
Kynjamunur

Tölvukennsla barna
bls. 2

Skemmtilegt á heimavist 

Erfitt líka
bls. 4

Lestrarkennsla nýbúa

Undirstaða náms
bls. 16

Stytting framhaldsskólans

Komin vel á veg
bls. 10

Sérblað um skóla.  Föstudagur, 19. ágúst
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Albert prins á ekki séns í hana
„Ég er í Mónakó,“ sagði
stangarstökkskonan Þórey
Edda Elísdóttir í gríni og
hló dátt þegar Fréttablað-
ið bar undir hana forsíðu-

frétt þýska slúðurblaðsins
Freizeit Woche um

að hún væri nýja
konan í lífi 
Alberts Mónakó-
fursta.

Eyjamenn skoruðu fimm og
eru lausir úr fallsæti
ÍBV vann 5–1 sigur á Grindavík í sex
stiga leik í fallbaráttu
Landsbankadeild karla í
knattspyrnu í gær.
Fimm leikmenn
skoruðu fyrir
Eyjaliðið sem
gjörbreytti stöðu
sinni í deildinni. 

ÍÞRÓTTIR  32

Fáránlegar samsæriskenningar
Mér dettur ekki í hug að láta í ljós
neina skoðun á sekt eða sakleysi
Baugsfeðga. Ég er enginn
sjálfskipaður ákærandi eins
og þeir Ólafur Ragnar
Grímsson og Gunnar
Smári Egilsson voru í
Hafskipsmálinu.

Í DAG 22

Í MIÐJU BLAÐSINS
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» Glaður fugl syngur betur

» íslenskar gyðjur 
í ljóðum & tónum
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KOLBEINN 
KETILSSON

UNNUR 

» fötin & töskurnar
SKÓLATÍSKAN

Gla›ur fugl 
syngur betur

KOLBEINN KETILSSON

● útlit ● skólaföt ● skólar ● nám ● nemendur
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Fór úr bjúgunum
í grænmeti›

BERGLEIFUR JOENSEN:

HÆGAR SUÐLÆGAR áttir og víða bjart.
Þykknar upp í kvöld með strekkings-
vindi og rigningu til morguns. VEÐUR 4

SKÓLABLAÐIÐ

FÓLK 46

SAMGÖNGUR „Ég tel að nú séum við
að ná umræðunni í átt að lausnum
og að sú stefna sem málið hefur
tekið sé mjög jákvæð,“ segir Dag-
ur B. Eggertsson, formaður skipu-
lagsráðs Reykjavíkur, en fulltrúar
FL Group og Flugfélags Íslands
gengu á fund stýrihóps um heild-
arskipulag Vatnsmýrinnar á dög-
unum.

Dagur segir að það geti markað
vatnaskil að flugrekstraraðilar
séu nú tilbúnir að vinna að nýjum
lausnum sem breið sátt geti skap-
ast um. 

„Menn hafa verið sammála um
að ná þessari umræðu upp úr skot-
gröfunum og heiðurinn að þessari
opnun á umræðuna eiga forsvars-

menn FL Group og Flugfélags Ís-
lands en auk þess eiga auðvitað
samgönguráðherra og borgar-
stjóri sinn góða þátt í að málið sé
loks komið í uppbyggilegan far-
veg. Frá flugtæknilegu sjónar-
miði töldu fulltrúarnir Álftanes og
Löngusker bestu kostina af þeim
sem nefndir hafa verið í grennd
við höfuðborgarsvæðið. Líklegast
eru Löngusker þó raunhæfust út
af ýmsum ástæðum, þar á meðal
umhverfissjónarmiðum. Fulltrú-
arnir lýstu sig mjög reiðubúna að
fullkanna þessa kosti ef það gæti
orðið til þess að eyða óvissu um
starfsumhverfi innanlandsflugs
en öllum er þó ljóst að það er háð
því að það leiði ekki til kostnaðar

sem leggist á reksturinn sjálfan,“
segir Dagur. 

Árni Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Flugfélags Íslands,
segir félagið í góðu samstarfi við
borgina og samgönguyfirvöld og
viðræðurnar sem nú ættu sér
stað, væru í mjög jákvæðum far-
vegi.

„Okkar fyrsti kostur fyrir
Reykjavíkurflugvöll er Vatnsmýr-
in og við höfum ítrekað það áður.
Við höfum hagsmuni okkar far-
þega að leiðarljósi og að sem
minnst röskun sé fyrir okkar far-
þega. Ég held að fólk vilji hafa
flugvöll í Reykjavík og það er það
sem við erum að reyna að ganga
út frá,“ segir Árni. - hb

Borgin og flugfélög
ræ›a n‡jan flugvöll
Fulltrúar FL Group og Flugfélags Íslands hafa rætt vi› borgaryfirvöld um
möguleika á n‡jum Reykjavíkurflugvelli á Lönguskerjum. Forma›ur skipulags-
rá›s segir vi›ræ›urnar skref í átt a› flví a› lausn finnist á málinu.

NEYTENDUR Verðmunur á skólabók-
um milli bókaverslana getur verið
allt að 60 prósent samkvæmt nýrri
könnun verðlagseftirlits Alþýðu-
sambands Íslands sem birt var á
heimasíðu sambandsins í gær.

Könnunin fór fram í níu versl-
unum á miðvikudaginn var og leið-
ir í ljós að verðmismunur á hæsta
og lægsta verði á þeim 25 bókum
sem verð var kannað á var aldrei
minni en tæp átta prósent.

Mál og Menning á Laugavegi,
Penninn/Eymundsson í Hallarmúla
og Bókabúðin Hlemmi reyndust
oftast bjóða hæsta verð meðan
bókabúðin Iða í Lækjargötu bauð
oftast lægsta verðið. Bóksala stúd-
enta reyndist einnig bjóða hag-
stætt verð í mörgum tilfellum.

Hægt er að spara talsverðar
fjárhæðir með því að fylgjast vel

með verðlagi en verðbreytingar á
skólabókamarkaðnum eru örar
síðustu dagana fyrir haustönn sem
hefst víðast hvar eftir helgina.

Í könnun ASÍ er miðað við nýjar

bækur en hafa skal í huga að úrval
af notuðum skólabókum er mikið
og hægt að gera mun betri kaup í
slíkum bókum.

- aöe

Verðkönnun Alþýðusambands Íslands á skólabókum:

Allt a› sextíu prósenta ver›munur

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/G

VA

NOKKUR VERÐMUNUR Talsverðu munar í verði á nýjum skólabókum milli verslana sam-
kvæmt könnun ASÍ. 

NASA gagnrýnd: 

Stjórnendur
sæta ámæli
CANAVERAL-HÖFÐI, AP Stjórnendur
bandarísku geimferðastofnunarinn-
ar NASA fá á baukinn í skýrslu
rannsóknarnefndar sem rannsakaði
vandræðin sem fylgdu ferð geim-
ferjunnar Discovery á dögunum.

Nefndin kemst að þeirri niður-
stöðu að svo mikið kapp hafi verið
lagt á að koma ferjunni út í geim í
síðasta mánuði að margar nauðsyn-
legar öryggisráðstafanir voru látn-
ar mæta afgangi. „Sjálfumglaðir
stjórnendur vösuðust í öllum mikil-
vægum ákvörðunum,“ segir í
skýrslunni og því síðan bætt við að
„við bjuggumst við að NASA hefði
aukið kröfurnar eftir Columbia-
slysið en því miður urðum við fyrir
vonbrigðum“ ■

DISCOVERY Töluverð vandræði sköpuðust í
síðustu geimferð Discovery.

Skynug skepna:

Dúfan flekkti
götuheiti›
NORÐURLÖND Norsk bréfdúfa villtist
á leið sinni á dögunum og lenti óvart
í Svíþjóð. Hún sýndi óvenjulegar
gáfur í viðleitni sinni við að rata. Eig-
andi dúfunnar, sem býr við
Tangerveien, rétt utan við Ósló,
hafði farið á bréfdúfumót í Svíþjóð á
dögunum og þar sleppti hann dúf-
unni svo hún gæti sjálf flogið heim.
Hún villtist hins vegar á leiðinni
vegna óveðurs.

Í síðustu viku dúkkaði svo dúfan
upp við hús við götuna Tångenvägen
í Karlstad í Svíþjóð og linnti ekki lát-
um fyrr en henni hafði verið hleypt
þar inn. Svo virðist sem dúfan hafi
getað lesið á götuheitið, svo mjög
líkist það hinu götunafninu. ■

KOSNINGABARÁTTAN HAFIN Í EGYPTALANDI Tveir menn á úlföldum ríða framhjá stóru auglýsingaskilti egypska forsetans Hosni Mubarak.
7. september verða fyrstu lýðræðislegu kosningarnar haldnar í landinu. Tíu frambjóðendur eru í framboði. 
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Baugsmálið vekur athygli fjölmiðla í Danmörku og Bretlandi: 

Töluver› umfjöllun um máli›
DÓMSMÁL Breskir og danskir fjöl-
miðlar fjölluðu töluvert um
Baugsákærurnar í gær. Fyrir-
ferðamest voru bresk dagblöð en
nokkrir breskir blaðamenn voru
viðstaddir þingsetningu málsins
fyrir héraðsdómi á þriðjudag,
tóku viðtöl og fylgdust með at-
burðarrásinni.

Þannig birtu meðal annarra
bresku dagblöðin The Guardian
og The Indepedent greinar um
málið auk viðskiptablaðsins Fin-
ancial Times.

Blöðin gerðu mikið úr því að
Jón Ásgeir Jóhannesson hefði
neitað öllum ákæruliðum í málinu
en auk þess nefndu þau mörg að

málinu væri stillt upp sem póli-
tískum leik milil stjórnvalda og
Baugs.

Danska ríkisútvarpið birti ít-
arlega frétt um málið en einnig
sögðu dönsku blöðin Politiken og
Berlinske Tidende frá málinu
auk viðskiptablaðsins Børsen.

Þá vinnur danska ríkissjón-
varpið að gerð viðtalsþáttar við
Jón Gerald Sullenberger um
málið. - hb 

Flugslysið norður af Aþenu á sunnudaginn gerist æ dularfyllra:

Vélin flaug á sjálfst‡ringu frá K‡pur
AÞENU, AP Líkur eru taldar á því að
farþegar kýpversku þotunnar
sem fórst á sunnudaginn með 121
manni innanborðs hafi misst með-
vitund fljótlega eftir flugtak. Vél-
in flaug svo á sjálfstýringu þar til
hún fórst. 

Flugslysið norður af Aþenu á
sunnudaginn verður æ dular-
fyllra eftir því sem rannsókn á
tildrögum þess miðar áfram.
Sérfræðingar segja að gögn
bendi til þess að þotan hafi flogið
frá Kýpur til Aþenu á sjálfstýr-
ingunni einni saman, síðan virð-
ist hafa slokknað á henni, hugs-
anlega af mannavöldum. Þeir
reyna nú að meta hvort verið
geti að farþegar og áhöfn hafi
misst meðvitund fljótlega eftir
flugtak. Það sem gerir málið enn
leyndardómsfyllra er að flug-
menn F-16-herþotna gríska hers-
ins segjast hafa séð fólk inni í
flugstjórnarklefanum reyna að

ná stjórn á vélinni örskömmu
áður en hún skall til jarðar í fjöll-
unum norður af Aþenu. 

Krufning á 26 fórnarlömbum
slyssins sýnir að þau voru enn á
lífi þegar vélin fórst en ekki er
vitað hvort þau hafi verið með

meðvitund. Niðurstöður eitur-
efnarannsóknar mun liggja fyrir
á næstu dögum.

Yfirmaður rannsóknarinnar
segir málið það dularfyllsta sem
hann hafi kynnst á fimmtíu ára
ferli sínum. ■

Tíu börn ver›a send
heim á hverjum degi
Til a›ger›a kemur á leikskóla í Grafarvogi a› óbreyttu á mánudag vegna manneklu 
en starfsfólk vantar í flrjár stö›ur vi› leikskólann. Forma›ur menntará›s Reykjavíkur-
borgar fundar í dag me› leikskólastjórum til fless a› fara yfir stö›una.

LEIKSKÓLAR Um tíu börn verða send
heim af leikskólanum Sjónarhóli í
Grafarvogi á hádegi dag hvern
frá og með mánudegi vegna
manneklu að sögn Bergljótar
Jóhannsdóttur leikskólastjóra.

Bergljót segir að gert sé ráð
fyrir því að börn verði send heim
tvo daga í viku af hverri deild. Þá
verði að loka leikskólanum klukk-
an fjögur á daginn í stað hálfsex.
„Við getum ekki gengið nær
starfsfólki okkar en þetta,“ segir
Bergljót.

Bergljót segir að enn vanti
starfsfólk í þrjár stöður við leik-
skólann, þrátt fyrir að tekist hafi
að ráða einn starfsmann nú í vik-
unni. „Við tökum eina viku fyrir í
senn og vonumst svo til þess að úr
rætist,“ segir Bergljót.

Foreldrar hafa sýnt málinu
mikinn skilning að sögn Bergljót-
ar. „Foreldrar hafa jafnvel hringt
hingað og boðist til þess að koma
og hjálpa til,“ segir hún.

Fyrir liggur að ástandið á fleiri
leikskólum í Grafarvogi er slæmt
og grípa þarf til aðgerða þar eftir
mánaðamót ef ekki næst að ráða
fleira starfsfólk. Til aðgerða kem-
ur á leikskólanum Fífuborg í
Grafarvogi 5. september ef ekki
tekst að ráða fleiri starfsmenn að
sögn Elínar Ásgrímsdóttur leik-
skólastjóra. Hún kveðst þó bjart-
sýnni nú en fyrir nokkrum dögum
um að takist að ráða starfsfólk.
„Hagur okkar hefur vænkast
nokkuð,“ segir hún.

Stefán Jón Hafstein, formaður
menntaráðs Reykjavíkurborgar,
boðaði leikskólastjóra til fundar
nú í morgunsárið til þess að ræða

stöðuna í ráðningarmálum og
hugsanlegar aðgerðir til úrlausna.

„Ég veit að í sumum skólum
eru umtalsverð vandræði vegna
mannaráðninga,“ segir Stefán
Jón. „Hins vegar er staðan í heild-
ina ekki jafn slæm og hún leit út
fyrir að vera í upphafi vikunnar
og hún er hugsanlega ekki verri
en á undanförnum árum. Meiri

vandi blasir þó við í einstaka
skóla.“

Stefán Jón segir fátt hægt að
gera við því að ekki fáist fólk til
starfa. „Ýmsum hugmyndum hef-
ur þó verið velt upp, eins og að fá
foreldra til þess að hjálpa til eða
ráða til starfa eldri borgara,“
segir hann.

helgat@frettabladid.is

Töflur við Baugsákærur:

A›gengilegar
í heild á Vísir.is
DÓMSMÁL Ákæruna í Baugsmál-
inu má finna í heild sinni á
fréttavef Vísis, www.visir.is. Þar
má einnig finna þau gögn sem
birtust til viðbótar við ákærurn-
ar  eins og þær birtust í Frétta-
blaðinu síðasta laugardag með
athugasemdum sakborninga.

Nú er ákæran í heild sinni
ásamt öllum töflum aðgengileg
á Vísir.is undir sérstaklega
merktum lið um Baugsmálið.
Þar má einnig finna fréttir og
greinar sem skrifaðar hafa ver-
ið um málið í Fréttablaðinu frá
því umfjöllun hófst um það.

- hb

Fjármálaráðherra svarar FÍB:

Lækkar ekki
skatta á bensín
NEYTENDUR Fjármálaráðuneytið
sendi í gær Félagi íslenskra bif-
reiðaeigenda svar við erindi fé-
lagsins um beiðni þess efnis að

skattar á bensín
yrðu lækkaðir. Í
svari fjármála-
ráðuneytisins
segir að ráðu-
neytið hyggist
ekki beita sér
fyrir lagabreyt-
ingu í þá veru
sem FÍB óskaði
eftir. 

Á heimasíðu
FÍB hafa nú átta

þúsund manns tekið undir áskor-
un félagsins til stjórnvalda um
að lækka skatta á eldsneyti. Seg-
ir á heimasíðunni að félagið muni
ítreka áskorun sína til ríkis-
stjórnarinnar og leggja fram
lista með nöfnum þeirra sem
hafa tekið undir málsstað félags-
ins. - hb

MÓTMÆLENDUR VIÐ KÁRAHNJÚKA Bresk-
ur mótmælandi var yfirheyrður á Seyðis-
firði í gær vegna skemmdarverka á jarð-
streng í Skriðdal.

Krafa mótmælenda:

Bí›a gagna 
frá yfirvöldum
MÓTMÆLENDUR Lögmenn mótmæl-
enda Kárahnjúkavirkjunar og ál-
vers fóru ekki fram á opinbera
rannsókn á starfsaðferðum og
framkomu lögreglunnar í garð
mótmælenda í gær eins og fyrir-
hugað var. Þeir bíða enn gagna frá
lögregluyfirvöldum og Útlend-
ingastofnun sem þeir óskuðu eftir
í fyrradag. 

Þrír erlendir mótmælendur
fóru af landi brott með Norrænu í
gær. Við brottför var þeim afhent-
ur úrskurður Útlendingastofnun-
ar þess efnis að þeir ættu brott-
vísun yfir höfði sér. Einn mótmæl-
endanna var yfirheyrður vegna
skemmda á jarðstreng í Skriðdal.

- kk

Alltaf einfalt

www.ob.is
14 stöðvar!

SPURNING DAGSINS
Jón, ertu sár yfir úrslitunum?

„Nei, ég get ekki sagt það, ég hélt með
Íslandi.“

Ísland vann Suður-Afríku í fótboltalandsleik á
miðvikudag. Jón Reynir Magnússon er ræðismað-
ur Suður-Afríku á Íslandi.

Framsókn í Reykjavík:

Frambo›smál 
rædd eftir viku
SVEITARSTJÓRNARMÁL Félagsfundur
Framsóknarflokksins í Reykjavík
verður haldinn á fimmtudaginn í
næstu viku en á félagsfundi sitja
fulltrúar allra aðildarfélaga
flokksins í Reykjavík. 

Á fundinum má búast við að
lögð verði fram tillaga um fram-
boðsmál flokksins fyrir komandi
borgarstjórnarkosningar. Í kjöl-
far félagsfundarins mun kjör-
dæmisráð flokksins í Reykjavík
koma saman til endanlegrar
ákvörðunartöku vegna kosning-
anna. - hb

Eldur í fjölbýlishúsi:

Átta íbú›ir
voru r‡mdar
SLÖKKVILIÐ Rýma þurfti átta íbúðir
eftir að eldur kom upp í fjölbýlis-
húsi við Laufvang í Hafnarfirði
laust fyrir klukkan tvö í fyrrinótt.
Allt tiltækt lið slökkviliðs var sent
á staðinn en hluta þess var fljót-
lega snúið við.

Vel gekk að slökkva eldinn sem
logaði í einu herbergi íbúðar í hús-
inu. Lögreglan, sem var fyrst á
staðinn, hóf slökkvistarf með
handslökkvitæki en slökkvilið
lauk við að slökkva eldinn og
reykræsti íbúðina.

Miklar skemmdir urðu í her-
berginu þar sem eldurinn kom
upp og töluverðar reykskemmdir
urðu annars staðar í íbúðinni.
Engum varð þó meint af. Upptök
eldsins eru ókunn. - ht

AF NETINU
Umfjöllun um Baugsmálið var
töluverð í breskum fjölmiðlum
en danskir fjölmiðlar sýndu því

einnig mikinn áhuga.

GEIR H. HAARDE
Lækkar ekki skatta
á bensín.

SORGMÆDDIR ÆTTINGJAR Útför flugfreyjunnar Haris Haralambous fór fram í gær í Nikós-
íu á Kýpur í gær.
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SJÓNARHÓLL Í GRAFARVOGI Leikskólabörn verða send heim tvo daga í viku af hverri deild
á leikskóla í Grafarvogi þar sem slæmt ástand hefur skapast vegna manneklu.
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KAUP

Gengisvísitala krónunnar
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Bann við kynþáttamismunun ekki í íslenskum lögum:

Ekki hægt a› höf›a einka-
mál vegna mismununar
LÖGGJÖF Tilskipun Evrópusam-
bandsins frá árinu 2000 um bann
við mismunun á grundvelli kyn-
þáttar eða þjóðernisuppruna hef-
ur aldrei orðið að lögum hér á
landi. Fyrir vikið geta einstakling-
ar af erlendum uppruna til að
mynda ekki höfðað mál á einka-
réttarlegum grundvelli ef þeir
telja sér vera mismunað vegna
uppruna. Norðmenn sem ekki eru
í Evrópusambandinu, líkt og Ís-
lendingar, lögleiddu tilskipunina í
byrjun þessa árs og þar með hafa
öll Norðurlöndin nema Ísland lög-
leitt hana. 

Margrét Steinarsdóttir, lög-
fræðingur Alþjóðahúss, segir
engin mál hafa komið á þeirra
borð þar sem reynt hefur á þessi
lög, hún segist hafa heyrt af mál-
um þar sem fólki hefur verið mis-
munað á húsnæðismarkaði og á
veitingahúsum.

Ýmis nýmæli eru í tilskipun-
inni. Til að mynda eiga óbein mis-
munun og hvatning til mismunun-
ar einnig að vera bönnuð í lögum. 

Lögin hafa verið umdeild á hin-
um Norðurlöndunum þar sem
vinnuveitendur telja að þau hefti
frelsi þeirra. - grs

BRETLAND Yfirmaður Lundúna-
lögreglunnar, Ian Blair, reyndi
að koma í veg fyrir að óháðri
rannsóknarnefnd lögreglu væri
falið að rannsaka dauða Brasil-
íumannsins Jean Charles De
Menezes, að því er breska blað-
ið The Guardian skýrir frá.

Blair skrifaði bréf til innan-
ríkisráðuneytisins sama dag og
lögreglan skaut Menezes til
bana á lestarstöð í Lundúnum og
færði rök fyrir því að lögreglan
myndi sjálf rannsaka málið.
Röksemdir hans voru að yfir-
standandi rannsókn vegna
hryðjuverkanna í Lundúnum
yrði að hafa forgang yfir utan-
aðkomandi rannsókn á dauða
Menezes. Blair var sagður hafa
áhyggjur af því að utanaðkom-
andi rannsókn myndi brjóta nið-
ur sálarþrek liðsmanna skot-
vopnadeildar lögreglunnar sem
starfaði undir miklu álagi.

Síðar sama dag var tekin
ákvörðun í ráðuneytinu um að
ekki yrði farið að beiðni Blairs
og óháð rannsókn færi fram
samkvæmt lögum. 

Í yfirlýsingu frá Lundúnalög-
reglunni frá því í fyrradag kem-
ur fram að þrátt fyrir að ákveð-
ið hafi verið að rannsóknar-
nefndin kæmi að málinu hafi
henni verið haldið frá lestar-
stöðinni í þrjá daga. Það stangist
á við hefðbundnar vinnureglur
þar sem gert er ráð fyrir því að
rannsóknarnefndin komi á stað-
inn innan fárra klukkustunda
frá því að atvik hefur átt sér
stað.

Á fréttavef BBC er haft eftir

lögmanni fjölskyldu Menezes,
Gareth Peirce, eftir fund hennar
með rannsóknarnefndinni að
málið væri eitt allsherjar klúð-
ur. Hún segist hafa lýst áhyggj-
um sínum yfir því að þrátt fyrir
að nefndinni sé skylt samkvæmt
lögum að hefja umsvifalaust
rannsókn á dauða Menezes, hafi
hún ekki hafist fyrr en að
nokkrum dögum liðnum. „Við
vitum ekki hvort það var yfir-
maður Lundúnalögreglunnar

eða innanríkisráðherra, eða þeir
báðir, sem stóðu í vegi fyrir því
að rannsóknin gæti hafist,“
sagði Peirce.

Skjölum rannsóknarnefndar-
innar hefur verið lekið í fjöl-
miðla en fyrrverandi yfirmaður
í Lundúnalögreglunni sagði við
BBC að að lekinn hefði mjög
neikvæð áhrif á rannsóknina.
Þau segðu aðeins hálfa söguna
en heildarmyndin lægi óbætt
hjá garði. sda@frettabladid.is

Alfreð Þorsteinsson:

Enga hækkun
leikskólagjalda
SVEITARSTJÓRNARMÁL Á fundi borg-
arráðs í gær lagði Alfreð Þor-
steinsson, borgarfulltrúi
Reykjavíkurlistans, fram tillögu
um að fallið yrði frá fyrirhuguð-
um breytingum á gjaldskrá leik-
skóla borgarinnar. Gjaldskrár-
hækkanir eiga að koma til fram-
kvæmda 1. september næstkom-
andi hjá fjölskyldum þar sem
annað foreldrið er í námi en í
greinargerð með tillögu Alfreðs
segir að þegar allt stefnir í að
leikskólar verði gjaldfrjálsir
felist í því mótsögn að hækka
gjaldskrána.

- hb

Danskar stúlkur:

Sífellt fleiri 
á pillunni
DANMÖRK Dönskum unglingsstúlk-
um sem nota getnaðarvarnarpilluna
hefur fjölgað mikið samkvæmt
könnun samtaka danskra lækna.

Í könnuninni kemur til dæmis
fram að 589 10-14 ára stúlkur á
Fjóni nota pilluna að staðaldri og
hefur þeim fjölgað um 41 prósent á
fimm árum.

Stærstur hluti stúlknanna segist
vera á pillunni vegna þess að þær
eru farnar að sofa hjá en allmargar
taka hana til að slá á tíðaverki.

Læknir sem rætt er við í
Jyllands-Posten segir málið alvar-
legt, ekki einungis af því að stúlk-
urnar hafi ekki þroska til að stunda
kynlíf heldur líka vegna aukaverk-
ana sem pillan getur valdið. - shg

Ungur Óslóarbúi:

Bei› bana í
sprengingu
NOREGUR Sautján ára gamall piltur
af sýrlenskum uppruna beið bana
þegar sprengja sem hann hafði búið
til sprakk í höndunum á honum á
heimili hans í Ósló. Nítján ára bróð-
ir hans slasaðist alvarlega.

Ekki er talið að bræðurnir hafi
haft hryðjuverk í hyggju heldur
sagði Óslóarlögreglan á blaða-
mannafundi í gær að þeir hefðu
ásamt félaga sínum áformað að
sprengja upp farmiðasjálfsala víðs
vegar um borgina og græða þannig
fé. Þremenningarnir höfðu oft kom-
ið við sögu lögreglunnar vegna ým-
issa smáglæpa. ■

TRJÁBUKKUR Búkur skordýrsins var á milli
tveir og þrír sentimetrar að lengd og hafði
það langa og krókbogna fálmara.

Trjábukki á Húsavík:

Getur biti› fast
SKORDÝR Starfsmönnum Náttúru-
stofu Norðausturlands barst í hend-
ur torkennilegt skorkvikindi síðast-
liðinn miðvikudag en í ljós kom að
um trjábukka var að ræða. Skordýr-
ið fannst lifandi í íbúð á Húsavík og
segir Þorkell Lindberg Þórarinsson,
forstöðumaður Náttúrustofunnar,
að trjábukkar séu sjaldséðir á Ís-
landi. „Þessi skordýr eru ekki
hættuleg mönnum en geta bitið fast.
Að líkindum barst dýrið til Húsavík-
ur með unnu tré, til dæmis ar-
inkubbum eða vörubrettum,“ segir
Þorkell. -kk

VEÐRIÐ Í DAG

FRÁ ALÞJÓÐAHÚSINU Alþjóðahúsið hélt
blaðamannafund á miðvikudag til að vekja
athygli á tilskipuninni.
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LÍK BRASILÍUMANNSINS Þessi mynd birtist í fréttum sjónvarpsstöðvarinnar ITV og er sögð
sýna lík Menezes á gólfi neðanjarðarlestarvagns þar sem lögreglan skaut hann til bana.
Nú hefur komið í ljós að yfirmaður Lundúnalögreglunnar, Ian Blair, reyndi að koma í veg
fyrir að utanaðkomandi rannsókn yrði gerð á því hvers vegna Menezes var skotinn, heldur
vildi hann að lögreglan rannsakaði það sjálf.

Ian Blair lag›ist gegn 
óhá›ri rannsókn
Yfirma›ur Lundúnalögreglunnar lag›ist gegn utana›komandi rannsókn á or-
sökum fless a› lögreglumenn skutu Brasilíumann til bana á lestarstö› í júlí.
Nefndin fékk ekki a›gang a› vettvangi fyrr en flremur dögum eftir drápi›.

Búðu þig undir
girnilegar  breytingar

Þriggja ára stúlka:

Slösu› eftir
fimm metra fall
SLYS Sækja þurfti þriggja ára gam-
alt stúlkubarn með þyrlu eftir að
hún féll um fimm metra niður á
steinsteyptan pall í hlöðu í Staðar-
sveit á Snæfellsnesi í fyrrinótt. 

Lagt var af stað með stúlkuna í
sjúkrabíl til Reykjavíkur þar sem
þyrlan var í öðru útkalli en þyrlan
sótti stúlkuna að Vegamótum á
Snæfellsnesi. Hlúð var að
stúlkunni á slysadeild Landspítala
- háskólasjúkrahúss og hún var í
kjölfarið flutt á barnadeild
sjúkrahússins að sögn vakthaf-
andi læknis á slysadeild. Stúlkan
hlaut beinbrot en er ekki lífs-
hættulega slösuð. - ht

SÁDI-ARABÍA
AL-KAÍDA-LIÐI DREPINN Arabískar
hersveitir skutu í gær til bana Saleh
Mohammed al-Aoofi, höfuðsmann
al-Kaída í landinu. Aoofi er sagður
hafa staðið fyrir ýmsum hryðju-
verkum síðustu tvö árin, meðal ann-
ars  morðinu á bandaríska verk-
fræðingnum Paul Johnson.
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Til átaka kom milli hermanna og landnema á Gaza:

Samkomuhús breyttust í orrustuvöll
NEVE DEKALIM, AP Til alvarlega átaka
kom á milli landtökumanna og her-
manna í Neve Dekalim og Kfar
Darom á Gaza-ströndinni í gær þeg-
ar herinn reyndi að rýma tvær
sýnagógur í hverfinu.

Ísraelsher réðst inn í samkomu-
hús gyðinga í landnemabyggðinni
Neve Dekalim í gær en þar höfðu
1.500 ákafir andstæðingar brott-
flutnings komið sér fyrir. Hermenn-
irnir reyndu að draga mótmælend-
urna út en þeir sátu sem fastast og
hrópuðu „guðlast, guðlast“. Einn
hermannanna fór á taugum og varð
að bera hann út. Hann heyrðist
muldra „guðlast“ fyrir munni sér. 

Í Kfar Darom fóru vígbúnir her-

menn inn um þak sýnagógu en þar
mættu þeim mótmælendur sem
skvettu á þá sýru, sandi og grænni
leðju. Flytja þurfti sjö hermenn á
sjúkrahús í kjölfarið.

Palestínumenn fylgdust með at-
ganginum úr fjarlægð. „Í fyrsta
sinn get ég horft á ísraelska her-
menn án þess að eiga það á hættu að
verða skotinn því nú berjast þeir
hverjir við aðra,“ sagði bóndi nokk-
ur á Gaza.

Þrátt fyrir mótspyrnuna í gær
sögðu yfirvöld að brottflutningur-
inn gengi vel og þau byggjust við að
brottflutningunum yrði lokið á
þriðjudaginn, tveimur vikum fyrir
áætlun. ■

Íraskir stjórnmálamenn karpa um stjórnarskrá í skugga óaldar:

Fjórir bandarískir hermenn féllu
BAGDAD, AP Íraskir þingmenn leggja
nú allt kapp á að ljúka við frum-
varp til stjórnarskrár landsins en
frestur þeirra rennur út eftir helgi.
Fjórir bandarískir hermenn létu
lífið í sprengjuárás í gær.

Stjórnarskrárviðræðurnar
héldu áfram í gær en enn eru mörg
mál óleyst. Fimm leiðtogar súnnía
fóru á fund Ibrahim al-Jaafari for-
sætisráðherra og gerðu honum
grein fyrir afstöðu sinni til ýmissa
mála, sérstaklega hvort Írak eigi
að verða sambandsríki, en gegn því
hafa súnníar eindregið lagst. Eftir
fundinn kváðust súnníarnir bjart-
sýnir á að stjórnarskrárgerðinni
yrði lokið á mánudaginn þegar
fresturinn rennur út en ítrekuðu þó
að sjíar og Kúrdar yrðu að gefa
eitthvað eftir af sínum kröfum ætti
það að ganga. 

Fjórir bandarískir hermenn lét-
ust þegar sprengja sprakk í veg-

kanti í borginni Samarra í gær. Þá
lýstu embættismenn þeirri skoðun
sinni í gær að þremur sprengju-
árásum í fyrradag þar sem 43 létu

lífið hefði verið beint sérstaklega
gegn sjíum til að kynda enn undir
ófriðarbálið á milli þjóðarbrotanna
í landinu. ■

Skakkir veggir og 
leki í Skuggahverfi

FRAMKVÆMDIR „Því er ekki að
neita að það hefur gengið erfið-
lega að fá verktakann til að
klára verkið,“ segir Einar I.
Halldórsson framkvæmdastjóri
félagsins 101 Skuggahverfi sem
hefur umsjón með uppbyggingu
nýs íbúðahverfis á milli Lindar-
götu og Skúlagötu.

Þar hafa risið háar íbúða-
blokkir með sjötíu og níu íbúð-
um og þegar hefur verið flutt í
fimmtíu þeirra að sögn Einars.
Þær upplýsingar fengust frá
fasteignasölunni Eignamiðlun
að allar íbúðirnar hafi verið
seldar. 

Kvartanir hafa borist vegna
slæms frágangs og eru dæmi
um að veggir séu skakkir og leki
sé í íbúðum sem eigi að heita til-
búnar. Að sögn Einars er það
ekki óalgengt að einhverjir slík-

ir gallar kunni að finnast á jafn
stórum byggingum sem þessum
en hins vegar sé það óvanalegt
að ráða þurfi annan verktaka til
þess að ljúka verkinu.

Verktakafyrirtækið Eykt
reisti byggingarnar en nú hefur
101 Skuggahverfi fengið Ís-
lenska aðalverktaka og Þarfa-
þing til þess að ljúka verkinu að
sögn Einars.

„Við höfum orðið fyrir tölu-
verðum útgjöldum vegna tafa
og vanefnda að hálfu verktak-
ans og nú er lögmaður okkar að
vinna að því að við fáum þann
skaða bættan,“ segir Einar og ít-
rekar enn fremur að íbúar munu
ekki bera skaðann.

Lögmaður Eyktar er einnig
komin í málið. Pétur Guðmunds-

son, forstjóri Eyktar, segir að
um mikinn misskilning sé að
ræða hjá Einari og úttektar-
skýrslur frá byggingaryfirvöld-
um geti vitnað um það. Hann
segir að reynt sé að koma sök
yfir á Eykt sem aðrir verktakar
eigi.

Flestir íbúanna sem blaða-
maður Fréttablaðsins hafði sam-
band við sögðust taka óþægind-
unum með æðruleysi þar sem
þeir væru vissir um að aðeins
væri tímaspursmál hvenær lok-
ið yrði við frágang. Þó segjast
þeir ekki jafn vissir um æðru-
leysi annarra sem sumir hverjir
hafi þurft að bíða eftir íbúðum
sínum í marga mánuði vegna
deilnanna.

jse@frettabladid.is

Gæsaveiði hefst á morgun:

Fi›ringur í
vei›imönnum
SKOTVEIÐI Leyfilegt er að skjóta
gæs frá og með morgundeginum
og segir Þórður Helgason, versl-
unarstjóri Sjóbúðarinnar á Akur-

eyri, mikla eftir-
væntingu á meðal
veiðimanna norð-
an heiða. „Það
hefur verið mikið
um veiðimenn í
búðinni hjá okkur
síðustu daga og
allir eru þeir að
gera sig klára. Al-
mennt telja veiði-
menn að mikið sé
af gæs í ár en þó
er hugsanlegt að
þeir sjái gæs í
hverju horni
svona í upphafi
ve ið i t ímabi l s -
ins,“ segir Þórð-
ur. - kk

Á að hækka laun leikskóla-
kennara?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er rétt að vísa mótmælendum
Kárahnjúkavirkjunar úr landi?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

23%

77%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun
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Íbú›aeigendur í Skuggahverfinu hafa or›i› fyrir nokkrum óflægindum vegna
deilna fyrirtækisins 101 Skuggahverfis og verktakafyrirtækisins Eyktar. Verktak-
inn segist hafa loki› sínu verki en 101 Skuggahverfi vænir hann um vanefndir.

SVEINN Þ. JÓNSSON ÍBÚI Í SKUGGAHVERFI Íbúar finna mismikið fyrir deilunum. Sveinn
hefur ekki orðið fyrir miklum óþægindum vegna deilnanna en þó veit hann til þess að
nágrannar hans hafi fengið að finna fyrir þeim.

101 SKUGGAHVERFI Ýmislegt er ófrágengið
í nýju byggingunum í Skuggahverfinu og
deilt er um það hverjir eigi að ganga frá. 

BRÓÐURMISSIR HARMAÐUR Þrír Írakar urðu fyrir byssukúlum bandarískra hermanna og
íraskra uppreisnarmanna í gær. Bræður eins þeirra grétu og voru harmi slegnir.

Deilurnar í Garðasókn:

Presturinn flutt-
ur til í starfi
GARÐASÓKN Karl Sigurbjörnsson,
biskup Íslands, hefur tilkynnt
Hans Markúsi
Hafsteinssyni,
sóknarpresti í
Garðasókn, að
biskupinn hafi
með samþykki
B j ö r n s
Bjarnasonar
k i r k j u m á l a -
r á ð h e r r a
ákveðið að
flytja Hans
Markús til í
starfi og stað-
festir þar með
úrskurð áfrýj-
unarnefndar þjóðkirkjunnar.

Hann mun taka við nýju emb-
ætti héraðsprests í Reykjavíkur-
prófastsdæmi vestra með aðsetur
í Langholtskirkju. Ákvörðunin
tekur þegar gildi. - hb

HANS MARKÚS 
HAFSTEINSSON
Fluttur til í starfi eftir
deilur í Garðasókn.
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NORÐLENSK GÆS
Þessi gæs var á
vappi við Leirutjörn
á Akureyri og lík-
lega er hyggilegast
fyrir hana að halda
sig innanbæjar á
næstunni.

KRÖFTUG MÓTSPYRNA Landtökumenn í bænahúsinu í Neve Dekalim veittu lögreglu
mótspyrnu þegar hún reyndi með valdi að færa þá burt.





1Hvernig fór leikur Íslands og Suður-
Afríku í fótbolta?

2Hvað voru veiddar margar hrefnur á
Íslandsmiðum í sumar?

3Hvar á landinu hafa saurgerlar 
fundist í vatni?

SVÖRIN ERU Á BLS. 46

VEISTU SVARIÐ?
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Ný þjónusta á heilsugæslustöðvum:

Bo›i› upp á sálfræ›ifljónustu
HEILBRIGÐISMÁL Landspítali - há-
skólasjúkrahús mun eftir 1. sept-
ember veita sálfræðiþjónustu í
hugrænni atferlismeðferð á
heilsugæslustöðvum. Hún felst í
því að bjóða sjúklingum upp á
hópmeðferð við kvíða og þung-
lyndi, með 15 til 25 sjúklinga í
hópi. Í öðru lagi munu starfsmenn
spítalans halda námskeið fyrir
heilbrigðisstarfsmenn á heilsu-
gæslustöðvunum um úrræði
vegna heilbrigðisvanda af geð-
rænum toga og hugræna atferlis-
meðferð.

Samningur þessa efnis var
undirritaður á Ísafirði í gær. LSH
gerir samningana við Heilbrigðis-

stofnun Ísafjarðarbæjar, Heil-
brigðisstofnun Austurlands og
Heilsugæsluna í Reykjavík.

Jón Kristjánsson, heilbrigðis-
og tryggingamálaráðherra, stað-
festi samninginn sem gerður er í
tilraunaskyni. Hann gildir í tvö ár
og styrkir heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðuneytið verkefnið
með 24 milljóna króna framlagi á
samningstímanum. Markmiðið er
að bæta þjónustu við geðsjúka og
koma í veg fyrir hinar ýmsu af-
leiðingar geðsjúkdóma. - jss

Flugfélag Íslands gerði mistök í tilboðsgerð:

Ríkiskaup heimila
ekki lei›réttingu
SAMGÖNGUR Flugfélag Íslands seg-
ist hafa gert mistök við tilboðs-
gerð í útboði Ríkiskaupa um áætl-
unar- og sjúkraflug og miðað til-
boð sín við eitt ár en ekki þrjú.
Ríkiskaup höfnuðu í gær beiðni
Flugfélags Íslands um að tilboðin
yrðu margfölduð með þremur til
leiðréttingar með vísan til þess að
lög heimila ekki að tilboðum sé
breytt eftir opnun. Jafnframt taka
þau fram í svari til Flugleiða að
þau geti ekki séð af gögnum að
þessi mistök hafi verið gerð. Rík-
iskaup telja að „skýring Flugfé-
lags Íslands geti ekki staðist ef lit-
ið er til birtrar kostnaðaráætlunar
og tilboða annarra bjóðenda“. Í
tveimur af fjórum tilvikum voru
tilboð Flugfélags Íslands nokkuð

lægri, en Landsflug átti tvö álíka
há tilboð. Búast má við því að þrjú
tilboða Flugfélags Íslands verði
samþykkt.

„Það er alveg ljóst þegar mað-
ur skoðar tilboðið okkar að ártal-
an og þriggja ára talan eru eins í
okkar tilboði og þá er augljóst að
eitthvað stemmir ekki,“ segir
Árni Gunnarsson, framkvæmda-
stjóri Flugfélags Íslands. „Ég bað
þá um að taka það til greina en
það var ekki gert.“ Árni segir
Flugfélag Íslands í flestum tilvik-
um vera að bjóða fram miklu
stærri vél en krafa sé gerð um í
flugi frá Reykjavík og því séu til-
boð félagsins hæst. Hann býst við
því að funda með Ríkiskaupum
fljótlega vegna málsins. - grs

JÓN KRISTJÁNSSON Ráðuneyti hans styrkir
sálfræðiþjónustu í heilsugæslunni með 24

milljónum króna á tveggja ára tímabili.

„Hröð, fyndin og átakanleg“ 
- The New York Times Book Review

„Ótrúlegt sýn, bæði grátleg og 
fyndin, á líf súpermömmunar.“
- The New York Times

„Ímyndið ykkur Kate Reddy sem 
Bridget Jones, eldri, þroskaðri, 
gift, útivinnandi móðir tveggja 
stúlkna ... bráðskemmtilegt.“
- Entertainment Weekly

Bók sem allar mæður í 
hjáverkum verða að lesa! 

edda.is

6 vikur 
á toppnum

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM

10. – 16. ágúst

1.
Kiljur 

1. prentun  á 
þrotum

hjá útgefanda

Bókin sem allir eru að lesa

Hetjudáð hafnfirskra hjóna vekur eftirtekt:

Gáfu flóttafólki
búslóðina sína

SÆLLA ER AÐ GEFA EN ÞIGGJA!

Mikill mannfjöldi bíður páfa í Köln:

Búist vi› milljón 
pílagríma
KÖLN, AP Hundruð þúsunda ung-
menna frá 184 löndum eru saman
komin í Köln í Þýskalandi og bíða
komu Benedikts páfa XVI. en al-
þjóðleg hátíð kaþólskra ung-
menna stendur nú yfir í borginni.

Þetta er fyrsta heimsókn
páfans til heimalands síns síðan
hann var kjörinn páfi 19. apríl síð-
astliðinn. Hann kom til Kölnar í
gær en heimsókn hans mun
standa fram á sunnudag. Búist er
við að allt að ein milljón pílagríma
verði í borginni á sunnudag til að
hlýða á messu páfa. - sda

Forseti Tékklands:

Til Íslands
í næstu viku
HEIMSÓKN Forseti Tékklands, Vá-
clav Klaus, og eiginkona hans
eru væntanleg í opinbera heim-
sókn til Íslands í næstu viku.
Heimsóknin er í boði forseta Ís-
lands og stendur frá mánudegi
fram á þriðjudag.

Forsetahjónin koma til lands-
ins síðdegis á sunnudag en opin-
bera heimsóknin hefst með há-
tíðlegri móttökuathöfn á Bessa-
stöðum að morgni mánudags.
Forseti Tékklands mun einnig
eiga fundi með forsætisráð-
herra og borgarstjóra Reykja-
víkur.

- ht

VATNSLEKI Nokkur truflun varð á
innritun farþega í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar þegar vatnsrör á
þriðju hæð hússins opnaðist með
þeim afleiðingum að tölvukerfi
sló út á innritunarborðum.

Talið er að tíu til fimmtán tonn
af vatni hafi lekið milli hæða í
suðurhluta byggingarinnar þegar
vatnsrörið brast. Fljótt og vel
gekk þó að hreinsa upp vatnið úr
flugstöðinni. „Slökkvilið kom
fljótt á vettvang auk þess sem

starfsfólk í byggingunni lagðist á
eitt að forða frekara tjóni og gæta
fyllsta öryggis farþega,“ segir
Höskuldur Ásgeirsson, forstjóri
Flugstöðvarinnar.

Loka þurfti hluta af innritunar-
salnum að sögn Höskuldar auk
þess sem vatn flæddi inn í Ís-
lenskan markað. Ekki kom til
seinkana á flugi vegna lekans, en
notuð voru varainnritunarborð í
norðurhluta byggingarinnar í stað
þeirra sem ekki voru nothæf. - ht

Vatnsleki í Leifsstöð:

Truflun á innritun farflega

ÚTBOÐ RÍKISKAUPA
Flugfélag Tilboð 1 Tilboð 2 Tilboð 3 Tilboð 4
Flugfélag Vestmannaeyja 118.748.448
Ernir 171.974.745 80.993.597 95.010.241
Mýflug 165.000.000 120.000.000 150.000.000 120.000.000
Landsflug 111.728.760 45.150.300 51.650.820 80.184.000
Flugfélag Íslands 86.405.592 45.229.860 49.489.908 54.854.592
Flugfélag Íslands x3 259.216.776 135.689.580 148.469.724 164.563.776

T1: Reykjavík – Gjögur – Rvk. og Rvk. – Bíldudalur – Rvk.
T2: Reykjavík – Sauðárkrókur – Reykjavík
T3: Akureyri – Grímsey – Aku. og Aku. – Þórshöfn – Vopnafjörður – Aku.
T4: Reykjavík – Höfn í Hornafirði – Reykjavík

Tilboð Flugleiða eru miðuð við eitt ár en annarra við þrjú ár.

FRÁ REYKJAVÍKURFLUGVELLI Framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands býst við því að funda
með forsvarsmönnum Ríkiskaupa fljótlega.

HEIMSÓKN PÁFA UNDIRBÚIN Mikill við-
búnaður er í Köln í Þýskalandi, en Bene-
dikt páfi XVI. kom til borgarinnar í dag og
búist er við einni milljón pílagríma.



 

Pottaplöntudagar
stórlækkað verð

Sigtún - Grafarholt - Kringlan - Smáralind 
- Akureyri - Keflavík - Selfoss -

199
kaktusar

   Gróðurmold 10 ltr. 199
 blómaáburður 

á tilboði

 SUBSTRAL

Blómstrandi

Pottaplöntur 
           og pottar 20-60% afsl.ný

999

Orkideur
sending



Á KJÖRSTAÐ Bæjarstjórnarkosningar fóru
fram í landinu í gær og vígvæddust her-
menn af því tilefni. Sjö menn hafa þegar
fallið í árásum vegna kosninganna og því
er viðbúnaðurinn vegna þeirra skiljanlegur.
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Rannsóknastofnun á Bifröst:

Evrópufræ›asetur sett á stofn
MENNTUN Eiríkur Bergmann Ein-
arsson stjórnmálafræðingur
hefur verið ráðinn forstöðumað-
ur nýs Evrópufræðaseturs sem
er að taka til starfa á Bifröst í
Borgarfirði. Setrið er sam-
starfsverkefni Viðskiptaháskól-
ans á Bifröst og helstu aðila
vinnumarkaðarins. Ögmundur
Jónasson, alþingismaður og for-
maður BSRB, er formaður
stjórnar þess. 

Eiríkur segir að setrið muni
ekki takast á við spurninguna
um aðild að Evrópusambandinu.
„Þetta er mun viðameiri mála-
flokkur en svo að hægt sé að af-
greiða hann sem deilur milli

stuðningsmanna og andstæð-
inga aðildar.“ Að sögn Eiríks
snertir Evrópusamruninn nú
flest svið íslensk samfélags
vegna EES samningsins. „Það er
mjög mikilvægt að einhvers
staðar sé til vettvangur þar sem
Evrópusáttmálinn er til skoðun-
ar, því stór hluti af því að skilja
íslenskt samfélag í dag er að
þekkja þau áhrif sem hann hef-
ur.“ - grs

Vargar ógna lífríki M‡vatns
Vegna lokunar kísilverksmi›junnar og minnkandi tekna hefur Skútusta›ahreppur ney›st til fless a› skera
ni›ur fé til minka- og tófuvei›a. Öllum ber saman um a› lífríki M‡vatns kunni a› vera hætta búin ef
vei›um ver›ur hætt út fletta ár en hvergi í heiminum verpa jafnmargar andategundir.

VISTKERFI „Við höfum skorið niður
fjármagn til málaflokksins úr 4,5
milljónum í 2,5,“ segir Sigbjörn
Gunnarsson, sveitarstjóri Skútu-
staðahrepps, um minka- og tófuveið-
ar. Það sem af er þessu ári hafa veið-
ar haldið áfram með hefðbundnum
hætti en fjárveiting ársins er að
verða uppurin um þessar mundir og
svo kann að fara að ekkert verði
veitt það sem eftir er af árinu. 

Sigbjörn hefur áhyggjur af líf-
ríkinu við vatnið en það hefur verið
tiltölulega laust við mink. „Hvergi í
heiminum verpa jafnmargar anda-
tegundir.“

Sigbjörn telur að veiðarnar ættu
að vera á hendi ríkisins en ekki
sveitarfélaganna. Skútustaðahrepp-
ur þekur sex prósent af flatarmáli
landsins en íbúarnir eru 450, eða
0,15 prósent landsmanna. 

„Það er rétt að Mývatnssveit hef-
ur lengi verið nokkuð laus við
mink,“ segir Árni Einarsson, for-
stöðumaður Náttúrurannsóknar-
stöðvarinnar við Mývatn. Hann seg-
ir minka aðeins hafa veiðst á jaðri
svæðisins. „Það heyrir til undan-
tekninga ef greni finnst nærri vatn-
inu.“ Hann telur forgangsmál að
minkurinn nái ekki fótfestu á ný en
í kringum 1980 fóru veiðar að skila
árangri. „Þegar hann kom fyrst

breyttist varpið mikið. Frægt anda-
varp í Slútnesi hvarf til að mynda
alveg.“

Að sögn Árna er flöskuhálsinn í
afkomu minksins um háveturinn.
„Það væri mjög slæmt ef minkur
yrði ekki veiddur í nóvember og
desember.“

Árni tekur undir að Mývetningar

eigi ekki að bera kostnaðinn af veið-
unum. „Mývatn er náttúruverndar-
svæði með sérstökum lögum og ein-
stakt í heiminum.“ 

„Ef ég fæ ekki að veiða hér í vet-
ur verða minkagreni um allt svæðið
strax næsta vor,“ segir Ingi Þór
Yngvason, sem hefur sleitulaust í
þrjá áratugi séð um veiðarnar með

góðum árangri. Hann hefur þó
meiri áhyggjur af fjölgun tófunnar.
„Ég hef minni áhyggjur af minkn-
um þar sem ég treysti mér til þess
að vinna það allt til baka. Það er
auðvelt að veiða hann í gildrur allan
ársins hring. „Ég er ekki jafn viss
með refinn, við höfum ekki sama
tak á honum.“ grs@frettabladid.is

Stjörnubíósreiturinn:

Kaupver›i›
ásættanlegt
BORGARSTJÓRN Innri endurskoðun
hefur lokið úttekt á kaupum
Reykjavíkurborgar á Stjörnu-
bíósreitnum og var skýrsla
hennar kynnt í Borgarráði í gær,
en þar segir að kaupverðið hafi
verið ásættanlegt. „Skýrslan
staðfestir það sem við sögðum
um málið á sínum tíma, að kaup-
verðið væri eðlilegt,“ segir
Stefán Jón Hafstein, forseti
borgarráðs.

Borgarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins vilja ekki tjá sig að
svo stöddu þar sem þeir voru
fyrst að sjá skýrsluna á fundin-
um. - grs

Vinstri grænir í Reykjavík:

Forval í október
SVEITARSTJÓRNARMÁL Forval Vinstri
grænna fyrir borgarstjórnarkosn-
ingarnar í Reykjavík verður hald-
ið 1. október næstkomandi. Fram-
boðsfrestur vegna forvalsins
rennur út 16. september. Kosið
verður um sex efstu sæti fram-
boðslista Vinstri grænna. Fram-
bjóðendum verður óheimilt að
auglýsa í fjölmiðlum.

Frambjóðandi sem fær flest at-
kvæði í fyrsta sæti listans telst
hafa hlotið kosningu í það sæti en
frambjóðandi af gagnstæðu kyni
sem fær flest atkvæði í fyrsta og
annað sætið samanlagt telst hafa
hlotið kosningu í annað sætið.

- hb 

LÖGREGLUFRÉTTIR
LÝST EFTIR VITNUM Lýst er eftir
vitnum vegna tveggja líkamsárása
á dansleik sem haldinn var í Sem-
entsskemmunni á Írskum dögum á
Akranesi þann 10. júlí. Þeir sem
veitt geta upplýsingar um árásirn-
ar eru beðnir að hafa samband við
lögregluna á Akranesi.
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EIRÍKUR BERGMANN EINARSSON For-
stöðumaður Evrópufræðaseturs sem senn

tekur til starfa á Bifröst.
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STRAUMÖND VIÐ MÝVATN Straumöndum hefur fjölg-
að mikið við Mývatn síðan veiðar á minki fóru að skila
árangri upp úr 1980. Sama gildir um flórgoðann. Talið
er að þessar tegundir séu hvað viðkvæmastar ef
minkur nær á ný fótfestu við vatnið. RÚSSLAND

TVÆR ÞYRLUR HRÖPUÐU Tvær Mi-
8 þyrlur hröpuðu í Rússlandi í gær
og fórust með þeim fjórir. Fyrra
slysið varð í Neftejugansk í Síberíu
en þar flaug þyrla á farm sem hékk
neðan úr annarri þyrlu. Hitt slysið
varð nærri borginni Khabarovsk
austast í landinu en þar urðu aðeins
slys á fólki. Ástand þyrlna þykir al-
mennt slakt í Rússlandi.





