
ATVINNUMÁL Hlutfall erlendra
starfsmanna á vinnumarkaði á Ís-
landi er með því hæsta á Norður-
löndunum. Aðeins í Svíþjóð er hlut-
fallið hærra og er munurinn óveru-
legur. Á Íslandi er erlent vinnuafl
4,5 prósent vinnumarkaðarins en í
Svíþjóð mælist það 4,6 prósent.

Í Danmörku, þar sem umræðan
um útlendinga hefur verið hvað
mest áberandi, er hlutfall erlendra
ríkisborgara á vinnumarkaðinum
þrjú prósent. Hlutfallið er lægst í
Finnlandi, þar sem 1,4 prósent
vinnuafls eru erlendir ríkisborg-
arar.

Tvöfalt fleiri erlendir ríkis-
borgarar eru búsettir á Íslandi nú
en fyrir áratug og hefur þeim
fjölgað úr 4.800 í um ellefu þúsund.
Af þeim eru um sjö þúsund á
vinnumarkaðinum.

Að sögn Gissurar Péturssonar,
forstjóra Vinnumálastofnunar, má
telja víst að alls vanti starfsfólk í
um þrjú þúsund störf á Íslandi.

Sökum takmarkana í veitingu
atvinnuleyfa verður ekki fyllt í
þau störf með útlenskum starfs-
mönnum.

Þrátt fyrir skort á vinnuafli
verður atvinnuleyfum ekki fjölgað
umfram það sem þegar hefur verið
veitt. „Við verðum líka að vera
undir það búin að geta tekið
bakslagið. Það vantar stórlega fólk
til skamms tíma en hið opinbera
getur ekki látið stýrast af því
heldur þarf að hugsa fram í
tímann,“ segir Gissur.

Tryggvi Þór Herbertsson, for-
stöðumaður Hagfræðistofnunar
Háskóla Íslands, telur að manna
eigi þau störf sem ekki tekst að
ráða íslenskt starfsfólk í, með inn-
flutningi vinnuafls. „Það er að
mörgu leyti lausn fyrir Ísland
þegar koma tímabil með miklum
hagvexti og mikilli þenslu líkt og
núna,“ segir hann.

- sda

Sjá síður 30-31

Rísandi stjörnur á
Kvikmyndahátí›

HRÖNN MARINÓSDÓTTIR

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

VÍÐAST BJARTVIÐRI þegar
líður á morguninn. Gæti þykknað
upp sunnan til síðdegis. Hiti yfirleitt
8-13 stig að deginum. VEÐUR 4

LAUGARDAGUR
17. september 2005 - 250. tölublað – 5. árgangur

Íslendingur 111 á Freeport
Kristín Snæfells man þá tíð þegar
Freeport var lausnarorð drykkjusjúkra

Íslendinga sem leit-
uðu lausnar meina

sinna á Long Is-
land í New York.

VIÐTAL 32-33

Víkingar fóru upp um deild
Víkingar tryggðu sér sæti í Lands-
bankadeild karla næsta sumar með
því að vinna 2–0 sigur á Völsungi en
tapið kostaði Húsvíkinga fall í 2. deild.
Blikar urðu líka fyrstir til þess að fara

taplausir í
gegnum tíu
liða 1.
deild.    

ÍÞRÓTTIR 38

Dugnaður og áreiðanleiki
Ólafur Jóhannesson
hefur gert FH-inga
að Íslandsmeist-
urum í fótbolta tvö
ár í röð en þetta
eru fyrstu fótbolta-
titlarnir í sögu fé-
lagsins. Flestum ber
saman um að sam-
takamátturinn sem
einkennt hefur
knattspyrnustarfið

hjá FH sé ekki síst Ólafi að þakka. 
MAÐUR VIKUNNAR 16

Sér fjölskyldubílnum
fyrir gó›u ævikvöldi

JÚLÍUS VÍFILL INGVARSSON 

Í MIÐJU BLAÐSINS  
• BÍLAR • FERÐIR ▲

FÓLK

▲

PAWEL PAWLIKOWSKI Í DÓMNEFND

54

VEÐRIÐ Í DAG

Ískaldur

Léttur öllari ROYAL

Nýr konunglegur!

Grænar tölur í Kauphöll:

Vi›snúningur
á marka›i
VIÐSKIPTI Eftir samfellda fjög-
urra daga lækkun á hlutabréfa-
markaði snerist dæmið við í gær
þegar Úrvalsvísitalan hækkaði
skarpt, um tæp tvö prósent.
Gengi þrettán félaga í vísitöl-
unni hækkaði, eitt stóð í stað og
aðeins eitt lækkaði.

Sérfræðingar á markaði
segja að fjárfestar hafi haldið ró
sinni vegna þeirra lækkana sem
áttu sér stað fyrr í vikunni og
því hafi margir séð sér leik á
borði og keypt hlutabréf í fyrir-
tækjum sem höfðu lækkað hvað
mest. Almennt séð er útlitið
bjart hjá félögum í Kauphöllinni
og stefnir í góð uppgjör á næstu
vikum og mánuðum.

Mest hækkuðu hlutabréf í
Atorku Group, um 5,5 prósent,
og í Landsbankanum, um 3,8
prósent. - eþa

Svíar einir me› fleiri
erlenda starfsmenn
Tuttugasti hver starfsma›ur á Íslandi er útlendingur og er hlutfalli› fla› næst-
hæsta á Nor›urlöndunum. Erlendir ríkisborgarar búsettir á Íslandi eru tvöfalt
fleiri nú en fyrir áratug. Fólk vantar í flrjú flúsund störf hérlendis.

ERLENT VINNUAFL Á
NORÐURLÖNDUNUM

Land Alls Hlutfall
Ísland 155 þús. 4,5%

Noregur 2.354 þús. 3,4%

Danmörk 2.822 þús 3,0%

Svíþjóð 4.498 þús 4,6%

Finnland 2.669 þús 1,4%

NIÐURSTÖÐUR LAUNAKÖNNUNAR VR KYNNTAR Gísli Marteinn Baldursson, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
hafa brugðið sér í gervi hins kynsins í auglýsingaherferð gegn launamisrétti. Í pallborðsumræðum við kynningu á niðurstöðunum kom
fram að allir ættu þátt í því að konur væru launalægri, ekki aðeins atvinnurekendur.

LAUNAKÖNNUN Laun hækkuðu um tíu
prósent en launamunur kynjanna
minnkaði ekki marktækt á milli ára
í launakönnun Verslunarmanna-
félags Reykjavíkur. Kynbundinn
launamunur er fjórtán prósent en
var fimmtán prósent í fyrra. Könn-
unin var kynnt í gær.

Gunnar Páll Pálsson, formaður
VR, segir launamun kynjanna hafa
staðið í stað í þrjú ár. Munurinn sé

vonbrigði: „Félagið hefur hafið aug-
lýsingaherferð til að vekja atvinnu-
rekendur til umhugsunar og til að fá
konur til að standa betur á sínu
gagnvart þeim.“

Margrét María Sigurðardóttir,
framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu,
var spurð að því hvað þyrfti til að
jafna launin: „Ég vildi að ég hefði
töfralausnina. Kynbundinn launa-
munur er mannanna verk. Það þarf

vilja til að breyta.“ Kannanir VR
sýni að viljann vanti.

Í niðurstöðum könnunnarinnar
má sjá að félagsmenn VR hafa að
meðaltali 300 þúsund í heildarlaun á
mánuði en grunnlaunin eru 273 þús-
und.

Alls sendu rúmlega 8.300 manns
inn svarseðil til VR, helmingur
þeirra sem fengu könnunina í hend-
ur. - gag
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Konur innan VR með fjórtán prósentum lægri laun en karlar:

Launamunur er mannanna verk

GEORGE W. BUSH  Ávarpaði bandarísku
þjóðina frá New Orleans í fyrrakvöld og
lofaði fé til uppbyggingar á flóðasvæðinu.

Endurreisn New Orleans:

40 flúsund
á hvern
HAMFARIR George Bush Banda-
ríkjaforseti hefur lofað opin-
beru fé til uppbyggingar í New
Orleans og víðar eftir skemmd-
irnar í kjölfar flóðanna og felli-
byljarins Katrínar. Talið er að
uppbyggingin kosti um 200
milljarða Bandaríkjadala, sem
samsvarar um tólf þúsund millj-
örðum íslenskra króna. 

Það eru um 40 þúsund krónur
á hvert mannsbarn í Bandaríkj-
unum. Samsvarandi upphæð á
Íslandi yrði því um 11,6 millj-
arðar íslenskra króna. - sda

Tónfælin tík:

Sigur Rós
hrellir hund
TÓNLIST Hljómsveitin Sigur Rós á
sér marga aðdáendur en þó eru þeir
til sem þola tónlist hennar illa. Ein
þeirra er Týra, sem er níu mánaða
hvolpur á Ytra-Ósi í Hólmavíkur-
hreppi, en hún tryllist þegar hún
heyrir lög sveitarinnar. 

„Hún ýlfrar, gólar og setur upp
kamb,“ útskýrir Drífa Hrólfsdóttir,
bóndi á Ytra-Ósi.

Týra hefur haft það nokkuð
slæmt þessa vikuna þar sem plata
sveitarinnar er plata vikunnar á
Rás 2 og því hefur hún mikið þurft
að þjást undir tónum sveitarinnar. ■
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Viðbúnaður vegna sjóslyss á Viðeyjarsundi fyrir viku:

Fleiri hundru› leita í dag
SJÓSLYS Stórleit verður fram-
kvæmd í dag að líki 34 ára karl-
manns sem fórst eftir að
skemmtibátur ók á Skarfasker á
Viðeyjarsundi aðfaranótt síðasta
laugardags. Jónas Hallsson, að-
stoðaryfirlögregluþjónn í Reykja-
vík, segir að leitað verði á svæði
sem nær allt frá Gróttu og upp á
Akranes.

Að leitinni kemur fjöldi fólks en
að sögn Dagbjarts Brynjarssonar
hjá svæðisstjórn björgunarsveita
verða á ferðinni 25 til 30 göngu-
hópar, um 100 til 120 manns. „Þá
verður notast við um tuttugu kaf-
ara og fólk í kringum þá, tíu bátar
og skip leita á sjó, varðskipið Ægir
verður við leit og svo verður líka
leitað úr lofti,“ segir hann, en kaf-
arar koma frá Landhelgisgæsl-
unni, Landsbjörg og Slökkviliði
höfuðborgarsvæðisins.

Í leitaði þyrla Landhelgisgæsl-

unnar, TF-SIF, við strendur, eyjar
og sker allt frá Skerjafirði inn
Kollafjörð, út með Kjalarnesi og
upp á Akranes, að því er fram

kemur í tilkynningu Gæslunnar.
„Flogið var í kringum allar eyjar,
m.a. Þerney, Lundey, Viðey, Engey
og Akurey.“ - óká

Hjónin talin ölvu›
flegar Harpa sökk
Eigandi bátsins sem fórst um sí›ustu helgi og eiginkona hans hafa stö›u sak-
borninga í lögreglurannsókn á slysinu. Báturinn sat í fyrstu á skerinu en var svo
siglt af flví og sökk á sundinu. Símasamband var vi› bátinn í rúman hálftíma.
SLYS Allir voru enn um borð í
skemmtibátnum sem fórst á Við-
eyjarsundi um síðustu helgi þegar
honum var siglt af Skarfaskeri
sem hann steytti á, austan Við-
eyjarsunds. Skömmu síðar
hvolfdi bátnum og hann sökk.

Rökstuddur grunur er um að
eigandi bátsins og eiginkona hans
hafi neytt áfengis um kvöldið, en
þau björguðust ásamt tíu ára göml-
um syni sínum. Friðrik Ásgeir
Hermannsson, 34 ára gamall, og
Matthildur Harðardóttir, 51 árs
gömul, fórust í slysinu. Hjónin
voru beinbrotin og mikið slösuð, en
drengurinn meiddist lítið. 

„Hann virðist hafa sloppið mjög
vel, í það minnsta líkamlega,“ segir
Hörður Jóhannesson, yfirlögreglu-
þjónn í Reykjavík, en hann sendi í
gær út tilkynningu um gang rann-
sóknarinnar á slysinu. Hörður
segir ekkert benda til annars en að
eigandi og umráðamaður bátsins
hafi verið við stýrið þegar árekst-
urinn varð, en engu verði þó slegið
um það föstu fyrr en að rannsókn
lokinni. Eigandinn og eiginkona
hans hafi réttarstöðu sakborninga
við yfirheyrslur, en þau hafi svarað
öllum spurningum greiðlega.

Ferðir bátsins hafa verið rakt-
ar út frá upplýsingum í GPS-stað-
setningartæki sem í honum var.
Hörður segir af öllu ljóst að fólkið
hafi verið á skemmtisiglingu og
farið víða um sundin. Á leið til
baka í átt að smábátahöfn Snar-
fara lenti báturinn á skerinu á
talsvert miklum hraða. Báturinn
var kyrrstæður á eða við skerið
um stund en var síðan siglt af stað
aftur. „Skömmu síðar hætti GPS-

tækið að virka og er talið að
báturinn hafi þá sokkið,“ segir í
tilkynningunni. Fram kemur að
um borð hafi verið að minnsta
kosti fjórir farsímar, en hringt
var í Neyðarlínu úr þremur
þeirra. Fyrsta hringing var um tíu
mínútum eftir áreksturinn, en
samband var meira og minna við
Neyðarlínu næstu 35 mínútur, að
sögn Harðar. Báturinn fannst um
80 mínútum eftir fyrstu hring-
ingu.

Hörður segir aðstæður hafa
verið erfiðar í myrkrinu á Við-

eyjarsundi. „Fólk áttar sig ekkert,
jafnvel búið að fá höfuðhögg. Svo
fer þetta að skýrast og þá er leit
komin í gang.“ Hann bendir á að
ekki fari mikið fyrir bát sem
marar í hálfu kafi og leitarsvæðið
hafi verið stórt. „Kennileitin eru
bara Engey, Viðey, Laugarnes eða
Sundahöfn,“ segir hann og telur
nánast tilviljun hafa ráðið því að
gúmbátur lögreglu sigldi fram á
fólkið, en þá var fjöldi báta kominn
til leitar. „Þetta er ekki nema eins
og hálft skrifborð sem stendur upp
úr sjó.“ olikr@frettabladid.is

HARRIER-HERÞOTUR Borgarbúar kvörtuðu
til lögreglu vegna hávaða frá flugvélunum.

Flugher yfir Reykjavík:

fiotur hræddu 
borgarbúa
FLUG Fjórar Harrier-þotur
Konunglega breska flughersins
lentu á Reykjavíkurflugvelli í
gærdag.

Flugvélarnar höfðu áætlað
lendingu á Keflavíkurflugvelli en
var beint til Reykjavíkur vegna
slæms skyggnis í Keflavík, að
sögn Heimis Más Péturssonar,
upplýsingafulltrúa Flugmála-
stjórnar. Lögreglan í Reykjavík
segir að talsvert hafi verið um það
að borgarbúar hringdu skelkaðir
og létu vita af háværu lágflugi
yfir Kvosinni, en vélar á loka-
stefnu til suðurs fljúga lágt yfir
miðborgina. -saj

SPURNING DAGSINS
Fri›rik, eru› fli› ekki á 
rangri lei›?

„Það hefur oftast hentað mér betur að
fara eigin leiðir en að gerast sporgöngu-
maður annarra. Aðalmálið er að vita
hvert maður stefnir og að ferðin verði
sem flestum farsæl.“

Íslenska lyfjafyrirtækið Invent Farma sem rekur
verksmiðjur í Barcelona hyggst opna rannsóknar-
og þróunardeild á Íslandi. Flest íslensk fyrirtæki
eru í útrás en ekki innrás. Friðrik Steinn Kristjáns-
son er stjórnarformaður Invent Farma. 

17. september 2005  LAUGARDAGUR

BÁTURINN HÍFÐUR ÚR KAFI SÍÐASTA LAUGARDAG Tíu ára drengur slapp lítið meiddur úr
árekstri skemmtibáts á Skarfasker um síðustu helgi þar sem tvennt fórst og foreldrar hans
slösuðust töluvert. Að sögn lögreglu var hann sofandi í koju þegar áreksturinn varð og
kann það að hafa orðið honum til bjargar.

VIÐ LEIT FYRR Í VIKUNNI Fjöldi báta og skipa leitar í dag að líki manns sem fórst þegar
skemmtibátur steytti á skeri á Viðeyjarsundi um síðustu helgi. Þá ganga yfir hundrað
manns fjörur og einnig verður leitað úr lofti.
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Flugslysið í Skerjafirði:

Fri›rik stefnir
Sigur›i Líndal 
DÓMSMÁL Lögfræðingur Friðriks
Þórs Guðmundssonar, föður pilts
sem lést eftir flugslys í Skerjafirði
fyrir fimm árum, hefur ritað Sig-
urði Líndal, fyrrverandi prófessor,
bréf. Þar er þess krafist að hann
dragi ummæli sín til baka og biðji
Friðrik afsökunar. Að öðrum kosti
verði honum stefnt fyrir dóm og
þess freistað að fá ummæli hans
dæmd dauð og ómerk.

Sigurður ásakaði Friðrik um að
hafa brotið trúnað og komið upplýs-
ingum úr skýrslu, sem starfshópur
vann um flugslysið í fjölmiðla áður
átti að kynna þær á blaðamanna-
fundi. - jse

Forsætisráðherra ítrekar umsókn Íslands um aðild að öryggisráðinu:

Fullt samrá› vi› Geir H. Haarde
ÖRYGGISRÁÐIÐ „Það sem ég hef sagt
í þessu máli er í fullu samráði við
verðandi utanríkisráðherra. Þetta
er yfirlýst stefna ríkisstjórnarinn-
ar og það hefur engin stefnubreyt-
ing átt sér stað af hálfu hennar. Við
verðum að átta okkur á því að við
erum ekki með ábyrgð á málinu
einvörðungu okkar sjálfra vegna
heldur allra Norðurlandanna,“
segir Halldór Ásgrímsson forsætis-
ráðherra.

Í ræðu á leiðtogafundi Samein-
uðu þjóðanna ítrekaði hann þá
stefnu íslenskra stjórnvalda að
halda fast við framboð til sætis í
öryggisráði Sameinuðu þjóðanna
árin 2009 og 2010. 

„Við trúum því að Ísland geti

stuðlað að friði og velferð allra
aðildarríkjanna,“ sagði Halldór í
ræðu sinnar.

Í samtali við Fréttablaðið í gær
kvaðst Halldór hafa ákveðið að
ítreka þessa stefnu Íslendinga eftir
að leiðtogar Tyrkja og Austurríkis-
manna höfðu báðir ítrekað framboð
til setu í ráðinu í ræðum sínum fyrr
um daginn. Austurríki, Tyrkland og
Ísland keppa um tvö sæti sem koma
í hlut Vesturlandahópsins á um-
ræddu tímabili.

Fram hefur komið hjá Halldóri
og Davíð Oddssyni utanríkisráð-
herra að ætlunin sé að halda kostn-
aði við framboðið í skefjum. 

Halldór fullyrðir ekkert um
möguleikana til þess að hreppa sæti

í öryggisráðinu en segir að undir-
tektir við framboð Íslands hafi
verið mjög góðar til þessa. - jh

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON Halldór ákvað að
taka málið upp í ræðu sinni eftir að leið-
togar Tyrkja og Austurríkismanna höfðu
báðir ítrekað framboð til öryggisráðsins.

Árásin á Vaðlaheiði:

Fimm og átta
mána›a dómar
DÓMSMÁL Mennirnir tveir sem
skutu sautján ára pilt með loft-
byssu í vor hlutu átta og fimm
mánaða fangelsi. Þeir voru dæmd-
ir í Héraðsdómi Norðurlands
eystra í gær.

Árásin var gerð á Vaðlaheiði.
Mennirnir, sem eru 22 ára, skipuðu
piltinum að afklæðast á meðan þeir
skutu á hann úr loftbyssunni. Fjar-
lægja þurfti tvö skot úr líkama
piltsins, úr læri og handarbaki.

Haldi mennirnir skilorð næstu
þrjú árin falla fimm mánuðir niður
af þyngri dómnum og þrír af þeim
léttari. Þeir greiða sakarkostnað.

- gag

Vísitala íbúðaverðs í Reykjavík:

Lækkandi
íbú›aver›
HÚSNÆÐISMÁL Vísitala íbúðaverðs á
höfuðborgarsvæðinu lækkaði um
0,6 prósent í ágúst miðað við
mánuðinn á undan. 

Síðastliðna þrjá mánuði hefur
vísitalan hækkað um 3,4 prósent og
er þetta í fyrsta skipti í meira en ár
sem vísitalan lækkar. Vísitalan er
byggð á meðaltali fermetraverðs í
níu flokkum húsnæðis. Vísitölunni
er ætlað að varpa ljósi á þróun fast-
eignaverðs en ekki til að verð-
tryggja fjárskuldbindingar. - saj

GARÐSSTAÐIR Vonir standa til að sem
flestum bílhræjunum verði komið fyrir
kattarnef hið fyrsta.

Sveitarstjórn Súðavíkur:

Vilja bílakirkju-
gar› á brott
SVEITARSTJÓRNARMÁL Bílakirkju-
garðurinn að Garðsstöðum við
Ísafjarðardjúp mun að mestu
hverfa ef samkomulag sem
sveitastjórn Súðavíkur gerði við
landeiganda í gær gengur eftir.

„Nú eru um 580 bílar á landinu
og við ætlum að vinna að því með
landeiganda að þetta verði orðið
öllu minna og snyrtilegra næsta
sumar,“ segir Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri á Súðavík.

Landeigandi hafði sóst eftir því
að fá starfsleyfi fyrir bílaparta-
sölu sína á jörðinni, sem þá væri
skilgreind sem iðnaðar- og at-
hafnasvæði. Vegna formgalla á
umsókn var þeirri beiðni hafnað,
nágrönnum á Ögri til mikillar
ánægju. - jse



Veitingastaðir  og Kringlubíó 
eru með opið lengur á kvöldin.Verslanir

Ævintýraland

Mán. til mið.
10.00 til 18.30
14.00 til 18.30

Fimmtudagur
10.00 til 21.00
14.00 til 19.00

Föstudagur
10.00 til 19.00
14.00 til 19.00

Laugardagur
10.00 til 18.00
11.00 til 18.00 

Sunnudagur
13.00 til 17.00
13.00 til 17.00
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ÞÚ GÆTIR UNNIÐ FLUGFERÐ
FYRIR TVO TIL TÍSKU-

BORGARINNAR NEW YORK!
OPIÐ
10-18 Í DAG

NÝTT
KORTATÍMABIL

HAUST-OG VETRARTÍSKAN KYNNT 
Á 100 GÍNUM Í GÖNGUGÖTU

TÍSKU

DAGAR
15.-25. SEPTEMBER



KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

61,59 61,89

111,6 112,14

75,5 75,92

10,124 10,184

9,694 9,752

8,083 8,131

0,5553 0,5585

90,31 90,85

GENGI GJALDMIÐLA 16.9.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

105,8445
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HEILBRIGÐISMÁL Megrun er ekki
lausnin við sjúklegri offitu. Þetta
var meðal þess sem kom fram á
blaðamannfundi sem haldinn var á
Landspítala – háskólasjúkrahúsi í
gær. 

Hér á landi eru staddir tólf
norskir offitusjúklingar. „Við
höfum sent hingað suma af okkar
erfiðustu sjúklingum. Aðgerðir
þeirra eru áhættusamar og við
höfum valið að senda sjúklingana
hingað á meðan við erum að ná full-
um tökum á svona aðgerðum,“ segir
Rune Sandbu, yfirlæknir frá Töns-
berg í Noregi. Hann kemur hingað
með sjúklingum sínum og kynnir
sér aðgerðartækni og árangur

teymisins á Landspítalanum sem
annast hefur offitusjúklinga.

Það sem meðal annars greinir
aðgerðirnar á Íslandi frá svipuð-
um aðgerðum í öðrum löndum er
svokölluð atferlismeðferð sem er
undanfari aðgerðarinnar og fer
fram á Reykjalundi. Þar er áhersl-
an lögð á lífsstíl og viðhorf sjúk-
linganna, en þessi formeðferð
hefur gefið góða raun, bætt lífs-
gæði sjúklinga og aukið lífslíkur
þeirra um allt að tíu ár. - saj

Pattsta›a líkleg í fi‡skalandi
Sí›ustu sko›anakannanir fyrir flingkosningarnar í fi‡skalandi s‡ndu a› óvíst er a› stjórnarandsta›an nái
meirihluta flótt stjórnin falli. Svo gæti fari› a› upp komi pattsta›a me› vinstrisósíalista í oddaa›stö›u.

17. september 2005  LAUGARDAGUR
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ÞINGSÆTI 2002: 

CDU/CSU: 248 
SPD: 251
Græningjar: 55
FDP: 47
PDS: 2

SKOÐANAKÖNNUN 2. JÚLÍ 2005 SKOÐANAKÖNNUN 
16. SEPTEMBER 2005

ÚRSLIT KOSNINGA 2002

Tólf norskir offitusjúklingar eru staddir á Íslandi til að undirgangast aðgerð:

Megrun leysir ekki offituvandamál

SÉRFRÆÐINGAR Í OFFITUAÐGERÐUM Frá
vinstri: Björn Geir Leifsson skurðlæknir,

Rune Sandbu yfirlæknir, Lina Kristin
Johnson næringarfræðingur og 

Hjörtur G. Gíslason skurðlæknir.

ÞÝSKU KOSNINGARNAR Svo virðist
sem Þjóðverjar eigi afskaplega
erfitt með að gera upp við sig hvað
þeir vilji þegar að kjörkössunum
er gengið í þingkosningunum sem
fram fara á morgun, sunnudag. Í
síðustu skoðanakönnununum sagð-
ist fjórði hver kjósandi ekki vita
enn hvaða flokk hann hygðist
kjósa, eða hvort hann færi yfirleitt
á kjörstað. Og af svörum þeirra
sem þó segjast hafa gert upp hug
sinn má helst ráða að þeir vilji að
kristilegu flokkarnir taki við
stjórnartaumunum – en að jafnað-
armaðurinn Gerhard Schröder
verði áfram kanslari, frekar en
áskorandinn Angela Merkel. 

Ljóst er að flestir Þjóðverjar
líta svo á að jafnaðarmenn og
græningjar skili ekki af sér góðu
búi eftir sjö ár á valdastóli – efna-
hagsstöðnun, hallarekstur á ríkis-
sjóði og vaxandi frekar en minnk-
andi atvinnuleysi er allt til vitnis
um þetta. En margir eru engu
sannfærðari um að stjórnar-
andstöðuflokkarnir myndu standa
sig betur. 

Fyrst eftir að
Schröder boðaði
snemmsumars
að kosið skyldi til
þings strax í
haust, ári áður en
kjörtímabilinu

átti annars að ljúka, var forskot
stjórnarandstöðuflokkanna yfir-
gnæfandi. Kristilegu flokkarnir,
CDU og systurflokkurinn CSU,
mældust með allt að 49 prósenta
fylgi þá en SPD með aðeins um 27
prósent. Eftir að kosningabaráttan
fór formlega í gang í júlí var strax
farið að draga aðeins saman með
stóru flokkunum. Og eftir því sem
nær dró kjördegi staðnaði fylgi
kristilegra en í krafti kosninga-
baráttuhams kanslarans mjakaðist
fylgi SPD upp á við.

En enginn vafi þykir leika á því
að CDU/CSU verði langstærsti
flokkurinn eftir kosningarnar. Öllu
meiri vafi leikur hins vegar á því
hvort samanlagður þingstyrkur
hans og hins væntanlega stjórnar-
samstarfsflokks, Frjálsra demó-
krata (FDP), dugi fyrir starf-

hæfum meirihluta. Samkvæmt síð-
ustu könnunum mældist saman-
lagt fylgi þessara flokka annars
vegar, og SPD, Græningja og nýja
Vinstriflokksins hins vegar, ná-
kvæmlega jafn mikið, 48-49%. 

Það gæti hugsanlega dugað til
að miðju-hægri-blokkin fengi
nauman meirihluta. Það gæti hins
vegar jafnauðveldlega farið
þannig að Vinstriflokkurinn –
kosningabandalag austur- og
vestur-þýskra sósíalista sem allir
flokkar hafa útilokað að eiga

samstarf við – lenti í oddaaðstöðu. 
Slík úrslit myndu skapa algjöra

pattstöðu sem að mati flestra
stjórnmálaskýrenda væri senni-
legast að leiddi til „stóru sam-
steypu“, það er stjórnarsamstarfs
SPD og CDU/CSU. Þótt talsmenn
flokkanna hafi í kosningabarátt-
unni vísað þeim kosti afdráttar-
laust á bug sýndu skoðanakannan-
ir að yfir þriðjungur kjósenda teldi
slíkt stjórnarmynstur „besta kost-
inn fyrir Þýskaland“.

audunn@frettabladid.is

ÁSKORANDINN Angelu Merkel var hampað
á lokakosningafundi CDU í Berlín í gær. Á
skiltunum stendur: „Kjósum stjórnarskipti!“

KANSLARINN Schröder var þreytulegur á
lokakosningafundi SPD í Berlín í gær, eftir
að hafa farið mikinn síðustu vikur.

fi‡sku
ÞINGKOSNINGARNAR

Forval VG til kosninga:

Tíu í frambo›
SVEITARSTJÓRNARMÁL Ljóst er hverjir
verða í forvali Vinstrihreyfingar-
innar – græns framboðs í Reykja-
vík. Kosnir verða fulltrúar í sex
efstu sæti listans.

Frambjóðendurnir eru Árni Þór
Sigurðsson, Ásta
Þ o r l e i f s d ó t t i r,
Grímur Atlason,
Guðný Hildur
M a g n ú s d ó t t i r ,
Magnús Bergsson,
Sóley Tómasdóttir,
Ugla Egilsdóttir,
Þorleifur Gunn-
laugsson, Þorvald-
ur Þorvaldsson og
Svandís Svavarsdóttir. Svandís
gefur kost á sér í fyrsta sæti listans.
Félagsmenn VG í Reykjavík hafa
kosningarétt. -sja

SVANDÍS
SVAVARSDÓTTIR 

KOSNINGAÁRÓÐUR Kosningabaráttan er í
fullum gangi í Afganistan en talibanar hafa
hvatt fólk til að halda sig fjarri kjörstöðum
þegar kosið verður á morgun.

Kosningar í Afganistan:

Frambjó›andi
myrtur
AFGANISTAN, AP Skæruliðar í
Afganistan myrtu einn þingfram-
bjóðanda og tvo bandaríska her-
menn í árás á í gær, föstudag. 

Talsmaður talibana, Mullah Latif
Hakimi, hefur hvatt almenning í
landinu til að hunsa þingkosning-
arnar sem fara fram á morgun og
hótað að gera árásir á kjörstaði. 

Margir höfðu vonast til að kosn-
ingarnar myndu binda enda á
ofbeldið í landinu en annað virðist
nær því rúmlega tólf hundruð
manns hafa látið lífið í átökum síð-
asta hálfa árið í landinu. ■



hátíð

 499Heilsársseríur

499verð áður 879Rósavendir15 perluliljur, 
  muscari armeniacum,                   99 verð áður 399
                                    
10 krókusar, 
  blandaðir litir,                   99 verð áður 399
                                    
5 páskaliljur, 
  Carlton,                                               99 verð áður 399
                                    
10 túlipanar, 
  Couleur Cardinal,               159 verð áður 499

10 túlipanar, 
  Apeldoorn,     139 verð áður 399

10 túlipanar, 
  Double early, blandaðir litir,159 verð áður 399

10 túlipanar, 
  Red riding hood,                        199 verð áður 549

10 túlipanar, 
  Stockholm,                         189 verð áður 469

10 túlipanar, 
  Darwin blanda,                           139 verð áður 469

10 túlipanar, 
  Toronto, margblóma,          129 verð áður 399
 

Topp 10 á frábæru verði

Haustlauka
Verð-
sprengjaNÝTT     

KORTATÍMABIL

útsölunni lýkur á sunnudaginn
erikur

999
3stk

50% 
af öllum 

pottaplöntum
afsl.
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Kostnaður við sameiningu sveitarfélaga til ársins 2009:

Allt a› 2,4 milljar›ar í sameiningu
SVEITARSTJÓRNARMÁL Stjórnvöld
hafa ákveðið að verja allt að 2,4
milljörðum króna til sameiningar
sveitarfélaga til ársins 2009. 

Í tilkynningu félagsmálaráðu-
neytisins segir að tryggt verði
viðbótarfjármagn til þess að
styðja myndarlega við sameining-
aráform sveitarfélaga á næstu
árum. Fé verður varið til undir-
búnings sameiningar en einnig er
ætlunin að nýsameinuð sveitar-
félög fái aðgang að meira fjár-
magni en áður til að byggja upp
þjónstu og stjórnsýslu að lokinni
sameiningu.

Veitt verður fé til skuldajöfn-
unar sveitarfélaga sem og til
tekju- og útgjaldajöfnunar. Sjóð-
urinn hefur einnig heimild til að
taka þátt í launakostnaði fram-
kvæmdastjóra sameinaðs sveitar-
félags en það getur átt við þegar
sameinuð eru nokkur fámenn
sveitarélög sem ekki hafa haft

framkvæmdastjóra á launum.
Jafnframt er gert ráð fyrir að að
sjóðurinn geti varið fé til nauð-

synlegrar þróunar á stjórnsýslu í
nýju sveitarfélagi í allt að fjögur
ár eftir sameiningu. - jh

Tilbo›i› var mistök
Framkvæmdastjóri Kynnisfer›a telur tilbo› Hópfer›ami›stö›varinnar og Vest-
fjar›alei›ar í sérleyfi fer›a til Su›urnesja frá Reykjavík vera mistök. Kært
hefur veri› vegna skilyr›a sem flykja brjóta samkeppnisreglur.

SAMGÖNGUR „Það kom okkur veru-
lega á óvart hvað menn eru tilbún-
ir að greiða fyrir sérleyfisferðina,“
segir Þráinn Vigfússon, fram-
kvæmdastjóri Kynnisferða. Í
fyrradag voru opnuð tilboð í Ríkis-
kaupum í skóla- og áætlunarakstur
á nokkrum sérleyfisferðum. At-
hygli vöktu svokölluð mínustilboð
en nokkur fyrirtæki voru reiðu-
búin að greiða Vegagerðinni tugi
og allt að 469 milljónir með leyfinu
fyrir akstur frá Reykjavík til
Suðurnesja.

„Við buðum 27 milljónir og það
er alveg á mörkunum að það borgi
sig samkvæmt okkar útreikningum
svo ég veit ekki hvernig þeir ætla
að fara að sem vilja borga 469
milljónir fyrir það. Þetta hljóta að
vera einhver mistök og ég á ekki

von á því að Vegagerðin taki þessu
boði,“ bætir hann við. 

Bjarni Björnsson, sem á sæti í
stjórn Hópferðamiðstöðvarinnar
og Vestfjarðaleiðar sem bauð 460
milljónir, vildi ekki tjá sig um út-
reikninganna sem liggja að baki til-
boðinu eða hvort um einhver mis-
tök væri að ræða. 

Þórir Garðarsson hjá Allra-
handa, sem bauð 103 milljónir,
segir að sérleyfið fyrir Suðurnes sé
með margfalt meiri meðalnýtingu
en flestar aðrar leiðir, sem geri það
að verkum að fyrirtækið sé tilbúið
að greiða slíka upphæð fyrir það.

Félag hópferðaleyfishafa og
Þingvallaleið hafa kært til kæru-
nefndar útboðsmála vegna þeirra
skilmála sem fylgja útboðinu en í
því felst að þjónusta við Umferðar-

miðstöðina sé notuð og greitt sé
fyrir hana til rekstraraðila hennar
en það er fyrirtækið Kynnisferðir
sem jafnframt á tilboð í útboðinu.
Einnig greiða samkeppnisaðilarnir
aðstöðugjöld til Kynnisferða, segir
Björn, sem einnig er í stjórn Félags
hópferðaleyfishafa, og það gefi
þeim betri stöðu þegar kemur að
tilboðinu.

Þráinn segir að Kynnisferðir
hafi samið um jafnan aðgang allra
að Umferðarmiðstöðinni, sem sé í
raun eina boðlega endastöðin, og
því eigi kæran ekki við rök að
styðjast. Einhver verði að reka
hana og Kynnisferðir hafi fengið
beiðni frá sérleyfishöfum um að
gera það og hafi kostað miklu til að
standa undir því.

jse@frettabladid.is

Rembrandt-málverk fannst:

Meti› á um
flrjá milljar›a
SVÍÞJÓÐ Málverk eftir
Rembrandt sem rænt var úr
sænska Þjóðminjasafninu fyrir
fimm árum fannst í Kaup-
mannahöfn í gær. Verkið er eitt
af þremur sem rænt var á sínum
tíma en hin tvö sem eru eftir
Renoir eru ófundin. 

