóri AB afhenti Guðmundi 
Bjarnasyni heilbrigðisráðherra bókagjöf til sjúkrastofnana í til-
efni 15 ára afmælis bókaklúbbs AB. 
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Heimild: veðurstofa Islands 

(Byggt á veðurspá kl. 16.15 i gær) 

VEÐURHORFUR ÍDAG, 30. SEPTEMBER 
YFIRLIT I QÆR: Suðvestan- og vestanátt um allt land, 4-6 vínd-
stíg vestanlands en hægari austan tíl. Dálítil súld var sumsstaðar 
vestanlands en annars þurrt. Híti var 9-19 stíg. 
SPÁ: Suðvestanátt víða afthvöss, rigning og síðar skúrir á vestan-
verðu landinu og á annesjum norðaustanlands en þurrt á Austur-
landí. Híti 7-13 stig. 

VEÐURHORFUR NÆSTU DAGA: 
HORFUR Á SUNISIUDAG: Vestanátt og fremur hlýtt. Þurrt norðaust-
an-, austan- og suðaustanlands, en súld sumsstaðar um vestan-
vert landið. 
HORFUR Á MÁNUDAG:Suðvestan- og vestanátt og fremur hlýtt. 
Súld á Suðvestur- og Vesturlandi og sumsstaðar nqrðanlands, en 
annars þurrt. 
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htti veður 
Akureyri 18 hálfskýjað 
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Algarve 
Amsterdam 
Barcelona 
Berlín 
Chicago 
Feneyjar 
Frankfurt 
Glasgow 
Hamborg 
Las Palmas 
London 
Los Angeles 
Lúxemborg 
Madríd 
Malaga 
Matlorca 
Montreal 
New York 
Orlando 
Paris 
Róm 
Vín 
Washíngton 
Winnipeg 

31 skýjað 
16 skúr 
22 skýjað 
15 skýjað 
11 léttskýjað 
17 alskýjað 
16 skýjað 
16 léttskýjað 
14 hálfskýjað 
26 skýjað 
17 léttskýjað 
18 heiðskírt 
12 skýjað 
19 skýjað 
26 mistur 
19 skýjað 
15 skýjað 
14 þokumóða 
23 léttskýjað 
16 léttskýjoð 
20 skýjað 
13 súld 
12 alskýjað 

vantar 

Stöð 2 og ísfílm sækja um sömu VHF-rásina: 

Nothæfar sjónvarps-
rásir á VHF uppurnar 
Gæti þurft að skipta um 70.000 sjón-
varpsgreiður ef skipta þarf yfir á 
UHF, segir Jón Óttar Ragnarsson 
BÆÐI Stöð 2 og ísfilm ha£a sótt um sömu sjónvarpsrásina, rás 8 á 
metrabylgjusviði eða VHF-sviði. í VHF-sviðinu eru aðeins fjórar not-
hæfar sjónvarpsrásir. Ríkissjónvarpið og Stöð 2 sjónvarpa hvor á sinni 
og Sýn hf. hefur verið úthlutað þeirri þriðju. Stöð 2 vill fá fjórðu rás-
ina til þess að sjónvarpa sérstakri helgardagskrá, en ísfilm-menn 
hafa enn ekki tekið ákvörðun um það hvort þeir fari út í sjónvarps-
rekstur. Búizt er við ákvörðun þeirra eftir um það bil mánuð. 

Sjónvarpsefni er hér á landi að 
mestu sent út á VHF-sviði. Einnig 
er hægt að senda út á UHF-sviði og 
er það gert víða erlendis, þar sem 
mikið er af sjónvarpsstöðvum. Ann-
ars konar sjónvarpsgreiðu þarf til 
að taka við útsendingum á UHF-
sviðínu en núverandi sviði. Ríkisút-
varpið hefur notað rásir 6 og 8 í 
VHF-sviðinu til „holufyllingar", þar 
sem sendingar á aðalrás sjónvarpsins 
hafa ekki náð til. Sýn hefur nú feng-
ið rás 6 og verður í staðinn að sjá 
sjónvarpsnotendum í hluta Mosfells-
bæjar fyrir nýjum greiðum og RÚV 
fyrir nýjum UHF-sendi til holufyil-
ingar. Sú stöð, sem fær rás 8, verð-
ur væntanlega að gera sama við 
Fossvog og Kópavog, sem hafa tekið 
við útsendingum á rás 8. 