VIÐ ÖLLU BÚINN Liðsmaður eiturefna-
deildar lögreglunnar í Singapúr sýnir
hvernig best er að skola af sér eitur. Við-
brögð við efna- og sýklavopnaárás voru
æfð í landinu í gær.
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Prófessor við Háskólann í Reykjavík:

Lán Íbú›alánasjó›s óheimil
VIÐSKIPTI Íbúðalánasjóði er sam-
kvæmt lögum og reglugerðum ekki
heimilt að veita lán til fjármálafyr-
irtækja með þeim hætti sem sjóður-
inn gerir samkvæmt álitsgerð
Jóhannesar Sigurðssonar hæsta-
réttarlögmanns og prófessors við
Rannsóknarstofnun í fjármálarétti
við Háskólann í Reykjavík. 

Jóhannes segir að Íbúðalánasjóð-
ur hafi heimild til þess að eiga við-
skipti með verðbréf í því skyni að
stýra áhættu en lánasamningar við
fjármálafyrirtæki uppfylli ekki þau
skilyrði.

Árni Páll Árnason lögmaður seg-
ir forsendur sem Jóhannes gefi sér
ekki eiga sér stoð í raunveruleikan-

um. „Það er alrangt að lögin tak-
marki áhættustýringu Íbúðalána-
sjóðs þannig að hann megi bara eiga
viðskipti með verðbréf. Þvert á
móti er sjóðnum heimilt samkvæmt
lögum og reglugerðum að eiga önn-
ur viðskipti en með verðbréf í
áhættustýringarskyni.“

Árni Páll segir að sjóðurinn
verði að tryggja framboð íbúða-
bréfa á markaðnum til að eiga
áfram kost á þeirri fjármögnunar-
leið. Ekki sé hægt að hætta útgáfu
verðbréfaflokka ef viðhalda eigi trú
markaðarins á íbúðabréfum. 

Álitsgerð Jóhannesar var unnin
fyrir Samtök atvinnulífsins og
banka og verðbréfafyrirtækja. - bg

Kanarí
Tyrkland

Kúba

Bókaðu strax besta verðið

Frábær tilboð í allan vetur

notalegar

sólríkt

brosandi

Bókaðu strax besta verðið!

 

Verðdæmi KANARÍ 4. eða 11. jan.

27.680 kr.
á mann miðað við a› 2 fullor›nir 
og 2 börn, 2ja-11 ára, fer›ist saman, 
Innifalið: Flug, gisting í 7 nætur á 
Paraiso Maspalomas, ferðir til og frá 
flugvelli erlendis, ísl. fararstjórn og 
flugvallarskattar.  

Verðdæmi KÚBA 3. apríl

77.680 kr.
á mann miðað við að 2 fullorðnir 
ferðist saman. 
Innifalið: Flug, gisting í 8 nætur á 
Havana Libre, ferðir til og frá flugvelli 
erlendis, ísl. fararstjórn og 
flugvallarskattar.  

Verðdæmi TYRKLAND 6. okt.

49.900 kr.
á mann miðað við að 2 fullorðnir 
og 2 börn, 2ja–11 ára, ferðist saman. 
62.428 kr. á mann ef 2 ferðast saman
Innifalið: Flug, gisting í 12 nætur á Club
Sundream 6. okt., ferðir til og frá flugvelli
erlendis og flugvallarskattar.
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LÖGREGLUMÁL Ekkert barnakláms-
efni hefur fundist í tölvubúnaði
Íslendings sem lögreglan í
Reykjavík handtók um miðjan
júní, samkvæmt upplýsingum
Fréttablaðsins. Málið er nú kom-
ið til lögfræðideildar lögreglu-
stjórans í Reykjavík. Þaðan verð-
ur því vísað til ríkissaksóknara
til ákvörðunar um hvort ákæra
verður lögð fram eða því vísað
frá.

Lögreglan í Reykjavík hand-
tók á sínum tíma 32 ára mann
vegna gruns um að hann tengdist
alþjóðlegum barnaklámhring.
Handtakan tengdist umfangsmi-
klum aðgerðum gegn klám-
hringnum sem stjórnað var af
Europol undir heitinu „Icebreak-
er“. Náðu þær til um 150 manns í
13 löndum. Við rannsóknina ytra
komu upp vísbendingar um að Ís-
lendingurinn hefði tengst net-
búnaði klámhringsins. Hann var
yfirheyrður og látinn laus að því
loknu. Hann hefur ekki komið við
sögu lögreglu áður vegna aðildar
að barnaklámi. Þá var ekki talið

að hann hefði dreift slíku efni til
annarra hér á landi.

Lögreglan lagði hald á átta
tölvur og fjöldann allan af disk-
lingum og myndböndum á heimili
mannsins. Undanfarnar vikur
hefur farið fram „lúsarleit“, eins
og það var orðað við blaðið, í
tölvunum en ekkert klámefni
fundist.

Sigurbjörn Víðir Eggertsson,
aðstoðaryfirlögregluþjónn í
Reykjavík, segir að málið hafi
verið um ár í vinnslu hjá Europol
þegar beiðni þaðan barst til lög-
reglunnar í Reykjavík vegna hins
grunaða Íslendings.

„Reglan er sú að það efni sem
er inni í tölvu er á ábyrgð þess
sem skráður er fyrir henni, nema
að hann geti sýnt fram á að ein-
hver annar hafi verið þar að
verki,“ segir Sigurbjörn Víðir.

Barnaklámið sem maðurinn er
grunaður um að hafa sótt var
vistað í tölvu á Ítalíu. Ekki þurfti
sérstakan aðgang að netkláminu
heldur var hægt að komast inn á
miðilinn með leit. jss@frettabladid.is

Ekkert barnaklám
flrátt fyrir lúsarleit
Ekkert barnaklám fannst í tölvubúna›i 32 ára Ís-
lendings sem Europol sendi tilkynningu um til lög-
reglunnar í Reykjavík fyrr í sumar.

TÖLVUBÚNAÐUR Misindismenn eiga yfirleitt öflugan tölvubúnað á borð við þann sem hér
sést. Hann er ekki viðkomandi fréttinni en lögreglan gerði hann upptækan í mars vegna
gruns um barnaklámsefni.
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GUÐMUNDUR BJARNASON, FORSTJÓRI
ÍBÚÐALÁNASJÓÐS Árni Páll Árnason vann
álit fyrir Íbúðalánasjóð og segir endurlán
sjóðsins ekki fela í sér ríkisábyrgð.
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DANMÖRK

FINGRALANGUR SAFNVÖRÐUR
Safnvörður á Lista- og hönnunar-
safni Danmerkur í Kaupmanna-
höfn hefur verið handtekinn fyrir
að stela yfir 100 munum úr eigu
safnsins og selja þá fyrir jafnvirði
tíu milljóna íslenskra króna.
Málsvörn mannsins er að hann hafi
verið örvinglaður vegna HIV-smits
síns og andláta í fjölskyldunni.

FÆR AÐ DVELJA ÁFRAM Í 
LANDINU Rússneskar mæðgur
sem senda átti úr landi þar sem
þær skiluðu umsókn um framleng-
ingu á landvistarleyfi nokkrum
klukkustundum of seint fá að búa í
Danmörku eftir allt saman. Mæðg-
urnar, sem búið hafa í Danmörku í
mörg ár, voru komnar út á flugvöll
þegar hringt var í þær og þeim
sagt að þær fengju að vera.

Sóst eftir búsetu í Eyjafjarðarsveit:

Byggingarló›ir uppseldar
ÞENSLA Veruleg eftirspurn er eft-
ir byggingarlóðum í Reykár-
hverfi við Hrafnagil í Eyjafjarð-
arsveit og hefur öllum skipu-
lögðum lóðum á vegum sveitar-
félagsins verið úthlutað. 

Bjarni Kristjánsson sveitar-
stjóri segir að þær 26 lóðir sem
sveitarfélagið hefur auglýst á
undanförnum tveimur árum
hafi gengið fljótt út en unnið sé
að nýju aðalskipulagi með það
að markmiði að fjölga lóðum.

Eyjafjarðarsveit hefur tak-
markað rými undir fleiri
byggingarlóðir og segir Bjarni
að sveitarfélagið geti líklega

ekki boðið nema 30 til 40 lóðir til
viðbótar á eigin landi. Aðallega
eru það Akureyringar og Eyfirð-
ingar sem sækjast eftir að flytja
til okkar en svo virðist sem
áhugi á búsetu í Eyjafjarðar-
sveit fari vaxandi og í sumar
seldum við fimm lóðir til fólks
utan Eyjafjarðarsvæðisins, seg-
ir Bjarni.

Byggingarlóðir undir einbýl-
ishús í Eyjafjarðarsveit kosta
1,4 milljónir króna en sveitarfé-
lagið býður 25 prósenta aflslátt
ef flutt er í húsin innan 18 mán-
aða frá því lóðirnar eru bygg-
ingarhæfar. - kk
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Bestu kaupin

MD95333-DVD

MEDION X2 BLACK DRAGON DVD
• Intel® Celeron® M 360 örgjörvi
• 512MB DDR minni
• 40GB harður diskur
• DVD±R brennari - Útvær USB
• S3 UniChrome skjástýring
• 802.11G 54Mbps þráðlaust net
• VGA tengi, 4x USB 2.0
• Lithium-Ion rafhlaða
• Nett og Létt!
• Mál: 33 x 27.7 x 2.3/3.4 cm
• Þyngd aðeins 2.2 kg.

Toshiba Satellite M40X-119
PSM4XE-01L018G3
 
• Intel® Centrino™ mobile tækni
• Intel® Pentium® M 740 1.73 GHz (Dothan)
• 512MB DDR minni (Mest 2048MB)
• 60GB S.M.A.R.T. drif
• 15.4" Breiðtjaldsskjár (1280 x 800 upplausn
• Intel GMA 915 skjástýring
• Super DVD Multi brennari
 
• 10/100 Ethernet og V.90 mótald
• VGA, TV-OUT, kortalesari
• i.LINK® (IEEE 1394), 3x USB 2.0, hljóð inn/út
• 365 x 275 x 29.5 mm, 3.0 kg
• Lithium-ion, Allt að 3.16 klst. (Mobile Mark™)
• Intel® PRO/Wireless 2200 b/g 54Mbps
• Windows XP Home
• 2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum
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119.988
Staðgreitt

3.527
Tölvukaupalán 48 mán.

* 9.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

Árið 1985 var fyrsta fartölva heimsins 
sett á markað af Toshiba. Toshiba 

hefur verið leiðandi í framleiðslu og 
þróun fartölva í 20 ár

Ræður tölvan þín við það sem 
þú vilt gera eftir skóla?

Super DVD skrifari 
Auðvelt er að afrita 
DVD. Skrifanlegir DVD 
diskar rúma allt að 7 falt gagnamagn 
miðað við eldri geisladiskana

S.M.A.R.T
Verndar gögnin þín. Með 
þessari tækni eru gögnin 
þín öruggari. Lætur þig 
vita af yfirvofandi bilun 
harða disksins.

Intel Pentium Centrino 
Dothan örgjörvi Ný 
útgáfa af Centrino 
örgjörvanum sem afkastar 
allt að 22% meira

15,4 Breiðtjaldsskjár
Sjáðu alla myndina í góðri 
upplausn en hámarks-
upplausn er 1280 x 800 
punktar.

Ný Intel tækni
 – Sonoma
Hraðari gagnabrautir, 
meiri stöðugleiki ásamt 
mun öflugri skjástýringu.

Tengdu við 
sjónvarp
Auðvelt er að tengja 
tölvuna við sjónvarp. 

FYRSTA GREIÐSLA1.OKT

NÝTTKORTATÍMABIL

Þráðlaust net
Innbyggt 54Mbps netkort, vélin 
dettur beint inn á þráðlausa 
netið - ekkert snúruvesen.

Gullna tölvan
Allar Medion tölvur eru framleiddar 
samkvæmt ströngustu gæðastöðlum í 
Þýskalandi. Þá hafa Medion tölvur unnið 
til ótal verðlauna t.d. Gullnu Tölvuna

DVD skrifari 
Auðvelt er að afrita DVD. 
Skrifanlegir DVD diskar rúma 
allt að 7 falt gagnamagn 
miðað við eldri geisladiskana

Örgjörvi Intel Celeron Mobile 
1.4 Öflugur en jafnframt hagkvæmur 
örgjörvi byggður á orkusparandi 
Centrino tækninni.

Nú með 

DVD skrifara
Nú með 

DVD skrifara

Sú ódýrasta

á landinu!Sú ódýrasta

á landinu!

FYRSTA GREIÐSLA

1.OKT
NÝTT
KORTATÍMABIL

3.527
AS SEEN

ON TV

Geggjuð

vél!!
Geggjuð

vél!!



16.00 17.30 18.00 18.30 19.00

Aðalsteinn Ingólfsson 
listfræðingur sýnir og segir frá 
listaverkum í eigu bankans. 

Þjóðleikhúsið 
- Klaufar og kóngsdætur.

Sardas strengjakvartettinn. Íslenski dansflokkurinn. Íslenska óperan 
– Gunnar Guðbjörnsson, 
Hulda Björk Garðarsdóttir 
og Jónas Ingimundarson.
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19.30

Selma og Hansa 
– Söngdívurnar taka lagið.

20.00

Earth Affair 
með Gulla Briem og félögum.  
Frumflutningur á Íslandi!

20.30

Tónleikurinn BÍTL 
- Öll bestu Bítlalögin. 

21.00

Fönksveitin Jagúar 
á útipalli.

22.00

Guðmundur Pétursson 
með gítarinn á svölunum.

Menningarnótt í Landsbankanum 20. ágúst 2005  

Máttarstólpi Menningarnætur



„Þetta er búið að vera alveg frá-
bært sumar,“ segir Jón Björns-
son sparisjóðsstjóri Sparisjóðs
Norðlendinga. Jón hafði það
náðugt í júlí og dreif sig til Suð-
urlands í þriggja vikna frí með
fjölskyldunni. „Við vorum ein-
staklega heppin með veður, vor-
um í sól og 20 stiga hita nærri
allan tímann og áttum góða
daga.“ 
Í vor fór Jón í stutta ferð til Flór-
ens og Toskana í fyrsta sinn og
fannst mikið til koma. „Það var
afar fallegt og gaman að koma
þangað. Ég fór meðal annars í
gönguferð um nærliggjandi
smáþorp og það var alveg
magnað. Þá stundar Jón útreið-

ar af kappi. „Jú, ég ríð mikið út og
keppi stundum og það hefur bara
gengið vel.“ Þó hann vinni mikið
segir Jón það ekki erfitt að ráð-
stafa tómstundunum, sérstaklega
á sumrin, því þá er lítið um að
vera miðað við aðra tíma árs. 
Hann er feginn að hafa safnað
kröftum í sumar því það er von á
annríki í haust. „Það er alltaf mik-
ið að gera í september, október
og nóvember; fólk virðist nota
tímann eftir sumarfrí til að fara
yfir sín mál. Það er enn mikil
þensla á íbúðarlánamarkaði og
einstaklingum fer fjölgandi í við-
skiptum við okkur og við eigum
fullt í fangi með að halda í við
þetta.“ 

16 19. ágúst 2005  FÖSTUDAGUR

Þýski myndhöggvarinn Gerhard
König hefur lokið viðgerðum á
listaverkum Samúels Jónssonar í
Selárdal í Arnarfirði. Lauk þeim
með þeim táknræna hætti að
vatni var veitt á kerfi ljónagos-
brunnsins en talið er að það hafi
ekki verið gert í hartnær fjörutíu
ár. Þótti viðstöddum tilkomumik-
ið að horfa á vatnið seytla úr gin-
um ljónanna sex sem standa í
boga og minna á gosbrunninn
fræga við Alhambra-höllina í
Granada á Spáni.

Gerhard König var þrjár vik-
ur að störfum og naut aðstoðar
Lárusar Sigurðssonar og Guðjóns

Kristinssonar. Varði hann svipuð-
um tíma við viðgerðir á síðasta
ári og enn er stefnt að áframhald-
andi störfum hans í Selárdal.
Ólokið er viðgerðum á Listasafni
Samúels og vonast félagar í Fé-
lagi um endurreisn Samúels í Sel-

árdal til að nægir peningar safn-
ist svo unnt sé að leggja lokahönd
á verkið. 

Herborg Auðunsdóttir hefur
fylgst með König og aðstoðar-
mönnum hans að verki og skrá-
sett sögu endurbótanna. Vonast

hún til að geta miðlað upplýsing-
um sínum áfram með einhverjum
hætti, hvort heldur sem verður
með heimildarmynd eða ljós-
myndasýningu. Herborg tók
myndirnar með greininni.

bjorn@frettabladid.is

„Flugeldasýningin verður
svipuð að umfangi og í
fyrra, um það bil fjögur
þúsund skot, en við breyt-
um auðvitað til þannig að
þetta verður ekki sama
sýningin,“ segir Víðir
Reynisson sem, ásamt öðr-
um, hefur veg og vanda af
því að skipuleggja flug-
eldasýninguna á Menning-
arnótt.

Það er nákvæmnisverk að
ákveða samsetningu sýningarinn-
ar, enda hafa Víðir og félagar

staðið í ströngu undan-
farnar tvær vikur við
undirbúning. „Þetta
byggist fyrst og fremst
á að vita hvaða litir,
hvellir og ýlur passa
saman. Við reiknum svo
út hversu lengi hver
bomba er á leiðinni upp
og hvað hún logar lengi
og notum svo tímastilla

til að skjóta þeim upp,“ segir Víð-
ir sem hefur skipulagt flugelda-
sýningar í 20 ár og finnst það
alltaf jafn gaman. - bs

Frábært frí í Flórens og Su›urlandi
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? JÓN BJÖRNSSON SPARISJÓÐSSTJÓRI

nær og fjær

„Fólki› sem ég vinn
fyrir telur a› mín
starfsorka og fram-
koma sem stjórnmála-
ma›ur og sko›anir séu
fless e›lis a› fla› telji
ákjósanlegt a› ég vinni
fyrir fla› mikilvæg störf
eins og a› vera borgar-
stjóri.“ 

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON ÞINGMAÐ-

UR Í FRÉTTABLAÐINU.

„Hver kannast ekki
vi› líti› höfu› sem
gægist inn um eld-
húshur›ina heima,
e›a á leikskólanum
e›a elliheimilinu og
spyr hva› sé í mat-
inn.“ 

JÓN BJARNASON ÞINGMAÐUR Í

MORGUNBLAÐINU.

OR‹RÉTT„ “

Flugeldasýning á Menningarnótt: 

Tveggja vikna vinnu
skoti› á loft

FLUGELDASÝNINGIN Í FYRRA Sýningin er rúsínan í pylsuenda glæsilegrar dagskrár á
Menningarnótt.

VÍÐIR REYNISSON

VATNI VEITT Á LJÓNAGOSBRUNNINN Gerhard König hellir vatni í skál brunnsins en
frá henni líður það eftir veitukerfi og fram í gin ljónanna. Börnin tvö voru á ferðalagi með
foreldrum sínum í Selárdal þegar myndirnar voru teknar.

VATNIÐ VÆTLAR ÚT Að líkindum hefur vatn
ekki seytlað úr munnum ljónanna síðan
1967 þegar Samúel fluttist úr Selárdal.

Vatn rennur úr
ginum ljónanna
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Ljónagosbrunnur Samúels
í Selárdal hefur verið
færður í sitt fyrra horf.
Eftir næstum fjörutíu ára
þurrð er hægt að veita um
hann vatni á ný.
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Aukaverkanir Baugsmálsins

Fer það svo að íslensk stjórnvöld
og opinberar viðskiptastofnanir
neyðist til að taka upp varnir
fyrir íslensk útrásarfyrirtæki
vegna framvindu Baugsmálsins?
Neyðast þau til þess að rétta hlut
sinn erlendis gagnvart þungum
ásökunum Baugsmanna um
meint afskipti Davíðs Oddssonar
þáverandi forsætisráðherra og
fylgismanna hans af tilurð
málsins?

Í ritstjórnargrein Viðskipta-
blaðsins á miðvikudag er spurt
hvaða áhrif ásakanir Baugsfeðga
í garð ráðherra og mikilvægra
embætta hafi á erlenda fjárfesta
og banka sem hafa áhuga á að
fjárfesta á Íslandi og styðja við
íslensk fyrirtæki í útrás. Orðrétt
segir: „Fái erlendir fjárfestar þá
flugu í höfuðið að stjórnvöld
stundi pólítískar ofsóknir er
hætt við að þeir hugsi sig um
tvisvar áður en þeir ráðast í fjár-
festingar á Íslandi eða fari í sam-
starf við íslensk fyrirtæki sem
hafa áhuga á að vaxa erlendis.“

Síðar segir í ritstjórnargrein
Viðskiptablaðsins að Baugur hafi
réttilega farið af stað með her-
ferð til þess að koma sjónarmið-
um sínum á framfæri. Það eigi
íslensk stjórnvöld einnig að gera.

Þau hafi unnið markvisst að því
að gera íslenskt viðskiptaum-
hverfi vinveitt fyrirtækjum til
þess að laða að erlenda fjárfest-
ingu.

Pólitískur stöðugleiki skiptir máli
Í aldarfjórðung reyndu íslensk
stjórnvöld og Landsvirkjun ár-
angurslaust að laða erlenda fjár-
festa í orkufrekum iðnaði hingað
til lands. Ekkert gerðist fyrr en
Bandaríkjamaðurinn Kenneth
Peterson samdi við Íslendinga
um raforkukaup og álfram-
leiðslu Norðuráls, sem hófst árið
1998.

Hvað hafði Ísland að bjóða er-
lendum fjárfestum í stóriðju?
Umfram allt raforku á viðunandi
verði, góðar samgöngur, stöðugt
vinnuafl, viðunandi skattaum-
hverfi og síðast en ekki síst
stöðugt stjórnarfar. Stjórnendur
nokkurra erlendra álfyrirtækja
sem áttu í viðræðum við íslensk
stjórnvöld á níunda og tíunda
áratug síðustu aldar sögðu við
þann sem þetta skrifar að stjórn-
arfar skipti miklu máli fyrir
áhættufjárfestingar erlendis.
Hugboð um spillingu í viðkom-
andi landi skipti einnig máli. Því
væri það svo að þótt raforka
væri boðin á útsöluverði í til-
teknu ríki Suður-Ameríku ríkti
slík óvissa um pólitískan stöðug-
leika og spillingu að fjárfestum
þætti ekki áhættunnar virði að
fjárfesta þar á þeim tíma. 

Lise Lück, lektor við Við-
skiptaháskólann í Kaupmanna-
höfn, sagði í viðtali við dönsku
fréttatofuna Ritzau í gær að sér
kæmi ekki á óvart þótt fótur
væri fyrir ásökunum stjórnenda
Baugs um að Davíð Oddsson, þá-
verandi forsætisráðherra, og ís-
lensk stjórnvöld væru með putt-
ana í Baugsmálinu. Tengsl væru
mikil milli stjórnmálamanna, at-
hafnamanna og opinberra aðila í
litlu samfélagi Íslendinga og
Baugsmálið einkenndist af mikl-
um fjandskap af hálfu Davíðs
Oddssonar. Lise gat þess einnig
að Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, hefði haldið uppi
merkjum Baugs á erlendri
grundu og nefndi Kína í því sam-
bandi.

Fjörbrot gamla þjóðfélagsins
Þetta leiðir hugann að því að
Baugsmálinu vindur fram á
tvennum stöðvum. Annars vegar
er um að ræða kæru, húsleit, lög-
reglurannsókn, málflutning og
loks dóm um sekt eða sýknu.
Burtséð frá hugsanlegum
hnökrum á vinnubrögðum rann-
sóknar- og ákæruvalds lýtur mál-
ið formlegum og réttarfars-
legum reglum í þessu tilliti.

Hins vegar er um að ræða
eins konar þjóðfélagslega og
pólitíska hlið Baugsmálsins.
Staðfastar ásakanir Jóns Ásgeirs
og annarra stjórnenda Baugs um
óvild og afskipti Davíðs Odds-
sonar, þáverandi forsætisráð-

herra, af málinu og áhrif slíkrar
óvildar á framvindu þess. Eng-
inn þarf að fara í grafgötur um
það að fjölmiðlamálið, sem skók
samfélagið í fyrra, tengist einnig
þessari hlið Baugsmálsins. Þá
beitti forseti Íslands stjórnar-
skrárbundnum málskotsrétti og
synjaði nýsettum fjölmiðlalög-
um staðfestingar. Þjóðin var
klofin í afstöðu sinni og atgang-
urinn á stjórnmálaumræðunni
varð óheyrilegur. 

Afar ólíklegt verður að telja
að mál sem Baugsmálið komi
upp aftur í íslensku þjóðfélagi.
Sumpart vegna þess að afleið-
ingarnar af því eru líkast til
orðnar aðrar og meiri en nokkur
ætlaði. Sumpart einnig vegna
þess að hagsmunir Íslendinga
taka á sig æ alþjóðlegri blæ og
heimóttarlegt stríð viðskipta-

blokka með pólítískum stríðs-
herrum víkur fyrir baráttu á al-
þjóðlegum samkeppnismörkuð-
um. Baráttu íslenskra fyrir-
tækja sem eiga mestra hags-
muna að gæta utan landstein-
anna.

Með nokkrum rökum má setja
fram þá tilgátu að Baugsmálið
endurspegli fjörbrot stjórnmála
og viðskiptahátta í íslensku sam-
félagi sem renni senn sitt skeið á
enda. Vera má að fjörbrotin séu
það skaðvænleg íslensku við-
skiptalífi og títtnefndri útrás að
stjórnvöld neyðist til að grípa til
einhverra ráðstafana. ■

Í óefni stefnir hvað leikskóla Reykja-
víkurborgar varðar en illa gengur að
manna stöður fyrir veturinn. Ragn-
hildur Erla Bjarnadóttir er aðstoðar-
sviðsstjóri Menntasviðs Reykjavíkur-
borgar.

Hvernig er staðan nú? Að mínu viti
er staðan ekki verri nú en hún hefur
verið síðustu ár. Þar með er ekki sagt
að hún sé eins og við viljum hafa
hana en hún er ekki verri en verið
hefur.

Hvað er til ráða? Störf á leikskólum
eru skemmtileg og flestir sem við það
starfa eru því sammála. Það verður
hins vegar að segjast að laun þeirra
starfsmanna sem eru ófaglærðir eru í
lægri kantinum og það kann að hafa
áhrif. Hins vegar eru kjarasamningar
lausir í haust og við verðum að vona
að leikskólastarfsmenn eins og aðrir
fái þar hækkanir á laun sín.

Sta›an gæti
veri› betri

MANNEKLA Á LEIKSKÓLUM

SPURT & SVARAÐ
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Gaza-ströndin hefur mikið verið í
fréttum að undanförnu vegna
ákvörðunar stjórnvalda í Ísrael að
skipa ísraelskum landnemum að
hafa sig þaðan burt. Brottflutning-
urinn stendur nú yfir og er vonast
til þess að honum ljúki á næstu
dögum eða vikum.

Hver er tilurð Gaza-strandar-
innar?
Gaza-ströndin er landræma fyrir
botni Miðjarðarhafs með landa-
mæri að Egyptalandi í suðri og Ísr-
ael í norðri og austri en er ekki við-
urkennt alþjóðlega sem sjálfstætt
ríki.
Eftir hrun Tyrkjaveldis að lokinni
fyrri heimsstyrjöldinni varð svæðið

hluti af Palestínu sem þá var undir
stjórn Bretlands. Árið 1947 skiptu
Sameinuðu þjóðirnar svo Palestínu
á milli gyðinga og Palestínumanna
þegar Ísraelsríki var stofnað. Hvorir
um sig fengu um helming landsins
og tilheyrði Gaza Palestínumönn-
um samkvæmt þeirri skiptingu.
Palestínumenn voru mjög ósáttir
við að fá aðeins helming landsins
þar sem þeir voru mun fleiri en
Ísraelar.
Eftir fyrsta stríð Ísraela við ná-
grannaþjóðir sínar árið 1948 komst
Gaza-ströndin hins vegar undir yfir-
ráð Egypta. Sú stjórn stóð hins veg-
ar aðeins í tuttugu ár því í sex daga
stríðinu 1967 lögðu Ísraelar svæðið
aftur undir sig. Með Óslóarsam-

komulaginu 1993 var svo stór hluti
svæðisins settur undir takmarkaða
palestínska sjálfsstjórn.

Hverjir ráða Gaza?
Tæp sjötíu prósent Gaza-svæðisins
eru undir yfirráðum Palestínu-
manna, sem eru jafnframt 99,4
prósent allra íbúa þess. Tæpur
þriðjungur svæðisins lýtur yfirráð-
um Ísraelsmanna, og er sá hluti
meðal þeirra svæða sem nefnd
hafa verið „hernumdu svæðin“.
Ísraelar hófu skipulagt landnám á
yfirráðasvæði Palestínumanna í
upphafi áttunda áratugarins og var
Ariel Sharon, núverandi forsætis-
ráðherra Ísraels, meðal þeirra sem
hvatti til þess.

Bitbein Palestínumanna og Ísraela
FBL-GREINING: GAZA-STRÖNDIN

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ
Fjöldi stöðugilda á leikskólum

Stefnt er a› málsme›fer› Baugsmálsins í Héra›sdómi Reykjavíkur um mi›jan nóvember. fianga› til
beina menn sjónum a› ö›rum hli›um málsins, me›al annars or›spori íslenskra fyrirtækja og kaups‡slu-
manna. Erfitt getur reynst a› draga úr neikvæ›um aflei›ingum fyrir flá á erlendri grundu.

JÓHANN HAUKSSON
johannh@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING

JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON Jón Ásgeir gengur frá Héraðsdómi Reykjavíkur eftir þing-
festingu Baugsmálsins. Málið vekur athygli langt út fyrir landsteinana og kann að hafa
áhrif á önnur fyrirtæki en Baug.
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Skráningu lýkur í kvöld 

Hvetjum alla til að mæta með hljóðfæri
við hlaupaleiðirnar

Nánari upplýsingar og hlaupaleiðir er að 
finna á marathon.is

Glæsileg fjölskylduskemmtun hjá 
Íslandsbanka við Lækjargötu
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Þú getur skráð þig í Íslandsbanka-
Reykjavíkurmaraþon í TBR-húsinu, 
Gnoðarvogi 1 í dag milli kl. 12 og 21. 

Þar verður líka Barilla pastaveisla milli
kl. 18 og 21 fyrir þátttakendur. Sjáumst þar!

Mættu í Lækjargötuna!



kl 21.00
Glæsileg fjölskyldudagskrá 20. ágúst
hjá Íslandsbanka við Lækjargötu

Góðgerðastart
hlaupið til styrktar sykursjúkum

Maraþon (42,2 km)
Upphitun – Dísa í World Class og Georg

Borgarstjórinn í Reykjavík ræsir hlaupið
Skemmtiskokk (3 km)
10 km og hálfmaraþon (21,1 km)

Skemmtidagskrá hjá Íslandsbanka við Lækjargötu
•  Í svörtum fötum
•  Karlakórinn Fóstbræður
•  Götuleikhúsið – eldgleypar
•  Georg sparibaukur Íslandsbanka

Skemmtidagskrá á hlaupaleið
•  Blásarakvintett
•  Bassadúett
•  Harmonikuleikur
•  Karlakórinn Fóstbræður

Tímatöku lokið

Stórtónleikar Rásar 2 og Rauða krossins á 
Hafnarbakkanum í boði Íslandsbanka
•  Hjálmar
•  Í svörtum fötum
•  KK og Maggi Eiríks
•  Todmobile

09.00

10.00
10.45

11.00
11.10

11.40

16.00

21.00

Íslandsbanki er aðalstyrktaraðili 

Íslandsbanka-Reykjavíkurmaraþons og bakhjarl Stórtónleika 

Rásar 2 og Rauða krossins á Hafnarbakkanum kl. 21.00

Njóttu dagsins með okkur!

Öll hlaupin hefjast hjá Íslandsbanka við Lækjargötu



Hafskipsmálið fyrir tuttugu
árum réttum sýndi, að menn
eiga að bíða með að kveða upp
úr sekt annarra, þangað til mál
þeirra hafa verið rannsökuð,
flutt og dæmd á eðlilegan hátt.
Hafskipsmenn höfðu verið
dæmdir, áður en mál þeirra kom
fyrir dóm. Gunnar Smári Egils-
son, sem þá starfaði á æsifrétta-
blaðinu Helgarpóstinum, skrif-
aði hvatskeytlega um Hafskips-
málið, eins og hann hældi sér
síðar af í bókinni Málsvörn
mannorðsmorðingja. Ólafur
Ragnar Grímsson, sem þá var
varaþingmaður Alþýðubanda-
lagsins, varpaði í sjónvarpi
fram ásökunum um, að Haf-
skipsmenn hefðu stungið lánum
frá Útvegsbankanum í eigin
vasa. Það var því ekki að furða,
að Jónatan Þórmundsson, sem
tók að sér að vera saksóknari í
málinu, legði nótt við dag að tína
fram smáatriði, sem finna
mætti að úr bókhaldi Hafskips. 

Þegar ég skrifaði vorið 1986
grein í tímaritið Stefni um það,
að sennilega hefðu Hafskips-
menn verið óheppnir frekar en
ógætnir, var ráðist harkalega á
mig í forsíðufréttum í blöðum
vinstri manna. En þótt eitthvað
hefði eflaust mátt finna að
rekstri Hafskips, voru auðvitað
þrjár eðlilegar skýringar á
skyndilegum fjárhagsvanda
fyrirtækisins árið 1985, að skip
höfðu snarfallið í verði á alþjóð-
legum markaði, verkföll á Ís-
landi orðið því dýrkeypt og
bandaríska varnarliðið ekki
samið við það um flutninga.
Hluthafar í Hafskip og við-
skiptavinir báru síðan, að þeir
hefðu ekkert haft undan því að
kvarta, og dómstólar sýknuðu
Hafskipsmenn af langflestum
þeim atriðum, sem Jónatan Þór-
mundsson hafði tínt fram.

Baugsmálið er ólíkt Haf-
skipsmálinu um tvennt. Í fyrsta
lagi eru Baugsfeðgar ekki fórn-

arlömb erfiðra aðstæðna. Frá
1991 hefur setið stjórn, sem hef-
ur verið mjög vinsamleg at-
vinnulífinu, lækkað skatta fyrir-
tækja og aukið svigrúm þeirra.
Baugsfeðgar hafa einmitt á
þessum tíma auðgast stórkost-
lega, eins og einkaþota þeirra,
lystisnekkja og glæsibílar bera
glöggan vott um. Í öðru lagi er
tilefnið ólíkt. Hafskipsmálið
hófst á því, að óánægðir starfs-
menn laumuðu í Helgarpóstinn
óþægilegum (og stundum vill-
andi) upplýsingum um yfirmenn
fyrirtækisins, jafnframt því
sem stjórnmálamenn gripu
tækifærið til að eggja yfirvöld
áfram. Upphaf Baugsmálsins er
hins vegar, að viðskiptafélagi
Baugsfeðga í Bandaríkjunum,
Jón Gerald Sullenberger, lagði
fram gegn þeim kæru, sem lög-
reglan tók til rannsóknar, eins

og henni er skylt að gera, en í
rannsókninni kom ýmislegt ann-
að í ljós, svo að forsvarsmenn
Baugs sæta nú þungum opinber-
um ákærum. 

Mér dettur ekki í hug að láta
í ljós neina skoðun á sekt eða
sakleysi Baugsfeðga. Ég er eng-
inn sjálfskipaður ákærandi eins
og þeir Ólafur Ragnar Grímsson
og Gunnar Smári Egilsson voru
í Hafskipsmálinu og því síður
skipaður og launaður saksókn-
ari eins og Jónatan Þórmunds-
son var þá. Ég vona hins vegar,
að þeir feðgar reynist saklausir
af þessum ákærum, enda hafa
þeir margt vel gert. Hinum frá-
leitu ásökunum þeirra feðga op-
inberlega á hendur Davíð Odds-
syni um óeðlileg afskipti af
Baugsmálinu verður hins vegar
ekki látið ómótmælt. Það, sem
hratt Baugsmálinu af stað, var,
að Jón Gerald taldi sig eiga
harma að hefna gagnvart Jóni
Ásgeiri Jóhannessyni. Hvernig
verður Davíð Oddssyni kennt
um það? Jón Gerald valdi sér
besta lögfræðing, sem hann
taldi völ á. Sá lögfræðingur er
vinur okkar Davíðs. En bera
Davíð og aðrir vinir Jóns Stein-
ars Gunnlaugssonar einhverja
sérstaka ábyrgð á skjólstæðing-
um hans? Hvað þá um Jón Bald-
vin Hannibalsson, sem leitaði til
Jóns Steinars um erfitt mál og
vann það með aðstoð hans? Á þá
ekki með sömu rökum að kenna
Davíð um það?

Þessar samsæriskenningar
eru fáránlegar. Leiða á Baugs-
málið til lykta fyrir dómstólum,
en ekki með hrópum og köllum á
torgum úti. Það er hins vegar
fagnaðarefni, að þeir Gunnar
Smári Egilsson og Jónatan Þór-
mundsson hafa bersýnilega lært
það af Hafskipsmálinu, að menn
eiga ekki að láta smáatriði um
bókhald vefjast fyrir sér, heldur
sýna fésýslumönnum skilning
og mildi. ■

Þ að eru eftirtektarverðar fullyrðingar sem forsvars-
menn Baugs hafa sett fram um Davíð Oddsson. Það
eru að sama skapi hörð orð sem Davíð hefur viðhaft

um forráðamenn Baugs. Þjóðin situr hjá og kemst ekki hjá
að sjá og heyra. Fáir hafa gaman af og svo mikið er víst að
átökin milli þessara manna hafa aldeilis meitt fleiri en þá.

Allt frá því að Davíð og Hreinn Loftsson hittust á fundi í
Lundúnum hafa ásakanir gengið á víxl. Ef það er rétt hjá
Baugsmönnum að sakamálið sem nú er höfðað gegn þeim sé
meðal annars afleiðing einhvers sem þeir hafa sagt eða gert
og Davíð ekki líkað, þá er það svo ótrúlegt og svo vont að
þjóðin getur ekki sæst við það. Með sama hætti er það al-
gjörlega óþolandi ef ekki er fótur fyrir ásökunum Baugs-
manna. Þorri Íslendinga á ekki aðild að deilunni og eflaust
væri ósk flestra að hún væri ekki til. Að til hennar hefði ekki
komið. En það verður ekki aftur snúið. Stór hluti málsins er
til meðferðar í Héraðsdómi Reykjavíkur.

En svo er ekki með allt málið. Hver sem niðurstaða dóm-
stóla verður situr þjóðin uppi með tvennt sem engar horfur
eru á að hún fái nokkurn tíma sameiginlegan skilning á. Orð
Davíðs og orð Baugsmanna.

Hvers vegna brást Hreinn Loftsson svo harkalega við
eftir Lundúnafundinn með Davíð? Var engin ástæða fyrir
því að Hreinn varaði samstarfsfólk sitt við tilvonandi rann-
sókn á Baugi? Hafi Davíð haft á orði að innrás væri yfirvof-
andi, varð það þá til þess að Baugur hafði tíma til að laga til
það sem hugsanlega hafði misfarist? Stærsta spurningin er
tvíþætt, annars vegar hvort rétt geti verið að Davíð hafi hót-
að rannsókn og ef það er rétt, hvernig Davíð vissi að slíkt
stæði til. Einhvern veginn á þennan veg eru alvarlegar ásak-
anir Baugsmanna á hendur Davíð Oddssyni.

Davíð Oddsson svaraði fyrir sig og sagði Hrein Loftsson
hafa í umboði Jóns Ásgeirs Jóhannessonar boðið sér 300
milljónir króna, léti hann af andstöðu við Baug. Davíð sagði
að aldrei hefði komið til greina að þiggja múturnar. Þetta er
alvarlegt.

Það sem hefur verið sagt verður ekki aftur tekið. Ásakan-
irnar lifa, sama hvort þær eru réttar eða rangar. Stundum
eru deilur ekki alvarlegri en svo að hægt er að gleyma þeim,
láta sem þær hafi aldrei orðið. Nú er það ekki hægt. Deilend-
urnir eru þannig og ásakanirnar á báða bóga eru þannig.
Þjóðin situr uppi með það og mun sitja uppi með það. Þeir
voru fáir sem settu þær af stað en margir sem þurfa að þola.

Þjóðin situr uppi með fullyrðingar um að þáverandi for-
sætisráðherra hafi beitt opinberum stofnunum gegn þeim
sem voru honum ekki að skapi og fullyrðingar um að auðug-
ir menn hafi ætlað að kaupa sér grið þessa sama ráðherra
með miklum peningum. Deilendurnir vita hvað er rétt og
hvað er rangt. Áhorfendurnir vita hvorki upp né niður og
verða líklega að búa við það.
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SJÓNARMIÐ
SIGURJÓN MAGNÚS EGILSSON

Ásakanirnar sem hafa gengið milli Davíðs Oddssonar
og forráðamanna Baugs eru einn angi af öllu málinu.

Daví› og Baugur

FRÁ DEGI TIL DAGS

Deilendurnir vita hva› er rétt og hva› er rangt. Áhorfendurnir
vita hvorki upp né ni›ur og ver›a líklega a› búa vi› fla›.
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ERTU Á LEIÐINNI AUSTUR FYRIR FJALL
Í BÚSTAÐINN EÐA ÚTILEGUNA?

Fáránlegar samsæriskenningar

Kaffihúsið kemur
Með endalokum Reykjavíkurlistans hverfa
væntanlega svokallaðir „óháðir“ borgar-
fulltrúar úr borgarstjórninni. Einn þeirra er
Dagur Eggertsson læknir. En hann virðist
ekki láta það á sig fá og heldur ótrauður
áfram baráttu fyrir skemmtilegri hug-
mynd sinni um veitingahús í Hljómskála-
garðinum. Dagur er formaður skipulags-

ráðs borgarinnar og hefur
nú fengið það til að
samþykkja breytingar á
skipulagi garðsins sem

felur í sér heimild til að
reisa þar kaffihús með úti-

veitingapalli. „Kannski er
merkilegast við þessa hug-
mynd að henni hafi ekki fyrir

löngu verið hrint í fram-
kvæmd“, segir hann í

blaðagrein í gær. Nokkuð til í því. Gaman
væri að sjá iðandi mannlíf í þessum fal-
lega garði og kannski getur vel rekið
kaffihús ráðið úrslitum um það. En eina
búlluna enn þurfum við ekki í miðbæinn
og gott að það er á hreinu frá upphafi.

Þekkir ekki líkið
Össur Skarphéðinsson segir á vefsíðu
sinni í gær að hann hafi merkt kynslóða-
skipti í viðhorfum til R-listans á fundi
Samfylkingarinnar, þar sem tekin var
ákvörðun um framboð í næstu borgar-
stjórnarkosningum. Hinir eldri með Stein-
unni Valdísi borgarstjóra og fleiri í farar-
broddi vilji halda í samstarfið, en unga
fólkið í flokknum hafi ekki áhuga á því.
Það botnar ekkert í því út á hvað R-listinn
gengur. Össur hefur eftir einum úr röðum

hinna ungu „setningu kvöldsins“, að sér
liði einsog hann væri í jarðarför þar sem
hann þekkti ekki líkið!

Áhugi á prófkjöri
Nokkur áhugi virðist vera fyrir væntanlegu
prófkjöri sjálfstæðismanna vegna borgar-
stjórnarkosninganna. Auk núverandi borg-
arfulltrúa flokksins hafa heyrst nöfn fjög-
urra einstaklinga, sem sagt er að muni
sækjast eftir sæti „ofarlega á listanum“.
Þetta eru Bolli Thoroddsen formaður
Heimdallar, Jórunn Frímannsdóttir, Steinn
Kárason viðskiptafræðingur, sem einhverj-
ir kannast við úr garðyrkjuþætti í sjónvarp-
inu, og Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir. Vænt-
anlega á nöfnum eftir að fjölga þegar nær
dregur ákvörðun um það hvenær próf-
kjörið verður. gm@frettabladid.is
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

Í DAG
BAUGSMÁLIÐ

HANNES 
HÓLMSTEINN 
GISSURARSON

Mér dettur ekki í hug a› láta 
í ljós neina sko›un á sekt e›a
sakleysi Baugsfe›ga. Ég er 
enginn sjálfskipa›ur ákærandi
eins og fleir Ólafur Ragnar
Grímsson og Gunnar Smári 
Egilsson voru í Hafskipsmálinu
og flví sí›ur skipa›ur og 
launa›ur saksóknari eins 
og Jónatan fiórmundsson 
var flá.



LANGSTÆRSTI
SKIPTIBÓKAMARKAÐUR LANDSINSSKIPTIBÓKAMARKAÐUR LANDSINS

Ódýrustu
námsbækurnar

Tilboðin gilda út  ágúst 2005 eða á m
eðan birgðir endast. Birt m

eð fyrirvara um
 m

yndbrengl og prentvillur. 
Þú færð allar námsbækurnar hjá Office 1Þú færð allar námsbækurnar hjá Office 1 NýttNýttkortatímabil

kortatímabil

Ný bók 5.495,-5.495,-
Notuð bók 2.832,-2.832,-

Ný bók 4.94.995,-95,-
Notuð bók 2.989,-2.989,-

Ný bók 995995,-,-
Notuð bók 593593,-,-

Ný bók 2.2952.295,-,-
Notuð bók 1.2441.244,-,-

Ný bók 4.44.495,-95,-
Notuð bók 2.3442.344,-,-

Ný bók Ný bók 995995,-,-
Notuð bók 595595,-,-

Ný bók 4.4954.495,-,-
Notuð bók Notuð bók 2.4842.484,-,-

Ný bók 5.1955.195,-,-
Notuð bók 2.8672.867,-,-

Ný bók 11.595.595,-,-
Notuð bók Notuð bók 894894,-,-

Ný bók Ný bók 2.4952.495,-,-
Notuð bók 1.3351.335,-,-

Ný bók 4.4954.495,-,-
Notuð bók 2.5722.572,-,-

Ný bók 4.9954.995,-,- Ný bók 2.7952.795,-,-
Ekki notuð bók!

Ný bók 2.7952.795,-,-
Notuð bók 1.3951.395,-,-

Ný bók Ný bók 4.4954.495,-,-
Notuð bók Notuð bók 2.2352.235,-,-

Ný bók 4.1954.195,-,-
Notuð bók 1.9401.940,-,-

Ný bók Ný bók 1.6951.695,-,-
Notuð bók 600,-

Ný bók 2.9952.995,-,- Ný bók 2.9952.995,-,-
Notuð bók 840,-

Ný bók 3.9953.995,-,-
Notuð bók 2.344,-

Ný bók 2.3952.395,-,-
Notuð bók 1.575,-

Ný bók 2.4952.495,-,-
Notuð bók 1.100,-,-

Ný bók Ný bók 1.9951.995,-,-
Notuð bók Notuð bók 990990,-,-

Ný bók Ný bók 3.3853.385,-,-
Notuð bók 2.0342.034,-,-

Notaðar og nýjar!Notaðar og nýjar!

Verð getur lækkað án fyrirvaraVerð getur lækkað án fyrirvaraVerð getur lækkað án fyrirvara

Opið alla Opið alla 
helgina!helgina!

Opið 
alla 
daga

Erum á staðnum Erum á staðnum 
með skemmtileg með skemmtileg 

tilboð!tilboð!



Á undanförnum árum hafa orðið
miklar breytingar á vinnubrögðum
fjölmiðla þegar kemur að umfjöll-
un um dómsmál, þá sérstaklega
þegar fjallað er um sakborninga í
viðkomandi málum. Hefur mörg-
um fundist fjölmiðlar ganga full-
langt í umfjöllun sinni og vilja
sumir meina að þeir dæmi sak-
borningana áður en eiginleg dóms-
niðurstaða liggi fyrir. Sumir fjöl-
miðlamenn halda því fram að með
umfjöllun sinni um dómsmál og
sakborninga séu fjölmiðlar að
sinna eftirlitsskyldu sinni með
störfum lögreglu og dómsvalds og
þar af leiðandi að tryggja réttláta
málsmeðferð fyrir viðkomandi
sakborning. Í 1. mgr. 70. gr. stjórn-
arskrárinnar er kveðið á um að
dómþing skulu háð í heyranda
hljóði. Hins vegar virðist sem að
umfjöllun fjölmiðla, þar á meðal
myndbirting af sakborningum, sé
fáum takmörkunum settar.

Í 1. mgr. 8. gr. laga um meðferð
opinberra mála er alþýðu manna
sem og fjölmiðlum tryggður að-
gangur að þinghöldum dómstóla.
Hins vegar eru undantekningar frá
þessari meginreglu í a - g lið sömu
málsgreinar. Sem dæmi segir í a lið
að dómari hafi rétt til að ákveða að
dómþing skuli háð fyrir luktum
dyrum til að hlífa sakborningi eða
aðstandendum hans þegar sérstak-
lega stendur á og í b lið til að hlífa
brotaþola og vitnum. Rökin að baki
þessari meginreglu í opinberu rétt-
arfari eru að tryggja réttaröryggi
þeirra sem aðild eiga að dómsmál-
um, þá aðallega ákærða, veita dóm-

urum aðhald í stöfum sínum og
styrkja tiltrú almennings á réttar-
kerfinu. Hins vegar kemur fram í
dómi Hæstaréttar í máli nr. 407 frá
2000 (Fréttamannadómurinn) að
víkja beri frá meginreglunni um
opin þinghöld þegar hagsmunir að-
ila máls eru þyngri en hagsmunir
almennings til að fá að fylgjast
með réttarhöldunum eins og t. d.
þegar mál varða viðkvæm og per-
sónuleg málefni málsaðila. Það rýr-
ir tilgang þessara undantekninga
frá meginreglunni að fjölmiðlar
geti beðið fyrir utan dómsal og tek-
ið myndir af sakborningum eða
vitnum og jafnvel farið fram á við-
töl við aðilanna fyrir og eftir máls-
meðferð. Virðist sem fréttamenn
séu komnir á grátt svæði hvað

þetta varðar. Ef til vill hafa fjöl-
miðlar fengið að ganga eins langt
og þeir hafa gert vegna þess að
dómstólar og lögregla vilja gjarnan
eiga góð samskipti við fjölmiðlana. 

Fjölmiðlar hafa stundum rétt-
lætt það að fjalla um einstaklinga
og jafnvel birta myndir af þeim
þegar ástæða sé til að ætla að þeir
séu hættulegir umhverfi sínu þar
sem þeir séu þekktir ofbeldis-
menn. Hér eru fjölmiðlar komnir

inn á valdsvið dómstóla í því að
meta hverjir séu hættulegir þegar
löggjafinn hefur falið dómstólum
þetta vald, t.d í XIII. kafla laga
um meðferð opinberra mála.
Þetta er sérstaklega hættulegt
þar sem starfsreglur fjölmiðla
eru óskýrar og gloppóttar og taka
lítt sem ekkert til vissra málefna.
T. d. hefur það verið óskrifuð
regla meðal fjölmiðla að almennt
eigi ekki að birta myndir af mönn-
um nema þeir hafi verið fundnir
sekir um alvarleg afbrot og hlotið
þunga refsingu fyrir. Það er afar
óheppilegt að fjölmiðlar hafi ekki
sett sér frekari reglur um jafn-
alvarlegt málefni og nafngreining
og myndbirting grunaðs manns,
því svona óskýr réttarheimild
býður upp á mistúlkanir og
óvissu. T. d. nafngreinir DV hik-
laust grunaða menn í fíkniefna-
málum og virðist sem blaðið líti á
fíkniefnabrot sem alvarlegri brot
en önnur. 

Í Danmörku og Noregi er lög-
gjöfin önnur hvað myndatökur
varðar og eru til skýrari reglur
um myndatökur af sakborningum
og vitnum en á Íslandi. Í Dan-
mörku eru lög um réttarfar nr. 961
frá 21 sept. 2004 sem voru nýlega
sett til að vernda vitni, sakborn-
inga og brotaþola fyrir myndatök-
um. Í lögunum er kveðið á um að
bannað sé að taka myndir af vitn-
um, sakborningum og brotaþolum
í opinberum sakarmálum fyrir
utan dómshúsið á leið til eða frá
þinghaldi nema þegar viðkomandi
hefur heimilað myndatökuna. Hér
er aðilum gefið val um hvort þeir
vilja láta taka myndir af sér eða
ekki. Hins vegar virðist annað
vera uppi á teningnum hér á landi
þar sem fjölmiðlar taka myndir af
sakborningum eða vitnum án þess
að spyrja þá hvort þeir megi slíkt
enda eru engin lög á Íslandi sem
banna þeim að taka myndir af að-
ilum máls fyrir utan dómshús eða
dómssal. ■

19. ágúst 2005  FÖSTUDAGUR

Sakborningar í heimi fjölmi›la

Á SIRKUS Í VETUR VERÐA NÍU INNLENDIR ÞÆTTIR - FLEIRI EN Á NOKKURRI ANNARRI STÖÐ! 

ÞEIR ERU: KVÖLDÞÁTTURINN, VEGGFÓÐUR, IDOL EXTRA, SIRKUS RVK, SJÁÐU, ÍSLENSKI LISTINN, 

SÚPERSPORT OG GAME TV. NÍUNDI ÞÁTTURINN ER ALGJÖRT LEYNDÓ, MYNDAÐUR AÐ MESTU 

ERLENDIS OG VERÐUR KYNNTUR SEINNA Í ÞESSUM MÁNUÐI. FYLGSTU MEÐ.

NÍU ÍSLENSKIR SJÓNVARPSÞÆTTIR!

www.ru.is/simennt

Leiðbeinandi:
Erlendína Kristjánsdóttir lögfræðingur og 
M.Paed. og starfar sem aðjúnkt í viðskipta- 
og  lagaensku við Háskólann í Reykjavík.

Hagnýt enskunámskeið
fyrir fólk í atvinnulífinu

Heldur þú fyrirlestra á ensku?
23. ágúst - 1. september
• Námskeiðið er ætlað þeim sem þurfa að halda fyrirlestra og taka þátt í 
umræðum á ensku.

Viðskiptaenska: 
8. september - 13. október
•Hagnýtt námskeið fyrir alla sem nota ensku í vinnu sinni.