Danska lögreglan komst á
snoðir um að málverkið væri að
finna á hóteli í Kaupmannahöfn
og handtók fjóra menn á staðn-
um með dýrgripinn í fórum
sínum. Málverkið er sjálfsmynd
af Rembrandt og er metið á um
þrjá milljarða króna að lág-
marki. - sþs

Nýtt afl íhugar framboð:

Bara í Reykja-
vík ef af ver›ur
STJÓRNMÁL Á fundi Nýs afls á
fimmtudagskvöld var rætt um
framboð stjórnmálaflokksins til
sveitarstjórnarkosninga. Ákveðið
var að skoða framboð og hefja
undirbúning. Ákvörðun um hvort
farið verður í framboð bíður aðal-
fundar Nýs afls sem haldinn verður
12. október. 

Jón Magnússon lögfræðingur,
sem verið hefur í forsvari fyrir
flokkinn, segir að skiptar skoðanir
hafi verið um framboð. Félagar hafi
verið harla ánægðir og glaðir með
ákveðna sveitarstjórnarmenn í
sveitarfélögunum á höfuðborgar-
svæðinu utan Reykjavíkur. „Höfuð-
athyglin beinist að Reykjavík og ef
til kemur munum við bara bjóða
fram þar.“ - ss

Og Vodafone og Neyðarlína:

Sta›setning
beint til 112
FJARSKIPTI Gengið hefur verið frá
samningi Og Vodafone og Neyðar-
línunnar um að upplýsingar um
staðsetningu Og Vodafone farsíma
berist beint til 112. Stefnt er að því
að ljúka tæknilegri útfærslu sem
fyrst og að þjónustan verði orðin
virk innan tveggja mánaða. 

Deilt hefur verið um hver skuli
greiða fyrir uppsetningu hugbúnað-
ar til að þetta sé mögulegt en Gísli
Þorsteinsson, upplýsingafulltrúi Og
Vodafone, segir að aðilar hafi kom-
ist að samkomulagi um að ræða
ekki frekar útfærslu samningsins. 

- ss

Eiga Íslendingar að sækjast
eftir sæti í Öryggisráði Sam-
einuðu þjóðanna? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:
Þarf að fækka sveitarfélögum á
landinu?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

74,8%

25,2%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN
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VIÐ UNDIRSKRIFT SAMNINGS Þórhallur
Ólafsson, forstjóri Neyðarlínunnar hf., og
Árni Pétur Jónsson, forstjóri Og Vodafone.

FYRIRHUGAÐ ÍÞRÓTTAHÚS Stærð nýrrar íþróttahallar í Fjarðabyggð ákvarðast að líkindum
af sameiningu Reyðarfjarðar, Eskifjarðar og Neskaupstaðar árið 1998.

Alltaf einfalt

www.ob.is
14 stöðvar!

JÓN MAGNÚSSON Í forsvari fyrir stjórn-
málaflokkinn Nýtt afl.

LÖGREGLUFRÉTTIR
HRAÐAKSTUR Í KEFLAVÍK Lög-
reglan í Keflavík gómaði ökuþór á
130 kílómetra hraða á Reykjanes-
braut í fyrrakvöld. Annar var
gripinn skömmu seinna á 122 kíló-
metra hraða. Snemma í gærmorg-
un voru svo tveir ökumenn teknir
fyrir að aka á 78 kílómetra hraða
þar sem hámarkshraði er 50. Allir
mega þeir búast við sektum.

LOK ÞEYTTIST Á VEGFARANDA
Strætó ók yfir brunnlok á Skot-
húsvegi í Reykjavík með þeim af-
leiðingum að lokið þeyttist upp á
gangstétt og lenti á gangandi
vegfaranda. Vegfarandinn var
fluttur á slysadeild og voru
áverkar hans minniháttar að sögn
lögreglu. Ekki liggur ljóst fyrir
hvers vegna brunnlokið hrökk af
sínum stað.

Kjarnorkumál Norður-Kóreu:

fiurfa a› s‡na
sveigjanleika
PEKING, AP Enn hefur enginn árang-
ur náðst í viðræðum sex ríkja um
framtíð kjarnorkuáætlunar Norður-
Kóreu.

Krafa Norður-Kóreumanna um
að byggður verði kjarnakljúfur til
raforkuframleiðslu gegn því að þeir
láti af auðgun úrans hafa ekki hlotið
hljómgrunn meðal hinna ríkjanna. 

Fulltrúi Suður-Kóreu hefur þó
látið hafa eftir sér að þessi ágrein-
ingur sé ekki óyfirstíganlegur. Til
þess að árangur náist þurfi þó bæði
Bandaríkin og Norður-Kórea að
sýna talsverðan sveigjanleika. ■

Á UMFERÐARMIÐSTÖÐINNI Kynnisferðir reka Umferðarmiðstöðina og eru jafnframt með sérleyfisferðina til Keflavíkur. Nú eru fyrirtæki til
í að greiða allt að 469 milljónir fyrir þá sérleyfisferð, sem jafnframt gefur leyfi fyrir ferðum til Grindavíkur og Bláa lónsins.

FARÞEGAFJÖLDI Í NOKKRUM LEIÐUM Á SÍÐASTA ÁRI

Kílómetrar Heildarfjöldi ferða Heildarfjöldi farþega Fjöldi farþega á ferð
Reykjavík-Leifsstöð 53 9.636 226.605 23,5 
Reykjavík-Hveragerði-Selfoss 61 2.111 31.752 15
Reykjavík-Akureyri 389 460 14.206 30,9
Seyðisfjörður-Egilsstaðir 30 620 1.329 2,1

Könnun Gallup á trausti Reykvíkinga í garð borgarstjóraefna Sjálfstæðisflokksins:

Fleiri segjast treysta Vilhjálmi
BORGARSTJÓRNARKOSNINGAR Reyk-
víkingar treysta Vilhjálmi Þ. Vil-
hjálmssyni betur en Gísla Marteini
Baldurssyni til þess að gegna
starfi borgarstjóra, samkvæmt
niðurstöðum úr nýrri skoðana-
könnun sem unnin var á vegum
Gallup.

Alls treysti 57,1 prósent að-
spurðra Vilhjálmi mjög vel eða
frekar vel til þess að gegna starf-
inu en 42,3 prósent treystu Gísla
Marteini. Þá voru fleiri sem sögð-
ust treysta Gísla Marteini frekar
illa eða mjög illa fyrir starfinu, eða
38,8 prósent á móti 22,8 sem
treystu ekki Vilhjálmi.

Könnunin var gerð á tímabilinu

1.-12. september og var úrtakið
1.200 Reykvíkingar. Svarhlutfall
var fimmtíu prósent.

Í niðurstöðum sömu könnunar
kom fram að ef val á borgarstjóra
stæði milli þeirra tveggja sögðust

57,3 prósent kjósa Vilhjálm en 42,7
prósent Gísla Martein. Þá sögðust
tæp 54 prósent aðspurðra ætla að
kjósa Sjálfstæðisflokkinn en næst-
flestir sögðust ætla að kjósa Sam-
fylkinguna, 26,3 prósent. - sda

VILHJÁLMUR Þ. VILHJÁLMSSON
57,1 prósent treystir Vilhjálmi.

GÍSLI MARTEINN BALDURSSON
42,3 prósent treysta Gísla Marteini.





1Hve gamalt varð nautið Guttormur?

2Hve mörgum sjúklingum er þýskur
hjúkrunarfræðingur talinn hafa banað?

3Hver fer fyrir flokki kristilegra
demókrata í Þýskalandi?

SVÖRIN ERU Á BLS. 54

VEISTU SVARIÐ?
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Ábúendur á Víkingavatni í Kelduhverfi:

Ala fálka í fjárhúsinu
FUGLALÍF Aðalsteinn Örn Snæ-
þórsson á Víkingavatni í Keldu-
hverfi hefur undanfarnar vikur
haft fálkaunga í fóstri en fuglinn
fannst í landi Hafrafellstungu-
bænda í Öxarfirði í lok ágúst.
„Þetta er ungur karlfugl og hann
var orðinn mjög rýr og lítt fleyg-
ur þegar hann fannst. Ég kom
honum fyrir í fjárhúsinu á Vík-
ingavatni og þar hefur hann
braggast vel og flýgur nú um
húsið,“ segir Aðalsteinn.

Alla jafna er sjúkum og
ófleygum fálkum komið til Nátt-
úrufræðistofnunar Íslands og
segir Ólafur Karl Nielsen, vist-

fræðingur hjá stofnuninni, að
fimm til fimmtán fálkar berist
þangað á hverju hausti. Ef sýnt
þykir að hægt sé að bjarga þeim
er fálkunum komið fyrir í Hús-
dýragarðinum í Reykjavík þar
sem þeir fá fyrsta flokks að-
hlynningu og læknisþjónustu
sem fyrirtækið Fálkinn greiðir
fyrir.

Aðalsteini og Ólafi kom hins
vegar saman um að vænlegra
væri að fóðra fálkann og fita fyr-
ir norðan í stað þess að flytja
hann langan veg, jafn illa og
hann var á sig kominn.

- kk

SAMGÖNGUR Ákveðið hefur verið að
fresta gildistöku nýs vaktakerfis
strætisvagnabílstjóra, að sögn
Harðar Gíslasonar staðgengils
framkvæmdastjóra Strætó bs. Til
stóð að það tæki gildi 15. október
en því hefur nú verið frestað til
áramóta.

„Þetta kerfi er unnið í góðri
samvinnu við Starfsmannafélag
Reykjavíkur og fulltrúa bílstjór-
anna,“ segir Hörður. „Hinir síðar-
nefndu hafa óskað eftir því að fá
frekari umþóttunartíma áður en

nýtt vaktakerfi tekur gildi og á það
hefur verið fallist.“

Hörður segir nýja kerfið fjöl-
breytilegt og bjóði upp á ýmsa val-
kosti. Starfsmenn vilji skoða þá
áður en lengra er haldið. 

„Þetta mál er í góðum og eðli-
legum farvegi,“ segir Hörður.
„Frestun gildistöku nýja vakta-
kerfisins hefur engin áhrif á aðrar
breytingar sem stjórn Stræó bs.
samþykkti að gera á nýja leiðakerf-
inu, svo sem lengingu þjónustu-
tíma á tilteknum leiðum.“ -jss

SVEITARSTJÓRNARMÁL „Við leggj-
umst ekkert gegn okkar eigin
sameiningartillögu. Það er nefnd
á vegum félagsmálaráðuneytisins
sem skikkar okkur til þess að fara
út í kosningar 8. október,“ segir
Reynir Sveinsson bæjarstjóri í
Sandgerði.

Reynir er ekki sáttur við um-
mæli Árna Sigfússonar, bæjar-
stjóra í Reykjanesbæ, en í Frétta-
blaðinu í gær sagði Árni að and-
staða sveitarstjórnarmanna í
Garði og Sandgerði við samein-
ingu færi gegn niðurstöðum nýrr-
ar skýrslu sem unnin var á vegum
sveitarfélaganna þriggja.

„Ég er formaður nefndar sem
farið hefur yfir kosti og galla
sameiningar og hún fékk hlut-
lausa sérfræðinga til að gera út-
tekt. Það var löngu vitað að við í
sveitarstjórninni værum á móti
sameiningunni,“ segir Reynir.

Umrædd skýrsla er unnin af
ráðgjafarfyrirtækinu Par X og
var sett inn á vefsíðu sveitar-
félaganna þriggja fyrir fáeinum
dögum. „Eftir að hafa skoðað
skýrsluna var það sameiginlegt álit
allra bæjarfulltrúanna að samein-
ing væri ótímabær. Það er ekkert í
skýrslunni sem mælir sérstaklega
með sameiningu. Árni Sigfússon
túlkar skýrsluna sér í hag,“ segir
Reynir.

Í skýrslunni er farið yfir fjölda
þátta í rekstri sveitarfélaganna;
meðal annars er fjallað um yfir-
stjórn, félagsmál og samgöngur.
Rakið er að sveitarstjórnarmönn-
um fækkar úr 25 í 11 við samein-
ingu og nefndarmönnum fækkar
einnig.

Með sameiningu er ljóst að
framlög úr jöfnunarsjóði sveitar-
félaga verða nálægt eitt hundrað

milljónum króna lægri en þau eru
nú samanlögð nú til þriggja sveit-
arfélaga.

Starfsmenn sveitarfélaganna
eru 685 og er ekki gert ráð fyrir
að þeim fækki að marki þótt
fækkun verði í yfirstjórn.

Skýrslan ber með sér að aukin
hagkvæmni ætti að nást með sam-
einingu varðandi þætti eins og
samgöngumál, starfsmannamál,

félagsmál og skipulagsmál, en
Suðurnes eru nú þegar eitt at-
vinnusvæði. johannh@frettabladid.is

17. september 2005  LAUGARDAGUR
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– SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ

 - stærsta bílasala landsins?
Fréttablaðið

Á HVERJUM DEGI FÆRÐ ÞÚ EINA AF STÆRSTU 

BÍLASÖLUM LANDSINS INN UM BRÉFALÚGUNA ÞÍNA! 

SPARAÐU TÍMA OG FYRIRHÖFN MEÐ ÞVÍ AÐ FINNA BESTA 

BÍLINN Á MEÐAN ÞÚ SVOLGRAR Í ÞIG MORGUNKAFFIÐ. LEIÐAKERFI STRÆTÓ Frestun gildistöku nýja vaktakerfisins hefur engin áhrif á aðrar breyt-
ingar sem stjórnin samþykkti að gera á nýja leiðakerfinu.

LEIÐRÉTTING
Vegna umfjöllunar um verð á
leikhúsmiða í Þjóðleikhús og
Borgarleikhús skal tekið fram að
miðaverð á barnasýningar í
Borgarleikhúsinu er 2.350 kr. 

Ölvunarakstur í Sauðholti:

Missir 
ökuleyfi›
DÓMSMÁL Í Héraðsdómi Suður-
lands var maður nýverið sak-
felldur fyrir ölvunarakstur.

Maðurinn neitaði staðfastlega
sök og kvaðst ekki hafa neytt
áfengis fyrir akstur. Sér hafi
verið heitt í hamsi eftir akstur-
inn og hann því fengið sér
Gammeldansk og Jägermeister. 

Hjörtur Aðalsteinsson héraðs-
dómari komst að þeirri niður-
stöðu að hann skyldi greiða
60.000 krónur í sekt auk um
250.000 króna í sakar- og máls-
kostnað. Hann missir einnig öku-
réttindi í sex mánuði.

-saj

AÐALSTEINN OG SYNIR Fálkinn situr á
spýtu uppi undir þaki að baki þeim feðg-
um en þegar hann hefur öðlast nægilegan
styrk er ætlunin að gefa honum frelsi á ný.
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Neydd til a› samflykkja
Reynir Sveinsson bæjarstjóri í Sandger›i segir a› andsta›a bæjarstjórnar hafi legi› fyrir og véfengir a› í
n‡rri sk‡rslu um kosti og galla sameiningar vi› Reykjanesbæ og Gar› sé eindregi› mælt me› sameiningu.

REYNIR SVEINSSON BÆJARSTJÓRI Í SAND-
GERÐI „Það er nefnd á vegum félagsmála-
ráðuneytisins sem skikkar okkur til þess að
fara út í kosningar 8. október.“

SUÐURNES Þótt gert sé ráð fyrir aukinni
hagkvæmni á mörgum sviðum er ekki tek-
in afdráttarlaus afstaða með sameiningu
sveitarfélaga á Suðurnesjum í nýrri skýrslu.

SANDGERÐISHÖFN Bæjarfulltrúar í Sandgerði telja sameiningu við Garð og Reykjanesbæ
ótímabæra.

Vagnstjórar Strætó vilja lengri aðlögun:

N‡ju vaktakerfi fresta›

Verksmiðjuturn Kísiliðjunnar:

Turninn felld-
ur í heilu lagi
NIÐURRIF Starfsmenn Hringrásar
hafa undanfarnar tvær vikur unn-
ið að því að rífa verksmiðju Kísil-
iðjunnar við Mývatn. Hús og vélar
eru úr járni og stáli, samtals um
2.500 tonn að þyngd, og verður
allt nýtanlegt efni flutt í bútum til
Húsavíkur þar sem það fer í skip
og að lokum til endurvinnslu á
Spáni.

Síðastliðinn miðvikudag var
turn verksmiðjunnar felldur í
heilu lagi en hann var 120
fermetrar að grunnfleti og viðlíka
hár og átta hæða fjölbýlishús. - kk

TURNINN FELLDUR Undirstöður turnsins
voru fyrst klipptar og skornar í sundur en
að því loknu ýtti ljónhugaður gröfumaður
við einni undirstöðunni og turninn féll
tígulega til jarðar.
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Oasis opnar í Smáralind
N‡ Oasis me› n‡jum áherslum opnar í Smáralind í dag. Komdu og kíktu vi›!
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S tjórnmálamenn og álitsgjafar
hafa deilt um framboð
Íslands til setu í öryggisráði

Sameinuðu þjóðanna árin 2009 og
2010, en kosning til ráðsins fer
fram árið 2008. 

Þrjú lönd hafa gefið sig fram en
aðeins tvö sæti eru til skiptanna
fyrir svonefndan Vesturlandahóp.

Ísland hefur ekki áður gert sig
gildandi í þessum efnum. Frændur
vorir, Svíar, Finnar, Danir og
Norðmenn, hafa skipst á að bjóða
sig fram til tveggja ára í senn og
mótað eins konar hefð þar að
lútandi.

Finnar eiga annríkt þessi
misserin enda í fyrirsvari innan
Evrópusambandsins þegar dregur
nær kosningabaráttu um sætin í
öryggisráðinu. Þeir hefðu boðið sig
fram að þessu sinni hefðu íslensk
stjórnvöld ekki afráðið þegar árið
1998 að taka þá stefnu að bjóða
fram til setu í öryggisráðinu árin
2009 og 2010.

Yfirlýsing Davíðs Oddssonar
Deilurnar hafa einkum snúist um
kostnað og fyrirhöfn. Fram kom í
ræðu Davíðs Oddssonar utanríkis-
ráðherra á Alþingi í vor að kostnað-
ur við framboðið og kosningaslag-
inn yrði vart minni en 600 milljón-
ir króna. 

Sem kunnugt er hefur Davíð
lýst efasemdum ef ekki beinni and-
stöðu við framboð Íslands til
öryggisráðsins. Orðrétt sagði hann
í hádegisfréttum útvarps 14. sept-
ember síðastliðinn:

„Þetta (var) svona mál sem
skiptar skoðanir voru um í ríkis-
stjórninni. Það má segja eiginlega
að ég hafi verið þeirrar skoðunar
að það væri skynsamlegt að slá
þetta af. En félagar mínir í ríkis-
stjórninni margir hverjir eru
þeirrar skoðunar að það eigi frekar
að leita að þeim kosti að gera þetta
með ódýrari hætti. Ég út af fyrir

sig get alveg fallist á það. Þess
vegna finnst mér eðlilegt að viðtak-
andi utanríkisráðherra taki þessa
ákvörðun og það er nú mín skoðun
að Geir Haarde sé frekar á þeirri
línu að halda þessu til streitu en að
reyna að gera það með eins hag-
kvæmu móti og kostur er. Það er
ekki eðlilegt að ég sé að taka slíka
ákvörðun á lokasprettinum.“

Einar Oddur Kristjánsson, al-
þingismaður Sjálfstæðisflokksins,
hefur einnig lýst eindreginni and-
stöðu sinni við umsóknina og fram-
boðið. Fyrst og fremst telur hann
fjármunum illa varið og hefur jafn-
framt litla trú á möguleikum Ís-
lands, eins og fram kom í Kastljós-
þætti Sjónvarpsins síðastliðinn
fimmtudag. Einar Oddur taldi að
þjóðin kallaði yfir sig ærin vanda-
mál með framboðinu og fjármun-
um væri betur varið til annarra
hluta á alþjóðavettvangi. 

Ekki bara spurning um kostnað
Álitamálin kunna að vera fleiri en
þau ein sem snúa að kostnaði við
framboðið, sem Einar Oddur telur
að geti orðið tvöfalt meiri en þær
600 milljónir króna sem utanríkis-
ráðherra nefndi á alþingi síðast-
liðið vor.

Íslensk stjórnvöld hafa –
einkum í stjórnartíð Sjálfstæðis-
flokksins – fylgt utanríkisstefnu og
vilja Bandaríkjamanna í flestum
efnum. Sá stuðningur varð einkar
augljós þegar Davíð Oddsson, þá-
verandi forsætisráðherra, sam-
þykkti – sennilega með vitund og
vilja þáverandi utanríkisráðherra –
að Ísland yrði á lista hinna stað-
föstu stuðningsmanna Bandaríkj-
anna þegar þau réðust til atlögu í
Írak í mars árið 2003.

Vel má vera að Davíð Oddssyni
utanríkisráðherra þyki óþægileg
sú tilhugsun að Ísland verði sett í
þá aðstöðu innan öryggisráðs Sam-
einuðu þjóðanna að þurfa hugsan-

lega að fara gegn stefnu Bandaríkj-
anna í viðkvæmum málum á borð
við Íraksmálið forðum. Slík staða
gæti komið upp, ekki síst í ljósi
þess að ef Íslendingar öðlast sæti í
ráðinu hafa þeir ábyrgð gagnvart
hinum Norðurlandaþjóðunum eins
og fram kemur í máli forsætis-
ráðherra í Fréttablaðinu í dag.

Í leiðara Fréttablaðsins í gær er
vakin athygli á því að árið 2009
verði hugsanlega ný stjórn við völd
hér á landi og alveg hugsanlegt að
Íslendingar sætu þá í öryggis-
ráðinu í skjóli norrænna krata og
fylgdu ekki stefnu Bandaríkjanna í
átakamálum sem koma til kasta
ráðsins. Líkur eru til dæmis á því
að árið 2009 sitji vinstristjórn Jens
Stoltenberg enn við völd í Noregi.

Getur Ísland látið gott af sér leiða?
Vel má vera að kostnaðurinn einn
sé það sem á endanum skiptir máli.
Stjórnvöld hafa ítrekað sagst ætla
að halda honum í skefjum.

Ögmundur Jónasson, þing-

flokksformaður Vinstri grænna,
gerir ekki peningarökin að sér-
stöku umtalsefni heldur segir
markmiðið með setunni verða að
vera skýr:  „Sú spurning sem verð-
ur að svara er einföld: Á hvaða hátt
getur Ísland látið gott af sér leiða í
öryggisráði Sameinuðu þjóðanna?
Ef ekki er hægt að svara þessu á
afgerandi og sannfærandi hátt ber
að hætta þegar í stað við framboð
til öryggisráðsins og beina kröftum
utanríkisþjónustunnar að öðrum
málum.“

Hinn 27. þessa mánaðar tekur
Geir H. Haarde við utanríkis-
ráðuneytinu af Davíð Oddssyni.
Forsætisráðherra hefur aftur á
móti ítrekað framboð Íslands á
vettvangi Sameinuðu þjóðanna og
kveðst gera það í samráði við Geir.

LANDAMÆRI Palestínskur drengur hífir sig
upp í gegnum gat á vegg á landamærum
milli Rafah-flóttamannabúðanna á sunn-
anverðri Gaza-ströndinni og Egyptalands.
Meiri ró var á svæðinu í gær eftir að þús-
undir Palestínumanna höfðu ferðast
óhindrað yfir landamærin til Gaza á þrem-
ur dögum.

10

Þingkosningar í Póllandi 25. september:

Einkavæ›ing og lægri skattar
VARSJÁ, AP Íhaldsmenn í stjórnar-
andstöðu í Póllandi hafa lýst því
yfir að þeir muni fremur leitast
eftir samsteypuríkisstjórn, jafn-
vel þótt þeir næðu hreinum meiri-
hluta í þingkosningunum 25. sept-
ember næstkomandi. Ný skoðana-
könnun bendir til að Íhaldsflokk-
urinn muni vinna kosningarnar á
afgerandi hátt með stuðningi ríf-
lega fjörutíu af hundraði kjós-
enda. „Það væri betra fyrir fram-
tíðarríkisstjórn landsins að hafa
breiðan stuðning innan þingsins,“
segir Donald Tusk, leiðtogi íhalds-
manna.

Samkvæmt sömu könnun eru
líkur til þess að Flokkur laga og

réttlætis, sem einnig er íhalds-
samur verði í öðru sæti með um
24 prósent atkvæða. Þessir tveir
flokkar þykja líklegir til sam-
starfs um ríkisstjórn en þar með
mun valdatíð Vinstri-demókrata
heyra sögunni til. Fylgi Vinstri-
demókrata hefur hrunið að undan-
förnu og mælist nú aðeins um átta
prósent.

Tusk leggur áherslu á minni
ríkisafskipti, öra einkavæðingu
og lægri skatta á fyrirtæki. - saj

Stefnan tekin á öryggisrá›i›
Forsætisrá›herra stælir vö›vana gagnvart keppinautunum, Tyrkjum og Austurríkismönnum, á vettvangi
Sameinu›u fljó›anna. Hann ítrekar a› stefnt sé á sæti í öryggisrá›inu, ekki fló hva› sem fla› kostar.

Stjórnarslit á Grænlandi:

Tveir rá›herr-
ar segja af sér 
GRÆNLAND, AP Boðað hefur verið
til kosninga á Grænlandi. Hans
Enoksen landsstjórnarformaður
tilkynnti þetta á fjárlagafundi í
Landsþinginu nýverið. Kosning-
ar til Landsþings verða haldnar
þann 22. nóvember næstkom-
andi.

Tveir ráðherrar landsstjórn-
arinnar hafa sagt af sér embætti
eftir að hafa legið undir ásökun-
um að nota opinbert fé til einka-
neyslu á borð við áfengiskaup
og ferðir á veitingastaði. Erfið-
leikar í samstarfi stjórnarflokk-
anna hafa staðið mánuðum
saman. ■
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DONALD TUSK Flokkur Tusks nýtur
stuðnings mikils meirihluta kjósenda
samkvæmt nýlegri skoðanakönnun.
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Davíð Oddsson utanríkisráðherra
„Það má segja að við séum að leita
leiða og kanna hvort hægt sé að
halda þessu áfram með miklu minni
kostnaði en menn höfðu áður velt
fyrir sér... „Þeir (utanríkisráðherrar
Norðurlanda) tóku þetta mál upp við
mig og ég ræddi þetta. Það er heil-
mikill þrýstingur af þeirra hálfu að
við hverfum ekki frá þessu.“ (Frétta-
blaðið 6. sept. sl.)

Davíð Oddsson utanríkisráðherra
„ Þess vegna finnst mér eðlilegt að
viðtakandi utanríkisráðherra taki
þessa ákvörðun og það er nú mín
skoðun að Geir Haarde sé frekar á
þeirri línu að halda þessu til streitu
en að reyna að gera það með eins
hagkvæmu móti og kostur er. Það er
ekki eðlilegt að ég sé að taka slíka
ákvörðun á lokasprettinum.“ (RÚV
14. sept. – 12.20)

Halldór Ásgrímsson 
forsætisráðherra
„Eðlilega þrýsta Norðurlandaráðherr-
arnir á okkur. Það var samkomulag
um að Ísland færi í þetta ekki að-
eins fyrir okkar hönd heldur einnig
fyrir hönd allra Norðurlandanna.
Þetta eru því líka hagsmunir annarra
en okkar... Að mínu mati á að stilla
kostnaði í hóf og ekki að fara í dýra
kosningabaráttu.“ (Fréttablaðið 15.
sept. sl.)

Halldór Ásgrímsson 
forsætisráðherra
„Að lokum, herra forseti. Við trúum

því að Ísland geti stuðlað að friði og
velferð allra aðildarríkjanna. Af þeim
sökum býður Ísland sig nú fram til
tímabundinnar setu í öryggisráðinu
árin 2009 og 2010.“ (Sameinuðu
þjóðirnar 15. sept. sl.)

JÓHANN HAUKSSON
johannh@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING

ÖRYGGISRÁÐ SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA Íslendingar, Austurríkismenn eða Tyrkir heltast úr
lestinni. Leiðtogar Tyrkja og Austurríkismanna höfðu báðir lýst yfir framboði til öryggis-
ráðsins þegar Halldór ítrekaði að Ísland væri í framboði til ráðsins og keppti þar með við
áðurgreindar þjóðir.
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Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, fær› flú allar uppl‡singar um fljónustu og starfsemi borgarinnar og samband vi› flá starfsmenn sem flú flarft a› ná í.

María
fljónustufulltrúi

Hákon
sálfræ›ingur

fiorsteinn
félagsrá›gjafi

Hulda
lei›beinandi

Samuel
li›veisla Rungnat

heimafljónusta Trausti
frístundará›gjafi

Sólveig
stu›ningsfulltrúi Ragnar

framkvæmdastjóri

Hrund
sérkennslurá›gjafi

Sigrún
flroskafljálfi

fijónustumi›stö› Vesturbæjar, Vesturgar›ur - Hjarðarhaga 45-47 •  fijónustumi›stö› Mi›borgar og Hlí›a - Skúlagötu 21
fijónustumi›stö› Laugardals og Háaleitis - Síðumúla 39  •  fijónustumi›stö› Grafarvogs og Kjalarness, Mi›gar›ur - Langarima 21

fijónustumi›stö› Brei›holts - Álfabakka 12  •  fijónustumi›stö› Árbæjar - Bæjarhálsi 1

FJÖLSKYLDUHÁTÍ‹
Í TILEFNI AF OPNUN
fiJÓNUSTUMI‹STÖ‹VAR ÁRBÆJAR
Laugardaginn 17. september, kl. 12.00 - 14.00, Bæjarhálsi 1

Gunnhildur
sjúkrali›i

www.reykjavik.is

Borgarstjóri flytur ávarp

Nemendur grunnskóla hverfisins kynna skólana sína

Hópur úr söngleiknum Annie tekur lagið

Örn Árnason og Sigurður Sigurjónsson skemmta

500 manna hátíðarkaka o.fl. o.fl.



Fellibylurinn og eyðileggingin í
New Orleans á dögunum hafa vald-
ið ólýsanlegum hörmungum.
Mannskepnan má sín lítils gagn-
vart slíkum náttúruhamförum og
enda þótt við höfum horft á marg-
ar stórslysamyndirnar í bíóunum,
jafnast ekkert ímyndunarafl kvik-
myndaframleiðanda á við þessa
heljarslóðarorrustu. Sjálfan veru-
leikann.

En að slepptum þessum hildar-
leik náttúrunnar, sem að hluta til á
sér sínar skýringar í loftlagsbreyt-
ingum og gróðurhúsaáhrifum af
manna völdum, hafa þessar ham-
farir varpað ljósi á staðreynd, sem
reyndar hefur legið ljós fyrir, en
sjaldnast komið fram í sviðsljósið.
Og aldrei betur en nú. Í Louisiana
og Suðurríkjunum og raunar víð-
ast hvar í Bandaríkjunum, leynist
fátæktin og nauðin berskjölduð og
nakin í allri sinni eymd. Eða eins
og ágætlega var sagt í fréttaskýr-
ingum einhvers staðar: Stórveldið
Bandaríkin fékk yfir sig fellibyl og
eftir stóð keisarinn nakinn.

Við höfum löngum litið aðdáun-
araugum til Bandaríkjanna, lands
frjálsræðis og tækifæra, lands
ríkidæmis og velmegunar, lands
framfara og fegurðar. Og vissu-
lega hafa Bandaríkjamenn fært
okkur fyrirmynd og verið í farar-
broddi frelsisbaráttu og lýðræðis.
En kastljósinu hefur verið beint að
hinum fallegu og fjáðu og frægu,
sem hafa verið einhvers konar
sýnishorn af þeirri glæstu ímynd,
sem Bandaríkjamenn og raunar
margir aðrir, hafa reynt að mála af
þjóðinni. Hin fyrirheitna glans-
mynd. Allt í nafni kapítalismans og
kenninganna um hið fullkomna
frelsi. Skólabókardæmið hvernig
eigi að brjótast til auðæfa og álits.

Hin hliðin á bandarísku þjóðlífi
hefur ekki verið eins til sýnis. Sú
hliðin sem snýr að fátæktinni, ves-
öldinni, sem ríkir víða í þessu landi
tækifæranna. Hún varð ekki leng-
ur falin þegar Katrín reið yfir og
skildi eftir sig vegsummerkin og
fólkið í allsleysi sínu. Í Bandaríkj-
unum búa milljónir manna við

skort, híbýli sem jafnast á við ís-
lenskan kotbúskap fyrri alda, fé-
lagslega einangrun, menntunar-
leysi og lágmenningu. Að lang-
mestu leyti blökkumenn og undir-

málsfólk. Engin atvinna, ekkert ör-
yggisnet, engin framtíð, nema
slömmið og skyndibitinn og næsta
sápa í sjónvarpinu. Þetta er fólkið
og fórnarlömb fellibylsins, sem
allar bjargir voru bannaðar, þegar
holskeflan reið yfir. Hafði hvorki
bifreið, getu né rænu til að koma
sér í burt.

Ég hef komið til Dnepropro-
tovsk og Donetsk, Kuala Lumpur
og Kalotta, Río de Janeiro og Rú-
anda og hef séð með eigin augum
betlarana, útigangsfólkið, um-
komulaus börnin í leit að fæðubita
og næturstað. Hún er grimm, fá-
tæktin, víða í heiminum. En er hún
eitthvað betri hjá hinni guðsút-
völdu þjóð í Vesturheimi? Er hún
jafnvel ekki ennþá verri, ef tekið
er tillit til þess að Bandaríkjamenn
hafa alla möguleika, alla burði, til
að útrýma þessu sjálfskaparvíti, ef
ekki væri fyrir þá yfirgengilegu
pólitísku trúarkenningu, sem þar

hefur ráðið för, að hver eigi að
bjarga sjálfum sér. Að hver sé
sjálfum sér næstur og þeir kalla
hið skandinavíska velferðarkerfi
kommúnisma og eru með nátttröll
við stjórnvölinn, sem setja kíkinn
fyrir blinda augað, þegar þeir
heyra minnst á félagslega þjón-
ustu.

Fátæktin í Bandaríkjunum er
smánarblettur á ríkri þjóð, feimn-
ismál og raunar þöguð í hel, því
hún skemmir fallegu ímyndina af
fallega fólkinu sem sífellt er að
mata okkur í sjónvarpsþáttunum
og fyrirsögnunum. Nú blasir hún
við, nú sést hún í kastljósinu, í
hrollvekjunum sem birtast af
veruleikanum í fréttamyndum frá
New Orleans.

Það þurfti fellibyl til. 
Er það svona þjóðfélag sem við

viljum, Íslendingar, himinn og haf
á milli ríkra og fátækra, milli hins
ljúfa lífs og lágkúrunnar? Ætlum
við að ganga þessa sömu götu til
móts við ríka fólkið og stéttamun-
inn, þar til bilið verður aldrei brú-
að og hér búi tvær þjóðir í einu
landi? Flotta fólkið í flóðljósunum,
fátæklingarnir í skúmaskotunum. 

Frjálsræði viljum við. Sjálfs-
bjargarviðleitni og einkaframtak.
Við gleðjumst yfir velgengni ann-
arra. En gleymum ekki þeim sem
minna mega sín, sem eiga um sárt
að binda og eiga sér enga framtíð,
nema með hjálp og styrk samfé-
lagsins. Ísland og Bandaríkin eru í
hópi ríkustu þjóða. Við skulum
aldrei láta það um okkur spyrjast
að ríkidæmið sé notað til annars en
að rétta þeim hjálparhönd sem
næst okkur standa. Það er skylda
þjóðfélagsins, skylda stjórnmál-
anna, skylda samborgarans.

Kapitalismi er góður til síns
brúks og keisarar geta verið ágæt-
ir en allar kenningar og glans-
myndir eru harla lítils virði, ef
þær þola ekki dagsljósið og faldar
myndavélar. Nekt hins áferðar-
fallega kapítalíska keisaradæmis í
Bandaríkjunum sem birtist okkur
þegar óveðrinu slotaði, er aðvörun,
sem vonandi gleymist aldrei. ■

Það kemur ekki á óvart að Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, skuli taka
fagnandi hugmyndinni um að Samfylkingin og Vinstri

grænir geri með sér bandalag fyrir næstu þingkosningar að fyrir-
mynd hinnar sigursælu „rauðgrænu“ fylkingar í Noregi. Eins og
mál hafa þróast er erfitt að sjá fyrir sér ríkisstjórnarþátttöku VG
nema í einhvers konar samfloti við Samfylkinguna. Hitt er meira
undrunarefni að Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjáls-
lynda flokksins, telji sinn flokk eiga heima í slíku bandalagi. Orðið
sjálfsmyndarkreppa kemur í hug í þessu sambandi.