ísfilm fékk sjónvarpsleyfi á síðasta 
ári og hefur nú endurnýjað það. Jón 
Aðalsteinn Jónasson, stjórnarform-
aður ísfilm, sagði að þar á bæ hefðu 
menn ekki veríð að flýta sér að sækja 
um rás þótt sjónvarpsleyfið hefði 
verið fengið. Þegar hins vegar ásókn-
in í rásirnar hefði orðið ljós, hefði 
fyrirtækið sótt um rás 8 á fimmtu-
daginn. Með því að úthluta Sýn rás 
6 hefði rás hefði verið tekin af 
Ríkisútvarpinu, sem væri stefnu-
breyting hjá samgónguráðherra. 

Björn Br. Björnsson hjá Sýn hf. 
sagði ( Morgunblaðinu í gær að fyrir-
tækið myndi hefja viðræður við Stöð 
2 um afnot af myndlyklum Stöðvar-
innar. Jón Óttar Ragnarsson, sjón-
varpsstjóri Stöðvar 2, sagði að slíkt 
kæmi ekki til greina. „Við höfum 
ekki fengið endanlegan úrskurð um 
það hvort þetta er tæknilega ófram-
kvæmanlegt á einni rás, en á tveim-
ur rásum er það algjörlega ómögu-
legt, það er að segja þegar við verð-
um komnir með aðra rás. Við ætlum 
líka hugsanlega að bæta fleirum við 
síðar," sagði Jón Óttar. „Þetta er 
því úr sögunni af tæknilegum ástæð-
um. Þeir verða að leysa sín tækni-
mál sjálfir." Jón Ottar sagðist ekki 
þekkja dæmi þess að tveir aðilar 

væru með myndlykla á sama útsend-
ingarsyæði erlendis. 

Jón Óttar sagði að sú stefnubreyt-
ing samgönguráðuneytisins, að út-
hluta Sýn rás sem RÚV hefði notað, 
væri jákvæð og hann væri því mjög 
bjartsýnn á að fá rás 8 fyrir helgar-
dagskrá Stóðvarinnar. „Það er okkar 
skoðun að VHF-rásirnar séu betri 
sem burðarrásir fyrir sjónvarpsstöðv-
ar, en UHF-rásir fyrir holufyllingar. 
Ég held að samgönguráðherra myndi 
aldrei neita 150.000 áskrifendum 
Stöðvar 2 um eðlilega afgreiðslu 
málsins. Okkar umsókn kom á undan 
umsókn Sýnar. Þeir sendu sína um-
sókn greinilega inn þegar þeir fréttu 
af okkar umsókn, en það er þeirra 
mál. Svo er heldur ekkert víst að 
þeir fari í loftið. En enginn ráðherra 
myndi vilja fá 150.000 áskrifendur 
upp á móti sér," sagði Jón Óttar. 
„Því yrði heldur ekki tekið þegjandi 
af áskrifendum. Við yrðum þá að 
fara með sendingar okkar á höfuð-
borgarsvæðinu, bæði Stöð 2 og nýju 
rásina, yfir á UHF-svið. Ef það kæmi 
síðan í ljós að VHF-rásirnar væru 
ekki fullnýttar, væru menn búnir að 
fjárfesta í nýjum greiðuskógi að 
nauðsynjalausu." Hann sagðist vona 
að samgönguráðhérra myndi ljúka 
afgreiðslu umsóknar Stöðvar 2 fyrir 
afmæli stöðvarinnar, 9. október. 

Jón Óttar sagði að kæmi til þess 
að allar stöðvarnar, sem sótt hefðu 
um rásir, færu í loftið, þætti sér 
koma til greina að fara með allar 
sjónvarpssendingar í landinu yfir á 
UHF-svið, þar sem ekki kæmi til 
greina að mismuna neytendum. Það 
væri að vísu ívið lakara fyrir burðarr-
ásir, en samt nothæft. „A meðan það 
er ekki Ijóst hvort menn fara í loftið 
er alveg ástæðulaust að rjúka upp 
til handa og fóta, því að þetta er 
hundraða milljóna fjárfesting fyrir 
neytendur," sagði Jón Óttar. Hann 
sagðist telja að ef til vill þyrfti þá 
að skipta um 70.000 sjónvarpsgreið-