Enska talmál: 
12. september - 7. nóvember
• Námskeiðið er ætlað þeim sem hafa almenna enskukunnáttu en vilja bæta 
eða auka færni sína í daglegum samskiptum.

Enska í banka- og fjármálageiranum: 
20. október - 1. desember
• Námskeiðið er ætlað starfsfólki í banka- og fjármálageiranum sem hefur 
ágæta enskukunnáttu en vill bæta við sig sérhæfðum orðaforða.

Fjarnám í enskri ritun: 
3. október - 7. nóvember
• Námskeiðið er ætlað þeim sem þurfa að bæta sig í formlegri notkun ritunar 
á ensku sem viðskiptatækis og vilja haga sínum námstíma eftir eigin höfði.

Kennsla fer fram í Háskólanum í Reykjavík við Ofanleiti 2.

Frekari upplýsingar veitir:
Charlotta Karlsdóttir
Beinn sími: 599 6258
Skiptiborð: 599 6200
Charlotta@ru.is
www.ru.is/simennt

Ágæta ritstjórn, vegna skrifa Kára
Jónassonar ritstjóra um göngu- og
hjólastíga í Mývatnssveit í Frétta-
blaðinu sl. sunnudag vil ég taka
fram að ég er að öllu leyti sammála
honum um að betur má gera hvað
útivistarstíga varðar. Það á ekki
bara við um Mývatnssveit heldur
við flesta ferðamannastaði og nátt-
úruperlur landsins.

En það er aldeilis ekki unnt að
klípa af reiðvegafé til þess að fjár-
magna göngu- og hjólastíga í Mý-
vatnssveit eða annars staðar.

Landssamband hestamanna-
félaga (LH) hefur í mörg á barist
fyrir auknu fjármagni til reiðvega-
gerðar. Reiðvegafé er ákveðið af
Alþingi, samgönguáætlun, það er í
ár 50 milljónir kr. og dugir engan
veginn til þeirra verkefna sem
fyrir liggja. Umsóknir hesta-
mannafélaga til LH um reiðvegafé
námu 215 milljónum kr. í ár. LH út-
hlutar u.þ.b. 2/3 af reiðvegafé til
hestamannafélaga víðsvegar um
landið og er það gert í samráði við
Vegagerðina. Vegagerðin úthlutar
síðan 1/3 til sérstakra verkefna.
Það hefur sýnt sig að hestamenn
kunna vel að fara með fjármagn til
reiðvegagerðar og viðurkennt er
af Vegagerðinni að fyrir hverja 3
m. sem Vegagerðin leggur af reið-
vegum leggja hestamenn 5 m. Tíu
þúsund félagar eru skráðir í LH,
en ætla má að tuttugu þúsund
manns stundi hestamennsku reglu-

lega hérlendis. Benda má á mikil-
vægi hestatengdrar ferðaþjónustu
og þær miklu tekjur sem hún er að
skapa þjóðarbúinu.

Geta má þess að samkvæmt
upplýsingum frá Hagstofu Íslands
þá voru ætlaðar tekjur þjóðarbús-
ins af hestatengdri ferðaþjónustu
7.500 milljónir kr. árið 2001. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Ferða-
málaráði voru erlendir ferðamenn
það ár 270 þúsund, um 20% þeirra
sóttu sér afþreyingu í íslenska
hestinn. Spár Ferðamálaráðs gera
ráð fyrir 9% aukningu erlendra
ferðamanna milli ára, raunin hefur
þó orðið 13-15 %, en miðað við 9%
aukningu verða það 380 þúsund
erlendir ferðamenn sem sækja
Ísland heim nú í ár og af þeim
sækja 76 þúsund sér afþreyingu í
íslenska hestinn. Ætlaðar tekjur
þjóðarbúsins af þeim eru 10.500
milljónir kr. Árið 2010 munu a.m.k.
120 þúsund erlendir ferðamenn
sækja sér afþreyingu í íslenska
hestinn og það ár mun hestatengd
ferðaþjónusta skila þjóðarbúinu
um 16.500 milljónum kr. í tekjur,
miðað við óbreytt verðlag og gengi
gjaldmiðla.

Sveitarfélög víða um land sjá
sér sífellt meiri hag í því að hlúa
vel að reiðvegum þar sem það
skilur hvað mest eftir í héraði. Það
eru því engin efni til þess að klípa
af reiðvegafé til þess að fjármagna
göngu- og hjólastíga í Mývatns-
sveit eða annars staðar.

Þess í stað ætti ferðaþjónustan
að snúa bökum saman, vekja ráða-
menn þjóðarinnar og benda þeim á
hvílík stóriðja ferðaþjónustan er í
raun.Í samlíkingu gætu ráðamenn
verið bóndi og ferðaþjónustan
kýrin hans. Góður bóndi hlúir vel
að kúnni sinni til að hámarka
nytina, hinir láta reka á reiðanum
og drabbast að lokum niður.

Höfundur er varaformaður
ferða- og samgöngunefndar LH.

Af göngu- og hjóla-
stígum vi› M‡vatn
HALLDÓR H. HALLDÓRSSON
GERIR ATHUGASEMD VIÐ LEIÐARA
FRÉTTABLAÐSINS 

En fla› er aldeilis ekki unnt 
a› klípa af rei›vegafé til fless
a› fjármagna göngu- og hjóla-
stíga í M‡vatnssveit e›a ann-
ars sta›ar.

SÆVAR ÞÓR JÓNSSON
LAGANEMI VIÐ HR

UMRÆÐAN
FJÖLMIÐLAR OG
DÓMSMÁL

Fjölmi›lar hafa stundum rétt-
lætt a› fjalla um einstaklinga
og jafnvel birta myndir af
fleim flegar ástæ›a sé til a›
ætla a› fleir séu hættulegir
umhverfi sínu flar sem fleir
séu flekktir ofbeldismenn. Hér
eru fjölmi›lar komnir inn á
valdsvi› dómstóla í flví a›
meta hverjir séu hættulegir
flegar löggjafinn hefur fali›
dómstólum fletta vald.



Smáauglýsingar
Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Ljósmyndavörur Skipholti 31, Reykjavík, s: 568 0450 og Kaupvangsstræti 1, Akureyri, s: 461 2850 ı Myndsmi›jan Egilsstö›um

ENGRI LÍK! Finepix F10 hefur teki› næsta skref í stafrænni ljósmyndun.
Me› ljósnæmi allt a› ISO 1600 í fullri upplausn!

Miklu minni líkur á hreyf›um myndum.
Ótrúleg flassdrægni.
Margfalt lengri rafhlö›u ending, allt a› 500 skot!
Eldsnögg a› kveikja - 1,3 sek og tökutöf 0,01 sek.

Finepix F10
6.3M Super CCD
3X linsua›dráttur
2.5 tommu skjár
ISO allt a› 1600
Ver› kr. 49.900

N‡ kynsló› af Super CCD

www.ljosmyndavorur.is

Góðan dag!
Í dag er föstudagur 19. ágúst, 

231. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 5.31 13.31 21.29
AKUREYRI 5.06 13.16 21.24

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Fjalar Sigurðarson er heilmikill mat-
gerðarmaður og hefur gaman af að
steikja og brasa, sérstaklega á gasi en
notar verkamannaútgáfur af réttunum
ef sá gállinn er á honum.

„Heima hjá mér er það þannig að ég á alveg
staðinn á bak við eldavélina þar sem Guðni
ráðherra vill hafa húsfreyjurnar en Arna
konan mín er bak við þvottavélina. Við
skiptum þannig með okkur vélunum á
heimilinu,“ segir Fjalar. Hann kveðst vera á
milli eldhúsa núna og útskýrir það nánar.
„Við vorum að kaupa okkur hús þar sem við
erum að sameina hæðir og erum í litla eld-
húsinu í kjallaranum en erum að setja upp
nýtt eldhús á efri hæðinni. Þannig að ég er
í holu núna að elda fyrir sex ef allir eru
heima. Það geta ekki allir borðað í einu og
svo getum við ekki borðað af djúpum disk-
um ... nei nú er ég að fíflast!“

Fjalar kveðst ekki sérlega ólatur að elda
fínan mat í holunni. „Sérstaklega af því ég
var búinn að kynnast því að vera á gashell-

um áður en ég fór niður og að fara aftur á
rafmagn það var bara hræðilegt,“ segir
hann og dæsir. „Ég er alltof mikið fyrir að
steikja og brasa, þess vegna er gasið svo
þægilegt,“ Hann segist ekkert rosalega
djúpt hugsandi matreiðslumaður og meira
fyrir að gera verkamannaútgáfur af ein-
hverjum fínum réttum. „Ég nenni ekki í elt-
ingaleik við armenískt láglendisbókhveiti
eða mulda fjöður af páfugli. Sleppi því og
reyni að finna einhverja hliðstæðu. Auðvit-
að er þetta leti og kannski þarf maður að
vera duglegri í hráefnisöfluninni en maður
þarf þá líka að vera svolítið skipulagður því
oft er maður að nota svo lítið af einhverju
fínu hráefni og hvað á þá að gera við rest-
ina?“ Fjalar er alæta, að eigin sögn. „Ég
borða allt og held að ekkert toppi flippin hjá
karli föður mínum, til dæmis grísatær. Þær
eru eins og rosalega feit svið sem hafa ekki
verið sviðin vel. Þetta át maður með bestu
lyst með kartöflumús.“ Það eru þó ekki
grísatær sem Fjalar gefur okkur uppskrift
að, heldur grænmetis lasagne sem finna má
í næstu opnu. ■

Grísatærnar toppa allt

tilbod@frettabladid.is

Sparidögum hjá Bræðrunum
Ormsson fer brátt að ljúka. Til-
boðin sem í boði hafa verið
gilda til 20.
ágúst svo nú fer
hver að verða
síðastur. Enn
má fá góðar
vörur á fínu
verði í verslun-
um Ormssons.
Þar fást til að
mynda ryksugur á 8.990 krónur
og ýmis eldhústæki svo sem
blandarar, matvinnsluvélar og
brauðristar eru á góðu verði.

Raftækjaverzlun Íslands er
með stóra útsölu. Þar fást
meðal annars afar ódýrir
þurrkarar frá White Knight.
Þurrkararnir taka 5 kíló og eru
útbúnir barka, tímastilli og

krumpuvörn, þeir kosta aðeins
18.900 krónur.

Tékk kristall í Kringlunni býður
nú upp á gott tilboð vegna
flutninga verslunarinnar úr
Faxafeninu í Kringluna. Sæng-
urföt eru á góðum afslætti og
falleg satín sængurföt sem
áður kostuðu 3.995 krónur eru
nú aðeins á 1.995 krónur. Þá
má einnig fá falleg og vönduð
rúmteppi á 45 prósenta af-
slætti.

Vasareiknar frá Casio eru á
skólatilboði víða í verslunum.
Grafísk reiknivél sem áður kost-
aði 10.995 fæst nú á aðeins
7.995 krónur. Casio-vélarnar
fást í verslun Heimilistækja, í
Odda, Pennanum og hjá Office
one.

Fjalar með soninn Sigurð Patrik í nýja eldhúsinu á hæðinni sem ekki er komið í gagnið. 

LIGGUR Í LOFTINU
í tilboðum

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA BRÚÐKAUP FJÁRMÁL TILBOÐ o.fl.

KRÍLIN

Hringur er sko bein
lína sem passar
utan um hring í

miðjunni!

Basilíkan – best krydda 
BLS. 3
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is
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Geymsluráð
Sítróna Gott er að geyma heilar
sítrónur í þéttlokaðri krukku með
vatni í ísskápnum. Þær gefa frá sér
miklu meiri safa en ella ef þær eru
geymdar í vatni. Ef sítrónu er sökkt í
heitt vatn í fimmtán mínútur er hægt
að kreista úr henni tvisvar sinnum
meiri safa. Einnig má hita hana í ofni í
nokkrar mínútur áður en
safinn er kreistur úr. Ef ein-
ungis vantar safa úr
sítrónunni skal vefja
börkinn af henni
í eldhúsfilmu
og frysta.
Næst þegar
vantar börk í
uppskrift þarf
ekki að fórna
heilli sítrónu. 

DEAKIN ESTATE: 

Sumartilboð á góðum 
vínum
Deakin Estate vínin hafa hlotið góðar viðtökur hér-
lendis frá því að þau komu á markaðinn nýlega. Því
hefur innflytjandi þeirra ákveðið að lækka verðið á
þeim um 100 kr. í sumar til að kynna þau enn frek-
ar. 

Rauðvínið Deakin Estate Shiraz Cabernet er
blanda úr þessum kraftmiklu þrúgum. Afar
gott vín með lambakjöti og er auðdrekkanlegt
eitt og sér. 

Ástralir hafa löngum verið kunnastir fyrir
hvítvín sín, sérstaklega úr þrúgunni char-
donnay. Deakin Estate Chardonnay er ljúffengt
silkimjúkt hvítvín með angan af ferskum
ferskjum og melónu með eikarívafi. Á grillinu
í sumar fer þetta vín vel með fiskréttum og
þolir vel sítrónu í réttinum, kjúklingi, hvítu
kjöti og svo salati. Vínið hefur eins og mörg vín
frá Deakin Estate fengið afar góða dóma.
Þannig gefur vínskríbentinn Mike Frost því 88
í einkunn og telur það sérstaklega góð kaup og
undir það tekur Paddy Kendler í Herald Sun,
sem gefur því fjórar stjörnur í einkunn.

Lækkað verð í Vínbúðum 1.090 kr.

Brauðmolar
Taktu brauðafganga og skerðu þá niður í litla bita og settu í frysti.
Best er að gera þetta áður en brauðið fer að mygla, en molana er
hægt að steikja á pönnu, kæla og nota í salat og súpur.[ ]

100% hreinn fyrir  þig

smoothie ávaxtadrykkur
úr pressuðum ávöxtum

arka • Sími 899 2363

Úr bjúgum í grænmeti
Bergleifur Joensen taldið mikla þörf á að opna grænmetisstað í Hafnarfirðinum.

Bergleifur Joensen hefur opn-
að nýjan grænmetisstað í
Hafnarfirðinum þar sem
áhersla er lögð á ferskt og
hollt hráefni.

Nýr grænmetisstaður hefur litið
dagsins ljós í Hafnarfirðinum
og ber hann nafnið Græna línan.
Á boðstólum eru ýmsir græn-
metisréttir eins og bökur, græn-
metislasagna og buff, pressaðir
ávaxtasafar, búst og gulrótar-
kaka sem annað hvort er hægt
að borða á staðnum eða taka
með. Eigandi staðarins er Berg-
leifur Joensen kokkur sem áður
hélt uppi stað í Hafnarfirðinum
þar sem hann eldaði heimilismat
en hefur nú alfarið snúið sér að
grænmetisfæði.

„Mér finnst virkilega gaman
að elda þennan mat, hann er svo
bragðmikill og manni líður vel
af honum. Nú er maður bara
hættur í bjúgunum og hefur
snúið sér að þessu, enda er það
þetta sem fólk vill í dag,“ segir
Bergleifur. Hann segir áherslu
lagða á að hafa rétt dagsins en
þar að auki séu nokkrir fastir
réttir á matseðli. „Í gær var ég
til dæmis með hnetusteik með
sveppasósu en í dag er ég með
brokkolíbombu,“ segir Bergleif-
ur þegar hann er inntur eftir því
hverjir séu réttir dagsins.
„Þetta fer talsvert eftir hráefn-
inu sem í boði er hverju sinni og
ég reyni að nota lífrænt ræktað
hráefni og spelt í stað hveitis,“
segir hann. 

Stutt er síðan Bergleifur opn-
aði Grænu línuna en hann segist
strax hafa fengið góðar viðtök-
ur. „Mér fannst sárvanta svona

stað í Hafnarfjörðinn, hérna eru
allir helstu skyndibitastaðirnir
og því mikil þörf fyrir grænmet-
isstað.“ kristineva@frettabladid.is

Sumt grænmeti gefur frá sér efni sem
heitir etýlen en það er rotnunarefni sem
rýrir geymsluþol annars grænmetis og
ávaxta. Dæmi um þetta eru tómatar og
gúrkur, sem geymast mjög illa saman.
Epli, perur og plómur eru einna örlátust á
etýlen, ásamt tómötunum. Því er óæski-
legt að geyma þau með gúrkum, salati,
blómkáli, dilli og steinselju, sem þola etý-
len mjög illa. Að öðrum kosti rotnar græn-
metið mjög fljótt. Rannsóknir sýna líka að
rótarávextir, kál og blaðjurtir geymast
best við 5 gráðu hita en 8–12 gráður henta
til dæmis tómötum illa. Kaldur kjallari
eða svalaskápur hentar því þessu græn-
meti betur en kæliskápur.

Erjur í ávaxtakörfunni
Ýmsum ávaxta- og grænmetistegundum kemur illa
saman í körfunni eða ísskápnum.

HNETUSTEIK:

1 msk. ólífuolía
1 laukur, smátt saxaður
100 g gulrót, rifin
100 g sellerírót, rifin 
4 hvítlauksrif, söxuð
100 g soðnar kartöflur, stappaðar
150 g hýðisgrjón, soðin
2 msk. tómat puré
1 msk. timjan
1 msk. karrý
Chili-krydd á hnífsoddi
1/4 msk. salt
100 g cashew-netur, ristaðar og malaðar
100 g möndlur, ristaðar og malaðar
100 g heslihnetur, ristaðar og malaðar

Aðferð:
Laukur, gulrót og sellerírót steikt á pönnu
í ólífuolíu með hvítlauk, þar til það er
orðið gullbrúnt. Hálfum bolla af vatni
bætt út í ásamt tómatpuré ásamt kryddi,
látið krauma 15 mínútur. Látið kólna.

Allt hráefnið sett saman og mótað í 50 g
buff með höndunum og bakað á smjör-
pappír í ofni við 180˚ C.

BROKKOLÍSTÚFUR:
1 höfuð af brokkolí
10 sveppir
1/2 laukur
1 meðalstór gulrót
2 msk. hvítlaukur, saxaður
1 dl jurtarjómi
Chilikrydd á hnífsoddi
Múskat á hnífsoddi

Aðferð:
Brokkolí skorið niður og sett í sjóðandi
vatn í eina mínútu. Sigtað og þerrað.
Sveppirnir fínsaxaðir ásamt lauknum og
gulrótinni og brúnað vel á pönnu.

Allt sett saman í matvinnsluvél og gróf-
maukað. Sett á pönnu og soðið í rjóm-
anum í eina mínútu. Ögn af salti.

HNETUSTEIK MEÐ BROKKOLÍSTÚF
Uppskrift frá Grænu línunni.

Epli, perur og plómur eru örlát á
rotnunarefnið etýlen.



3FÖSTUDAGUR 19. ágúst 2005

BLÁBERJADRYKKUR
Bláberjatíminn er brostinn á.
Hér er góður drykkur sem dug-
ar í fjögur glös. 

2 dl bláber
1 banani
1 msk. kerfill
2–4 msk. hunang
1/2 l mjólk
nokkrir molar af klaka
Allt sett í mixara og drykkurinn er tilbú-
inn eftir örskotsstund. Þeir sem vilja
hafa hann enn sætari bæta við hun-
angi. 

Bavaria hefur á
skömmum tíma
orðið einn vinsæl-
asti bjór á Íslandi.
Af því tilefni mun
innflytjandi bjórs-
ins standa fyrir
uppákomum á
Menningarnótt og
munu gestir verða
varir við „Bav-
aria-stúlkur“ á
ýmsum veitinga-
stöðum í hjarta
borgarinnar. 

Hollenski bjór-
inn Bavaria þykir
ein bestu kaupin
miðað við verð og
gæði í Vínbúðun-

um. Bjórinn þykir hafa ýmislegt
framyfir aðra bjóra sem eru á
svipuðu verði. Bavaria Premium í
hálfs líters dósum er í hópi allra
mest seldu bjóra í Vínbúðum og
mikil söluaukning hefur orðið á
bjórnum í 33 cl dósum. Bavaria er
einn vinsælasti bjór Hollendinga
en Bavaria framleiðir 500 millj-
ónir lítra ár hvert og er önnur
stærsta bjórverksmiðja Hollands.
Innflytjendur Bavaria hér á landi
hafa haldið áfram að fylgja þeirri
stefnu að bjóða Bavaria Premium
á hagstæðu verði þrátt fyrir of-
uráfengistolla ríkisins.

Bavaria Premium er fáanlegur
í 500 ml dós á 179 kr. 330 ml dós á
129 kr. og 330 ml flösku á 149 kr.

BAVARIA: 
Mikið fjör á menningarnótt

Ragnhildur Sigurðardóttir,
golfari:

Keppnisgolf er mjög krefj-
andi, þess vegna nota ég

Rautt Eðal Ginseng.
Þannig kemst ég í andlegt

jafnvægi, skerpi athyglina og
eyk úthaldið.

Lilja Valdimarsdóttir,
hornaleikari:

Til að vera frísk og svo er 
ég líka einbeittari.

Ragnheiður Runólfsdóttir,
sundþjálfari:

Það er gott fyrir heilsuna og
eflir mann í leik og starfi.

Kogga, listakona:
Það eykur einbeitingu og

sköpun.

Sjöfn Har.
myndlistarmaður:

Það eykur hugmyndaflugið.

Hvers vegna notar þú
Rautt Eðal Ginseng?

Rautt Eðal Ginseng
Skerpir athygli og 

eykur þol

www.ginseng.is

Basilíka er algeng kryddjurt og al-
ger nauðsyn í Miðjarðar-
hafsmatargerð. Basi-
líka passar jafnvel með
fiski, pasta, kjöti, í salöt
og súpur og er geysigóð
bæði fersk og þurrkuð.
Margir kunna reyndar
betur að meta hana ferska
enda þrífst hún prýðilega í
eldhúsgluggum á Íslandi
þótt ekki sé hægt að rækta
hana í garðinum. Basilíkan
er líka meinholl og
stútfull af kalki og
A- og C-vítamínum.
Ef plantan verður
of mikil um sig má
klippa hana niður og

þurrka eða geyma ferska í ísskáp í
allt að fjóra daga. Ekki taka laufin
af stilknum fyrr en áætlað er að
nota hana. Til að ná sem sterkustu

basilbragði er best að kremja lauf-
in og setja út í súpur, kássur

eða pasta. Basilíka þolir illa
hita og því er ráð að bæta
henni ekki í matinn fyrr en á

síðustu stundu. Stundum
er nóg að skera hana
gróft og strá yfir matinn
rétt áður en hann er tilbú-
inn til að fá hið einstak-
lega ljúfa bragð beint á

tunguna.

RÉTTURINN HANS FJALARS SIGURÐARSONAR

Grænmetislasagna
Bakki af sveppum
Gulrætur - (ég sleppi þeim reyndar)
Laukur
Hvítlaukur
Zucchini/kúrbítur/dvergbítur
Kotasæla (stór dós)
1 dós maukaðir tómatar 
Lasagna-plötur (spínat - grænar)
Rifinn ostur
Chilipipar
Paprikukrydd
Pipar

Skerið lauk, sveppi og zucchini í teninga -
um það bil í munnbitastærð. Snöggsteikið
sveppi og lauk á pönnu, kryddið og setjið
örlítinn hvítlauk (ef vill). Bætið kúrbítnum í
og snöggsteikið létt svo hann taki bragðið í
sig. Tómatadósin er þá látin út í og látið
mallast saman án þess að allt fari í graut. 
Smyrjið ofnfast lasagna-fat, byrjið á gumsi í
botninn, svo plötur, og þá þykkt lag af kota-
sælu á plöturnar, aftur gums yfir, plötur,
kotasæla og svo koll af kolli, byrja og enda á
gumsi og dreifa svo rifnum osti yfir.
Bakað á 180 gráðum um 25 mínútur -
fylgist með ostinum!

Basilíka þrífst vel í eldhúsgluggum
á Íslandi.

Basilíkan – best krydda
Basilika passar vel með alls konar mat. 

Setjum bragð í brauðið
Óendanlegir möguleikar í matbrauðum. 

Ostur, hnetur, sólþurrkaðir
tómatar, klettasalat, rifnar gul-
rætur, hvítlaukur, skinkuleifar
eða epli. Allt er þetta gott
bragðefni í brauð. Það verður
bara að passa að setja ekki of
mikinn pipar eða of mikinn hvít-
lauk til að yfirgnæfa ekki hið
ljúfa og náttúrulega brauð-
bragð. En nokkrir hvítlauks-
geirar gera brauðið bæði bragð-
gott og hollt. Hér er góð grunn-
uppskrift fyrir slíkt brauð þar
sem gert er ráð fyrir ólífum og
rósmaríni.

ÓLÍFU-OG RÓSMARÍNBRAUÐ
1/2 bréf þurrger
2 tsk. salt
3 dl volgt vatn
2 msk. olía
2 dl heilhveiti
5 dl hveiti
1/2 tsk. salt

FYLLING
20 svartar kjarnfríar og niðurskornar ólífur
1 kvistur ferskt rósmarín, smátt saxað.

Þurrefnunum blandað saman
og gerið sett þar í. Vætt í með
volgu vatninu og olíunni. Deigið
hnoðað létt og látið lyfta sér á
volgum stað undir dúk í 30-40
mínútur. Þá er loftið hnoðað úr og
degið flatt út í ferkantaða köku
sem ólífunum og rósmaríninu er
stráð yfir. Rúllað upp eins og
rúllutertu og brauðið formað.
Látið lyfta sér á bökunarplötu í
30-40 mínútur og síðan penslað
með köldu vatni. Bakað í 15 mín-
útur við 220 gráður en þá er hit-
inn lækkaður í 100 gráður og bak-
að áfram í um það bil 20 mínútur.
Látið kólna undir dúk.



Stoðmjólk
Í verslun Spar í Bæjarlind í Kópavogi má þessa dagana fá stoðmjólk á 75
prósenta afslætti. Stoðmjólk í 500 ml umbúðum kostar nú 18 krónur en
kostaði áður 75 krónur. Lítraverðið er því aðeins 36 krónur.[ ]75%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Sorella pizza, 3 teg. 250 g 199 299 796 35
Bautabúrs bayonneskinka 899 1.499 899 40
Goða vínarpylsur, 10 stk. 278 428 28 35
Krónu kjúklingur, blandaðir bitar 299 399 299 25
Jarðarber í boxi, 200 g 174 249 870 30
Bláber í boxi frá USA, 340 g 199 299 585 35
Krónu salernisrúllur, 12 Stk. 199 249 17 20
Fynbo grautar 4 teg. 500 g 99 139 189 30
Eðalfugls ítalskt salat, 200 g 69 123 345 45
Gríms gratineruð ýsa 3 teg. 400 g 319 399 797 20

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Dreitill, D-vítamínbætt mjólk 1 l 59 79 59 25
Stoðmjólk, 500 ml 18 75 36 75
Fjörmjólk, 1 l 69 98 69 30
Nýmjólk, 1 l 39 78 39 50
Léttmjólk, 1 l 39 78 39 50 
Undanrenna, 1 l 49 83 49 40
Plómur 169 278 169 40
Nektarínur 169 278 169 40
Ferskjur 169 278 169 40
Lamba grill framhr.sneiðar, kryddaðar 989 1.598 989 40
Lamba grill kótilettur, kryddaðar 1.098 1.698 1.098 35
Lamba grill lærisneiðar, kyddaðar 1.198 1.798 1.198 35
Lamba grill sirloinsneiðar, kryddaðar 989 1.298 989 25

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Bónus brauð, 1 kg 79 129 79 40
Rúgbrauð, 500 g 79 129 79 40
Kók í dós, 500 ml 59 79 59 25
Ali ferskar svínakótilettur 979 1.269 979 20
Frosnar pizzur, 300-350 g 95 159 95 40
Bónus ís, 2 l 159 279 159 45
Hatting grillbrauð, 2 stk. 299 399 150 25
Orville örbylgjupopp, 8 stk. 259 299 32 15
Bónus skúffukaka, 400 g 199 299 497 35
KF hangiframpartur með beini 699 699 699
KF sveitabjúgu 299 299 299 

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Holta kjúklingalæri með legg 359 599 359 40
Holta kjúklingalæri, úrbeinuð 899 1.499 899 40
Svína rifjasteik 449 798 449 45
Borgarness helgarlamb m. sólþ. tómötum 999 1.665 999 40
Myllu fitty-bollur, 4 stk. 149 199 37 25
Rana taglietelle, 250 g 149 214 149 30
Rana tortelloni með parmaskinku 328 428 328 25
Rana gnocchi með gorgonzola 449 549 449 18
Egils mix, 2 l 99 219 50 55
Sólar safar, 3 teg. 299 349 299 15

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Nóatúns þurrkryddað lambalæri 699 1.499 699 55
Grísakótilettur 899 1.298 899 30
Grísasíður m.puru / Purusteik 399 549 399 30
Kornflögur, 375 g 99 199 264 50
Choco balls, 375g 99 199 264 50
Melónur gular, 1 kg 77 129 77 40
Rauðsprettuflök 799 998 799 20
Móa kjúkingur 389 598 389 35
SS smurkæfa, 200 g 139 198 695 30
GM cheerios, tvöfaldur 1.050 g 499 549 475 10

Tilboðin gilda til
21. ágúst

Tilboðin gilda til
29. ágúst

Tilboðin gilda til
23. ágúst

Tilboðin gilda til
23. ágúst

Tilboðin gilda til
24. ágúst

Bæjarlind

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Súpukjöt frosið 398 548 398 25
Gotti ostur, kílópakkning 810 1.013 810 20
Fjallalambs glóðarsteik frampartur 1.148 1.589 1.148 30
FK grill svínakótilettur 1.154 1.649 1.154 30
FK reykt folaldakjöt 431 719 431 40
Matfugl steiktur kjúklingur 589 789 589 25
FK hrásalat, 320 g 88 129 275 30
FK kartöflusalat, 320 g 88 129 275 30
FK salernisrúllur, 12stk 199 379 17 50         

Tilboðin gilda til
20. ágúst

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Tex Mex kjúklingavængir 250 499 250 50
Kjúklinga grillleggir m. jurtakryddi 350 699 350 50
Ísfugls ferskur kjúklingur 401 669 401 40
Tilda tikka masala sósa, 350 g 269 312 753 15
Tilda rizazz, 250 g 229 289 916 20
Weetabix, 250 g 129 187 516 30
Emmessís pop pinnar, 4 stk. 319 399 79 20
Daim súkkulaði, 2 stk. 79 99 39 20

Tilboðin gilda til
24. ágúst

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Gleraugu á
skólatilboði
Verslunin Sjón býður upp á
spennandi tilboð.

Í versluninni Sjón má nú fá
gleraugu á sérstöku skólatil-
boði. Umgjörð með hágæða
gleri kostar aðeins 12.900 krón-
ur. Þá er einnig boðið upp á til-
boð á linsum en þriggja
mánaða linsu-
skammtur með
linsuvökva og
linsuboxi kostar
aðeins 3.500 krón-
ur. Sjón er til
húsa að Lauga-
vegi 62 og á
Garðatorgi í
Garðabæ. ■
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Sundföt sem passa

Gjafabréf

Sýningareintök á lækkuðu verðiGolfvörur á góðu verði
Í gær hófst útsala í golfversl-
uninni Hole in one. Þar má
fá góðar golfvörur á góðu
verði.

Verslunin Hole in one við Bæjar-
lind í Kópavogi býður nú fimmt-
án til sjötíu prósenta afslátt af
öllum golfvörum. Úrval-
ið er mikið og verðið
gott. Í Hole in one má
meðal annars fá
Callaway-trékylfur
á 50 prósenta af-
slætti, sem þýð-
ir að kylfur sem
áður kostuðu
23.900 krónur
fást nú á aðeins

11.950 krónur. Golfkerrur eru
einnig á góðu verði en þær ódýr-
ustu kosta aðeins 1.800 krónur.
Þá er einnig veittur góður af-
sláttur af skóm og fatnaði. 

Þeir sem búa úti á landi þurfa
ekki að láta útsöl-
una fram hjá sér
fara því Hole in
one býður upp á
heimsendingar-

þjónustu. Ýms-
ar upplýsingar
um vörur, þjón-

ustu og golf-
tengt efni má
nálgast á heima-

síðu verslunarinn-
ar: www.holeino-

ne.is.

Toshiba Satellite fartölva.

Tilboðsverð fyrir
námsmenn
FARTÖLVUR OG ÝMSAR TÖLVUVÖR-
UR FYRIR SKÓLAFÓLK ERU Á GÓÐU
VERÐI Í PENNANUM.

Penninn-Eymundsson er með tilboð
á ýmislegu til skólans þessa dagana
enda skólasetningar á næsta leiti.
Verslunin býður Toshiba Satellite
L10-189 fartölvu á sérstöku skólatil-
boðsverði, 134.700 krónur, en KB
námsmenn geta fengið tölvuna á
4.429 krónur á mánuði í 36 mánuði.
Einnig býðst fylgihlutapakki hjá versl-
uninni að verðmæti 16.000 krónur á
aðeins 1.000 krónur með kaupum á
fartölvu. Í pakkanum eru fartölvubak-
poki, úlnliðspúði, fartölvustandur,
músarmotta og fartölvulás.
Enn fremur fá KB námsmenn sem
kaupa fartölvu í Pennanum og taka
tölvukaupalán kaupauka að verð-
mæti 20.000 krónur meðan birgðir
endast. Í pakkanum eru skrifborðs-
stóll, fartölvutaska og kortalesari.
Þeir sem kaupa fartölvu hjá verslun-
inni geta komið með gömlu
Microsoft úgáfuna sína og fengið
nýja Office-pakkann ásamt geislamús
á 14.900 krónur.
Verslanir Pennans-Eymundsson eru í
Smáralind, Hallarmúla og Hafnar-
stræti Akureyri.

Netsalan ehf. selur nokkur
sýningareintök af fellihýsum,
hjólhýsum, pallhýsum og hús-
bílum á stórlækkuðu verði. 

Netsalan ehf. sem selur meðal
annars fellihýsi og hjólhýsi býður
nú sýningareintök sumarsins á
stórlækkuðu verði. 

„Þetta eru hlutir sem hafa
verið til sýnis í verslun okkar
sumar. Við erum fljótir að skipta
vörunum út þannig að flestir
þessir hlutir hafa aðeins verið til
sýnis í einn mánuð eða svo og það
sést ekkert á þeim,“ segir Halldór
Steinsen hjá Netsölunni aðspurð-
ur um sýningareintökin.

Verðið er afar
gott og þó að úti-
legutíminn sé að
renna sitt skeið
er tilvalið að
kaupa fellihýsi
eða hjólhýsi
núna enda verðið
oft lægra á
haustin. Sýning-
areintak af hús-
bíl sem áður
kostaði fjórar og
hálfa milljón
fæst nú á tæpar
fjórar milljónir. Þá er veittur allt
að 150 þúsunda afsláttur af felli-
hýsum og nokkur Hobby hjólhýsi
eru einnig á góðu verði. Sýningar-

eintökin eru ekki mörg og því er
vissara að vera fljótur af stað.
Verslun Netsölunnar er til húsa að
Knarrarvogi 4 í Reykjavík.

Sýningareintökin hafa verið til sýnis í sumar en það sést lítið sem
ekkert á þeim.

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 
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Vönduð húsgögn á hagstæðu verði
Heilmikill afsláttur er nú 
gefinn á verði húsgagna í
versluninni Valhúsgögnum 
í Ármúla 8.

Viðamikil útsala á húsgögnum er
nú í Valhúsgögnum og er þar
margt hægt að fá á hagstæðu
verði enda afslátturinn allt að
40%. Af úrvalinu má nefna leður-
sófasett og staka sófa, hæginda-
stóla og borðstofuhúsgögn. Sem
dæmi um verð má nefna þriggja
sæta nautaleðursófa með tungu
sem áður kostaði 259 þúsund en er
nú á 139 þúsund og fást bæði ljós-
ir og dökkir. Hægindastólar með
skemli sem voru á 99 þúsund
kosta nú 49 þúsund. 

TBY bolur fylgir frítt með 
hverjum keyptum gallabuxum

Buxur 5990.-

Vorum að fá nýja sendingu af 
dömu og herra gallabuxum

LAUGAVEGI 72 S: 551 1100

Prentarar á
skólatilboði
Vörur á góðu verði hjá
Hans Petersen.

Í Verslun Hans Petersens má
þessa dagana fá Epson-prent-
ara á skólatilboði. Epson
Stylus C86-prentarinn er hag-
kvæmur í rekstri. Hann
prentar allt að 22 blaðsíður á
mínútu og tekur fjögur mis-
munandi blekhylki. Þá er
hann með USB og Parallel
fyrir PC og Macintosh-tölvur.
Prentarinn kostar nú aðeins
11.900 krónur. Í versluninni
má jafnframt fá ýmsar aðrar
vörur á góðu verði. Til dæmis
fartölvutöskur fyrir apple-
tölvur á 4.590 krónur.

Megavika hjá bílabúð Benna
Stórlækkað verð á bílum.

Megavika stendur yfir þessa
dagana hjá Bílabúð Benna þar
sem notaðir bílar eru á lækkuðu
verði. Tugir bíla eru á útsölunni
og er í flestum tilfellum um veru-
legt verðfall að ræða. Fjórhjóla-
drifinn Mitsubishi Lancer skutbíll

árgerð 1998 sem áður kostaði 690
þúsund krónur er á 390 þúsund
krónur á meðan á megavikunni
stendur, Suzuki Sidekick jeppling-
ur á 550 þúsund krónur en var
áður á 690 þúsund krónur, svo
dæmi séu tekin. Megavikunni
lýkur á morgun, laugardag. ■

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 
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Opið mán-fös 11-18
laugardaga 11-15

Vertu þú sjálf 
– vertu Bella donna

Erum að taka
upp nýjar vörur

Allt um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Danskir dagar í Kúnígúnd
Í tilefni menningarnætur
verða allar danskar vörur
með 15 prósenta afslætti í
Kúnígúnd um helgina. 

Menningarnótt verður með
dönsku sniði í ár og af því tilefni
eru danskir dagar í versluninni
Kúnígúnd á Laugavegi. „Kaup-
mannahöfn er gestur Reykjavíkur
og þar sem við erum nær ein-
göngu með danskar vörur á

boðstólum ákváðum við að taka
þátt með þessum hætti. Ég er búin
að verða mér úti um danska fána
og búðin verður dönsk bæði að
utan og innan,“ segir Sigurveig
Lúðvíksdóttir, eigandi Kúnígúnd-
ar til 22 ára. Fimmtán prósenta af-
sláttur verður á öllum dönskum
vörum, meðal annars frá hinum
þekktu framleiðendum Georg
Jensen, Royal Copenhagen,
Rosenthal og Eva Trio. „Það er af-
sláttur af öllum matarstellum,

jólavaran er að
skríða í hús og svo
verður smá glaðning-
ur hér fyrir fólk á
menningarnótt,“ seg-
ir Sigurveig og vill
hvetja alla til að
koma í miðborgina á
Menningarnótt.

Danskir dagar í
Kúnígúnd standa
fram á sunnudag. 

Georg Jensen jólaskrautið
er að skríða í hús og að
sjálfsögðu með 15% af-
slætti.
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RopeYoga

Verslunin Harðviðarval veitir
góðan afslátt af parketti af
ýmsum gerðum.

Í verslun Harðviðarvals að Krók-
hálsi 4 í Reykjavík er mikið úrval
af fallegum gólfefnum. Nú stend-
ur yfir útsala og hægt er að gera
glimrandi góð kaup fyrir heimilið.
Fallegt Eikarparkett sem áður
kostaði 3.990 krónur er nú á 15
prósenta afslætti og kostar 3.390
krónur. Smelluparkett úr Hlyn og
Merbau er á átta prósenta afslætti
og ýmiss konar plastparkett er
einnig á góðu verði. 

Í verslun Harðviðarvals er stór
sýningarsalur með gólfefnum og
tilvalið að renna við og kíkja á úr-
valið. ■

Ofn með hrað-
eldunarkerfi
GORENJE ÖRBYLGJUOFN ER Á
GÓÐU VERÐI Í RÖNNING. 

Örbylgjuofnar eru ómissandi á
heimilum nútímans. Nú fæst ör-
bylgjuofn af gerðinni Gorenje á til-
boði í versluninni Rönning í Borgar-
túni 24. Hann er 20 lítra og 800
vött, með rafrænni stýringu fyrir af-
þíðingarbúnað eftir tíma og vigt, tíu
aflstillingar, hraðeldunarkerfi og
sjálfvirkan snúningsdisk fyrir jafna
hitun. Ofninn kostaði áður 15.500
en er nú kominn niður í 9.900.

Rýmt fyrir 
afmæli
Í DAG OG Á LAUGARDAG STENDUR
YFIR RÝMINGARSALA Í EPAL, 
SKEIFUNNI.

Rýmingarsala stendur yfir í verslun-
inni Epal í dag og á morgun, laugar-
dag og eins og rýmingarsölu sæmir
er mikill afsláttur í boði eða allt að
50% af bæði húsgögnum og lömp-
um. Epal á afmæli í september og
þá verður búðin í sparifötunum og
ýmsar nýjar vörur á boðstólum. 
Epal selur einkum vandaða hönnun
frá Danmörku og Skandinavíu en
einnig má rekast á gæðavarning frá
Hollandi og Ítalíu. 

Platan Nurse með Sonic Youth er
einnig á tilboði.

Sumartilboð í
Skífunni
VINSÆLAR GEISLAPLÖTUR ERU 
Á GÓÐU VERÐI Í VERSLUNUM 
SKÍFUNNAR.

Nú stendur yfir sumartilboð í Skíf-
unni á öllum nýjum og vinsælum
geislaplötum. Tilboðið gildir út
ágúst og eru allar geislaplöturnar á
1.999 krónur.
Meðal platna sem eru á tilboði eru
nýja platan frá Leaves, The Angela
Test, Gamlar myndir með Pétri Krist-
jánssyni, Jakob Sveistrup eftir sam-
nefndan listamann, Pottþétt 38,
Road to Rouen með Supergrass og
diskurinn með Lights on the High-
way.
Verslanir Skífunnar eru á Laugavegi,
í Smáralind og Kringlunni. Vefsíða
verslunarinnar er: www.skifan.is.

Í harðviðarvali má fá alls konar parkett
á góðu verði.

Útsala á parketti
Bílaþing Heklu býður upp 
á stórútsölu á bílum þessa
dagana.

Mikið úrval bíla er nú á útsölu hjá
Heklu, bæði á Klettshálsi, á Sel-
fossi og í Reykjanesbæ. Þar eru
notaðir bílar á mikið lækkuðu
verði og nemur
lækkunin allt að
600 þúsund-
um. Sem

dæmi um bíla á útsölunni má
nefna Toyota Corolla árgerð 2000
sem ekin er 103.000. Ásett verð á
henni var 880.000 en á útsölunni
er hún komin í 690.000. Kia
Sportage árgerð 1999 sem ekinn
er aðeins 52.000 var líka á 880.000

áður en er nú á 650.000.
Það verður að

teljast gott
verð á svo

l í t i ð
k e y r ð -
um bíl. 

Bílar, bílar, bílar



Til sölu Scania R164 580 hö, árg. 2000,
6x4 dráttarbíll með topline svefnhúsi.
Ekinn 450 þús. km. Vökvakerfi fyrir
sturtuvagn. Aflmikill dráttarbíll tilbúinn í
vinnu. Verð kr. 4,9 milljónir án vsk. Upp-
lýsingar í síma 515 7000 Brimborg eða
í síma 893 4435.

Til sölu CASE 788 Hjólagrafa, árg. 2000,
6.900 vinnustundir. Tvöföld bóma,
dekk einföld, fleyglagnir, lögn fyrir tilt
með skiptir upp á dipper og 2x lögn
niður. Hægt að stjórna öllum aðgerðum
úr stjórnstöngum (tönn löppum afturá-
bak / áfram ofl). Vélin er vel útbúin og
í góðu standi. Hraðtengi frá miller,
Skófla 120cm 820l. Verð kr. 4,2 milljón-
ir án vsk. Upplýsingar í síma 515 7000
Brimborg eða í síma 893 4435.

Til sölu CASE CX210 Beltagrafa, árg.
2003, 1.200 vinnustundir, 800 mm
spyrnur, hraðtengi, fleyglagnir, vel útbú-
inn vél í topp standi. Verð kr. 7,1 millj-
ónir án vsk. Upplýsingar í síma 515
7000 Brimborg eða í síma 893 4435.

Nissan Pathfinder, skrd. 02/1996 ek.
135.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 740.000 kr. Tilboð 620.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Terrano II SGX, skrd. 01/1996,
ek. 165.000 km, 2400cc, beinskiptur.
Ásett verð 720.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota LandCruiser 90, skrd. 08/2000,
ek. 70.000 km, 3400cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.570.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Peugeot 206 SW, skrd. 01/2004, ek.
22.000 km., 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.250.000 kr 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo Trend, skrd. 06/2002, ek.
54.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.590.000. tilboð 1.450.000 þús.
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Avensis station, skrd. 02/2004,
ek. 13.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 2.190.000 kr.Tilboð
1.990.000 þús. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

MMC Lancer 4x4 station, skrd.
09/1996, ek. 165.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 560.000,- kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Astra, skrd. 11/1998, ek. 97.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
740.000 kr. Tilboð 499.000 þús. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Impreza, skrd. 06/1998, ek.
97.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 550.000 þús. S.
515 7000.

Ford Focus H/S station, skrd. 01/2001,
ek. 97.000 km. 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 990.000 kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Citroen C3, skrd. 08/2002, ek. 64.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
920.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

MMC Space Star, skrd. 07/1999, ek.
43.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 490.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Nubira, skrd. 05/1999, ek.
57.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 390.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Passat, skrd. 10/1997, ek. 117.000
km. 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. Tilboð 590.000 þús. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S60 LPT-Turbo, skrd. 05/2004, ek.
16.000 km. 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 3.470.000 kr. Tilboð 3.250.000
þús. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Trend, skrd. 12/2004, ek.
5.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.750.000 kr. S. 515 7000.

Honda Civic ESi, skrd. 04/1992, ek.
202.000 km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 290.000 kr. S. 515 7000.

Volvo V70R 4x4 300hö, skrd. 01/2004,
ek. 22.000 km, 2500 cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.900.000 kr. S. 515 7000.

Lexus LS430, skrd. 08/2003, ek. 19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr. Tilboð 5.490.000
þús.100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus station, skrd. 03/2001, ek.
85.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.080.000 kr. 100 % lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Ranger, skrd. 07/1992, ek. 46.000
km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
290.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Opel Astra, skrd. 05/2000, ek. 83.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
770.000 kr. Tilboð 550.000 þús. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Kangoo, skrd. 05/2001, ek.
110.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 620.000 þús
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Forester 4x4, skrd. 03/1998, ek.
119.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. tilboð 650.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000

Ford F-350 Lariat, skrd. 06/2004, ek.
21.000 km, 6000cc Diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.850.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Escort Van, skrd. 06/1996, ek.
135.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 250.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Citroen C5 Elegance, skrd. 11/2002, ek.
85.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. Tilboð 1.480.000
þús. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus C-Max, skrd. 11/2003, ek.
26.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Renault Laguna, skrd. 03/1999, ek.
63.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 890.000 kr.Tilboð 690.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Kia Grand Sportage. skrd. 06/1999, ek.
97.000 km, beinskiptur. Ásett verð
890.000 kr. Tilboð 690.000 þús. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus station, skrd. 01/2000, ek.
120.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 820.000 kr. S. 515 7000.

Volvo S40 LPT-Turbo, skrd. 05/2000, ek.
61.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.310.000 kr. S. 515 7000.

Ford Transit 280S, skrd. 06/2002, ek.
70.000 km, 2000cc diesel, beinskiptur.
Ásett verð 1.250.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Legacy GX, skrd. 02/1998, ek.
205.000 km. 2200cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 650.000 kr. Tilboð 499.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Expedition XLT Sport, skrd.
07/2004, ek. 13.000 km, 5400cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 4.890.000 kr. Tilboð
4.590.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

MMC Pajero, skrd. 06/2003, ek. 44.000
km, 3500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.200.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

VW Polo, skrd. 10/1997, ek. 103.000
km, 1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
480.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Ford Focus station. skrd. 03/1999, ek.
88.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

VW Passat, skrd. 04/2003, ek. 26.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.550.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Citroen Picasso, skrd. 02/2002, ek.
44.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.150.000. Tilboð 990.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford FocusTrend station, skrd. 04/2003,
ek. 50.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.350.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Opel Astra, skrd. 03/1999, ek. 135.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
650.000 kr. Tilboð 4990.000 þús.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Avensis, skrd. 05/2003, ek.
27.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.820.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 06/1999, ek. 109.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Hyundai Elantra, skrd. 04/1998, ek.
108.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. Tilboð 399.000
þús.100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Land Rover Freelander, skrd. 03/2001
ek. 97.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.450.000 kr. Tilboð
1.299.000 þús 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, ek. 23.000 km, 2900cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 6.150.000 kr. Tilboð
5.490.000 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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BMW 318I nýskr. 05/2003, 2000 cc 4
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 28 þ.
Verð 3.090.000 YL-455 B & L. S. 575
1230.

BMW 318I nýskr 10/2003, 2000cc, 4
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 24 þ.
Verð 2.890.000 MH-620 B & L. S. 575
1230.

BMW 525I nýskr. 04/2002, 2500cc, 4
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 37 þ.
Verð 2.890.000 YB-542 B & L. S. 575
1230.

BMW X3 nýskr. 10/2004, 3000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, dökkblár, ekinn 5 þ.
Verð 5.400.000 AM-611 B & L. S. 575
1230.

BMW X5 nýskr. 02/2004, 2900cc, 5
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 35 þ.
Verð 6.290.000 BB-800 B & L. S. 575
1230.

Citroen Xsara Picasso nýskr. 05/2002,
1700cc, 5 dyra, fimmgíra, gulur, ekinn
95 þ. Verð 1.140.000 MJ-422 B & L. S.
575 1230.

Daewoo Musso nýskr. 05/2000,
2300cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
79 þ. Verð 1.650.000 TR-104 B & L. S.
575 1230.

Fiat Marea nýskr. 07/1998, 1600cc, 4
dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 100 þ.
Verð 640.000 UR-509 B & L. S. 575
1230.

Honda HR-V nýskr. 06/1999, 1600cc, 3
dyra, fimmgíra, grár, ekinn 112 þ. Verð
870.000 SR-191 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Accent nýskr. 06/2001,
1300cc, 5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 70
þ. Verð 630.000 RJ-667 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Getz nýskr. 01/2003, 1300cc 4
dyra, beinskiptur, blár, ekinn 35 þ. Verð
1.030.000 YY-202 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Getz nýskr. 05/2003, 1300cc,
2 dyra, beinskiptur, blár, ekinn 22 þ.
Verð 980.000 SG-051 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Sonata nýskr. 07/2000,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ek-
inn 145 þ. Verð 770.000 VI-900 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Terracan nýskr. 07/2004,
2900cc, 5 dyra, fimmgíra, hvítur / grár,
ekinn 18 þ. Verð 3.520.000 UH-101 B &
L. S. 575 1230.

Jeep Cherokee nýskr. 07/1994, 2500cc,
5 dyra, fimmgíra, grænn, ekinn 161 þ.
Verð 550.000 YG-440 B & L. S. 575
1230.

Kia Grand Sportage nýskr. 11/1999,
2000cc, 5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
98 þ. Verð 790.000 ON-146 B & L. S.
575 1230.

Land Rover Discovery nýskr. 03/2001,
2500cc, 5 dyra, sjálfskiptur, ljósblár, ek-
inn 108 þ. Verð 2.590.000 VV-879 B &
L. S. 575 1230.

Land Rover Freelander nýskr. 06/1999,
1800cc, 5 dyra, fimmgíra, blágrænn, ek-
inn 100 þ. Verð 1.070.000 TH-864 B &
L. S. 575 1230.

Land Rover Freelander nýskr. 06/2001,
2500cc, 5 dyra, sjálfskiptur, dökkgrár,
ekinn 17 þ. Verð 2.150.000 RF-863 B &
L. S. 575 1230.

Land Rover Range Rover nýskr.
10/2000, 4600cc 5 dyra, sjálfskiptur,
blár, ekinn 68 þ. Verð 3.690.000 EA-
789 B & L. S. 575 1230.

Land Rover Range Rover nýskr.
10/2003, 4400cc 5 dyra, sjálfskiptur,
dökkgrár, ekinn 23 þ. Verð 8.990.000
PS-720 B & L. S. 575 1230.

Mcc Smart nýskr. 05/1999, 600cc, 3
dyra, svartur / grár. Ekinn 74 þ. Verð
890.000 RY-357 B & L. S. 575 1230.

Mercedes ML 400 diesel nýskr.
03/2002, 4000cc, 5 dyra, sjálfskiptur,
svartur. Ekinn 62 þ. Verð 5.490.000 IU-
405 B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Pajero Pinin nýskr. 12/2001,
1800cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grænn /
grár. Ekinn 56 þ. Verð 1.590.000 MI-
268 B & L. S. 575 1230.

Opel Combo nýskr. 06/2003, 0cc, 5
dyra, fimmgíra. Ekinn 83 þ. Verð
990.000 PS-284 B & L. S. 575 1230.

Peugeot 807 Diesel nýskr. 03/2004,
0cc, 5 dyra, sjálfskiptur. Ekinn 110 þ.
Verð 2.790.000 SB-244 B & L. S. 575
1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc, 5
dyra, fimmgíra, blár. Ekinn 51 þ. Verð
1.140.000 LS-841 B & L. S. 575 1230.

Renault Clio nýskr. 06/2000, 1100cc, 5
dyra, fimmgíra, grár. Ekinn 88 þ. Verð
690.000 EA-185 B & L. S. 575 1230.

Renault Kangoo nýskr. 03/2003,
1400cc, 5 dyra, fimmgíra, ljósgrár. Ekinn
45 þ. Verð 1.190.000 PL-222 B & L. S.
575 1230.

Renault Kangoo nýskr. 03/2002,
1400cc, 6 dyra, fimmgíra, grænn. Ekinn
73 þ. Verð 790.000 TO-323 B & L. S.
575 1230.

Renault Kangoo nýskr. 06/2001,
1400cc, 5 dyra, fimmgíra, hvítur. Ekinn
63 þ. Verð 830.000 ON-193 B & L. S.
575 1230.

Renault Kangoo nýskr. 05/1999,
1400cc, 5 dyra, beinskiptur, hvítur. Ek-
inn 117 þ. Verð 590.000 UD-445 B & L.
S. 575 1230.