En það var skynsamlegt af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur,
formanni Samfylkingarinnar, að stökkva ekki á hugmyndina. Í
fyrsta lagi er hún algjörlega ótímabær. Þingkosningar verða ekki
fyrr en eftir tæp tvö ár. Margt á eftir að gerast á vettvangi
stjórnmálanna á þeim tíma. Í öðru lagi virðist blasa við að of náin
tengsl við Vinstri græna geti skaðað þá ímynd sem Samfylking-
unni er nauðsynleg til frekari fylgisaukningar, að hún sé miðju-
sækinn vinstriflokkur. Hvað stjórnarmynstur að kosningum
loknum áhrærir þarf hún enn að halda öllum leiðum opnum.

Horfast verður í augu við það að vinstri stjórnir hafa slæmt
orð á sér hér á landi. Sporin frá 1956, 1971, 1978 og 1988 hræða.
Þessar ríkisstjórnir náðu engum tökum á stjórn efnahagsmála og
samstarf flokkanna einkenndist af sundurþykkju. Þessu er ekki
eins farið í Noregi og víðar á Norðurlöndum. Þar hafa stjórnir
jafnaðarmanna oft staðið sig vel og ekki síður en stjórnir borg-
araflokkanna. Þess vegna er þar grundvöllur fyrir vinstri stjórn-
um eða rauðgrænum stjórnum eins og það heitir núna. Hér á
landi verða margir hins vegar óöryggir og áhyggjufullir þegar
farið er að tala um „vinstri stjórn“ í fullri alvöru. Þess vegna
kemur ekki á óvart að formaður vinstri grænna kýs frekar að
tala um „velferðarstjórn“, en það hugtak hefur enn enga áþreif-
anlega merkingu fengið í íslenskum stjórnmálaumræðum.
Margir munu líta á það sem feluorð fyrir vinstri stjórn.

Samfylkingin er höfuðflokkur stjórnarandstöðunnar og ólík-
legt er að miklar breytingar verði í íslenskum stjórnmálum á
næstu árum ef flokknum tekst ekki að styrkja stöðu sína meðal
kjósenda og í almenningsálitinu. Forsenda þess að það takist er
að flokkurinn hafi skýra og raunsæja stefnu sem höfðar til fjöld-
ans. Ekki skiptir síður máli að forysta flokksins sé einörð, trú-
verðug og samhent. Mörgum sem virða flokkinn fyrir sér utan
frá virðist sem forystan sé ekki nægileg öflug og gangi ekki í
takt. Slík vandamál þarf að yfirvinna. Verra er þó að óvissa ríkir
um það hvað það er nákvæmlega sem Samfylkingin vill gera í ís-
lensku þjóðfélagi komist hún til valda. Of mörg dæmi eru um
misvísandi skilaboð í því efni frá flokknum.

Sennilega er hlutverk leiðtoga stjórnarandstöðu eitt hið erfið-
asta sem menn taka sér fyrir hendur í stjórnmálum. En það er
jafnframt eitt hið mikilvægasta. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
sýndi það sem borgarstjóri Reykjavíkur að hún er prýdd ýmsum
hæfileikum leiðtogans. Nú þarf hún að sýna þessa hlið á sér með
ótvíræðum hætti á Alþingi og í landsmálunum. Fram undan er
ögurstundin á stjórnmálaferli hennar. ■

SJÓNARMIÐ
GUÐMUNDUR MAGNÚSSON

Hugmyndir um „rauðgrænt“ 
bandalag á Íslandi eru ótímabærar.

Rétt a› halda
lei›um opnum

FRÁ DEGI TIL DAGS

Keisarinn er nakinn

Dauðasyndirnar fjórar
Þeir eru ekki margir Íslendingar sem
jafnan eru kallaðir „meistarar“. Einn
þeirra – kannski sá eini – er Þórbergur
heitinn Þórðarson rithöfundur. Þetta
viðurnefni öðlaðist hann fyrir stílsnilld
sína sem löngum hefur verið rómuð.
Og Þórbergur hefur ekki aðeins þótt
skrifa fínan texta heldur hefur hann
verið talinn höfuðleiðbeinandi þjóðar-
innar um greinarmun góðs og vonds
texta. Ritgerð hans um
íslenskan stíl, „Einum
kennt – öðrum bent“,
sem birtist upphaf-
lega árið 1944, hefur
verið kennsluefni í
skólum um ára-
tugaskeið. Margir
hafa á hraðbergi

grundvallarhugtök ritgerðarinnar sem
eru skalli, uppskafning, lágkúra og
ruglandi. Þetta eru stundum kallaðar
„dauðasyndirnar fjórar“ í íslenskum stíl.

Ekki fræðileg hugtök
En nú ber það til tíðinda að Kristján Jó-
hann Jónsson bókmenntafræðingur
birtir í nýjasta hefti Tímarits Máls og
menningar grein þar sem með ljósum
hætti er sýnt fram á að hugtök Þór-
bergs rísa engan veginn undir því að
vera stílfræðileg. Þau eru öll meira eða
minna huglæg og siðferðileg, óná-
kvæm og stundum vanhugsuð og for-
dómafull dómsorð en ekki skýrar skil-
greiningar. Segja má að þar með sé
botninn dottinn úr þeim sem algildum
viðmiðunum í ritgerðarkennslu eins og
tíðkast hefur lengi. 

„Refsandi þröngsýni“
Kristján Jóhann telur að í hugtökum
Þórbergs felist að þeir sem standa sig
ekki á ritvellinum séu „fáfróðir, heim-
óttarlegir og illgjarnir spjátrungar“.
Þetta vill hann að vonum ekki fallast á:
„Að mínu mati er Þórbergur, í þessari
grein sinni um kosti og lesti ritverka,
að einhverju leyti að minnsta kosti
knúinn áfram af refsandi þröngsýni fá-
tæks bændasamfélags. Það á að berja
niðursetningana og bera virðingu fyrir
hreppstjórunum. Það á að benda þeim
hólpnu á sæti meðal útvalinna og velja
þá sem kenna skal um ómenningu og
eymd í andlegu lífi Íslendinga,“ segir
Kristján Jóhann.

gm@frettabladid.is
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA
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Hin hli›in á bandarísku fljó›-
lífi hefur ekki veri› eins til s‡n-
is. Sú hli›in sem sn‡r a› fá-
tæktinni, vesöldinni, sem ríkir
ví›a í flessu landi tækifær-
anna. Hún var› ekki lengur
falin flegar Katrín rei› yfir og
skildi eftir sig vegsummerkin
og fólki› í allsleysi sínu.

ELLERT B.
SCHRAM

UPP ÚR EINS 
MANNS HLJÓÐI 
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GRILLPARTÝ

Toyota 
Nýbýlavegi 4
KÓPAVOGUR
Sími 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
AKUREYRI
Sími: 460-4300

Toyotasalurinn
Njarðarbraut 19
REYKJANESBÆR
Sími: 421-4888

Toyotasalurinn
Fossnesi 14 
SELFOSS 
Sími: 480-8000

GRILLPARTÝ. Glansandi nýir bílar í boði hjá Toyota um helgina.
Þau verða glansandi, Toyota grillin, í skemmtilegu grillpartýi hjá Toyota             
á Nýbýlaveginum um helgina. Á staðnum verður allur Toyota flotinn: Avensis, 

Corolla, Yaris, RAV4 og Land Cruiser. Eðalvagnar frá  Lexus verða líka 
á svæðinu og flottustu hjólin frá Yamaha kveikja í mönnum. 



www.toyota.is

Grilluð dagskrá: Tilboð og veitingar. 

•  Öllum seldum bílum þessa helgi fylgir handfrjáls búnaður
•  Þeir sem reynsluaka um helgina eiga möguleika á að vinna 
 Playstation Portable
•  Í boði er 90% lán í nýjum bílum og 50% afsláttur af lántökugjaldi hjá Glitni
•  Sérlegir grillmeistarar Toyota grilla fyrir gesti  

Opið laugardag frá kl. 12-16 og sunnudag frá kl. 13-16

 Komdu, sjáðu, reynsluaktu og njóttu!



Stystu og fáránlegustu kosninga-
baráttu í sögu þýska Sambands-
lýðveldisins er lokið. Hún var
fyrst og fremst háð af skoðana-
kannanasmiðum og líktist mjög
Formúlu eitt kappakstri. Angela
Merkel byrjaði leikinn á ráspól og
er að vísu enn í forystu, en það
saxast á hana í hverjum eknum
hring. Gerhard Schröder sækir á;
hann slær ekkert af í beygjunum
og tveir brotlendingarbílstjórar
sem enginn hefði trúað til að kom-
ast svo mikið sem í kassabíla-
kappakstur – sósíalistarnir Gysi
og Lafontaine – blanda sér í leik-
inn. Þeir eru þeir einu sem munu
standa uppi sem sigurvegarar
hvernig sem leikar fara. Takist
þeim með Vinstriflokknum að
verða þriðji stærsti flokkurinn á
þingi þvinga þeir SPD og CDU í
„stóru samsteypu“. Og þá munu
Gysi og Lafontaine sýna hvernig
maður rekur stjórnarandstöðu:
með hömlulausu lýðskrumi. Ef
þeir skyldu enda með færri at-
kvæði en Græningjar og Frjálsir
demókratar geta þeir huggað sig
við að hafa þó tekist að krafsa þau
atkvæði af SPD sem dugði til að
koma Schröder frá völdum. Því
það eru fyrst og fremst óánægðir

SPD-kjósendur sem munu hjálpa
Vinstriflokknum yfir fimm pró-
senta þröskuldinn. 

Að arftaka austur-þýska
kommúnistaflokksins, PDS,
skyldi undir nýju nafni allt í einu
takast að verða stjórnmálaafl sem
taka verður alvarlega er fyrst og
fremst Gerhard Schröder og því
snilldarbragði hans að þakka að
boða snemma til kosninga. Kansl-
ari sem biður fyrst um að van-
trausti sé lýst á hann og biður því
næst um að vera endurkjörinn er
álíka trúverðugur og skurðlæknir
sem missir starfsleyfið vegna
læknamistaka en vill síðan ólmur
halda áfram að skera fólk upp.
Það sama gildir um stjórnarand-
stöðuna, sem lét Schröder bjóða
sér upp í þennan dans eftir að hún
sýndi að hún var ófær um að fella
kanslarann.

Þetta var tækifærið fyrir elli-
hrumu síðkommúnistana í PDS.
Því að baki mælsku atkvæða-
veiðurunum Gysi og Lafontaine
er heill her pólitískra uppvakn-
inga. Dæmi: Diether Dehm, sem
leiðir lista Vinstriflokksins í
Neðra-Saxlandi. Hann var eitt
sinn SPD-maður en eftir að flett
var ofan af því að hann hafði
árum saman starfað með austur-
þýsku leyniþjónustunni Stasi fór
hann beint í flokksforystu PDS. Í
Bremen er hin rúmlega sjötuga
Antonie Brinkmann efst á lista, en
hún er helst þekkt fyrir að hafa
verið meðal þeirra sem skrifuðu
undir áskorunina „Frelsi fyrir
Milosevic“.

Sem sagt: þeir sem greiða Gysi
og Lafontaine atkvæði sitt kjósa í
raun skrautlegt samsafn vafa-
samra einstaklinga sem telja sig
hafa köllun til að láta á sér bera,
ellilífeyrisþega með fram-
kvæmdadellu og flokkshesta með
brenglaða sýn á söguna. Spurn-
ingin er ekki hvort þeir komast á
þing, heldur aðeins hve margir
þeir verða. Þessi kosninganótt
verður nótt uppvakninganna.

Höfundur er blaðamaður
í Berlín.

HENRYK M. BRODER 

UMRÆÐAN
ÞÝSKU
KOSNINGARNAR

Nótt uppvakninganna
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H blaHHelgHelgarbl ›

Hefurflúsé›
DV í dag

Bls. 28

Íslands

Svanhildur
kosinsjónvarps-

stjarna

Lilja Pálmadóttir
Bls. 16-17

KYNNTIST 
BALTASAR Í
BARCELONA

KYNNTIST 
BALTASAR Í
BARCELONA

Allt sem 
þú vissir 
ekki um Idolið

Allt sem 
þú vissir 
ekki um Idolið
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Bls. 62

Bls. 8

                                                                 

  
      

   
  

  
 

             
             

         
 

Harmleikurinn við Viðey
Harmleikurinn við Viðey Idolstelpurnar stíga framIdolstelpurnar stíga fram

Ólétt leikkona!Ólétt leikkona!

Lára á 
von á
jólabarni

Lára á 
von á
jólabarni

KvíðinnKvíðinn
ofviðaofviða

varð syni mínum varð syni mínum 

Sjálfsmorð
á Íslandi

Sigurjóna Kristinsdóttir er fimm barna móðir. Eitt barna hennar, Hjalti

Skagfjörð Svavarsson, tók sitt eigið líf aðeins 21 árs gamall. Sigurjóna segist

aldrei munu jafna sig að fullu. Helgarblað DV reynir að rjúfa þögnina um

sjálfsvíg á Íslandi. Sigurður Pálsson, sóknarprestur í Hallgrímskirkju, þekkir

sorgina vegna sjálfsvígs ástvinar af eigin raun. Dóttir hans, Ágústa Helga Sig-

urðardóttir, tók líf sitt fyrir fimmtán árum, þá 29 ára gömul. 

BÖRNIN ÞEIRRA TÓKU EIGIÐ LÍF

Bls. 32, 33, 34 og 35

Líklegast að Jónas hafi verið fullur við stýrið
Líklegast að Jónas hafi verið fullur við stýrið

Bls. 24

Ungfrú Ísland 
djammar 
á netinu

Bls. 22-23

HjaltiHjalti var var 
21 árs21 árs
þegar hann

tók sitt eigið líf
þegar hann

tók sitt eigið líf

Sjálfsmorð
á Íslandi

Ólafur Jóhannesson
hefur átt góðu gengi að
fagna sem þjálfari meist-
araflokks karla í knatt-
spyrnu hjá FH undanfar-
in ár en hann hefur orðið
Íslandsmeistari með lið-
inu tvö ár í röð, í fyrsta
skipti í sögu félagsins.
Flestum ber saman um
að samtakamátturinn
sem einkennt hefur
knattspyrnustarfið hjá
FH sé ekki síst Ólafi að
þakka.

Þrjú orð komu fyrst
upp í huga góðvina Ólafs
sem beðnir voru um að
lýsa honum sem persónu:
Dugnaður, hreinskilni og
traust. Í ofanálag er
Ólafur svo einstaklega
kappsfullur og reynir
oftar en ekki að einfalda
alla hluti eins og mögu-
lega er hægt, til þess að
það fari ekki framhjá
neinum hvað hann er að
tala um. Stundum getur
kappið hlaupið með hann
í gönur á kostnað skipu-
lagsins, en það heyrir þó
til undantekninga.

Ólafur var sjálfur
góður knattspyrnumaður
og ber flestum saman um
að dugnaður og áreiðan-
leiki hafi verið hans
helsti styrkur sem knatt-
spyrnumanns. Hann
gafst aldrei upp og sá
eiginleiki hefur hjálpað
honum mikið í þjálfun-
inni, þar sem hann er
duglegur að láta heyra í
sér frá hliðarlínunni og fær
þannig leikmenn til þess að
leggja sig alla fram hvern fyrir
annan. Það má því með sanni
segja að sterk persónueinkenni
hans fylgi honum inn á knatt-
spyrnuvöllinn.

Þeir sem umgangast Ólaf
mikið eru allir sammála um að
hreinskilni hans og skopskyn
gefi af sér einstaklega notalega
nærveru, þótt hann sé harður
nagli eins og stundum er sagt.
Þannig leyfir Ólafur sér að tala

um hlutina eins og þeir eru, en
ekki eins og hann vill endilega
hafa þá. Og einmitt í þessu kem-
ur hreinskilni hans fram sem er
oft á tíðum einstaklega
skemmtileg og gamansöm. 

En þrátt fyrir kappsemina,
og oft fljótfærni, er gott að tala
við Ólaf sem að sögn vina er ein-
staklega traustur og skemmti-
legur maður. Hann tekur lífinu
ekki of alvarlega og það þarf
mikið til þess að koma honum úr
jafnvægi.

Líkt og annað
fólk er Ólafur þó
ekki gallalaus.
Dugnaður hans í
vinnu skilar sér
sjaldan inn á heimil-
ið, þar sem eigin-
kona hans ræður
ríkjum. Þar lætur
Ólafur oftar en ekki
fara vel um sig. Að
auki er nokkuð
erfitt að fá hann til
þess að eyða tíma
með sínum nánustu,
enda með eindæm-
um upptekinn. 

Dugnaður hans
er ósjaldan bundinn
við það sem honum
finnst skemmtilegt
og svo þolir hann
engan veginn að
tapa. Það á ekki
einungis við um
k n a t t s p y r n u n a ,
heldur einnig þegar
hann spilar á spil
með fjölskyldunni.
Þar spilar hann
ávallt til sigurs þar
sem það er með öllu
óásættanlegt að
vinna ekki, hvort
sem andstæðingur-
inn er dóttir hans
eða heilt knatt-
spyrnulið.

Ólafur er mikið
náttúrubarn og
sækist sérstaklega
eftir því að fylgjast
með fuglum. Þeir
sem standa honum
næst geta vel séð

hann fyrir sér sem bónda eða
trillukarl í framtíðinni, en hann
verður þó að koma sér þannig
fyrir að hann geti leikið sér svo-
lítið – og að sjálfsögðu tekið þátt
í einhverri keppni. Það þarf
ekkert endilega að vera fótbolti.
Heldur keppni þar sem sá vinn-
ur sem tilbúinn er að leggja
meira á sig en andstæðingurinn.
Þar stendur Ólafur uppi sem
sigurvegari, líkt og hann hefur
gert svo eftirminnilega með FH
undanfarin tvö ár. ■

MAÐUR VIKUNNAR

Kappsfullur 
dugna›arforkur

ÓLAFUR JÓHANNESSON
SMIÐUR OG KNATTSPYRNUÞJÁLFARI HJÁ FH
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Umsjón: nánar á visir.is

Ómöguleg yfirtaka?
Greiningardeild Landsbankans gaf út í vikunni nýtt
mat á verðmæti hlutabréfa í FL Group. Í umfjöllun
bankans eru áhugaverðar hugleiðingar um eignar-
hlut FL Group í breska lággjaldaflugfélaginu
easyJet og er meðal annars spurt hvort yfirtaka sé
möguleg. Mörg ljón eru á veginum til að svo megi
verða en þó er víst að yfirtaka gæti aldrei orðið í
óþökk stærstu eigandanna, Stelios Haji-Ioannou
og systkina hans. Stelios hefur tögl og hagldirnar í
þessari stöðu. Hann fer fyrir 40 prósenta eignarhlut
og samkvæmt samþykktum félagsins hefur hann
rétt til þess að fara með stjórnarformennsku ef
eignarhlutur hans er yfir tíu prósentum. Einnig er
ákvæði í samþykktum easyJet um að erlendir aðil-
ar megi ekki eiga meira en 40 prósent af hlutafé.
Landsbankinn bendir reyndar á að hægt sé að
komast fram hjá þessum kvöðum með því að taka
upp samstarf við bresk áhættufjármögnunarfyrir-
tæki.

easy, easy
En þar með er ekki sagan öll. Stelios á sjálfur not-
endaréttinn að vörumerkinu „easy“ og leigir það til
flatbökukeðja, internetkaffihúsa, skemmtiferða-
skipa og auðvitað til easyJet. Það gæti kostað sitt
ef easyJet missti framhlutann. Af þessu má sjá að
FL Group myndi sennilega aldrei ráðast til atlögu í
easyJet nema til komi samþykki Stelios.
Landsbankinn efast ekki um að FL Group hafi fjár-
hagslega burði til verkefnisins en verði þá að gefa
út nýtt hlutafé. Markaðsvirði easyJet er um 130
milljarðar króna sem er fjórfalt
hærri upphæð en virði FL
Group. Bent er á að jafnvel
geti það komið til að Stelios
taki félagið sjálfur af mark-
aði og greiði fyrir 380 pens
á hlut sem væri nærri 30
prósenta yfir-
verð.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.570 Fjöldi viðskipta: 466
Velta: 2.274 milljónir

+1,78% 

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Farþegum Icelandair fjölgaði um 43

þúsund í ágústmánuði samanborið við
ágústmánuð síðasta árs. Alls er um að
ræða 19,1 prósent fjölgun farþega. Sæta-
nýting félagsins var 83,9 prósent og
hækkaði um 2,7 prósent frá því á síðasta
ári.

Krónan styrktist um 0,4 prósent í tíu
milljarða króna viðskiptum í gær. Styrk-
ingu krónunnar má að öllum líkindum
rekja til aukins áhuga erlendra aðila á
skuldabréfaútgáfu í íslenskum krónum.
Gengisvísitala krónunnar mældist í
105,8 stigum, sem er lægsta gildi hennar
allt frá því í nóvember 1992.

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgar-
svæðinu lækkaði um 0,6 prósent í ágúst
samanborið við mánuðinn á undan. Sér-
býli hækkaði um 2,1 prósent en fjölbýli
lækkaði um 1,45 prósent, sem vó hlut-
fallslega þyngra.

20

Peningaskápurinn…

Actavis 40,70 +1,80% ...
Bakkavör 42,90 +2,10% ... Burðarás 17,90 +2,30% ... FL Group
14,55 +1,00% ... Flaga 3,73 -0,30% ... HB Grandi 9,10 +0,00% ...
Íslandsbanki 14,85 +1,70% ... Jarðboranir 20,00 +1,50% ... KB
banki 588,00 +1,20% ... Kögun 54,00 +0,00% ... Landsbankinn
22,00 +3,80% ... Marel 61,10 -0,70% ... SÍF 4,75 +2,60% ...
Straumur 13,75 +2,60% ... Össur 83,50 -0,60%

Atorka Group +5,46%
Landsbankinn +3,77%
Straumur +2,61%

Síminn -2,88%
Marel -0,65%
Össur -0,59%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Hluthöfum bo›i› a›
selja Skipti ehf. hlut
sinn.

Ný stjórn Símans verður kjörin á
hluthafafundi sem hefst klukkan
tvö í dag. Nýir eigendur tóku við
rekstri fyrirtækisins af ríkinu síð-
astliðinn þriðjudag og boðuðu í
kjölfarið til hluthafafundar til að
velja sína fulltrúa í fimm manna
stjórn. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins mun Lýður Guð-
mundsson, stjórnarformaður Ex-
ista og annar Bakkavararbróður-
inn, verða nýr stjórnarformaður
Símans og taka við af Rannveigu
Rist, sem þar hefur setið fyrir
hönd fjármálaráðherra.

Félagið sem keypti Símann
heitir Skipti og er í eigu Exista,
KB banka, fjögurra lífeyrissjóða,

MP fjárfestingarbanka og Skúla
Þorvaldssonar. Þar sem eignar-
hlutur Skiptis í Símanum er 98,77
prósent verður félagið að gera
öðrum hluthöfum yfirtökutilboð í
hlutafé þeirra í samræmi við lög.
Verður hluthöfum boðið að selja

hlutafé sitt á sama verði og Skipti
keypti hlutafé sitt af íslenska rík-
inu. Það var á genginu 9,6. Hlut-
höfum verður þó ekki gert skylt
að selja Skipti bréfin sín og er það
í samræmi við ákvæði kaupsamn-
ingsins við íslenska ríkið. – bg

Ný stjórn Símans kosin

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

17. september  LAUGARDAGUR

SKRIFAÐ UNDIR KAUPSAMNING Erlendur Hjaltason klappar á meðan Geir Haarde og
Lýður Guðmundsson takast í hendur eftir undirskrift kaupsamnings á Símanum 5. ágúst í
sumar. Ágúst Guðmundssons stendur við hlið bróður síns til hægri á myndinni.

Baugur á nú 13,7 prósent í bresku
tískukeðjunni French Connection.
Ekki er ætlunin að auka þennan
hlut að einhverju ráði í bili að
minnsta kosti samkvæmt heimild-
um.

French Connection hefur stað-
ið frammi fyrir samdrætti og eru
margir sérfræðingar þeirra skoð-
unar að slagorð félagsins FCUK

sé orðið þreytt. Innan Baugs er
talið að félagið hafi möguleika á
að rétta úr kútnum, en ekki er
heldur talið ólíklegt að Stephen
Marks, stofnandi og aðaleigandi
fyrirtækisins, kaupi félagið af
markaði á hærra verði en það er á
nú, eða að hann fallist að lokum á
að selja. 

-hh

Baugur kaupir meira

N‡ stjórn Straums
Á hluthafafundi Straums í fyrradag var samþykkt að breyta nafni
félagsins í Straumur – Burðarás fjárfestingabanki. Er það gert í
kjölfar sameiningar við starfsemi Burðaráss. Björgólfur Thor
Björgólfsson, sem var stjórnarformaður Burðaráss, var kjörinn
stjórnarformaður sameinaðs félags. Aðrir sem kjörnir voru í stjórn
heita: Magnús Kristinsson, sem er varaformaður, Eggert Magnús-
son, Kristinn Björnsson og Þór Kristjánsson. ■
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Mikil hækkun á Keops
Gengi bréfa í danska fasteignafélag-
inu Keops hefur hækkað yfir fimmt-
ung frá byrjun mánaðarins og um
340 prósent frá áramótum. Á dögun-
um hækkuðu forsvarsmenn Keops
áætlanir sínar á árinu um hagnað
fyrir skatt úr 240-260 milljónum
danskra króna í 300 milljónir. 
Baugur Group eignaðist um þrjátíu

prósenta hlut í sumar fyrir sex millj-
arða króna. Telja má líklegt að hlutur
Baugs hafi hækkað yfir tvo milljarða
frá kaupunum.
Meginstarfsemi Keops felst í því að
kaupa og endurnýja íbúðar- og at-
vinnuhúsnæði til útleigu og sölu.
Heildareignir félagsins eru um það
bil áttatíu milljarðar króna. - eþa

KEOPS-FASTEIGNAFÉLAGIÐ Á þremur mánuðum hefur eignarhlutur Baugs í
Keops hækkað yfir tvo milljarða.

Bandaríska flugfélagið America West Airlines hyggst yfirtaka einn helsta
keppinaut sinn, US Airways. Með sameiningunni verður til sjötta stærsta
flugfélag í Bandaríkjunum sé miðað við fjölda farþega.
Hið nýja sameinaða lággjaldaflugfélag mun bera nafn US Airways og ráða
yfir um 400 farþegaþotum. Bæði félögin hafa átt við fjárhagsvanda að stríða
undanfarin misseri og hefur US Airways tvisvar farið í greiðslustöðvun síð-
ustu tvö ár.
Bandarísk flugfélög hafa átt í miklum rekstrarörðugleikum enda olíuverð í
sögulegu hámarki og samkeppni á markaðnum harðari en nokkru sinni.

- jsk

Sameining í loftinu

US AIRWAYS VÉLAR America
West Airlines hyggst yfirtaka US
Airways. Hið nýja félag mun starfa
undir merkjum US Airways.

Gengi› frá Merlinkaupum
Árdegi, Baugur og Milestone hafa
keypt dönsku raftækjake›juna Merl-
in. Verkefni› er a› snúa rekstrinum
úr tapi í hagna›.

Íslenskir fjárfestar hafa keypt dönsku raftækjaverslan-
irnar Merlin. Árdegi, félag í eigu Sverris Bergs Stein-

arssonar, fer fyrir hópnum, en aðrir kaupendur eru
Baugur og Milestone sem er í eigu Karls Wernerssonar
og systkina hans.

Kaupverðið er trúnaðarmál, en rekstur Merlin hefur
gengið illa að undanförnu. Sverrir Berg verður stjórn-
arformaður félagsins og segir hann margt á verkefna-
lista komandi mánaða. „Það þarf að byrja á að setja und-
ir lekann og síðan taka á innkaupamálum og vörudreif-
ingarmálum.“

Hann segir að breyta þurfi áherslum í verslununum
sjálfum og það hafi staðið keðjunni fyrir þrifum að
fyrri eigandi, danska fyrirtækið FDB, hafi haft í nógu
öðru að snúast og því ekki einbeitt sér að Merlin sem
skyldi. Hann segir það ögrandi verkefni að snúa rekstr-
inum við. „Það er ekkert hér um bil í þessu og ég mun
einbeita mér að þessu verkefni á næstunni.“

Merlin rekur 48 búðir í Danmörku og hyggjast nýir
eigendur hvorki fækka búðum né segja upp starfsfólki
heldur stefna að frekari uppbyggingu félagsins og end-
urbótum rekstursins.

- hh

ERFIÐUR REKSTUR Rekstur Merlin-búðanna hefur gengið illa
og stöðnun ríkt í mörgum þáttum rekstursins. Nýir eigendur
hyggjast endurnýja upplýsingakerfi, taka á birgðahaldi og gefa
keðjunni nýtt líf.







Á sunnudag verður haldin
mánaðarleg æðruleysis-
messa í Dómkirkjunni í
Reykjavík, en slíkar mess-
ur hafa verið haldnar í
tæpan áratug. Séra Karl V.
Matthíasson hefur tekið
þátt í æðruleysismessum í
Dómkirkjunni frá upphafi.
„Messurnar höfða til fólks
sem er að upplifa jákvæð-
ar breytingar og endur-
skoða líf sitt í anda tólf
spora kerfis AA-samtak-
anna.“

Æ ð r u l e y s i s m e s s u r
hófust á Akureyri fyrir
tæpum tíu árum fyrir til-
stilli séra Jónu Lísu Þor-
steinsdóttur og stuttu síð-
ar var ákveðið að halda
slíka messu í Reykjavík.
Þá var séra Karl sóknar-
prestur á Grundarfirði, en
hann hugsaði sig ekki
tvisvar um að taka þátt
þegar til hans var leitað og
hefur allar götur síðan tek-
ið þátt í messunum, líka
þegar hann lét af prest-
skap til að fara á þing. 

Æðruleysismessur eru
haldnar víða um land og
hefur séra Karl meðal ann-
ars messað á Akureyri,
Húsavík og Akranesi, en
fleiri prestar koma að
þeim. „Ásamt mér eru
þarna séra Jakob Ágúst
Hjálmarsson, sóknarprest-
ur í Dómkirkjunni, séra
Hjálmar Jónsson, séra

Jóna Hrönn Bolladóttir og
Jóna Lísa Þorsteinsdóttir.
Við skiptumst á með mess-
urnar, en þrír prestar
messa í hverri athöfn: einn
leiðir, einn fer með hug-
vekju og einn með bæn-
ina.“

Reglan er sú að þriðja
hvern sunnudag í hverjum
mánuði er haldin æðru-
leysismessa í Dómkirkj-

unni klukkan átta. Rík
áhersla er lögð á þátttöku
leikmanna í messunum og
leitast er við að hafa þær
með léttu og líflegu yfir-
bragði. „Í hverri messu
kemur einhver nýr og seg-
ir frá reynslu úr sínu lífi.
Þá koma tónlistarmenn
fram hjá okkur og við höf-
um verið með alla tónlist-
arflóruna hjá okkur, til

dæmis Bergþór Pálsson og
Bubba Morthens.“ 

Séra Karl hvetur sem
flesta til að koma í æðru-
leysismessu og segir þær
hafa gefið honum sjálfum
mikið. „Í þessum messum
hef ég upplifað nýjar vídd-
ir í mínu lífi og starfi og ég
er þakklátur fyrir að hafa
fengið tækifæri að taka
þátt í þeim.“ ■
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KARL POPPER
(1902-1994) lést þennan dag.

ÆÐRULEYSISMESSUR FYRIR FÓLK Á TÍMAMÓTUM:

Nýjar víddir í lífi og starfi

„Góðar tilraunir eyða gölluðum
kenningum; við lifum til að læra.“

Karl Popper var austurrískur vísindaheimspekingur sem
bjó síðari hluta ævi sinnar í Bretlandi. Þar var hann

sleginn til riddara árið 1965 af Elísabetu drottningu.

timamot@frettabladid.is

SÉRA KARL VIÐ DÓMKIRKJUNA Kar segir messurnar hafa opnað nýjar víddir í lífi sínu og starfi. Tónlist setur
sterkan svip á messurnar sem og þátttaka leikmanna. Í hverri messu segir einhver frá reynslu úr sínu lífi. 

Á þessum degi árið 1957 lýsti hinn víðfrægi djasstónlistarmaður Louis
Armstrong því reiðilega yfir að hann myndi ekki taka þátt í ferð á veg-
um ríkisstjórnarinnar til Sovétríkjanna. Armstrong var ævareiður yfir
uppákomunni í Little Rock í Arkansas stuttu áður þar sem hópar hvítra
borgara ásamt vopnuðum vörðum meinuðu níu svörtum námsmönn-
um leið inn í menntaskóla sem einungis var fyrir hvíta námsmenn.
Stuttu áður hafði fallið alríkisdómur þar sem kveðið var á um að
blökkumenn fengju inngöngu í skólann.
Reiði Armstrongs beindist helst að aðgerðarleysi ríkisstjórnarinnar sem
hann taldi að hefði átt að fylgja málinu eftir. „Eins og verið er að fara
með fólkið mitt í suðrinu þá má ríkisstjórnin fara til helvítis,“ sagði Arm-
strong og bætti við að Eisenhower forseti hefði „ekkert hugrekki“ til að
takast á við Orval Faubus, ríkisstjóra Arkansas, sem skipaði vörðum að
halda blökkumönnunum frá skólanum. „Ástandið er orðið það slæmt
að litaður maður á ekkert föðurland lengur,“ sagði hann við fjölmiðla.
Yfirlýsing Armstrongs kom sér illa fyrir bandarísk yfirvöld sem höfðu
með ýmsum ráðum reynt að bæta ímynd sína í jafnréttismálum gagn-
vart umheiminum. Ríkisstyrktar ferðir frægra blökkumanna um heim-
inn voru liður í þeirri herferð. LOUIS ARMSTRONG

ÞETTA GERÐIST > 17. SEPTEMBER 1957 MERKISATBURÐIR 
1787 Stjórnarskrá Bandaríkj-

anna er samþykkt.

1939 Sovétríkin ráðast inn í Pól-
land.

1978 Leiðtogar Ísraela og
Egyptalands hittast í Hvíta
húsinu í Washington-borg
til að ræða frið milli þjóð-
anna.

1970 Borgarastyrjöld hefst í
Jórdaníu.

1992 Landsbankinn tekur eignir
Sambands íslenskra sam-
vinnufélaga upp í skuldir.

1998 Ný brú á Gígjukvísl er
formlega tekin í notkun. 

2001 José Carreras er vel fagn-
að í Laugardalshöll þar
sem hann syngur fyrir
fullu húsi.

Armstrong rei›ist bandarískum yfirvöldum

Ástkær eiginmaður, faðir okkar, tengda-
faðir, afi og langafi,

Óli Bergholt Lúthersson
húsvörður, Ásbraut 21, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Kópavogskirku mánudaginn
19. september kl. 13.00.

Svana Svanþórsdóttir
Ragna Óladóttir Eiríkur G. Guðmundsson
Kristín Th. Óladóttir Óli Sævar Laxdal
Ásdís Óladóttir Lúther Ólason

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,tengdamóðir, amma
og langamma,

María Pálmadóttir
Seljahlíð 3f, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri 7. september.
Útförin fór fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Skafti Hannesson    Elín Antonsdóttir
Einar Albert Sigurðsson Grazyna Wójtowicz
ömmu og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra, sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát 
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföðurs, afa og langafa,

Jóns Skafta Kristjánssonar
vélstjóra, Heiðargerði 19, Akranesi.

Erna Gréta Ólafsdóttir
Kristján Jónsson Lilja Hákonardóttir
Sigríður Jónsdóttir Þórir Gunnarsson
Óli Þór Jónsson Jóhanna B. Andrésdóttir
og afabörn.

Systir mín og mágkona, 

Gróa Sólborg Jónsdóttir
frá Stóra-Sandfelli, 

lést fimmtudaginn 15. september. 

Jóna Kristbjörg Jónsdóttir Magnús Stefánsson

Innilegar þakkir færum við öllum þeim er
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu við and-
lát og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Fjólu Baldvinsdóttur
Dvalarheimilinu Hornbrekku, Ólafsfirði.