Renault Kangoo fólksbíll nýskr.
07/2002, 1400cc, 6 dyra, beinskiptur,
rauður. Ekinn 76 þ. Verð 1.020.000 PP-
426 B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna II nýskr. 04/2005, 2000
cc, 5 dyra, sjálfskiptur, rauður. Ekinn 5 þ.
Verð 2.450.000 TX-318 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane nýskr. 10/2000,
1400cc, 5 dyra, fimmgíra, dökkblár. Ek-
inn 93 þ. Verð 790.000 UG-452 B & L.
S. 575 1230.

Renault Megane II nýskr. 07/2003,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, blár. Ekinn 65
þ. Verð 1.350.000 SN-048 B & L. S. 575
1230.

Renault Scenic nýskr. 02/2003, 2000cc,
5 dyra, fimmgíra, ljósgrár. Ekinn 66 þ.
Verð 1.740.000 VA-125 B & L. S. 575
1230.

Renault Twingo nýskr. 08/2000,
1100cc, 2 dyra, sjálfskiptur, blár. Ekinn
63 þ. Verð 620.000 AE-004 B & L. S.
575 1230.

Subaru Impreza nýskr. 06/2000,
2000cc, 4 dyra, beinskiptur, dökkblár.
Ekinn 103 þ. Verð 930.000 HX-672 B &
L. S. 575 1230.

Suzuki Vitara nýskr. 07/1998, 1600cc, 5
dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 112 þ.
Verð 850.000 TF-496 B & L. S. 575
1230.

Toyota Avensis nýskr. 03/2002, 1800cc,
4 dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn, ekinn
73 þ. Verð 1.480.000 JY-567 B & L. S.
575 1230.

Toyota Rav4 nýskr. 07/1995, 2000cc, 5
dyra, fimmgíra, grænn, ekinn 142 þ.
Verð 650.000 TU-308 B & L. S. 575
1230.

VolksWagen Golf nýskr. 06/1998,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, dökkblár, ek-
inn 117 þ. Verð 730.000 TK-025 B & L.
S. 575 1230.

VolksWagen Passat nýskr. 10/1998,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
142 þ. Verð 830.000 PF-406 B & L. S.
575 1230.

VolksWagen Polo nýskr. 06/2001,
1400cc, 5 dyra, fimmgíra, dökkgrár, ek-
inn 83 þ. Verð 790.000 ED-495 B & L.
S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is



Kynjamunur

Tölvukennsla barna
bls. 2

Skemmtilegt á heimavist 

Erfitt líka
bls. 4

Lestrarkennsla nýbúa

Undirstaða náms
bls. 16

Stytting framhaldsskólans

Komin vel á veg
bls. 10

Sérblað um skóla.  Föstudagur, 19. ágúst

SKÓLABLAÐIÐ
[ og kennslustofurnar fyllast  ]
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11.-21. ágúst

Skóladagar
í Smáralind

FRÁBÆR TILBO‹ FYRIR
  ALLT SKÓLAFÓLK

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

17
6

8
7

Alexandra Jóný var í Háteigs-
skóla í Reykjavík í fyrra og þótti
gaman þar. Nú er hún flutt í
Kópavog og Snælandsskóli orð-
inn hennar hverfisskóli. „Mér
finnst leiðinlegt að geta ekki kvatt
krakkana í gamla bekknum mín-
um,“ segir hún svolítið döpur á
svipinn og nikkar höfðinu játandi
þegar hún er spurð hvort hana
langi að fara þangað í heimsókn
til að hitta þá. Skyldi hún vera
búin að hitta krakka í nýja skól-
anum? „Já, einn, sem ég sá í búð-
inni,“ segir hún og brosir þegar
henni er bent á að hún muni ör-
ugglega eignast vini í nýja skól-
anum. Hún er ekki búin að hitta
nýja kennarann sinn né sjá stof-
una sem hún verður í svo hún á
eftir að kynnast mörgu á næstu
dögum.

Alexandra Jóný hefur gaman af
að læra og kann orðið að lesa. „Ég
hlustaði á söguna hjá kennaran-
um og fylgdist með á bók og þá
heyrði ég hvað stafirnir voru að
segja.“ Hvað skyldi henni hafa
þótt skemmtilegast í Háteigsskól-
anum? Hún hugsar sig um dágóða
stund. Svo kemur svarið. „Að
baka.“ Reyndar finnst henni líka
mjög gaman að teikna og á heim-
ili hennar liggur heilmikið eftir
hana á því sviði. Auk þess er leik-
fimi í uppáhaldi og hún er að
hugsa um að fara í fimleika í vet-
ur. „Ég er sko klifurköttur,“ segir
hún og trúir blaðamanni fyrir því
að lokum að hana langi til að
vinna eitthvað með dýr þegar hún
verður stór. Hún hafi farið á nám-
skeið í reiðskólanum Þyrli í sumar
og heillast af hestunum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla sem
gefin var út árið 1999 segir að bæði
kynin verði að öðlast trausta þekk-
ingu á tölvum og upplýsingatækni.
Sú fræðsla þurfi að hefjast strax á
yngri stigum grunnskóla til þess að
draga úr kynjamun sem þegar er
umtalsverður í efri bekkjum grunn-
skóla þar sem stúlkur standa höll-
um fæti á því sviði. 

Sólveig Jakobsdóttir, dósent við
Kennaraháskóla Íslands, hefur gert
rannsóknir á þessu sviði og var hún
spurð hvort raunin væri sú að
munur væri á drengjum og stúlkum
hvað tölvunotkun í skólum varðar.

„Töluvert hefur dregið úr kynja-
mun í tölvunotkun og tölvutengdri
færni frá árinu 1998 samkvæmt
mínum rannsóknum. Þeim atriðum
hefur fækkað sem strákar telja sig
betri í og kynjamunur kemur fram í
færri skólum en áður,“ segir Sól-
veig. „Þættir sem líklega hafa
stuðlað að þessari þróun eru aukið
aðgengi að tölvum bæði heima fyr-
ir og í skólanum. Síðan er það
kannski að stelpur hafa mikinn
áhuga á samskiptum og þessi sam-

skiptabylting sem hefur orðið hefur
fært þeim verkfæri sem þær hafa
áhuga á að nota eins og spjall,
tölvupóst og blogg,“ segir Sólveig. 

STELPUR BLOGGA
Hún segir vera kynjamun á því
hvernig tölvan sé notuð, strákarnir
séu spenntari en stúlkur fyrir því að
nota tölvuna til leikja, skólinn leggi
áherslu á tölvur sem verkfæri til
gagns fremur en gamans sem höfð-
ar oft fremur til stúlkna. „Strákarn-
ir eru hins vegar oft ófeimnari við
að prófa sig áfram með nýja hluti,“
segir Sólveig. 

Nýverið var gerð viðamikil
Gallup-könnun á vegum Reykja-
víkurborgar þar sem meðal annars
var skoðaður kynjamunur á tölvu-
notkun barna. Í henni kom fram að
stelpur töldu sig öruggari en strák-
ar að blogga, búa til heimasíðu,
nota ritvinnslu, teikniforrit og rétta
fingrasetningu. Strákarnir töldu sig
öruggari en stelpurnar í tækninni,
að breyta stillingum í stýrikerfi,
forrita, nota skanna, setja upp for-
rit og vinna með hljóð og hreyfi-
myndir. „Á þessum sex árum frá

því að aðalnámskráin var gefin út
hefur orðið heilmikil breyting á
nýtingu tölva í grunnskólum, þótt
alls ekki sé búið að ná öllum mark-
miðum. Mesta byltingin hefur þó
tvímælalaust verið í persónulegri
tölvunotkun bæði nemenda og
kennara,“ segir Sólveig. 

TÖLVUR Í KENNSLUSTOFU
Hingað til hefur tölvukennsla í
skólum að mestu leyti einskorðast
við sérstaka tíma en tölvan hefur
víða ekki nægilega verið nýtt í
annarri kennslu. Kemur það vænt-
anlega að hluta til af skorti á tölvu-
aðgengi. „Margir kennarar vilja fá
fleiri tölvur í kennslustofuna svo

hægt sé að nota þær enn frekar,“
segir Sólveig. „Einnig má ætla að
skortur á heppilegu námsefni hafi
hamlað notkun auk reynsluleysis
og óöryggis kennara í nýtingu
tölva með nemendum. Þessir þætt-
ir eru þó allir í stöðugri þróun og ég
tel að mun meiri gerjun í kennslu-
háttum en áður sé nú að eiga sér
stað í íslenskum grunnskólum.“

Í framtíðinni segir hún að sið-
ferðismálin verði sífellt ofar á
baugi. „Ofnotkun á tölvum og net-
inu, aðgengi að óæskilegu efni og
einstaklingum og þeir líkamskvillar
sem fylgja tölvunotkun munu
verða meira í brennidepli,“ segir
Sólveig.

Stúlkur eru að sækja í sig veðrið hvað varðar tölvunotkun og -færni.

Kynjamunur á tölvunotkun
Stúlkur eru duglegri að blogga og búa til heimasíður en strákar duglegri að setja upp
forrit og skilja stýrikerfi.
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Heyrði hvað stafirnir
voru að seg ja
Hún Alexandra Jóný er sjö ára og fer í annan bekk. 
En hún þarf að skipta um skóla. Það þykir henni 
ekki skemmtilegt. 

Alexandra Jóný á fína stóra skólatösku sem hún fékk í fyrra. 
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„Mesta byltingin hefur þó
tvímælalaust verið í per-
sónulegri tölvunotkun bæði
nemenda og kennara.“





Árbæjarskóli verður fjölmennasti
skóli landsins á því skólaári sem er
að hefjast. 817 voru þar á skrá 17.
þessa mánaðar en endanleg tala
var ekki alveg komin á hreint.
Vallaskóli á Selfossi er í öðru sæti.
Þar verða nemendur í kring um
800 eins og í fyrra sem var fyrsta
árið sem kennt var í skólanum eftir
sameiningu Sandvíkurskóla og
Sólvallaskóla. Rimaskóli kemur
þriðji í röðinni með um 770 nem-
endur í ár. 
Þegar litið er á hinn endann þá er
Mjóafjarðarskóli fámennasti skól-
inn með þrjá nemendur. Skólastjóri
þar er Margrét Sigfúsdóttir. Hún
segir nemendurna skiptast í 3., 4.
og 10. bekk og að þetta verði í
fyrsta sinn sem 10. bekkur verði
kenndur í Mjóafirði því hingað til
hafi ungmenni Mjóafjarðar farið í
10. bekk í öðrum skólum. Nemand-
inn í ár hafði val um að fara eða
vera og valdi að vera. Skólinn byrj-
ar 1. september, stendur í átta og
hálfan mánuð og tíminn er nýttur
vel. Mörg lítil börn eru í Mjóafirði
þannig að vel lítur út með skóla-
hald þar í framtíðinni þótt fátt verði
líka næsta vetur. Fjögur börn verða
í Finnbogastaðaskóla í Árneshreppi
á Ströndum og líka í Hrollaugs-
staðaskóla í Suðursveit, þótt líklega
verði þau sex til að byrja með.
„Einstaklingsmiðað nám er tískuorð
í skólaumræðunni í dag, það verð-
ur svo sannarlega við lýði hér í vet-
ur og hefur auðvitað alltaf verið í
fámennum skólum,“ segir Þorbjörg

Arnórsdóttir skólastjóri Hrollaugs-
staðaskóla. Börnin fjögur sem hún
mun kenna í vetur eru í 2., 3., 5. og
7. bekk. Þetta er langminnsti skóla-
hópur sem Þorbjörg hefur haft en
hvernig leggst þetta í hana? „Mér
finnst þetta svolítið erfið tilhugsun
en það var rætt mikið hvort ætti að
keyra börnin til Hornafjarðar í
skóla, um 60 kílómetra leið og þetta
var sameiginleg niðurstaða eftir
þær umræður. Það var nú eiginlega
bæjarstjórn sem var hörðust á því
að halda skólastarfi úti hér um
sinn. Menn óttast að hér muni ekki
setjast neinn að til frambúðar ef
kennsla verður lögð af.“
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Færð þú MasterCard
Ferðaávísun?

Ef þú ert á aldrinum 18-30 ára er starfsþjálfun góð leið til þess að læra tungumál, kynnast
ólíkri menningu og öðlast starfsreynslu. Um er að ræða störf á hótelum, veitingahúsum,

hjúkrunarheimilum og hjá fyrirtækjum í öðrum greinum. Þeir sem sækja um starfsþjálfun í
Evrópu eiga kost á Leonardo da Vinci styrk til greiðslu á hluta kostnaðar. Stúdentaferðir

úthluta þessum styrkjum fyrir hönd Landsskrifstofu Leonardo á Íslandi.

Flottar gallabuxur
í skólann á stelpur
og stráka st. 8-14

Dreifbýlisstyrkur eða jöfnunar-
styrkur er ætlaður til þess að koma
til móts við þá sem ekki geta stund-
að nám í sinni heimabyggð. Þótt
upphæðin hlaupi ekki á hundruð-
um þúsunda er styrkurinn mikil
búbót fyrir nemendur og fjölskyld-
ur þeirra enda dýrt að stunda nám
fjarri heimili sínu. Skilyrði fyrir
dreifbýlisstyrk er að geta ekki
stundað sambærilegt nám frá lög-
heimili sínu. Þeir sem kjósa að fara
í annan skóla en sinn heimaskóla
eiga því ekki rétt á styrk sé námið
sambærilegt. Nemandi sem þarf að
vista sig að minnska kosti 30 kíló-
metra frá heimili sínu og fjölskyldu
á einnig rétt á dreifbýlisstyk þótt
skólinn sé í sama sveitarfélagi. Þá
geta framhaldsskólanemar í dreif-
býli einnig sótt um svo kallaðan
akstursstyrk sem er veittur þeim
sem þurfa að aka langt um veg til
að sækja skóla en búa þó hjá for-
eldrum sínum. 
Dreifbýlisstyrkurinn er greiddur út
tvisvar á ári, í janúar og júní. Hægt
er að nálgast allar nánari upplýs-
ingar um styrkinn á heimasíðu LÍN:
www.lin.is.

Strangar reglur gilda um úthlutun dreif-
býlisstyrks og ekki fá allir styrkinn þótt
þeir stundi nám fjarri heimili og fjöl-
skyldu.

Mikil búbót
Framhaldsskólanemendur
sem ekki geta stundað nám
í sinni heimabyggð eiga
rétt á dreifbýlisstyrk.

Þrjú börn í fámennasta skólanum
Mikill mismunur er á fjölda nemenda í skólum landsins. Fjölmennustu skólarnir eru með
um og yfir 800 nemendur en þeir fámennustu þrjá og fjóra. 

Hrollaugsstaðaskóli í Suðursveit er einn af
fámennustu skólum landsins.

Í fyrra voru níu börn á Hrollaugsstöðum
en nú verða þau að líkindum bara fjögur.
Hér eru þau Jóhanna Ósk Jónsdóttir, Rakel
Ösp Elvarsdóttir, Steinn Arnór Jónsson,
Símon Rafn Björnsson, Lilja Karen Björns-
dóttir, Magdalena Sigurðardóttir, Birkir
Freyr Elvarsson og Ísak Þórir Jónsson á
íþróttavelli skólans, tilbúin í fótbolta.
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Námsgagnastofnun fagnar aldar-
fjórðungsafmæli sínu með málþingi
sem verður haldið á Grand Hóteli í
Reykjavík, 2. september. Þar verður
boðið upp á marga áhugaverða fyr-
irlestra. Nefna má erindi Ragnheið-
ar Gestsdóttur, rithöfundar sem
nefnist Lestur um lestur frá lestri til
lesturs og eflaust verður prófessor
Þorbjörn Broddason með fróðlegt
innlegg en hans erindi ber yfir-

skriftina Ritlist og læsi: blessun eða
böl mannkyns? Lengsta titilinn á
fyrirlestri á þó Þuríður Jóhanns-
dóttir, sérfræðingur hjá rannsókn-
arstofnun Kennaraháskóla Íslands.
Hann nefnist. Þetta fjall blokkerar
mjög mikið ... Hvernig námsgögn
þurfa ungir Íslendingar sem nota
margmiðlun til sköpunar heima og
í samskiptum sínum við heiminn?
Málþingið er öllum opið.

Ragnheiður Gestsdóttir er meðal frummælenda á málþinginu. 

Lestur um lestur frá....
Málþing verður 2. september í tilefni af 25 ára afmæli
Námsgagnastofnunar.

Allt um atvinnu
á sunnudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Ekki týna skóladótinu
Börn gleyma oft dótinu sínu í skólanum. Þá er gott að
hlutirnir séu vel merktir svo þeir rati aftur í réttar
hendur.

Þótt skóladót sé ódýrara en á árum áður er ástæða til að hugsa vel um
það. Það er til dæmis góð venja að merkja allt skóladótið um leið og
það er keypt. Í öllum bókabúðum og ritfangaverslunum má fá litla
merkimiða sem hægt er að líma á skólavörurnar. Mörg fyrirtæki taka
líka að sér að prenta á límmiða og alls ekki vitlaust að eiga merkimiða
með nafni barnsins, heimilisfangi og símanúmeri sem hægt er að líma
á ýmsa hluti. Þá er líka sniðugt að fjárfesta í fatapenna um leið og
skóladótið er keypt. Á hverju skólaári verður heill haugur af óskilafatn-
aði eftir í skólunum og það er auðveldara að finna rétta eigendur ef allt

er vel merkt.

Inntökupróf verða haldin í Söng-
skólann í Reykjavík í 32. sinn og er
allt útlit fyrir að aðsókn verði góð.
Þegar er búið að boða 30 manns í
inntökuprófin sem haldin verða
fimmtudaginn 25. ágúst en hægt er
að skrá sig fram til þess dags. „Við
hvetjum fólk til að koma í prófið

jafnvel þótt það sé biðlisti því í
rauninni getur alltaf skapast pláss,
fólk getur alltaf dottið út,“ segir
Soffía Bjarnleifsdóttir, ritari skól-
ans. Hún segir aðsóknina að skól-
anum aukast með hverju ári. „Ég
held að með kvöldnámskeiðinu
gætu orðið 150-200 manns við
nám í skólanum, allt frá unglinga-
deild upp í háskólanám. Hér er
söngfólk á öllum aldri.“ 
Í skólanum verða einnig spennandi
námskeið í haust sem eru opin
áheyrendum og þar má einkum
geta námskeiðs sem hin heims-
fræga Kiri Te Kanawa heldur í
október. Allar nánari upplýsingar
um inntökuprófin eru veittar á
skrifstofu skólans en Soffía vill
hvetja skúffusöngvara til að láta
ljós sitt skína. 

Höfuðborgarsvæðið stækkar ört og
ný hverfi skjóta upp kollinum.
Þessum nýju hverfum fylgja nýir
íbúar, ný börn og nýir skólar. Næst-
komandi mánudag verða tveir nýir
skólar settir í fyrsta sinn. Annars
vegar Vatnsendaskóli við Elliða-
vatn í Kópavogi og hins vegar nýr
skóli í Norðlingaholtinu sem ekki
hefur enn hlotið nafn. Í báðum
skólunum verður fyrst um sinn tek-
ið á móti nemendum í 1. til 6. bekk
og báðir skólarnir ætla að nýta sér
samkennslu milli bekkjardeilda þar
sem tveimur árgöngum verður
kennt saman í bekk. 
Í Vatnsendaskóla er nú verið að
leggja lokahönd á fyrsta áfanga
skólabyggingarinnar. Skólahús-
næðið verður tekið í notkun á
mánudag og að sögn Guðrúnar
Soffíu Jónasdóttur skólastjóra
verður strax hafist handa við að
byggja næsta áfanga skólans. Guð-
rún segir að það sé ákaflega gaman
að fá að byggja skólastarfið upp frá
grunni en þegar hafa verið skráðir
130 nemendur í skólann. „Við ætl-
um að kenna saman blönduðum
aldurshópum. Þetta er fyrirkomulag
sem hefur verið algengt í fámenn-
um sveitaskólum en á síðari árum
hafa æ fleiri skólar tekið upp slíka
kennsluaðferð. Með því að blanda
saman árgöngum getum við boðið
upp á fjölbreyttari kennsluhætti og

aukið félagsþroska barnanna mun
meira,“ segir Guðrún og bætir því
við að námskrá skólans einkennist
af einstaklingsmiðuðu námi og
þörfum hvers og eins. „Umhverfi
skólans er skemmtilegt og við ætl-
um að nýta okkur það til hins
ítrasta. Við leggjum áherslu á teng-
ja námið við umhverfið og blanda
saman verklegu og bóklegu námi.“
Í nýja skólanum í Norðlingaholtinu
eru svipaðir kennsluhættir uppi á
teningnum. Skólinn hefur enn ekki
fengið varanlegt húsnæði en í vet-
ur verður kennt í færanlegum skál-
um. „Það verður byrjað að hanna bygginguna núna í haust og starfs-

fólk skólans, nemendur og foreldr-
ar hafa sitt að segja um hönnunina.
Þannig getum við hannað skóla-
húsið utan um starfið en ekki öf-
ugt,“ segir Sif Vígþórsdóttir skóla-
stjóri. Skólinn verður fremur fá-
mennur fyrst um sinn en um 20
nemendur hafa verið skráðir til
náms. Sif á þó von á að það breyt-
ist mjög fljótlega enda verða marg-
ar íbúðir afhentar eigendum sínum
í haust og í vetur. „Það er gríðar-
lega gaman að fá að taka þátt í
þessu landnemastarfi hér og við
erum full af orku og eldmóði,“ segir
Sif. „Fyrstu tvær vikurnar verðum
við með þemadaga fyrir börnin þar
sem við leggjum áherslu á að kynn-
ast þessu fallega umhverfi við skól-
ann og hrista hópinn saman.“

6 ■■■ { SKÓLAR }  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Tveir nýir grunnskólar á
höfuðborgarsvæðinu
Á mánudaginn koma nemendur í fyrsta sinn í tvo nýja grunnskóla á höfuðborgarsvæð-
inu, Vatnsendaskóla í Kópavogi og nýjan skóla í Norðlingaholti. 

Öldungadeild MH

Ný stundatafla
Innritun og ráðgjöf:

fimmtudag og föstudag 18. og 19. ágúst 
kl. 15-19

laugardag 20. ágúst kl. 10-14 

Símainnritun:
18. og 19. ágúst 12.00-15.00 

í síma 5955207

Einnig eru unnt að innrita sig á vefnum

 www.mh.is

Starfsfólk Vatnsendaskóla með Guðrúnu Soffíu skólastjóra í broddi fylkingar. Fyrsti áfangi skólahússins er tilbúinn og verður tekinn í
notkun á mánudag.

Nýi skólinn í Norðlingaholtinu hefur ekki
fengið nafn enn. Fyrst um sinn verður
kennt í þessum skálum.

Sif Vígþórsdóttir er skólastjóri skólans í
Norðlingaholtinu. Hún segir ákaflega
spennandi að fá að byggja skólastarfið
upp alveg frá grunni.

Söngfólk á öllum aldri
Söngskólinn í Reykjavík heldur nú inntökupróf í þrítug-
asta og annað sinn. 

Sönggyðjan Kiri Te Kanawa heldur nám-
skeið í Söngskólanum í haust. 

BÓKUM SKIPT
Á NETINU
Penninn hefur opnað skipti-
bókamarkað fyrir framhalds-
skólanema á netinu.

Penninn hefur opnað vef fyrir
framhaldsskólanema þar sem
þeir geta fengið upplýsingar
um verð á notuðum námsbók-
um, bæði þeim bókum sem er
skilað og þeim sem á að kaupa.
Þar geta þeir séð á augabragði
hvaða bókum er tekið við, hvert
skiptiverðið er í hverju tilviki og
hvað óskalistinn þeirra af not-
uðum bókum kostar. Slóðin er
www.skiptibok.is Auk þessa
hefur Penninn opnað skipti-
bókamarkað á nýjum stað í
Hallarmúla í tengslum við vef-
inn www.skiptibok.is, þar sem
framhaldsskólanemendur og
notaðar bækur þeirra eru í að-
alhlutverki. Þar er opið frá kl. 8
til 18.

Vísindavefur Háskóla Íslands er
eins og fjársjóðskista fyrir fróð-
leiksþyrsta námsmenn. Það er nán-
ast hægt að finna svör við öllu á
vefnum og geymir hann ítarlegar
greinar um hin ýmsu mál.
Þeir sem eru fróðleiksþyrstir þurfa
ekki lengur að láta vanþekkingu
sína á einhverju fara í taugarnar á
sér heldur geta þeir sent brennandi
spurningar á vísindavefinn og
fengið svo forvitni sinni svalað í
svörunum. Þetta er frábær og upp-
lýsandi dægradvöl bæði fyrir nem-
endur og aðra.
Slóðin á vísindavefinn er visinda-
vefur.hi.is.

Uppsetning vísindavefjsins er afskaplega
einföld og aðgengileg.

Fjársjóðskista námsmanna
Vísindavefur Háskóla Íslands er frábær vefur, fullur af
fróðleik.

Allt skóladót-
ið á að vera
vel merkt. 





Ekki geta allir stundað nám í sinni
heimabyggð. Margir krakkar af
landsbyggðinni þurfa að fara að
heiman til að komast í framhalds-
skóla og eins eru margir sem kjósa
að fara ekki í þann skóla sem er
næstur og leggja heldur land undir
fót og flytja eitthvert annað. Við
marga framhaldsskóla eru reknar
heimavistir og eins er algengt að
skólakrakkar taki sig saman og leigi
íbúð eða herbergi. Allt þetta kostar
hins vegar peninga og getur verið
dýrt fyrir foreldra að senda börnin
sín í burtu.
Ragnhildur Ýr Jóhannsdóttir er frá
Breiðavaði á Fljótsdalshéraði. Í stað
þess að fara í Menntaskólann á Eg-
ilsstöðum kaus hún að fara í
Menntaskólann á Akureyri. „Ég fór
til Akureyrar í skóla af því mig lang-
aði að vera sjálfstæð og vera ekki
upp á mömmu og pabba komin til
tvítugs. Eldri systir mín hafði líka
farið í MA og henni fannst ofboðs-

lega gaman þannig að mér þótti
þetta alltaf spennandi.“ segir Ragn-
hildur og vill ekki kannast við að
það sé erfitt að fara að heiman
svona ungur. „Það er ofboðslega
gaman í skólanum og maður kynn-
ist ótrúlega mörgum með því að búa
á vistinni. Þetta er því fyrst og
fremst skemmtileg lífsreynsla.“

Ragnhildur ætlar að segja skilið við
heimavistina í haust og fara að
leigja á Akureyri með vinkonum
sínum. „Það er algengt að fólk fari
að leigja eftir eitt eða tvö ár á vist-
inni en það getur verið erfitt að fá
íbúð. Við vorum ótrúlega heppnar,“
segir Ragnhildur. Hún segir vissu-
lega dýrt að leiga en það sé líka dýrt
að vera á vistinni. Heimavistin kost-
ar á bilinu 20 til 25 þúsund krónur
á mánuði fyrir utan fæði og þá á
eftir að taka bókakostnað, ferða-
kostnað og annað slíkt í reikning-
inn. Margir nemendur þurfa alfarið
að sjá um sig sjálfir en aðrir eru
heppnir og eiga foreldra sem geta
stutt við bakið á þeim. Ragnhildur
hefur fengið góða hjálp frá for-
eldrum sínum en segist ætla að sjá
um sig sjálf þennan veturinn. „Það
er auðvitað pínu stressandi en það
hlýtur að ganga upp. Ég gæti vel
hugsað mér að vinna eitthvað með
skólanum en annars verða sumar-
launin bara að duga. Svo fæ ég líka
dreifbýlisstyrk sem bjargar dæminu.
Það eru um 80 þúsund krónur á
önn.“
Ragnhildur segir algengt að krakk-
arnir á vistinni fari sjaldan heim.
„Þetta er það mikið ferðalag þannig
að maður notar eiginlega bara löngu
fríin til að fara heim til mömmu og
pabba. Ég held ég hafi farið einu
sinni heim á haustönninni og
tvisvar um vorið og samt á ég bíl
þannig að ég á auðveldara með að
komast á milli en margir aðrir,“ segir
Ragnhildur og viðurkennir að
stundum langi hana að eyða meiri
tíma heima. „Það er samt svo gaman
að vera þarna fyrir norðan þannig
að það gleymist fljótt.“

Aukin ökuréttindi
Nú er rétti tíminn til að afla sér nýrra

atvinnumöguleika!

Kennsla á leigu -, vöru -, hópbifreið og
vörubifreið með eftirvagn.

Næsta námskeið hefst
7.  september.

Upplýsingar og innritun í síma:
567-0300

Ökuskólinn í Mjódd
Þarabakka 3  109 Reykjavík         
Netfang mjodd@bilprof.is

www.bilprof.is

„Þegar ég er spurður um hvernig
tölvu á að kaupa spyr ég alltaf fyrst
í hvað á að nota hana,“ segir Sig-
urður. Hann bætir við að ódýrar
vélar dugi alveg og vel það ef ein-
göngu á að nota tölvuna fyrir nám-
ið, það er að keyra bara einföld rit-
vinnsluforrit, internetið og fleira í
þeim dúr. „Krakkarnir sem eru að
kaupa tölvurnar ætla þó oftar en
ekki að nota tölvuna sem leikja-
tölvu og þá þarf meira en ódýra
tölvu. Þú kaupir ekki tölvu á 130
þúsund kall og ætlast til þess að
hún geti gert allt fyrir þig. Ef tölv-
an á að geta spilað alla nýjustu
leikina þarftu að eiga toppgræjur,“

bætir hann við. Svo eru líka
alltaf einhverjir sem vilja
eiga flottustu tölvurnar
bara til þess að vera með
flottasta dótið.
Ekki allar ódýrar tölvur eru
tilbúnar í auðveldustu verk-
efni. Sigurður segir að brögð
séu að því að ýmislegt vanti
í tölvurnar sem seldar eru án
þess að það sé tekið fram. Nú
séu flestar tölvur komnar með innb-
yggt netkort svo ekki sé hægt að sel-
ja það sér en að stundum vanti til
dæmis Office-pakka á tölvur án þess
að það sé tekið fram. „Það er líka
verið að selja fartölvurnar með

Windows Xp-Home en
þær tölvur hafa ekki
möguleika á að tengjast
inn á lén eins og eru í
boði á mörgum stöðum,
til dæmis hér í MH.
Krakkarnir geta ekki
tengst heimasvæðinu
sínu og þannig ekki nýtt
sér þá möguleika sem
skólinn býður upp á

nema þau séu með Xp-Pro-pakka,“
segir hann. Xp-Pro kostar eitthvað
um tíu þúsund krónum meira en Xp-
Home svo eins gott er að hafa það
bak við eyrað áður en ódýrasta tölv-
an er keypt.

Sigurður kerfisfræðingur í MH veit allt um hvað tölvur þurfa að hafa.

Það er ekki sama
tölva og tölva.

Flottasta dótið vinnur
Gylliboðum rignir yfir framhaldsskólanema þar sem tölvur af öllum stærðum og gerðum eru
boðnar þeim til kaups. Hvers konar tölvu þurfa framhaldsskólanemar og hvað þarf að var-
ast í tölvukaupabransanum? Sigurður Haraldsson kerfisfræðingur í MH varð fyrir svörum.
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Skemmtileg lífsreynsla 
að vera á heimavist
Margir krakkar flytja að heiman við 16 ára aldur til að
fara í framhaldsskóla. Það getur verið erfitt að sjá um sig
sjálfur en það er líka ákaflega þroskandi.

Ragnhildur, lengst til hægri, ásamt vinum
sínum Hjalta og Kristínu á árshátíð MA.
Ragnhildur segir ekkert erfitt að fara að
heiman 16 ára. Það sé fyrst og fremst
skemmtileg lífsreynsla.

Heimavistin á Akureyri er fyrir 
nemendur í MA og VMA. Þar 
búa um 330 nemendur.

Menning, land og saga

Fólk og færni

Tungumál og ritleikni

Stjórnun og starfsþróun

Fjármál og reikningsskil

Sérsniðin námskeið

Starfsfólk ríkis og sveitarf.

Framhaldsskólakennarar

Fag- og starfstengd námsk.
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Mannauðsstjórnun

Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti

MBA (Master of Business Administration)

MPM (Master of Project Management)

Rekstrar- og viðskiptanám

Réttindanám fyrir fasteignasala

Verkefnastjórnun – leiðtogaþjálfun

Stjórnun 1 – Nám fyrir stjórnendur í lögreglunni

Stjórnun og rekstur fyrir sjálfstætt starfandi sérfræðinga

Fjármál 1

Stær›fræ›i 1

Marka›sfræ›i 1

Stefnumi›u› stjórnun

Kynntu þér fjölbreytt námsframbo› á 
www.endurmenntun.is 
e›a hringdu í síma 525 4444.

Námskeið
Fjölbreytt úrval námskei›a í eftirfarandi flokkum:

Nám samhliða starfi

Nám á grunnstigi háskóla

Ar
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53

5

Nám á meistarstigi
í samvinnu vi› ‡msar deildir Háskóla Íslands
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NÝR OG UPP-
FÆRÐUR
ORÐAGRUNNUR
Íslensk-dönsk, dönsk-ísl-
ensk vasaorðabók er 
komin út, í fyrsta sinn 
um áratugaskeið.

Íslensk-dönsk, dönsk-íslensk vasa-
orðabók er komin út hjá Máli og
menningu í ritstjórn Halldóru Jóns-
dóttur. Í tilefni af því sendi útgáfan
eintak af bókinni til kynningar í
alla grunn- og framhaldsskóla
landsins.
Notendur orðabókarinnar geta
gengið að því sem vísu að finna
nauðsynlegar málfræðiupplýsingar
þar sem við á, eins og um orðflokk
og beygingu danskra orða, góðar
merkingarskýringar og notkunar-
dæmi. Framsetning bókarinnar er
aðgengileg og í miðju bókarinnar
má finna lista með sterkum dönsk-
um sögnum og töluorðum.
Ný íslensk-dönsk orðabók hefur
ekki komið út um áratugaskeið.
Orðaforði bókarinnar var sniðinn
eftir nýjum og uppfærðum orða-
grunni frá Gyldendal í Danmörku,
en uppbygging er miðuð við ný-
endurskoðaða dansk-íslenska
skólaorðabók sem kom út hjá Eddu
fyrr á þessu ári. 
Verð bókarinnar er 3.990 krónur.

„Efnafræði er grundvöllur undir svo margt,“
segir Andri Valur Ívarsson, sem stefnir á nám
í faginu við Háskóla Íslands í haust, en hann
segist hafa haft áhuga á faginu í framhalds-
skóla. „Jú, svo er maður náttúrlega týpískur
strákur og hefur beitt ýmsum efnafræðilegum
aðferðum við að búa til sprengjur og fleira á
yngri árum,“ segir Andri hlæjandi. Andri Val-
ur er nýútskrifaður úr framhaldsskólanum á
Húsavík en þar hefur hann eytt sumrinu auk
þess sem hann er framherji í 1. deild hjá Völs-
ungi og á síðasta ári var hann í Gvatemala.
„Mig langaði að söðla um og hélt utan að læra
spænsku og eftir það var ég í sjálfboðavinnu.
Ég starfaði sem hluti af neyðarliði og vann
helst við að aðstoða lækni í sjúkrabíl. Við vor-

um bara þrír í bílnum, ég, læknirinn og bíl-
stjórinn,“ segir Andri Valur. Hann segir þetta
hafa verið mikla reynslu og hann lenti í ótal
ævintýrum, en sjálfur hafði hann ekki neina
reynslu af slíku starfi áður en hann hélt utan.
„Ég velti talsvert fyrir mér eftir þessa reynslu
að sækja læknanám en efnafræðin varð ofan
á,“ segir Andri Valur og bætir því við að hann
sé orðinn ansi spenntur að fara í skólann,
enda búinn að hlakka lengi til að kynnast há-
skólalífinu.

Þægileg stærð er á orðabókinni.

Andri Valur Ívarsson 
var hluti af neyðarliði í 

Gvatemala og starfaði bæði 
í slökkviliðsbíl og sjúkrabíl.

Aðstoðaði lækni í Gvatemala
Andri Valur Ívarsson stefnir á nám í efnafræði í haust en íhugaði þó 
að fara í læknanám.

Bókabúð Grímsbæ

25% afsláttur af
öllum skólavörum 

og öllum 
leikföngum út 
ágúst mánuð.



Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 11, 101 Reykjavík, sími: 510 6600, fax: 510 6610, netfang: itr@itr.is, vefslóð: www.itr.is

Áttu lausan tíma í vetur?
Ertu að leita að vinnu með námi?

Viltu vera laus við kvöld og helgarvinnu?
Okkur vantar starfsfólk á frístundaheimili ÍTR.  Frístundaheimilin bjóða upp á fjölbreytt 

tómstundastarf fyrir 6-9 ára börn þegar hefðbundnum skóladegi lýkur.  
Frístundaheimili eru starfandi við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar.

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um störfin og sækja um á heimasíðu ÍTR,
www.itr.is

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf í kringum 19. ágúst.
Laun skv. kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar við Reykjavíkurborg

Haustönn Kvennakórs 
Reykjavíkur 2005
Kvennakór Reykjavíkur

Kórinn æfir á mánudögum kl. 18:30-20:30
og á miðvikudögum kl. 20:00-22:00, 
æfingar hefjast 29. ágúst. Kórinn getur 
bætt við nokkrum röddum,
áhugasamar hafi samband í síma 
896-6468 eftir kl. 16:00.

Kórskóli Kvennakórs Reykjavíkur
Kórskóli er ætlaður konum sem hafa litla
eða enga reynslu af söng eða nótnalestri.
Kennt er á miðvikudögum frá kl. 18:00 til
19:30 og hefst kennsla 31. ágúst. Innritun í
síma 896-6468 eftir kl. 16:00.

Senjorítur Kvennakórs Reykjavíkur
Æfingar hefjast mánudaginn 5. september
kl. 16:00.

Æfinga- og kennsluaðstaða er í Fjöltækni-
skóla Íslands við Háteigsveg

Kórstjóri og kennari er 
Sigrún Þorgeirsdóttir
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„Hópar sem hafa verið að vinna í
hugmyndum að endurskoðun nám-
skránna eru að skila tillögum sínum
núna. Næstu skref eru síðan að
vinna úr þeim hérna inni í ráðu-
neytinu,“ segir Oddný Hafberg,
verkefnisstjóri í menntamálaráðu-
neytinu, aðspurð um stöðuna á
styttingu námstíma til stúdents-
prófs. Oddný segir að spennandi
tími sé fram undan þar sem unnið
sé úr öllum þessum hugmyndum.
„Við erum enn þá svolítið byrjuð að
skoða tillögurnar vegna þess að við
erum bara að fá þetta í hendurnar.
Vinnunni er því hvergi nærri lokið,“
segir hún og bætir við að vinnu-
hóparnir hafi unnið mjög sjálfstætt
en þó eftir forskrift frá ráðuneytinu.
Aðspurð um hvernig vinnan hafi
gengið í ljósi óánægjuradda sem
hafi verið uppi um styttinguna seg-
ir Oddný: „Vinnan hefur gengið
mjög vel og það hefur enginn óró-
leiki verið í kringum hana í sjálfu
sér. Það er líka mjög gott fólk í
þessum hópum, meðal annars mjög
reyndir kennarar sem hafa velt
þessu fyrir sér fram og til baka.“
Endurskoðun námskrárinnar er
mun heildstæðari en svo að hún
snúi eingöngu að þeim greinum
sem styttingin kemur við. „Það
verður gefið færi á endurskoðun á
öllu, meira að segja greinum sem

eru bara kenndar í grunnskóla.
Stefnan er sú að þessi vinna sem
við erum í núna er bæði í tengslum
við styttingu námstímans og líka
endurskoðun í ljósi þess að það er
komin fimm ára reynsla á nám-
skrána.“
Enda þótt styttingunni sjálfri hafi
verið frestað um ár, til ársins 2009,
sitji ráðuneytisstarfsmenn alls ekki
auðum höndum. „Það er stefnt að
því að endurskoðuð námskrá grunn-
skólans komi út nú eftir áramótin,“
segir Oddný og bætir við að nám-
skrá framhaldsskólans komi vonandi
út fljótlega eftir það. Fyrstu krakk-
arnir komi í nýjan áttunda bekk eftir

ár og haustið 2007 verði svo ný
námskrá leikskóla tekin í notkun
ásamt því sem kennsla eftir nýrri
námskrá hefjist í þriðja, sjöunda og
níunda bekk grunnskóla.
„Fyrst átti að gera þetta hraðar, en
það var gagnrýnt að tímaramminn
væri of þröngur, sem við gátum svo
sem alveg tekið undir,“ segir
Oddný. Æskilegt var talið að gefa
kennurum betri tíma til endur-
menntunar og námsefnisgerðar,
sem og nemendunum, sem sam-
kvæmt þessum áætlunum fá þrjú ár
eftir nýrri námskrá grunnskólanna
áður en þeir hefja nám í styttum
framhaldsskóla.

GOOGLE FRESTAR
INNSKÖNNUN BÓKA
Stærsta bókasafn í heimi verður til á Google
Tölvurisinn Google hefur frestað innskönnun á bókum úr virðulegustu bóka-
söfnum heims vegna efasemda um höfundarrétt. Fresturinn stendur fram í
nóvember og á að vera nógu langur til að útgefendur geti dregið bækur sín-

ar úr verkefninu telji þeir
ástæðu til. Google hefur unn-
ið að því í nokkur ár að koma
öllum bókum í nokkrum
stærstu háskólabókasöfnum
heims á tölvutækt form. Hug-
myndin er að bókasöfnin
verði aðgengileg öllum sem
vilja á netinu, sérstaklega
sjaldgæfar og jafnvel ófáan-
legar bækur sem leynast á
þessum risastóru og forn-
frægu bókasöfnum. Google
hefur þegar sett 200 milljónir
Bandaríkjadala í verkefnið og
stefnir að því að ljúka því árið
2015.

Undirbúningur styttingar náms á framhaldsskólastigi er hafinn.

Mörgum eru í fersku minni kröftug mótmæli framhaldsskólanema við breytingunni.

Nám í framhaldsskólum
styttist eftir fjögur ár
Vinna við undirbúning á styttingu námstíma til stúdentsprófs fer vel af stað í mennta-
málaráðuneytinu. Vinnuhópar eru að skila af sér tillögum sem verður unnið úr í ráðu-
neytinu á næstu mánuðum. Ný aðalnámskrá grunnskólanna verður vonandi tilbúin eftir
jól og fyrstu börnin hefja nám samkvæmt henni næsta haust.

Afhending stundaskrár og greiðslur félagsgjalda fer fram
laugardaginn 27. ágúst frá kl. 11.00 til 13.00 

í skautahöllinni í Laugardal.
Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá 

sunnudaginn 28. ágúst.
Allar upplýsingar koma fram á heimasíðu félagsins

www.skautafelag.is
Stjórn LSR

Innritun er hafin í 
listhlaupi á skautum 
í síma 898-4461
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nokkkur góð ráð
fyrir foreldra}

HVETJIÐ TIL
SJÁLFSTÆÐIS
Sumum börnum finnst erfitt að
byrja í skóla en á vefsíðunni
femin.is eru góð ráð eftir Svövu
Skúladóttur kennara til að búa
barnið undir fyrsta daginn.

■ Styðjið barnið á jákvæðan hátt
og verið hvetjandi.
■ Hvetjið barnið til sjálfstæðis, til
dæmis hvað varðar að reima skó,
klæða sig og að fara á salernið.
■ Ef barnið kann ekki að reima not-
ið þá skó með frönskum rennilás.
■ Vandið valið þegar skólataskan
er keypt. Taska með hörðu baki
hentar best fyrstu skólaárin.
■ Pennaveski með trélitum og blý-
anti eru oft ekki hentug því börn-
unum gengur betur að skrifa og
teikna með breiðum, þríhyrndum
litum og blýöntum meðal annars
til að auðvelda rétt grip.
■ Kaupið breiða þríhyrnda blýanta
og tréliti, þeir eru dýrari en þessir
hefðbundnu en margfalt betri
fyrir barnið.
■ Dósayddari með breiðu gati.
■ Trélitir og aðrir litir fara betur í
sér pennaveski.
■ Strokleður eru misgóð, marglit
fígúrustrokleður eru yfirleitt ekki
góð.
■ Hafið nestið alltaf í nestisboxi.
■ Hafið hollustuna í fyrirrúmi
þegar nestið er smurt.
■ Nýtið ykkur viðtalstíma kenn-
ara. Þau daglegu samskipti sem
eru á milli foreldra og leikskóla-
kennara eru ekki lengur til staðar
og oft hitta foreldrar ekki kennara
barna sinna nema á foreldrafund-
um. Því er mikilvægt að vera í
sambandi við kennara og nýta sér
þennan viðtalstíma.
■ Verið dugleg að láta barnið æfa
stafina sem verið er að fara í
hverju sinni og lesa heima.
Æfingin skapar meistarann!
■ Þjálfið barnið í að hlusta og fara
eftir leiðbeiningum.
■ Munið að barnið er ekki lengur á
leikskóla og í grunnskólanum eru
allt aðrar áherslur og meiri kröfur
um sjálfstæði og vinnusemi barn-
anna.
■ Brýnið fyrir börnum umburðar-
lyndi og tillitssemi gagnvart hvert
öðru. Við erum jú öll ólíkir ein-
staklingar.

Verð 95,-
Stílabók A5

Verð 495,-
Gormabók A4 5

í pakka!

SKÓLASKÓLAVÖRURVÖRUR

11,- kr.
Stílabók A4

Verð 125,-Stílabók A4

Verð 995,-
Verð 1.995,-Verð 1.995,- Verð 1.995,-Verð 1.995,-

Opið 
alla 
daga

1 kr.
1 stk. Plúto býantur

1,- kr.
Teygjumappa

Verð 65,-
Reiknivél

Verð 395,-
5 fagabók

Allar töskurnar eru með bólstruðu 
baki svo að taskan falli vel að 
baki barnsins. Breiðar bólstraðar 
axlarólar og mittisól tryggja að 
líkamsburður barnsins er réttur.

Verð frá 2.795,-Verð frá 2.795,-

Verð frá 59,-
Skæri

Verð frá 99,-
Pennaveski

Skólatöskur í
Skólatöskur í

miklu úrvali
miklu úrvali

Tilboðin gilda út  ágúst 2005 eða á m
eðan birgðir endast. Birt m

eð fyrirvara um
 m

yndbrengl og prentvillur. 

1 kr.1 kr.
Svo flestir njóti góðs af krónu-
tilboðum okkar takmarkast kaup á 
þeim við 5 stk. á fjölskyldu

Matthildur byrjar í Hjallastefnu-
skóla 23. ágúst en er í aðlögun í
skólanum þangað til. „Ég er núna
að kynnast skólanum og kennurun-
um og æfi mig líka að taka skóla-
bílinn. Það er mjög spennandi. Það
eru öryggisbelti í skólabílnum sem
eru alveg eins og venjuleg öryggis-
belti,“ segir Matthildur sem er alls
ekkert kvíðin fyrir fyrsta skóla-
deginum. „Mér finnst gaman að
byrja í nýjum skóla. Ég á eftir að
læra ensku, reikning og lestur en ég
mér finnst mest spennandi að læra
ensku. Ég kann svolítið í ensku sem
ég lærði alein. Ég get sagt yes og no

og good night og thank you. Svo
get ég líka sagt I love you og oh my
god. Amma er líka búin að kenna
mér aðeins að lesa.“ „Ég fæ líka
skólabúning í skólanum. Hann er
öðruvísi en í leikskólanum. Ég er
ekki búin að fá hann en ég hef séð
þegar aðrir fá hann. Það er rauður
og dökkblár Henson íþróttagalli.
Mér líst mjög vel á þá liti,“ segir
Matthildur sem var líka í skólabún-
ing á leikskólanum sínum, Ásum.
Litli bróðir hennar er á sama leik-
skóla en kemur ekki með Matthildi
í skólann. „Mér finnst það allt í lagi
en ég held að hann sé smá dapur

yfir því.“ Allir vinir Matthildar eru
með henni í Hjallastefnuskóla
þannig að hún er í mjög góðum
félagsskap. „Allir í A-hópnum í
skólanum voru með mér á leik-
skólanum. Við verðum öll saman í
skólanum en hann er rosalega
flottur,“ segir Matthildur en henni
finnst afskaplega gaman að syngja.
„Við syngjum ekki enn þá í skólan-
um en vonandi gerum við það ein-
hvern daginn.“

Matthildur er hér í skólabúningnum úr
leikskólanum Ásum en það er fagurrauð

flíspeysa með merki leikskólans.

Getur sagt yes og no og good night og thank you
Matthildur Margrét Árnadóttir verður fimm ára 29. september og hlakkar rosalega til að byrja í nýja skólanum sínum, Hjallastefnuskóla.
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„Mér finnst bókakaup dreifast meira núna en áður. Við
höfum verið með skiptabókamarkað um áramót og þá
koma margir með bækur og skipta og koma þá aftur
núna í haust að skipta. Því rúlla bókaskiptin allt árið
og auðvitað er betra fyrir okkur að þau dreifist. Bæk-
urnar eru þá tilbúnar í hillum hjá okkur og mun betra
aðgengi að þeim fyrir viðskiptavini,“ segir Alma en
Office 1 prófaði fyrst að vera með skiptibókamarkað
um áramót á síðasta ári. „Það gekk framar öllum von-
um og við ætlum að halda því áfram enda er meira um
annaskipti en bekkjarkerfi nú en var áður.“
Margir námsmenn hafa rekið sig á það að bókatitill
sem þeir keyptu fyrir önn er orðinn úreltur þegar önn-
in er búin. Alma segir þar breytingu á. „Það hefur oft
verið þannig en núna í ár eru ekki margir titlar úreltir.
Á móti kemur hins vegar að vinnubækur þarf alltaf að
kaupa nýjar. Við tökum aldrei við vinnubókum og ekki
bókum sem eru það illa farnar að detti blaðsíður úr. En
við reynum að hafa allar bækur á lista sem verið er að
kenna í skólunum,“ segir Alma en Office 1 reynir að

taka við eins mörgum bókum og hægt er. „Við viljum
auðvitað ekki sitja uppi með bækur sem fáir eru að
læra þannig að við fáum upplýsingar frá skólunum hve
margir eru með hverja bók. Flestar bækur tökum við
inn allan tímann og það eru örfáir titlar sem við setj-
um stopp við og getum ekki tekið inn fleiri. Við leggj-
um mikið upp úr því að námsmenn fái allar bækurnar
á skiptibókamarkaðinum nema vinnubækur. Við erum
líka með langflesta titla á skrá af öðrum mörkuðum.“
„Það er um að gera að koma sem fyrst og reyna að
finna notaðar bækur og koma þá oftar en einu sinni til
þess að detta inn á notuðu bækurnar. Munur á verði
milli notaðra og nýrra bóka er um 30 til 35 prósent
þannig að það munar um minna. Einnig er mikill
sparnaður í því að skipta gömlu skólabókunum því
peningurinn sem fæst fyrir þær getur dugað fyrir 60 til
80 prósent af því sem námsmenn kaupa í versluninni,
þá meðtalin ritföng og stílabækur.“

lilja@frettabladid.is

Þótt skólarnir séu alveg að byrja er
enn ekki orðið of seint að sækja um
námslán hjá LÍN fyrir næsta skóla-
ár. Tekið er við umsóknum til 30.
september en eftir þann tíma skerð-
ist lánsréttur ef nám er hafið. 
Á heimasíðu lánasjóðsins www.-
lin.is má nálgast allar upplýsingar
um námslánin og vert er að kynna

sér upplýsingarnar vel áður en sótt
er um lán. Umsóknareyðublöð
vegna námslána má jafnframt
nálgast á heimasíðunni en fólk er
þó hvatt til þess að nýta sér þjón-
ustu síns banka og sækja um náms-
lán í gegnum heimabankann sinn.
Allir bankarnir bjóða upp á slíka
þjónustu.

Munar um minna
Nú þegar skólinn nálgast þurfa margir að huga að bókakaupum. Þau geta kostað skilding-
inn og því er um að gera að flýta sér á skiptibókamarkað og reyna að kaupa ódýrar og
notaðar bækur. Alma Ómarsdóttir hefur yfirumsjón með skiptibókamarkaði Office 1 og
hvetur sem flesta til þess að skipta og kaupa bækur á markaðinum enda mjög hagstætt.
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Alma hvetur námsmenn til þess að heimsækja skiptibókamarkaðinn sem fyrst.

Háskólastúdentar geta enn sótt um námslán. Auðveldast er að nálgast umsóknareyðu-
blöðin í gegnum heimabanka.

Ekki of seint að sækja
um námslán
Frestur til að sækja um námslán hjá Lánasjóði íslenskra
námsmanna er til 30. september.
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BRJÓSTGÆÐI
FRAM ÚR HÓFI
Þykkur farði og ofur-
barmur komu upp 
um rússneskan 
prófsvindlara.
Ungur maður í kvenmannsklæðum
með þykkan farða og risastór gervi-
brjóst var gripinn við svindl á inn-
tökuprófi í hina virtu sálfræðideild
Moskvuháskóla á dögunum. Brjósta-
stærðin vakti athygli yfirsetufólks í
prófinu, sem taldi að yfirdrifinn
barmurinn væri geymsla fyrir sv-
indlmiða eða jafnvel heilar bækur.
En þegar nánar var að gáð reyndist
hin brjóstgóða unga kona ekki vera
sú sem hún þóttist heldur góður
vinur hennar sem hugðist þreyta
inntökuprófin í hennar nafni. Unga
manninum var samstundis vikið úr
prófinu og vinkonu hans meinað að
þreyta inntökuprófin. Prófasvindl er
vandamál við rússneska háskóla,
einkum vegna mútuþægni kennara

og yfirsetu-
fólks. En svo
virðist sem
brjóstvitið hafi
fengið að ráða
í þetta sinn.

Spurning hvort
Dolly Parton vekti
ekki grunsemdir
rússneskra yfir-
setumanna.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Í skólann á ný

Skólataska
Verð 2.990kr.

Innritun stendur 
yfir á vef skólans 
www.ir.is 
(fjarnám)

Kennsla hefst 1. sept.

Allar nánari upp-
l‡singar á www.ir.is 
og í síma 522 6500.

Fjarnám
me› áherslu á starfstengt nám

Byggingagreinar
Efnisfræ›i, grunnteikning, 
framkvæmd og vinnuvernd.

Grunnnám rafi›na
Rafmagnsfræ›i, efnisfræði og rafeindatækni.

Rafvirkjabraut 
L‡singatækni, rafmagnsfræ›i, regluger›, 
raflagnateikning, st‡ringar.

Rafeindavirkjun
Allar greinar á 3. og 4. önn.

Tækniteiknun
Grunnteikning, húsateikning, innréttinga-
teikning, raflagnateikning, vélateikning
og AutoCad.

Tölvubraut
Forritun, gagnasafnsfræ›i, vefsí›ugerð, 
netst‡rikerfi.

Uppl‡singa- og fjölmi›labraut
Allar greinar í grunnnámi 
uppl‡singa- og fjölmi›labrautar.

Meistaraskóli
Allar stjórnunar- og rekstrargreinar.

Traust menntun í framsæknum skóla

IÐNSKÓLINN Í REYKJAVÍK



Frá og með núverandi haustönn
gefst fólki sem ekki hefur tök á að
hætta vinnu eða flytjast búferlum,
tækifæri til að ljúka BS-gráðu í
viðskiptafræðum frá Viðskiptahá-
skólanum. Miðað er við að það taki
fjögur fög á önn og ljúki samtals
átta einingum. Þannig tekur fjögur
ár að ná BS-gráðu. Fyrirlestrar eru
aðgengilegir á vef skólans og geta
nemendur nálgast þá hvenær sem
þeim hentar. Þar með geta þeir

stjórnað tíma sínum sjálfir og eru
ekki háðir fjarfundarbúnaði eða sí-
menntunarstöðvum. Tvisvar á
hverri önn hittast nemendur á
vinnuhelgum á Bifröst þar sem þeir
kynnast og taka þátt í umræðum
með kennurum. Yfir sumarið
stunda þeir svo staðnám á nokkurra
vikna sumarönn á Bifröst ásamt
nemendum í hefðbundnu námi. Til-
gangurinn er að veita fólki tækifæri
til þess að upplifa menningu skól-

ans og kynnast þeim vinnubrögð-
um sem þar eru við lýði. Kennslu-

stjóri fjarnámsins er Ása Björk Stef-
ánsdóttir asabjork@bifrost.is 

Fjarnám í viðskiptafræði
Viðskiptaháskólinn á Bifröst býður upp á fjarnám í við-
skiptafræðum og tekur fjögur ár að ljúka BS. 

RAFRÆNN
SKIPTIBÓKA-
MARKAÐUR
Stúdentamiðlun hefur
sett upp skiptibóka-
markað á netinu sem
er afar einfaldur í
notkun.

Stúdentamiðlun hefur opnað raf-
rænan skiptibókamarkað á vefsíðu
sinni studentamidlun.is. Á síðunni
geta námsmenn skráð bækur sínar
til sölu og leitað að notuðum
námsbókum.

Starfsmenn Stúdentamiðlunar
koma hvergi nærri viðskiptunum
og ekkert gjald er tekið fyrir skrán-
ingu á bók til sölu né heldur sölu-
þóknun. Skráning er einföld og til
dæmis er hægt að leita eftir titli,
höfundi eða fagi.

Skólastúlkur
komnar í buxur
Í fyrsta sinn í fimm hund-
ruð ár verða fleiri breskar
skólastúlkur í buxum en
pilsi.

Breskar skólastúlkur hafa verið
pilsklæddar síðan á sextándu öld
þegar skólabúningar litu fyrst
dagsins ljós en nú virðast pilsin
vera á undanhaldi. Í fyrsta sinn
virðast buxur vera vinsælli en pils
við hina hefðbundnu bresku skóla-
búninga, samkvæmt upplýsingum
frá verslanakeðjum. Í ár er áætlað
að 52% skólastúlkna verði í buxum
sem er gríðarleg aukning frá und-
anförnum árum þar sem aðeins 2%
nýttu sér þennan valkost árið 2002.
Stúlkur velja buxurnar bæði vegna
notagildis, enda er mun auðveldara
að leika sér í buxum, og svo eru
buxurnar gjarnan nútímalegri í
sniðum en pilsin og því auðveldara
að tolla í tískunni í þeim. Talið er
að ef þróunin heldur svona áfram
muni engar breskar skólastúlkur
vera í pilsi árið 2017.

Skólapilsin
prúðkvenlegu
heyra nú brátt
sögunni til.

Auðvelt er að leita að bókum á vefsíðunni.

Yfir sumarið verður dvalið á Bifröst í nokkrar vikur.
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MENNTASKÓLINN
VIÐ SUND

MENNTASKÓLINN VIÐ SUND • SÉRHÆFÐUR BÓKNÁMSSKÓLI • WWW.MSUND.IS 

• Menntaskólinn við Sund verður settur miðvikudaginn 24. ágúst kl .  9.00

• Kennsla hefst samkvæmt stundarskrá sama dag

• Nýnemar eru boðaðir á fund á sal  skólans þriðjudaginn 23. ágúst kl .  15.00

Skólasetning
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Stærsta árlega ráðstefnan í
menntageiranum verður haldin í
Kennaraháskólanum við Stakkahlíð
föstudaginn 7. og laugardaginn 8.
október. Þetta er árlegt málþing
Rannsóknarstofnunar Kennara-
háskólans, sem í þetta sinn ber yfir-
skriftina: Nám í nútíð og framtíð:
Pælt í Pisa. 
Á málþinginu munu erlendir og ís-
lenskir fyrirlesarar meðal annars
skoða aðferðir og niðurstöður PISA-
kannananna á námsárangri í ýmsu
ljósi. Sérstaklega verður sjónum
beint að læsi á öllum skólastigum.

Aðalfyrirlesarar verða Andreas
Schleicher, forstöðumaður náms-
matsstofnunar OECD, og Amalía
Björnsdóttir, dósent við KHÍ, sem
skoðar árangur íslenskra nemenda í
PISA, með sérstakri áherslu á læsi.
Hún mun einnig fjalla um PISA sem
mælitæki á námsárangur og hvaða
þýðingu niðurstöðurnar hafa fyrir
nám og kennslu á öllum skóla-
stigum.
Málþingið er öllum opið, en mark-
hópurinn er einkum kennarar,
kennaranemar, foreldrar, stjórnend-
ur og aðrir þeir sem áhuga hafa á

skólamálum, uppeldi, þjálfun, frí-
stundastarfi og samstarfi heimila og
skóla.

Skráning hefst 20. ágúst á mal-
thing.khi.is og námskeiðsgjaldið er
2.500 krónur.

Á málþinginu verður rætt um læsi og námskannanir.

Pælt í PISA
Níunda málþing KHÍ fjallar um læsi og niðurstöður PISA-
kannananna á námsárangri í ýmsu ljósi.

Hressir krakkar í Alþjóðaskólanum. Skólinn hentar til að mynda vel fyrir börn sem eru að
flytja til útlanda.

Alþjóðaskólinn er sjálfstæður
grunnskóli sem er rekinn innan
veggja Víkurskóla í Reykjavík.
Skólinn er hugsaður fyrir börn sem
foreldrar vilja veita alþjóðlega
menntun, til dæmis börn þeirra sem
koma til að vinna tímabundið á
Íslandi en ætla sér ekki að setjast
hér að. Þá hentar skólinn vel sem
undirbúningur fyrir íslensk börn
sem eru að flytja til útlanda með
foreldrum sínum, eða börn sem hafa
búið erlendis og eru nýflutt heim.
Skólinn var fyrsta veturinn rekinn
sem tilraunaverkefni en hefur nú
fengið leyfi frá menntamálaráðu-
neytinu til að starfa áfram. 
Berta Faber, skólastjóri Alþjóða-
skólans, á von á að allt að tíu nem-
endur stundi nám við skólann í
vetur. „Það er svipaður fjöldi og í
fyrra og við erum með nemendur á
öllum aldri. Yngsti nemandinn er
fimm ára og sá elsti er í sjötta bekk.
Hópurinn er blandaður og hér eru
krakkar frá Íslandi, Bandaríkjunum

og Indlandi. Svo er alltaf eitthvað
um börn sem eru blönduð, til
dæmis hálfíslensk.“
Öll bókleg kennsla í skólanum fer
fram á ensku en börnin fá að auki
kennslu í sínu móðurmáli. Þá eru
verklegar greinar eins og smíðar og
myndmennt kenndar á íslensku og
í þeim námsgreinum fylgja börnin
jafnöldrum sínum í Víkurskóla. 
Að sögn Bertu verður starfið í vetur
með svipuðum hætti og í fyrra.
Unnið er eftir alþjóðlegri námskrá
og mikil áhersla lögð á hvers konar
þemaverkefni. „Við erum í rauninni
bara að þróa starfið áfram og
byggja skólann upp. Þetta er mjög
spennandi en að sjálfsögðu tekur
dálítinn tíma fyrir skólann að festa
sig í sessi. Þótt nemendum hafi ekki
fjölgað mikið milli ára tökum við
eftir meiri áhuga. Það er mikið um
að fólk sé að hringja hingað og fá
upplýsingar og við vitum af mörg-
um börnum sem ætla að koma
hingað næsta haust,“ segir Berta.

Mikill áhugi fyrir
Alþjóðaskólanum
Alþjóðaskólinn í Reykjavík er að hefja annað starfsár sitt.
Nemendafjöldi er svipaður og í fyrra en áhugi fyrir skól-
anum er mikill.
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Kvöldskóli
Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
Allur tréiðnaður. Verk- og fagbóklegar greinar húsgagna, 
innréttinga og bygginga.

Grunnnám rafiðna 1. önn – Rafvirkjun 3.–7. önn
Raflagnir, rafstýringar, sjónvörp, tölvur og hljómtæki.

Listnámsbraut – Almenn hönnun
Byrjunaráfangar í kjarna og á kjörsviði almennrar hönnunar 
auk valáfanga, svo sem skynjun, túlkun og tjáning; samtíma-
menning í sögulegu samhengi; tækni og verkmenning fram yfir 
miðja 19. öld; og form-, efnis, lita- og markaðsfræði. 
Brautin er öflugur undirbúningur fyrir framhaldsnám í hönnun.

Upplýsinga- og fjölmiðlabraut
Grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina. Undirbúningur undir 
nám í grafískri miðlun, vefsmíði, ljósmyndun, nettækni, prentun 
og bókbandi.

Tækniteiknun
Grunnteikning, húsateikning, innréttingateikning og AutoCad. 

Meistaraskóli
Allar almennar rekstrar- og stjórnunargreinar iðnfyrirtækja. 
Faggreinar byggingagreina 3. önn. ATH. Nemendur skulu hafi 
lokið sveinsprófi í viðkomandi iðngrein og framvísi sveinsbréfi.

Almennt nám
Bókfærsla, danska, enska, stærðfræði, eðlis- og efnafræði, 
félagsfræði, íslenska, spænska, þýska, fríhendisteikning, 
grunnteikning, vélritun, upplýsinga- og tölvunotkun. 

Innritun og greiðsla á www.ir.is, einnig 17. og 18. ágúst  kl. 16-19 í skólanum.

Kennsla hefst miðvikudaginn 24. ágúst samkvæmt stundaskrá.

Stundatöflur eru á www.ir.is  (kvöldnám)
Allar nánari upplýsingará www.ir.is og í síma 522 6500.

Reykjavíkurvegi 60, Hafnarfirði s. 555 2887

Skólavörurnar streyma inn...

NUDDSTOFA REYKJAVÍKUR
S O V Í

Nám í svæða og Viðbragðsmeðferð hefst á Akureyri og í Reykjavík 
miðvikudaginn 14. september 2005.

Upplýsingar í síma 557-5000 // 696-0970 // 895 -7333
Einnig á www.nudd.is

SVÆÐA OG VIÐBRAGÐSMEÐFERÐASKÓLI ÍSLANDS

 
Námskeiðablað Fréttablaðsins
Þann 25. ágúst kemur sérblað með Fréttablaðinu sem fjallar um námskeið. Í blaðinu er 
fjallað um margt sem tengist þessu fjölbreytta umfjöllunarefni.
 

Allar nánari upplýsingar um blöðin veitir Hinrik Fjeldsted 
í síma 515 7592 eða á hinrik@frettabladid.is

Málefni nýbúa í skólakerfinu hafa
verið nokkuð til umræðu. Erlendu
börnin skila sér í litlum mæli í
framhaldsskólana og eiga mörg
hver erfitt með nám í grunnskóla.
Sigríður Ólafsdóttir er umsjónar-
maður móttökudeildar nýbúa í Há-
teigsskóla. „Börnin sem koma inn í
móttökudeildina eru á öllum aldri
og misvel á veg komin í námi. Flest
og eiginlega öll eru virkilega efnileg
og standa sig vel. Þegar þau koma
inn í móttökudeildina eiga þau mik-
ið starf fyrir höndum. Í fyrsta lagi
þurfa þau að ná íslensku krökkun-
um og í öðru lagi þurfa þau að
halda dampinum miðað við þau.“

LESTRARKUNNÁTTA ER GRUNNUR
„Börnin eru svo fljót að læra að tala
að þau villa manni sýn því maður
heldur að þau séu orðin mjög góð í

málinu,“ segir Sigríður. „Oft kemur
í ljós þegar þau fara að lesa texta
að þau hafa ekki öðlast færnina til
að skilja það sem þau eru að lesa og
geta því ekki lesið sér til gagns.
Lestrarkunnátta er grundvöllur alls
annars náms og þess vegna er svo
mikilvægt að vandað sé til lestrar-
kennslunnar. Rannsóknir hafa sýnt
að til þess að barnið geti lært af
texta má ekki meira en 15% orða-
forðans vera barninu framandi.
Námsefnið sem erlenda barnið fær í
skólanum er hins vegar oftast allt
of erfitt til að það hafi eins mikið
gagn af því og íslensku nemend-
urnir, og þannig dregst það aftur úr
náminu,“ segir hún. Eintyngd börn
bæta að jafnaði við sig 3.000 orð-
um á ári. Þessu ná útlendu börnin
ekki ef þau þurfa iðullega að vera
að kljást við allt of erfiðan texta. 
Að mati Sigríðar er það útbreiddur
misskilningur að því yngri sem
börnin eru þegar þau koma inn í
skólakerfið þeim mun auðveldara
muni þau eiga með námið. „Það er
auðveldara fyrir fimmtán ára barn
að ná jafnöldrum sínum en sex ára,

eldra barnið þarf í raun bara að
þýða orð sem það þegar kann þeg-
ar yngra barnið þarf að læra orð í
nýja málinu sem það hefur enn ekki
lært á móðurmálinu. Börn sem
kunna ekki að lesa á eigin tungu-
máli eiga erfiðara með að læra að
lesa á íslensku, ekki síst að læra að
lesa til að læra.“

NÝTT NÁMSEFNI Í BOÐI

Samkvæmt aðalnámskrá grunn-
skólanna eiga börn með annað
móðurmál en íslensku að geta
fengið kennslu í og á móðurmáli
sínu en Sigríður segir að sú kennsla
fari í mörgum tilfellum fyrir ofan
garð og neðan enda séu of litlir
fjármunir í boði. Hingað til hefur
heldur ekki verið til neitt almenni-
legt námsefni í íslensku sem öðru

tungumáli fyrir börn. Sigríður
ásamt Önnu Guðrúnu Júlíusdóttir
kennara í Breiðholtsskóla hefur þó
ráðið bót á þessu með nýútkomnu
námsefni. „Þetta eru fjörutíu hefti
sem er skipt niður eftir þema.
Námsefnið byggist á því að kenna
nýjan orðaforða og láta nemendur
svo vinna með hann á margvís-

legan hátt svo hann festist í minni,
þau skilji hann í ræðu og riti og
geti notað hann sjálf. Nauðsynleg
málfræðiatriði eru svo kynnt barn-
inu á þann hátt sem börnum finnst
skemmtilegur,“ segir Sigríður. 
„Ég hef sótt reynslu og þekkingu
til Hollendinga en þeir leggja ofur-
áherslu á kennslu í nýja málinu
því þeir hafa reynslu af því að ef
nemandinn fær markvissa kennslu
í því nái hann þeirri færni sem
nauðsynleg er til áframhaldandi
náms, þótt ekki hafi átt sér stað
markviss kennsla í móðurmáli
hans. Nýjar rannsóknir í Banda-
ríkjunum og Kanada styðja þetta.“
Sigríður bendir á að móðurmáls-
kennsla í öllum tungumálum um
allt land geti verið erfið í fram-
kvæmd á sama tíma og barnið fái
líka þá íslenskukennslu sem því er
nauðsynleg til þess að það nái að
stunda nám í íslenskum fram-
haldsskólum og síðar háskólum,
sérstaklega á þetta við um börn
sem ekki hafa enskukunnáttu til að

byggja þetta nám á. „Við getum þó
aldrei litið fram hjá mikilvægi
móðurmáls fyrir sjálfsmyndina og
sem undirstöðu undir allt annað
tungumálanám. Þetta væri hægt
að leysa með kennslu á netinu í
móðurmálum nemenda, svipað og
í boði er fyrir íslensk börn sem eru
búsett erlendis. 

Lestur er grundvöllur náms
Börnum með annað móðurmál en íslensku fjölgar stöðugt í grunnskólum landsins. Fyrir þau
er lestrarkunnátta lykillinn að íslensku skólakerfi en reynslan sýnir að því miður ná erlendu
börnin í mörgum tilfellum ekki nógu góðum tökum á málinu til að geta lesið sér til gagns. 

„Börn sem kunna ekki að lesa á eigin tungumáli eiga 
erfiðara með að læra að lesa á íslensku, ekki síst að 
læra að lesa til að læra.“
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Sigríður Ólafsdóttir er umsjónarmaður móttökudeildar nýbúa í Háteigsskóla. Hún hefur í félagi við Önnu Guðrúnu Júlíusdóttur í Breið-
holtsskóla útbúið námsefni í íslensku fyrir erlend börn sem nýlega kom út.
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yfirstrikunar-
pennar frá

10 kr. pennaveski
frá

skólatöskur
frá

stílabækur
frá

79 kr.

995 kr.

9 kr.

LÆKJARGATA 2A  SÍMI 511-5001 OPIÐ 9.00 TIL 22.00 ALLA DAGA

Í vetur verður kvikmyndafræði kennd sem sjálfstæð
námsgrein innan bókmennta- og málvísindaskorar Há-
skóla Íslands sem aukagrein til 30 eininga. Guðni Elís-
son dósent í bókmenntafræði er einn þeirra sem haft
hefur veg og vanda að undirbúningi kennslunnar.
Hann var spurður hver tildrögin hefðu verið. 
„Þar sem þetta er útbreiddasta og miðlægasta listform
samtímans þá fannst okkur í rauninni hálfdapurlegt að
því væri ekki sinnt markvissara í fræðilegu samhengi,“
segir Guðni. En Samskip veita kennslu í faginu styrk og
greiða laun kennara í heilt ár, auk þess sem háskólinn
lagði sitt af mörkum. „Búið er að tryggja kennslu
næstu þrjú árin,“ segir Guðni. 
Hann segir vel hugsanlegt að námsgreinin verði gerð
að aðalfagi en vangaveltur séu jafnvel um að halda
þessi óbreyttu en færa greinina frekar einnig inn á
framhaldsstigið.
„Námið er margþætt. Við leggjum meðal annars
áherslu á að kenna undirstöðuatriði í kvikmyndateoríu,
og kynna til dæmis kvikmyndir annarra þjóðlanda. Svo

erum við með áherslu á kvikmyndagreinar, eins og
hrollvekju sérstaklega eða dans- og söngvamyndir eða
að sérstakur kvikmyndahöfundur er tekinn fyrir. Við
erum til dæmis með námskeið um Friðrik Þór Friðriks-
son,“ segir Guðni og bætir því við að farið sé eftir
hefðbundnum leiðum hvað varðar áherslur. 
Ráðinn verður einn kennari sem mun einvörðungu
kenna kvikmyndafræði. „Sú staða verður auglýst á
næstu vikum og ráðið í hana 1. janúar. Svo verða
ýmsir aðrir sem koma að náminu með eitt og eitt nám-
skeið,“ segir Guðni.
Hann segir aðrar deildir hafa aðgang að greininni en
námið sé þannig sett upp að grunnurin sé allur innan
bókmennta- og málvísindaskorar. 
„Við erum í góðri samvinnu við máladeildarinnar, og
verða þá franskar kvikmyndir kenndar í skor róm-
verskra mála, þýskar myndir innan þýskunnar, og svo
Hollywood-dans- og söngvamyndir, sem eru kenndar
inni í enskunni. Þannig getum við aukið úrval nám-
skeiða gríðarlega,“ segir Guðni.

Skólataskan er sennilega einn
mikilvægasti farangur sem við
berum gegnum lífið. Í fyrsta
lagi er hún áreiðanlega sá fyrsti,
sex ára börn eru yfirleitt ekki
með töskur með alvöru inni-
haldi á eigin ábyrgð mikið fyrr,
í öðru lagi ber hún tækin sem
við notum til að öðlast eitt það
dýrmætasta á lífsleiðinni,
menntun og þekkingu, og í
þriðja lagi verður skólataskan
hluti af okkur sjálfum þar sem við
rogumst með hana fyrstu tuttugu
ár ævinnar og stundum lengur.
Það er því mjög mikilvægt að
velja skólatöskuna rétt, einkum þó
allra fyrstu árin.
Hér eru nokkur heilræði við val á
skólatöskum:
■ Skólataskan þarf að liggja þétt

upp við hrygg barnsins og sitja á
mjöðmum til að álagið dreifist
jafnt á líkamann.
■ Böndin þurfa að vera breið,
bólstruð og stillanleg í lengd. Þau
þarf að vera auðvelt að losa og
herða svo börnin ráði sjálf við að
stilla böndin og eigi auðvelt með
að taka töskuna af og setja á. 
■ Brjóst- og mjaðmafestingar að
framan eru nauðsynlegar til að
taskan haldist sem næst líkaman-
um og hægt sé að hlaupa með
hana án þess að hún skellist í bak-
ið á barninu.
■ Töskubotninn þarf að vera stífur
til að vel fari um bækurnar. 
-Taskan verður að vera þægileg og
ekki of breið.
■ Skólataska á ekki að vega meira
en 10% af þyngd barnsins og alls
ekki yfir 20%. Æskilegt er að task-
an sé mátuð með bókum áður en
hún er keypt svo barnið fái tilfinn-
ingu fyrir henni.
Heimild: Barnið og skólataskan,
Heilsugæslan í Reykjavík 2002

Guðni Elísson dósent í bók-
menntafræði er einn þeirra
sem eiga veg og vanda að
kvikmyndafræðinni sem nú er
kennd sem sjálfstæð náms-
grein í Háskóla Íslands. 
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Útbreiddasta listformið
Kvikmyndafræði er ný sjálfstæð námsgrein innan bókmenntafræði- og málvísindaskorar. 

FR
ÉT

TA
BL

AÐ
IÐ

/M
YN

DI
RN

AR
 E

RU
 Ú

R 
SA

FN
I

ÞAÐ BORGAR SIG AÐ VANDA VALIÐ
Skólatöskur eru tískuvarningur eins og margt annað en
ýmislegt ber að hafa í huga við val á tösku.

nokkur ráð við val á skólatösku}

Gæta ber þess að skólataskan sé ekki of
þung og sitji vel á bakinu.
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www.start.is - 544 2350 - Bæjarlind 1, Kópavogi
* Meðaltalsgreiðsla á mánuði

Toshiba Satellite M40X-105
Örgjörvi:   Intel Celeron M 725 1.5Ghz
Minni:   256MB PC2700 DDR333 DDRAM
Skjár:   15.4” Widescreen WXGA (1280x800)
Skjákort:   Intel GMA 900
Harður diskur:  40GB S.M.A.R.T Drif
Geilsadrif:  CDR/DVD Combo drif
Netkort:   10/100 Netspjald

Hugbúnaður: 

Windows XP Home
Microsoft OneNote 2003
Norton Internet Security 2005
(90 daga útgáfa)

Kortalesari, TV-OUT, 
Rafhlaða 3.4 klst

Töskur frá 1.990

Toshiba Qosmio G20-105
Intel Pentium M 2.0Ghz
1GB (1024MB) PC2700 (2GB MEST)
17” Widescreen WXGA+ Truebrite 
1440x900 upplausn
nVidia GeForce 6600GT 128MB
160GB (2x 80GB S-ATA)
DVD±RW Geislaskrifari
54Mpbs þráðlaus netstýring
Windows XP home
Media Bay, Sjónvarpskort, Dolby Digital 

Sony VAIO A230
Intel Pentium M 725 1.6Ghz
512MB PC2700 DDR333 DDRAM
15” TFT Active Matrix, Ergobright, X Brite 
1400x1050 upplausn
ATI Mobility Radeon 9200 64MB
60GB S.M.A.R.T Drif
DVD±RW Geislaskrifari
54Mpbs þráðlaus netstýring
Windows XP Professional
MS kortalesari, 4.5 tíma rafhlaða, 
           glæsilegt útlit

Toshiba Satellite L10-189
Intel Pentium M 725 1.6Ghz (Dothan)
512MB PC2700 DDR333 DDRAM
15” XGA Skjár 
1024x768 upplausn
Intel 852GME skjástýring
60GB S.M.A.R.T Drif
DVD±RW Geislaskrifari
54Mpbs þráðlaus netstýring
Windows XP Home
SRS® TruSurround XT tæknin ásamt 
           Harman Kardon hátölurum 

FSC Amilo M 1425
Intel Pentium M 745 1.8GHz (Dothan)
1GB PC2700 DDR333 DDRAM
15.4" Widescreen skjár
1024x768 upplausn
ATi Mobility Radeon 9700 TV-OUT
80GB S.M.A.R.T. Drif
DVD ± R/RW Dual Layer skrifari
54Mpbs þráðlaus netstýring
Windows XP Home SP2
Frábært skjákort í leikina

149.700 133.700 154.700288.700
EÐA 9.665,- Á MÁNUÐI Í 36 MÁNUÐI EF 
GREITT ER MEÐ TÖLVUKAUPALÁNI TM*

EÐA 5.136,- Á MÁNUÐI Í 36 MÁNUÐI EF 
GREITT ER MEÐ TÖLVUKAUPALÁNI TM*

EÐA 4.644,- Á MÁNUÐI Í 36 MÁNUÐI EF 
GREITT ER MEÐ TÖLVUKAUPALÁNI TM*

EÐA 5.318.- Á MÁNUÐI Í 36 MÁNUÐI EF 
GREITT ER MEÐ TÖLVUKAUPALÁNI TM*

89.700
FYLGIR FRÍTT

FYLGIR FRÍTT

FYLGIR FRÍTT
FYLGIR FRÍTT



Íslandsbanki kynnir Námsvild – þjónustu fyrir 

námsmenn sem gera kröfur. Námsvild er sérsniðin að 

fjármálaþörfum námsmanna og innifelur betri kjör og 

ýmis fríðindi.
Kynntu þér málið á isb.is

  * kortin verða ókeypis til 16. september 
** gildir í eitt ár
  * kortin verða ókeypis til 16. september 
** gildir í eitt ár 

100 fríar færslur á ári
Ókeypis persónugert debetkort *
Bílalán fyrir námsmenn
Ókeypis kreditkort með ferðaávísun
Ókeypis fartölvutrygging **
1.500.000 kr. námslokalán
Hagstæðari yfirdráttarvextir
Bankaábyrgð á námslánum
Hagstætt tölvukaupalán
Ókeypis ISIC kort
Flott inngöngugjöf
... og margt fleira!
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Kawasaki VN 2000 nú á aðeins
1.899.000, allt fyrir hjólafólk, gerið
verðsamanburð www.benni.is S. 590
2000. Opið laugardaga.

Frábærar græjur, 50% afsláttur!
www.benni.is S. 590 2000, opið laugar-
daga.

Bílabúð Benna ehf. 
Vagnhöfði 23, 110 Rvk.

Sími: 590 2000
www.benni.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-
landi og USA. www.bilasol-

ur.is/magnusson

Porsche 911/993 Ár 1996 Ek.58 þ.km
286 hö Sjáfskiptur - ABS - Leðuráklæði
- Topplúga - Xenon -Þj.bók. Verð 5.890
Ágúst 862-2000 eða Stefán 822 2885
myndir á www.bilasolur.is/magnusson

M.Benz E 200 K Classic (W211) 2005
módel - Ek 31 þ.km - ABS - nýar 18”
Álfelgur - ESP stöðugleikakerfi, CD -
topplúga - Hraðastillir - Þjónustubók -
og fl. Verð 3.950.000 Allir litir fáanlegir
‘Agúst 862-2000 eða Stefán 822 2885
myndir á www.bilasolur.is/magnusson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Mazda 6 2.0 L. 03/2003, ek. 35þús.
km., ssk., leður, sóllúga, álfelgur, o.fl.
Upplýs. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Volvo Cross Country. 5.2001, ek. 60,
verð áður 3.290 þ. Tilboð 2.750 stgr.

VW Transporter 2004, ek. 100 þ. Verð
3.370 þ.

VW Carwella 2003, ek. 136 þ. Verð
2.490 þ. Tilboð 2.190.

Renault Kangoo 2000, ek. 104 þ. Verð
650 þ. Tilboð 480 þ.

VW Caddy 2000, ek. 92 þ. Verð 720 þ.
Tilboð 480 þ.

VW Transporter 11.2000, ek. 120 þ.
Verð 1.040 þ. Tilboð 730 þ.

Jeep Cherokee Limeted 4,7 árg. 2000,
100% lán ca 2.100.

Iðnaðarmenn og verktakar við eigum
vinnubílin fyrir þig, bæði stóra og
smáa.

Bílasala Guðfinns
Bíldshöfða 8, 112 Reykjavik

Sími: 562 1055
www.guffi.is

Nissan Terrano diesel árgerð ‘99, sjálf-
skiptur, ekinn 102 þús., 33” hækkun,
álfelgur, brettakantar, topplúga, topp-
bogar, dráttarkúla o. fl., sk. ‘06, verð
1.850.000,- 100% lánað, 821 6292.

MM Pajero árgerð ‘98, diesel 2,5 - ek-
inn 126 þús., álfelgur, 7 manna, ný
tímareim, lítur sérlega vel út og er í
mjög góðu lagi, sk. ‘06, verð 1.580.000,
100% lánað, 821 6292.

VW Golf comfort árg. 99 ekinn 107
þús., 5 dyra, sk. ‘06 100% lánað verð
720.000,- 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Til sölu Yamaha XT660R Nýtt hjól, óek-
ið. Bílabankinn S. 588-0700 / 663-
3300

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabank-

inn.is

VW Golf Comfortline STW. Árgerð 2000.
Ekinn 119 þ. km. Verð kr. 890.000.
möguleiki á 100% láni.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Porsche 944 ‘87 ek. 206 Topp eintak V.
840 þús. Ath. skipti ódýrari.

BMW 745IA skr.7/02 ek.53 Einn með
öllu V. 6700 þús. Ath.skipti ódýrari

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Landrover TD5 ES 7 / 2002, ekinn 13
þús. km. Sjálfskiptur, leðurinnrétting,
loftpúðafjöðrun, “Sound System”, rafm.
í rúðum, rafm. í sætum, dráttarkrókur,
viðarinnrétting, leiðsögukerfi, ofl. Verð
3.740 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Volvo XC90 árgerð 2005, ek. 4 þ.mílur,
svartur, álfelgur, premium sound pakki,
heilsársdekk, leður o.m.fl. Verð
5.190.000.- Bílasölusvæðið við Klett-
háls er algjör nýjung á Íslandi sem alltaf
hefur vantað, skoðaðu mörg hundruð
bíla... sjáumst!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Bílaleit okkar ber árangur! Leitaðu að
draumabílnum með Bílaleit þjónustu Is-
landus.com. Nýjir og nýlegir fólksbílar,
jeppar og pallbílar. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu Bíla-
Búð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð og
100% bílalán. Þú finnur bestu og örugg-
ustu bílakaupin á www.islandus.com

Fær frábæra dóma! Jeep Liberti jeppinn
er skemmtilegur og lipur jeppi utan
vega sem innanbæjar. Árgerð 2002.
Sjáðu frábæra umfjöllun á vefnum okk-
ar. Bíllin er kominn til landsins og til af-
greiðslu strax. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins Allt að 5 ára ábyrgð og
100% bílalán. Þú finnur bestu bílakaup-
in á www.islandus.com Bíllinn er á
staðnum - Hringdu í 552 2000 til að
skoða hann!

Bílar til sölu

v/ Breiðhöfða • www.notadirbilar.is

Í tilefni af opnun bílakjarnans 
höfum við ákveðið framlengja tilboð á

völdum bílum fram yfir helgi.

Isuzu trpper 3.0 disel 35“dekk
km 127þ 5g og fl verð 2.20þ
TILBOÐ 1.750Þ ATH SKIPTI.

M.BENZ 200 CLK nýsk 1/02 km
37þ ssk álfe og fl verð 3.290
ath skipti.

M.BENZ 200 CLK nýsk 1/02 km
37þ ssk álfe og fl verð 3.290
ath skipti.

NISSAN ALMERA árg 97 km
146þ 5g verð 420þ ath skipti.

OPEL ASTRA 1.2 nýsk 12/03
km 38þ 5g verð 1.330 
TILBOÐ 1.090þ

OPEL OMEGA DISEL árg 99 km
210þ ssk verð 1.290þ TILBOÐ
880 SÉRTILBOÐ NÚ 780Þ 

PEL VECTRA árg 97 km 120þ
ssk verð 690þ 

GMC JIMMY sls 4,3 árg 95 km
180þ ssk verð 790þ 
TILBOÐ 550þ

VW PASSAT COMF TDI árg 98
km 228þ 5g gott viðhald verð
1.150þ TILBOÐ 880þ

SUZUKI IGNIS 4X4 nýsk 1/01
km 32þ 5g verð 890 
TILBOÐ 750Þ 

ISUZU TROOPER 3.0 DISEL
nýsk 8/99 km 183þ 5g verð
1.890þ TILBOÐ 1.590Þ 

RENAULT MEGANE CL árg
2000þ km 64þ 5g verð 795þ
TILBOÐ 620Þ 

FORD MUSTANG V6 nýr bíll ssk
álf og fl verð 3.190þ 
TILBOÐ 2.790Þ

M.BENZ E 430 4MATIC nýsk
5/00 km 126þ ssk álfe og fl
verð 3.690þ TILBOÐ 3.290Þ

VW GOLF STW árg 95 km 164þ
ssk verð 290þ TILBOÐ 190Þ 

JEEP GRAND CHEROKEE OVER-
LAND árg 04 km 26þ ssk álfe
sóll og fl verð 4.390 
TILBOÐ 3.990Þ

HONDA CRV EXECUTIVE 2.0I I-
VTEC nýsk 1/05 km 19þ ssk
leður lúga og fl verð 3.290þ
bein sala. 

FORD ESCAPE LTD luxury-com-
fortpakki árg 05 km 19 ssk leð-
ur lúga krókur og fl verð 3.390
litir: SVARTU, GRÁR, SILFUR.

Vantar alla gerðir bíla 
á staðinn. Nóg pláss
Nýja Bílahöllin - Bílkjarninn Eirhöfða, 
110 Reykjavík. www.notadirbilar.is
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Ford F 350 Lariat 6,0 Diesel einn með
öllu. Nýr bíll. Gott verð með VSK. S. 898
2811.

Til sölu Ford F-350 Lariat 4x4 árg 1999
ek. 80 þús., leður, dísel, einn með öllu
verð aðeins 2.150 þús. m/vsk. Uppl. í s.
892 1116 & 892 5005.

Til sölu Ford Excursion LTD .árg 2001
ek. 102 þús., 8 manna, eins og nýr leð-
ur, dísel, verð 3990 þ. Uppl. í s. 892
1116 & 892 5005.

Til sölu Cadillac Escalade árg 2002 ek-
inn 33þ, 7 manna, leður einn með öllu
20” felgur+ aukafelgur. Uppl. í s. 892
1116 & 892 5005.

Til sölu M Benz Ml 55 AMG árg 2001 ek.
aðeins 28 þús., e-m öllum aukahlutum.
Verð aðeins 4.900 þús. Uppl í s. 892
1116 & 892 5005.

M Benz C320 árg 2004, ek. 10 þús ,
hlaðinn aukabúnaði, bíll fyrir vandláta.
Verð 4.400 þús. Uppl í s. 892 1116 &
892 5005.

M Benz E320 ár 12/03, ek. 9 þús. Leð-
ur, glerlúga, vel útbúinn. Verð aðeins
5.300 þús. Uppl í s. 892 1116 & 892
5005.

Daiwoo Nubira’99 beinsk. ek. 156 þ.
Uppl. 692 0211.

BMW 316 ‘92 beinsk. ek. 139 þ. Uppl.
692 0211.

Opel Astra’95 sjálfsk. ek. 125 þ. Uppl.
692 0211.

Volvo árg. ‘96 framl. í Hollandi, ssk., hiti
í sætum, v.dekk. V. 100 þús. Uppl. í s.
663 2788, Þorsteinn.

Til sölu Hyundai Trajet árg. ‘03, ek. 54
þús. Bsk., spoiler, álf., krók. V. 1.790 þús.
Fallegur bíll. Uppl. í s. 899 6350.

Toyota Corolla 1600 stw árg. 1993. Gott
eintak. Tilboð óskast. Uppl. í síma 845
7175.

Volvo 240 ‘88 til sölu á 90 þús. Uppl. í
síma 846 2603.

Til sölu Toyota Carina ‘89. Verð 30 þús.
Toyota Corolla ‘91, verð 50 þús. Nissan
Micra ‘94, verð 160 þús. Uppl. í s. 893
4880.

Til sölu VW rúgbrauð árg. ‘79, ekinn 27
þús. km á vél. Uppl. í s. 568 5738.

Volvo 244 GL árg. ‘81. 2.0, sjálfsk. Ek.
186.000 km. Verð 80.000. Sími 867-
8881.

VW Golf 1.8 ‘97 beinsk., sk. ‘06 góður
bíll á góðu verði, 180 þús. stgr. Uppl. í s.
846 1065.

Megatilboð!
Daewoo Lanos SX árg. ‘99, 5dyra, topp-
lúga, álfelgur og fleira. Flottur bíll. Ásett
verð 450 þús. Tilboð 250 þús. stgr.
Uppl. í s. 691 9374.

Opel Omega 2.0 i Árg. ‘88. Ssk. Topp-
lúga. Þarfnast viðgerðar. Tilb. Uppl. í s.
899 4094.

Tilboð Tilboð
Opel Astra station 6/’96 ek. 139 þ. 5
gíra. Ásett verð 340 þús. Fæst á 180 þ.
stgr. S. 899 3939.

Til sölu Dodge Aris station árg. ‘87, ek.
80 þús. Þarnast lagfæringar. Verð 70
þús. Uppl. í s. 690 2244.

Honda Accord ‘91 ekinn 181 þús. Sk.
‘06. Verð ca. 200 þús. Uppl. í s. 616
9301.

MMC Lancer EXE ssk. Gangfær. Þarfnast
aðhlynningar og skoðunar. Verð 40 þ. S.
899 9039.

Honda Civic Vti, svartur 3ja dyra. Mikið
endurnýjaður. Uppl. í síma 866 8486.

Nissan Sunny ‘89 til söu vel með farinn
bíll. Verð 90 þús. MMC Galant ‘93 með
bilaðri skiptingu. Verð 80 þús. S. 899
7664, Kristinn.

Scoda Forman station árg. ‘93, sk. ‘06.
Verð 80 þús. Sími 698 4917.

Toyota Corolla árg. ‘92, 3ja dyra, ljótur
en gangfær. Selst á 50 þús. Uppl. í s.
869 4446.

Daihatsu Charade sk. ‘06, árg. ‘88, ek.
80 þús. Mjög vel með farinn bíll. Nýyfir-
farnar bremsur og púströr. Reyklaus. S.
692 4858.

Hyundai Coupe turbó ‘93, tjónaður á
30 þ. Primera ‘92, dísel á 30 þ. Einnig
mikið af dekkjum á 1 þ. stk, S. 896
8568.

VW Golf GLI árg. ‘98, ek. 57 þ. Sjálfsk.
Ný tímareim, nýskoðaður, smurbók frá
upph. Heilsársdekk, reyklaus. Verð 620
þ. Tilboð. 499 þ. stgr. S. 663 3877.

Corolla Si ‘93 til sölu. Álfelgur, topplúga
o.fl. Toppeintak. Sami eig. síðan 2000.
Uppl. í s. 868 5660.

Til sölu Toyota Carina E. Árg. ‘93. Bíll
með topp viðhald, ásett 440 þ. Tilboð
375 þ. Uppl. í síma 893 0173, (Einar).

Toyota Corolla ‘96 ek. 158 þ. Hvítur, 15”
álf. 205*50 upplýsingar í s. 891 9859.

Honda Shadow 500VT 1985 til sölu,
ekið 13.800 mi, fæst með nýjum jakka
og hjálmi, verð 330.000. Uppl. í síma
896 2474. Rögnvaldur.

Honda Civic VTEC 1500 sl. ‘98, ekinn
122 þús. Álfelgur, CD, magnari. Nýskoð-
aður. Verð 690 þús. Sími 897 9962 eft-
ir 5 á daginn.

Citröen Xsara ‘01 ek. 77 þús. 1.6 vél.
Reyklaus og sparneytinn 850 þús. S.
895 7666.

Opel Astra árg. ‘00, ek. 59 þ. km, 1600
vél, ssk. Bónusverð 760 þ. S. 862 8618,
Maggi.

Gæðingurinn
Subaru Impreza 1600 árgerð 1999,
skráður í des. ‘98, beinskiptur, bensín.
Ekinn 120 þús. Nýskoðaður án athuga-
semda. Verð 550 þús. Bein sala engin
skipti. Uppl. hjá Helga í s. 849 7386.

Opel Vectra árg. ‘99, ek. 80 þ. km, topp-
eintak, sk. ‘06. Verð 680 þús. Uppl. í s.
660 0088.

Volvo 850 2,0 GL ssk., 06/’96. V. 780 þ.
Gull fallegur bíll í toppstandi. Uppl. í
síma 864 8338 & 562 8333.

VW Passat árg ‘00 til sölu. Ek 75 þús.
300 þús út og yfirtaka bílalán á 650
þús. Hægt að fá bíll upp í. S. 659 2607.

Toyota Rav 4x4 1997 ekinn aðeins 114
þús. Ný heilsársdekk, krókur, 2 eig.
Mjög gott eintak. Verð 850.000. Uppl. í
síma 821 5649.

MMC Galant GLS árg. ‘98, ek. 123 þús.
Sjálfsk., rafm. í rúðum. Verð 850 þús.
Ath. skipti á ódýrari Uppl. í s. 696 3867
& 555 1452.

BMW 318i árg. ‘97 sportinnrétting,
spoiler, low profile, JBL hátalarakerfi.
Ekinn 168 þús. Listaverð 850 þús. Til-
boð 780 þús. S. 823 5227.

MMC Galant, árg. ‘99, ek. 112 þ. Silfrað-
ur m/ stórum spoiler, CD, 15” álfelgur.
Sumar+vetrard. Ásett verð 1.350 þús. S.
864 9388.

VW Golf 1600 Comfortline STW 10/00,
ek. 67 þ. km, 5 gíra. Verð 1.000.000. S.
699 1631.

Til sölu Volvo S 40 ‘00, ekinn 67 þús.,
með 2000 vél og 160 hö. Skipti mögu-
leg. S. 697 4101.

Flottur fyrir veturinn
Fjórhjóladrifinn Jagúar x-type, 2,5 árg.
2002, ssk., með öllu. Verð 2.650 þús.
Uppl. í s. 421 4888 & 869 0996.

Nýr Lexus IS-200 Sport, ssk. 05.05. Ek.
4000. V. 3.450.000. Engin skipti. Uppl. í
s. 691 0202 & 692 7273.

300-500 þús. staðgreitt!
Passat, Benz, Subaru eða svipaður fjöl-
skyldubíll óskast. Uppl. í s. 861 7271.

Toyota Hilux árg. ‘85 mikið breyttur bíll,
38” dekk, 350 Buick fl.fl. Verð Tilboð.
Skoða öll skipti. Uppl. 868 5922.

Splúnkunýjir frá kr. 3.390.000 Næstum
nýjir 2005 árgerð frá kr. 2.800.000!
Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi
ársins 2005! Eigum flesta liti á lager og
bjóðum lægsta verðið á nýjum bílum.
Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði eða
kjarakaup í stærstu BílaBúð landsins.
Allt að 5 ára ábyrgð og 100% bílalán.
Þú finnur bestu bílakaupin á www.is-
landus.com www.islandus.com

Grand Cherokee, árg. 1996, ek. 160 þ.
km. 5200cc vél. Bónusverð 799 þ. S.
862 8618, Maggi.

7 manna MMC Pajero árg. ‘92, V6 3,0.
ek. 197 þús., ssk. Toppeintak. Verð 450
þús. Möguleiki á 100 % láni. S. 822
4167.

Patrol SE ‘99, ek. 165 þ. M. aukatank,
35”, vetrardekk á felgum, nýtt hedd,
tímareim og dísur. V. 2,6 m. Áhv. 6 m.
Uppl. í s. 695 0870.

Ford Explorer ‘91 ek. 112 þ. Mikið end-
urnýjaður og góður bíll ásett v. 400 þ.
Skoða öll skipti nánari uppl. í s. 899
3621.

Toyota Landcruiser VX 120 08/’04 8
manna, steingr., ek. 16 þús., ssk. Uppl í
s. 895 4191.

Plasthús(skel) til sölu. Árg.’05, glans-
svart, hækkar að aftan, skyggðar rúður,
mjög flott hús. Passar á Ford pallbíl
250/350 (2m. pallur). Verð kr. 190 þús.
Uppl. í s. 897 2717.

VW LT35 nýr og óekinn, millilengd, hár-
toppur, central læsingar, rafm speglar.
Verð 3.200 m/vsk. Uppl. í s. 892 1116 &
892 5005.

Toy Hiace 16/08.99 dísel, Sjálfsk. aftur-
dr. Ekinn aðeins 84 þ. km. Smur/þjón-
ustubók, verð 960 þ. + Vsk. S. 892
9021.

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

BÍLAR TIL SÖLU

VESPUR TIL SÖLU
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Til sölu Dodge Sprinter 316 cdi nýr og
óekinn, með öllum aukahlutum, 13
manna+1 tilbúinn í vinnu. Verð aðeins
5.100 þús. Uppl. í s. 892 1116 & 892
5005.

MB-3538 ágerð ‘94, ekinn 412 þ. km.
Verð 2.600 +vsk. Uppl. í s. 846 8564.

Til sölu Volvo FM 12 ek. 430þ. Árg.
12/’98, kassi og lyfta, góður bíll V. 3.500
þ. + vsk. Bíla- og vélasala Borgarnesi s.
437 1200 & 894 8620.

Dodge Ram 2500 ‘95 Dísel +Veri Lite
‘99 pallhús fullt af aukahlutum. Verð
2.400 þ. Uppl. í s. 866 6170.

Til sölu GMC Van Tura 1989 húsbíll.
Verð 700 þús, eða skipti á gröfu. Góður
bíll. Uppl. í síma 587 4700 & 899 4009.

Yamaha YZ 250F árg. 2005 nýtt.
Yamaha YZ 250T árg. 2005 nýtt.
Yamaha WR 450F 2005 og notað 2004.
Yamaha TTR 125 og TTR 90 árg. 2004.
Góð hjól á góðu verði. S. 898 2811.

Til sölu Honda Shadow 1100 árg 1986
, hjól í góðu standi, frábært byrjenda
hjól. Verð 450 stgr. Uppl. í s. 892 1116
& 892 5005.

Suzuki RM 250 03/’05 ekið aðeins 20
tíma. Eins og nýtt. Verð 540 þús. Til sýn-
is og sölu í Púkanum sími 566 6820.

Honda CBR 600 ‘02, 3 þús. km. V. 800
þús. S. 863 3945.

TOPPHJÓL!!!!!!
Til sölu Bombardier Baja 650 cc. Árgerð
2004. Kraftmesta hjólið í dag. Sama og
ekkert notað. Tilboð 750 þús. Uppl. í s.
696 1122.

Til sölu ný kerra 1,20x2,50, hægt að
leggja niður fram og aftur gafl. Uppl. í s.
823 6049 & 692 6044, er á Selfossi.

Fellihýsaleiga.
Til leigu fellihýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Segla-
þjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.

Rómantískar
Rómantískar ágúst nætur í fellihýsi.
Viku og helgarleigur. Uppl. í s. 616
2716.

Bayside fellihýsi til sölu árg. ‘04, skráð
‘03, upphækkað, fortjald og aðrir auka-
hlutir. S. 862 1425.

Til sölu 8 feta Camplitet ‘99, fortjald frá
Seglás og 220V, ný dekk. Lítur vel út. S.
564 5523.

Frítt á tjaldsvæðið í Hveragerði á Blóm-
strandi dögum 26-28 ágúst. Dagskrá
við allra hæfi alla helgina, verið velkom-
in.

Coleman Cheyenne árg.’98-’99 gott og
vel með farið hús með ýmsum auka-
búnaði. Verð 800.000 kr. Sími 566
6280 & 892 8298.

Óska eftir að kaupa Esterel Top value
‘98 eða yngra. Til greina koma skipti á
Esterel Caramatic 2001. Uppl. í s. 825
1119.

Geymsluhúsnæði hjá Flúðum. Steypt
gólf og upphitað. Tökum við vögnum
um helgina. dorib@hive.is S. 863 8099.

Til sölu 9 feta Dutchmen. Upphækkað-
ur og á stærri dekkjum. Vel með farinn
og í mjög góðu standi. Verðhugmynd
375 þ. Uppl. s. 567 1983, 695 1983.

Combi Camp.
Vorum að fá nokkra notaða Combi
Camp tjaldvagna af árgerð 1999-2004,
góðir og vel með farnir vagnar. Til sýnis
hjá Compi Camp Ísland, Smiðjuvegi 6-
8 (græn gata) S. 517 2222

Combi Camp
Combi Camp Venezia árgerð 2004,
með fortjaldi og geymslukassa, góður
og vel með farinn vagn Tilboð 510.000
þúsund. Combi Camp Venezia árgerð
2004, með hliðarkálf og geymsluboxi
undir vagni. Tilboð 480.000 þúsund.
Vagnarnir eru til sýnis og sölu hjá
Combi Camp Ísland, Smiðjuvegi 6-8,
sími 517 2222.

Til sölu. Camplet apollo lux tjaldvagn
árg. ‘97. Fylgihl, eldhús, yfirbreiðsla,
einángrunarmotta, vasastykki, gaskassi,
og teppi í fortjald. Vel umgenginn vagn.
Verð 290.000. Uppl. síma 896 5607.

Trigano tjaldvagn árg. 1997 með for-
tjaldi. Vel með farinn og lítið notaður.
Verð 220 þús. S. 693 1193.

Mikið úrval af minni bensín og disel raf-
stöðvum á lager. Sérpantanir á stærri
stöðvum sniðnar að óskum kaupenda.
Upplýsingar hjá sölufulltrúum Merkúr
hf. 824-6063 og 824-6061.

Til sölu JCB 130W ‘95, ek. 13600 vst.
Tylpter. Mjög fín vél. V. 2900 þ. + vsk.
Bíla- og vélasala Borgarnesi s. 437
1200 & 894 8620.

Gerni 400GTA 200 bör, 930l/klst. Að-
eins kr. 99.900 án vsk. kr. 124.376 m.
vsk. Jötunn Vélar ehf. Austurvegur 69
Selfoss s. 480 0400. www.jotunn.is

Drifskaftaefni
Og aukahlutir t.d hjöruliðir, hjöruliðs-
gafflar, kúplingar, drifskaftarör, hlífar o.fl.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

John Deere hágæðaolíur;
Smurolíur, vökvakerfisolía, koppafeiti
og frostlögur. 50% lengri endingatími.
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-
8600

SEAT vinnuvélasæti.
Sæti í jeppa, báta, vörubíla, vinnuvélar
og lyftara Vélaborg ehf., Krókhálsi
5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2,
603 Ak, 464-8600

Jungheinrich pal-
lettutjakkar

málaðir eða galvaniseraðir, báðar gerð-
ir með “quick lift” Verð frá kr. 46.586-
án vsk. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110
Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464-8600

Lyftaravarahlutir
í flestar tegundir lyftara, keðjur, mast-
urslegur, dekk, gafflar ofl. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Til sölu Calmar ‘93 rafmagnslyftari lyfti-
geta 4 tonn. Í góðu standi. Verð 850
þús. Upplýsingar í s. 893 5531.

Gott línuskip til sölu. M/B Marta Ágústs-
dóttir, 360 tonna skip. Hentar mjög vel
til línuveiða, allt millidekk bátsins er
einn salur og lest karavædd. Nýtt raf-
magn, rafmagnstöflur, ljósavélar, ný-
upptekin aðalvél og góð tæki í brú. Ball-
anstankar og veltitankur eru í skipinu,
kojur fyrir 15 menn. Skipið liggur í
Grindavíkurhöfn. Nánari upplýsingar
veitir Ólafur Arnberg í síma 426 8286
eða 894 2013
www.blogg.central.is/auglysing-1

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bata-
land.is

Fis eins og tveggja manna, til sölu.
Myndir og frekari upplýsingar
hans@internet.is

Vantar 4 felgur 15” 5 gata undir Skoda
Octavia. Uppl. í s. 568 1830.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18
Lau. 10-15.

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

Ópel partar
Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553 9900, 845 2996.

Peugeot-Citroen.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

S. 555 3560
Bílapartar og Þjónusta eigum varahluti í
flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Bensínvél í Izusu trooper til sölu. Uppl.
í s. 847 8537.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, ‘97, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra
‘91, Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300
‘90, Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai
Coupe Turbo ‘93. Sonata ‘92. S. 896
8568.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Full búð af nýjum vörum frá Austur-
löndum. Frábært úrval. Vaxtalausar létt-
greiðslur. Sigurstjarnan, S. 588 4545.
Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18 virka
daga og 11-15 laugardaga.

Frábær dægrastytting. Hljóðbækur á
fínu verði fást á www.hljodbok.is og í
bókabúðum.

1000.-kr. Tilboð!
Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-21 alla
daga, einnig er opið í hádeginu á föstu-
dögum. Pizza 67 Austurveri, Háaleitis-
braut 68. S. 800 6767.

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evr-
ópu og Asíubíla, t.d. boddíhlutir,

ljós, kúplingar, stýrishlutir,
bremsuhlutir, handbremsubarkar,

vatnsdælur, öxulliðir og hosur
ljóskastarar, tímareimar, viftureim-

ar, spirnur, spindilkúlur. Og allir
varahlutir fyrir Toyota. Eingöngu

ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánu-
daga-föstudaga. Betri vara,
betra verð. Sími 567 6020.