Guðni Ólafsson   Ásdís Pálmadóttir 
Ægir Ólafsson   Guðný Ágústsdóttir
Sigurður Ólafsson  Áslaug Sigurjónsdóttir
Jóakim Ólafsson  Sæbjörg Ágústsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærs föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa

Björgvins Einars Guðmundssonar
Vinna
Faxabraut 27, Reykjanesbæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hlévangs og Garðvangs.

Jóhann Rúnar Björgvinsson   Birna Jónsdóttir
Guðmundur Björgvinsson    Ásdís Kristjánsdóttir
Magnús Ingi Björgvinsson   H. Hjördís Guðjónsdóttir
Eygló Rut Björgvinsdóttir
Sigurður Björgvinsson    Hildur Þóra Stefánsdóttir
Jóhanna Björgvinsdóttir    Hannes L. Jóhannsson
Björgvin Arnar Björgvinsson   Katrín M. Eiríksdóttir
Gréta Þóra Björgvinsdóttir Björn Finnbogason
og fjölskyldur

www.steinsmidjan.is
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ANDLÁT

Orri Gunnarsson, Þórðarsveig 1,
Reykjavík, andaðist á Landspítal-
anum við Hringbraut 4. septem-
ber. Útför hefur farið fram í kyrr-
þey.

María Pálmadóttir, Seljahlíð 3f,
Akureyri, lést á Fjórðungssjúkra-
húsinu á Akureyri miðvikudaginn
7. september. Útför hefur farið
fram í kyrrþey.

Ásmundur Guðmundsson, mál-
arameistari, Hamraborg 18,
Reykjavík, lést á Landspítala Foss-
vogi föstudaginn 9. september.
Útför hefur farið fram í kyrrþey.

Anna Margrét Guðmundsdóttir,
Björtuhlíð 8, Mosfellsbæ, varð
bráðkvödd þriðjudaginn 13. sept-
ember.

Gunnar Gunnlaugsson, frá
Syðri-Sýrlæk, Suðurengi 1, Sel-
fossi, lést þriðjudaginn 13. sept-
ember.

Helga Jónína Sigurðardóttir, Að-
algötu 2, (Kolku), Ólafsfirði, lést á
hjúkrunarheimilinu Hornbrekku,
Ólafsfirði, miðvikudaginn 14.
september.

JAR‹ARFARIR

11.00 Már Guðlaugur Pálsson,
frá Vestmannaeyjum, verð-
ur jarðsunginn frá Landa-
kirkju.

13.00 Matthildur Sigurðardóttir,
frá Hraunteigi í Grindavík,
verður jarðsungin frá
Grindavíkurkirkju.

14.00 Guðrún Jónsdóttir, Birnu-
stöðum, Laugardal, verður
jarðsungin frá Ögurkirkju.

14.00 Guðrún Ólafsdóttir,
Hraunbúðum, Vestmanna-
eyjum, áður Austurgötu 17,
Keflavík, verður jarðsungin
frá Landakirkju.

14.00 Laufey Alda Guðbrands-
dóttir, Sleitustöðum,
Skagafirði, verður jarð-
sungin frá Hóladómkirkju.

14.00 Torfi Jónsson, skipstjóri,
Mýrum 6, Patreksfirði,
verður jarðsunginn frá Pat-
reksfjarðarkirkju.

AFMÆLI

Elísa G. Jónsdóttir, Haukshólum
3, Reykjavík, er áttræð í dag. Af
því tilefni tekur hún og eiginmað-
ur hennar, Jón Hannesson, á móti
ættingjum og vinum í Víkingasal,
Hótel Loftleiðum, milli klukkan
17 og 19 á afmælisdaginn.

Ragnhildur Ófeigsdóttir skáld er
54 ára. 

Þorbjörn Á. Erlingsson kvik-
myndagerðarmaður er fimmtug-
ur.

Brynjar Karl Sigurðsson, þróun-
arstjóri og eigandi Sideline
Sports, er 32 ára. 

FRÉTTAB
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ÍRússlandi búa 143 milljónir
manna. Af þeim eru aðeins
66,5 milljónir karlar sem þýð-

ir að kynjahlutfallið í landinu er í
miklu ójafnvægi. Konur eru tíu
milljónum fleiri en karlar. Þetta
ásamt ýmsum félagslegum að-
stæðum hefur valdið því að rúss-
neskar konur sækja í auknum
mæli eftir því að kynnast körlum
frá öðrum löndum. 

Á netinu hafa sprottið upp
heimasíður þar sem rússneskar
konur óska eftir því að komast í
samband við karlmenn með gift-
ingu í huga. Þegar slegin eru inn
orðin „russian bride“ (rússnesk
brúður) á leitarvélinni Google
koma upp tæplega sjö hundruð
þúsund síður og leitarvélin finnur
1,5 milljónir síðna þegar slegin
eru inn orðin „russian dating“.
Þorri þessara síðna er hjóna-
bandsmiðlanir.

Þrjú til fjögur mál á dag
Vissulega eru dæmi um að kynni
þessara kvenna við menn sem
þær hafa komist í samband við á
netinu hafi endað með hamingju-
sömum hjónaböndum. Hins vegar
eru líka fjölmörg dæmi um svik
og pretti. 

James Pettit, starfsmaður
bandaríska sendiráðsins í
Moskvu, sagði í viðtali við sjón-

varpsstöðina CBS að daglega bær-
ust sendiráðinu þrjár til fjórar
fyrirspurnir frá mönnum sem
teldu sig hafa verið svikna. Í
bandaríska utanríkisráðuneytinu
ganga þessi svik undir nafninu
Natasha- eða Boris-svindl. 

Svikin ganga út á það að karl-
menn komast í kynni við rúss-
neskar konur eða konur frá fyrr-
um Sovétlýðveldunum. Eftir að
hafa skrifast á í smá tíma kemur
að því að stúlkan óskar eftir því
að maðurinn sendi sér peninga
fyrir flugfarmiða, vegabréfi,
tryggingu og ýmsu öðru. 

Myndir af fyrirsætum
CBS ræddi nýlega við einkaspæj-
ara sem sérhæfir sig í þessum
málum og sagði hann að oft sendu
trúgjarnir vonbiðlar frá 100 þús-
und krónum upp í 300 þúsund og
stundum meira. Síðan þegar búið
væri að senda peningana hyrfi
konan – líklega af því að hún hefði
aldrei verið til. Líklega af því að
það var Boris en ekki Natasha
sem var að tæla vonbiðilinn.

Rússneska mafían hefur upp-
götvað þessa tekjulind. Settar
hafa verið upp netsíður sem líta
út eins og alvöru hjónabandsmiðl-
anir en eru það ekki. Algengast er
þó að svikararnir setji inn
platauglýsingar á löglegar síður.

Dæmi eru um að settar hafa verið
myndir af rússneskum fyrirsæt-
um, án þeirra vitneskju, og skáld-
aður einhver texti um að viðkom-
andi stúlka vilji kynnast karl-
manni. Einnig eru dæmi um að
svikararnir borgi rússneskum
stúlkum fyrir myndir af þeim sem
þeir síðan nota í svikamyllu sinni.

Pútín fór í málið
Eitt fyrsta svikamálið af þessu
tagi kom upp árið 2001. Þá lenti

ástralskur maður sem
aðeins er þekktur und-
ir nafninu Terry í klóm
svikara. Terry, sem
tapaði talsverðum pen-
ingum á viðskiptum
sínum, setti á laggirnar
vefsíðu þar sem varað
er við þessari hættu.
Hann lét ekki þar við
sitja heldur sendi hann
rússneskum stjórn-
völdum bréf sem, svo
ótrúlega sem það kann
að hljóma, rataði inn á
borð Vladimírs Pútín,
forseta Rússlands. Í
kjölfarið skar rúss-
neska lögreglan upp
herör gegn þessari
starfsemi.

Gengið sem sveik
Terry náðist fljótlega í

borginni Chelyabinsk, sem er
austan Úralfjalla skammt frá
Kasakstan. Við rannsókn málsins
kom í ljós að gengið hafði sam-
band við hundruð karlmanna á
hverjum degi. Talið er að á tveim-
ur árum hafi það svikið um 100
milljónir króna af 1.500 karl-
mönnum. Aðferðin var eins og
lýst er að ofan. Settar voru inn
auglýsingar frá konu sem sagðist

vera 27 ára. Eftir bréfaskriftir
bað hún um peninga og þegar hún
hafði fengið þá heyrðist ekki
meira frá henni. Mennirnir sem
stóðu að svikunum voru dæmdir í
nokkurra ára fangelsi fyrir fjár-
svik.

Rændir á flugvellinum
Dæmin um karlmenn sem hafa
verið sviknir líkt og Terry eru
fjölmörg en það er ekki alltaf sem
svikararnir láta sér nægja að fá
senda peninga. Bandaríska alrík-
islögreglan hefur fengið inn á
borð til sín annars konar mál. Það
eru mál sem tengjast því að von-
biðlar hafi farið til Rússlands eða
einhverra af fyrrverandi
Sovétlýðveldunum, eins og til
dæmis Úkraínu, til að hitta konu
sem þeir kynntust í gegnum
hjónabandsmiðlun á netinu. Þegar
þeir hafa komið á staðinn hefur
verið setið fyrir þeim á flugvellin-
um og þeir rændir öllum sínum
peningum, greiðslukortum og
skilríkjum, þar með talið vega-
bréfum.

Trúgjarnir vonbiðlar í klóm svikara
Á netinu hefur fjöldi hjónabandsmi›lana sprotti›
upp. fiar eru rússneskar konur a› óska eftir flví a›
kynnast vestrænum mönnum. Svik sem bandaríska
utanríkisrá›uneyti› kallar Natasha- e›a Boris-svindl
eru a› ver›a sífellt algengari. fiá eru vongó›ir von-
bi›lar sviknir um hundru› flúsunda króna. Trausti
Hafli›ason skyggndist inn í vef svika og pretta
rússnesku mafíunnar.

RÚSSNESKA LÖGREGLAN Í MOSKVU
Rússneska lögreglan rannsakar nú fjölda
mála sem komið hafa upp í tengslum við
svik á netinu.

HJÓNABANDSMIÐLANIR Á NETINU Hjónabandsmiðlunum á netinu hefur vaxið fiskur um hrygg á
síðustu árum. Rússneska mafían hefur uppgötvað þessa tekjulind og sífellt færist í vöxt að vongóðir von-
biðlar séu sviknir um tugi eða hundruð þúsunda króna.

Á netinu er hægt að finna lista yfir
heimasíður sem taldar eru varasamar
og myndir og nöfn af svikurum. Slóðin
er: http://www.women-
russia.com/blacklist.htm

CHELYABINSK Í RÚSSLANDI Glæpagengið í Chelyabinsk sveik samtals ríflega hundrað milljónir króna af um 1.500 karlmönnum.

VLADIMÍR PÚTÍN Eftir að hafa fengið
bréf frá sviknum áströlskum vonbiðli skar
forseti Rússlands upp herör gegn svikur-
um.



TAÍLAND
Spennandi jólaferðir 
BLS 4

[ SUZUKI
Nýr og breyttur Suzuki
Grand Vitara. BLS 2
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Hagstæð sumarhúsalán
Ertu að byggja, kaupa eða breyta sumarbústað?
Þú getur auðveldlega samið um hagstætt sumar-
húsalán hjá Frjálsa fjárfestingarbankanum. Lánið
getur numið allt að 60% af verðmæti eignar. Til
framkvæmda er lánað allt að 75% af byggingar-
kostnaði.

Ráðgjafar Frjálsa fjárfestingarbankans veita allar
nánari upplýsingar. Þú getur komið við í Ármúla
13a, hringt í síma 540 5000 eða sent tölvupóst
á frjalsi@frjalsi.is.

www.frjalsi.is

  5 ár 18.850 19.100 19.560 19.800

10 ár 10.580 10.850 11.350 11.610

15 ár 7.880 8.170 8.710 8.990

* Lán með jafngreiðsluaðferð án verðbóta

Vextir %    4,95% 5,50% 6,50% 7,00%

Dæmi um mán. greiðslubyrði af 1.000.000 kr.*

60%veðsetningarhlutfall

Góðan dag!
Í dag er laugardagur 17. 09, 

260. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 6.56 13.22 19.46
AKUREYRI 6.39 13.07 19.33

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Júlíus Vífill Ingvarson á einstaklega
fallegan gamlan bíl. Bíllinn er af gerð-
inni Chrysler Winsor og fær nafn sitt
frá Winsor-fjölskyldunni. Þetta er sem
sagt konunglegur bíll og hann fær svo
sannarlega konunglega umönnun. 

„Þessi höfðingi er fæddur árið 1947 og fóst-
urforeldrar mínir áttu hann alla tíð. Á þeim
tíma keyptu menn ekki bíla til að skipta
þeim út. Þetta var mikil fjárfesting og það
að kaupa bíl var meira svona eins og að
kaupa fasteign. Bíllinn var því eins og einn
af fjölskyldunni og ég á margar góðar
minningar tengdar honum,“ segir Júlíus
Vífill sem hefur haft þann heiður að annast
gripinn síðan fósturmóðir hans féll frá. 

„Það er ljúf skylda að annast þennan
öðling og ég reyni að sjá honum fyrir góðu
ævikvöldi. Ónáða hann ekki á rigningardög-
um og geymi hann undir sérsaumuðu
bómullarteppi á veturna. Ég keyri hann
ekki mikið og hann er ekki ekinn nema 70
þúsund kílómetra. Hann fær samt að fara í
nokkra bíltúra á hverju ári enda nauðsyn-
legt að liðka hann dálítið. Það er til dæmis
gaman þegar einhver vill hafa hann með í
brúðkaupi. Ég finn að honum þykir

skemmtilegt að fá að taka þátt í slíku og
hann verður ákaflega glaður á eftir – enda
hrifinn af veisluhöldum,“ segir Júlíus Vífill
og það er greinilegt að honum þykir vænt
um bílinn. „Ég hef oft verið spurður að því
hvort hann eyði ekki óttalega miklu. Ég hef
ekki hugmynd um það. Ég veit ekki heldur
hvað hann er kraftmikill og hef ekki hug-
mynd um hvað hann er mikils virði. Ég hef
ekki áhuga á að finna svarið við þessum
spurningum. Hann fær að drekka eins mik-
ið bensín og hann vill og virðið er alfarið
mælt í tilfinningum.“

Bíllinn er í góðu ástandi og Júlíus Vífill
segist hafa skipt um eitt og annað í honum í
gegnum tíðina. Hann segir að það sé gott að
keyra bílinn sem þó er heldur þungur í
stýri. „Fósturmóðir mín, sem var ekki stór
kona, talaði alltaf um að hann væri svo létt-
ur í stýri. Ég held að hún hafi stundum
þurft að hanga í stýrinu til að fá hann til að
beygja. En það er nú einu sinni þannig að ef
manni þykir vænt um gripinn þá fyrirgefur
maður honum allt. Hann er til dæmis of
stór fyrir bílskúrinn minn þannig að ég
þarf að leigja undir hann geymslu. Það þyk-
ir mér alveg sjálfsagt og ég kvarta ekki
undan því að þurfa að dekra við hann.“

thorgunnur@frettabladid.is

Gamall ö›lingur sem
lætur dekra vi› sig Samgönguvika

2005 hófst í
gær undir ein-
kunnarorðun-
um „rétta leið-
in“. Samgöngu-
vikan er haldin
á sama tíma í
ýmsum borg-
um Evrópu og
er meginmark-
mið hennar að
vekja fólk til umhugsunar um
mengun af völdum umferðar
og hvetja til breyttra og betri
samgönguhátta.

Hálkan gæti farið að segja til
sín á næstunni enda farið að
kólna í veðri. Enn er of snemmt
að skipta yfir á vetrardekkin og
nagladekk eiga ekkert erindi á
göturnar strax. Það er þó fyllsta
ástæða til að skoða dekkin vel
og athuga hvort þau séu ekki í
góðu standi. Léleg sumardekk
geta verið hreinasta slysagildra
þótt hálkan sé ekki mikil. 

Ferðaskrifstofa Akureyrar
býður upp á beint flug frá Ak-
ureyri til nokkurra borga í
haust. Dagana 6. til 9. október

verður farið til
Dublin og þann
27. október
verður flogið til
Kaupmanna-
hafnar. Akureyr-
ingar og nær-
sveitamenn
geta líka skellt
sér til Kaup-

mannahafnar
rétt fyrir jólin því

farið verður þangað með beinu
flugi frá Akureyri dagana 8. til
11. desember. 

Ferðafélagið
Útivist er enn
í fullu fjöri
þótt farið sé
að hausta. Á
morgun verð-
ur farið í

gönguferð um gljúfur Stóru-
Laxár. Lagt er af stað frá BSÍ kl.
8 á sunnudagsmorgun en
gangan hefst við bæinn Kald-
bak. Gengið verður meðfram
Stóru-Laxá sunnan Núpsvatns
upp að Hraunkrók og að
gljúfrunum sjálfum. Gangan
tekur um 6 til 7 tíma en
gengnir eru 18 kílómetrar. 

Það getur kostað mikla fyrirhöfn að eiga svona gamlan bíl. Júlíus Vífill setur það ekki fyrir sig enda þykir honum
ljúft að annast bílinn. LIGGUR Í LOFTINU

[ BÍLAR - FERÐIR ]

KRÍLIN

Sjónarrönd er rönd
þar sem himinn og
jörð mætast en svo
hverfur hún og er

ekki til!

SMÁAUGLÝSINGAR
SÍMI: 550 5000

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

FASTEIGNIR  HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  ATVINNA  BRÚÐKAUP  TILBOÐ O.FL.
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Fiat Panda Climbing 4x4
kominn á markaðinn.

Margir Íslendingar muna eftir
Fiat Panda 4x4 sem var þekktur á
Íslandi fyrir 20 árum sem mikið
og ódrepandi hörkutól. Nú hefur
Fiat aftur hafið framleiðslu á
Panda 4x4 og er hann boðinn á Ís-
landi í dugmikilli Climbing út-

gáfu. Þessi útfærsla bílsins hefur
mikla veghæð, sterka stálhlíf
undir vél og stóra og belgmikla
hjólbarða auk sérstakra hlífa að
framan og aftan. Panda Climbing
4x4 er fjórhjóladrifsbíll sem ætl-
ast er til að látið sé reyna á. Bíll-
inn var frumsýndur á Íslandi nú í
byrjun september og fékk hann
góðar viðtökur en dísilútfærslan

er frumsýnd um þessar mundir í
Frankfurt og er væntanleg til Ís-
lands síðar í haust.

Svefn er mikill áhættuþáttur í umferðinni og getur þreyttur ökumaður auð-
veldlega orðið valdur að alvarlegum slysum. Ef þreytan sækir á þig í akstri
skaltu fara út í kant og láta aðeins líða úr þér áður en þú heldur aftur af stað.[ ]

Öryggi, gæði og stíll
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FATNAÐUR

www.yamaha.is

Full búð af Nazran
mótorhjólafatnaði á 
ótrúlega hagstæðu 
verði.

Yamaha-búðin, Nýbýlavegi 2, 
200 Kópavogi, s. 570 5300.

Xtra, Njarðarbraut 19, 
260 Reykjanesbæ, s. 421 1888.

Toyota, Baldursnesi 1, 
603 Akureyri, s. 460 4300.

Almenn smurþjónusta
Hjólbarðaþjónusta
Sjálfskiptingaþjónusta
Rafgeymaþjónusta
Ísetning bremsuklossa
Dempara – ísetningar o.fl.

Vegmúli 4 • Sími 553 0440

Ný námskeið vikulega, staðsetning Mjódd

Simi. 894 2737 www.ovs.is

Ný Suzuki Grand Vitara er
kominn á markað verulega
breyttur. Hann hefur meðal
annars bæði lengst og breikk-
að. Verðið á bílnum er áfram
mjög hagstætt.

Nýr Grand
Vitara er alló-
líkur fyrir-
rennara sín-
um, svo ekki
sé meira sagt.
Bíllinn hefur
lengst um
heila 27 cm og
vantar þá ekki
nema um 20
cm í lengdina
á stórabróður,
XL7. Hann
hefur einnig
breikkað um 3
cm. Þessi
stækkun gerir
að verkum að tilfinningin fyrir
rýminu í bílnum er öll önnur en í
fyrirrennaranum og sömuleiðis

eru aksturseiginleikar mun betri
og kemur þar einnig til sjálfstæð
fjöðrun að aftan. Þessi bíll svín-
liggur á veginum með allt öðrum
hætti en eldri bíllinn enda munar
um minni stækkun. Útlitið er
einnig mun nútímalegra og sterk-
ur fjölskyldusvipur er raunar
með Grand Vitörunni og nýja
Swiftinum sem kynntur var fyrir
nokkrum mánuðum. Hreinar og
beinar línur hafa leyst ávalari lín-
ur af hólmi.

Enn sem komið er fæst Grand
Vitaran eingöngu með tveggja
lítra bensínvél sem skilar 140
hestöflum. Seinna er bíllinn
væntanlegur með 2,7 lítra bensín-
vél og einnig með dísilvél. Bens-
íneyðslan er hófleg eða undir 10
lítrum á hundraðið í blönduðum
akstri. Bíllinn er með sítengdu
læsanlegu fjórhjóladrifi og lágu
drifi.

Meðal staðalbúnaðar í bílnum
má nefna vökvastýri, loftkælingu
og frjókornasíu og hita í framsæt-
um. Bíllinn er vel búinn geymslu-
hólfum, til dæmis er geymsluhólf
í toppi yfir framrúðu, geymslu-
bakki undir farþegasæti og vasar
á sætisbökum. Glasahaldarar eru
bæði fyrir framsæti og aftursæti
og auk þess flöskustandari í
framhurðum.

Reynsluekið var sjálfskiptum
Luxury bíl en búnaður í honum
umfram sportgerðinni er lykil-
laus ræsing og hurðaopnun,
hraðastillir, leðursæti, leðurklætt
stýri, topplúga og 17 tommu
álfelgur.

Í Suzuki Grand Vitara samein-
ast prýðilegur borgarbíll og góð-
ur ferðabíll, ekki bara fyrir þjóð-
vegi heldur á grófari vegum líka
eftir því sem stærðin leyfir. Þetta
er traustlegur og skemmtilegur
bíll með vandað yfirbragð.
Driflæsingin og lága drifið gera
að verkum að ferðamöguleikarnir
á Grand Vitara eru óneitanlega
meiri en á venjulegum jepplingi.
Loks hlýtur verðið á Suzuki
Grand Vitara að teljast afar hag-
stætt.

Suzuki Grand Vitara verður
frumsýndur hjá Suzuki bílum í
Skeifunni og hjá umboðsaðilum

um allt land í dag og á morgun
milli kl. 14 og 17.

steinunn@frettabladid.is

Ódrepandi hörkutól

Framendi bílsins er svipsterkur.

Aðgengi að farangursými er gott.

Nýja Grand Vitaran hefur talsvert breyst í útliti og hefur sterkan ættarsvip með litla bróður sínum nýja Suzuki Swift-inum.

Hér er öllu vel fyrir
komið.

Vinnurými bílstjórans er rúmgott og allir
hlutir aðgengilegir.

Driflæsingin og skipting milli háa og lága
drifsins er í hnappi eins og algengt er að
verða.

REYNSLUAKSTUR
Suzuki Grand Vitara

Sport 
Beinskiptur 2.690.000
Sjálfskiptur 2.890.000

Luxury
Beinskiptur 2.990.000
Sjálfskiptur 3.190.000

Uppgefin meðaleyðsla í blönduð-
um akstri
Beinskiptur 9,1
Sjálfskiptur 9,4

Eftir 20 ára bið stendur Íslendingum aftur
til boða fjórhjóladrifsútgáfa af Fiat Panda.
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Númer eitt í notuðum bílum

VW Golf 1,6 beinsk.
árg. 99   ek. 64.500      

verð 790.000 kr.   

MMC Pajero 3,0 sjálfsk.
árg. 00   ek. 65.000      

verð 2.380.000 kr.   

MMC Pajero Sport 3,0 sjálfsk.
árg. 04   ek. 50.800      

verð 2.890.000 kr.   

Nissan Patrol 2,8 dísil beinsk.
árg. 98   ek. 200.000      

verð 1.590.000 kr.   
 

Toyota Yaris 1,0 beinsk.
árg. 01   ek. 77.000      

verð 690.000 kr.   

Kia Picanto 
árg. 04   ek. 35.000      

verð 860.000 kr.   

Subaru Legacy 2,5 sjálfsk.
árg. 98   ek. 89.000      

verð 1.150.000 kr.   

VW Sharan 1,8 Turbo sjálfsk.
árg. 02   ek. 51.000      

verð 2.090.000 kr.   

Nokkrir góðir á Kletthálsinum!

Laugavegi 174          sími 590 5000          Kletthálsi 11          sími 590 5040          www.bilathing.is

Opið mánudaga til föstudaga 10–18   •   Laugardaga 12–16

Partur–Spyrnan–Lyftarar
Eldshöfða 10

s. 585 2500 og 567 8757

TRIO
G O L F H J Ó L

Gabriel höggdeyfar, ASCO kúplingssett, Tridon spindilkúlur,
stýrisendar, gormar. Drifliðir, drifliðshlífar, ballansstangir.

Tímareimar, ökuljós, stefnuljós o.fl. Sætaáklæði, sætahlífar á
stóla – vatnsheldar fyrir veiðimenn, hestamenn o.fl.

Kerruljós, kerrubretti og nefhjól.

Sími 567 6744 • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Alþjóðlega bílasýningin er nú
haldin í 61. sinn og er að
þessu sinni í Frankfurt í
Þýskalandi.

Talið er að um ein milljón manna
eigi eftir að heimsækja alþjóðlega
bílasýningu IAA sem nú er haldin í
Frankfurt. Bílar eru sýndir þar frá
44 þjóðlöndum en þema sýningar-
innar í ár er hrífandi bílar. Allir
helstu bílaframleiðendur heims
taka þátt í sýningunni og má þar
nefna Ford, GM, Daimler Chrysler,
Toyota, Volkswagen, Honda, Opel
og fleiri. Bílaframleiðendur sem
þekktir eru fyrir glæsilega hönnun
á sportbílum láta sig ekki vanta á
sýninguna og getur að líta bíla frá
Lamborghini, Porsche, Maserati,
Jaguar, Bentley og Mercedes-Benz. 

Flestir sem mæta á sýninguna
láta sig aðeins dreyma um að eign-
ast þessa bíla, en talsmenn Porsche
á sýningunni segjast vilja gera
drauminn að veruleika fyrir fleiri
með því að bjóða ódýrari útgáfur af
Porsche án allra helstu aukahluta. 

Litli sparneytni bíllinn hlýtur
uppreisn æru á sýningunni þar sem
margir bílaframleiðendur feta í
spor Mini Cooper og Smart, og sýna
litla skemmtilega smábíla. Auk þess
getur að líta 2006 árgerðir af bílum,
framtíðarbíla og hugmyndabíla. 

Bílasýningin verður opnuð al-
menningi 25. september næstkom-
andi.

kristineva@frettabladid.is

LAUGARDAGUR 17. september 2005

Blæjubílar og skemmtilegir smábílar

Skoda kynnti smábílinn Yeti. 

Gestur á sýningunni prófar Peugeot
bílsæti.

Volkswagen kynnir nýjan blæjubíl,
Volkswagen EOS. I-unit hugmyndabíll frá Toyota. 

Endo hugmyndabíll frá Toyota.

Gerhard Schröder lét sig ekki vanta á opnun bílasýningarinnar og situr hér í bíl frá þýska
framleiðandanum Volkswagen.

Hyundai Portico, hugmyndabíll, þar sem
hægt er að opna alla hliðina.
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Koddinn ætti að vera ómissandi ferðafélagi allra. Góður koddi gerir
fólki kleift að sofna nánast hvar sem er og sofa vært hvort sem það er í
óþægilegu hótelrúmi eða þröngri flugvél.[ ]

Sex rétta máltí›ir, rau›ir 
dreglar og draumagolfvellir

Fallegt útsýni var við 6. holu golfvallarins í Sydney. 

Hulda Birna fór á ævintýra-
legt golfmót í Ástralíu í fyrra.
Henni leið eins og hún væri
konungborin og það var
dekrað við hana hvert sem
hún fór.

Hulda Birna Baldursdóttir kennir í
Borgarholtsskóla dagsdaglega en í
frístundum spilar hún golf. Í fyrra
bauðst henni að fara til Ástralíu
þar sem hún keppti á mjög eftir-
minnilegu móti. „BMW heldur opið
golfmót árlega úti um allan heim
sem ætluð eru áhugamönnum.
Undankeppnin hefur verið haldin
hér á landi þrjú ár í röð og í fyrra
vann ég í kvennaflokknum. Vinn-
ingshafar landanna koma síðan
saman og keppa á lokamótinu sem
að þessu sinni var haldið í Sydney í
Ástralíu,“ segir Hulda og bætir við
að hún hafi raunar líka unnið í ár
en ekki mátt fara aftur. 

Ferðalangarnir voru tvo sólar-
hringa að komast frá Íslandi til
Ástralíu enda tók flugið samtals
34 klukkustundir. „Mótið sjálft
stóð í þrjá daga en ferðin var tíu
dagar í það heila. Við fórum þrír
keppendur héðan, ég ásamt tveim-
ur strákum, og svo tók ég karlinn
minn með.“ Ferðin til Ástralíu var

eitt af því besta sem Hulda hefur
komist í. „Golfvöllurinn var æðis-
legur og síðasta daginn fengum
við að fylgjast með sýnikennslu
Nicks Faldo sem er frægur golf-
kappi.“

Ferðalagið virðist hafa verið
ævintýri líkast enda komu frétta-
menn alls staðar að til að mynda
herlegheitin. „Þetta er eitt glæsi-
legasta áhugamannamótið sem
haldið er og það var komið fram
við okkur eins og kóngafólk. BMW-
limósínur sóttu okkur hvert sem
var og við gengum á rauðum dregl-
um. Það var alltaf eitthvað að ger-
ast á kvöldin, fimm, sex rétta
kvöldverðir á hverju einasta kvöldi
og besta mögulega þjónusta sem
hægt var að fá.“ 

Huldu fannst Sydney frábær
borg, bæði falleg og hreinleg.
„Hvergi var rusl sjáanlegt og um-
hverfið einhvern veginn allt í stíl.
Fólkið var vinalegt og maturinn
æðislegur. Tala nú ekki um golfvell-
ina sem eru alveg hreint frábærir.“ 

Blaðamaður gleymir næstum
því að spyrja hvernig Huldu hafi
gengið á mótinu. „Ég lenti í 6. sæti
af 43 og er bara mjög sátt við það.
Strákunum gekk aðeins verr,“ bæt-
ir hún við hlæjandi. 

mariathora@frettabladid.is

Bandaríkin hafa gengið í bandalag
gegn malaríu með Angóla, Tansaníu
og Úganda. Fulltrúar ríkjanna fjögurra,
þar á meðal Laura Bush, eiginkona
Bush Bandaríkjaforseta, skrifuðu undir
áætlun í þremur hlutum sem á að
sporna gegn útbreiðslu þessa erfiða
sjúkdóms.
Skrefin þrjú felast í innleiðingu frekari

lyfjameðferða gegn malaríu, dreifingu á
moskítóflugnanetum og að eitra fyrir
flugunum á svæðum sem eru sérstak-
lega viðkvæm. Við undirritun áætlun-
innar sagði Laura Bush: „Við höfum
þekkingu og tækni til að minnka sýk-
ingahættu og meðhöndla þá sem fá
malaríu. Með þekkingunni kemur
skylda til athafna.“

Úrval Útsýn býður upp á 
jólaferðir í sól og hita.

Þeir sem eru leiðir á kulda og snjó
um jólin geta glatt sig við það að
nú býður Úrval-Útsýn jólaþreytt-
um að halda jól og áramót í hinu
sólríka og hlýja Taílandi. Þetta er
í fyrsta sinn sem boðið er upp á
skipulagða ferð þangað á þessum
árstíma. Dvalið verður á Pattaya,
sem er einn vinsælasti ferða-
mannastaður Taílands, en þaðan
verður farið í ýmsar ferðir, til
dæmis dagsferð til Bangkok,

tveggja daga ferð til Kwai-árinn-
ar, ferð út í Kóraleyju og ýmislegt
fleira verður á boðstólum. Golfá-
hugamenn geta glaðst yfir því að
fjölmargir fyrsta flokks vellir eru
í næsta nágrenni. 

Lagt verður af stað 20. desem-
ber og haldið heim aftur 6. janú-
ar.

Verðið er frá um 200 þúsund
krónum og er innifalið í því flug,
gisting með morgunverði, akstur
til og frá flugvelli erlendis, hátíð-
armatur á hótelinu um jól eða ára-
mót og íslensk fararstjórn.

Ríkisstjórnir gegn moskítóflugum
ÞRJÚ AFRÍKURÍKI OG BANDARÍKIN ÆTLA Í HERFERÐ GEGN MALARÍU.

Jólin í Taílandi
Taíland er vinsæll ferðamannastaður og nú geta Íslendingar eytt jólunum þar.

Hulda Birna ásamt golfstjörnunni Nick
Faldo.

Fánar þeirra 43 þjóða sem tóku þátt í
mótinu.



Toyota Carina E nýskr. 06/’96 bsk., ek.
186 þús. km. Verð 390.000. Tilboð
250.000. 100% lánamöguleikar.

Daewoo Matiz nýskr. 03/’00 bsk., ek.
83 þús. km. Verð 430.000. Tilboð
250.000. 100% lánamöguleikar.

Daihatsu Charade nýskr. 04/’99, bsk.,
ek. 80 þús. km. Verð 490.000. Tilboð
330.000. 100% lánamöguleikar.

Nissan Primera SLX nýskr. 10/’97, ssk.,
ek. 132 þús. km. Verð 530.000. Tilboð
390.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 01/’99 bsk., ek.
101 þús. km. Verð 790.000. Tilboð
650.000. 100% lánamöguleikar.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 04/’98, bsk.,
ek. 146 þús. km. Verð 690.000. Tilboð
390.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Astra 1.2 nýskr. 02/’99, bsk., ek.
88 þús. km. Verð 730.000. Tilboð
550.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 09/’99, ssk.,
ek. 121 þús. km. Verð 890.000. Tilboð
660.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Corsa Comfort nýskr. 05/’01 bsk.,
ek. 72 þús. km. Verð 750.000. Tilboð
460.000. 100% lánamöguleikar.

Renault Megane Scenic nýskr. 07/’99,
bsk., ek. 88 þús. km. Verð 770.000. Til-
boð 550.000. 100% lánamöguleikar.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 06/’98, ssk.,
ek. 113 þús. km. Verð 780.000. Tilboð
470.000. 100% lánamöguleikar.

Nissan Terrano II SE nýskr. 06/’96 bsk.
Ek. 169 þús km verð 790.000. Tilboð
520.000. 100% lánamöguleikar.

Land Rover Freelander nýskr. 06/’99
bsk., ek. 105 þús. km. Verð 980.000. Til-
boð 680.000. 100% lánamöguleikar.

Suzuki Baleno Wagon nýskr. 07/’01
bsk., ek. 51 þús. km. Verð 1.040.000.
Tilboð 720.000. 100% lánamöguleikar.

Subaru Forester CS nýskr. 12/’00, bsk.,
ek. 111 þús. km. Verð 1.060.000. Tilboð
790.000. 100% lánamöguleikar.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Suzuki Grand Vitara nýskr. 03/’00 bsk.,
ek. 86 þús. km. Verð 1.080.000. Tilboð
880.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 07/’00, bsk., ek.
72 þús. km. Verð 860.000. Tilboð
580.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 04/’01, bsk.,
ek. 99 þús. km. Verð 1.020.000. Tilboð
690.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 11/’00, bsk.,
ek. 67 þús. km. Verð 980.000. Tilboð
720.000. 100% lánamöguleikar.

Peugeot 406 1,8 Wagon nýskr. 06/’01,
bs., ek. 72 þús. km. Verð 1.180.000. Til-
boð 930.000. 100% lánamöguleikar.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Suzuki Baleno Wagon 4x4 nýskr.
07/’02, bsk., ek. 34. Verð 1.190.000. Til-
boð 990.000. 100% lánamöguleikar.

Subaru Legacy Outback nýskr. 10/’99,
bsk., ek. 123 þús. km. Verð 1.280.000.
Tilboð 980.000 100% lánamöguleikar.

Opel Zafira Comfort nýskr. 04/’00 bsk.,
ek. 102 þús. km. Verð 1.170.000. Tilboð
860.000. 100% lánamöguleikar.