Bíldshöfði 18

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Kerrur

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

        

     

TIL SÖLU
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Eigum til 2 lítið notaða kæla með frysti
borði frá Linde fyrir verslanir. Breidd
1.90x hæð 1.92 cm 2 stærðir gott verð
ef samið er strax. Uppl. í s. 892 1116 &
892 5005.

Eigum tilbúna stiga, hringstiga og hand-
riðaefni á lager. Fura, beyki og eik.
Handlistar, plast, ryðfrítt, festingar og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26 Kópavogi.

Til sölu hreinræktaðir íslenskir hvolpar,
fallegir og heilbrigðir. Uppl. í síma 869
0810, Anna Heiða.

Til sölu SKY + móttakari, mjög gott
verð. Nýr og ónotaður. Uppl. í síma 820
3712.

Bílskúrssala Dúfnahólum 6 kl. 13-19
19, 20 & 21. ágúst. S. 557 2076. Bækur,
föt, töskur, skrautmunir.

Gervihnattadiskar, Sky og Dreambox.
Einnig til sölu myndavélakerfi. Uppl. í s.
893 6870 & 893 4880.

Vel með farið eldra sófasett 3+2+1
sófaborð fylgir. Verð 30 þús. Uppl. í s.
555 1305 & 899 2120.

Verðum með til sölu gömul skólaborð
og stóla í Fjöltækniskólanum (Sjó-
mannaskólanum) við Háteigsveg laug-
ardaginn 20. ágúst frá kl. 10.00 til
14.00.

Íssk. 144 cm m/sér frysti á 10 þ., 113
cm á 8 þ. Frystiskápur á 10 þ. Eldavél á
5 þ. Þríhjól á 2 þ. Hjólabretti á 3 þ.
Barnabílstóll á 2 þ. Línuskautar 2 þ. 28”
sjónvarp á 8 þ. Barnakerra á 4 þ. Einnig
varahlutir í ýmsa bíla og mikið af dekkj-
um á felgum á 1 þ. stk. S. 896 8568.

Tilboð óskast
Nýtt og ónotað glæsilegt Pioneer
heimabíósett selst mjög ódýrt vegna
flutninga. Verð 11 þús. Einnig nánast ný
þvottavél á 5 þús. Fyrstur kemur fyrstur
fær. S. 821 6254 Jón.

Kaupum gamlar vínylplötur, gott verð,
góð tilboð. Uppl. í s. 698 8629.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898
0690 (Ríkharður). Frá kl 8-23.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894 eftir kl.18:00.

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Til sölu vegna flutnings tölvueftirlits-
myndavélakerfi. S. 896 8934 Björn.

Beygjuvélar -klippur.
Úrvals einfasa járnabeygjur og klippur.
Taka 25 MM. Tvær beygjugráður. Góð
verð og þjónusta. Rafbjörg EHF, Vatna-
görðum 14, sími 581 4470.

Honda ljósavél 2.2kw. Gott verð. Upp-
lýsingar í s. 663 5856.

Steypumót til sölu. Hunnebeck Manto
ásamt fylgihlutum til sölu. Samtals ca
430 m2. Hæð á flekum 270. Verð 3,2
millj. auk VSK. Upplýsingar í síma 824
0676.

Skotbómulyftari til leigu/sölu. Allt að 18
metra útskot. Upplýsingar í síma 824
0676.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.ven-
us6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Heimsfrægu Nag Champa reykelsin fást
hjá okkur kr 250. Allt á sínum stað.
Hókus Pókus Laugavegi 69 s. 551 7955
www.hokuspokus.is

Ibiza komið frá 29.900. Frábær rúm.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akur-
eyri, s. 551 5200 & 461 5300.

Rýmingarsala á UN skóm. Fiskislóð 18.
Allir barnaskór 500 kr. Mikið úrval af
herra og dömuskóm á 500 kr. Aðeins 2
verð, 500 kr. og 1.000 kr. Tugir tegunda,
margir litir.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala Oddsteins
Gerum tilboð í minni og stærri verk. tek
einnig að mér lagningu. Steini. S. 663
6666 / 663 7666.

Garðeigendur á höfuðb.sv Klippingar á
trjám og runnum Baldur Gunnlaugsson
Skrúðgarðyrkjumeistari Sími 690 6972.

Tökum að okkur viðgerðir og málninga-
vinnu. Uppl. í s. 869 3934, Viðhald og
Málning ehf.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

A.H.K Flutningar.
Tek að mér flutninga. Get bætt við mig
föstum flutningum fyrir fyrirtæki, er
með stóran bíl sem hefur heilopnum
beggja megin. Sími 869 3046 Arnór.

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898 0690
(Ríkharður). Milli kl 8-23 alla daga.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lest-
ur og fáðu svör við spurningunum þín-
um. 908 5050. Lára & Laufey.

Alspá 908 6440.
Spil, bolli, hönd, tarrot, trans, miðlun.
Huglækningar. Finn týnda muni. 908
6440.

Spái í spilin með ykkur. Tímapantanir í
s. 691 8504. 100 kr. mín. Hildur.

Perket og Flísar Hröð og góð þjónusta
Uppl. gefur Guðmundur í s. 820 1974.
Parket og Flísar ehf.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is

15 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is og herbali-
fe@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Nám í útlitsráðgjöf
The Academy of Colour and Style - út-
lits- og förðunarskóli. Innritun er hafin
fyrir haustönn, uppl. í síma 533 5101.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Design tískustólinn, verð áður 29.900,
verð nú 14.900 www.rum.is Snorra-
braut 56, Rvk. S. 551 5200, Glerárgötu
36, Akureyri 461 5300.

Svart leðursófasett til sölu 3+1+1. Verð
15 þús. Uppl. í s. 868 8116.

Til sölu 3ja sæta grábrúnn sófi m/legu-
bekk, IKEA hjónarúm, IKEA tv-skápur. S.
822 0182.

Ein glæsilegustu borðstofu húsgögn
landsins til sölu. Borð og 12 stólar, tveir
skenkir. Úr ljósum við (Birki). Íslensk
smíð frá 1940. S. 692 7037

3 ára King Size amerískt rúm (2x2m)
frá Húsgagnahöllinni. Hjól, fætur og
pífulak fylgir. Verð ca. 80 þús. Uppl. í s.
661 7265.

Litla stúlku vantar pössun í vetur. Er 8
mán. og vantar pössun á mán.-fim. 4-5
tíma á dag Nánari uppl. í s. 869 0577.

Hundabúr-Hvolpagrindur
Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laug-
ard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Íshundar
Skráningu á haustsýningu félagsins lýk-
ur 2. sept. nk. Skráning fer fram á skrif-
stofu félagsins Síðumúla 31, á ishund-
ar@ishundar.is og í símum 863 0474 &
863 8596.

Dýrahald

Barnagæsla

Húsgögn

Kennsla

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, helluleggjum, þöku-

leggjum, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og tún-
fífla og margt margt fleira. Gerum

góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.

Þórhallur s. 846 0864 Hjörleif-
ur s. 868 2667.

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Gluggatjaldahreinsun og
tækniþrif.

Hreinsum flestar gerðir glugga-
tjalda t.d rimla, strimla og plíserð-
uð. Einnig sjónvörp, tölvur, lykla-
borð o.fl. sót af brunamunum.

Bónbræður ehf, Hjallahrauni 8,
s. 699 8403 & 896 5066

www.bonbraedur.is.

Hreingerningar

ÝmislegtVerslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Lagersala Lagersala!
Aðeins þrjú verð á fatnaði 500 kr,
1000 kr, 1500 kr. Stakir brjósta-

haldarar á 500 kr. Undirfatasett á
1490. Og fleira á frábæru verði.

Allt á að seljast.
Verslunin COS, Glæsibæ, sími

588 5575.
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Golf/haust í Englandi
Parhús á suður Englandi til leigu í
haust. Verslanir (Brighton, London),
golf, sögustaðir eða aflsöppun. Bíll fylg-
ir. Uppl. í s. 897 3020 og www.becks-
house.tk

Byssuviðgerðir og Blámum.
Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

Þessi sekkur hratt og er frábær í sjó-
bleiku og sjóbirting. Fæst á
www.frances.is

Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.

Laxa og silungamaðkar til sölu. Uppl. í s.
554 2406 & 866 2702. Geymið auglýs-
inguna.

Höfum til leigu jörð í Meðallandi Skaft-
árhrepp fyrir gæsaveiði. Húsnæði getur
fylgt. Uppl. í s. 891 8853 & 897 0214.

2ja herb. íbúð til leigu í efra Breiðholti.
Uppl. í s. 868 1739.

Til leigu 20 fm herb. í Hfj. með sér bað-
herb. Laus strax. Uppl. í síma 699 7887.

Námsmenn á leið til Rvk
ATH!

Fullbúin einstakl. herbergi í reisulegu
einbýli við Sogaveg. Aðgangur að full-
búnu eldhúsi, baðherbergi/þvottaað-
stöðu. Sjá heimasíðu,
www.mmedia.is/tilleigu S. 892 9888.

Til leigu 87fm 3 herbergja íbúð í rólegu
hverfi í G.bæ. Aðeins reykl. koma til
greina. Leiga 90 þús. á mánuði. Upplýs-
ingar í síma 869 5285 eftir 16.00. Laus
strax!

Í Árbæ er stórt herb. með sérinngangi
ásamt baðh. með sturtu. Aðeins kven-
kyns kemur til greina. Uppl. í s. 893
4075 e. kl. 18 í dag og á morgun.

Reglusöm og áreiðanleg hjón með eitt
barn, hund og kött, óska eftir góðri íbúð
til leigu, helst á svæði 101, 105 eða 107.
Íbúðin þarf að vera í góðu standi og
snyrtileg, einungis langtímaleiga er
skoðuð. Meðmæli ekkert vandamál.
Sendið póst á pedro@filmus.is eða
hringið í 824 3340. Pétur.

Engineer from Holland, searching for
studio / 2-room apartment, Rvk 103-
108 area, incl. kitchen, shower, furnit-
ure, rent 40-50þ month, more info
8664361

Ungt og reglusamt par óskar eftir 2
herb. eða studíó íbúð í Rvk frá 1.sept.
Skilvísum gr. heitið. S. 865 8458.

Óska eftir 4ra herb. íbúð í Hfj. 4 full-
orðnir í heimilli. Minnst 1 ár greiðsla í
gegnum greiðsluþjón. Erum med 4ra
herb. íbuð í Keflavík. Uppl. í s. 421 5461
& 699 5461.

Einstæð með barn óskar eftir 3ja herb.
íbúð nálægt miðbænum. Greiðslugeta
allt að 80 þús. S. 867 3817 Kristín.

Par óskar eftir 5-6 herb. íbúð í Bakka-
hverfi í Breiðholti. Uppl. í s. 694 7111.

Ungan Yogakennara vantar litla íbúð
sem fyrst. Reglusemi og reykleysi heyt-
ið . Uppl í s. 898 2733.

Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð í vesturbæ
Kópavogs, fyrirfram greiðsa ef óskað er.
Upplýsingar í s. 856 4967.

Óska eftir 3ja herbergja íbúð í 101 eða
þar nálægt fyrir 1 sept. Upplýsingar í s.
659 3695.

Rólegur maður um 40 óskar eftir 2
herb. íbúð eða stóru herb. til langtíma.
S. 866 0646.

Sumarhús til sölu. Um er að ræða tæp-
lega 60 fm hús með 24 fm manngengu
svefnlofti. Húsið verður afhent tilbúið til
innréttinga. Tilbúið fljótlega til afhend-
ingar. Thomsen ehf sími 517 6200.

Til sölu nokkrar góðar sumarbústaða-
lóðir á góðum stað í Grímsnesi. S. 661
1121.

Óska eftir landi undir sumarhús í ná-
grenni Höfuðborgarsvæðisins. Ekki
lengra en 30 mín akstursfjarlægð frá
Rvk. Hafið samband í e-mail: steind-
or@netvigator.com og s. 891 8433.

Höfum til leigu sumarbústað í Munað-
arnesi í Borgarfirði. Uppl. í s. 692 9383.

Til leigu 100 fm atvinnuhúsnæði við
Hyrjarhöfða. Mikil lofthæð. Leigist á 85
þús. á mán. 4 mán. fyrirfram. Aðeins
fyrir trausta aðila. Uppl. í s. 849 1122.

Óska eftir húsnæði 60-100 fm. í Kópa-
vogi t.d. Smáralind/Lindarhverfi. Uppl. í
s. 693 3348 & 820 2188.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla1.is.
S. 564 6500.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.

Upphitað geymsluhúsnæði á Suður-
nesjum. Tek í geymslu tjaldvagna og
fellhýsi í vetur. Uppl. í s. 865 1166 &
895 5792.

Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, mið-
svæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530
gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk

Hentugt starf með skól
Vegna aukina umsvifa vantar okkur
hæft kynningarfólk í Reykjavík og ná-
grenni strax til starfa. Mikilvægt að við-
komandi hafi ánægju af samskiptum
og sé áreiðanlegur og stundvís. Áhuga-
samir hafi samband við Ólaf og hjá
Kynningu ehf. í síma 586 9000 eða í
gsm ólafur 863 3125. anna 898 9903
Einnig má senda umsóknir á
omm@kynning einnig hægt að sækja
um kynning.is

Matstofa á Háskóla-
svæðinu - 107

Við erum erum að leita að starfs-
mönnum á veitingastaði okkar á
háskólasvæðinu, Tæknigarði og

Þjóðarbókhlöðunni. Starfið er fjöl-
breytt dagvinna í áhugaverðu um-

hverfi.
Vinsamlega hafið samband við

Ástu í S. 699 1079.

Vantar starfsmann sem
fyrst

Starfskraftur óskast í afgreiðslu í
verslun í fullt starf. Ekki yngri en

20 ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í

síma 544 5566 & 897 0702.

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn Glæsibæ, Hús-
gagnahöllinni, Smáratorg, Suður-

veri og mjódd óskar eftir af-
greiðslufólki. Ýmsir vinnutímar í
boði t.d 7-14, 8-16 og 10-19.

Uppl. í s. 897 5470.

Súfistinn - kaffihús á
Laugarv. og í Hafnarf.

auglýsir laus störf.
í Hafnarfirði er um að ræða hluta-
störf þar sem unnið er aðra hvora

helgi og eitt til tvö kvöld í viku,
hentar vel skólafólki. Æskilegur

lágamarksaldur er 18 ára. Á
Laugavegi er um að ræða 100%
störf, annars vegar á dagvöktum
virka daga og hins vegar 12 tíma

vaktir þar sem unnið er aðra
hvora helgi. Hægt er að nálgast

umsóknareyðublöð á Súfistanum
R.vík eða H.fj. eða á sufistinn.is.
Upplýsingar veitir Rakel Björg
starfsmannastjóri í síma 699
3742 alla virka daga milli kl.

10-15.

Veitingahúsið Lækjar-
brekka

Veitingahúsið Lækjarbrekka getur
bætt við sig þjónum, þjónanem-

um og starfsfólki í sal.
Uppl. á staðnum milli kl. 14-17
alla daga eða í síma 551 4430.

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og dug-
legu fólki á American Style. 100%
starf í boði í vaktavinnu. Líflegur
og fjörugur starfshópur á þremur
stöðum Reykjavík / Kópavogi /
Hafnarfirði. Æskilegur aldur: 17
ára og eldri. Einnig lausar hád.
vaktir alla virka daga frá 11-14.

Upplýsingar veitir starfs-
mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836 einnig umsóknir á

americanstyle.is

Ert þú ekki að fara í
skóla?

Okkur vantar fleira gott fólk í fullt
starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára
og eldri, ert með góða ástundun í

vinnu, vilt vinna í skemmtilegu
vinnuumhverfi og dugleg/ur þá
ert þú á réttum stað hjá okkur.

Borgum góð laun fyrir gott vinnu-
framlag í skemmtilegu vinnuum-

hverfi.
Umsóknir á www.aktutaktu.is.

Upplýsingar veitir starfs-
mannastjóri (Herwig) í síma

568 6836.

Texture hárstofa
í Mosfellsbæ óskar eftir hár-

greiðslusvein og nema til starfa
sem fyrst.

Upplýsingar í síma 696 8505 í
dag eftir kl. 16.30.

Starfsfólk óskast.
Kjúklingastaðurinn Suðurveri ósk-
ar eftir starfsfólki í vaktavinnu og
hlutastörf. Ekki yngri en 18 ára.

Uppl. í s. 897 4796 & 553 8890.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til mal-

bikunarframkvæmda og jarð-
vinnuframkvæmda.

Heimkeyrsla og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Leikskólinn Grandaborg,
Boðagranda 9, 107 RVK.

Við erum 3ja deilda leikskóli í
vesturbæ Reykjavíkur. Nú þegar

skólarnir eru að byrja, hverfa
nokkrir af okkar frábæru starfs-
mönnum á þann vettvang. Við

leggjum áherslu á að vinna metn-
arfullt starf í léttu og hressu um-
hverfi. Hefurðu uppeldismenntun
og/eða reynslu og ánægju af að
vinna með börnum. Hafðu þá

samband við okkur.
Upplýsingar veitir Guðrún

María Harðardóttir leikskóla-
stjóri í síma 561 1851 & 562

1855.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ferðalög
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Útsala 40% afsláttur
Verðlistinn

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun,
komdu strax.
Brimborg, notaðir bílar.

Framlengingarspeglar, 
Víkurvagnar.

Verðlistinn auglýsir
Nýjar vörur, danskar síð-
buxur, þýskar blússur og
langerma bolir
Verðlistinn, 
Laugarnesvergi

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun
Komdu núna í Brimborg.

Dell Fartölvur í skólann.
EJS, Grensásvegi.

Flísa-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.

Dell Latitude er rétta far-
tölvan í skólann.
EJS, Grensásvegi.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar.

Legur í bíla
Fálkinn

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Það eru brjáluð tilboð á
notuðum
bílum núna hjá Brimborg.
Allt á að seljast.
Komdu strax í Brimborg.

Fartölvuveisla hjá EJS-
Dell fartölvur á skólatil-
boði.
EJS, Grensásvegi.

Hæns tómatsósa.
Hamborgarabúlla
Tómasar.

Hvað ætlar þú að gera á
menningarnótt?
Reykjavík.is

Dagskrá menningarnætur 
er á reykjavík.is
reykajvík.is

Endurvinnslan Knarravogi 
opnar kl. 10.

Parket-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.

Guitar Islancio á 
Skriðuklaustri Ormsteiti.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Útsala,
Valhúsgögn, Ármúla

Aðalbláber, krækiber, rifs.
Vínberið.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Þrefaldur pottur-
Lottó.

Búlluborgarar.
Hamborgarabúlla
Tómasar.

Sigga Beinteins og Grétar
Örvarsson 
á Ormsteiti.

100 ára afmæli Lagarfljót-
brúar...
Ormsteiti.

Byrjaðu helgina með
köldum drykk á Óðali 
frítt inn og kaldur drykkur
til kl. 1.
Óðal.

Dráttarbeisli, 
Víkurvagnar

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

70% hlustenda samkeyrðra 
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og 
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.  

 

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.
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Snæland Video Rvk, Kóp., Hafn. óska
eftir vaktstjórum, verslunarstjórum í
fullt starf og aukafólki í kvöld og helgar-
starf, áhugasamir hringi í 693 3777 Pét-
ur eða petursma@isl.is

Hagkaup Smáralind
Óskar efir að ráða starfsmann á lager.
Starfið felst í staðbundinni öryggis-
gæslu og almennu rýrnunareftirliti í
verslun Hagkaup í Smáralind. Hagkaup
leggur mikinn metnað í öryggismál í
verslunum sínum og fá starfsmenn víð-
tæka þjálfun til að geta sinnt starfi sínu
sem best. Við leitum að einstaklingi
sem er líkamlega hraustur, metnaða-
gjarn og útsjónasamur. Umsækjendur
yngri en 25 ára koma ekki til greina.
Áhugasömum er bent á að hafa sam-
band við Dagbjörtu, rekstrarstjóra í
síma 530-1000, auk þess er hægt að
sækja um á www.hagkaup.is eða á
staðnum.

Fullt starf - Subway
Vantar fólk í fullt starf í Austurstræti,
Faxafen og Borgartún. Vaktavinna,
sveiganlegur vinnutími. Leitum að já-
kvæðu og lífsglöðu fólki með mikla
þjónustulund. Hægt er að sækja um á
subway.is 

Hreyfigreining. Við leitum að samstarfs-
aðila í ræstingu og til afleysinga í af-
greiðslu. Hreyfigreining er sjúkraþjálf-
unar og heilsuræktarstöð staðsett að
Höfðabakka 9 Rvk. í nýju og björtu hús-
næði. Uppl. í s. 511 1575.

Í Bónus í vetur
Bónus auglýsir eftir starfsfólki til af-
greiðslu á kassa í verslunum fyrirtækis-
ins í Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og í
Kringlunni. Leitað er að fólki á öllum
aldri í fullt starf og hlutastarf fyrir vetur-
inn. Áhugasamir geta snúið sér til
næsta verslunarstjóra, starfsmanna-
stjóra á skrifstofu Bónus eða sótt um á
bonus.is

Hefur þú áhuga?
Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nán-
ari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.

Mikil vinna
Vantar gröfumenn og verkamenn í jarð-
vinnuframkvæmdir. Mikil vinna
framundan. Uppl. í síma 695 2399 &
695 0556.

Afgreiðslustarf
Leita af fólki til afgreiðslustarfa í stóru
skólamötuneyti. Áhugasamir hafi sam-
band í síma 691 5976.

Skalli Vesturlandsvegi
Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir starfs-
fólki. Uppl. á staðnum í dag milli 16-20.

Viltu eiga möguleika á betri tekj-
um/aukatekjum. Þetta gæti verið þitt
tækifæri. www.simnet.is/okkarheimur

Veitingahúsavinna
Viljum bæta við okkur hressu og
skemmtilegu starfsfólki fyrir veturinn.
Þjónustustörf - vakta- eða helgavinna.
Hjálparkokk í eldhús (pítsabakari).
Uppl. og umsóknir á staðnum milli kl.
10-16. Kringlukráin. Einnig umsóknir á
www.kringlukrain.is

Ræsting, morgunvinna
Viljum bæta við okkur fólki við ræsting-
ar fyrir veturinn. 40-50% vinna. Uppl.
og umsóknir á staðnum milli kl. 10-16.
Kringlukráin, einnig umsóknir á
www.kringlukrain.is

Hafið Bláa ehf veitingahús við ósa Ölfu-
sár óskar að ráða matreiðslumann
(kokk), sem fyrst. Einnig vantar fólk í sal
(þjóna),sem væru íhlaupastörf. Æski-
legt er að viðkomandi, hafi einhverja
starfsreynslu og sé jákvæður og traust-
ur. Uppl. í síma 483 1000, 897 7467,
892 0367 póstfang: hafidblaa@hafid-
blaa.is

Vantar mannskap í húsaviðhald og mál-
un. Góð laun fyrir góða menn. Uppl. í s.
867 6563.

Sjómenn
Vélavörður, stýrimaður og matsveinn
óskast á 70 tonna bát sem er á Lúðu-
veiðum. Uppl. í s. 659 9581.

Mötuneyti/Hálfsdags
Óskum eftir aðstoðarmanni í Mötuneyti
í Sjávarútvegshúsinu Skúlagötu frá kl.
11 til 3. Framsetning matar, gerð salat-
bars og frágangur. Nánari uppl. í s. 533
3060. Veitingastaðurinn Heitt & Kalt.

Oddur Bakari
Oddur bakari óskar eftir afgreiðslufólki í
framtíðarstörf í Reykjavík og Hafnarfirði.
Upplýsingar gefur Oddur í síma 699
3677.

Rafvirki eða nemi.
Óskum eftir rafvirkja eða nema til heim-
ilistækjaviðgerðar og raflagna. Uppl. í
síma 864 9345 e. kl. 17.

Starfsfólk óskast í kaffihús og bakarí á
Laugavegi. Jafnframt vantar aðstoð við
framleiðslu í Grafarvogi. Aðeins er um
framtíðarstörf að ræða. Uppl. gefur
Guðný í s. 551 3524, Sandholt.

Pylsuvagninn í Laugar-
dalnum

Ef þú ert 25 ára eða eldri þá vantar okk-
ur röskan starfskraft Uppl. í s. 588 5445
eða 864 9862.

Járnamenn
Óska eftir járnamönnum, mikil vinna
framundan. Uppl. í síma 616 1963.

Óska eftir starfskrafti við hellulagnir og
aðra jarðvinnu. Eingöngu duglegt og
stundvíst fólk kemur til greina.Góð laun
í boði. Uppl. í s. 696 6676 Bjössi.

Europris Verslanir leyta að starfsfólki
góð laun í boði fyrir réttan aðila. Upp-
lýsingar gefa verslunarstjórar verslana.
Sími. 533 3366.

Bakarí í vesturbæ óskar eftir starfskrafti
til afgreiðslustarfa. Um full starf er að
ræða. Nánari upplýsingar í síma 699
5423, Sigríður.

Óska eftir endurskoðenda, viðskipta-
fræðingi eða starfsmanni sem er vanur
uppgjörum. Má vera aukastarf. Upplýs-
ingar sendist á smaar@frettabladid.is
merkt “Uppgjör” skilist fyrir 23/08/05

Starfsfólk óskast í matvöruverslun í
vesturbænum. Um er að ræða kvöld og
helgarvinnu, aðeins framtíðarvinna í
boði. Uppl. í s. 692 5349.

Starfsfólk vantar í verslun Fitness Sport
Laugum frá kl. 15-20 virka daga og ann-
an hv. laugard. Uppl. milli 8-15 á staðn-
um eða í síma 544 5554.

Verkamenn
GG lagnir pípulagningaþjónusta óskar
eftir verkamönnum. Næg vinna
framundan. Uppl. í síma 660 8870.

Starfsfólk óskast sem fyrst í fiskvinnslu í
Hafnarfirði, vinnutími alm. frá 7 - 15.
Tölvukunnátta er kostur en ekki skilyrði.
Nánari uppl. í síma 692 6670/isa-
fold@simnet.is.

Óska eftir starfsfólki í afgreiðslu á pizza-
stað. Uppl. í s. 663 0970.

Smiður óskast
Vantar smið í vinnu, vanan gifsi. Uppl. í
s. 893 6513 & 822 8910.

Grillhúsið Tryggvagötu óskar eftir starfs-
fólki í sal frá 11-15 alla virka daga og
starfsfólk í kvöld-og helgarvinnu. Upp-
lýsingar á staðnum og í síma 696 8397,
Brynja.

Verktakafyrirtæki á höfuðborgar-
svæðinu óskar eftir mönnum með
vinnuvélaréttindi. Góð laun í boði.
Uppl. í s. 693 2607.

Óska eftir að ráða matreiðslu-
mann(kokk) á veitingastað í Kóp. Verð-
ur að geta byrjað strax. Uppl. í s. 893
6870.

Bílaleiga óskar eftir starfsfólki í bílaþrif
og almenn störf við viðhald bifreiða.
Enskukunnátta er nauðsynleg. Uppl.
um aldur menntun og fyrri störf sendist
á e-malið atak@atak.is Fyrir 25. ágúst
2005.

Hellulist
óskar eftir starfsmönnum í hellulagnir.
Góð laun í boði fyrir rétta aðila. Uppl.
veitir Gísli s. 698 5222.

Vitaborgarinn og Vitabar
Starfskraft vantar á Vitaborgarann Ár-
múla 7 mánudaga-föstudaga frá kl 11-
18. Einnig kvöld og helgarvaktir í boði.
Uppl. í s. 846 2643.

Lærður prentsmiður óskar eftir hluta-
starfi og eða afleysingar í vetur með há-
skólanámi. Uppl. í síma 867 2715

Hörkuduglegur 33 ára karlmaður vantar
atvinnu helst á svæði 220, vanur lager,
útkeyrslu, sjómensku og fl. Uppl. í s.
891 9013.

Tökum að okkur verkefni í smíða og
málningarvinnu úti sem inni. S. 847
0483 & 691 6179.

Ertu einmanna?
Til hvers, margir með svipuð áhugamál
og skoðanir eru núna innskráðir á
einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér.
Einkamal.is fyrir fólk eins og þig.

Flórída
Rúmlega sjötugur maður (blindur) ósk-
ar eftir fylgdarkonu til vetrardvala í Flór-
ída. Sérherbergi með baði fallegt um-
hverfi og flug greitt. Nánari uppl. í s.
588 1943 & 699 1011.

Einkamál

GÆSUN - GÆSUN
Ingibjörg Dröfn Friðriksdóttir !!!!

Þú verður gæsuð á morgun, laug-
ard. 20. ágúst. Í póstkassanum

finnur þú nánari upplýsingar um
atburðinn.
Nefndin.

Tilkynningar

Atvinna óskast

Vörubílstjórar, hellulagn-
ingarfólk og verkamenn
Vantar vanan vörubílstjóra með

meirapróf, vana aðila í hellulagnir
og verkamenn.

Uppl. í síma 822 2661

Leikskólinn Sjónarhóll í
Grafarvogi.

óskar eftir aðstoðarmanneskju í
eldhús, strax. Einnig óskast leið-

beinendur á deildirnar okkar.
Upplýsingar gefur Bessý leik-
skólastjóri síma 567 8585 eða

866 0509.

Smiðir og verkamenn
Óska eftir smiðum og verka-

mönnum í ýmis störf á höfuð-
borgarsvæðinu.

KA ehf. s. 660 4060.
kaehf@simnet.is

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330. 
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 

Á virkum dögum: 
101-12 Klapparstígur 

Njálsgata 
101-17 Bárugata 

Stýrimannastígur 
101-20 Framnesvegur 
101-22 Hávallagata 

Túngata 
101-27 Eggertsgata 
101-29 Hörpugata 

Reykjavíkurvegur 
Þjórsárgata 
Þorragata 

101-39 Bjarkargata 
Hringbraut 
Suðurgata 
Tjarnargata 

101-44 Bræðraborgarstígur 
Drafnarstígur 

101-47 Laugavegur 
101-49 Aðalstræti 

Lækjargata 
Pósthússtræti 
Tryggvagata 

101-56 Brekkustígur 
Holtsgata 
Sólvallagata 
Vesturvallagata 

104-02 Brúnavegur 
Dyngjuvegur 
Kleifarvegur 
Kleppsvegur 
Vesturbrún 

104-07 Langholtsvegur 
104-14 Drekavogur 

Hlunnavogur 
Njörvasund 
Sigluvogur 

104-26 Dalbraut 
Selvogsgrunn 
Sporðagrunn 

104-34 Dragavegur 
Kleppsvegur 
Norðurbrún 

105-06 Hjálmholt 
Skipholt 
Vatnsholt 

105-07 Flókagata 
105-12 Langahlíð 

Skaftahlíð 
105-24 Miðtún 

Samtún 
105-40 Hamrahlíð 

Stigahlíð 
105-47 Flókagata 

Skeggjagata 
107-01 Hringbraut 
107-04 Einimelur 

Hofsvallagata 
Melhagi 

107-08 Tómasarhagi 
107-09 Grímshagi 

Lynghagi 
Starhagi 

107-10 Dunhagi 
Fálkagata 
Smyrilsvegur 
Þrastargata 

107-13 Ægisíða 
107-17 Kaplaskjólsvegur 

Nesvegur 
107-23 Kaplaskjólsvegur 

Reynimelur 
108-06 Grensásvegur 

Heiðargerði 
Hvammsgerði 

108-18 Borgargerði 
Rauðagerði 

110-26 Seiðakvísl 
Árkvörn 

112-05 Funafold 
112-09 Fannafold 
112-11 Logafold 
112-36 Bakkastaðir 
112-37 Bakkastaðir 

Barðastaðir 
170-05 Fornaströnd 

Látraströnd 
Víkurströnd 

170-09 Lindarbraut 
Vallarbraut 

200-03 Kópavogsbraut 
Meðalbraut 
Skjólbraut 

200-06 Borgarholtsbraut 
200-07 Kópavogsbraut 

Sunnubraut 
Þinghólsbraut 

200-10 Holtagerði 
200-17 Hjallabrekka 

Nýbýlavegur 
200-38 Gnípuheiði 

Heiðarhjalli 
200-55 Trönuhjalli 
210-06 Marargrund 

Sjávargrund 
Ægisgrund 

210-22 Holtsbúð 
210-25 Asparlundur 

Einilundur 
Hvannalundur 
Skógarlundur 
Víðilundur 

210-29 Hrísmóar 
Kjarrmóar 

210-30 Hlíðarbyggð 
Lyngmóar 

210-32 Holtsbúð 
220-03 Austurgata 

Fjarðargata 
Reykjavíkurvegur 
Strandgata 

220-28 Lækjargata 
Öldugata 
Ölduslóð 

220-31 Brekkugata 
Lækjargata 
Suðurgata 

220-33 Hringbraut 
Reynihvammur 
Strandgata 

220-52 Smárabarð 
Suðurbraut 

220-55 Suðurgata 
220-56 Kvíholt 

Túnhvammur 
Ölduslóð 

221-03 Dofraberg 
Fagraberg 
Álfaberg 

221-18 Blómvellir 
Burknavellir 

230-01 Bragavellir 
Gígjuvellir 
Ránarvellir 
Sjafnarvellir 
Týsvellir 
Ægisvellir 
Þórsvellir 

230-11 Faxabraut 
Háholt 
Lyngholt 
Skólavegur 

230-14 Austurgata 
Framnesvegur 
Hrannargata 
Suðurgata 
Vatnsnesvegur 

230-25 Efstaleiti 
Vatnsholt 

240-06 Arnarhraun 
Borgarhraun 
Leynisbraut 
Leynisbrún 
Staðarhraun 

250-05 Garðaveg 
Garðbraut 
Melabraut 
Melteigur 
Nýjaland-Kríuland 
Skagabraut 
Skólabraut 

260-09 Fitjabraut 
Klapparstígur 
Sjávargata 
Tunguvegur 

800-12 Aðaltjörn 
Bakkatjörn 
Baugstjörn 
Fífutjörn 
Grundartjörn 
Ástjörn 

810-02 Arnarheiði 
Borgarheiði 
Þelamörk
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Verkamenn
Vegna mikilla vinnu í allann vetur vantar okkur
hörkuduglega verkamenn til starfa sem fyrst

Áhugasamir hafi samband við Arinbjörn 
í síma 822-4430

Starfskraft vantar í 
dagræstingu frá 
8.00 til 16.00 

fimm daga vikunnar.

Starfslaun listamanna

Hér með eru auglýst til umsóknar starfslaun lista-
manna sem úthlutað verður árið 2006, í samræmi
við ákvæði laga nr. 35/1991 með áorðnum breyting-
um.

Starfslaunin eru veitt úr fjórum sjóðum, þ.e.:

1. Launasjóði rithöfunda

2. Launasjóði myndlistarmanna

3. Tónskáldasjóði

4. Listasjóði

Umsóknir einstaklinga, ásamt fylgigögnum, skulu
berast skrifstofu Stjórnar listamannalauna, Hallveigar-
stöðum, Túngötu 14, 101 Reykjavík, á þar til gerðum
eyðublöðum fyrir kl. 16:00 miðvikudaginn 19. októ-
ber 2005. Ef umsókn er send í pósti gildir póst-
stimpill.
Umsóknir skulu auðkenndar „Starfslaun listamanna
2006“ og tilgreindur sá sjóður sem sótt er um laun
til.

Heimilt er að veita starfslaun úr Listasjóði til stuðn-
ings leikhópum enda verði þeim varið til greiðslu
starfslauna til einstakra leikhúslistamanna.
Umsóknir leikhópa til Listasjóðs fyrir einstaka leik-
húslistamenn, ásamt fylgigögnum, skulu berast skrif-
stofu Stjórnar listamannalauna, Hallveigarstöðum,
Túngötu 14, 101 Reykjavík, á þar til gerðum eyðu-
blöðum fyrir kl. 16:00 miðvikudaginn 19. október
2005. Ef umsókn er send í pósti gildir póststimpill.
Umsóknir skulu auðkenndar „Starfslaun listamanna
2006 – leikhópar“.

Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um náms- og
starfsferil, verðlaun og viðurkenningar. Jafnframt skal
fylgja greinargerð um verkefni það sem liggur til
grundvallar umsókninni ásamt upplýsingum um hve
langan starfstíma er sótt um og rökstuðningi fyrir
tímalengd. Þessir þættir skulu að jafnaði liggja til
grundvallar ákvörðun um úthlutun starfslauna

Athugið að hafi umsækjandi áður hlotið starfslaun
verður umsókn hans því aðeins tekin til umfjöllunar
að hann hafi skilað Stjórn listamannalauna skýrslu
um störf sín í samræmi við ákvæði 4. gr. laga um
listamannalaun nr. 35/1991 með áorðnum breyting-
um.

Umsóknareyðublöð fást á vef Stjórnar listamanna-
launa www.listamannalaun.is og á skrifstofu stjórnar-
innar að Hallveigarstöðum, Túngötu 14, 2. hæð. 

Umsóknarfrestur rennur út miðvikudaginn 
19. október nk.

Stjórn listamannalauna 19. ágúst 2005

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is 

KÓPAVOGSBÆR

SALASKÓLI 
Óskum eftir starfsfólki í eftirtalin
störf:

• Forstöðumaður Dægradvalar

• Starfsmenn í Dægradvöl

• Skólaliðar

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.
Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefa 
skólastjórnendur 
í síma 570 4600.

   

ú©

Domino´s Pizza óskar eftir bílstjórum í fullt 
starf.  Um er að ræða störf í verslunum okkar
og í Þjónustuveri.

Lögð er áhersla á að skapa öllum starfsmönnum öruggt og 
þægilegt umhverfi þar sem hver starfsmaður fær að njóta sín.  
Miklir möguleikar eru á starfsþróun innan fyrirtækisins og allir 
vegir færir fyrir duglega og áhugasama einstaklinga.

 

•  
 

•  

 
•  
•  

 
•  

Umsækjendur þurfa að 
  vera 18 ára eða eldri.
nustulund

•  

 

FULLT STARF

Hægt er að sækja um í verslunum eða á 
heimasíðu Domino´s, www.dominos.is.

Frábær starfsandi og skemmtilegur 
vinnustaður fyrir duglega og hressa 
einstaklinga.

 

Verslunin á Laugarvegi 
til sölu.

Verslunin Úr að ofan
Laugarvegi 30 er til sölu.

Selst með eða án lagers.
Upplýsingar í síma 690-6577.

Óskum eftir starfsfólki í
afgreiðslu og vörutiltekt.

STARFSSVIÐ
Tiltekt og móttaka á vörum.
Skráning og yfirferð.
Uppröðun og frágangur.

HÆFNISKRÖFUR
Frumkvæði og sjálfstæði.
Stundvísi og reglusemi.
Lipurð í samskiptum.
Dugnaður og röskleiki.

Um er að ræða fullt starf með möguleika á yfirvinnu. Á staðnum
er mötuneyti og afbragðsgóð aðstaða fyrir starfsfólk.

Umsóknarfrestur er til fimmtudagsins 25. ágúst nk.
Nánari upplýsingar veitir afgreiðslustjóri í síma 569-2322 

milli kl. 13:00-15:00 virka daga. 
Umsóknir skulu sendar á netfangið 

starfsmannasvid@msmbf.is en einnig má nálgast sérstök
umsóknareyðublöð í anddyri MS að Bitruhálsi 1. 
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Allt um mat
á föstudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
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Fallegt og notalegt endaraðhús á einkar vinsælum stað í borginni
Um er að ræða fallegt 220,5 fm endaraðhús þar af 20fm bílskúr. LAUS STRAX !

Neðri hæð: Komið inn á flísalagt anddyri með fatahengi, gestasnyrting með flísalögðu gólfi. Flísalagt hol opið inn í eldhús,
sem er flísalagt og með eikar innréttingu. Opið úr eldhúsi inn í borðstofu og stofu, parkett á gólfi. Gengið niður á pall sem
er flísalagður og þaðan útgengi út í garð. Sólpallur með heitum potti og garður sem er nánast viðhaldsfrír.

Efri hæð: Parketlagður stigi og svefngangur. Þrjú svefnherbergi með parket á gólfum. Stórar svalir út af hjónaherbergi. Fal-
legt baðherbergi, flísar á gólfi og FIBO plötur á veggjum og baðkar.

Í kjallara er sér studíóíbúð sem er verið að taka í gegn. Einnig geymsla og þvottahús sem er flísalagt

Bílskúr er innréttaður sem herbergi með öllum lögnum. Gott hellulagt bílastæði fyrir framan húsið.

Stutt í alla þjónustu og örstutt í bæði leikskóla og skóla.

Áhugasamir hafi samband við Pálma Þór í síma 895-5643 eða með tölvupósti í palmi@remax.is

Eign: Langholtsvegur 116 b

Staður: 104 Reykjavík

Stærð: Raðhús

VERÐ: 39.5 milj

Opið hús: mánudag kl.19 - 20

Stærð: 220,5 fm.

Byggár: 1960

Pálmi Þór
GSM: 895 5643
palmi@remax.is

S I G U R Ð U R  G U Ð M U N D S S O N  H D L .  O G  L Ö G G I L T U R  F A S T E I G N A S A L I  



Herðubreið skartar sínu fegursta.

SJÓNARHORN

Stefnulaus og áhyggjulaus
Ellen Ingvadóttir, löggiltur skjalaþýðandi og dómtúlkur, var á keyrslu um lands-
byggðina þegar hún var ónáðuð með þeirri spurningu hvernig hennar drauma-
helgi liti út. Ekki stóð á svari hjá dómtúlkinum. Aðstæður hennar þá stundina
voru einmitt það sem besta sem hún gat hugsað sér. Því var svarið skýrt og
skorinort. „Á minni draumahelgi vildi ég helst af öllu vera að flækjast stefnulaus
og áhyggjulaus einhvers staðar úti á okkar fallega landi, annað hvort úti í sveit
eða uppi á fjöllum.“ Ellen tók líka fram að á því draumaferðalagi vildi hún vera
með sínum góða manni og fleiri góðum vinum. „Þetta er draumahelgin eins og
ég lít á hana í dag.“

Ellen Ingvadóttir Ellen vildi vera úti í sveit eða uppi á fjöllum.

DRAUMAHELGIN
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AUGLÝSTU EFTIR STARFSFÓLKI 
Á RÉTTUM STAÐ

Lestur sunnudaga* 

37% 

60%
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Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri Íslendinga 

á aldrinum 20–40 ára með því að auglýsa í atvinnublaði 

Fréttablaðsins frekar en atvinnublaði Morgunblaðsins. 

Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð inni í aðalblöðunum sem fjalla 

um atvinnumál. Rúmlega  60% 20–40 ára Íslendinga fletta ekki sunnudagsblaði Morgunblaðsins. 

Láttu ekki fyrirtæki þitt verða af góðum starfsmanni með því að auglýsa á röngum stað.

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 
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Kópavogur: Skipulag á röngum forsendum

Hugmyndir bæjaryfirvalda í Kópa-
vogi um skipulag á svæðinu í kring-
um Kópavogshælið voru auglýstar
13. júlí síðastliðinn undir nafninu
Kópavogstún. Gera hugmyndirnar
ráð fyrir 384 íbúðum á þessu svæði
að stærstum hluta í fjölbýli. Kópa-
vogsbær eignaðist stóran hluta af
landinu sem skipulagið nær til árið

2003 en afgangurinn er í eigu Ríkis-
spítalanna. Þar er rekin mikilvæg
starfsemi eins og líknardeild,
endurhæfing og Fjölsmiðjan á góð-
um stað. Engar viðræður eru í gangi
milli bæjarins og Ríkisspítalanna
um frekari kaup á landi á þessu
svæði. Með skipulagshugmyndun-
um er verið að gjörbreytta ásýnd og
eðli byggðarinnar á svæðinu sem
hefur mikil áhrif á umferðar- og
skólamál á Kársnesinu öllu. Á kynn-
ingarfundi í Kársnesskóla 11. ágúst
færði Gunnsteinn Sigurðsson,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
og formaður skipulagsnefndar, þau
rök fyrir þessu mikla byggingar-
magni að landið hafi verið dýrt og
að bærinn verði að ná inn fyrir
kaupverðinu með svokölluðum yfir-

tökugjöldum sem lögð eru á hverja
íbúð eins og venja er. Þessi röksemd
sjálfstæðismanna stenst alls ekki,
því ef miðað er við þau yfirtöku-
gjöld sem lögð voru á í Þingahverfi
í Vatnsenda myndi byggingarmagn-
ið sem skipulagið gerir ráð fyrir á
þeim hluta Kópavogstúnsins sem
bærinn á nú þegar gefa sveitar-
félaginu 451 milljón króna í tekjur
en heildarkaupverð landsins var
260 milljónir króna. Það „þarf“ því
ekki að byggja meira en 15 einbýlis-
hús, 10 raðhús og 50 íbúðir í fjölbýli
til að bærinn komi út á sléttu. 

Þetta mikla byggingarmagn er
því pólitísk ákvörðun og það er
vondur málflutningur hjá Gunn-
steini bæjarfulltrúa að halda öðru
fram. Með hliðsjón að ofangreindu

á að skoða grunnhugmynd skipu-
lagsins og það byggingarmagn sem
þar er gert ráð fyrir. Einnig ætti að
nota tækifærið og kanna hug
Sunnuhlíðar til stækkunnar á sinni
starfsemi og taka upp viðræður við
Ríkisspítalana um þeirra framtíð-
arsýn á starfseminni í Kópavogi og
hvort sú sýn geti ekki samræmst
hugmyndum Kópavogsbæjar. Eins
og oft áður í valdatíð núverandi
meirihluta kvarta íbúar yfir fyrir-
komulagi á kynningu á skipulags-
hugmyndum. Raunar var óvenju-
illa staðið að kynningu á þessum
fundi og var hann haldinn 11.
ágúst, degi eftir að lögbundnum
auglýsingatíma lauk og þokkalega
fundarsókn mátti að mestu þakka
dreifimiðum sem íbúarnir dreifðu

sjálfir í hús. Það virðist því vera
þannig að bæjarfulltrúar meiri-
hlutans vilji að sem fæstir komi á
slíka kynningarfundi enda fundin-
um valinn tími í byrjun ágúst.
Gagnrýndi undirritaður þessa
tímasetningu sérstaklega á vegum
bæjarins en við litlar undirtektir.
Fundarmenn gagnrýndu skipulags-
hugmyndirnar harðlega og skort á
samráði við íbúa við gerð þeirra.
Frestur til að gera athugasemdir
og koma með ábendingar stendur
til 24. ágúst og skora ég á alla sem
áhuga hafa á framtíð Kópavogs og
þessa viðkvæma svæðis að koma á
sínum sjónarmiðum á framfæri við
bæjaryfirvöld.

Höfundur er oddviti Sam-
fylkingarinnar í Kópavogi.
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FLOSI EIRÍKSSON
BÆJARFULLTRÚI 

UMRÆÐAN
SKIPULAGSMÁL Í
KÓPAVOGI

Hugsaðu stórt!

KEP42M1SI
42" Sony Plasma sjónvarp
299.950 krónur
RDR-GX210S fylgir frítt með.

Fáðu þér 42” veggsjónvarp 
og DVD upptökutæki fylgir!

42”

Ánægjuleg
flróun
■ Mótmælin á kárahnjúkum

Ekki eru mörg ár síðan Lands-
virkjun lagði upphleyptan veg úr
Fljótsdal og norður að Kára-
hnjúkum. Árið 2000 var vegurinn
nýlagður og ófrágenginn. Núna
árið 2005 hefur hið ótrúlega gerst
að þessi nýi vegur og umhverfi
hans virðist áratugagamalt.
Dýkin með veginum sem safna í
sig vatni eru sem smátjarnir,
grónar og fífan hefur þar völdin.
Vegkantarnir eru svo vel grónir
að ekkert minnir á nútímann ann-
að en bundið slitlag vegarins og
lega hans. Í þessari hæð, 5 til 600
metrum yfir sjávarmáli, virðast
náttúruöflin samhent Landsvirkj-
un um að gera gott úr samstarfi
manns og náttúru. Umhverfis-
hryðjuverkafólk það sem hélt sig
á þessum slóðum nýlega og stóð í
skemmdarverkum hefði fremur
mátt skoða svona atriði. Þetta
v e s a l i n g s
fólk virðist
ekki virða
það að meiri-
hluti lands-
manna og
kjörin yfir-
völd hafa
ákveðið til
h a g s b ó t a
landi og lýð
til framtíðar
að virkja
sum fallvötn landsins. Þetta út-
lenda og ókunna fólk mætti líta
sér nær. Hvað með breska geisla-
virkni sem dælt er út í Atlants-
hafið við England? Þessu fáfróða
fólki mætti ef til vill sýna um-
hverfi þeirra vatnsaflsvirkjana
sem Landsvirkjun rekur nú þegar
í landinu. Hið íslenska öfgalið
sem flutt hefur inn þessa atvinnu-
mótmælendur hefur væntanlega
ekki sýnt þeim virkjanir Lands-
virkjunar og umhverfisfrágang
þeirra. Skáldin sem virkja þetta
útlenda fólk hafa væntanlega
ekki hugað að gróðri með Kára-
hnjúkaveginum né öðrum um-
hverfismálum Landsvirkjunar.

Til þess að viðurkenna nei-
kvæða hlið raforkuöflunar
Landsvirkjunar þá verð ég að
nefna háspennuloftlínur. Þær eru
vissulega sjónmengun, þó eink-
anlega þar sem þær geta spillt
fyrir fagurri myndatöku. Uppi-
stöðulón eru á hinn bóginn oft
augnayndi auk þess að geta gefið
fiski ný og spennandi heimkynni
og fuglum þægilega sund og
varpstaði. Orkuverin sjálf eru
mörg hrein listaverk, það sem
ofanjarðar er og hin eins og orku-
ver Kárahnjúkavirkjunar verður,
ósýnilegt. Þess má vænta að börn
hinna íslensku mótmælenda
muni njóta betri elli-, örorku- og
tryggingabóta sem virkjunin
mun stuðla að. Þá ættu mótmæl-
endurnir að kynna sér þá þenslu
og bjartsýni sem virkjunarstörf-
in hafa vakið með flestum Aust-
firðingum. Skilji þeir þetta ekki
og reki hina erlendu atvinnumót-
mælendur af höndum sér, þá er
ekki annað eftir en biðja þá bara
að skammast sín.

Höfundur er leigubílstjóri.

KRISTINN SNÆLAND



Umsjón: nánar á visir.is

Fjaðrafok vegna Flugleiða
Stundum gerist það að hver bítur í skottið á öðr-
um í fréttaflutningi. Þannig fór talsverð skriða af
stað vegna þess að Kauphöll Íslands skoðaði við-

skipti með bréf Flugleiða.
Bréfin höfðu hækkað

talsvert í aðdraganda
birtingar uppgjörs fé-
lagsins. Túlkuðu ein-
hverjir það svo að
innherjar hefðu ver-

ið að nýta sér upplýs-
ingar áður en metupp-
gjör kom frá félaginu.
Staðreyndin er hins veg-

ar sú að allir bjuggust við
metuppgjöri frá félaginu
og niðurstaðan var í
lægri kanti þess sem
búist var við. Því er lík-
legt að spákaupmenn

hafi verið að veðja á betra uppgjör, fremur en að
upplýsingar um uppgjörið hafi kvisast út. Kauphöll-
in skoðar alltaf skyndilegar sveiflur á bréfum og
þessi viðskipti eru þar engin undantekning. Svo
kemur væntanlega í ljós hvort eitthvað annarlegt
hefur verið á seyði, en það verður að teljast fremur
ólíklegt.

Veisluföng að láni
Rannsóknarsetur verslunarinnar gaf út tölur í gær
um þróun smásöluverslunar í júlí. Velta í smásölu-
verslun jókst um rúm tíu prósent að raunvirði í júlí
samanborið við sama mánuð í fyrra. Á sama tíma
hefur verð dagvöru lækkað um 5,1 prósent, þannig
að það er yfir einhverju að gleðjast þessa dagana.
Velta smásöluverslunar minnkaði hins vegar milli
júní og júlí, en smásalar mega vel við una. 
Mælingin er enn ein staðfesting þess að veislan á
Íslandi er í fullum gangi, enda þótt nýlegar tölur
um vöxt yfirdráttar í bönkunum bendi til þess að
veisluföngin séu að einhverju marki fengin að láni.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4,490,91 Fjöldi viðskipta: 305
Velta: 2,958 milljónir

+0,12% 

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
> Íbúðalánasjóður skilaði 576 milljóna
króna hagnaði á fyrstu sex mánuðum
ársins sem er svipuð upphæð og árið
áður.

> Hagnaður Lánasjóðs landbúnaðar-
ins var 122 milljónir króna á fyrstu sex
mánuðum ársins samanborið við 61
milljón árið 2004. 

> Tap Hitaveitu Rangæinga á fyrri
helmingi ársins var 17 milljónir króna
sem er minna en árið áður þegar tapið
var 31 milljón króna.

> Samkvæmt heimildum Umferðar-
stofu er um það bil einn bíll afskrifaður
fyrir hverja tvo sem fluttir eru inn.
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Peningaskápurinn…

Actavis 40,50 -0,74% ...
Bakkavör 40,90 +0,99%... Burðarás 17,30 +0,58%... FL Group
15,50 -1,90% ... Flaga 4,20 -0,47% ...HB Grandi 8,60 +1,78% ...
Íslandsbanki 14,50 +1,75% ... Jarðboranir 21,10 +0,00% ... KB
banki 580,00 -0,85% ... Kögun 57,60 +0,00% ... Landsbankinn
21,20 -0,47% ... Marel 63,00 -0,16% ... SÍF 4,80 +0,00%
...Straumur 13,30 +0,00% ... Össur 88,00 -2,22%

Hampiðjan +2,99%
HB Grandi +1,78%
Íslandsbanki +1,75%

Össur -2,22
FL Group -1,90
KB Banki -0,85

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Stjórnarformaður FL
Group fagnar niðurstöðu
yfirtökunefndar og hafn-
ar túlkun Landsbankans.
Stjórn FL Group vill
styrkja eiginfjárstöðu fé-
lagsins. Kauphöllin skoð-
ar viðskipti fyrir birtingu
uppgjörs.

Stjórnendur FL Group hafa
áætlanir um að styrka eiginfjár-
stöðu félagsins til þess að sækja
enn frekar fram á við. Talið er
líklegt að félagið gefi út nýtt
hlutafé áður en langt um líður en
fjölmörg verkefni eru til skoðun-
ar. 