Opel Astra 1.2 nýskr. 05/’02, bsk., ek.
85 þús. km. Verð 970.000. Tilboð
650.000. 100% lánamöguleikar.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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KL. 8–22
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FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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Nú fer veturinn að koma!! Yamaha SRX
700, 2001. Lengdur 138 mm belti. Öll
tengi fyrir GPS, töskur, skemmtilegur
sleði. Verð 490 þús. Lán uppá 300 þús.
getur fylgt.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Landrover Discovery 2.5 Tdi 2002, 35”
dekk, ek. 42 þ. km, ssk., grænn, leður
og margt fleira. Verð 4250 þús. Bíllinn
kom á götuna 2004. Eigum einnig árg.
1999-2001.

Nissan Patrol 3.0 Tdi Luxury 7/2000,
ssk., ek. 113 þ. km. Verð 2.700 þús.

Toyota Landcruiser 100 Vx Td 2/2001,
ssk., 38” breyttur, ek. 85 þ. km. Verð
6250 þús.(einnig árg. 2002).

Suzuki Grand Vitara xl-7 2002, ssk., ek.
25 þ. km. Verð 2390 þús. Bein sala.

Toyota Landcruiser 90 New Lx 5/2003,
ssk., ek. 79 þ. km. Hvítur. Verð 3650
þús.

Nissan Dc tdi 1999, 5 g., plasthús, ek.
165 þ. km. Lán 610 þús. Verð 990 þús.

Ford F-150 Lariat bílar árg. 2004-2005
bílar á staðnum!

Dodge Ram disel 2004, 35” dekk, ek.
35 þ. km, plasthús, leður. Verð 4390
þús. Annar til ek. 26 þ. km. Óbreyttur.
Verð 3.9 stgr.

Dodge Durango Ltd hemi 2004,. ssk,
grár, leður, einn með öllu. Verð 3980
þús.

Ford Explorer Xlt 4.0 2004, ssk., ek. 32
þ. km, blár, stærri dekk, leður, topplúga.
Verð 3500 þús.

Honda Crv Advance 3/2000, ssk., ek.
82 þ. km, vínr. Verð 1490 þús.

Jeep Grand Cherokee Ltd 4.7 2000,
ssk., ek. 105 þ. km, vínr. Gott eintak.
Verð 2390 þús.

MMC Pajero 2.8 Tdi 1999, ssk.,
33”dekk, leður, ek. 95 þ. km, grænn.
Verð 2190 þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Suzuki GSXR 600. Árgerð 2005. Ekinn 2
þ. km. Verð kr. 1050.000. SG Bílar s.
421 4444 og 863 3402.

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykja-

nesbæ
Sími: 421 4444

Infinity QX 56 árg. 2005. Ek. 28 þús.,
einn m /öllu. Verð 6.200 þús. Ath.
skipti.

Mazda 6 STW nýsk. 5/2004. ek. 25 þús.
ssk. Verð 2.290 þús.

Nissan Patrol Elegance (33’’) árg. 2001.
Ek. 83 þús., ssk., álfelg., leður og fl. Verð
3.390 þús.

Toyota Landcr. 90 disel GX árg. 8/’99
ek. 128 þús. 5 g., álfel. og fl. Verð 2.190
þús.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Nýir Kia Sorento EX Luxe V6 Bensín og
Dísel til afgreiðslu strax. Sjálfskiptir, leð-
urinnrétting, álfelgur. Full ábyrgð. Til
sýnis á staðnum. Listaverð 4.090 þús.
Okkar verð 3.490 þús. Þú sparar 600
þús.

Nýr Chrysler Crossfire Limited. 3,2L vél,
215 hö. Leðurinnrétting, álfelgur 18” að
framan og 19” að aftan, rafm. í öllu, HID
ljós, loftkæling, spoiler sem fer upp við
aukinn hraða, ofl. Fleiri litir fáanlegir. Til
sýnis á staðnum. Algengt verð um 5,5
milljónir. Okkar verð 3.990 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Toyota Tundra 2005 4.7l sjálfskiptur, ek-
inn 6 þ. km, 282 hö, loftkæling, hraða-
stillir, líknabelgir. Glæsilegur bíll. Verð
3.490.000. Skipti athugandi á ódýrari.
Toppbílar Kletthálsi 2 sími 587 2000
eða toppbilar.is

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

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

ur.is/magnusson

BMW 520 I árg. 01/ 2005. Ek. 24 þ. km,
2200cc, 177 hö, ABS - ASR spólvörn,
auka felgur, bakkskynjari, ESP, glertopp-
lúga, hiti í sætum , CD, leðuráklæði,
minni í sætum, Xenon aðalljós. “Blu-
etooth” fyrir síma ofl. Verð 4.790.000.
Ágúst s. 862 2000 eða Stefán 822 2885
myndir á www.bilasolur.is/magnusson

Nýr Land Rover Sport HSE, ár 09/ 2005
Bensín 4400cc. 299 hestöfl 19” dekk
ABS, álfelgur, geislaspilari, glertopplúga,
GPS staðsetningartæki, hiti í sætum,
hraðastillir, leðuráklæði, loftkæling,
Xenon aðalljós, Verð 8.790.000, Fleiri
litir fáanlegir, Ágúst 862 2000. Þessi bíll
er sýnis hjá Bílaborg, Stórhöfða 26 Sími
517 1111. E-mail magnusson@inter-
net.is myndir, www.bilasolur.is/magn-
usson

Land Rover Range Rover Sport 4.4 HSE,
04/2005 Ek 9.300 km, Bensín 4400cc.
299 hestöfl 19” dekk ABS, álfelgur, CD,
glertopplúga, GPS staðsetningartæki,
hiti í sætum, hraðastillir, leðuráklæði,
loftkæling, Xenon aðalljós o.fl., Verð
8.300.000. Ágúst 862 2000. E-mail
magnusson@internet.is, myndir á,
www.bilasolur.is/magnusson

Porsche Cayenne S árg. 2004, ek 45 þ.
km, 20” Turbo felgur, áhv. bílalán, 346
hö, leðuráklæði, topplúga, Xenon aðal-
ljós o.fl. Verð 6.980. Ágúst sími 862
2000, E-mail magnusson@internet.is
myndir, www.bilasolur.is/magnusson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Volkswagen Golf 1.6 Trendline, nýskr.
01/’05, ek. 6 þ. km, svartur, sumar og
vetrardekk, geislaspilari o.fl. Verð
1.990.000. Bílasölusvæðið við Klettháls
er algjör nýjung á Íslandi sem alltaf hef-
ur vantað, skoðaðu mörg hundruð
bíla... sjáumst!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Subaru Impreza WRX Tur-
bo

árg. 6/2001, ek. 81 þ. Topp eintak. Verð
1.750 þ. Nánari uppl, er hægt að finna
á www.simnet.is/anykey eða í síma
892 0734.

Toyota Corolla GLI 1.6 árg. ‘94, ek. 190
þús., álfelgur, þjófavörn, CD, vetrardekk
á felgum. Verð 290 þús. Einnig Ford
Escord árg. ‘94. Verð 100 þús. Uppl. í s.
663 6965.

Hyundai Accent 1997. Einn eigandi.
Nýsk. 09/2006, sparneytinn, 5 d., 5 g.,
ek. 169 þús. á E-45 hraðbraut í Dan-
mörku. V. 250 þús. S. 661 9660.

Oldsmobile 98 Regency árg. ‘81 ek. 52
þ. km frá upph. Eins og nýr. Engin skipti.
Tilboð óskast. S. 861 9277 & 897 8797.

SeaDoo XP ‘01, í toppstandi með mikið
af aukahlutum á mjög góðu verði. Uppl.
í s. 840 4211 Maggi. Meira á kefjet.is

Toyota Corolla 1,6 XLi stw, árg. ‘97 Ek-
inn 166 þús. Dráttarkúla, vindskeið og
skíðabogar. Nýir bremsuklossar, nýlegir
demparar og rafgeymir. Nýskoðaður og
vel með farinn fjölskyldubíll. Verð 370
þús.Uppl. 691 3328.

Bílar til sölu

ATH
vantar allar gerðir bíla á staðinn
og á skrá vegna gífulegar sölu.

17. september  LAUGARDAGUR

Stórmarkaður með notaða bíla
BÍLAKJARNINN / Breiðhöfða
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VW Bora árg. ‘01, ek. 61 þús. 2000cc, 5
gíra. Vetrad. fylgja. V. 1.250 þús. Uppl. í
s. 862 0399.

Mjög góður moli. Volvo 240 ‘88, skoð-
aður ‘06. Kr. 200 þús. S. 587 2900 &
824 5361.

MMC Pajero TDI GLS 7/1999 sjálfskipt-
ur hvítur/grár, ek. 130 þ. Með leðri og
topplúgu 32” breyting. Splunkunýar
felgur og dekk. Varadekkshlíf og fleira.
Gullfallegur bíll sem sér ekki á ! Uppl. í
síma 697 4295.

VW Bora Comfortline 9/1999, 5gíra, ek.
100 þ. Vinrauður að lit, sumardekk á
álfelgum, vetrardekk fylgja með á
stálfelgum, geislaspilari. Uppl. í síma
697 4295.

www.bilapartar.is
Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota
Avensis, Lexus, Bátur og fleira. Uppl. í
síma 893 6404.

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölu-
menn er á www.islandus.com

Ford Explorer færðu á ódýrara hjá Is-
landus.com. Splúnkunýjir Explorer frá
kr. 3.290.000. Næstum nýjir 2005 bílar
undir 3 milljónum. Við seljum bíla langt
undir markaðsverði, veitum öfluga
þjónustu, allt að 5 ára ábyrgð og útveg-
um bílalán. Ef draumabíllinn þinn er
ekki til á vefnum okkar í dag, finnum
við hann fljótt með alþjóðlegri bílaleit.
Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfara-
kaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com

Plymouth Voyager ‘96, 7manna, 6 cyl,
3L, cruise control, AC, krókur ,5 dyra,
rafm. í rúðum/speglum. Glæsilegt ein-
tak. Ekinn 100.000 mílur. Verð 780.000
Uppl. Birgir 824 5672.

Peningar óskast í skiptum fyrir 2 þýska
frændur. VW Golf ‘94 og (Amerísk) VW
Jetta III ‘94. Golf ek. 145.000 og Jetta
ek. 125.000. 2 eigendur frá upphafi í
báðum tilfellum. Verðtilboð. Uppl. í s.
898 7874.

M. Benz 280E 4Matic árg. 1998, ekinn
104 þ. Nýskoðaður, alger moli! Með
nánast öllu. Verð 2.340 þ. Staðgreiðslu-
tilboð óskast. GSM 867 6927.

Ford Transit 10/01 dísil, ekinn 98 þ.,
hillukerfi, dráttarkrókur, samlæsingar og
fl. Verð 1.390 þ. Áhv. c.a 850 þ. S. 896
6016.

Renault Megane ‘98, sjálfsk., ekinn 82
þús. Verð 550.000. Uppl. í s. 553 8510
og 863 8510.

Toyota Hilux ‘80 árg. Mikið breyttur,
selst í heilu eða pörtum. Nánari uppl. í
s. 891 6191.

Til sölu Skoda Octavia árg. ‘05, sjálfsk.
2.0 L, fallegur bíll. Uppl. í síma 893
7518.

Nissan Terrano II, 7 m. Benzín, beinsk.
‘97, ek. 154 þ. Einn eig. Góður bíll. Skipti
mögul. á fólksb. ca. 300 þ. Uppl. í s. 892
4479.

Polaris SKS 700 árg. 2003, ekinn 2000.
Eins og nýr. S. 898 2811.

Nissan Patrol 3,0 diesel, ekinn 112 þús.
km, sjálfskiptur, árg. 2000. Ný 33” dekk.
S. 898 2811.

Til sölu Toyota Avensis árg. 1998. 1,8
ssk. Ekinn um 70 þús. Gott eintak. Nán-
ari uppl. í s. 865 7349.

Doge Ram 2500 Larime árg. ‘05 ek.
9000 km. Diesel 325 hp. mjög hljóðlát-
ur. Sem nýr, Leer 100XQ ofl. Uppl. í s.
899 8819.

VW Golf Syncro 4WD ‘98 Ek. 114, 5 d.,
5 g., ABS, góður bíll, frábær í vondri
færð. Verð 450 þ. Uppl. jgj@simnet.is, s.
896 8989.

Subaru Legacy Outback 4x4. Nýskráður
7 / 2001, ekinn aðeins 28 þús. km!
Sjálfskiptur, abs bremsur, 2 sóllúgur,
16” álfelgur, leðurinnrétting, dráttar-
krókur, digital miðstöð, loftkæling, fjar-
læsing, cruisecontrol, CD, ofl. Vandaður
og fallegur bíll! V. 2.250 þ. Ath skipti. S.
663 2430 & 565 2430.

Til sölu Suzuki Baleno árg. ‘96, ek. 192
þ. Vetra og summardekk. Sést smá á
húddi. S. 565 1503.

Toyota Avensis árgerð 2000 til sölu ek-
inn 76.000 km

Til sölu Subaru Legacy árg. 2000, ek. 80
þús. Krókur og álfelgur. Toppbíll. Uppl. í
s. 691 5058.

VW Golf ‘95 með ónýtan gírkassa, ek.
130 þús. Uppl. í s. 898 9789.

Til sölu Dogde Daytona T-toppur árg.
‘87, 2,2 Turbo 4 crl. beinskiptur. Nýskoð-
aður, gott eintak. Vetradekk á felgum
fylgja. Uppl. í síma 898 1903 eða 557
1207.

Chevrolet Cavalier 2,2 sjálfsk 2 dyra árg
1996 á aðeins 195þ kr stg. S. 6986604

Til sölu dekk og felgur. (BBS) verðið var
280 þ. Tilboð á 150 þ. Áhugasamir
hringið í 869 1293, Jóna.

Lancer árg. ‘90, sk. ‘06, lélegur gírkassi,
ekkert ryð. Verð 60 þús. Uppl. í s. 846
8283, Ingvar.

Honda 1,5 ‘92, sjálfsk. Sk. ‘06. Aðeins 3
eig. Bíll í góðu ástandi. Verðtilboð. S.
691 4002.

Til sölu Ford Escort ár. ‘97 1,4, ek. 106
þús., sk. ‘06, ágætur bíll í skólann eða
vinnuna, vetrardekk. Gjafverð 150 þús.
Uppl. í s. 825 2155.

Daihatsu árg. ‘87, ekinn 83 þús. km. Ný-
lega yfirfarnar bremsur og púst, skoð-
aður ‘06. Ágætis skólabíll. Selst á
60.000. staðgreitt. Uppl. í s. 899 9296.

180 þús. stgr.
Hyundai Accent 1,5 árg. ‘97, sjálfsk. Ek-
inn 101 þús. 5 dyra. Sk. ‘06. Uppl. í s.
846 2010.

‘91 BMW 318ia lítillega laskaður að
framan. Verð 200 þús. Engin skipti.
Uppl. í s. 849 5583.

Renault Clio 1,4. Ek. 135 þ. Skólabíllinn
í ár. Árg ‘96. Möguleiki á 100% VISA
raðgr. S. 822 4167.

Mistub. Lancer ‘92 árg., þarfnast lagfær-
inga. Sjálfsk. í góðu lagi. Uppl. í síma
847 8645.

Ford Escort árg. 97, ek. 150 þús. Lítur
mjög vel út. Þarfnast smá lagf. Verð 130
þús. Uppl. í s. 896 1808.

Nissan Primera SLX árg. ‘92, ssk., sk.
‘06, vel með farinn og góður bíll! Sam-
úel s. 697 4179.

MMC L300 4X4, 8 manna, árg. ‘91,
uppt. hedd, nýuppt. gírkassi, verð 220
þ. S. 824 8903.

Skoda Felicia, árg. ‘96, 1400cc, ekinn 91
þús., þarfnast viðgerðar á boddíi. 70
þús kr. Örvar, s. 861 3618.

Til sölu VW Golf Station árg. ‘96, ekinn
120 þús. Mjög góður bíll. Verð 290 þús.
S. 897 3673.

Mercedes Bens 190 árg. ‘83, ekinn 338
þús. Verð 60 þús. Uppl. í s. 554 3940 &
867 7519.

Mitsubishi Lancer árg. ‘91 aðeins 1 eig-
andi frá upphafi. Keyrður 100 þús. Hef-
ur alltaf verið í innanbæjarakstri og
alltaf geymdur í bílskúr. Sjálfskiptur.
Verð 180 þús. stgr. Uppl. í síma 848
9046, Arnar.

Til sölu Chevrolet Corsica, árg. ‘92, ek.
164 þús. Verð 50 þús. staðgreitt. S. 698
1067.

Subaru Lecacy station árg. ‘91, skoðað-
ur ‘06. Verð 145 þ. Uppl. í s. 660 2636.

MMC Galant GSi árg. ‘91, sk. ‘06, ssk.,
CD, vetrar & sumardekk. Góður bíll á
100 þús. Uppl. í s. 692 0859 & 899
0341.

Til sölu Toyota Corolla ‘93, ssk. BMW
750IA ‘92 með bilaða vél. Önnur vél
fylgir. S. 868 3069.

Huyndai Accent ‘96, 4ra dyra, sk. ‘06.
Verð 95 þús. Toppbíll. Uppl. í s. 699
3548.

Corolla ‘87, 5 dyra, sk. ‘06, í góðu
standi. Verð 50 þús. Vetrard. á felgum.
Uppl. í s. 865 2608.

Til sölu Mazda 626 árg. ‘88, sk. ‘06.
Uppl. í s. 892 0040.

Til sölu VW Golf CL 1.4, 25/10/’94, ek.
144 þús., dökkrauður, skoðaður, vetrar-
dekk. Verð 220 þús. Uppl. í s. 898 2622.

Ford Escort station ‘96, ek. 143, sk. ‘06,
þarfnast smá lagf. Listaverð 360 þ. Til-
boð 100 þ. S. 659 9696.

MMC lancer ‘93 station. Ek. 167 þ., ssk.,
dráttarkrókur, sk. ‘06. Ný heilsársdekk.
Verð 130 þ. S. 691 9374.

VW Golf árg. ‘94, ek. 150 þús., station,
dr. krókur, þarfnast smá lagfæringar.
Verð 95 þús. S. 691 9374.

0-250 þús.
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MMC lancer 
4x4 station 7/1999 ek. 187 þús, 

verð 590 þús.

Honda accort
1996 ek. 150 þús km, ssk, 4 dyra, 

fallegur bíll, verð 650 þús.

BMW 523 i turing
2/1999 ek. 30 þús, fallegur bíll, 

verð 1890 þús.

Merzedes Benz 200 cdi
Dísel, 1/2004 ek. 30 þús, gullfallegur,

verð 3890 millj.

Jeep Liperty ltd
dísel, nýr bíll, einn með öllu, 

verð 3850 þús.

Lexus gx 470 v-8
2003 ek. 8 þús km, einn með gjörsam-

lega öllu !!! Verð 5.700 millj.

Nissan Patrol Eleganze
ssk, 2000, ek. 112 þús km, ásett 2990

b.lán 1600. 

Skoda Octavia 
10.2000 ek. 71 þús km, 5 gíra, 

ásett verð 930 þús.

Toyota Avensis
1800 new sol, ek. 73 þús km, ásett

verð 1790 þús, b.lán 1500 þús.

Skoda Octavia
2002, ek. 94 þús km, ssk, ný tímareim,

verð 1190, tilboð 990 þús.

Vegna mikillar sölu vantar okkur nýlega bíla 
á skrá og á staðinn.

Opnunartími: 
mán - fös kl 10-18 • lau kl 12-16 • Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Bílakjarnin • Breiðhöfða
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Toyota Corolla ‘93, 5 dyra. Grár, sumar
& vetrardekk, ekinn. 150 þ. Uppl. í s.
866 8985.

Toyota Corolla ‘93, ek. 186 þús. Ný kúp-
ling, sk. ‘06. Verð 340 þús. Uppl. í s. 823
9609.

Opel Corsa árg. ‘98, ek. 97 þús., sk. ‘06.
Áhv. 180 þús. Verð 370 þús. Uppl. í s.
698 5556.

M. Benz 190E 2,6 til sölu árg ‘90, ekinn
256 þ. km. Leður, lúga, beinsk. Nýskoð-
aður ‘06, ný dekk, viðhald gott. Uppl. í
s. 862 5058.

MMC Lancer ‘96, ssk., 1300cc, ek.
110.000, sumar- og vetrardekk á felg-
um. Verð 400.000. S. 865 7518.

Til sölu algjör gullmoli M.Benz 280 SE
árg. ‘83, ek. 160 þús. 3 eigendur frá
upphafi. 1 í Þýskal. 2 á Ísl. Ryðlaus og í
toppstandi. Uppl. í s. 553 0079 & 891
6303.

Vento ‘96 1800, ssk. Ek. 145 þús. Góð-
ur bíll. Tilboð. Uppl. í s. 869 1363

Honda 1,6 VTi ‘93, ek. 209 þús. Sk. ‘06.
Topplúga. Toppeintak. Verð tilboð. S.
691 4002.

Mitsubishi Galant, Dynamic 4, árg. ‘94,
4x4. Frábært verð 250 þús. Uppl. í s.
866 0073.

Gullmoli til sölu! VW Vento 1600, bein-
skiptur, árg. ‘97, ekinn 83 þús., sumar
og vetrardekk. Verð 490 þús. Upplýsing-
ar í síma 862 8822.

Hyundai Coupe árg. ‘97, sk. ‘06. Tilboð
250 þús. Verð áður 400 þús. S. 691
9374.

Til sölu VW Polo árg. ‘99, ek. 84 þús.,
nýskoðaður, í góðu standi. Verð 390
þús. Uppl. í s. 856 5848 Ragnar.

Renault Clio árg. ‘99 ekinn 115 þús.
Ath. skipti á ódýrari eða bíl sem þarfn-
ast viðgerðar. Uppl. í síma 895 2459.

Daihatsu Cuore árg. 2000, hvítur, ek. 40
þús., sumar og vetradekk, nýskoðaður, í
fínu standi. Verð 499 þús. Uppl. í síma
843 7595.

Opel Corsa ‘98, ek. 88 þús. í topp-
standi. Verð 395 þús. Uppl. í s. 692
5001.

Subaru Impreza ‘97, ek. 158 þús., sk.
‘06. Verð 300 þús. Uppl. í s. 662 4097
& 692 1522.

Opel Corsa árg. 2000, rauður, ek. 71
þús. Nýyfirfarinn, sk. ‘06. Verð 470 þús.
Uppl. í s. 867 3836.

Peugeot 406 árg. ‘97, ek. 158 þús. Verð
430 þús. Uppl. í s. 897 4658.

Hyundai Accent ‘02, sjálfsk, ekinn 38
þús. Verð 810 þús, góður staðgreiðslu-
afsláttur. Til sýnis hjá eigenda 699 5696
eða SG-bílum Njarðvík 421 4444. Bíll í
toppstandi.

ALFA ROMEO 156 1.6 T-SPARK Ek 48
þ.km ABS - Álfelgur - CD - Glertopplúga
- Leðuráklæði - Þjónustubók, Verð
990.000 Ágúst 862-2000.Þessi er Bíll er
til sýnis hjá Bílaborg Stórhöfða 26.

Renault Megan Scénic 11/2000. Tilboð
590 þ. Áhv. 420 þ. Bílasalareykjavíkur s.
587 8888.

Lincoln Town Car árg. ‘92, ek. 180 þús.
Mjög gott eintak, tveir eigendur. Til sýn-
is og sölu hjá Bílasölu Reykjavíkur.

VW Golf ‘99, ek. 98 þ. km, álfelgur, CD,
sumar/vetrard., beinsk. V. 750 þús.
Nánari Uppl. í s. 864 5090.

Subaru Legacy st. ‘98, ek. 95 þ. km,
álfelgur, CD, sumar/vetrard., sjálfsk.
Verð 850 þús. Nánari uppl. í s. 864
5090.

Alfa Romeo 156 1999, ek. 99 þ., beinsk,
filmur, CD, nýsk. Sumar&vetrard. V. 850
þ. S. 867 4650.

Toyota Avensis Sol 2.0 ‘98 árg. Ek. 83 þ.
CD, álfelgur. 830 þús. S. 690 0122.

Til sölu VW Passat ‘98, ek. 102 þ. Álfelg-
ur, krókur, filmur og fl. Verð 820 þ. Uppl.
í s. 848 9012.

M. Bens Elegance ‘95, 150hö, ssk., leð-
ur, topplúga, fjarst. samlæs. Sími, ETS,
SRS, ABS. Þjónustaður, fallegur bíll.
Verð 650 þús. S. 821 5389.

VW Passat ‘97, 1800cc, 4ra dyra,
beinsk., dökkblár með spoiler og álfelg-
um. Ekinn 80 þ. Verð 850.000 st. gr.
750.000. ML-160. S. 588 3310 & 897
0078.

Toyota Yaris árg. 2000, ekta dekurbíll,
ssk., ek. 74 þús. Verð 790 þús. Uppl. í s.
898 6780.

Suzuki Balleno 4x4 árg. ‘01, ek. 80 þ.
Tilboð 890 þ. Ath skipti. S. 894 2121.

Honda Civic V-t ‘98 ek. 168 (lang-
keyrsla) smurbók, mikið yfirfarinn, nýsk.
Verð 350 þús. Uppl. í s. 854 2802.

Mazda 323 F 1800 GT árg. ‘98. Vel með
farinn, ek. aðeins 79 þús. Verð 740 þús.
Uppl. í s. 863 9905.

Gul Honda Civic árg. ‘99. Ek 83 þús.
1400 cc, CD, vetrardekk fylgja. Verð 650
þús. GSM 895 8582.

M. Benz 230 E ‘90 til sölu. 17’’ felgur og
filmur, topplúga. Verð 650 þús. S. 896
5705.

MEGA-AFSL’ATTUR. BMW 318i hvítur
‘97. Nýir klossar og bremsur Listav:
820þ Tilboð 650þús. Upplýs S:823-
5227

Saab 900SE -96, ek. 130Þ Sjálfsk, leður,
sólluga.M/öllu. Verð 690Þ S. 856-7113

Subaru Legacy St. ‘99 ssk. V. 890. Sjá:
www.simnet.is/ipg/Subaru.htm S 892
5157

Peugeot 406, svartur 1800 station, árg.
‘99, 7manna, ekinn 125 þús. Topp ein-
tak. Tilboð 650 þús. S. 663 8080.

Toyota Yaris 11/2001, rauður samlitur,
5 d., ek. 90 þús., CD, 40 þús. út +
áhvílandi 602 þ., afb. 19 þús. á mán.
Uppl. í s. 862 0650.

M. Bens ‘91, 260E til sölu. Uppl. í s. 856
4967.

Dökkblár Skoda Octavia station árgerð
2000, ek. 93 þús. Nýskoðaður. Verð
750 þús. stgr. Uppl. í s. 864 0803.

Til sölu Hundai H-1 Starex Dísel ‘99 .
Keyrður 139þ. 7 manna Ásett verð.
1.250.000. Uppl. 699-5775

Mercedes Benz 220 CDI árg. 2000.
Glæsilegt eintak í óaðfinnanlegu
ástandi, nýsprautaður vegna galla. Tveir
eigendur, hlaðinn aukabúnaði. Verð
1.850 þ. m/yfirtöku á láni og 350 þ.
stgr. Uppl. í s. 690 1990.

VW Golf Variant Highline, sjálfsk, 1.6,
skráður 06/’03, ekinn 29 þús, verð
1.490 þús áhvílandi 900 þús, toppein-
tak, upplýsingar 695 6073.

M B S300TD árgerð 1998, ekinn 502 þ.
Í mjög góðu ástandi til sölu. Verð 1.990
þ. S 659 1800.

Lexus is 200 árg. 2000, sjálskiptur, leð-
ur, vindskeið, ek. 104 þ. 17”álfelgur.
Verð 1.390.000, lán fylgir. S. 898 4816.

Til sölu Toyota Corolla H/B Sport. Álf.,
dökkar rúður ofl. Skráður 20.6.2005,
ekinn 6000 km. Nýr bíll. Ásett verð
1.920.000. Nánari uppl. í síma 860
9960.

Til Sölu Porsche 911 Targa Turbo-look,
árg. 1977, BBS álfelgur, rafm. í rúðum,
CD ofl. Góður bíll. Verð 1.950 þús. Uppl.
í síma 864 7573.

Til sölu Subaru Legacy árg. 2003.
beinsk. sumardekk á álfelgum, vetrar-
dekk á felgum og dráttarkrókur. Verð-
hugmynd 1700 þús. (bein sala). Sími
895 2232.

Toyota Celica 6.2000 ek. 61 þús., álf.,
leður, lúga, spoilerkitt, mp3 ofl. V.
1.490. þús s. 698 8919.

toyota avensis ekin 48þ ssk grár.
álf.cd.verð 1550þ fæst á 1330 stgr.
akv.922þ uppls í síma 6975363

CHEVROLET SILVERRADO 2500
DURAMAX 6.6 TÚRBÓ Ár 07/ 2003 Ek
39 þ.km 35”Breyttur með Húsi ABS
hemlar - Dráttarkúla - Leðuráklæði -
Smurbók -Þjófavörn - Þjónustubók -ofl.
Verð 4.200.000 Lán hjá Sjóvá 3.100 48
á mán , Ágúst 862-2000 magnu-
son@internet.is myndir á www.bilasol-
ur.is/magnusson

Til sölu Mazda 6 S árgerð 2004 ek.24.þ
ssk/steptr17” felgur og fleira.S:
8485619

Ford Econline ‘98 ek. 102 þ. m. Gott
eintak, ný ryðvarinn og á 31”. Skipti á
ódýrari. S. 660 8944.

Accord Sport ‘04 ek. 19 þ. Ssk., leður,
spólv. ofl. Eins og nýr. Áhv. 1300 þ. Verð
aðeins 2090 þ. Engin skipti. S. 663
2086.

Svartur Subaru Legacy, 01.’05, ek. 15 þ.
km. Ssk., dr.kúla, litað gl. Gott lán. V.
2.390 þús. Uppl. í s. 861 7182.

Lincoln Navigator Luxury árg. ‘03. Við-
miðunarverð úr umboði 5,3 mill. Okkar
v. 4.290 þús. Fæst jafnvel á enn lægra
verði. S. 577 1155 & 866 0927.

Lincoln Town Car Signature árg. ‘03.
Viðmiðunarverð úr umboði 4,4 mill.
Okkar v. 2.890 þús. Fæst jafnvel á enn
lægra verði. S. 577 1155 & 866 0927.

Til sölu Hyundai Santa Fe V6 árg.
06/’04, ek. 28 þús., ssk, cruise control,
dökkar rúður, krókur. A.t.h. skipti. Ásett
verð 2.650 þús. Uppl. í síma 868 2263.

Til sölu Chevrolett Silverado árg. ‘03,
bensín, ek. 94 þús. Verð 2.500 þús.,
áhv. 1.500 þús. óverðtr. Uppl. í s. 863
0162.

Til sölu Toyota Avensis station skr.
01/’05, með dráttarkúlu, vetrar- og
sumard. fylgja. Ek. 14 þús. Verð 2.350
þús. Uppl. í síma 659 9593, Ólafur.

Honda Civic DX ‘94, nýsk. Litur fjólubl.,
hvítt og fjólubl. mælaborð, filmur. V.
350 þ. Uppl. í síma 866 8000 e. kl. 18.

Óska eftir að kaupa fólksbíl á verðbilinu
50-80 þús. Þarf að vera skoðaður og í
góðu standi. Uppl. í s. 567 4567 & 695
2962.

Óska eftir bíl. Beinskiptum ekki eldri en
1998 fyrir allt að 250 þúsund. Uppl. í s.
554 5037.

Óska eftir Audi 100 árg. ‘91-’95. Má
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 862
1299.

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

17. september  LAUGARDAGUR
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Óska eftir að kaupa Mazda eða Toyota
Corolla árg. ‘03-’05. Uppl. í s. 698 1270.

Skoðaður bíll óskast fyrir kr. 90-160
þús. stgr. Uppl. í s. 861 7271.

Vantar lítið ekinn bíl, staðgr. í boði fyrir
allt að 900 þús. Helst sjálfs. Beinsk.
kemur þó til greina. Sími 660 1305.

0-150 þ. staðgreitt. Ekki eldri en ‘93, má
þarfnast lagf. eða skoðunar. S. 659
9696.

Óska eftir jeppa eða sendibíl í skiptum
fyrir góðan hest. Verður helst að vera
skoðaður og ódýr. Uppl. í síma 860
0212.

Toyota Hilux D/C 2.4, 1993, bensín.
Sumar- og vetrardekk, 35” á felgum. Ek-
inn 234 þús. Mjög vel með farinn. Verð
690 þús. Engin skipti. Uppl. í síma 893
8222.

Landcruiser VX 1998, 31”, bsk., ek. 164
þ. Uppt. vél, þjón.bók. Nýsk. ‘06. Verð
2.150 þús. S. 694 2434.

MMC Pajero V6 3000 árg. 96 ek. 165 þ.
Meðferð og viðhald í góðu lagi. Verð
980 þ. S. 896 3994.

Ford F250 Lariat 2002, ssk. til sölu.
Breyttur fyrir 44” er á 39,5 radial loftl.
aft og fram 4,88 hlutf. fullt af aukahl. Ek-
inn 76 þús. 44” geta fylgt með. Ásett
verð 4600 Þús. skft vel ath. Uppl. í síma
856 6771.

Nissan Patrol Elegance 3000 35’ árgerð
2000, ekinn 80þ km, virkilega vel með
farinn, hlaðinn aukahlutum, þjónustu-
bók, engin skipti, verð 3.150þ, uppl.
gefur Þröstur, 8676978.

Til sölu Nissan Terrano 2700 Luxury árg.
08/’01, ekinn 70 þús. Ssk. Verð 2.180
þús. S. 864 3759.

Til sölu Isuzu Trooper 33”, árg. ‘99,
beinsk., 7 manna, ek. 101 þús. km. 1
eigandi. Uppl. í s. 891 6691.

Nýr 7-manna Jeep Commandor. Alger-
lega ný hönnun. Komdu og skoðaðu
þennan bíl á www.islandus.com. Fyrsti
nýji Commander jeppinn á Íslandi fæst
á BílaUppboði Islandus.com í dag!
Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfara-
kaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com

Splúnkunýr Toyota Landcruiser Diesel á
Uppboði í dag. Við seljum bíla langt
undir markaðsverði, veitum öfluga
þjónustu, allt að 5 ára ábyrgð og útveg-
um bílalán. Ef draumabíllinn þinn er
ekki til á vefnum okkar í dag, finnum
við hann fljótt með alþjóðlegri bílaleit.
Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com eða kjarakaup í Bílabúð.
Sími þjónustuvers 552 2000 og net-
spjall við sölumenn er á www.is-
landus.com

Til sölu Range Rover árg. 2000, ek. 140
þús. Verð 2,2 milljónir stgr. Uppl. í s.
867 4418.

Cherokee ‘95, 2,5 l. ek. 169 þ. sk.’06.
Toppeintak. Tilb. 290 þ. Uppl. í s. 861
6034.

Terrano II 2.4i, árg. ‘98, ek. 130 þ. 7
manna. V. 1.290 þ. Áhv. 460 þ. 14 þ. pr.
mán. S. 821 8415.

Toyota Hilux jeppi, árg. ‘91 til sölu á kr.
490.000. Mjög vel farinn, ekinn aðeins
129.000 km. Vél nýupptekin. Ný 35”
dekk. Bein sala. Nánari upplýsingar
veittar í síma 894 3949.

Til sölu Toyota Landcr. 90 VX. beinsk.,
sparibaukur. Ekinn 135 þús. km. Uppl. í
síma 895 9863.

Til sölu Toyota Landcruiser 90 VX 1999
35” breyttur, Intercooler, leður, sjálfsk.
Ofl. Ofl. Keyrður 104.000. Verð
2.750.000. Uppl. í síma 897 3141.

Til sölu Nissan Pathfinder turbo diesel
árg. ‘89, ek. 276 þús. Verð 240 þús.
Uppl. í s. 659 6008.

Toyota 4runner árg. ‘90 ek. 266 þús., sk.
‘06. Tilboð óskast. Uppl. í síma 693
2405.

MMC Pajero GLS Diesel árg. 2000, ek.
135.000 km, 2800cc, sjálfskiptur leður-
áklæði, topplúga, 7 manna Cruise
Control, vikugömul 32” tommu dekk
allan hringinn, gott eintak. Verð
2.100.000, áhvílandi ca 950.000. Upp-
lýsingar í síma 864 2200, Gunnar & 896
6267 Guðrún.

Toyota Hi-Lux ‘92, 33”, ekinn 190 þús.
Sk. ‘06. Þarfnast viðgerðar á boddý.
Verð 350 þús. S. 664 3175.