Félagið birti afkomutölur á
miðvikudaginn þar sem kom
fram að afkoman er borin uppi af
góðum árangri í fjárfestingar-
starfsemi. Fleiri samningar á
flugvélaleigu eru í burðarliðnum

að sögn stjórnenda FL Group.
Yfirtökunefnd hefur komist að

þeirri niðurstöðu af Eignarhalds-
félagið Oddaflug sé ekki yfir-
tökuskylt í FL Group vegna
þeirra breytinga sem urðu á eign-
arhaldi í félaginu 1. júlí. Félagið
Oddaflug er í eigu Hannesar
Smárasonar, stjórnarformanns
FL Group. Nefndin kannaði ann-
ars vegar hvort Oddaflug hefði í
huga að yfirtaka félagið í samráði
við Kötlu Investments og Baug
Group og hins vegar hvort við-
skiptaleg tengsl væru milli þess-
ara aðila að þau kölluðu á yfir-
tökuskyldu samkvæmt lögum um
verðbréfaviðskipti.

„Niðurstaðan staðfestir það
sem við töldum alltaf, að við vær-
um ekki einn og sami hópur.“ Í
Áliti Landsbankans, vegna hálfs
árs uppgjörs FL Group, segir að
eignarhlutir Hannesar, í Odda-
flugi og Fjárfestingarfélaginu
Prímusi, hafi um tíma farið yfir

fjörutíu prósent og því hafi hann
verið yfirtökuskyldur. Hannes
hafnar þessari fullyrðingu og
segir að samanlagður eignarhlut-
ur félaganna hafi verið um 35
prósent eftir viðskipti með bréf
FL Group hinn 1. júlí.

Kauphöll Íslands hefur til
skoðunar viðskipti í FL Group á
miðvikudaginn áður en hálfs árs
uppgjör félagsins var birt en þá
hækkaði gengið um tæp fjögur
prósent. Þórður Friðjónsson, for-
stjóri Kauphallarinnar, segir að
kauphöllin fari yfir viðskiptin
eins og ávallt þegar snöggar
verðbreytingar verða. „Við ætl-
um að fara vandlega yfir við-
skiptin. Það er hins vegar rétt að
benda á það að verðið gekk til
baka í gær. Eðlilegar skýringar
geta verið fyrir þessum viðskipt-
um, að einhver hafi verið að veðja
á að afkoman renni stoðum undir
einhverjar verðhækkanir.“

eggert@frettabladid.is

Frekari fjárfestingar á döfinni

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

Tilkynning samkvæmt fjármálaþjónustu- og markaðslögum 2000

varðandi 

Bradford Insurance Company Limited (“Bradford”)
og 

Phoenix Assurance Limited (“Phoenix”)
og 

Swiss Life (UK) plc (“SLUK”)
og 

Royal & Sun Alliance Linked Insurances Limited (“RSALI”)

Hinn 25. júlí 2005 var sótt um tilskipun samkvæmt 107. kafla fjármálaþjónustu- 
og markaðslaga 2000 (lögin) hjá æðri dómstól félagsmála í Lundúnum af hendi
Bradford, Phoenix, SLUK og RSALI 

1. þess efnis að samkvæmt 111. kafla laganna yrði samþykkt áætlun 
(áætlunin) er gerði ráð fyrir flutningi vátryggingaviðskipta Bradford og 
Phoenix og SLUK til RASALI og    

2. til að gera ráðstafanir til stuðnings í sambandi við áætlunina samkvæmt 
112. kafla laganna. 

Eintök af (i) bréfi til vátryggingaskírteinahafa, skýringabæklingi og blöðungi með
spurningum og svörum, (ii) skýrslunni um skilmála áætlunarinnar, sem óháður sér-
fræðingur hefur samið samkvæmt 109 kafla laganna og (iii) áætlunarskjalinu er hægt
að fá án afgjalds með því að hringja í síma  0845 070 4060.  Einnig er hægt að fá
skjöl þessi á heimasíðu Phoenix Life Group, www.phoenixlifegroup.co.uk.

Umsóknina á að taka fyrir hjá umsóknardómaranum í High Court of Justice, Strand,
London WC2A 2LL hinn 31. október 2005.  Hver sá aðili (þar á meðal hvaða starfs-
maður Bradford eða Poenix eða SLUK eða RSALI sem er) sem staðhæfir að hann
mundi verða fyrir slæmum áhrifum af því að framkvæma áætlunina getur komið 
sjálfur eða sent lögmann í fyrirtökuna og í því tilfelli er þess beiðst að aðilinn gefi lög-
mönnum er að neðan getur, tveggja daga fyrirvara skriflega ásamt ástæðum fyrir
andmælum.  Hver sá vátryggingarskírteinishafi, sem er áætluninni mótfallinn, en
hyggst ekki mæta við fyrirtökuna ætti að tilkynna neðangreindum lögmönnum and-
stöðu sína skriflega eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir fyrirtökudaginn, svo og
ástæðurnar fyrir andstöðunni.                     

Fjármálaeftirlitið á Íslandi birti tilkynningu um væntanlegan flutning í íslenska
Lögbirtingablaðinu hinn 5. ágúst 2005.                          

Dags. 19. ágúst 2005 
Slaughter and May
One Bunhill Row
London EC1Y 8YY
Tilv.: OAW/RLH
Lögmen Bradford og Phoenix og SLUK og RASALI   

Austurbygg› samanstendur af bygg›akjörnunum Stö›varfir›i og Fáskrú›sfir›i.
Me› tilkomu Fáskrú›sfjar›arganga ver›ur sveitarfélagi› Austurbygg› í
seilingarfjarlæg› frá einu stærsta athafnasvæ›i landsins, Rey›arfir›i.

Sveitarfélagi› Austurbygg›, Samherji hf. og firóunarfélag Austurlands vinna
sameiginlega a› stu›ningi vi› a›ila sem áhuga hafa á a› stofna til
atvinnurekstrar á Stö›varfir›i.

Stu›ningur felst me›al annars í rekstrarrá›gjöf, útvegun húsnæ›is fyrir
fyrirtæki, styrkjum og a›sto› vi› fjármögnun og a›sto› var›andi útvegun
á íbú›arhúsnæ›i, vinnuafli og samstarfsa›ilum ef flörf er á.

Kannanir hafa s‡nt a› á Stö›varfir›i er traust og gott vinnuafl sem mikill
ávinningur er fyrir fyrirtæki a› hafa a›gang a›. fiar er einnig talsvert af
atvinnuhúsnæ›i til sölu e›a leigu á hagstæ›um kjörum.

fieir sem áhuga hafa á a› koma a› atvinnurekstri á Stö›varfir›i eru hvattir
til a› kynna sér máli› á heimasí›u Austurbygg›ar www.austurbyggd.is
e›a hafa samband vi› ne›angreinda tengili›i atvinnuflróunarverkefnisins.

Gunnar Vignisson, firóunarstofu Austurlands, sími 471 2545, gunnar@austur.is

Magnús Gauti Gautason, Rekstrarrá›gjöf Nor›urlands,
sími 4607300/8928049, mgg@rn.is

Hrafnhildur †r Víglundsdóttir, starfsma›ur Austurbygg›ar, sími 475 0500,
menning@austurbyggd.is

Austurbygg› augl‡sir

Stu›ningur vi› uppbyggingu
fyrirtækja á Stö›varfir›i

Gó› ávöxtun lífeyrissjó›a
Gildi lífeyrissjóður, sem varð til við
sameiningu Lífeyrissjóðsins Fram-
sýnar og Lífeyrissjóðs sjómanna,
skilaði góðri ávöxtun á fyrri hluta
árs. Hrein raunávöxtun sjóðsins var
15,1 prósent á ársgrundvelli en inn-
lend hlutabréf gáfu 58 prósenta
raunávöxtun á ársgrundvelli. Hrein
eign sjóðsins hækkaði um fjórtán
milljarða á fyrstu sex mánuðum
ársins og var 158,4 milljarðar í lok
júní.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn, sem
rekinn er af KB banka, sýndi einnig
góða ávöxtun og hækkaði hrein eign
sjóðsins um 4,2 milljarða frá ára-
mótum. Hún er um 40 milljarðar
króna. Fjárfestingarleiðin Frjálsi 1
skilaði fjórtán prósenta ávöxtun en
Frjálsi 2 um 9,4 prósentum. - eþa

ÁRNI GUÐMUNDSSON, FRAMKVÆMDA-
STJÓRI GILDIS LÍFEYRISSJÓÐS Raunávöxt-
un sjóðsins var yfir fimmtán prósentum
fyrstu sex mánuði ársins. 

STJÓRNENDUR FL GROUP Félagið vill styrkja eiginfjárstöðu sína til þess að ráðast í stærri verkefni. Stjórnarformaður fagnar niður-
stöðu yfirtökunefndar og mótmælir fullyrðingu Landsbankans að hann hafi verið yfirtökuskyldur.
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„Þetta er stór dagur í mennta-
sögu Íslands,“ segir Guðfinna S.
Bjarnadóttir rektor Háskólans í
Reykjavík sem verður settur í
fyrsta sinn í dag sem nýr samein-
aður háskóli Háskólans í Reykja-
vík og Tækniháskólans. „Fyrsta
skólasetningin er í raun og veru
upphafið að langferð og við vit-
um hvert við ætlum,“ segir Guð-
finna sem segir hlutverk skólans
að efla samkeppnishæfni ís-
lensks atvinnulífs. 

Skólinn hefur fernt að leiðar-
ljósi. Nýsköpun, tækniþróun,
samstarf og alþjóða samskipti.
„Við ætlum að kenna öllum okkar
nemendum að búa til fyrirtæki
og skapa störf. Við ætlum að vera
á tánum og fylgjast vel með því
sem gerist í háskólum beggja
vegna Atlantshafsins og viljum
útrýma deildarmúrum milli
deilda skólans,“ segir Guðfinna
sem vill sjá stórt hlutfall er-
lendra stúdenta í skólanum á
næstu árum og fjölda erlendra
prófessora.

Guðfinna segir samrunann

hafa gengið langt fram úr eigin
væntingum enda sé búið að
leggja mikla vinnu í undirbúning.
Hún efar ekki að nemendum
skólans muni finnast þeir til-
heyra einni heild í stað tveggja
skóla.

Í haust munu 2.500 nemendur
stunda nám við skólann, auk 200
fastra starfsmanna og fjölda
stundakennara og annars starfs-
fólks.

Deildir skólans verða fjórar,
viðskiptadeild og lagadeild auk
tveggja nýrra deilda, kennslu-
fræði- og lýðheilsudeildar og
tækni- og verkfræðideildar. Guð-
finna býst við að nemendum
fjölgi hratt á næstu árum vegna
þeirrar þróunar í samfélaginu að
æ stærri hluti hvers árgangs

sækir háskólanám. „Ég spái því
að við eigum eftir að tvöfalda
fjölda nemenda á tiltölulega
fáum árum,“ segir Guðfinna sem
segir það þó ekki stefnu skólans
að verða sá stærsti á Íslandi. 

Enn sem komið er starfar
skólinn á fjórum stöðum. Í bygg-
ingu HR við Kringluna, í skóla-
húsi gamla Tækniháskólans við
Höfðabakka. Þá hefur gamla
prentsmiðja Morgunblaðsins
verið leigð undir starfsemina svo
og fyrsta hæð Húss verslunar-
innar.

Nýtt skólahúsnæði verður
reist í Vatnsmýrinni á næstu
árum. „Við erum núna að fara
víða að skoða skóla. Nýverið vor-
um við að skoða MIT og Harvard
og munum skoða skóla á Norður-
löndum og í Evrópu,“ segir Guð-
finna en arkitekt verður valinn
að lokinni hugmyndavinnu skóla-
stjórnenda. „Við áætlum að flytja
inn haustið 2008,“ segir Guðfinna
bjartsýn enda hlakkar hún til að
takast á við nýtt skólaár í nýjum
og metnaðarfullum háskóla. ■
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BLAISE PASCAL (1623-1662) 
lést þennan dag.

Leggur upp í langferð
HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK, NÝR SAMEINAÐUR HÁSKÓLI: SETTUR Í FYRSTA SINN 

„Maðurinn er aldrei stærri 
en þegar hann krýpur.“

- Blaise Pascal var franskur stærðfræðingur, eðlisfræðingur og heim-
spekingur. Þrýstingseiningin pascal er nefnd í höfuðið á honum.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Einar Einarsson, frá Bjólu, lést á Grund
fimmtudaginn 4. ágúst. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey.

Oddný Þorvaldsdóttir, frá Sómastöð-
um, Fáskrúðsfirði, lést á Hjúkrunarheim-
ilinu Uppsölum 7. ágúst.

Sæmundur Árni Hermannsson, Jökla-
túni 3, Sauðárkróki, andaðist föstudag-
inn 12. ágúst.

Ásta Baldvinsdóttir lést á Landspítalan-
um Fossvogi þriðjudaginn 16. ágúst.

Haraldur Steinþórsson, Neshaga 10,
Reykjavík, andaðist á Landspítalanum
þriðjudaginn 16. ágúst.

JAR‹ARFARIR

13.00 Amalía Rut Gunnarsdóttir,
Björtusölum 23, Kópavogi, verður
jarðsungin frá Háteigskirkju.

13.00 Guðrún S. Magnúsdóttir, Val-
húsabraut 13, Seltjarnarnesi, verð-
ur jarðsungin frá Fossvogskirkju.

13.00 Margrét Sighvatsdóttir, Hraun-
vangi 1, Hafnarfirði, verður jarð-
sungin frá Digraneskirkju.

15.00 Guðfinna Árnadóttir, Faxatúni 27,
Garðabæ, verður jarðsungin frá
Garðakirkju.

15.00 Jóhannes Steinþórsson, Eyja-
bakka 26, Reykjavík, verður jarð-
sunginn frá Breiðholtskirkju.

Bandaríski njósnarinn og flugmaðurinn
Francis Gary Powers var þennan dag
árið 1960 dæmdur í tíu ára fangelsi af
herdómstóli í Sovétríkjunum. Powers
hafði flogið inni í sovéska lofthelgi á
njósnavélinni U2 hinn 1. maí og var
skotinn niður. Þessi atburður hafði
mjög slæm áhrif á samskipti Banda-
ríkjamanna og Sovétmanna sem þegar
voru brothætt. Sama kvöld átti að
hefjast fundur nokkurra stórríkja í París
en þegar var hætt við hann. Einnig var
snarlega hætt við heimsókn Dwights
Eisenhower, forseta Bandaríkjanna, til
Sovétríkjanna sem fara átti fram nokkru
síðar. Sovétmenn voru ævareiðir yfir
átroðningi Bandaríkjanna og sökuðu

þá um að spilla viljandi fyrir friði.
Við réttarhöldin í ágúst játaði Powers
að hafa njósnað fyrir leyniþjónustuna
CIA. Þá kom í ljós að honum hefði
verið tjáð að U2-vélin væri hönnuð til
þess að fljúga í það mikilli hæð að ekki
væri hægt að skjóta hana niður. 
Dómurinn sjálfur vakti ekki mikla
hneykslun meðal almennings í Banda-
ríkjunum og töldu margir að verr hefði
getað farið. Hins vegar var Powers
sleppt tveimur árum síðar í skiptum
fyrir sovéska njósnarann Rudolph Abel.
Skiptin fóru fram í Berlín. 
Powers fór að vinna sem þyrluflugmað-
ur fyrir sjónvarpstöð og lét lífið í
þyrluslysi árið 1977. 19. ÁGÚST 1960

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1871 Alþingismenn stofna Hið

íslenska þjóðvinafélag.
1959 Fyrstu símsendu frétta-

myndirnar birtast á forsíðu
Morgunblaðsins af knatt-
spyrnuleik Dana og Íslend-
inga.

1960 Rússar senda tvo hunda út
í geim til þess að kanna
áhrif geimferða á spendýr.

1981 Ný útgáfa Biblíunnar kem-
ur út.

1993 Smugudeilan hefst við
Norðmenn þegar íslenskir
togarar hefja veiðar utan
200 mílna landhelgi í svo-
nefndri Smugu í Barents-
hafi.

1993 Shimon Peres utanríkisráð-
herra Ísraels kemur í opin-
bera heimsókn til Íslands.

2003 Mikil sprenging gereyði-
leggur höfuðstöðvar Sam-
einuðu þjóðanna í Bagdad.

U2-flugma›ur í fangelsi

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir, afi og langafi, 

Sæmundur Árni Hermannsson

sem andaðist föstudaginn 12. ágúst, verður jarðsunginn frá 
Sauðárkrókskirkju laugardaginn 20. ágúst kl. 11.00.

Þeir sem vildu minnast hins látna eru beðnir um að láta 
líknarstofnanir njóta þess.

Ása Sigríður Helgadóttir

Elín Helga Sæmundsdóttir Jón Örn Berndsen
Herdís Á. Sæmundardóttir Guðmundur Ragnarsson
Hafsteinn Sæmundsson Sigríður Ólöf Sigurðardóttir
Gunnhildur María Sæmundsdóttir Ragnar Sveinsson
Margrét Sæmundsdóttir Árni Kristinsson
Hermann Sæmundsson Guðrún Sesselja Grímsdóttir
Anna Elísabet Sæmundsdóttir  Friðrik Arnar Sigurðsson

barnabörn, og barnabarnabörn.

Sonur minn, bróðir, mágur og föðurbróðir,

Þorsteinn Gylfason prófessor

sem andaðist á Landspítalanum 16. ágúst, verður jarðsunginn
frá Dómkirkjunni þriðjudaginn 23. ágúst kl. 16.00. Þeim sem
vilja minnast hans er bent á Samtök um byggingu tónlistarhúss.

Guðrún Vilmundardóttir
Þorvaldur Gylfason og Anna Karitas Bjarnadóttir
Guðrún Vilmundardóttir og Gunnlaugur Torfi Stefánsson
Baldur Hrafn Vilmundarson
Gylfi Þorsteinn og Eyja Sigríður Gunnlaugsbörn.

Afmæli
Jón Guðlaugsson
skipstjóri verður 60 ára þann 22. ágúst.
Af því tilefni bjóðum við ættingjum og vin-
um í kaffi laugardaginn 20. ágúst milli kl. 16
og 19 að heimili okkar, Lækjarkinn 28 í 
Hafnarfirði. www.steinsmidjan.is

REKTOR Guðfinna S. Bjarnadóttir telur skólasetninguna marka stór tímamót í menntasögu Íslands.
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NÝTT MERKI FYRIR NÝJAN SKÓLA
Nýtt merki skólans er tígulformað og vísar
til spjaldhúfu útskriftarnema.

AFMÆLI

Rakel G. Magnúsdóttir, Fífumóa 13, Ytri-
Njarðvík, er 80 ára. Rakel heldur upp á
afmælið í safnaðarheimili Innri-Njarðvík-
ur laugardaginn 20. ágúst kl. 17.

Þór Whitehead 
sagnfræðingur er 62 ára.

Árni Pétur Guðjóns-
son leikari er 54 ára.

Kristinn H. Gunnarsson 
alþingismaður er 53 ára.

Telma Tómasson 
fjölmiðlakona er 43 ára.

FÆDDUST fiENNAN DAG

1858 Edith Nesbit barnabókahöfundur.

1883 Coco Chanel 
tískuhönnuður.

1915 Ring Lardner
rithöfundur.

1921 Gene Roddenberry 
höfundur Star Trek.

1946 Bill Clinton 
Bandaríkjaforseti.

1948 Tipper Gore eiginkona Al Gore.
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Nýkomin æðislega flott föt frá Esprit, 66°N 

og þekktum hönnuðum eins og Jasper Conran, John Rocha

 og Matthew Williams, á verði sem kemur þér í rétta skólaskapið.

Ef keypt er fyrir 12.000 kr. eða meira í barnadeild

 fylgir þriggja hæða pennaveski á meðan birgðir endast.

Flottustu fötin

á flottustu krakkana







FÓTBOLTI Sigur ÍBV á Grindavík í
sannkölluðum botnslag í Lands-
bankadeild karla var jafn stór og
hann var mikilvægur fyrir Eyja-
liðið. Lokatölur urðu 5-1 fyrir ÍBV
og hefðu heimamenn auðveldlega
getað bætt við fleiri mörkum í
besta leik sumarsins að mati
Guðlaugs Baldurssonar, þjálfara
ÍBV. 

„Það gekk allt upp sem við vor-
um að gera og við hefðum auðveld-
lega getað skorað fleiri mörk. Þrátt
fyrir góðan sóknarbolta vorum við
að spila varnarleikinn vel þannig
að þetta var bara flottur leikur hjá
okkur og án efa sá langbesti í

sumar,“ sagði glaðbeittur þjálfari
Eyjaliðsins að leik loknum en með
sigrinum lyfti ÍBV sér upp úr fall-
sæti.

Guðlaugur sagði leikinn hafa
verið gríðarlega mikilvægan fyrir
ÍBV en að þeir geti ekki fagnað
sigrinum lengi. „Þetta var nauð-
synlegt fyrir okkur til að hanga
inni í botnbaráttunni en við gerum
okkur alveg grein fyrir því að þessi
sigur einn og sér er ekki nóg. Við
fögnum þessu núna næstu 10 mín-
úturnar en svo einbeitum við okkur
að næsta leik sem er Þróttur heima
á sunnudaginn,“ sagði Guðlaugur.

Fimm leikmenn ÍBV skiptu
mörkunum á milli sín gegn slöku
liði Grindavíkur þar sem Robert

Niestroj var eini leikmaður liðsins
sem virtist vera tilbúinn í slaginn. 

Eysteinn Hauksson var svekkt-
ur í leikslok en gat ekki útskýrt
sveiflukennt gengi Grindavíkur-
liðsins. „Það er lítið hægt að segja
eftir svona leik. Annaðhvort erum
við að spila eins og lið sem getur
sigrast á hverju sem er og svo
næsta dag erum við að spila hver í
sínu horni og þá fer þetta svona,“
sagði Eysteinn sem vildi ekki
meina að annaðhvort þessara liða
væri á leiðinni niður.

„Ef Eyjamenn spila svona eins
og þeir gerðu í dag fara þeir ekki
niður og ef við spilum eins og við
getum gert förum við heldur ekki
niður, “ sagði Eysteinn.  - jiá

19. ágúst 2005  FÖSTUDAGUR

> Við vonumst til að ...

... íslenska 21 árs landsliðið í handbolta
standi sig vel gegn Spánverjum á heims-
meistaramótinu í Ungverjalandi en

þjóðirnar mætast í dag í
einum af úrslitaleikjum
riðilsins. Íslenska liðið tapaði

illa fyrir Spáni á síðasta
stórmóti en nú ætla
strákarnir að hefna
ófaranna en leikurinn

hefst klukkan 16.00 á
íslenskum tíma.

26. Alþjóðarallið af stað
... 26. Alþjóðarallið var ræst við Perluna í
gær og síðar voru tvær sérleiðir keyrðar á
Suðurnesjum og í Gufunesi. Í dag hefst
keppni snemma en besta aðstaðan til að
fylgjast með verður í Gufunesi þar sem er
sérstök áhorfendasérleið. Sú leið verður
keyrð fjórum sinnum þar af alltaf upp úr
klukkan sjö alla daganna. Þetta er stærsti
viðburður ársins í íslenska rallheiminum.

sport@frettabladid.is
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> Við skiljum ekki ...

... hinar fáránlegu sveiflur
Grindvíkinga sem hafa í
síðustu þremur leikjum
tapað 0–8, unnið 3–0 og
tapað 5–1. Með tapinu í
Eyjum í gær hefur staða liðsins
versnað til mikilla muna og
Grindavík gæti því verið að falla
úr efstu deild í fyrsta sinn.

Eyjamenn unnu stórsigur LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild karla:
ÍBV–GRINDAVÍK 5–1

STAÐAN:
FH 14 14 0 0 44–6 42
VALUR 14 10 1 3 27–9 31
KEFLAVÍK 14 5 6 3 24–27 21
ÍA 14 6 2 6 17–18 20
FYLKIR 14 5 2 7 23–25 17
FRAM 14 5 2 7 15–20 17
KR 14 5 1 8 15–21 16
ÍBV 14 4 1 9 15–26 13
GRINDAVÍK 14 3 3 8 15–33 12
ÞRÓTTUR 14 2 4 8 16–26 10

MARKAHÆSTIR:
Allan Borgvardt, FH 13
Tryggvi Guðmundsson, FH 12
Garðar Gunnlaugsson, Val 8
Hörður Sveinsson, Keflavík 8

1. deild karla í fótbolta:
KA–VÍKINGUR 1–1
0–1 Andri Steinn Birgisson (4.), 1–1 Jón
Gunnar Eysteinsson (90.).
FJÖLNIR–HK 3–1
1–0 Tómas Leifsson (4.), 2–0 Atli
Guðnason (59.), 2-1 Brynjar Víðisson, víti
(83.), Tómas Leifsson (86.)
VÖLSUNGUR–ÞÓR AK. 1–3
0–1 Zeljko Gavrilovic, 0–2 Ibra Jagne,
0–3 Zeljko Gavrilovic, 1–3 Andri Valur
Ívarsson.

STAÐA EFSTU LIÐA:
BREIÐABLIK14 12 2 0 26–8 38
VÍKINGUR 15 8 6 1 32–8 30
KA 15 8 4 3 32–13 28
ÞÓR AK. 15 5 3 7 21–30 18
HK 15 3 7 5 13–16 16
FJÖLNIR 15 5 1 9 23–30 16

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

16 17 18 19 20 21   22
Föstudagur

ÁGÚST

■ ■ LEIKIR
� 19.00 Haukar og Víkingur Ó.

mætast á Ásvöllum í 1. deild karla.

■ ■ SJÓNVARP
� 19.00 Toyota-mótaröðin í golfi á

Sýn.

� 20.30 Mótorsport 2005 á Sýn.

� 23.00 Gullmót í frjálsum íþróttum
á RÚV.

KA og Víkingur gerðu 1–1 jafntefli á Akureyri í gær í 1. deild karla:

FÓTBOLTI Breiðablik komst í gær-
kvöld upp í Landsbankadeild
karla og það þrátt fyrir að hafa
ekki spilað sjálfir. Blikar höfðu 11
stiga forskot á KA-menn fyrir
leikinn og þar sem KA-menn náðu
aðeins jafntefli við Víkinga er það
ljóst að aðeins Víkingar geta náð

Blikum. Blika vantar líka aðeins
einn sigur til viðbótar til þess að
tryggja sér 1. deildarmeistaratit-
ilinn.

Andri Steinn Birgisson kom
Víkingum yfir strax í upphafi leik
og Daníel Hjaltason fékk síðan
kjörið tækifæri til þess að gull-

tryggja sigurinn um miðjan
seinni hálfleik en lét þá Sandor
Matus verja frá sér vítaspyrnu.
Það var síðan Jón Gunnar Ey-
steinsson sem jafnaði leikinn á
lokasekúndunum og sá til þess að
spennan er áfram í baráttunni um
hverjir fylgja Blikum upp.  - óój

Blikar komnir upp í Landsbankadeildina

„Þetta er ótrúlegt, þetta hefur ekki gerst
síðan í þriðja flokki,“ sagði Arnar Þór
Viðarsson, landsliðsmaður í knatt-
spyrnu, eftir að hafa skorað sitt fyrsta
landsliðsmark, nokkrum dögum
eftir að hann skoraði með félags-
liði sínu í Belgíu. Ekki nóg með
að Arnar skoraði tvö mörk á
einni viku, heldur náði líka
bróðir hans Davíð Þór að skora sitt fyrsta
mark í efstu deild á Íslandi í vikunni með
FH og Bjarni Þór, þriðji bróðirinn, skoraði
tvívegis með varaliði Everton í sigurleik á
varaliði Liverpool. 

„Það er alltaf ljúft að skora, sérstaklega
þegar leikurinn vinnst líka,“ sagði Arnar
sem var feginn því að skora loksins með
landsliðinu eftir 39 leiki. „Það er alltaf
skemmtilegra eftir á, þegar ferillinn er

búinn, að geta sagt að maður
hafi skorað með landsliðinu.

En annars veltir maður því
ekki fyrir sér ef leikurinn

vinnst á annað borð.
Ég skora sjaldan og
þegar það gerist er
það enn skemmti-

legra fyrir vikið.“

Arnar neitar því ekki að það
væri gaman að fá að spila

landsliðsleik með bræðrum
sínum. „Það væri auðvitað
frábært að ná því einhvern
tímann. Ég er 27 ára í dag 
og á vonandi einhver ár eftir í
þessu. Þeir eru að stíga sín

fyrstu spor og ef þeir
halda áfram að bæta sig

þá er aldrei að vita. Ekki fer maður að
spila með pabba gamla lengur, hann er
orðinn svo digur kallinn,“ segir hann og
hlær. 

Aðspurður segir hann hafa séð Davíð
spila nokkrum sinnum með FH í sumar
en hann hafi ekki enn farið og séð
Bjarna spila með varaliði Everton. „Ég
hef bara séð leiki með honum í sjón-
varpinu. Ég er líka búinn að segja við
hann að ég muni ekki halda með
Everton fyrr en hann fær að spila með
aðalliðinu,“ segir Arnar í léttum dúr en
hann og hans fjölskylda hafa ávallt stutt
Liverpool – nema Bjarni. „Hann hélt
alltaf með Newcastle þegar hann var
yngri og nú er það Everton. En ég leyfi
mér enn að skjóta svolítið á hann.“

ARNAR ÞÓR VIÐARSSON: STUÐNINGSMAÐUR LIVERPOOL SEM Á BRÓÐUR Í EVERTON

Ekki skora› svona miki› sí›an í 3. flokki

*MAÐUR LEIKSINS

ÍBV 4–4–2
Hrafn 6
Pétur R. 6
Páll Hjarðar 7
(88. Bjarni Rúnar –)
Varenkamp 6
Bjarni Geir 6
Jeffs 6
*Lind 7
Heimir Snær 6
Andri 7
(76. Platt 6)
Atli 7
(64. Steingrímur 6)
Pétur Óskar 7

GRINDAVÍK 4–4–2
Savic 5
Óðinn 5
(56. Ahandour 5)
Guðmundur Andri 5
Jack 4
(84. Sveinn –)
Óskar Örn 5
(71. Alfreð 5)
Niestroj 6
Eysteinn 5
McShane 5
Eyþór Atli 4
Óli Stefán 5
Magnús 5

SKRÁÐU HÓPLEIK OG KEPPTU VIÐ FÉLAGANA
STILLTU UPP ÞÍNU EIGIN DRAUMALIÐI Á VISIR.IS

TVÖ MÓT - FYRRI OG SEINNI UMFERÐ
VEGLEGIR VINNINGAR Í BÁÐUM UMFERÐUM

VERTU MEÐ OG SKRÁÐU ÞIG STRAX!

KYNNA:

&

Á VISIR.ISENSKI BOLTINN 2005-2006

Vilt ÞÚ vinna í 
skemmtilegu umhverfi

með skemmtilegu fólki?

www.worldclass.is

Vilt ÞÚ vinna í 
skemmtilegu umhverfi

með skemmtilegu fólki?

ÍBV skora›i fimm mörk gegn Grindavík í sex stiga leik í fallbaráttunni sem
fram fór í Eyjum í gær. Me› sigrinum komust Eyjamenn úr fallsæti.

5-1
Hásteinsv., áhorf: 600 Garðar Örn Hinrikss. (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 16–10 (10–7)
Varin skot Hrafn 6 – Savic 6
Horn 7–6
Aukaspyrnur fengnar 11–17
Rangstöður 7–1

1–0 Andri Ólafsson (16.)
2–0 Pétur Runólfsson (40.)
3–0 Pétur Óskar Sigurðsson (47.)
4–0 Steingrímur Jóhannesson (68.)
4–1 Robert Niestroj (77.).
5–1 Matthew Platt (89.).

ÍBV Grindavík

Á SKOTSKÓNUM Pétur
Óskar Sigurðsson var
einn fimm Eyjamanna
sem skoruðu gegn
Grindavík í gær.   
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Miðvikudagur 117. áágúst
Kynbótadómar hrossa

Fimmtudagur 118. áágúst
Kynbótadómar hrossa

Föstudagur 119. áágúst
• kl. 10-19 Landbúnaðarsýning

kl. 12:00 Yfirlitssýning kynbótahrossa
kl. 18:00 Tölt forkeppni

Laugardagur 220. áágúst
kl. 09:00 Gæðingamót

• kl. 10-19 Landbúnaðarsýning
kl. 10:00 Hrútasýning
kl. 11:00 Fjárhundasýning
kl. 12:30 Setning Landbúnaðarsýningar
kl. 13:00 Umhverfisverðlaun
kl. 13:15 Afhúpun listaverks í Víðishólma
kl. 13:30 Kúasýning
kl. 14:30 Fjárhundasýning
kl. 14:45 Matarkistan Skagafjörður - Ingibjörg Sig. Hólaskóla
kl. 15:00 Að græða á búvélum - Bjarni Guðmundsson,  LBH Hvanneyri
kl. 15:30 Kúasýning-dómum lýst og verðlaunafhending
kl. 16:30 Fákar og ferðaþjónusta - Ingibjörg Sig. Hólaskóla
kl. 17:00 Fjárhundasýning
kl. 17:00 B-úrslit í tölti
kl. 18: 00 100m. flugskeið
kl. 20:00 A-úrslit í tölti

Sunnudagur 221. áágúst
• kl. 12-18 Landbúnaðarsýning

kl. 13:00 A-úrslit gæðingamóts
kl. 13:30 Hrútasýning - Úrslit kynnt og verðlaunaafhending
kl. 14:00 Fjárhundasýning
kl. 14:15 Rannsóknir á sviði fiskeldis og fiskalíffræði

við Hólaskóla - Helgi Thorarensen
kl. 14:30 Erindi - Sigríður Björnsdóttir,

dýralæknir hrossasjúkdóma
kl. 15:00 Kálfateyming
kl. 16:00 Nytjaland/Jarðabók Íslands 

- Sigmar Metúsalemsson LBH Hvanneyri
kl. 16:00 Fjárhundasýning

Aðgangseyr ir  kr .  1 .000 
-  Fr í t t  fyr i r  12 ára og yngr i

w w w . h o r s e . i s / l a n d b u n a d a r s y n i n g

DAGSKRÁ LANDBÚNAÐARSÝNINGARINNAR

FJÖLDI FYRIRTÆKJA KYNNA VÖRUR SÍNAR OG ÞJÓNUSTU s.s.
Dráttarvélar - Heyvinnutæki - Bílar - Kerrur - Fjórhjól - Reiðtygi - 
Fjármögnun - Tryggingar - Byggingar ...sjón er sögu ríkari 

VERIÐ
VELKOMIN

í  R e i ð h ö l l i n n i  á  S a u ð á r k r ó k i
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Eftir að ég upp-
götvaði hversu
gaman er að horfa
á landið frá sjó þá
finnst mér ekkert
sumarleyfi full-
komnað án þess að
ég komist á bát.
Um daginn fór ég

út í Vigur á Ísafjarðardjúpi. Það var
mjög skemmtilegt að skoða eyjuna
og ekki síðra að sjá Ísafjarðardjúp-
ið frá nýjum sjónarhóli. Það er
nefnilega allt önnur upplifun á land-
inu að horfa á það af sjónum. 

Fyrr í sumar sigldi ég frá Ólafs-
firði til Héðinsfjarðar og það var
sömuleiðis aldeilis ævintýralegt.
Þar rísa fjöllin snarbrött úr sjó og
auðvelt að ímynda sér einangrun

bæja þar sem engir voru vegirnir
lengi vel, fram til dagsins í dag í
Héðinsfirði eins og kunnugt er. En
vegir voru svo sem ekki skilyrði til
búsetu á Íslandi hér áður fyrr, eins
erfitt og það er fyrir okkur bílaelsk-
andi nútímamenn að ímynda sér
það.

Í dag er hins vegar ekki hlaupið
að því að komast um borð í bát fyr-
ir venjulegan Reykvíking eins og
mig. Mér þætti frábært ef sá mögu-
leiki að ferðast með strandferða-
skipi umhverfis landið stæði enn til
boða. En flutningar á sjó eru víst
ekki hagkvæmir lengur og því
aflagðir. Því miður, segi ég – því
vegir landsins eru svo sannarlega
ekki hannaðir fyrir umferð flutn-
ingabíla. Því hef ég hingað til látið

mér styttri ferðir nægja.
Mig dreymir hins vegar um

lengri sjóferð og vonast til að ekki
líði á alltof löngu þar til ég sigli frá
Íslandi til Evrópu. Það er hálfgert
svindl að ferðast alltaf með flugvél
hingað lengst norður í haf – þykjast
búa í þriggja tíma fjarlægð frá
Kaupmannahöfn og London á með-
an landakortið segir allt aðra sögu. 

Sem betur fer stendur það enn til
boða að sigla til landsins. Að vísu
hefur ferjan Norræna ekki jafn
rómantískan blæ og til dæmis Gull-
foss, en verður að duga í dag. Og al-
veg er ég viss um það verður frá-
bært að stíga um borð og sjá Ísland
hverfa sjónum smám saman og sjá
svo útlandið nálgast hægt og rólega
nokkrum dögum síðar. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SIGRÍÐUR B. TÓMASDÓTTIR HORFIR HEILLUÐ Á LANDIÐ FRÁ SJÓNUM
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Það jafnast ekkert á 
við hressa banjó-tónlist

svona á kvöldin!

Take it 
away, Honký!

HonkýHrossaskíturog banjó
bísarnir

Ég stillti hljóðið á græjun-
um hennar á „yfir hættu-
mörkum“ og setti þunga-

rokksplötu sem er bönnuð í
104 löndum í plötuumslag-
ið fyrir hestadjassinn! Nú er

hún í dauðadái!

Aumingja
þú! Ég sé

að samvisk-
an er að
naga þig!

Lalli, ég hef áhyggjur af því 
að við spjöllum ekki jafn mikið

saman og við gerðum 
einu sinni... Oohh,

mamma...

psst... psst... psst... Þetta hljómaði nú
eins og gott spjall
héðan sem ég sit!

Hann hvíslaði að
mér tölvupóst-
fanginu sínu.

Öllu flugi 
hefur verið 

frestað.

Þú fyrst. Ég byrja á úrill-
um yfirmanni.

Ég sé úrilla yfir-
manninn þinn og

hækka um tvo
óþekktarorma.

Allt í lagi... Ég sé
óþekktarormana
þína, og hækka

um starfsmanna-
fund og bilaða

tölvu.

Ég sé starfsmannafundinn þinn
og biluðu tölvuna og hækka 
um eitt stykki eyrnaverk, tvö 

nefrennsli og 
rigningardag. Ég

pakka.

PLONK!

Ég ætti að vita betur en að
spila „ömurlegs-dags“ póker 

við mömmu!

Borgaðu,
bísinn
þinn!

5 6 8 7 3

3 2 1 8

7 5 2

4 7 9 1

5 7

2 8 6 9

9 7 4

4 9 6 5

1 8 4 2 7

■ SUDOKU DAGSINS
Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blað-
inu á morgun.

6 3 1 4 5 7 2 8 9

7 8 9 6 2 3 1 4 5

4 5 2 9 8 1 3 7 6

8 6 4 3 7 9 5 2 1

2 7 3 5 1 4 6 9 8

1 9 5 2 6 8 7 3 4

5 4 7 8 3 6 9 1 2

3 2 8 1 9 5 4 6 7

9 1 6 7 4 2 8 5 3

Lausn á gátu gærdagsins



    góða skemmtun 
í sumar  

SENA KYNNIR

HEITAR LUMMUR

KOMA FRAM Í FYRSTA SINN Í KVÖLD 
Í ÍSLANDI Í DAG Á STÖÐ 2

19•08•05

Platan kemur út í haust
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 1  Dagar og nætur
 2  Disco Frisco
 3  Ég er á leiðinni
 4  Gaggó Vest
 5  Harðsnúna Hanna
 6  Riddari götunnar
 7  Seinna meir
 8  Vertu ekki að plata mig
 9  Sekur
 10  Draumaprinsinn
 11  Í útilegu

Nýr söngflokkur skipaður þeim Ardísi, Kalla Bjarna, Ölmu Rut og 
Helga Þór sem öll gerðu garðinn frægan í Idol-Stjörnuleit Stöðvar 2.

Sjáið Heitar Lummur í Íslandi í dag í kvöld þar sem þau koma fram 
í fyrsta skipti og flytja stórsmellinn Vertu ekki að plata mig.

ARDÍS

HELGI ÞÓR

ALMA RUT

KALLI BJARNI



Hátíðin verður sett á
menningarnæturdegi,
laugardaginn 20. ágúst kl.
16.00 og stendur til 28.
ágúst. Á dagskránni ber
hæst flutning á tveimur
passíum byggðum á
Matteusarguðspjalli.

Kirkjulistahátíð verður haldin í
tíunda skipti dagana 20.-28. ágúst
2005 og hefst á menningarnætur-
degi í Reykjavík. Einkunnarorð
þessarar hátíðar eru orð frelsar-
ans í fjallræðunni í Matteusarguð-
spjalli: „Þér eruð salt jarðar.“ 

Myndlistarmaður Kirkjulista-
hátíðar 2005 er Rúrí, en hún sýnir
verk í kirkjuskipi og forkirkju
Hallgrímskirkju undir yfirskrift-
inni „Salt jarðar og ljós heimsins.“ 

Að venju eru margir tónlistar-
viðburðir á dagskrá, en hæst ber
flutning á tveimur passíum
byggðum á Matteusarguðspjalli,
meistaraverki Johanns Sebastians
Bach og rómuðu verki frá 1986
eftir norska tónskáldið Trond
Kverno. Matteusarpassía Bachs
verður flutt í barokkstíl í fyrsta
sinn á Íslandi af Mótettukór Hall-
grímskirkju, Drengjakór Reykja-
víkur, Alþjóðlegu barokksveitinni
í Den Haag og 6 heimsþekktum
einsöngvurum í fremstu röð undir
stjórn Harðar Áskelssonar. Flutn-
ingur Mattheusarpassíunnar með
barokkhljómsveit markar tíma-
mót hérlendis. Matteusarpassía
Kvernos verður flutt af 10 alþjóð-
lega viðurkenndum einsöngvur-
um og Dómkórnum í Osló og
stjórnað af Terje Kvam. Þessi
viðamiklu tónverk eru meginstoð-
ir dagskrár Kirkjulistahátíðar
2005, enda er uppspretta texta

þeirra, Matteusarguðspjall, leið-
arljós dagskrárinnar. 

Hátíðina sækja um 120 erlend-
ir listamenn, flestir til að taka þátt
í flutningi þessara stóru verka.
Auk ofantalinna er það hinn
heimskunni organisti David San-
ger, sem heldur tónleika í Hall-
grímskirkju og stýrir meistara-
námskeiði í orgelleik og einnig
Astrid Söderbergh Widding, pró-
fessor í kvikmyndafræðum við
Stokkhólmsháskóla, sem kemur
til að taka þátt í málþingi um kvik-
myndaskáldið Andrej Tarkovskí.

Á hverjum degi hátíðarinnar er
tónlistarandakt í hádegi þar sem
öllum gefst tækifæri að heyra fal-
lega tónlist og eiga kyrra stund
með bæn í erli dagsins. Þar koma
fram félagar úr Alþjóðlegu

barokksveitinni í Den Haag,
Hulda Björk Garðarsdóttir sópr-
an, Björn Steinar Sólbergsson
orgelleikari, Einar Jóhannesson,
klarinettuleikari, Douglas A.
Brochie orgelleikari, auk nem-
enda á organistanámskeiði
Davids Sanger. 

Að hátíðinni standa Listvina-
félag Hallgrímskirkju, sóknar-
nefnd Hallgrímskirkju og Bisk-
up Íslands. Formaður stjórnar er
Þóra Kristjánsdóttir listfræðing-
ur. Framkvæmdastjóri er Inga
Rós Ingólfsdóttir sellóleikari og
listrænn stjórnandi Hörður Ás-
kelsson organisti Hallgríms-
kirkju.

Nánari upplýsingar um hátíð-
ina er að finna á www.kirkj-
an.is/kirkjulistahatid. ■
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> Ekki missa af ...

...Menningarnótt í miðborginni sem
hefst klukkan 11.00 á morgun og stendur
fram til klukkan 23.00 með fjölbreyttri
dagskrá út um alla miðborg Reykjavíkur.

...opnun sýninga Huldu Stefánsdóttur
og Kristínar Reynisdóttur í Listasafni
ASÍ á morgun kl. 16:00.

...stórtónleikum Rásar 2 og Rauða
krossins á
Miðbakka
Reykjavíkur-
hafnar klukkan
20.45 á morgun
þar sem hljóm-
sveitirnar
Hjálmar, Í
svörtum fötum
og Todmobile
koma meðal
annars fram. 

Carlos Quilici bandoneónleikari og tangótón-
skáld frá Rosario í Argentínu og Kristín
Bjarnadóttir ljóðskáld lýsa heimi tangósins í
máli og tónum í Norræna húsinu í kvöld kl.
21.10. Dagskráin hefur yfirskriftina Ég halla
mér að þér og flýg. 
Einleikur Carlosar á tangóhljóðfærið bando-
neón kallast á við texta Kristínar, sem skrifar
frá sjónarhóli hinna dansandi. Hann leikur
tangóa frá ýmsum tímabilum tuttugustu aldar
og kynnir mismunandi stíla, allt frá Arolas og
Troilo til Piazzolla og eigin tónsmíða.
Quilici mun einnig troða upp þrívegis á

Menningarnótt í miðborginni á laugardaginn.
Klukkan 14.00 og 16.00 í Upplýsingamiðstöð
ferðamanna, Ingólfsnausti, Aðalstræti 2 og að
endingu í Iðnó 21.45 þar sem Kristín kemur
einnig fram ásamt öðrum. 

KL. 23.00
Menningarnótt í miðborginni fer
fram í tíunda skipti á morgun, laug-
ardag og er dagskráin sérlega glæsi-
leg í ár. Ítarleg dagskrá Menningar-
nætur 2005 fylgdi Fréttablaðinu í
gær og geta gestir Menningarnætur
notað hana til að lóðsa sig um mið-
bæinn á morgun sem og lesið veiga-
meiri umfjallanir um stærstu dag-
skrárliðina á hátíðinni. 

menning@frettabladid.is

Argentínskur tangó í Reykjavík

Tíunda Kirkjulistahátíðin
í Hallgrímskirkju

!

CARLOS QUILICI Carlos kemur fram ásamt Kristínu
Bjarnadóttur í Norræna húsinu í kvöld kl. 21.00. Á

Menningarnótt kemur hann fram þrívegis í miðborginni. 

Kabarett
í Íslensku óperunni

Næstu sýningar
Föstudaginn 19. ágúst - UPPSELT
Laugardaginn 20. ágúst kl. 20.00
Föstudaginn 26. ágúst kl. 20.00

Laugardaginn 27. ágúst kl.  20.00
Sunnudaginn 28. ágúst - Örfá sæti laus
Miðar í síma 511 4200, og á www.kabarett.is

Leikhópurinn Á senunni í samstarfi við SPRON

“Söngur Þórunnar
er í einu orði sagt
stórfenglegur...”

SH, Mbl.

laugd. 20.ágúst, kl. 14.00 sunnud. 21. ágúst, kl. 14.00
laugd. 27. ágúst, kl. 14.00 sunnud. 28. ágúst, kl. 14.00

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

BAROKKSVEITIN Í DEN HAAG Er gestur Kirkjulistahátíðar 2005. Sveitin er skipuð 40
ungum hljóðfæraleikurum frá 21 þjóðlandi, sem numið hafa við Tónlistarháskólann í Den
Haag, en þessi skóli er leiðandi í kennslu á barokkhljóðfæri í heiminum í dag.
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Hefur ÞÚ þjónustulund,
sýnirðu frumkvæði, 

ertu jákvæð/ur?

www.worldclass.is

Hefur ÞÚ þjónustulund,
sýnirðu frumkvæði, 

ertu jákvæð/ur?

Sí›ustu föstu-
dagstónleikarnir
Í dag eru síðustu föstudagshádeg-
istónleikar Listasumars 2005 í
Ketilhúsinu á Akureyri. Lista-
mennirnir sem koma fram eru
þeir Guido Bäumer á saxófón og
Aladár Rácz á píanó. Þeir flytja
létta og skemmtilega franska tón-
list fyrir alt-saxófón og píanó með
dálitlu suður-amerísku og suð-
rænu ívafi.

Nokkur verkanna tengjast Suð-
ur-Ameríku svo sem: Brazileira
eftir Milhaud, Samba og Mambo
eftir Francaix og svo er eitt verk-
ið eftir argentíska tangótónskáld-
ið Astor Piazzolla sem bjó í Frakk-
landi í áraraðir og lærði þar tón-
smíðar.

Tónleikarnir hefjast klukkan
12.00 og er aðgangseyrir 1000
krónur. ■

■ ■ TÓNLEIKAR
� 12.00 Síðustu föstudagshádegis-

tónleikar Listasumars 2005 í Ketil-
húsinu á Akureyri. Listamennirnir
sem þar koma fram eru: Guido
Baumer, saxófón og Aladár Rácz,
píanó. Þeir flytja létta og skemmti-
lega franska tónlist fyrir alt-saxófón
og píanó með dálitlu suður-amer-
ísku og suðrænu ívafi.

� 17.00 Hljómsveitin Jakobínarína
mun næstkomandi föstudag leika
fyrir gesti og gangandi í garði 12
Tóna, Skólavörðustíg 15. Léttar veit-
ingar að hætti 12 Tóna verða í boði
sem og endranær.

� 19.00 Carlos Quilici bandoneon-
leikari og tangótónskáld frá Rosario í
Argentínu leikur klassísk og frum-
samin lög og Kristín Bjarnadóttir
ljóðskáld lýsir heimi tangófólksins í
ljóðrænum textum. Dagskráin ber yf-
irskriftina Ég halla mér að þér og
flýg og fer fram í Norræna húsinu.

� 23.00 Geirmundur Valtýsson og
hljómsveit mætir til höfuðborgarinn-
ar í öllu sínu veldi og skemmtir gest-
um Kringlukráarinnar.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

ÞRJÁR GÓÐAR

SKRÁNING Á NÁMSKEIÐIN FER FRAM Á 

WWW.TONVINNSLUSKOLI.IS
OG Í SÍMA 534 9090

Innskráning á haustönn í Tónvinnsluskóla 
Þorvaldar Bjarna fer senn að ljúka.  Námskeiðin 

sem haldin eru í skólanum eru um margt 
frábrugðin öðru tónlistarnámi, þar sem námsskráin 

miðar út frá því að miðla þekkingu um tónlistar-
bransann.  Mikil áhersla er lögð á sviðsframkomu, 
hljóðversvinnu og miðlun gagnlegra upplýsinga til 

þeirra sem vilja starfa við tónlist í framtíðinni. 
Leiðbeinendur við skólann eru allt valinkunnir 

fagmenn úr íslensku tónlistarflórunni.

ATHUGIÐ AÐ SENN FYLLAST ÖLL 
NÁMSKEIÐ OG ÞVÍ FER SKRÁNINGU 

FYRIR HAUSTÖNNINA BRÁTT AÐ LJÚKA.

Söngur & framkoma

Námskeið sem sló í gegn á vorönninni. Námskeiðið er tvískipt; annarsvegar eru grunnþættir 
söngs og sviðsframkomu kenndir og hinsvegar vinna í hljóðveri. Námskeiðinu lýkur með upptökum 
í hljóðveri Reykjavik Music Productions þar sem þáttakendur fá að syngja lag að eigin vali.

Lengd námskeiðs: 10 vikur (1 tími í viku, 8 hóptímar og 2 einkatímar)
Kennarar: Selma Björnsdóttir, Regína Ósk og Þorvaldur Bjarni
Aldur: 14 ára og eldri.
Verð: 56.800 kr. (15% staðgreiðsluafsláttur)

Reykjavík Music Productions  •  Kringlan 7  •  103 Reykjavík  •  Iceland  •  Tel.: +354 534-9090  •  Fax +354 534-9091  •  info@reykjavikMP.com  •  www.reykjavikMP.com

Söngur & Framkoma: Framhaldsnámskeið

Stórt námskeið fyrir þá sem er að leggja söng fyrir sig. Námskeiðið telur tvær annir;  
á fyrri önninni er unnið með undirleikara og sett verða fyrir ákveðin lög sem nemendur 
eiga að ná tökum á. Á síðari önninni verður farið í nótnalestur, sviðsframkomu og ýmis 
mismunandi stílbrigði söngs. Undir lokin verður æft með hljómsveit og haldnir tónleikar 
sem einnig verða hljóðritaðir.  

Lengd námskeiðs: 32 vikur (1 tími í viku. 6 einkatímar og 24 hóptímar.) 
Kennarar: Regína Ósk, Andrea Gylfadóttir, Heiða (úr Idol) og Kjartan Valdemarsson 
Verð: 160.000 kr. (15% staðgreiðsluafsláttur) 

Loksins, loksins! Andrea Gylfadóttir, bluesdrottning Íslands, hefur bæst í hóp þeirra valinkunnu 
fagmanna sem kenna við TÞB. Námskeiðið snýst um blues- og jazzsöng þar sem Andrea miðlar 
reynslu sinni og hæfni til þátttakenda. Unnið verður með undirleikara í fyrirfram ákveðnum lögum 
sem Andrea leiðbeinir nemendum í að túlka og ná tökum á. Andreu til aðstoðar á námskeiðinu er 
píanósnillingurinn Kjartan Valdemarsson. Námskeiðið er fyrir lengra komna söngvara.

Lengd námskeiðs: 10 vikur.1 tími í viku. 8 einkatímar og 2 hóptímar.
Kennarar: Andrea Gylfadóttir og Kjartan Valdemarsson.
Verð: 59.800 kr. (15% staðgreiðsluafsláttur)

Blues og jazzsöngur 

Í Tónvinnsluskóla Þorvaldar Bjarna
er notast við tækjabúnað

frá Hljóðfærahúsi Reykjavíikur

 Útskrift nema af fyrstu önn Tónvinnsluskóla Þorvaldar Bjarna fór fram fyrir skemmstu.  
Lokaverkefni nemanna var að fullvinna frumsamin dægurlög og er hægt að hlýða á 

afraksturinn á www.tonvinnsluskoli.is. 

fiorir a› umbreyta veröldinni
Unnur Lárusdóttir hefur
samið tónverk tileinkað
íslenskum forngyðjum.
Hún flytur verkið í kvöld
ásamt heilaranum Reyni
Katrínarsyni og banda-
ríska dansaranum Heath-
er Wulfers.
„Við ætlum að vekja aftur upp
gömlu íslensku gyðjurnar,“ segir
Unnur Lárusdóttir en tónverk henn-
ar Seiðlæti verður sýnt í Tjarnar-
bíói klukkan 20.00 í kvöld. „Ég hef
verið við nám í nútímatónlist í Col-
lege Santa Fe í Nýju Mexíkó síðustu
tvö árin og Seiðlæti var lokaverk-
efnið mitt. Ég fékk hugmyndina

þegar ég hitti heilarann Reynir
Katrínarson. Hann afhenti mér
frumsamið ljóð tileinkað íslenskri
forngyðju sem ég samdi lag við.
Honum leist svo vel á lagið að hann
bað mig að semja lög við öll ljóðin
sín.“

Úr varð að Unnur ákvað að teng-
ja gyðjulögin við lokaverkefnið sitt.
„Seiðlátum var mjög vel tekið í skól-
anum og nú lítur jafnvel út fyrir að
við flytjum verkið aftur í Bandarík-
junum næsta vetur. Þegar við flutt-
um verkið í skólanum fékk ég Reyni
til þess að koma út og halda fyrir-
lestra um íslensku forngyðjurnar.
Það vakti mikla athygli því Banda-
ríkjamenn eru mjög fróðleiksfúsir
um aðra menningu en þeirra eigin.“

Á sviðinu í kvöld verða, ásamt

Unni, bandaríski dansarinn Heather
Wulfers og heilarinn Reynir Katrín-
arson. „Reynir kemur til með að
magna seið í kvöld og kalla fram
gömlu gyðjurnar í upphafi sýning-
arinnar. Ég samdi verkið til að gefa
forngyðjunum rödd og líkama og á
meðan ég flyt tónlistina sér Heather
um dansinn.“ 

Unnur segir það algjöra synd að
Íslendingar virðist nánast vera bún-
ir að gleyma íslensku gyðjunum.
„Flestir þekkja sögurnar um Þór og
jafnvel Frigg og Freyju en við höf-
um gleymt því að við áttum sextán
íslenskar gyðjur,“ en Unnur segist
ekki í vafa um að hinar fornu gyðj-
ur gefi henni styrk til listsköpunar.
„Maður tengist mismunandi gyðj-
um eftir því hvað maður er að

ganga í gegnum. Frigg er móður-
gyðjan og hún gefur manni leyfi til
að hitta hinar. Í þessu verkefni hef
ég öðlast sérstaka tengingu við Gná.
Gná er gyðja ferðalaga og gyðjan
sem þorir að umbreyta veröldinni
og taka ný skref. Reynir gaf mér
hálsmen með merki Gnár þegar ég
lagði af stað út í námið svo ég þyrði
að umbreyta lífi mínu. Gná hefur
því fylgt mér frá byrjun og hvatt
mig til þess að þora að skapa nýja
hluti.“

Í KRAFTI FORNRA GYÐJA Reynir kemur
til með að magna seið til þess að kalla
fram raddir og líkama fornu íslensku gyðj-
unnar í nútímatónverki eftir Unni Lárus-
dóttur. Heather Wulfers dansar í sýning-
unni.

GUIDO BÄUMER OG ALADÁR RÁCZ
Leika á síðustu hádegistónleikum Listasum-
ars 2005 á Akureyri. Tónleikarnir hefjast
klukan 12.00 og fara fram í Ketilhúsinu. 







> Plata vikunnar ...

SUFJAN STEVENS: 
Come on feel the
Illinoise
„Nýjasta breiðskífa
undrabarnsins Sufjan
Stevens er magnað
þrekvirki sem á skilið

sérkafla í tónlistarsögu 21. aldarinnar,
sama hvað verður gefið út næstu 95 árin.
Svona plötur eru ekki gerðar á hverjum
degi. 11 stjörnur af 10 mögulegum.“ BÖS
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Rokksveitin Sign hefur undanfarið
unnið að útgáfu sinnar þriðju
plötu, en sveitin hefur áður sent
frá sér plöturnar Vindar og breyt-
ingar (2001) og Fyrir ofan himin-
inn (2002). 

Sign réðu nýverið til liðs við sig
hljóðupptökustjórann Mark Plati
og gítarleikarann Earl Slick til að
vinna í þremur lögum með sér sem
sveitin ætlar jafnframt að nota
sem kynningarefni erlendis. Einn
af stærstu umboðsmönnum hljóð-
upptökustjóra í LA heyrði prufu-
efni frá þeim nýverið sem hann
var hrifinn af. Hann kynnti efnið
fyrir Plati, sem hefur meðal ann-
ars starfað með The Cure og David
Bowie. Hann var að klára verkefni
með vini sínum Earl Slick þegar
hann heyrði tónlistina frá Sign.
Það varð til þess að þeir félagar
ákváðu að slá til og fara saman til
Íslands til að vinna með sveitinni. 

„Umboðsmaðurinn minn sendi
mér lög frá þeim. Mér þótti þau
mjög góð en fannst þau þarfnast
lagfæringa. Ég lagði til mínar hug-
myndir og þeir voru opnir fyrir
þeim,“ segir Plati um samstarfið
við Sign. „Ég og Slick höfðum lengi
ætlað að starfa aftur saman en ég
hef unnið með honum að sólóplöt-
unum hans. Þetta var því gott
tækifæri fyrir okkur að vinna
saman líka. Við stungum upp á
ýmsum aðferðum til að einfalda
það sem þeir í Sign voru að gera til
að reyna að komast að kjarnanum.
Við vorum allir að vinna á sömu
bylgjulengd og þeir gerðu það sem
við báðum um og miklu meira en
það,“ segir hann.

Plati hefur mikla reynslu að
baki bæði sem tónlistarmaður og
hljóðupptökustjóri og hefur meðal
annars unnið með tónlistarmönn-
um á borð við Quincy Jones,
Talking Heads, Fleetwood Mac,
David Bowie, Bee Gees, Prince, Al
Green, Nina Hagen, New Order og
Suzanne Vega.

Earl Slick er goðsögn í lifandi
lífi og lék meðal annars inn á Milk
and Honey og Double Fantasy hjá
John Lennon og hefur starfað með

David Bowie í yfir tuttugu ár.
Sjálfur hefur hann sent frá sér sex
sólóplötur. 

Slick er á því að Sign sé efnileg
sveit sem geti náð langt í tónlistar-
bransanum. „Þeir eru ánægðir
með það sem þeir eru að gera og
gera það mjög vel. Þeir eru tilbún-
ir, þeir eru ungir og brjálaðir.“
Slick játar að það hafi verið mikill
heiður að vinna með Lennon á sín-
um tíma. „Það var gaman að spila
með einum af þeim tónlistarmönn-
um sem fengu mann til að gera það
sem maður gerir í dag.“ Aðspurður
um hvort hafi verið skemmtilegra
að vinna með Lennon eða Bowie
segir hann erfitt að bera þá saman.
„Það var eiginlega jafngaman en
samt var vinnan ólík, því ég gerði

bara plötur með Lennon og fór
ekki á tónleikaferð með honum. En
þeir áttu eitt sameiginlegt; það var
mjög þægilegt að vinna með þeim.
Þetta var eins og að vera í hljóm-
sveit og þeir voru mjög skapandi.“

Þriðja plata Sign sem kemur út
á Íslandi í byrjun október nefnist
Thank God for Silence. Bræðurnir
Zolberg og Egill, meðlimir Sign,
eru ánægðir með samstarfið við þá
Plati og Slick en þetta er í fyrsta
sinn sem þeir vinna með upptöku-
stjóra. Nýja platan þeirra verður
sungin á ensku, sem er nýbreytni.
„Annars er þetta í raun og veru
mjög rökrétt framhald af síðustu
plötu en samt sjálfstætt. Við erum
búnir að þroskast mikið,“ segja
þeir bræður. freyr@frettabladid.is

SLICK, SIGN OG PLATI Frá vinstri: Earl Slick, Egill og Zolberg Rafnssynir og Mark Plati.
Þeir félagar náðu vel saman við upptökur á þriðju plötu Sign.

tonlist@frettabladid.is

Í SPILARANUM HJÁ RITSTJÓRNINNI

Vitalic: Ok Cowboy, Morcheba: The Antidode,
Supergrass: Road to Ruen, The Magic Numbers:
The Magic Numbers og Sonic Youth: Sonic Nurse.
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sonic youth

Hljómsveitin Jagúar heldur sína fyrstu tónleika
eftir langt sumarfrí á Menningarnótt með nýrri
liðsskipan. Bræðurnir Daði og Börkur Birgissynir,
sem sáu um hljómborðs- og gítarspil, eru horfnir
á braut ásamt trommaranum Sigfúsi Erni Óttars-
syni. Í stað þeirra eru komnir þeir Óskar Guðjóns-
son, Jóhann Hjörleifsson og Ómar Guðjónsson.
„Þeir ákváðu að snúa sér að öðru, þetta var allt í
góðu,“ segir Samúel J. Samúelsson, forsprakki
sveitarinnar. „Mér líst rosavel á nýju meðlimina.
Þetta er þrususpilarar og góðir strákar.“
Jagúar hefur æft vel að undanförnu með hina
nýju liðsmenn innanborðs og ætlar að
skemmta gestum og gang-
andi á Menningarnótt á
Landsbankasviðinu í Austur-
stræti. „Við erum búnir að
vera í sumarfríi og tökum
þetta einn dag í einu. Auðvit-
að breytist hljómsveitin með
nýjum áherslum og nýjum

mönnum,“ segir Samúel og bætir við: „Það er
næst á dagskrá að fara í vinnubúðir og semja
nýtt efni.“
Jagúar sendi frá sér 12 tommu í Bretlandi fyrr í
sumar með endurhljóðblöndun á laginu „One of
Us“ og hefur það fengið lofsamlega dóma. DJ
Magazine gaf þeim fjórar stjörnur og sagði lagið
hafa ómótstæðileg dansgæði. Margir plötusnúðar
í Bretlandi hafa tekið í sama streng og hefur lag-
ið hljómað víða á dansgólfum þar í landi í sumar.

Lagið náði jafnframt 11.
sæti á „Breaks & Beats

Chart“ lista DJ tíma-
ritisins. Samúel er
hæstánægður
með viðbrögðin í
Bretlandi en seg-
ir ekkert ákveðið
með tónleika á
erlendri grundu á
næstunni.

N‡ir li›smenn á Menningarnótt

> Popptextinn ...

„You’re the one, you’re the one,
you’re the one, you’re the one.“

Kim Gordon söng lagið
Pattern Recognition,
það besta af nýjustu
plötu Sonic Youth, Son-
ic Nurse, á eftirminni-
legum tónleikum sveit-
arinnar á Nasa í fyrra-
kvöld.

16.245 kr

Dal.is
Eldshöfða 16
Sími: 616 9606
Opið milli 12 - 16

ÓDÝRT FERSKT GRÆNMETI
OG ÁVEXTIR FRÁ TÆLANDI!

Kynningarverð á Thai Heritage sósum.

Langar þig til að elda tælenskan mat?
Hafðu samband!

Allt sem þarf til að búa til 
tælenskan mat.

Nana-thai thailenskur veitinga- 
og matvörustaður 
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WHITE STRIPES
Bandaríski rokk-
dúettinn er kominn í
efsta sæti X-listans.

[ TOPP 10 ]
X-IÐ 977

WHITE STRIPES
My Doorbell

SYSTEM OF A DOWN
Old School Hollywood

THE VIKING GIANT SHOW
Party At The White House

GREEN DAY
Wake Me Up When September Ends

TRABANT
Maria

WEEZER
We Are All On Drugs

DR. SPOCK
Condoleezza

TRANSPLANTS
Gangsters And Thugs

QUEENS OF THE STONE AGE
In My Head

DEATH FROM ABOVE 1979
Black History Month

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bandarískt har›kjarnapönk
Bandaríska harðkjarnapönksveit-
in The Rites frá New Jersey held-
ur tónleika á Kaffi Hljómalind í
kvöld. Hljómsveitirnar Innvortis,
Big Kahuna og Bölvun hita upp.

The Rites samanstendur af
þungavigtarspilurum sem hafa
leikið með sveitum eins og Down
in Flames, Cut the Shit og Tear it
Up. Þeir þykja spila tónlist í anda
pönksveitarinnar Poison Idea.

Matt, söngvari The Rites, býst
við hörkutónleikum. „Þið megið
búast við því að við mætum á rétt-
um tíma, vegna þess að ég er
mjög stundvís. Þið megið líka eiga
von á hörkugóðu bandarísku harð-
kjarnapönki með vísun í níunda
áratuginn. Við spilum hratt og
ákveðið en það er alltaf stutt í
brosið hjá okkur,“ segir hann.
„Þegar ég var að hugsa um lönd í
Evrópu þar sem ég hafði ekki spil-
að áður datt mér Ísland í hug. Ég
vissi að Out Cold og Let it Burn

höfðu spilað þar og þeim fannst
það báðum frábært þannig að ég
ákvað að slá til.“

Tónleikarnir á Kaffi Hljóma-
lind hefjast klukkan 18.30 og
miðaverð er 600 krónur. ■

Brjálaðir og hæfileikaríkir
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THE RITES Bandaríska harðkjarnapönk-
sveitin The Rites heldur tónleika á Kaffi
Hljómalind annað kvöld.





400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

SÍMI 551 9000
HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

OFURHETJURNAR 
ERU MÆTTAR Í EINNI 
STÆRSTU MYND ÁRSINS

XY félagar fá miðann á aðeins 600 kr !!

TONLIST.IS

Fantastic Four b.i. 10 ára
Wedding Crashers
Sharkboy and Lavagirl 3D
The Longest Yard
Sin City b.i. 16 ára
Hostage
Star Wars EP3 b.i. 10 ára

kl. 6, 8.30 og 10.50 
kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 6
kl.  8 og 10.30

kl. 8 og 10.30
kl. 5.30

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-ÓHT. Rás 2

BESTA GRÍNMYND SUMARSINS - FGG, FBL ★★★
-KVIKMYNDIR.com

★★★ 
-SK. DV

★★★
-HJ. MBL

★★★
-HJ. MBL

Sýningar í :  REGNBOGANUM
kl. 3.20, 4.20, 5.40, 6.40, 8, 9, 10.20 og 11.20 - Lúxus kl. 5.40
kl. 5,20, 8 og 10.30 - Lúxus kl. 8 og 10.30
kl. 3.40 og 5.50
kl. 8
kl. 10.30 b.i.16 ára

BORGARBÍÓ
kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 8 og 10.20
kl. 6

SMÁRABÍÓ

Gunnar Örn
Örlygsson
Frjálslyndir 
fegnir að losna 
við hann

TOPMAN

framhaldsskólanemar fá

10% afslátt af
öllum vörum hjá okkur

* við framvísun skólaskírteinis 

Hvernig líst

ÞÉR á að 
vinna hjá World Class?

www.worldclass.is

Hvernig líst

ÞÉR á að 
vinna hjá World Class?

Í sumar var stofnaður nýr söng-
flokkur undir heitinu Heitar
lummur. Það eru Ardís Ólöf, Helgi
Þór, Kalli Bjarni og Alma Rut sem
skipa flokkinn en þetta er allt
gamlar Idol stjörnur. Þau fóru í
hljóðver í sumar og hljóðrituðu
lagið Vertu ekki að plata mig sem
HLH-flokkurinn gerði frægt á
sínum tíma.

Flokkurinn hyggur á frekari
útgáfu og ætlar sér að koma með
plötu í nóvember með gömlum ís-
lenskum slögurum frá árunum

1970 til 1990. Má þar finna sígilda
smelli eins og Gaggó Vest, Seinna
meir og Riddari götunnar. Íslend-
ingum gefst kostur á að sjá flokk-
inn í fyrsta skipti í kvöld en þá
kemur hann fram í dægurmála-
þættinum Ísland í dag á Stöð 2 og
flytur lagið Vertu ekki að plata
mig.

Heitar lummur úr Idolinu

HELGI ÞÓR Heillaði ófáar stúlkurnar upp
úr skónum og snýr aftur með míkrafóninn
í hendi með söngflokknum Heitar lummur
sem kemur fyrir sjónir landsmanna á Stöð

2 í kvöld.



Síðari tónleikar bandarísku jaðar-
sveitarinnar Sonic Youth á Nasa
voru svo sannarlega eftirminnileg-
ir. Eftir að Curver hafði séð um að
hita upp var ljóst að mikil eftir-
vænting var í loftinu, enda Sonic
Youth ein áhrifamesta rokksveit
síðari ára.

Mikið var klappað þegar hinn há-
vaxni Thurston Moore, forsprakki
sveitarinnar, söngkonan og bassa-
leikarinn Kim Gordon og félagar
stigu á svið. Þegar skammt var liðið
á tónleikana var ljóst að þeir ættu
ekki eftir að líða manni fljótt úr
minni. Moore lét öllum illum látum
á sviðinu og lét gítarinn sinn heldur
betur vinna fyrir kaupinu sínu.
Nuddaði hann honum upp við allt
sem á veg hans varð, s.s. magnar-
ana, speglaklæddar súlurnar á
Nasa, vegginn og sjálfan sig. Gítar-
inn fékk einnig að fljóta út í sal en
endaði sem betur fer aftur á svið-
inu. Moore fylgdi á eftir og skellti
sér aftur upp á svið við mikla hrifn-
ingu áhorfenda.

Sonic Youth hélt athygli manns
megnið af tónleikunum með mjög
fagmannlegri og þéttri spila-
mennsku þar sem mörg laganna
voru tengd saman með „feedback“
hljómum. Inn á milli komu þó lítt
eftirminnileg lög sem mörg hver
voru keimlík. Þegar Sonic hrökk í
gang sá maður aftur á móti greini-
lega hvers vegna hún hefur verið
svona lofuð tónleikasveit í gegnum
tíðina. Frábær samleikurinn var
sannkallað eyrnakonfekt og ljóst að
liðsmenn Sonic höfðu gríðarlega
gaman af því sem þeir voru að gera.

Eftir tvö uppklöpp og röð fram-

bærilegra laga, þar á meðal hið
sterka Pattern Recognition af nýju
plötunni Sonic Nurse, var þó komið
að magnaðasta en um leið erfiðasta
hluta kvöldins. Sveitin, sem er
þekkt fyrir gítarpælingar sínar og
tilraunamennsku, ákvað að ljúka
tónleikunum með óhemjulangri
óhljóðaorgíu þar sem allir liðsmenn
hennar lögðust á eitt um að ná sem
mestum óhljóðum út úr sínu hljóð-
færi. Það merkilega er að þetta
hljómaði alveg hreint ágætlega,
þangað til svona 20 mínútur höfðu
liðið og þeir voru enn að. Margir
héldu fyrir eyrun og á endanum var
fólk farið að ganga út. Er ég var í
þann mund að missa þolinmæðina
stoppaði hávaðinn og Moore þakk-
aði fyrir sig. „Thank you. You're
awesome,“ sagði hann og virtist
nokkuð undrandi á úthaldi íslensku
tónleikagestanna.

Freyr Bjarnason

Taumlaus tilraunamennska

UMSÖGN – TÓNLEIKAR 
SONIC YOUTH Á NASA

SEINNI TÓNLEIKAR 17. ÁGÚST

Niðurstaða: Flottir tónleikar þó svo að stemn-
ingin hafi dottið niður inn á milli. Frábært sam-
spil á köflum, skemmtileg sviðsframkoma og
magnaðar óhljóðapælingar gerðu þetta að afar
eftirminnilegu kvöldi.

[ TÓNLEIKAR ]
UMFJÖLLUN
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Hljómsveitin Lokbrá ætlar að
sýna tvö myndbönd, þar af eitt
nýtt við lagið Army of Sound-
waves, og flytja nokkur lög eftir
aðra á tónleikum sínum á
Grandrokk í kvöld.

Þrjátíu fyrstu gestirnir fá fría
b-hliða plötu með Lokbrá sem
m.a. inniheldur lagið Driving
Wild ásamt Herberti Guðmunds-
syni.

Hljómsveitin mun frumflytja
næstum því hálftíma af nýju efni
á tónleikunum, sem hefjast
klukkan hálfeitt um nóttina.
Leynigestir mæta einnig til leiks.
Aðgangseyrir er 300 krónur. Plata
Lokbrár, Army of Soundwaves,
verður til sölu á staðnum. ■

Hálftími af nýju efni

LOKBRÁ Hljómsveitin Lokbrá spilar á
Grandrokk annað kvöld.
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VIÐ TÆKIÐ Þórgunnur Oddsdóttir furðar sig á því hvað allir eru hressir sem koma til Jay Leno.

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Bitti nú! (19:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
60 Minutes II 2004 13.45 The Guardian
(22:22) 14.30 LAX (3:13) 15.15 Jag (16:24)
(e) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neigh-
bours 18.18 Ísland í dag 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.10 

Baby on Board

▼

BÍÓ

22.00

Arrested Development

▼

GAMAN

22.45

David Letterman

▼

SPJALL

21.30

MTV Cribs Lokaþáttur

▼

LÍFSSTÍLL

20.00

Motorworld

▼

ÍÞRÓTTIR

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

19.35 The Simpsons (4:25) (e) 
20.00 Arrested Development (2:22) Michael

Bluth er sá eini í lagi í léttgeggjaðri
fjölskyldu. Faðir hans var sendur í
steininn fyrir bókhaldsbrellur og nú
reynir á Michael að halda fjölskyldu-
fyrirtækinu gangandi.

20.30 Það var lagið 
21.30 Two and a Half Men (16:24) 
21.55 Osbournes (6:10) 
22.20 2001: A Space Travesty Aðalhlutverk:

Leslie Nielsen, Ophélie Winter, Ezio
Greggio. Leikstjóri: Allan A. Goldstein.
2000. Leyfð öllum aldurshópum. 

23.55 The Pledge (Stranglega bönnuð börn-
um) 1.55 In the Name of the Father (Bönnuð
börnum) 4.05 Fréttir og Ísland í dag 5.25
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

23.00 Gullmót í frjálsum íþróttum 1.00 Út-
varpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Ungar ofurhetjur (13:26) (Teen Titans)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið

20.10 Barn í bílnum (Baby on Board)
Bandarísk gamanmynd frá 1991. Ekkja
glæpamanns banar óvart þeim sem
drap manninn hennar og leggur á
flótta. Hún skilur dóttur sína eftir hjá
leigubílstjóra sem ætlar í fyrstu að
skila stúlkunni en ákveður síðan að
reyna að tryggja öryggi þeirra
mæðgna.

21.40 Sagan um Rauða drekann (Hong Xigu-
an zhi Shaolin wu zu) Kínversk hasar-
mynd frá 1994. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi barna. 

23.35 David Letterman 0.25 Friends 2
(16:24) 0.50 Kvöldþátturinn 1.35 Seinfeld 3 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Seinfeld 3 
19.30 Íslenski listinn Jónsi í Í svörtum fötum

fer með okkur í gegnum vinsælustu
lög vikunnar og tekur púlsinn á öllu
því heitasta í dag. 

20.00 Seinfeld 3 
20.30 Friends 2 (16:24) 
22.00 Kvöldþátturinn (brot af því besta) Brot

af því besta úr Kvöldþáttum vikunnar.
22.45 David Letterman Það er bara einn

David Letterman. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.15 The Swan (e) 0.00 Dead Like Me (e)
0.45 Tvöfaldur Jay Leno (e) 2.15 Óstöðvandi
tónlist

18.30 Worst Case Scenario (e) 
19.15 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Still Standing (e) Tinu er boðið í af-

mælisveislu hjá dóttur Willie Gault
sem er fyrrverandi leikmaður Bears.
Hún neitar að fara. Judy og Bill mæta
þá í staðinn. 

20.00 Ripley’s Believe it or not! Í
20.50 Þak yfir höfuðið 
21.00 Wildboyz 

21.30 MTV Cribs – lokaþáttur Í þáttunum
bjóða stjörnurnar fólki að skoða heim-
ili sín hátt og lágt og upplýsa áhorf-
endur um hvað þær dunda sér við
heima við. 

22.00 Tremors 
22.45 Everybody loves Raymond (e) 

18.00 Cheers 18.00 Upphitun

6.00 Town & Country 8.00 What Women Want 10.05
Rock Star 12.00 What About Bob? 14.00 Town &
Country 16.00 What Women Want 18.05 Rock Star
20.00 What About Bob? 22.00 Star Wars Episode II:
The Att 0.20 Extreme Ops 2.00 Blood Work  3.50 Star
Wars Episode II: The Att 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Hollywood Nights
Gone Bad 13.00 The E! True Hollywood Story
14.00 Style Star 14.30 Behind the Scenes
15.00 The Daily Blend 16.00 101 Most
Shocking Moments in... 17.00 Dr. 90210
18.00 E! News 18.30 Behind the Scenes
19.00 Uncut 20.00 High Price of Fame
21.00 Style Star 22.00 Hottest Hollywood
Style 23.00 E! News 23.30 Party @ the
Palms 0.00 Wild On 1.00 101 Most Shocking
Moments in...

AKSJÓN

7.15 Korter

7.00 Olíssport 

18.30 Gillette-sportpakkinn 
19.00 Toyota-mótaröðin í golfi (Íslandsmótið

í holukeppni)
20.00 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

það nýjasta í heimi akstursíþrótta.
Rallíbílar, kappakstursbílar, vélhjól og
ótal margt fleira. Fylgst er með gangi
mála innan og utan keppnisbrauta og
farið á mót og sýningar um allan
heim. Einnig verður fjallað um
tækninýjungar sem fleygir ört fram.

20.30 Mótorsport 2005 
21.00 World Supercross (Edwards Jones

Dome) Nýjustu fréttir frá heimsmeist-
aramótinu í Supercrossi. 

22.00 World Poker Tour 2 (HM í póker)
23.30 K-1

14.00 Fulham – Birmingham frá 13.08. 16.00 Midd-
lesbrough – Liverpool frá 13.08. 18.00 Spurt að
leikslokum (e) 19.00 Upphitun 19.30 Stuðnings-
mannaþátturinn „Liðið mitt“ (e) 20.30 Upphitun (e)
21.00 Spurt að leikslokum (e) 22.00 Stuðnings-
mannaþátturinn „Liðið mitt“ (e) 23.00 Upphitun (e)
23.30 Aston Villa – Bolton frá 13.08. 1.30 Dagskrár-
lok

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Jeremy Grey úr kvikmyndinni
Wedding Crashers árið 2005.

„Oh, that's great? Why don't you feed me to the
lions? Step on my head when I am drowning.“

FRIENDS
FYNDNUSTU VINIR Í HEIMI
ALLA VIRKA DAGA KL. 20:30 FYLGSTU MEÐ!

▼

▼

Horfi stundum á spjallþætti í sjón-
varpinu. Ekki oft – bara stundum. Mér
finnst Jay Leno skemmtilegur og oft
fær hann til sín góða gesti. Hann fær
reyndar til sín alls konar fólk. Sumir
eru ofboðslega frægir meðan aðrir eru
svona næstum því venjulegir. 
Allt þetta fólk á það hins vegar sam-
eiginlegt að vera alveg ótrúlega snið-
ugt og skemmtilegt. Það reytir af sér
brandarana og er með ólíkindum orð-
heppið og fyndið. Undarlegt verð ég að
segja! Held að Jay Leno hafi aldrei
fengið til sín gest sem hefur ekki sagt
að minnsta kosti einn brandara. 
Auðvitað er þetta allt voða lifandi og
skemmtilegt. Það væri ekkert gaman
að horfa á sjónvarpsþátt þar sem við-

mælendurnir væru alltaf
grafalvarlegir og þáttur-
inn hans Jay Leno er jú
einu sinni skemmtiþáttur.
Hins vegar fæ ég stund-
um alveg nóg af öllum
þessum hressileika. Of
mikill hressileiki getur
nefnilega haft öfug áhrif
– maður verður næstum
þunglyndur. Finnst allir
vera miklu sniðugri en
maður sjálfur og öfund-
ast út í fræga fólkið sem
verður fyndið og frábært
bara af því það er frægt.
Stundum leyfi ég mér líka
að efast um að allt þetta

fólk sé svona
skemmtilegt í alvör-
unni. Getur verið að
öll þessi viðtöl séu
bara spunnin á staðn-
um eða eru viðmæl-
endurnir búnir að
leggja fyrir fram
ákveðna brandara á
minnið? Kannski eru
allir svona hressir í
Ameríku. Kannski
eru allir Ameríkanar
sniðugir, orðheppnir
og óhræddir við að
gera grín að sjálfum
sér. Nei – það getur
varla verið.

8.00 Barnaefni 8.30 Superbook - barnaefni 9.00
Blandað efni 10.00 Joyce Meyer 10.30 Benny
Hinn 11.00 T.D. Jakes 11.30 Midnight Cry 12.00
Kvöldljós 13.00 Peter Popoff Ministries 13.30 Ron
Phillips 14.00 Maríusystur 14.30 Blandað efni
16.00 The Way of the Master 16.30 Flying House
- barnaefni 17.00 Superbook - barnaefni 17.30
LifeLine 18.30 From the River 19.00 CBN frétta-
stofan ñ 700 Club 20.00 Samverustund (e) 21.00
Dr. David Cho 21.30 Freddie Filmore 22.00 Joyce
Meyer 22.30 Benny Hinn 23.00 T.D. Jakes 23.30
Global Answers 0.00 The Way of the Master 
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Eru allir skemmtilegir í Hollywood?

Flestir sem koma í þáttinn reyta af sér
brandarana.

ENSKI BOLTINN
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Sakamálaleikrit:
Mærin í snjónum 13.15 Sumarstef 14.03 Út-
varpssagan: Hús úr húsi 14.30 Miðdegistónar
15.03 Útrás 16.13 Lifandi blús 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Plötuskápurinn 19.40 Útrás 20.30 Kvöldtón-
ar 21.00 Hljómsveit Reykjavíkur 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Pipar og salt 
23.00 Kvöldgestir 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Ungmennafélagið með Karli og Ásgeiri
22.10 Næturvaktin

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Óskastundin 9.50 Morgunleikfimi 10.13
Hveragerði er heimsins besti staður 11.03
Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið - Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing 14.03 Birta – Umsjón: Rit-
stjórn Birtu. 15.03 Allt og sumt 17.59 Á kass-
anum – Illugi Jökulsson. 
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00
Margrætt með Elísabetu Brekkan e. 21.00 Á
kassanum e. 21.30 Hádegisútvarpið e. 22.00
Úrval úr Allt & sumt e. 23.00 Hrafnaþing e.

00.00 Birta e.  01.00 Margrætt e.

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með El-
ísabetu Brekkan. 10.00 Fréttir  10.03 Morg-
unstund með Sigurði G. Tómassyni.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsd. 10.00 Rósa Ingólfsdótt-
ir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið 13.00
Ylfa Lind 14.00 Kjartan G. Kjartansson 15.00

Hildur Helga 17.00 Gústaf Nielsson 18.00
Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arnþrúður
Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00
Kjartan G. Kjartansson 0.00 Hildur Helga 2.00
Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00
Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsd.

Nú eru flestir farnir að kannast við Það
var lagið í stjórn Hemma Gunn enda
einn vinsælasti íslenski þátturinn í sjón-
varpinu í dag.
Í hverjum þætti keppa tvö lið en í
báðum liðum eru píanóleikarar sem
gegna hlutverki liðsstjóra. 
Í þættinum í kvöld skipa Eurovision-
söngvarinn Eyjólfur Kristjánsson og
Hrafnhildur Halldórsdóttir annað liðið
og söngkonan Margrét Eir og útvarps-
maðurinn Ólafur Páll Gunnarsson hitt
liðið.
Jón Ólafsson sem sér um lagaval og
spurningar en hljómsveitin Buff sér um
tónlistina.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 20.30

Útvarpsmenn og söngvarar

»

HEMMI GUNN

Ferðataskan í sumar

Léttur öllari

Besti 
ferðafélaginn

EUROSPORT 
12.00 Snooker: European Open Belfast Ireland 15.00 Tennis:
WTA Tournament Toronto Canada 18.30 Snooker: European
Open Belfast Ireland 21.00 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 21.30
News: Eurosportnews Report 21.45 Strongest Man: Super
Series Grand Prix Sweden 22.45 Adventure: Escape Special
23.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Miss Marple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40
Fimbles 14.00 Balamory 14.20 Binka 14.25 Bill and Ben 14.35
Blue Peter Flies the World 15.00 Antiques Roadshow 15.30 Vets
in Practice 16.00 Animal Park 17.00 Rick Stein’s Food Heroes
17.30 Mersey Beat 18.30 Dog Eat Dog 19.00 Blackadder II
19.30 3 Non-Blondes 20.00 I’m Alan Partridge 20.30 Top of the
Pops 21.10 Joanna Lumley in the Kingdom of the Thunder
Dragon 22.00 Cutting It 23.00 A History of Britain 0.00 British Is-
les: A Natural History 1.00 Greek Language and People

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Going to Extremes – the Silk Routes: Tibet 13.00 Going to
Extremes – the Silk Routes: Gobi 14.00 Going to Extremes – the
Silk Routes: Kazakhstan 15.00 Going to Extremes – the Silk
Routes: Nepal 16.00 Going to Extremes – the Silk Routes: Tibet
17.00 Going to Extremes – the Silk Routes: Gobi 18.00 Going to
Extremes – the Silk Routes: Kazakhstan 19.00 When Expeditions
Go Wrong: Into Galeras Volcano 20.00 The Great Indian
Witchhunt *premiere* 21.00 Voices from Heaven *no Borders*
22.30 1 Giant Leap 23.00 Invisible People 0.00 The Great Indian
Witchhunt

ANIMAL PLANET 
12.00 Killing for a Living 13.00 Pet Star 14.00 Animal Precinct
15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal
Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30
Animals A-Z 18.00 Miami Animal Police 19.00 Wild South Amer-
ica 20.00 Crocodile Hunter 21.00 Venom ER 22.00 Monkey
Business 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife
SOS 0.00 Wild South America 1.00 Miami Animal Police

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Hooked on Fishing
13.00 Super Structures 14.00 Extreme Machines 15.00
Scrapheap Challenge 16.00 Thunder Races 17.00 American
Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Extreme Survival 20.00 Ma-
terial Witness 21.00 American Casino 22.00 Forensic Detectives
23.00 Mythbusters 0.00 21st Century War Machines

MTV
12.00 Independent Women Weekend Music Mix 12.30 Making
the Video 13.00 Diary of Anastacia Mtv Spends Half an Hour
Talking to Song-stress 13.30 Making the Video 14.00 Wishlist
15.00 Trl 16.00 Dismissed 16.30 Just See Mtv 17.30 Mtv.new
18.00 Dance Floor Chart 19.00 Punk’d 19.30 Viva la Bam 20.00
Wild Boyz 20.30 The Osbournes 21.00 Top 10 at Ten 22.00 I
Want a Famous Face 22.30 Wonder Showzen 23.00 Party Zone
0.00 Just See Mtv

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1’s video jukebox 17.00 Smells Like the
90’s 18.00 VH1 Classic 18.30 MTV at the Movies 19.00 Ultima-
te Albums 20.00 Inside Out: Resurrecting Motley Crue 21.00 Fri-
day Rock Videos 23.30 Flipside 0.00 Chill Out 0.30 Ultimate Al-
bums 1.30 VH1 Hits

CLUB
12.10 Fashion House 12.35 Paradise Seekers 13.00 Staying in
Style 13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 City
Hospital 15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The
Method 16.50 Other People’s Houses 17.40 Fantasy Open Hou-
se 18.05 G Girls 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls
Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.15 Sextacy 21.10 My Messy
Bedroom 21.35 Sex Tips for Girls 22.00 Sextacy 23.00 Ex-Rated
23.30 Sex Tips for Girls 0.00 Vegging Out 0.25 The Restaurant
Biz 0.55 Use Your Loaf 1.20 Power Food

CARTOON NETWORK 
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd n
Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Viva Las Bravo 16.05
Courage the Cowardly Dog 16.30 Foster’s Home for Imaginary
Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter’s Laboratory 17.45
Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls 18.35 The
Grim Adventures of Billy & Mandy

MGM
13.30 Lady in White 15.25 Some Girls 17.00 Medgar Evers
Story, the 18.25 Exposed 20.05 Mad Dog Coll 21.45 In the Arms
of a Killer 23.20 Jinxed! 1.00 Ground Zero 2.40 Mac & Me

TCM
19.00 The Year of Living Dangerously 20.55 Mrs Soffel 22.45 The
Charge of the Light Brigade 0.40 The Scapegoat 2.10 Betrayed

HALLMARK
12.45 Dinotopia 14.30 Erich Segal’s Only Love 16.00 Touched
by an Angel IV 16.45 Open Heart 18.30 Early Edition 19.15 Gun-
powder, Treason & Plot 21.00 Robin Cook’s Acceptable Risk
22.30 Early Edition 23.15 They Still Call Me... Bruce 0.45 Gun-
powder, Treason & Plot 2.30 Robin Cook’s Acceptable Risk

BBC FOOD
12.00 Tyler’s Ultimate 12.30 Nigel Slater’s Real Food 13.00
Beyond River Cottage 13.30 The Way We Cooked 14.00 Off the
Menu 14.30 Kitchen Takeover 15.30 Ready Steady Cook 16.00
Food Source 16.30 Gondola On the Murray 17.00 Jancis Robin-
son’s Wine Course 17.30 Great Wine Walks 18.00 Gary Rhodes’
New British Classics 18.30 Diet Trials 19.00 Kitchen Takeover
19.30 The Great Canadian Food Show 20.00 Tyler’s Ultimate
20.30 Rick Stein’s Food Heroes 21.30 Saturday Kitchen

DR1
12.00 Herlufsholm 12.30 Rabatten 13.00 TV Avisen med vejret
13.20 Hokus Krokus 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie
Listen 15.00 Det f¢rste kys 15.15 Lovens vogtere 15.35 VERA
16.00 Fredagsbio 16.10 Den lille r¢de traktor 16.20 Pingu 16.30
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 Hit med
sangen 19.00 TV Avisen 19.30 The Thomas Crown Affair 21.20
Farligt alibi 22.55 Boogie Listen

SV1
13.00 Sommardebatt 14.00 Rapport 14.05 Fader Ted 14.30 So-
lens mat 15.00 Jag hatar hundar 15.30 Vill du leka med mig?
16.00 Första klass 16.30 Lisa Loop 16.40 En till i familjen 16.50
Bäst i laget 17.05 Om jag hade fötts i ett annat land 17.30
Rapport 18.00 Harry Potter och de vises sten 20.30 Stygga djur
21.20 Rapport 21.30 Svensson, Svensson 22.00 Malena 23.30
Sändning från SVT24

Þátturinn hefur verið á
dagskrá í allt sumar.

Það var lagið 



Það er óhætt hægt að segja að það
hafi verið stjörnuljómi yfir
skemmtistaðnum Prikinu á mið-
vikudagskvöld. Staðurinn var
pakkfullur af ekki óþekktari mönn-
um en Ryan Phillippe, Paul Walker
og Jesse Bradford sem sátu þar
ásamt fríðu föruneyti úr kvik-
myndinni Flagg feðranna. 

Þeir voru nýkomnir af Laugar-
dalsvellinum þar sem þeir sáu
landslið Íslendinga leggja það
suður-afríska en síðarnefnda liðið
gisti einmitt á Hotel Nordica, rétt
eins og Hollywood-hetjurnar. 

Þrátt fyrir stjörnufansinn á
Prikinu sást ekki til Cameron
Diaz sem skoðar sig um í Reykja-
vík þessa dagana. Fjarvera
þokkagyðjunnar var karlpeningn-
um vissulega mikil vonbrigði en
það þótti huggun harmi gegn að
það sást þó til eldri dóttur Clints
Eastwood, Katie, sem gefur Diaz
lítið eftir í fegurð og þokka.

Það vakti óskipta athygli við-
staddra að Phillippe leit ekki út
fyrir að vera deginum eldri en tólf
ára og einhverjir sögðu hina klass-
ísku setningu: „Ég hélt að hann
væri hávaxnari.“ Það var mikið
stuð í leikarahópnum sem kneyfaði
ölið svo hratt að kranabjórinn á
Prikinu kláraðist fyrir lokun.
Stjörnurnar urðu þá að láta sér
nægja sérútbúinn Prikbjór í stað-
inn.

Það spurðist greinilega hratt út
hvar leikararnir héldu sig þetta
kvöld þar sem nóttin var enn ung
þegar ungar, prúðbúnar Reykja-
víkurmeyjar létu sjá sig í von um
að ná athygli þeirra. Fjórar stúlk-
ur komust í feitt þegar Phillippe
veitti þeim athygli sína og ljós-
hærð snót þótti hafa himin hönd-
um tekið þegar hún fékk að sitja í

fangi leikarans. Phillippe hvarf
síðan út í nóttina ásamt stúlkunum
fjórum, eflaust til að fá sér reyk-
víska skyndibitann, pylsu og kók. 

Jesse Bradford var hins vegar
öllu rólegri í kvennastússinu.
Hann og Paul Walker sátu fyrir
utan staðinn og drukku bjór.
Bradford vildi endilega læra ís-
lenskar „pick up“ línur og var
einnig forvitinn um blótsyrði á
þessu framandi máli. Eftir langa
og erfiða kennslustund náði hann
ágætis tökum á bæði íslenskum
fagurgala og bölvi. Þær setningar
eru ekki prenthæfar. 

Tökur á Flaggi feðranna ganga
vel og þessi stóri hópur virðist ná
vel saman. Liðið verður í Sandvík
út næstu viku en eftir það fer að
draga til tíðinda og Arnarfellið í
Krýsuvík verður í aðalhlutverki. 

Stjörnurnar eru duglegar að
blanda geði við íslensku aukaleik-
arana. Adam Beach brá sér meðal
annars inn í aukaleikaratjaldið og
þegar hann sá hversu mikið var
að gera skaust hann fyrir aftan
hlaðborðið og skenkti meðleikur-
um sínum á disk. Fréttablaðið
hefur einnig heimildir fyrir því
að í einni bátatökunni hafi velt-
ingurinn farið ansi illa í einn af ís-
lensku aukaleikurunum. Þegar
myndavélin nálgaðist hafi hann
ekki getað setið á sér og gubbaði
beint í hafið. Þrátt fyrir óskir um
að þessari töku yrði fleygt út á
hafsauga var kvikmyndatökuliðið
hæstánægt. Það má því reikna
með að milljónir manna muni sjá
þennan unga dreng kasta upp á
hvíta tjaldinu þegar Eastwood
hefur lokið við myndina. ■

46 19. ágúst 2005  FÖSTUDAGUR

LÁRÉTT 2 eymsl 6 ryk 8 andmæli 9 hrós
11 gangþófi 12 hneisa 14 skot 16 tölvu-
verslun 17 þunnur vökvi 18 for 20 hol-
skrúfa 21 krukka.

LÓÐRÉTT 1 kvenflík 3 utan 4 eldflaug 5
að 7 hreinsun 10 tálknblað 13 mas 15
fugl 16 hryggur 19 óreiða.
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Risarækjurnar komnar

„Ég er í Mónakó,“
sagði stanga-
s t ö k k s k o n a n
Þórey Edda Elís-
dóttir í gríni og
hló dátt þegar
Fréttablaðið bar
undir hana for-
síðufrétt þýska

slúðurblaðsins Freizeit Woche um
að hún sé nýja konan í lífi Alberts
Mónakófursta.

Á forsíðu tímaritsins má sjá
hið meinta par en Þórey upplýsir
blaðamann um að forsíðumyndin
sé fölsuð, greinilega klippt og
skorin af myndaforritinu Photo-
shop.

„Þetta er allt kjaftæði,“ bætir
hún við og hamrar á því að þetta
sé ekki satt. „Ég fékk heimsókn
frá þessu blaði og þeir tóku mynd-
ir af mér. Sögðust hafa áhuga á
því að ég væri flutt til Leverkusen
til þess að æfa,“ segir Þórey og
bætir við að hún hafi fyrst haldið

að tímaritið væri einhvers konar
útivistarblað. „Ég komst seinna
meir að því að þetta væri aðal-
slúðurblaðið í Þýskalandi.“ 

Slúðurfréttin hefur vakið
nokkra athygli þótt hún sé röng og
erlendir blaðamenn hafa spurst
fyrir um Þóreyju Eddu á Íslandi.

Hún segist hins vegar ekki vita
hvernig í ósköpunum blaðamönn-
um Freizeit Woche hafi dottið í
hug að spyrða sig saman við Al-
bert fursta. 

„Ég hitti hann einu sinni í
Mónakó þegar ég var að keppa
þar,“ segir hún og þvertekur fyrir
að einhver rómantík hafi svifið
yfir vötnum. „Þetta hefði svo sem
getað verið mun verri kjafta-
saga,“ bætir hún við, furstalaus.

freyrgigja@frettabladid.is

Albert fursti á ekki séns í fióreyju Eddu

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

4-1 fyrir Ísland.

39.

Munaðarnes í Borgarfirði.

HOLLYWOOD-STJÖRNUR EASTWOODS: MÁLA REYKJAVÍK RAUÐA

Flaggað í heila stöng 
á börum borgarinnar

FRÉTTIR AF FÓLKI

... fær Magnús Scheving fyrir að
vera að slá í gegn um allan heim
með Latabæ.

HRÓSIÐ

Nú á dögum erum við mjög meðvituð um hvernig
okkur líður og er kennt frá unga aldri að tala opin-
skátt við okkar nánustu. Það er algert tabú að geyma
innra með sér tilfinningar og eins og sagði í auglýs-
ingunni forðum „á maður alltaf að segja það sem
manni finnst!“

Er þetta að nálgast öfgar? Kannski ekki hvað varðar
erfiðar tilfinningar og að segja frá því ef okkur líður
illa. Stundum eru aðstæður þó þannig að manni finnst
einfaldlega ekki við hæfi að tala. Þá er ég að tala um
augnablik eins og þegar maður er með einhverjum
sem maður þekkir lítið eða þegar maður á tilfinninga-
eða ástríðuþrungna stund og orð eru óþörf. Þá finnst
mér algerlega málið að steinþegja og leyfa rafmögn-
uðu andrúmsloftinu að njóta sín. Svo er það líka góðs
viti þegar tveir einstaklingar upplifa augnablik saman
án þess að svo mikið sem opna munninn.

Ein kunningjakona mín lenti einmitt í því á dögunum
að vera beðin um að tala þegar hana langaði alls ekki
til þess. Hún hafði hitt mann nokkrum sinnum en
aldrei átt neitt meira með honum en langar samræð-
ur og stöku koss. Þetta kvöld fóru þau saman heim.
Þegar heim var komið losnaði spennan sem hafði
safnast upp á milli þeirra og þau áttu sína stund. Í
hita leiksins setti hann hana algerlega út af laginu
með einni lítilli setningu; talk dirty! Þessi tvö annars
saklausu orð, sem nota bene voru sögð upp á ensku,
áttu væntanlega að verða til þess að gera gott betra.
Þau hittu því miður alls ekki í mark, einbeitingin fór í
það að reyna að finna svar við þessari ótímabæru
bón og hún gleymdi algerlega stund og stað. 

Ég mæli reyndar með því að fólk segi það sem það
vill í svefnherberginu og noti allar aðferðir til að gera
það skemmtilegra. Það verður jú að viðurkennast að

það virkar að henda einum og einum frasa
af og til. Hins vegar, þegar fólk er saman í
fyrsta sinn er það iðulega upptekið af því að líta
vel út og vill koma vel fyrir. Þess vegna er fyrsta
sinnið saman ekki vettvangurinn til að reyna
þessa hluti. Þessar stundir eiga það til að vera
ögn vandræðalegar og því má alls ekki gera í
því að setja mann út af laginu. Þetta er eins og
þegar einhver biður mann að vera fyndinn...
segðu brandara... vertu fyndin... það er ekki
hægt að þvinga svona og það verður að
koma eðlilega!

Ég held að það sé þjóðráð að koma með
svona uppástungur þegar kynnin eru
orðin nánari og andrúmsloftið örlítið af-
slappaðra. Ekki reyna of mikið... það
kemur af sjálfu sér! 

REYKJAVÍKURNÆTUR
HARPA PÉTURSDÓTTIR VILL BERA SIG EFTIR BJÖRGINNI

Allt á sína stund og sta›...

LÁRÉTT: 2 Bágt, 6 Im, 8 Nei, 9 Lof, 11 Il,
12 Skömm, 14 Snafs, 16 Bt, 17 Lap, 18
Aur, 20 Ró, 21 Krús. 
LÓÐRÉTT: 1 Pils, 3 Án, 4 Geimfar, 5 Til, 7
Mokstur, 10 Fön, 13 Mal, 15 Spói, 16 Bak,
19 Rú.

RYAN PHILLIPPE Hefur tekið borgina
traustataki og heillar meyjarnar upp úr skón-
um. Ekki er vitað hvernig Clint Eastwood
tekur í partístand stjarnanna sinna en þó
hafa engar tafir orðið á tökunum.

ADAM BEACH Hefur slegið í gegn á
tökustaðnum og vippaði sér meðal annars
í hlutverk kokksins þegar hann skenkti ís-
lensku meðleikurunum á disk.

Það er gamall og góður íslenskur
siður að gera grein fyrir atburð-

um líðandi stundar í knöppu
og bundnu máli. Það er því
líklega ekki von á öðru en
að mörg gullkornin muni
hrjóta af vörum hagyrð-
inga í kringum Baugs-
málið og einn sprækur

kviðlingur er þeg-
ar farinn að
ganga á milli fólks með
tölvupósti og SMS skila-

boðum. Kveðskapurinn
er eignaður Hallgrími
Helgasyni sem er eins

og flestum er kunn-
ugt höfundur hinnar
lífseigu myndlíkingar

um bláa hönd Davíðs Oddssonar:

Blóðgast nú bleikur flibbinn.
Baugur illa stendur.
Þrasi fjarri þybbinn
þvær sínar bláu hendur.

Þotulið bæjarins hópaðist á Gauk-
inn á miðvikudagsvköldið til að

hlýða á Doors Tribute-tónleika
Björgvins Franz Gíslasonar. Það
var mál kvenna að kynþokkinn læki
af Björgvini Franz í hlutverki tónlist-
argoðsins Jim Morrinson og ekki
þóttu bræðurnir og fyrrum Jagúar-
meðlimirnir Daði Birgisson og
Börkur Hrafn Birgisson gefa Björg-
vini eftir í sviðssjarmanum. Leikkon-
urnar Björk Jakobsdóttir, Unnur
Ösp Stefánsdóttir og Margrét Eir
voru meðal þeirra sem dáðust að
tilburðum bandsins en félagar úr
Vesturportinu mættu einnig á svæð-
ið. Björn Hlynur Haraldsson, Gísli
Örn Garðarsson og Nína Dögg Fil-
ippusdóttir skemmtu sér konung-
lega á tónleikunum en þau eru öll
fyrrverandi bekkjarsystkini Björgvins
Franz úr Leiklistarskólanum. Þá er
fjöldi frægra ekki enn upp talinn en
meðal góðra gesta á Gauknum var
leikarinn og Spaugstofumaðurinn
Örn Árnason. Greinilega sumarfrí
hjá leikurum landsins og geggjuð
stemning á Gauknum.

ÞÓREY EDDA Það hefur hingað til þótt
eftirsóknarvert að vera í tygjum við Albert

fursta. Nú er Þórey Edda komin í þann
flokk þrátt fyrir að það sé einungis á 

pappírnum.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Gómsætir sykurpúðar og morgunkorn með 
súkkulaðibragði. Æðislega gott nýtt Lucky Charms!
Þetta verður þú að prófa!
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
ÍSKALDUR

EINN LÉTTUR

Málum bæinn
RAUÐAN!
Málum bæinn
RAUÐAN!

Heimurinn
er hórukassi
Fyrir nokkrum árum heyrði ég

hinn frábæra leikara, Al Pacino,
segja í viðtali við Larry King á
CNN að það væru forréttindi að
vera óþekktur. Hvað mér fannst
þetta satt, því eins og við segjum á
okkar kalda landi: Þar sem enginn
þekkir mann, þar er gott að vera.

HEF verið að rifja upp þessi um-
mæli seinustu dagana, horfandi á
stjörnufréttir í Ameríku. Eins
absúrd og það kann að virðast, þá
eru sér fréttatímar um tónlistar- og
kvikmyndastjörnur, með tilheyrandi
fréttaskýringaþáttum á eftir. Skiln-
aður Brads Pitt og Jennifer Aniston
er auðvitað mál málanna. Nú hefur
litla frúin tjáð sig um málið og er
drullusvekkt. Í gær var umræðuþátt-
ur um það hvort hún ætti bágt og
hvort ekki væri eitthvað brogað við
það að fjallað væri um skipbrot fólks
af slíkum fögnuði. 

EN, nei. Engum fannst neitt brogað
við það, einkum vegna þess að þetta
fólk notar einkalíf sitt og harma til
þess markaðssetja bíómyndir. Brad
og Angelina gerðu það en Jennifer
hefur ekki sagt múkk fyrr en núna
þegar á að fara að frumsýna nýju
myndina hennar.

Í DAG er svo vesalings Michael
Jackson enn einu sinni aðalfréttin.
Nú hefur hann verið kærður af
manni í Louisiana sem segir
Jackson hafa nauðgað sér í
limósínu þegar hann var 18 ára,
með tilheyrandi ofbeldi og
hnífasnyrtingu, árið 1984. Ástæðan
fyrir því að hann hefur ekki kært
fyrr, er sú að hann bara gleymdi at-
vikinu allt til ársins 2003. Ótrúlega
vont minni. Ég man orðrétt hvað
vörufræðikennarinn minn í Versló
sagði þegar ég var að brúka munn
við hann átján ára gömul, árið 1971.
Ég hefði þurft að hafa virkilega
fyrir því að gleyma ef hann hefði
rispað mig með hnífi og nauðgað
mér.

FÓLKIÐ sem var í kviðdómnum
sem sýknaði Jackson af ásökunum
um kynferðislega misnotkun í síð-
ustu réttarhöldum, lýsir því nú yfir
þvers og kruss að það álíti hann
hafa verið sekan. Þau eru eiginlega
öll að skrifa bók um málið. Allir
ætla að græða á strákgreyinu. Allir
sem komast nálægt þekktu fólki,
reyna að kreista út peninga á ná-
lægðinni við það. Þessi heimur er
nú að verða meiri hórukassinn. ■
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Áhyggjulaus og örugg bílaviðskipti - strangt skoðunarferli, 14 daga skiptiréttur, ókeypis skoðun eftir 1000 km, allt að 1 árs ábyrgð.

Kannastu við 
tilfinninguna 
að fá hærri 
einkunn á 
prófi en þú 
reiknaðir með?

Á Skóladögum hjá Betri notuðum bílum getur þú valið um 
100 bíla á aldeilis frábærum tilboðskjörum. 
Nú er tækifærið til að hífa upp mætinguna í skólann í vetur.
Komdu og kynntu þér málið. Þeir fyrstu verða ekki síðastir.

Það er eins og að fá meiri bíl 
en maður borgar fyrir
og fartölvu í kaupauka.
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