Isuzu Trooper 3,1 dísel. ‘99 ekinn 208
þús. Verð 920 þúsund. Auka 33” vetrar-
dekk. S. 693 6314.

Toyota Lancrusier 100 VX TD árgerð
2000 ek. 170 þ. km. sjálfskiptur, leður,
allar skoðanir hjá Toyota. Ný dekk, 18
tommu álfelgur, aukafelgur og dekk.
Verð 3.800. ath skipti. Uppl. s. 455
7980. Tölvupóstur island@pt.lu

GMC Suburban ‘96 5.7L bensín. Sumar
og heilsársdekk fylgja. Ný skoðaður og
yfirfarinn. Tilboð óskast. S. 897 7698.

Land Rover Discovery Series II 35”
breyttur, Turbo Disel 2500cc, 5 gíra, ek-
inn 140 þ., nýleg 33” og 35” BF-
Goodrich dekk fylgja. Topp bíll. Verð 2.3
milljónir, áhv. lán kr. 1.300 þús. Skipti á
nýlegum fólksbíl koma til greina. Uppl.
í síma 896 4436.

Toyota Hilux 38” tomu ‘89 árg. Turbo
disel intercooler, ný turbina + púst. Ek-
inn 130 þ. á vél. Möguleiki á 100% VISA
raðgr. S. 822 4167.

Til sölu MMC Montero LTD, árg. ‘03,
ssk., bensín, 3.8, 7 manna, einn með
öllu. Verð 3.590.000. Uppl. í s. 897
1511 & 896 0685.

Grand Cherokee Limeted 06/2004, ek.
10.000 mílur, 4,7 Ho, Overland blanda.
Uppl. í s. 894 3005.

Isuzu Trooper árg. 2000, ssk., ek. 121 þ.
Ásett v. 2.150 þ. Hagst. lán. Uppl. í s.
898 8860.

Vantar plasthús á Toyota Hi-Lux double
Cap, verður að vera ‘98 eða yngra. S.
894 4713, Árni.

Til sölu 2 jeppar. Musso árg. ‘97, túrbó
dísel, 33” dekk. Nissan Patrol árg. ‘93,
með ný upptekna vél á 35” dekkjum.
Skoða öll skipti. Uppl. í s. 898 1335.

Montero Limited með öllu árg. 2002.
Staðgr. verð 2.890 þús. S. 663 8080.

Til sölu Pajero TDI beinsk., árg. ‘96, ek.
211 þús. Nýsk., ný dekk. Í góðu lagi.
Verð 950 þús. Ath. skipti á ódýrari. S.
849 5948 & 554 4134.

Toyota Landcruiser 100
VX dísel, árg. 06/’01, ek. 230 þús. Til-
boð óskast, öll skipti ATH. Uppl. í síma
690 0062.

Til sölu Suzuki Fox langur árg. ‘85, 38”
dekk. B 23 Volvo vél, ssk., beinsk., rocky
hásingar, gormar að aftan og framan,
þarfnast lagfæringar. Verð 100 þús.
Uppl. í síma 899 4096.

MMC Pajero GLS 2.8 dísel, 06/’99, grár,
ekinn aðeins 73 þús., 33” breyting o.fl.
Engin skipti. Verð 1.900 þús.stgr. Uppl. í
s. 565 4977 & 893 8577 (Ólafsvík).

Lincoln Continental Mark III árg. 1969.
Lítið ekinn og óryðgaður. Eftirsótt söfn-
unareintak. Fornbílanúmerið L 69 fylgir
Verð 1.750.000.- Engin skipti. Upplýs-
ingar í síma 822 0571.

Plymouth Fury ‘66 módelið. Toppein-
tak. Sk. ‘06. Uppl. í s. 565 5578 & 894
8211.

Toyota árg. ‘96 breyttur fyrir 38” ekinn
155 þús. Ásett verð 980 þús. Uppl. í
síma 897 8680.

Ford Lariat 350, 2005. Gullfallegur, 35”.
Ásett verð 4.780 þús. S. 897 8680.

Ford og Toyota Hilux Diesel pallbílar á
tilboðsverði. Hægt að velja um fjölda
lita og aukabúnað, Explorer SportTrack,
F150 RegularCab,Supercab og
CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði á
meðan birgðir endast. Hringdu strax til
að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nánari
upplýsingar í síma 552 2000 og á
www.islandus.com

Ford 250, sparneytna 6,0 lítra vélin,
dísel, 4x4, árg. ‘03, ek. 180 þús. km.
Auðveld kaup yfirtaka plús bíll. Verð 3,5
millj. Áhvílandi 2,5 millj. Uppl. í s. 898
2265.

Ford F350 Lariat 6L Diesel 4x4 árg.
2003 ek. 30 þús. m. Einn með öllu!
Áhvílandi 1.800 þús. Verð 2.800 þús. +
vsk. Uppl. í s. 820 2820.

Til sölu Renult Master (Opel) 2,5 tdi árg
2003 ekinn 14 þús. Rafmagn í öllu,
central læsingar, dráttarbeisli, klæddur
að innan. Tilbúinn í vinnu! verð í beinni
sölu 1800 þús+vsk uppl í síma 699-
3090.

Man sendibíll til sölu árg. ‘98, ek. 235
þús. Verð 1.900 þús. + vsk. Ath skipti.
Uppl. í s. 894 5476.

Langendorf Malarvagnar árg. 1995 og
1997 tveggja öxla á tvöföldu, loftpúða-
fjöðrun, ABS bremsur, ál skúffa 24
rúmmetra með yfirbreiðslu Verð á árg.
1995 = 1.400 þús. + vsk. Verð á árg.
1997 = 1.550 þús. + vsk. Uppl. gefur
Bóas í s. 0045 40110007 www.bilex-
port.dk.

Scania 164 480 dráttarbíll árgerð 2002,
með nýjum 3 öxla malarvagni til sölu.
Verð 9,5 millj. Uppl. í s. 892 1164.

Eurotrailer. Nýjir 2ja öxla tunnuvagnar
til afhendingar strax. Th. Adolfsson ehf.
S. 898 3612.

Til sölu varahlutir í Volvo F - 16 árg.’90,
Scania 141 árg.’81, Scania 142 árg.’88,
Iveco Turbo star árg.’86, Iveco 26-321
árg.’84, Icarus steypubíll árg.’84, MAN
26-361 árg.’86, Volvo FB-88 árg.’72-74,
Dragskófla (krani) með öllum búnaði
árg.’68, vörubílspallar, gámaheysi, mal-
arvagnar, snjóblásari, vagnar smíðaðir
úr vörubílsgrindum einnig varahlutir í
ýmsar aðrar gerðir vörubíla. Uppl. í s.
893 4880 & 849 9536

Hef til afgreiðslu strax 2 stk. 2006 árg.
BluCamp Sky 20. 6,4 metr Ford 100
hestafla. Vel búnir. Tilboð 4 milj á göt-
una. Uppl. gefur Bóas í s. 0045
40110007. www.bilexport.dk.

Ford Econoline 4x4 árg. 83 35” dekk.
Nýlega innréttaður. Ath öll skipti. Verð
kr. 1.150 þús. Góður stgr.afsl. Uppl. í s
660-8333

VW Transporter dísil ‘92, strompur fylg-
ir. Ásett verð 450 þ. S. 892 0253.

Til sölu Fiat árg. ‘90, ek. 160 þús., í mjög
góðu standi. Tilboð óskast. Uppl. í s.
554 1544 & 698 6349.

Til sölu GMC Van Tura 1989 húsbíll.
Verð 590 þús. eða skipti á gröfu. Góður
bíll. Uppl. í síma 587 4700 & 899 4009.

Húsbílar

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar

Fornbílar

Jeppar
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Peugeot J5 árg. ‘92, ekinn 117 þús.
Svefnpláss fyrir 5 manns. Vel með far-
inn. Verð 2 millj. (er á höfuðborgarsv.)
S. 481 2351 & 898 1891.

Til sölu Ford Econoline 4x4 6cc bensín,
innr. Verð 500 þús. Óska eftir Patrol ‘86
til niðurrifs. Sími 860 3574.

Sumoto XRA200
Haust tilboð 180.000 m. vsk. Aðeins
örfá hjól eftir. S. 565 5151.
www.staupasteinn.ehf.is

Yamaha Fazer 600cc 2004 árgerð. Að-
eins ekið 3.500 km. Glæsilegt hjól og
vel með farið! Verð 750.000 kr. Áhv.
680.000. Upplýsingar í síma 663 4849.

Til Sölu sem nýtt Yamaha YZf 250 árg.
2005. Er á nýjum dekkjum önnur fylgja
með, lítið notað, skráð og tryggt. Uppl. í
s. 898 2081 Hilmar.

Ný sending komin af motorcross og
endurohjólum. Barna-, unglinga- og
fullorðinshjól 50-200cc. Krosshjól á
verðinu 99-299 þús. Opið lau. & sun. frá
12-16 í skeifunni 8. Nánari uppl. á
www.fjorhjol.is eða í síma 899 4550.

Suzuki DRZ 400 árg. 2001, vel með far-
ið lítið notað hjól. Verð 420 þús. Uppl. í
s. 896 5705.

Til sölu Yamaha WR250 eins og nýtt!
Aðeins ekið 690 km! Árg. 2003 með
rafstarti. Nýtt framdekk fylgir. Einstakt
tækifæri til þess að fá gott hjól á góðu
verði. 490 þús. S. 897 4642.

Hjól til sölu!
Kawasaki ZX10 ‘89. Nýr mótor. Hjól í
toppstandi. V. 300 þ. stgr. Engin skipti.
Uppl. í síma 899 0735.

Honda VFR 700 árg. ‘87, í góðu standi.
Verð 200 þús. Uppl. í síma 860 4499 &
482 2422.

Til sölu Polaris 6 hjól, 6x6 árgerð 2005,
lítið notað. Upplýsingar í s. 821 6000 &
822 0100.

Sumoto SM250ST
Haust tilboð 195.000 með vsk. Aðeins
örfá hjól eftir. S. 565 5151 www.staupa-
steinn.ehf.is

Sumoto 250ST árg. ‘05, lítið ekið. Verð
250 þús. Uppl. í síma 861 0020.

Til sölu ný kerra 1,40x2,50, hægt að
leggja niður fram og aftur gafl. Uppl. í s.
823 6049 & 692 6044, er á Selfossi.

Hestakerra til sölu. Ný, óskráð. Verð 250
þús. S. 893 2262.

Til sölu HOBBY 540 UL Prestige 2005,
aðeins notað tvær helgar. Mjög vel búið
m.a rafgeymir,sjónvarpsloftnet, skyggni.
Verð aðeins 1750 þús. uppl í síma 663-
2333.

Til sölu Hobby 495UL árg. 2005. Lítið
notað hús sem fæst núna með mjög
verulegum afslætti. Uppl. í síma 863
4746.

Til sölu Palomino Colt árg. ‘99. Fortjald,
svefntjöld, geislasp. rafm.vatnsdæla.
Verð 550 þús. Uppl. í s. 895 2167.

Geymsluhúsnæði hjá Flúðum. Steypt
gólf og upphitað. Tökum við vögnum
um helgina. dorib@hive.is S. 863 8099.

Til sölu Caralavelar hjólhýsi árgerð ‘05,
möguleg skipti á fellhýsi eða bíl. Uppl. í
síma 659 2452.

Coleman Sedona 10 feta árg. 2003 til
sölu. Lítur út eins og nýtt. Trumatic
E2400 miðstöð, sólhlíf og ísskápur.
Ásett verð 990 þ. Haustverð aðeins 790
þ. S. 695 9131.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

JCB 426 HT, árg. 1999, 7.350 vinnust.
Verð 3.1 millj + VSK. S. 895 6025.

JCB 530-70, árg. 2001, 5.350 vinnust,
ný dekk. Verð 3.3 millj + VSK. S. 895
6025.

Óska eftir dráttarvél. Hún þarf að vera í
góðu lagi með húsi og ámoksturstæki,
og kló fyrir rúllur fyrir lítið. S. 867 6700.

Still lyftari til sölu. Verð 250 þús. + vsk.
Uppl. í s. 895 7765.

Til sölu krókabátur af gerðinni Gáski
900 árgerð 1991, búinn 350 hestafla
Cummins vél árgerð 1997. Báturinn er
útbúinn til línuveiða. Keyrsla á vél er
3500 tímar. Verð. TILBOÐ. Nánari upp-
lýsingar í síma 544 4600 og 861 2743.

Til sölu krókabátur af gerðinni Skel 80D
árgerð 1992, búinn 230 hestafla Yan-
mar vél árgerð 1999. Bátnum fylgir
búnaður til netaveiða, grásleppuleyfi og
350 neta grásleppuúthald, o.fl. Verð
TILBOÐ. Nánari upplýsingar í síma 544
4600 og 861 2743.

Til sölu er lítill skemmtibátur (plast) um
5,20 L og 2,10B með 50 hp. mariner ut-
anbmótor og er bátur og mótor í góðu
standi. Góð kerra og yfirbreiðsla. Ásett
er 790. Elís P. 864 0246

Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is

Í topp standi. Til sölu hlutur í fisflugvél,
upplýsingar í hans@internet.is

Flugvél til sölu
Cesna Skyhawk árg. ‘78, nýr mótor og
skrúfa. 24V rafkerfi. Verðtilboð. Uppl. í s.
690 5933, 894 0671 & 892 8680.

Bílaverkstæðið Skúffan
Allar almennar bílaviðgerðir og spraut-
un Smiðjuvegur 11e, 200 Kópavogur. S.
564 1420.

Bílaþjónusta

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Fjórhjól

Mótorhjól
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SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

83% íslenskra kvenna undir 
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7 
eða Talstöðina á viku og heyra því 

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

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.

Tékk-kristall, Sængurfatadagar. Meiriháttar tilboð.
Tekk-Kristall -aðeins í Kringlunni.

Haustmarkaður Húsasmiðjunnar hefst í dag í Skútuvogi 8.
Húsasmiðjan.

Verðsprengja á haustlaukum.
Blómaval.

Buffpíta.
Pítan Skipholti.

Heilsársseríur 499,-.
Blómaval.

Rósavendir 499,-.
Blómaval.

Danshljómsveitin Klassík laugardagskvöld.
Klúbburinn við Gullinbrú.

Haustmarkaður Húsasmiðjunnar, Skútuvogi 8, er opinn
til 17 í dag.
Húsasmiðjan.

Þýsk brauð og kökur.
Guðnabakarí Selfossi.

Nýjar haustvörur.
Ralph Lauren Laugavegi 40

Mundu eftir milljónunum.
Lottó.

Útsölulok. 50% afsláttur af öllum pottaplöntum.
Blómaval.

Það er allt að 80% afsláttur á haustmarkaði Húsasmiðj-
unnar í Skútuvogi 8. Láttu ótrúleg verð ekki fram hjá þér
fara,
Húsasmiðjan.

Kjúklingapíta.
Pítan Skipholti.

Þýskir dagar. 
Guðna-Bakarí Selfossi.

Golf skutbíll með sítengdu aldrifi á aðeins 1990 þúsund.
Opið til klukkan fjögur í dag.
Hekla.

Gerðu frábær kaup á Haustmarkaði Húsasmiðjunnar í
Skútuvogi 8. Opið til 17 í dag.
Húsasmiðjan.

Nýtt kortatímabil. Opið til sex.
Ikea.

50 barnabækur á frábæru verði.
Penninn -Eymundsson.

Tryggðu þér nýjan fjórhjóladrifinn Golf Variant, á aðeins
1990 þúsund. Opið til klukkan fjögur í kdag.
Hekla.

Vertu með í milljónapotti.
Lottó

Glæsilegt úrval af dúnúlpum.
Iðunn Kringlunni, Iðunn Laugavegi 40.

50 barnabækur á frábæru verði.
Bókabúð Máls og menningar Laugavegi.

Kalkúnapíta.
Pítan, Skipholti.

Gómsætt og gott. Þýskir dagar.
Guðna-Bakarí Selfossi

Grænmetispíta.
Pítan Skipholti.



VANTAR NÝ VETURDEKK 205755R16
S.8470077

Traxus 44”x21”x16” mícroskorin, ekinn
4000 km, sér ekki á þeim. Verð 140
þús. Uppl. bjarniknuts@hotmail.com
eða 846 8614.

Til sölu lítið notuð jeppadekk með
nöglum 285/75R16. Uppl. í síma 893
6364.

Vil kaupa original felgur undir Toyota
LandCruiser. Vinsaml. hringið í s. 821
5121.

Nagladekk á felgum 4 stk. 175/65 R14
undan Opel Astra árg. ‘97, einnig 4 stk.
155/80 R13 negld, ekki á felgum. Uppl.
í s. 694 2354.

Gott verð! 4 stk. ný Bridgestone heils-
ársdekk, loftbóludekk 195/65/15. Verð
32 þús. S. 692 6273.

Til sölu 38” hjólbarðar á 6 gata felgum.
Uppl. í síma 899 0364.

4 stk. lítið slitin BFGoodrich 225/75-
R16 á álfelgum sem passa undir Land-
Rover Discov., Defend og eldri Range
Rover. Verð 35.000. S. 840 5998.

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.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

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.

Bílapartasalan Japanskar Vélar s. 565
3400 varahlutir í flesta Japanska og
Kórianska bíla.

Pajero sjálfskipting með lágu, vél og
fleira smátt ‘87/’88. Selst á hálfvirði,
fyrstur kemur fyrstur fær. Uppl.
55555@islandia.is eða í s. 864 0963.

Range Rover ‘86+’87 til sölu til niður-
rifs. Seljast á slikk. Sími 894 5042.

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.

Ódýrir varahlutir til sölu í Susuki Baleno
‘97. Uppl. í síma 695 4363 & 551 0703.

Til sölu. HiLux drifsköft, gírkassi, lágt
drif, vökvastýrismaskína + dæla. omfl. 6
gata álfelur með 33”dekkjum. 6 gata
felgur. Einnig C3 sjálfsk. úr Ford. Uppl.
55555@islandia.is / 864 0963.

Ný sending komin af vinsælu viðar-
kamínunum á aðeins 43.900 kr.
Norme-x Auðbrekku 6 sími 565 8899
og 821 6920. Söluaðilar Ísafjörður s.
456 3345 og Hornafjörður sími 691
0231.

1000 kr. Tilboð!!!
Allar pizzur á matseðli eða með 2
áleggjum á aðeins 1000 kr. og hvít-
lauksbrauð fylgir frítt með, alla daga
þegar sótt er. Opið 16-21 alla daga.
Pizza 67 Austurveri, Háaleitisbraut 68.
S. 800 6767.

Stórglæsilegur í D-G skálum kr. 4.430,-
og buxur fást í stíl á kr. 2.285,- Misty,
Laugavegi 178, 105 Reykjavík sími 551-
3366 Mælum og veitum faglega ráð-
gjöf. Opið kl. 10-18 mán-fös kl. 10-14
lau.

Jólagjöfin í ár Golfcaddy á frábæru
kynningarverði kr 143.275. Skoðið nán-
ar á www.euro1sale.com Uppl. síma
867 7866.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Til sölu eldhústæki fyrir veitingahús.
Einnig vantar ýmis tæki. S. 899 8922.

Parket
Eigum til gegnheilt eikarparket á mjög
góðu verði. Verð frá 1.800 kr. fm. Leggj-
um einnig og slípum. Góð og persónu-
leg þjónusta. Sími 822 8928.

Echo-star gervihnattabúnaður til sölu.
Búnaðnum fylgja festingar og tenglar.
Diskurinn sem er ársgamall er á snún-
ingsfæti og tekur m.a. Thor og Sirius.
Einnig fylgir búnaðnum kort með að-
gang að Canal + og mörgum pay Per
View rásum sem sýna nýjustu bíó-
myndirnar. Samskonar búnaður kostar
190 þús. kr. nýr en þessi selst á 90 þús.
Nánari uppl. í s. 693 1836 e. kl. 18.

Til sölu nokkrir árgangar af hinu vinsæla
blaði Heima er best í fallegri möppu.
Ódýrt, 1500 kr. árgangurinn. Uppl. í s.
553 4938.

Innihurðir og eldhúsinnrétting með ofni
og helluborði fæst fyrir sanngjarnt verð.
Uppl. í s. 840 5912.

Baðinnrétting. Vel með farin ásamt
vaski og spegli. Breidd 1,7 m og 4 skáp-
ar í neðri einingu. Efri eining tveir 34 cm
skápar og 1 m breiður spegill á milli.
Verð 35.000 Uppl. í s. 891 8650.

Til sölu barnarúm frá Ikea með dýnu,
einnig 3 nagladekk á felgum 155x13.
Uppl í s. 822 1956.

Þvottavélar
Til sölu 3kg, 5kg og 9kg þvottavélar og
barkalaus þurrkari. Sími 847 5545.

100W Ampeg bassamagnari til sölu,
mjög lítið notaður. Verð 45 þús. S. 561
1074 & 862 5719.

Ísskápur 1.80 cm, tvískiptur, hvítur á 15
þús. Uppþvottavél á 10 þús. S. 821
4989.

Stórir 300w stofuhátalarar, 100w bak-
hátalarar á stöndum, 100w miðjuhátal-
ari, bassabox 150w. Allt selst á góðu
verði. S. 696 9813, Georg.

Íssk. 180 cm tvískiptur á 15 þ., 144 cm
á 10 þ., 126 cm á 8 þ. Þríhjól á 2 þ.
Hjólabretti á 3 þ. Barnabílstóll á 2 þ.
Línuskautar 2 þ. Barnakerra á 4 þ.
Einnig varahlutir í ýmsa bíla, 4 stk 13”
nagladekk á Subaru felgum á 8 þ. 4 stk.
195/65 15” á 6 þ. S. 896 8568.

Vantar flökunaborð fyrir 2-6 og fl. í fisk-
vinnslu, þarf að vera í góðu standi.
Uppl. í s. 891 7701.

Píanó
Sem nýtt. Young Chang eikarlitað pí-
anó. Harpa 122 cm. Verð 230 þús.
Uppl. í s. 892 4793.

Gott Yamaha píanó, H=1m, hnotu-
brúnt, hljómgott, 3ja pedala, v. 130 þ. S.
893 0512.

Til sölu DELL Inspiron 5150 ferðatölva.
Lítið notuð og mjög öflug. Verð 89 þús.
S. 690 3935.

Profilsög til sölu, vél í Peugot 306 ‘98,
vél og gírkassi í Toyota Carina E ‘97, vél
í Lancer 1600 ‘94 og hedd á Ford
Mermid, bátavél. Uppl. í s. 868 4543.

Til sölu sambyggð Shephard trésmíða-
vél. Verð 120 þús. Uppl. í s. 661 8984.

Arkítekta- og verfræði-
teikningar

Getum bætt við okkur arkítekta og verk-
fræði teikningum, 20 ára reynsla.
Teiknistofan TBV s. 824 7587 & 863
2520.

Óska eftir vinnuskúr. Þarf ekki að hafa
rafmagnstöflu. Uppl. í s. 892 7585 eftir
kl. 15.

Innihurðir.
9 stk. til sölu með körmum, húnum og
þröskuldum. Uppl. í síma 690 0062.

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.

Vorum að taka upp nýjar vörur. ATH
höfum opnað aftur á laugardögum frá
11-14. Opið frá 10-18 virka daga. H-
Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

Sportlegu Heilsuskórnir
Vinsælu Heilsuskórnir komnir aftur, 8
litir, einnig í gull og silfri, stærðir 35-43,
verð 3.990 kr. La Vida Laugavegi 51,
Gallery Freydís Laugavegi 59, Töff Föt
Húsavík, Okkar á milli Egilsstöðum,
Heimahornið Stykkishólmi, Nína Akra-
nesi.

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.
Sími 525 2400.

Tölvur

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Varahlutir
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Eldhúsinnrétting í góðu ástandi 60 þ.
Vestfrost frystir og ísskápur, b=60,
h=185 (25 +25 þ.) Toshiba örbylgjuofn
15 þ. S. 893 0512.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 824
1455 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Þrifvirkni Hreingerningar þjónusta. Tök-
um að okkur öll almenn þrif, Glugga-
þvott sem og fyrirtækja og heimilisþrif,
stigaganga og teppahreinsanir.Tilboð,
Tímavinna. Allar nánari uppl. í s. 869
3868 & 861 6512 eða senda fyrirspurn-
ir á trifvirkni@hotmail.com

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 / 663 7666.

Túnþökur.
Úrvals túnþökur til sölu. Frí heimkeyrsla.
Túnþökusala ÞG Ehf. S. 891 8891.

Alhliða garðyrkjuþjónusta. Halldór
garðyrkjumaður sími 698 1215.

Vantar þig skriftofu!
Tek að mér öll alhliða skrifstofustörf t.d.
bókhald, laun, tollskýrslugerð, árskýrsl-
ur. Upplýsingar gefnar í s. 895 3065.

Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.

Viðgerðir og málningaþjónusta, utan-
húss og innan. Uppl. í s. 869 3934. Við-
hald 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.

G.S. flutningar ehf. Getum bætt við okk-
ur öllum tegundum flutninga. 10 ára
reynsla. Upplýsingar gefur Stefán í s.
821 1966.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. - húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.).

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Tek að mér flísalagnir. Vönduð vinna.
Uppl. í s. 895 3308.

Getum bætt við okkur verkefnum í flísa-
lögnum, parketlögnum, málningu og
öðrum viðhaldsverkum. Uppl. í síma
824 7587.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og við-
gerðir. Uppl. í s. 893 6130.

Parketlögn - flísalögn - málun. Vönduð
vinna, tilboð. S. 892 9804.

Snögg viðbrögð - ódýrt
Tek að mér málun, sparsl, vegg- og gólf-
flísalagnir. Uppl. í s. 867 0709.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

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.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

Get útvegað Tombolini gæða harmon-
ikkur frá Ítalíu á góðu verði. Sendi
myndalista. Hafið samband. Uppl. í s.
462 4576 & 868 7294.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Spásíminn 908-5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Er byrjuð aftur vegna fjölda áskoranna.
Spái í spil og lófa, vinn einnig með
smærri eða stærri hópa af fólki að sjá úr
sínum fyrri lífum. Uppl. í s. 562 5210.

Spái í spilin með ykkur. Tímapantanir í
s. 691 8504. 100 kr. mín. Hildur.

Ósk 902 5151
Loksins. Ósk er komin aftur. Spáir í spil,
ástir, fjármál og heilsu, ræður einnig
drauma. Verið velkomin. Hringja e. kl.
14.

Símaspá 908 5959. Ástin, fjármál, heils-
an. Opið til 24. Laufey miðill. (athugið
nýtt númer)

Spái í spil. Tek fólk heim, ræð einnig
drauma, gef góð ráð, engar tímatak-
markanir. Tímap. í síma 891 8727,
Stella.

Til sölu notað Kamaro borðsög 3 metra
sleði og I.D.M kantlímingarvél. Selst
ódýrt. Uppl. í síma 897 1700.

Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Heilunarsetrið
Dvergshöfða 27. Símar: 567 7888 og
868 3894. heilunarsetrid.is

Næsta námsk. í svæðanuddi 3. okt.
Anna 8624898 Sigurbjörg 6906004
hugveislan.is

Salur til leigu. Salur í Rósinni Bolholti 4
er til leigu fyrir námskeið, fyrirlesta,
yogatíma, bænahópa o.s.fr. Sími 616
7657.

Tréskurður. Námskeið, leiðsögn, Hóls-
hrauni 5 Hf. Skurðstofa Sigurjóns s. 899
5716.

Ökukennsla, akstursmat. Kenni á Opel
Vectra. sími 898 2833, Marteinn Guð-
mundsson.

Sófalist
Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa, stóla og
borðstofustóla. Opið í dag laugardag
15-18. Sófalist, Síðumúla 20 (2 hæð),
www.sofalist.is Sími 553 0444.

Sjónvarpsskápur úr kirsuberjavið með
rennihurðum og glerhillum. Uppl. í s.
868 6099.

Brúnt gamaldags, vel með farið 3+2+1
sófasett til sölu. Selst á 15.000. S. 847
8645.

Bílskúrssala laugard. 17.9. Borðstofub. 6
stólar, stofub., kojur, skrifb., háfur og fl.
Uppl. í s. 891 6676.

Natuzzi leðursófasett til sölu kr. 50 þ.
Hillusamstæða beyki kr. 10 þ. Hvítt
hjónarúm með gafli kr. 10 þ. Hvít
kommóða kr. 2500. Uppl. í s. 899 4289
Jóhanna.

Koníkakslitað sófasett og sófaborð frá
Öndvegi til sölu. Uppl. í síma 868 5725.

Til sölu vegna fluttninga,Frystikista
lengd 120cm-breidd 62cm-hæð 85cm.
364L. C.a 5 ára á aðeins 27.000kr Uppl
í síma 6992282 og 8637118

AEG þvottavél til sölu. 4ra ára, lítið not-
uð, 1400 snúninga. Aðeins kr. 20 þús.
Kostar ný 68 þús. Sími 568 9404.

Nýtt Gallerí -> Gallerí Lind. Nýtt
sölugallerí með listmuni hefur opnað
að Bæjarlind 2 í Kópavogi. Kíktu á vef-
inn okkar www.gallerilind.is.

Úlpur, gallar og fl. Full búð af nýjum vör-
um. Róbert Bangsi... og unglingarnir
Hlíðasmára 12, sími 555 6688

Graco Autobaby bílstóll m/Base fyrir 0-
13 kg. BabyDan ömmustóll fyrri 0-12
mán. Lítið notað. Einnig Zbrautir m/eik-
arkappa 2x160 & 1x 420. S. 565 9690.

Tveir hreinræktaðir svartir labrador
rakkar til sölu, 10 vikna, ættbókarfærðir
og skoðaðir. Tilbúnir til afhendingar.
Upplýsingar í síma 824 1070

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Dýrabær.
Solid Gold hunda-og kattamatur. Dýra-
bær Hlíðasmára 9 Kóp. S.553-3062 op.
má-fö.12-18 lau 11-15.

Papillon hvolpar
Til sölu 2 papillon strákar. M/ættbók frá
HRFÍ. Glaðlegir og skemmtilegir smá-
hundar. Uppl. í síma 824 0115.

Til sölu hreinræktaður Chihuahua
hvolpastrákar. Tilbúnir til afhendingar.
S. 867 1947.

Gullfallegur 9 vikna ísl. hvolpur, selst
ódýrt. Uppl. í s. 662 5106.

Óska eftir hreinræktuðum eða blönd-
uðum loðnum kettlingi t.d. persnesk-
um eða norskum skógarketti. S. 861
1089, helst SMS.

Beagle hvolpur. Vegna ofnæmis þurf-
um við því miður að finna nýtt heimili
fyrir hvolpinn okkar. Nánari upplýsingar
á www.beagle-hvolpur.blogspot.com
og í síma 860 8040.

Til sölu amerískir Cocker Spaniel hvolp-
ar með ættbók frá HRFÍ. S. 868 0019.

Íslenskur Hvolpur
Gullfallegur íslenskur hvolpur til sölu.
Selst ódýrt. Uppl. í s. 869 6817.

30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%

kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,-

með afsl. og verð á 2,5 kg katta-
fóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd S. 587 0711

Dýraland Kringlan S.588 0711
Dýraland Spöng S.587 0744.

Dýrahald

Barnavörur

Málverk

Heimilistæki

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Trésmíði

Spádómar

Hljóðfæri

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Bókhald

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt
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Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum örfáa potta
hlaðna aukahlutum til afgreiðslu sam-
dægurs. Frábær tilboð í gangi. Fimm
ára ábyrgð. Frí heimsending hvert á
land sem er. Sendum bæklinga sam-
dægurs. Opið alla daga frá 9 til 21:00.
Allar nánari uppl. í s. 897 2902
mvehf@hive.is

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitt-
ing fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

Þurrkari! Amerískur General Electrics
þurrkari með barka. Tilboð. Kristinn
8934318.

Selst ódýrt. Einbreitt rúm, stór hvítur
baðvaskur og Gram ísskápur m. frysti-
skáp. Uppl. í síma 822 9002.

Til sölu 7 ára gamalt brúnt sófasett frá
Húsgagnahöllinni, 3ja og 2ja sæta sóf-
ar. Lítur vel út. Verð 30 þús. Einnig til
sölu ónotuð 8 ára Hot point þvottavél,
verð 25 þús. Uppl. í síma 898 1903,
863 8865 og 557 1207.

Laxá á Refasveit. Eigum laust frá 27-30
júlí og eftir miðjan sept. Uppl. í síma. S.
898 3440 & 824 5406 .

Úlpur, hlýjar peysur og hlífðarfatnaður,
múlar, mél og reiðtygi með enn meiri
afslætti á útsölulokum. Sendum í póst-
kröfu. Ístölt Bæjarlind, s. 555 1100.

Sölusýning á hrossum í Hestheimum
Rangárvallarsýslu nk. sun. 18. sept. kl.
14. Uppl. í s. 487 6666.

Er hryssan fylfull? Prófaðu með Pregna-
mare Fylprófinu frá Ísteka. Fæst m.a. í
Hestar og menn & MR-búðinni. Dreif-
ing. Parlogis hf.

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulist-
inn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

Svæði 105. Stúdíóíbúð fullbúin hús-
gögnum til leigu. Leiga 50 þús., allt inni-
falið. Fyrirframgr. 2 mán. Uppl. í s. 898
1492, e. hád.

4ra herb. íbúð til leigu í Vesturbænum.
Reglusem, tryggingavíxill. 108 þús. á
mán. Uppl. í s. 693 1836 e. kl. 18.

2ja herbergja íbúð í risi til leigu í Nökka-
vogi, verð 75 þús. á mánuði. Uppl. í s.
696 0505.

Snorrabraut
Til leigu 2ja herb. íbúð 55 fm, parket á
gólfum, laus strax. Aðeins reyklausir og
skilvísir koma til greina. Verð 75 þús. á
mán., engin hússjóður. Uppl. í s. 895
6123.

11 fm herbergi í Hfj. með aðgangi að
baði og eldhúsi. Sérinngangur. S. 821
4989.

3ja herb. íbúð til leigu í Vesturbæ Kóp.
frá okt. til 10. jan. Uppl. í s. 856 4967.

4ra herb. íbúð til leigu á góðum stað í
Breiðholtinu. 111 fm. Uppl. í síma 557
8518.

Par óskar eftir 2ja til 3ja herb. íbúð sem
fyrst. Uppl. í s. 690 3547, Egill.

Íbúð óskast í Hafnarfirði
Fjölskylda óskar eftir 3ja-4ra herbergja
íbúð í Lækjarskólahverfinu í Hafnarfirði.
Meðmæli ef óskað er. Öruggum og skil-
vísum greiðslum heitið. Upplýsingar í
síma 898 2181.

Feðgin óska eftir ódýrri 3ja herbergja
íbúð til leigu, hljóðlát skilvís og reglu-
söm. Erum með tvo fullorðna hljóðláta
hunda. Guðrún sími 868 1416.

Ungt par með barn óskar eftir 2-3 herb.
íbúð til leigu í 105 eða nálægt. Reyk-
laus og reglusöm. Sími 695 4495.

Par með 1 barn óskar eftir 2ja herb.
íbúð frá og með 1. okt. Greiðslugeta
60-65 þús. á mán. Helst í Árbænum.
Uppl. í s. 848 7314.

42 ára málara, reyklaus, vantar herbergi
með aðgangi að sturtu og eldhúsi eða
lítla íbúð, óskast sem fyrst. Miðsvæðis í
Kópavogi eða Reykjavík. Skilvísum
greiðslum og góðri umgengni heitið.
Upplýsingar í síma 824 8993.

Óska eftir húsnæði/plássi í miðborg
RVK til hljóðvinnslu. Hafið samband í s.
863 3364.

Óska eftir stúdíóíbúð á Reykjanessvæð-
inu Uppl. í s. 864 4241.

Par á þrítugsaldri, reyklaust og reglu-
samt óskar eftir góðri 3ja herb. íbúð
miðsvæðis í R.vík. Uppl. í s. 699 6142.

Einstaklingsíbúð eða 2ja herb. íbúð
óskast. Stórt herb, kemur einnig til
greina. Reglusemi heitið. Uppl. í s. 865
7323 eða 896 6638.

S.O.S. Erum 4ra manna fjölsk. sem er
búin að selja ofan af sér, bráðvantar
íverustað frá okt-mars. Sumarbústaður í
nágrenni RVK kæmi til greina, annars
2ja-3ja herb. íbúð. Upplýsingar í síma
660 1305.

Óska eftir 2ja herb. eða stúdíóíbúð í
Rvk. S. 896 8568.

Þrítugur karlmaður óskar eftir 2ja her-
bergja íbúð miðsvæðis í Reykjavík.
Reglusemi og skilvísar greiðslur. Uppl. í
s. 865 4568.

Íbúð eða herbergi óskast í Reykjavík
eða Seltjarnesi. S. 845 7158.

Óska eftir 3ja til 4ra herb. íbúð. Skilvís-
um greiðslum heitið, fyrirframgreiðsla
ef óskað er. S. 698 9119.

Jörðin Austurkot Vantsleysisströnd til
sölu ásamt útihúsum. Í íbúðarh. eru 2
íbúðir. S. 869 5212.

Til sölu eignarlóð í landi Reykjavalla
Biskupstungum. Vegur, heitt og kalt
vatn komið að lóðarmörkum og lóðin
er tilbúin til framkvæmda. Gott útsýni.
Uppl. í s. 891 6691.

Vantar 150-300fm húsnæði með góð-
um innkeyrsludyrum á Höfðanum eða
Hálsunum. Uppl. í síma 899-4443

Upphitað geymsluhúsnæði á Suður-
nesjum. Tek í geymslu tjaldvagna og
fellhýsi í vetur. Uppl. í s. 865 1166 &
895 5792.

Hýsum tjaldvagna ódýrt í Mosfellsbæ.
Vinsamlegast hafið samband, Bjarni
698 0906 & 820 0134.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Vantar pláss f/bifhjól í upphituðu húsn.
á svæði 109. Þarf frjálsan aðgang. S.
860 2703.

Óska eftir gleymslu- eða lagerhúsnæði
til leigu í Reykjav. 30-50 fm á fyrstu
hæð. Helst með innkeyrsludyrum, ekki
skilyrði. Uppl. í s. 896 2760.

Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, mið-
svæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530
gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting. www.gistiheimil-
id.dk 0045 24609552

Laghenta einstaklinga vantar til starfa á
hraðþjónustu Max1, Bíldshöfða Reykja-
vík. Áhugasamir leiti upplýsinga fyrir 21
september í síma 515 7093 milli kl. 16-
17 virka daga.

Matráður óskast
Viðkomandi þarf að vera ljúfur í lund,
vel skipulagður og vera fær um að elda
einfaldan og hollan mat við hæfi barna.
Leiðbeinandi. Óskum einnig eftir ljúf-
um og samtarfsfúsum einstaklingi til
starfa á næstu vikum þarf að bera
ómælda virðingu fyrir ungum börnum
og þörfum þeirra. Starf fyrri hluta dags
kemur tilgreina. Nánari upplýsingar
veittar í síma 557 7071 og 899 2056
Leikskólastjóri.

Domino’s Pizza óskar eftir starfsmönn-
um í fullt starf og í hlutastarf. Um er að
ræða verslun Domino’s í Ánanaustum.
Frábær starfsandi og skemmtilegur
vinnustaður fyrir hressa og duglega ein-
staklinga! Umsóknareyðublöð í verslun
og á www.dominos.is

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

Eldhússtarf
Viljum bæta við okkur hressum og
áreiðanlegum aðstoðarmanni í eldhús
eða góðum pizzabakara. Uppl. og um-
sóknir á staðnum eða á www.kringlu-
krain.is.

Veitingasaðurinn Purple Onion Hafnar-
stræti 18 óskar eftir starfsfólki í hluta-
starf.Uppl. veittar á staðnum ekki í síma.

Afgreiðsla/Pizzabakari
Pizza Pronto óskar eftir starfsfólki, heils-
dagsvinna, helgarvinna og næturvinna.
Uppl. í síma 517 5445 eða á staðnum,
Vallarstræti 4 við Ingólfstorg.

Íslensk/norsk fjölskylda með eitt barn í
Oslo óskar eftir reyklausri au-pair sem
fyrst. Helst 20 ára eða eldri. Nánari
uppl. í síma +4740414204 eða 892
3949.

Næsti bar auglýsir eftir starfsfólki í sal.
Ekki yngri en 20 ára. Uppl. í síma 844
1304, e. kl. 13.

Samtalsdömur óskast! Finnst þér gam-
an að tala við karlmenn um kynlíf?
Rauða Torgið leitar samstarfs við
djarfar, lostafullar símadömur. Uppl. á
www.raudatorgid.is (atv. í boði/síma-
dömur) og í s. 899 7987, skrán. í s. 552
3349.

Klikkað atvinnutækifæri!! Ertu að leita
að góðri vinnu/aukavinnu? Eru skuld-
irnar að sliga þig? Langar þig að geta
verið meira heima og notið þess að
eiga tíma með fjölskyldunni? Erum ekki
að tala um fæðubótarefni, snyrtivörur,
dollur eða tuskur, við erum með mun
betri en það allt. Kynntu þér málið á
www.simnet.is/okkarheimur

Bílaviðgerðir, framtíðarstarf, bifvéla-
virkja, vélstjóra eða mann vanan bíla-
viðgerðum vantar á lítið og snyrtilegt al-
hliða bílaverkstæði á höfuðborgar-
svæðinu. Uppl. í síma 894 2606.

Hrói Höttur Hafnarfj.
Óskum eftir starfsfólki í veitingasal, til
útkeyrslu og í eldhús. Vaktavinna og
hlutastörf. Æskilegur aldur 18-35. Uppl.
á staðnum, Hjallahraun 13 í Hfj., og í s:
565 2525.

Óska eftir konu í þrif í heimahús í Vog-
um 1-2 í viku, sem gæti einnig gætt bús
og barna þegar þörf er á. Uppl í síma
846 3424 Kjartan.

Frístundaheimili í Grafar-
vogi

Frístundamiðstöðin Gufunesbær óskar
eftir að ráða frístundaráðgjafa í 70%
starf til að hafa umsjón með starfi fyrir
börn með sérþarfir í frístundaheimilinu
Tígrisbæ í Rimaskóla. Menntunar og
hæfniskröfur: Uppeldismenntun á há-
skólastigi eða önnur sambærileg
menntun Reynsla af þverfaglegu starfi
með börnum.Áhugi á frítímaupp-
eldi/frístundastarfi Hæfni í mannlegum
samskiptum Frumkvæði og sjálfstæð
vinnubrögð Áhugasamir hafi samband
við Bjarney Magnúsdóttur, deildarstjóra
barnasviðs í Gufunesbæ í síma 520
2300.

Stýrimaður óskast á 60 tonna netabát
sem rær frá Suðurnesjum. Upplýsingar
í síma 848 4851.

Sólning óskar eftir starfsfólki á hjól-
barðaverkstæði. Uppl. í síma 544 5000
eða á staðnum að Smiðjuvegi í Kópa-
vogi.

Breiðholtsbakarí
Vantar starfskraft í verslun, skiptivaktir
og einhver helgarvinna. Ekki yngri en
18 ára. Reyklaus vinnustaður. Uppl. í s.
895 9420.

Sala og þjónusta við
stórmarkaði!

Við leitum að einstaklingi til
starfa við sölu og þjónustu í stór-
mörkuðum. Viðkomandi þarf að
hafa bílpróf. Vinnutími er frá 8 til

16.
Áhugasamir vinsamlegast

sendið upplýsingar um aldur
og fyrri störf á netfangið:

kristjan@freyja.is, vinsamleg-
ast setjið “Atvinna” í Subject.

Aðstoðarmenn óskast!
Óskum eftir að ráða aðstoðar-

menn í blikksmiðju.
Upplýsingar gefur Jón í s. 564

4111 & 893 4640.

Blikksmíði ehf.
Óskum eftir að ráða blikksmiði.
Upplýsingar gefur Jón í s. 565

4111 & 893 4640.

Melabúðin Þín verslun
óskar eftir rösku fólki til almennra
afgreiðslustarfa. Einnig vantar fólk
til hlutastarfa kvöld ( 17-20) og
helgar (aðra hverja helgi). Yngri
en 18 ára koma ekki til greina.

Umsóknareyðublöð og uppl. í
versluninni og hjá verslunar-

stjóra í s. 551 0224.

Kringlubón
Viljum bæta við okkur starfsfólki.
Vinnutími frá 9-19 eða eftir sam-

komulagi.
Upplýingar á staðnum eða í

síma 534 2455.

Vörubílastjórar og gröfu-
menn

Vantar vanan vörubílstjóra á 4
öxla Scaniu og mann á nýja
hjólavél Komatsu 160 árgerð

2005.
Uppl. í síma 822 2661.

Múrarar óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðar-
störf hjá Handlaginn. Mikil vinna

og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða

sendið umsóknir á handlag-
inn@handlaginn.is

Smiðir óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðar-
störf hjá Handlaginn. Mikil vinna

og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða

sendið umsóknir á handlag-
inn@handlaginn.is

Bakarí.
Starfskraft vantar í Bakaríið
Rangárseli og Bíldshöfða.

Uppl. í s. 898 5277, Lovísa &
695 4545, Drífa.

Ert þú ekki að fara í
skóla?

Okkur vantar fleira gott fólk í fullt
starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára
eða eldri, ert með góða ástundun

í vinnu, dugleg/ur og vilt vinna
með skemmtilegu og drífandi

fólki þá ert þú á réttum stað hjá
okkur. Borgum góð laun fyrir gott

vinnuframlag í góðu vinnuum-
hverfi.

Umsóknir á www.aktutaktu.is.
Upplýsingar veitir starfs-

mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836.

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og dug-
legu fólki á American Style. 100%

starf í boði í vaktavinnu í Skip-
holti. Líflegur og fjörugur starfs-

hópur. Æskilegur aldur 17 ára og
eldri.

Upplýsingar veitir starfs-
mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836 einnig umsóknir á

americanstyle.is.

Sölumaður - Eigandi
Góður og kraftmikill sölumaður,

með tengsl við stærri fyrirtæki og
stofnanir óskast sem fyrst til að

selja góða og auðseljanlega vöru
gegn prósentum. Topp sölutími
framundan. Góð uppgrip. Einnig

er mögulegt að selja allan lager +
fyrirtæki í heilu lagi traustum að-
ila, sem gæti með því skapað sér
sjálfstæðan rekstur, með góðri af-

komu.
Áhugasamir sendi helstu upp-

lýsingar á afgreiðslu Frétta-
blaðsins, Skaftahlíð 24 merkt:

“Gott mál” eða á netfang:
jjjj@simnet.is

Óskum eftir starfsfólki á
dag- og kvöldvaktir

Við hjá Skúlason leitum að fólki
18 ára og eldra við úthringingar

og símsvörun. Dag- og kvöldvaktir
í boði. Almenn tölvukunnátta

æskileg. Hafðu samband í síma
575 1500 eða á vakt-

stjorn@skulason.is og leggðu inn
umsókn.

Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Fasteignir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt
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Breiðholtsbakarí
Vantar starfskraft í verslun, helgarvinna.
Uppl. í s. 895 9420.

Bæjardekk Mosfellsbæ
Óskar eftir starfsfólki. Upplýsingar í
síma 566 8188 eða á staðnum.

Málari óskast
Málari eða starfsmaður vanur málning-
arvinnu óskast. Upplýsingar í síma 893
2385.

EUROPRIS. Aðstoðarverslunarstjóri
óskast í tvær verslanir. Upplýsingar í
síma 511 3322 og 533 3360 Europris.

Háseta vantar
á trillu sem stundar línuveiðar frá Pat-
reksfirði. Möguleiki að útvega húsnæði.
Uppl. í s. 898 3959 & 897 2427.

Vantar smiði og verkamenn í góða inni-
vinnu í vetur. Upplýsingar í s. 869 9814.

Aðstoðarmenn óskast við pípulagnir.
Uppl. í s. 892 4598 og joma@islandia.is

Verslun með kristal og aðrar gjafavörur
óskar eftir starfskrafti í hlutastarf. Upp-
lýsingar veitir Björg í s. 692 1715.

Óska eftir starfsfólki í fiskvinnslu í Rvk.
Vantar einnig verksstjóra í fiskvinnslu.
Uppl. í s. 846 7935 eftir kl. 14.

Atvinnumiðlun býður upp á hæft strafs-
fólk frá Lettlandi: Smiðir, bygginga-
menn o.s.frv. S. 845 7158.

Tek að mér þrif í heimahúsum og fyrir-
tækjum alla daga vikunnar. Uppl. í síma
865 7044.

25 ára vanur meiraprófsbílstjóri óskar
eftir vinnu. Er duglegur og reglusamur.
S. 697 3103.

Dísar páfagaukur týndist frá Stífluseli 9
þann 15/09. Uppl. í s. 692 8523.

Hárgreiðslustóll til leigu inni verslun á
Laugavegi. Góð aðstaða í skemmtilegu
umhverfi. Uppl. í s 697 3800.

Viltu vera memm?
300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

Einkamál

Ýmislegt

Tapað - Fundið

Atvinna óskast
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Umsóknir ver›a vi›gjørdar tríggjar fer›ir um ári›. 
Evstamørk fyri at senda inn umsóknir eru 
• 10 február fyri tiltøk í tí›arskei›num 10. február til 10. juli 
• 10. juni fyri tiltøk í tí›arskei›num 10. juni til 10. november 
• 10. oktober fyri tiltøk í tí›arskei›num 10. oktober til 10. mars 
Nærri uppl‡sing og umsóknarbla› fæst á fer›ará›unum, á www.tourist.fo og á www.icetourist.is

FITUR er grunnur, sum veitir stu›ul innan 
samstarv millum Føroyar og Ísland, fer›avinnuni 
at frama. 
Stu›ul ver›ur veittur innan hesi øki:
Fer›avinnuútbúgving
Samskipan av fer›um - "kombinationsturisme"
Fólksligt millumlandasamstarv, sum gevur vitan 
innan mentan, livihátt, vinnur v.m.
Samstarv millum flutningsfeløg
Markna›arføring innan fer›avinnu

Til dømis ver›ur stu›ul veittur til:
• Ítróttarfeløg
• Skúlar og útbúgvingarstø› 
(kunningarfer›ir)
• Vinnufeløg
• Kommunal samstarvsfeløg
• Vinarb‡ir
• Hátí›arhald

Umsóknir skulu skrivast á donskum ella enskum og sendast til:

ella

Sögufélag
Aðalfundur Sögufélags verður 

haldinn í húsi félagsins Fischersundi
3, laugardaginn 24. september og

hefst hann kl. 14.00.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Bjarni Einarsson, fornleifafræðingur flytur 

erindi Bær í Öræfum: 
Augnabliksmynd árið 1362.

Stjórnin.

Barnafataverslunin SPEZ 
TICKET TO HEAVEN kuldagallarnir komnir. 

4 litir verð aðeins 9.950. 
Full búð af nýjum vörum.
Sendum í póstkröfu! 

Vörumerki: Sanetta, TICKET TO HEAVEN, Fixoni, EXBOYS, COLLEXION.

Barnafataverlsunin SPEZ, Hafnarstræti 98, 600 Akureyri  s: 461-1433

Ísafoldarprentsmiðja er elsta 
prentsmiðja landsins, stofnuð 
1877. Hjá félaginu starfa 
um 75 manns. Prentsmiðjan 
prentar m.a. Fréttablaðið 
og DV ásamt fjölda annarra 
verkefna.

Næturvinna

Vegna aukinna verkefna vantar okkur fólk til starfa 
við pökkun á dagblöðum og tímaritum. Unnið er á 
næturvöktum frá 22:00 - 04:00. Mikil vinna framundan.

Frekari upplýsingar veita í síma milli 09:00 - 13:00 
Halldór Jakobsson – sími: 664 0302
Kolbrún Guðmundsdóttir – sími: 664 0300

Suðurhraun 3  |  210 Garðabæ  |  Sími: 59 50 300  |  Fax: 59 50 310  |  isafold@isafold.is  |  www.isafold.is

ATVINNA

TIL SÖLU

TILKYNNINGAR



FASTEIGNIR
LAUGARDAGUR 17. september 2005

AUGLÝSTU FASTEIGNINA ÞÍNA 
Á RÉTTUM STAÐ

Lestur mánudaga* 
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Rúmlega 60% fleiri Íslendingar á aldrinum 

25–54 ára lesa mánudagsblað Fréttablaðsins 

frekar en mánudagsblað Morgunblaðsins.

Á mánudögum fylgja með Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um fasteignir. 

Nýttu þér gott tækifæri og auglýstu fasteignina þína í Fréttablaðinu.

* 25–54 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 
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Draumahús ehf – Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, 
löggiltir fasteignasalar. - Mörkin 4, 108 Reykjavík 

Sími 530 1800 - Fax: 530 1801 - draumahus@draumahus.is - www.draumahus.is 

22.800.000 
Björt og falleg 4ra herb. 111,5 fm endaíbúð á 2. hæð með sérinn-
gangi úr sameiginlegum garði. Parket og flísar á öllum gólfum. 
Stutt í grunnskóla. LAUS STRAX. Gylfi og Helga taka á móti gestum

Þrastarás 18 - 221 Hfj  OPIÐ HÚS Í
DAG KL. 16:00 - 18:00 

Opið hús í dag milli kl. 15.30 - 16.30 
að Funalind 9, 201 Kóp.

D r a u m a h ú s  e h f  • H j a l t i  P á l m a s o n  h d l .   o g  S i g u r ð u r  J .  S i g u r ð s s o n ,  
l ö g g i l t i r  f a s t e i g n a s a l a r  • M ö r k i n  4   •   1 0 8  R e y k j a v í k  • S í m i  5 3 0  1 8 0 0

F a x  5 3 0  1 8 0 1   •   w w w . d r a u m a h u s . i s   •   d r a u m a h u s @ d r a u m a h u s . i s

23.500.000 
Sérlega falleg 99,4 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í vönduðu fjölbýli. (bjalla merkt 301)

ROFABÆR 27

OPIÐ HÚS
MILLI KL. 1400
OG 1500 Í DAG
Falleg og björt, fjögurra her-
bergja, 112,5 fm. enda- íbúð á
annarri hæð á góðum stað í 
Árbæjarhverfi. Forstofa og hol
eru flísalögð, stofa og borð-
stofa eru parketlagðar, gengið er úr stofu út á suð-
ursvalir. Eldhús er með flísum á gólfi og milli skápa,
falleg nýleg innrétting, borðkrókur. Inn af eldhúsi er
þvottahús og búr. Á svefnherbergjagangi eru þrjú svefnherbergi auk baðher-
bergis. Hjónaherbergi er rúmgott og með góðum skápum, tvö barnaherbergi,
baðherbergi er flísalagt hólf í gólf og með smekklegri, nýlegri innréttingu. Í
sameign er þvottahús, hjólageymsla og sér-geymsla. Sameign er nýmáluð og
snyrtileg. Góð, vel staðsett íbúð (fallegt útsýni), stutt er í alla þjónustu svo sem
skóla, leikskóla, verslanir og heilsugæslu.
Verð : 19,9 millj

HÚSANAUST BORGARTÚNI 29 SÍMI 530 7200
Ásgeir Erling Gunnarsson lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16.00 - 17.00

Guðmundur St. Ragnarsson - löggildur fasteignasali

HLÍÐARÁS 8 270 MOS.
253,7 fm • 8 herb. • Einbýli  Verð: 49.500.000,- 
NÝTT Í SÖLU! Gullfallegt nýstandsett einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr á 1.556 fm. eignalóð á einum besta útsýnisstað í Mosfells-
bænum. Húsið er við enda í botnlangagötu og er búið að breyta eigninni í
2 íbúðir, en mjög auðvelt að breyta aftur í einbýli.
Falleg gólfefni og nýjar innréttingar. Einstakt nuddbaðkar
sem er nýtt og með fjarstýringu á efra baðherbergi. Stór
viðarpallur og verönd er við norð-vestur hlið hússins.
Eignin er í góðu ástandi að utan að sögn seljanda og lítur
vel út, en eignin er að mestu leiti endurnýjuð að innan.
Eign í toppstandi!
Áslaug Baldursdóttir,
sölumaður á staðnum í dag. Sími: 822-9519

Áslaug
Baldursdóttir
sölumaður

FLATAHRAUN 16b, 220 HAFNARFJ.

OPIÐ HÚS
MILLI KL. 1400
OG 1500 Í DAG
Á jarðhæð, björt, og rúmgóð 3ja
herbergja íbúð, íbúðin hefur ver-
ið mikið endurnýjuð á smekk-
legan hátt. Forstofa og hol með
nýlegum fataskápum ,parket á gólfi. Stofan er björt
og opin, stórir gluggar, parket á gólfi, útgengt á
suður-svalir og af svölum út í garð. Eldhús er með
góðri innréttingu, borðkrókur. Á svefnherbergjagangi eru tvö svefnherbergi auk
baðherbergis og skápa. Hjónaherbergi er rúmgott með nýlegir stórir skápar,
barnaherbergi með parketi. Nýlega uppgert baðherbergi, baðkar. Sér þvotta-
hús og geymsla innan íbúðar. Hjólageymsla í sameign. Suðursvalir útfrá stofu,
útgengt af þeim í fallegan garð. Þrjár hliðar hússins eru klæddar viðhaldslítilli
klæðningu. Verð : 20,9 millj.

HÚSANAUST BORGARTÚNI 29 SÍMI 530 7200
Ásgeir Erling Gunnarsson lögg. fasteignasali

Til sölu nýlegur sumarbústaður, 
tæplega 60 fm, með stórri glæsilegri
verönd - austur í Grímsnesi.
Honum fylgja veiðiréttindi í á.

Upplýsingar í síma 847-1454.

Sumarbústaður

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Vissir þú ...

... að yngsta manneskjan til að fara
á norðurskautið hét Alicia
Hemplean-Adams og var 8 ára og
173 daga þegar hún kom þangað?

... að yngsti maður til að heim-
sækja báða pólana hét Jonathan
Silverman? Hann var 9 ára gamall
þegar hann kom á suðurskautið
og 11 ára þegar hann kom á norð-
urskautið.

... að 937 manns tóku þátt í fjöl-
mennasta hópjóðli heims árið
2002 og var jóðlað í meira en eina
mínútu?

... að fjórir bifvélavirkjar frá Þýska-
landi tóku einu sinni vél úr
Volkswagenbjöllu, komu henni fyr-
ir í annari og óku svo bílnum fimm
metra leið á einni mínútu og 37
sekúndum?

... að Omar Hanapiev frá Rússlandi
dró 576 tonna olíuflutningaskip 15
metra vegalengd með tönnunum?

... að mesta þyngd sem hefur verið
lyft með litla fingri er 89,6 kíló?

... að mesta þyngd sem hefur verið
lyft með geirvörtum er 21,9 kíló?
Þyngdinni var haldið í fimm sek-
úndur.

... að Om Prakash Singh frá Ind-
landi stóð hreyfingarlaus, fyrir utan
að depla ósjálfrátt augunum, í 20
klukkustundir, tíu mínútur og sex
sekúndur?

... að Wim Hof frá Hollandi stóð í
keri fullu af ísmolum, íklæddur
sundskýlu einni fata í eina klukku-
stund og sjö mínútur?

17. september  LAUGARDAGUR

Boyd litli leikur sér með laufblöðin í Reykjavík. LJÓSMYND: VILHELM GUNNARSSON

SJÓNARHORN

Vill hafa það rólegt 
á afskekktum stað

Ragnar Sólberg Rafnsson tónlistarmaður
„Garðseyri í Skötufirði er uppáhaldsstaðurinn minn,“ segir Ragnar þegar hann
er spurður um uppáhaldsstaðinn. „Það er vegna þess að þar er svo ótrúlega
friðsælt og gott og öðruvísi. Þar eru fjöll og sjór og svolítill sveitafílingur sem
er ótrúlega gott fyrir borgarbarn eins og mig. Ég væri líka alveg til í að vera
einhvern tímann á mánudagskvöldi uppi í fjöllum í Tíbet,“ segir Ragnar.

UPPÁHALDSSTAÐURINN
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HVAÐ ER FELLIBYLUR OG VIÐ
HVAÐA AÐSTÆÐUR MYNDAST
FELLIBYLJIR?
AF HVERJU ER FELLIBYLJUM
GEFIN NÖFN?

Fellibyljir eru djúpar og krappar
lægðir sem myndast yfir hafi í
hitabeltinu. Lægðir þessar valda
oft miklu tjóni þegar þær ganga á
land, ýmist vegna fárviðris, úr-
fellis eða sjávarflóða sem oft
fylgja.

Hlýtt og rakt loft nálægt yfir-
borði jarðar
Ólíkt lægðum sem fara um Ísland
og myndast og dýpka á mörkum
kaldra og hlýrra loftmassa sækja
fellibyljir orku sína í varma sem
losnar úr læðingi við það að raki í
lofti þéttist í skýjadropa. Slík
þétting á sér stað í risavöxnum
skúraklökkum þar sem upp-
streymi er mikið. Nauðsynlegt
skilyrði þess að uppstreymi með
rakaþéttingu eigi sér stað í stór-
um stíl er hlýtt og rakt loft nálægt
yfirborði jarðar. Þær aðstæður
má finna yfir úthöfum í hitabelt-
inu, þar sem fellibyljir verða til
og eflast.

Kraftar og hröðun
Skúraklakkarnir sem eru undan-
farar fellibyljanna myndast og

raðast einkum saman í lægðar-
drögum í staðvindabeltinu. Þegar
komið er nokkur hundruð kíló-
metra frá miðbaug er svigkraftur
jarðar nægilega sterkur til að
sveigja loft af leið þess inn að
miðju lægðar. Kemst þannig á
hringstreymi sem er haldið við af
jafnvægi þrýstikrafts, svigkrafts
jarðar og miðflóttakrafti. Deila
má um hvort nefna eigi síðast-
nefndu þættina krafta, því hér er
um að ræða hröðun sem er til
komin vegna snúnings jarðar og
vegna hringhreyfingar loftsins
umhverfis fellibylinn. Þrýsti-
krafturinn togar loftið inn að
miðju lægðarinnar, en svigkraft-
urinn og miðflóttakrafturinn leit-
ast í grófum dráttum við að toga
loftið út frá miðju lægðarinnar.

Sjórinn við Ísland ekki nógu
heitur
Oft er miðað við að yfirborðshiti
sjávar þurfi að vera 26˚C hið
minnsta til þess að fellibylur geti
myndast. Við suðurströnd Íslands
fer sjávarhiti ekki mikið yfir 10˚C
og má á því sjá að sjórinn þyrfti
að hlýna mikið til að fellibyljir
gætu myndast á okkar slóðum. Á
hinn bóginn verða stundum til
smáar en krappar lægðir á norð-
urslóðum sem svipar nokkuð til
fellibylja, en eru víðáttuminni og
hvergi nærri eins djúpar. Eru það
svokallaðar heimskautalægðir, en
þær myndast í ísköldu lofti sem
streymir yfir tiltölulega hlýjan
sjó. Líkt og fellibyljir sækja lægð-
ir þessar orku sína að verulegu

leyti í losun dulvarma við þétt-
ingu raka.

Óveður á Íslandi
Árlega berast nokkrir fellibyljir á
norðurhveli jarðar inn á norðan-
vert Atlantshaf og þar geta þeir
stuðlað að myndun krappra lægða
af þeirri gerð sem myndast í vest-
anvindabeltinu og fer oft um Ís-
land. Leifar af fellibyl orsökuðu
mikið óveður á Íslandi 24. septem-
ber 1973. Tjón varð töluvert og er
veðrið meðal annars minnisstætt
vegna þess hve mörg tré féllu í
Reykjavík. Óveður þetta hefur
verið kennt við fellibylinn Ellen.

Nafngiftir fellibylja
Fellibyljum eru gefin mannanöfn
til að auðvelda umræðu um þá.
Nafngift er auk þess talin draga
úr líkum á misskilningi við miðl-
un viðvarana ef margir fellibyljir
eru samtímis á ferð. Fyrr á tímum
var algengt að fellibyljir væru
nefndir eftir dýrlingum, en heim-
ildir eru um kvenmannsnöfn frá
19. öld. Árið 1953 hóf Bandaríska
veðurstofan að gefa fellibyljum
kvenmannsnöfn og síðar tók Al-
þjóða veðurfræðistofnunin við út-
gáfu nafnalista fyrir fellibylji. Á
8. áratugnum þótti ekki lengur
viðeigandi að nefna fellibylji ein-
ungis eftir konum og 1978-1979

voru karlmannsnöfn
tekin upp til jafns
við kvenmannsnöfn.

Sömu nöfnin notuð
á 7 ára fresti
Í gangi eru 6 listar
með nöfnum yfir
fellibylji á Atlants-
hafinu sem notaðir
eru til skiptis.
Þannig er listinn
sem notaður er árið
2005 sá sami og not-
aður var árið 1999
og verður notaður
aftur 2011. Nöfnum
á þessum listum er

aðeins breytt ef fellibylur hefur
valdið stórfelldu eignartjóni eða
mannskaða þannig að ekki þyki
við hæfi að nota það aftur. Dæmi
um nöfn sem lögð hafa verið af
eru „Andrew“ en hann gekk yfir
Bahamaeyjar, Suður-Flórída og
Louisíana árið 1992, og „Mitch“
sem gekk yfir Mið-Ameríku árið
1998. Ólíklegt verður að telja að
nafnið „Katrina“ verði haft áfram
á listanum eftir það mikla tjón
sem hún olli í lok ágúst 2005. Á
heimasíðu Bandarísku fellibylja-
stofnunarinnar á slóðinni
http://www.nhc.noaa.gov/aboutna
mes.shtml er hægt að skoða þessa
lista.

Nafngiftir íslenskra óveðra
Vísir er að nafngift á óveðrum á
Íslandi. Jafnan er talað um „Hala-
veðrið“ þegar átt er við mann-
skaðaveðrið á Halamiðum út af
Vestfjörðum í febrúar 1925.
„Engihjallaveðrið“ hefur verið
notað um óveður 16.-17. febrúar
1981 en það olli meðal annars tölu-
verðu tjóni á bílum við Engihjalla
í Kópavogi. Í „Flóðaveðrinu“ þann
9. janúar 1990 gekk sjór á land við
suðvesturströndina og olli miklu
tjóni. Ein krappasta lægð síðustu
aldar fór norður með vestanverðu
landinu 3. febrúar 1991 og olli
geysilegu tjóni, meðal annars á
gróðurhúsum í Hveragerði. Hefur
sú lægð stundum verið nefnd
„Gróðurhúsalægðin“.

Haraldur Ólafsson, veðurfræðing-
ur, prófessor í veðurfræði við HÍ.

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast. Að jafn-
aði birtast þar 15-20 ný svör í hverri viku. Skólanemar nota vefinn mikið og má
merkja það meðal annars á því að aðsóknin vex nú dag frá degi eftir að skólastarf
haustsins hófst. Gestir eru nú yfir 2.000 á dag um miðja vikuna. Meðal spurninga
sem glímt hefur verið við að undanförnu eru: Hvernig eru kívíávextir ræktaðir, hvað
er siðferði, getur þú sagt mér frá stökklum, hver fann upp stafrófið, af hverju ganga
sumir í svefni og hvaða dýrategundir eru með stærstu heilana? Hægt er að lesa svör
við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum á slóðinni www.visindavefur.hi.is

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

FELLIBYLUR

edda.is

Í Völuspá segir völva frá því hvernig 
heimurinn var skapaður, og síðan 
norrænu goðin og fyrstu mennirnir. 
Hér gera Þórarinn Eldjárn og Kristín 
Ragna Gunnarsdóttir þetta forna og 
fræga kvæði aðgengilegt fyrir börn á 
öllum aldri í leikandi vísum og litríkum 
myndum.

KEMUR
ÚT Í DAG!

Leikandi vísur 
   og litríkar myndir

Fornt og frægt kvæði

Sýning á myndum Kristínar Rögnu 
Gunnarsdóttur og ljóðum Þórarins 
Eldjárns úr bókinni: Gallerí Sævars 
Karls, Bankastræti 7, 17. sept. - 7. okt.
Börn sérstaklega velkomin! 

Kosningaskrifstofan 
opnar í dag kl. 14
 gamla moggahúsinu - aðalstræti 6

www.gislimarteinn.is

Það verður skemmtileg dagskrá fyrir 

alla fjölskylduna í Aðalstrætinu í dag. 

Stefán Hilmarsson og Eyjólfur 

Kristjánsson taka meðal annars góða 

syrpu, Lilli klifurmús og Mikki refur 

skemmta börnunum. Boðið verður upp 

á kaffi og með því. Allir velkomnir.



Hlutfall erlendra starfs-
manna á vinnumarkaði á
Íslandi er með því sem

mest gerist á Norðurlöndunum.
Alls er 4,5 prósent vinnuaflsins á
Íslandi erlendir ríkisborgarar og
aðeins í Svíþjóð er hlutfallið
hærra, eða 4,6 prósent.

Í Danmörku, þar sem umræð-
an um útlendinga hefur verið
hve mest áberandi, er hlutfall er-
lendra ríkisborgara á vinnu-
markaðinum 3 prósent. Hlutfall-
ið er lægst í Finnlandi þar sem
1,4 prósent vinnuafls eru erlend-
ir ríkisborgarar. Miðað er við töl-
ur frá 2002.

Útlendingum búsettum á Ís-
landi hefur fjölgað verulega á
undanförnum áratug og eru rúm-
lega tvöfalt fleiri nú en 1995. Alls
eru tæplega 11 þúsund erlendir
ríkisborgarar skráðir með lög-
heimili á Íslandi og eru það 3,6
prósent af mannfjölda á Íslandi.
Af þeim eru um sjö þúsund á
vinnumarkaði. Árið 1995 voru er-
lendir ríkisborgarar á Íslandi um
4.800.

Útlendingar með vinnu
„Það sem er jákvætt við þennan
samanburð er hversu stór hluti út-
lendinga á Íslandi er með vinnu
enda fá útlendingar ekki atvinnu-
leyfi á Íslandi nema að vera
komnir með starf,“ segir Gissur
Pétursson, forstjóri Vinnumála-
stofnunar.

Reglur um atvinnuleyfi á Ís-
landi eru þannig að atvinnurek-
andi sækir um leyfi fyrir erlend-
an starfsmann sem hann hyggst
ráða í vinnu og fær útgefið at-
vinnuleyfi fyrir hann að því til-
skildu að fullreynt sé að ekki fáist
Íslendingur í starfið. Ekki er þörf
fyrir einstaklinga innan Evrópu-
sambandsins að sækja sérstak-
lega um atvinnuleyfi.

Fjölda útgefinna atvinnuleyfa
er stýrt með tilliti til stöðunnar á
vinnumarkaðnum. Eftir því sem
þörfin á vinnuafli eykst er tíma-
bundnum atvinnuleyfum fjölgað.
Að sögn Gissurar er ekki mikið
um það að umsóknum um atvinnu-
leyfi sé hafnað nema á þeim for-
sendum að starfsmenn sem búa í
Evrópusambandsríkjunum eiga
að hafa forgang yfir þá sem eru
utan sambandsins.

Vantar 3.000 manns
Dregið hefur verið úr útgáfu
óbundinna atvinnuleyfa, sem áður
voru veitt sjálfkrafa ef einstakling-
ur hafði starfað hér á landi í þrjú
ár. Ástæðan fyrir því að nú eru nær
einungis veitt tímabundin atvinnu-
leyfi sem ekki veitir sjálfkrafa bú-
seturétt eftir ákveðinn tíma er sú
að með þeim er auðveldara að
bregðast við sveiflum í atvinnulíf-
inu en annars. „Viðbótarhópurinn
sem kemur hingað til starfa þegar
stórframkvæmdir standa yfir
hverfur aftur af landi þegar þeim
lýkur,“ bendir Gissur á.

Aðspurður segist Gissur telja

að nú um stundir séu allt að þrjú
þúsund störf sem ekki tekst að
manna vegna skorts á vinnuafli.
Þrátt fyrir það verður útgefnum
atvinnuleyfum ekki fjölgað um-
fram það sem þegar hefur verið
gefið út.

„Við verðum líka að vera undir
það búin að geta tekið bakslagið.
Það stórlega vantar fólk til
skamms tíma en hið opinbera get-
ur ekki látið stýrast af því heldur
þarf að hugsa fram í tímann. Það
getur vel verið að það vanti jafn-
vel tvö þúsund manns á vinnu-
markaðinn um þessar mundir en
það getur líka verið að seinnipart
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Frábær grín- og spennumynd
Frumsýnd 16.09.05

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið. 

One guy walks the walk

Samuel L. JackssonSamuel L. Jacksson Eugene LevyEugene Levy

The other talks and talks...

BTC TMF

POWERED BY

VINNUAFL Á ALDRINUM 16-64 ÁRA

Land Alls Innlendir Erlendir ríkisborgarar Hlutfall
Ísland 155 þús. 148 þús. 7 þús. 4,5%

Noregur 2.354 þús. 2273 þús. 81 þús. 3,4%

Danmörk 2.822 þús 2736 þús. 86 þús. 3,0%

Svíþjóð 4.498 þús 4292 þús. 206 þús. 4,6%

Finnland 2.669 þús 2631 þús. 38 þús. 1,4%

HEIMILD: Vinnumarkaðskönnun Eurostat

ERLENDIR RÍKISBORGARAR MIÐAÐ VIÐ ÍBÚAFJÖLDA 2002 

Land Fólksfjöldi Erlendir ríkisborgarar Hlutfall

Ísland 288.471 10.221 3,5%

Noregur 4.525.000 185.863 4,1%

Danmörk 5.101.625 266.729 5,2%

Svíþjóð 8.929.587 474.099 5,3%

Finnland 5.181.000 103.682 2,0%

Erlendir ríkisborgarar á Íslandi eru tvöfalt fleiri nú
en fyrir áratug. Hlutfall erlends vinnuafls er me› flví
sem mest flekkist á Nor›urlöndunum og töluvert
hærra en í Danmörku. Tæp 3.000 störf eru laus á Ís-
landi. Sigrí›ur Dögg Au›unsdóttir ræddi vi› sérfræ›-
inga og r‡ndi í n‡jar tölur.

Erlent starfsfólk einna flest á Íslandi

■ HLUTFALL ERLENDRA RÍKISBORGARA 
AF MANNFJÖLDA Á ÍSLANDI 1995-2004

3,6%

1995
1,8%

2004



ársins 2007 verði það tvö þúsund
manns of mikið, hvað gerum við
þá?“ spyr hann. „Þá er betra að
reyna að teygja þessa teygju svo-
lítið frekar en að flytja inn fjölda
fólks til að vinna þessi störf og
sitja svo uppi með það þegar at-
vinnuástandið versnar,“ segir
Gissur.

Innflutningur vinnuafls lausnin
Tryggvi Þór Herbertsson, for-
stöðumaður Hagfræðistofnunar
Háskóla Íslands, er ekki fyllilega
sammála Gissuri um að aukinn
innflutningur erlends vinnuafls
dragi dilk á eftir sér. Hægt sé að
koma í veg fyrir að atvinnuvand-
ræði skapist meðal erlends vinnu-
afls þegar atvinnumarkaðurinn
harðnar með því að senda það þá
úr landi þegar aðstæður breytast
eins og markmiðið sé með útgáfu
tímabundinna atvinnuleyfa.

„Ég tel að Ísland eigi að manna
þau störf, sem ekki tekst að ráða
íslenskt starfsfólk í, með innflutn-
ingi vinnuafls,“ segir Tryggvi.
„Það er að mörgu leyti lausn fyrir
Ísland þegar koma tímabil þar
sem er mikill hagvöxtur og mikil
þensla líkt og núna,“ segir hann.

Gissur heldur því fram að auk-
inn innflutningur erlends vinnu-
afls komi í veg fyrir hækkun
lægstu launa. „Það er ekkert
óeðlilegt við það að borgararnir,
sem taka á sig atvinnuleysi þegar
það verður, fái notið einhvers þeg-
ar þenslan er mikil. Það er ekki
gott að lofta alltaf út þenslunni á

vinnumarkaði með því að draga
inn ódýrt vinnuafl sem heldur
niðri laununum. Þá verður munur-
inn á því að vera í vinnu og ekki
vinnu svo lítill enda eru það verst
launuðu störfin sem vantar starfs-
fólk í,“ segir Gissur.

Tryggvi er ekki á þessari skoð-
un. „Það er alveg ljóst að það er
ekki til að lækka launin að flytja

inn erlent vinnuafl. Hins vegar er
ljóst að það verður ekki jafnmikil
þensla á vinnumarkaði og því létt-
ir það á hagkerfinu. Gríðarlega
mikill innflutningur á erlendu
vinnuafli hefur átt sér stað frá því

um 1997, með undantekningum
2001 og 2002. Kaupmáttur launa á
Íslandi hefur á sama tíma vaxið
gríðarlega mikið í alþjóðlegum
samanburði. Kenningin um að
innflutningur erlends vinnuafls
þrýsti niður laununum stenst því
ekki,“ segir hann.

Skammtímahagsmunir ráða
Spurður hvort megi eitthvað lag-
færa í stefnu Íslendinga gagnvart
innfluttu vinnuafli segir Gissur að
við séum dálítið á valdi skamm-
tímahagsmuna. „Miklar kröfur
eru um það að bætt sé hratt úr
vinnuaflsskorti án þess að hugsa
til enda hvert það muni svo leiða.
Við erum komin alveg í sama far-
ið og hin Norðurlöndin voru fyrir
20 árum, með háu brottfalli inn-
flytjendabarna úr framhaldsskól-
um, innflytjendurnir eru farnir að
móta samfélög og farnir að setjast
að í ákveðnum hverfum. Þetta er

verulegt umhugsunarefni,“ segir
Gissur.

Tryggvi segir að ekki sé hægt
að bera ástandið hér við það sem
gerðist í Danmörku á áttunda ára-
tugnum. Danir hafi hleypt útlend-
ingum inn í landið án atvinnu svo
stór hluti þeirra hafi endað á því
að þiggja félagslegar bætur. „Hér
kemur hins vegar enginn til lands-
ins sem ekki hefur atvinnuleyfi og
það er stóri munurinn,“ bendir
Tryggvi á.

Gissur segir að margir hafi
gagnrýnt það að atvinnuleyfi séu
gefin út á fyrirtæki en ekki einstak-
linga. „Því hefur verið haldið fram
að það gefi fyrirtækjunum kost á
því að halda erlendum starfsmönn-
um í eins konar vistarbandi. Hið já-
kvæða við þetta kerfi er hins vegar
það að engum útlendingi er hleypt
inn í landið án atvinnu og er at-
vinnuleysi útlendinga á Íslandi því
nánast ekkert,“ segir Gissur. 
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Gríðarlega mikill
innflutningur á er-
lendu vinnuafli hef-

ur átt sér stað frá því um
1997, með undantekningum
2001 og 2002. 

MANNFJÖLDI EFTIR RÍKIS-
FANGSLANDI 2004 

Pólland 1.903
Danmörk 890
Ríki í fyrrum Júgóslavíu* 670
Filippseyjar 647
Þýskaland 540
Bandaríkin 515
Taíland 490
Litháen 423
Portúgal 357
Bretland 341
Svíþjóð 306
Noregur 293
Víetnam 239
Ítalía 229
Kína 227
Rússland 195
Frakkland 131
Holland 119
Tékkland og Slóvakía 117
Úkraína 106
Spánn 100
Rúmenía 90
Lettland 89
Finnland 87
Kanada 73
Eistland 66
Búlgaría 64
Marokkó 63
Austurríki 57
Indland 51
Nepal 50
Önnur lönd færri en 50

Ísland 282.941
Alls 293.577

*Undir þennan flokk falla einstaklingar með
ríkisfang í þeim löndum sem heyrðu undir
Sambandsríki Júgóslavíu fyrir 1992, þ.e. Bosn-
ía og Hersegóvína, Króatía, Makedónía, Serbía
og Svartfjallaland og Slóvenía.

Heimild: Hagstofa Íslands

ERLENDIR STARFSMENN Á
KÁRAHNJÚKUM Alls starfa um sjö
þúsund útlendingar á Íslandi og er hlutfall
erlendra starfsmanna með því sem hæst
þekkist á Norðurlöndum, en er aðeins
hærra í Svíþjóð. Tuttugasti hver
starfsmaður á Íslandi er útlendingur.



SOS, Hilmar! SOS! Ég heiti
Kristín,“ hvíslaði hún skjálf-
andi röddu í almenningsím-

ann á hádegisbarnum á Óðali, einn
laugardag í maí 1977. Símanúmer-
ið hafði greypt sig í undirmeðvit-
undina. Þrisvar sinnum 69.

Hilmar þessi Helgason var ekki
óvanur símtölum af þessu tagi,
enda fylgdi nafni hans töfraorðið
Freeport; lausnarorð drykkju-
sjúkra, eins og skemmtanaljónsins

“Þarna var ég við dauðans dyr,
með annan fótinn í ræsinu. Lang-
aði ekki að lifa og gat ekki verið
full en ekki edrú heldur,“ segir
Kristín, sem komin var í bullandi
vandræði með áfengi á þessum af-
drifaríka laugardegi.

„Frá mínum bæjardyrum séð
stöfuðu vandræðin alls ekki af
drykkju, en eitthvað varð til þess
að mér gekk einstaklega illa að
fikra mig áfram í lífinu,“ segir
Kristín sem ung fann traustan
vinskap í brennivíni sem hjálpaði
henni að gleyma.

Upparar og aumingjar
„Farðu rakleiðis heim. Ég verð
kominn eftir klukkutíma,“ voru
skilaboðin sem Hilmar færði
Kristínu sem hraðaði sér heim af
Óðali, vel við skál.

„Hilmar vissi sem var, að í
hann hringdi enginn nema eitt-
hvað mikið væri að. Ég vissi að
gamall drykkjufélagi hafði farið á
Freeport og fengið sprautu í hand-
legginn til að hætta að drekka, en
meira vissi ég ekki. Þegar Hilmar
kom til mín vældi ég mikið um
hvað veröldin væri vond, tilveran
hrikaleg og allir væru vondir við
mig ,“ segir Kristín, sem var ekki
síst niðurlút vegna þess að hún
hafði drukkið sig út úr ritarastarfi
við Danska sendiráðið, sem hún
hafði þráð og beðið eftir lengi.

„Á meðan ég beið eftir starfinu
hafði ég farið í fimm vikna ferð til
Spánar og verið á fylleríi allan tím-

ann. Fyrstu vinnudagana kom í
ljós að ég hafði enga eirð að bíða
þess að komast á barinn, svo vinn-
unni klúðraði ég mjög fljótlega.
Fór mikið á hádegisbar Óðals og
aftur á kvöldin, en Óðal var á þess-
um tíma staður þeirra sem kölluðu
sig „uppara“, því á Borginni voru
þeir sem við álitum fyllibyttur,
aumingja og róna,“ segir Kristín,
en böggull fylgdi skammrifi þegar
Hilmar var búinn að hugga hana
og gefa grænt ljós á Freeport.

„Það eina sem ég þurfti var að
útvega peninga fyrir einum og
hálfum farmiða og 400 dollara að
auki. Ég saup auðvitað hveljur því
ég átti ekki fimm aur með gati,“
segir Kristín sem er þekkt fyrir
sjálfsbjargarviðleitni og fann nú
leiðina út með sérstökum hætti.

Bjargvættur með vodka
Kristín var 26 ára þegar þarna var
komið sögu og leigði herbergi hjá
góðri konu í Reykjavík sem lánaði
henni síma til afnota.

„Á þessum sama laugardegi
hringdi ég heim til félagsmála-
stjóra Kópavogs, því lögheimili
mitt hafði verið þar lengi. Sagði
honum að um líf og dauða væri að
tefla; ég yrði barasta að komast á
Freeport! Hann tók mér vel en
bað mig að hringja á skrifstofu-
tíma eftir helgina. Ég æpti að það
yrði of seint,“ segir Kristín en
varð á endanum að láta í minni
pokann fyrir skrifræðinu.

„Tíu mínútum síðar kallar
leigusalinn að einhver Helga bíði
mín í símanum. Það reyndist vera
Helga Ágústsdóttir, þá kunn út-
varpskona sem einnig starfaði
fyrir Félagsmálastofnun Kópa-
vogs. „Áttu eitthvað að drekka?“
spyr hún. „Nei,“ mjálmaði ég
aumlega. „En áttu pening fyrir
leigubíl?“ spyr hún aftur. „Nei,“
vældi ég í símtólið. „Heyrðu, hann
sonur minn hleypur út og borgar
fyrir þig bílinn. Komdu strax til

mín!“ sagði hún og tók á móti mér
í baðsloppi með handklæði um
höfuðið. Skellir svo vodkaflösku á
borðið og segist ekki eiga bland.
Sest við símann og hringir til
kvölds í allar áttir, milli Pontíusar
og Pílatusar, en það eina sem ég
heyrði var: „Þessi kona þarf að
komast út strax!“,“ segir Kristín
sem þakklát kláraði úr vod-
kaflöskunni, en Helga hafði feng-
ið áhuga á alkóhólisma þegar
áfengismeðferð hófst á Vífilsstöð-
um árinu áður.

„Vaninn var að henda fylliröft-
um inn á Tíuna,“ segir Kristín og
á við deild 10 á Kleppsspítala, þar
sem áður var afvötnunardeild og
margir þjóðþekktir einstaklingar
létu renna af sér með hjálp lyfja-
skápa læknanna.

„En þarna hjá Helgu varð ég
fyllri og fyllri á meðan hún heimt-
aði af Loftleiðum að þeir settu upp
víxil svo ég kæmist á Freeport.
Því fylgdi geysileg frelsistilfinn-
ing,“ segir Kristín, ævinlega
þakklát Helgu Ágústsdóttur fyrir
hjálp á tólftu stundu.

Með síðkjóla og háhæla skó á
Freeport
Freeport-sjúkrahúsið stóð á Long
Island í New York. Eftir að Íslend-
ingarnir Hilmar Helgason og
frændurnir Hendrik og Edwald
Berndsen komu þaðan úr áfengis-
meðferð 1975 varð árangur þeirra
íslenskum alkóhólistum til fyrir-
myndar og eftirbreytni.

„En í raun vissum við ekkert
um Freeport, fyrir utan að þar var
fólki hjálpað að snúa frá brenni-
víni. Ég var ekki endilega tilbúin
að hætta að drekka, en mín eina
hugsun var að komast frá hrylli-
lega Íslandi, þeirri hræðilegu
eyju sem átti upptök í öllum mín-
um sorgum og vanlíðan,“ segir
Kristín, sem hélt utan til Freeport
22. maí 1977.

„Þá fyllti ég ferðatöskuna af
síðkjólum og háhæla skóm; öllu
því flottasta sem ég átti. Ég var
svo heppin að leigusalinn leit inn í
skáp hjá mér og setti efst í tösk-
una venjuleg föt. Ég hafði hvorki
náttföt né baðslopp meðferðis,
enda markmið að hafa það
skemmtilegt í heimsborginni,“
segir Kristín sem játar að hafa
skvett duglega í sig á leiðinni út.

„Á leiðinni var fólki leyft að

drekka eins mikið og það vildi, því
það minnkaði líkur á því að menn
skiptu um skoðun eða strykju þeg-
ar þeir lentu á Kennedy-flugvelli.
Alkóhólistar eru mestu tækifær-
issinnar í veröldinni og komnir til
fyrirheitna landsins var viðbúið
að menn reyndu að láta sig
hverfa,“ segir Kristín alvörugefin
en brosmild.

Grænn hryllingur og taugastríð
Kristín var undir eins klædd í
karlmannsnáttföt og háttuð ofan í
rúm þegar hún kom á Freeport.
Nú átti hún að sofa, en það reynd-
ist erfitt því hún svaf stutt og
vaknaði á fjögurra tíma fresti.

„Þá fékk ég sprautu í rassinn,
en líðanin var hryllingur; ég hrist-
ist eins og lauf í vindi með taug-

arnar í molum. Þegar ég fór að
líta í kringum mig morguninn eft-
ir brá mér svakalega. Hvert var
ég eiginlega komin?! Húsið var
eldgamalt, ljótt, með löngum,
grænmáluðum göngum og notuð-
um hermannabeddum, en græni
liturinn átti að vera róandi. Því
næst var mér hent niður í kjallara
á AA-fund, og hvur andskotinn
var nú það? Það bjargaði málum
hvað starfsfólkið var yndislegt,
tók utan um mann og sagði: „We

care for you.“ Innst inni hugsaði
ég: „Já, já, þetta er Kaninn. Maður
sér þetta nú í bíómyndunum.
„They don’t care for me shit!“,“
segir Kristín og minnist hlátra-
skalla þegar teknir voru upp úr
tösku hennar ballkjólar og dans-
skór.

„Fljótlega sá ég að Íslendingar
voru stór hluti sjúklinganna; alls
27 Íslendingar, en ég var númer
111 af þeim sem fóru frá Íslandi á
Freeport. Það var víst nóg af efni-
legum kandidötum í áfengismeð-
ferð héðan, en þeir Hilmar og
Hendrik báru út fagnaðarerindið,
þótt Hilmar hefði ekki náð því að
vera edrú nema í stuttan tíma og
lést fyrir aldur fram úr alkóhól-
isma, eftir að hafa samt sem áður
bjargað hundruðum Íslendinga,

sem sýnir og sannar hversu
hræðilegur og blekkjandi sjúk-
dómur alkóhólisminn er,“ segir
Kristín döpur í bragði.

Rónar og illa statt fólk
Fyrstu tvær vikur áfengismeð-
ferðirnar fóru fram á Freeport-
spítalanum, en næstu fjórar í Ver-
itas Villa í upphéruðum New
York-fylkis. Það var rekið af
Sankti Fransiskusar-nunnum í
gömlum, niðurníddum skóla.
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ÞJÓÐARVAKNING FRUMKVÖÐLANNA

A lls fóru um 700 Íslendingar í áfengismeðferð á Freeport-sjúkrahúsið á
Long Island í New York á áttunda áratugnum. Í framhaldi var SÁÁ
stofnað á Íslandi og í kjölfarið fylgdi gífurlegur vöxtur AA-samtakanna í

landinu. Reyndar er leitun að jafn víðtæku átaki og þekkingu á alkóhólisma
og þekkist hér á Íslandi, en hérlendis er boðið upp á svokallaða Minnesote-
aðferð, bæði hjá hinu opinbera, SÁÁ og nokkrum trúarsamfélögum.
Hilmar Helgason var meðal þeirra fyrstu sem fór í meðferð á Freeport í
ágúst 1975. Hann kom heim í september sama ár og dreif þá frændurna
Hendrik og Edwald Berndsen út til Freeport. Árangur þremenninganna varð
öðrum fljótt til eftirbreytni, en þeir Hilmar og Hendrik urðu skjótt mjög af-
kastamiklir við að aðstoða fólk við að komast í meðferð á Freeport og fylgdu
þeim gjarnan alla leið út. Síðar urðu þeir aðalmennirnir í að stofna SÁÁ og
komu af stað þjóðarvakningu í áfengismálum og viðhorfsbreytingu til áfeng-
issjúkra, sem Íslendingar búa enn að í dag.
Nú þegar þrjátíu ár eru liðin frá fyrstu ferðum Íslendinga á Freeport, er að-
eins einn þremenninganna á lífi; Hendrik Berndsen. Hann var fyrsti varafor-
maður SÁÁ og gengdi því embætti uns hann varð formaður á árunum 1984
til 1988. Hendrik stóð að því að flytja SÁÁ-meðferðina til Grænlands, Fær-
eyja og Danmerkur, og hefur bjargað mörgum vímuefnafíklinum þar.

Heimildir: SÁÁ, Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann.

Íslendingur nr. 111 á Freeport
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SENDU SMS SKEYTIÐ BTC BGF 
      Á NÚMERIÐ 1900 OG
    ÞÚ GÆTIR UNNIÐ. 
   9. HVER VINNUR! 

VINNINGAR ERU: BÍÓMIÐAR FYRIR TVO
                    • DVD MYNDIR • COCA COLA

“NIGHT WATCH IS F***ING COOL!”(Quentin Tarantino)

SIGURVEGARINN KRISTÍN SNÆFELLS Mætti grimmum örlögum í bernsku og var misnotuð kynferðislega af nánum fjölskyldumeð-
limi frá unga aldri. Sótti huggun hjá Bakkusi og var ein af 700 Íslendingum sem tóku fyrstu skrefin í átt að heilbrigðu líferni með hjálp
Tólf spora kerfisins á Freeport-spítalanum í New York.

Á flessu ári eru flrír áratugir frá flví fyrstu Íslending-
arnir héldu til Freeport í Bandaríkjunum í áfengis-
me›fer›. Alls fóru um 700 manns vestur flar á me›al
Kristín Snæfells sem nota›i áfengi til fless a› drekkja
sorgum og gera lífi› ögn bærilegra eftir a› hafa veri›
fórnarlamb kynfer›islegrar misnotkunar í æsku.
fiórdís Lilja Gunnarsdóttir rifja›i upp Freeport-árin
me› Kristínu.
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„Á Freeport var mikið lesið
yfir okkur um alkóhólisma og Tólf
spora kerfið. Þar lærði ég að
hugsa um einn dag í einu, sem var
geysileg uppgötvun, því það
hljómaði öðruvísi að hætta að
drekka í einn dag en að ákveða
slíkt til lengri tíma,“ segir Kristín,
sem leist illa á blikuna framan af
dvölinni á Freeport.

„Ég var langyngst sjúkling-
anna og hugsaði: „Guð minn al-
máttugur! Hér eru bara rónar og
alveg hræðilega illa statt fólk!“
Ég sá ekki sjálfa mig. Hafði kom-
ið með þá von að geta lært eitt-
hvað um tilveruna, en í eyrum
mér glumdu skilaboðin að ég yrði
að hætta að drekka. Slíkt jafngilti
dauðadómi og einkennileg líðan
þegar enginn hlustaði á hvað ég
átti bágt og var búin að eiga erfitt
líf. Aðrir skildu ekki þann sjálf-
sagða hlut að ég reyndi inni á milli
að vera hress og kát í lífinu, með
allt þetta á bakinu,“ segir Kristín,
sem kom því strax til skila að hún
væri á kolröngum spítala.

„Þá var mér sagt að drífa mig
heim og eftir sat ég, meira ein-
mana og verr á mig komin en
nokkru sinni, en ákveðin í að
þrauka. Þegar ég hætti innri mót-
spyrnu og fór að taka eftir því
sem fram fór virkaði það einungis
hvetjandi. Alveg nýtt forrit fór
inn í hausinn á mér eftir að ég
ákvað að taka bómullina úr eyrun-
um. Ég er hjátrúarfull og eitthvað
hafði hjálpað mér að komast á
þennan stað. Því hlaut hjálpin að
eiga heima þarna.“

Aumingjaskapur og geðveiki
Heimsóknir þurra alkóhólista var
það sem hvatti alkóhólistana á
Freeport hvað mest. Fólk sem átti
að baki áratuga edrúmennsku,
auk þess sem stærstur hluti
starfsfólksins var alkóhólistar og
það telur Kristín að hafi fengið
fólk til að hlusta. Sjálf vildi hún
reyna að vera edrú en eftir því
sem hún var þurr lengur, því verri
var líðanin.

„Ég komst ekki áfram með líf
mitt því draugar fortíðar voru svo
margir og ljótir. Sama hvað ég
reyndi að breyta, bæta og fyrir-
gefa; ég var alltaf jafn dáin inni í
mér. Því sat ég föst í fortíðinni og
gat ekki séð hvernig ég átti að
taka á móti framtíðinni,“ segir
Kristín sem var aftur komin á
Freeport rúmu ári eftir fyrstu
meðferðina.

„Eftir þá meðferð náði ég að-
eins mánuði í edrúmennsku og fór
því aftur út um áramótin
1978/1979. Tveimur árum síðar
fór ég á Silungapoll og þaðan í
langtímameðferð á Hazelden, sem
var meðferðarstöð fyrir þá sem
ekki pössuðu lengur á Freeport en
byggði á sömu aðferðafræði, en
þá vildu stjórnarmenn SÁÁ senda
mig sem lengst í burtu og eins
lengi og hægt var,“ segir Kristín,
en þegar þarna var komið höfðu
þeir Hilmar, Hendrik og Edwald
hafið það frumkvöðlastarf að
heimfæra aðferðafræði Freeport
að íslenskum aðstæðum, en það
starf hefur verið í stöðugri þróun
allt til dagsins í dag undir merkj-
um SÁÁ.

„Þótt Freeport-spítalinn hafi
verið ljótur útlits hætti það fljót-
lega að skipta máli og okkur
fannst við vera á fimm stjörnu
hóteli. Samhugurinn var óskap-
legur og starfsfólkið einstakt,
sem var nýtt því drykkjunni
fylgdi hrikaleg skömm: „Þú ættir
að skammast þín að geta ekki
hætt að drekka og hagað þér eins
og almennileg manneskja!“ Flest-
ir halda að þeir séu alvarlega geð-
veikir og fyrir stóran hóp fólks
var léttirinn mikill að finna að
þeir væru kannski ekki geðveikir
eftir allt og áttu einhverja von.
Þegar fólk hefur brugðist sjálfu
sér svo oft finnst því það ekki eiga
neitt gott skilið. Þannig breytti
Freeport lífi mínu því ég komst
fljótt að raun um að ég væri ekki
ein í þessu basli. Ég lærði og að
alkóhólismi væri sjúkdómur, sem
voru ný tíðindi, því drykkja hafði
áður verið álitin aumingjaskapur.
Og þegar ég heyrði að alkóhólismi
hefði ekkert með viljastyrk né
gáfur að gera, þá fór ég virkilega
að hlusta,“ segir Kristín glöð í
bragði, ævinlega þakklát fyrir
fyrstu skrefin í áttina að betra lífi
á Freeport. Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 • Skífan Smáralind • Skífan Kringlunni • www.skifan.is
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ÚTSALAN
ER HAFIN Í VERSLUNUM SKÍFUNNAR

GEISLAPLÖTUR FRÁ 
99,- kr.

DVD MYNDIR FRÁ

699,- kr.
TÖLVULEIKIR FRÁ

799,- kr.

REM-In Time, Best Of REM
Black Eyed Peas–Monkey Business

1.499 k r.

Green Day-American Idiot

1.499 kr.

Mariza-Transparente

999 kr.

Reservoir Dogs

Warcraft 

Tenchu Fatal Shadows
The Rolling Stones-Bigger Bang

1.699 kr.
999 kr.

999 kr.

Leaves – The Angela Test  DigiPak

1.499 kr.

Kill Bill Vol 1

Gralli Gormur

1.999 kr.999 kr.

1.299 kr.

CD
CD

CD

CD

CD

DVD

DVD

PC

PS2

999 kr.
CD

PC

Ég á kærustu sem nennir aldrei að
djamma og ef ég vil fara út að
skemmta mér þá fer hún í fýlu í heil-
an dag. Ég má aldrei gera neitt annað
en að vera með henni. Stundum lang-
ar mig út á lífið. Það er ekki eins og
ég bjóði henni aldrei með. Hún bara
vill ekki fara. Við erum alltaf að rífast
yfir þessu. Ég fór síðast út fyrir mán-
uði síðan. Hún drekkur ekki þannig
að ég skil það alveg að henni finnist
kannski ekkert gaman að djamma, en
ég er aftur á móti meiri partíkall.
Hvernig getum við komist að sam-
komulagi svo allir séu ánægðir?

HMS Í REYKJAVÍK

Þið verðið að búa til helgarplan. Eina
helgina getið þið starað í augu hvors
annars alla nóttina og hina helgina get-
ur þú fengið að djúsa með félögunum.
Mig grunar að þið séuð í yngri kantin-
um. Segðu henni að hætta að láta eins

og þið séuð háöldruð hjón sem getið
ykkur hvergi hreyft. Ef hún vill ekki fara
út að skemmta sér getur hún ekki ætl-
ast til þess að þú farir heldur ekki. Er
hún algjörlega dauð úr öllum æðum
stelpan? Kannski þú fáir að fara út einu
sinni í mánuði framvegis vinur.

Kæra Fröken Freyja. Ég á enga vini. Ég
hef alltaf talið það nóg að eiga eina
vinkonu, en það er stelpa sem ég ólst
upp með. Nú er hún flutt til Noregs og
ég er alltaf ein. Ég á kunningja í vinn-
unni en ég er ekki alveg að fíla það
fólk. Það virðist ekki eiga neitt sam-
eiginlegt með mér og ég sakna vin-
konu minnar. Finnst enginn geta kom-
ið í hennar stað. Það eina sem ég geri
er að vinna, vinna og vinna. Fer aldrei
í bíó eða út að skemmta mér lengur.
Mér finnst eins og ég verði alltaf ein.
Hvað á ég að gera?

BK Á NESKAUPSSTAÐ

Annaðhvort verðurðu ein og sættir þig
við það eða ferð að leita eftir nýrri vin-
konu. Hresstu þig við. Það leitar enginn
til þín ef þú ert alltaf í fýlu. Kannski er
einhver í nákvæmlega sömu sporum og
þú. Nú er bara að setja upp brosið og
kveikja á góða skapinu. Þú átt eftir að
finna þig fyrr en seinna. Ekki örvænta.
Þangað til ný vinkona er fundin þá er
alltaf hægt að fara einn í bíó. Þú þarft
ekki vinkonu í allt. Lífið er langt frá því
að vera búið.

Allar mínar vinkonur eru búnar að fá
sér silikon. Ég er með langminnstu
brjóstin sem gerir það að verkum að
mér líður eins og spýtu við hliðina á
þeim. Ég hafði aldrei hugsað mér að
fá mér silikon. Ég hef aldrei liðið fyrir
það að vera brjóstalítil en nú er ég
alltaf að heyra eitthvað um það. Ég
þyki greinilega ekki jafn spennandi og
vinkonurnar lengur og mér finnst ég

hálf útundan í samræðum
sem eru orðnar á ansi
lágu plani. Ég finn að
ég er farin að kúpla
mig frá hópnum og
þeim virðist vera al-
veg sama.

AA Á AKUREYRI

Það er ekkert annað. Ert þú semsagt
ekki jafn flott og vinkonurnar. Segja
brjóstin allt í þínum vinahópi? Huggaðu
þig við það að þú ert þó enn með til-
finningu í þínum geirvörtum. Þú ert enn
náttúruleg. Vertu bara stolt af þínu
stelli. Sumir strákar eru ekki einu sinni
hrifnir af þessum gervibrjóstum. Þetta er
allt saman á yfirborðinu, mundu það.
Ekki láta vinkonurnar draga úr þér með
endalausu silikon tali. Reyndu bara að
snúa umræðununum á annan veg. Lík-
lega hefur þú eitthvað sem þær hafa
ekki. Dragðu frekar athyglina að því.

FRÖKEN FREYJA LEYSIR VANDANN > 



199
kr.

999
kr.

Barnabækur
Handbækur
Kiljur
Ritsöfn
Ættfræðibækur

Sparaðu 

þúsundir 

króna!

Ævisögur
Skáldverk
Unglingabækur
Ljóðabækur

Fellsmúla 28

  Komdu og gerðu

frábær kaup! Komdu og gerðu

frábær kaup!

LLAGERSALAGERSALA EDDU
LAGERSALAGERSALA EDDU

(gamla World Class húsinu)

kr.399

kr.599

kr.799

Ekki missa af 

ævintýralegum 

tilboðum á 
sívinsælum

bókum!



OPIÐ 

alla daga 

kl. 11-19

Við rýmum fyrir jólabókunum

Yfir 1.300 spennandi bókatitlar 

            
            

  undir 1.000 kr.

Þeir sem kaupa 
fyrir meira en 
10.000 kr. fá Söguatlas 
að verðmæti 14.990 kr.
í kaupbæti.

3 frábærar ástæður fyrir 
því að koma í Fellsmúlann:

LA EDDU
GERSALA EDDUA EDDU
GERSALA EDDU

Allir sem versla 
á markaðnum 
fá vandaða bók í kaupbæti.

BÓKAMARKAÐUR ÁRSINS!

Listaverkabækur
Fræðibækur
Stórvirki

EINSTAKT VERÐ 

OG GLÆSILEG 

SÉRTILBOÐ!

Öll börn sem koma 
á markaðinn fá 
gefins Andrésblað 
og blöðru!



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

Firewire
Gerir stafræna myndvinnslu að 
veruleika. Nú er leikur einn að 
færa myndskeið af stafrænni 
tökuvél og klippa í tölvunni.

Kortalesari
Minniskort í stafrænum 
myndavélum, MP3-spilurum, 
farsímum eru æ algengari og því 
er mikill kostur að geta stungið 
kortunum beint í vélina.

9132IS

MEDION V6 550 XXL3
• Intel Pentium 550 (3,4 GHz,1MB,FSB800)
• MSI Intel i915P 800FSB Dual DDR
• nVidia GeForce 6610 XXL 128MB DDR3 800MHz
   - GPU 400MHz, DVI-I, VGA (D-sub)
• 512MB DDR 400MHz Dual
• Western Digital 250GB 7200rpm 8MB
• DVD-ROM • Pioneer 16X DVD Skrifari
• Þráðlaust netkort 54Mpbs
• Bluetooth • IEEE1394/Firewire
• Sjónvarpskort og fjarstýring
• Medion Media Bay

143.988
Staðgreitt

11.999
Vaxtalaust 12 mán.

** 4.147
Tölvukaupalán 48 mán.

*

Intel örgjörvi og kubbasett
með Hyperthreading tækni sem eykur 
afköst um allt að 22%. Nýjasta 
kubbasettið frá Intel sem tryggir gæði 
og áreiðanleika, útbúið nýjustu tækni 
eins og Serial ATA, Intel High 
Definition Audio, PCI Expresso.fl.

Enn hraðvirkara kort í 6600 
seríunni frá nVidia. Öll nýjasta 
tækni s.s. Direct X 9.0, 
PureVideo™, PCI-Express, 
CineFX 3.0, UltraShadow II o.fl. 
tryggir þér bestu spilun í nýjustu 
leikjunum

19”

8MS8MS
Gamer skjár
Gamer skjár8MS
Gamer skjár

Geggjaður 
vélbúnaðurGeggjaður 
vélbúnaður

Öflug skjástýring
RADEON Xpress 200 stýringin er 
sérhönnuð fyrir nýjustu AMD 64 bita 
örgjörvana með hámarksafköst í huga. 
Styður að fullu DirectX™ 9.0

Risaskjár
Með hárri upplausn tryggir nægt 
vinnupláss og sérstök “non-glare” 
áferð minnkar ljósglampa.

Nýr 64 bita Turion örgjörvi
Nýjasti örgjörvinn frá AMD er 
sérhannaður fyrir fartölvur með 
hámarksafköst í huga en jafnframt 
lágmarksorkunotkun. Örgjörvinn er 
hannaður fyrir 32 bita og 64 bita forrit 
og stýrikerfi og er prýddur þróaðri 
tækni eins og HyperTransport™, 
PowerNow!™ og 3DNow!™.

167.988
Staðgreitt

13.999
Vaxtalaust 12 mán.

** 4.787
Tölvukaupalán 48 mán.

*

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 
mánaða tölvukaupaláni V.Í.S.  

Umsóknin er afgreidd á staðnum 
á innan við mínútu.

 **Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur á 
Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald 

bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með 
jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

Medion C8 Turion
MD95590

• 17" Breiðtjaldsskjár (1440 x 900 pixla) “non-glare”
• AMD Turion 64 ML 30 örgjörvi
• ATI Mobility RADEON Xpress 200 128MB Skjástýring
• PCI-Express gagnabrautir
• 1GB DDR minni
• 80 GB harður diskur
• DVD skrifari
• Sjónvarpskort og fjarstýring
• Þráðlaust netkort
• Bluetooth, VGA Tengi, DVI-I tengi, Firewire, Infrarautt
• 6 rása hljóðtengi, stafrænt hljóðtengi
• 6 USB 2.0 tengi
• 4 hátalarar og bassabox – frábær hljómur
• MediaBay kortalesari – les öll helstu kortin
• Þyngd aðeins 3.5 kg

4.787

17”

48.000kr.

lækkun48.000kr.

lækkunNýr 
örgjörvi!

4.147

Be Cool 
John Travolta snýr aftur sem Chili Palmer 
og nú er það tónlistarbransinn sem hann 
ætlar að leggja undir sig með öllum 
tiltækum ráðum. Auðvitað þarf að pretta 
og plata á leiðinni, en það er nú bara einn 
Chili Palmer. 1.999 1.999

1.999

2999 kr.SAMAN

Borgaðu fyrir tvær 
og fáðu þriðju frítt

Allar Harry Potter 
myndirnar eru tveggja 
diska útgáfur og hafa 

bæði íslensk og ensk tal.

1 2 Frítt

hver mynd Takmarkað
Takmarkað

magnTakmarkað

magn

FYLGIR
FYLGIR

Tveir bíómiðar 
á The Man fylgja 
á meðan birgðir endast 
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fia› styttist ó›um í a› tökur á næstu James Bond myndinni hefjist. fia› er a›eins eitt vandamál: 
fia› vantar sjálfan Bond. Freyr Gígja Gunnarsson fór yfir söguna endalausu.

Broccoli – fjölskyldan, MGM og
Sony-fyrirtækið standa frammi
fyrir heldur óvenjulegu vanda-

máli. Handritið er tilbúið, fjármagnið
er klárt og allir helstu aukaleikarar
snúa aftur í sín hlutverk. Það vantar
bara einhvern til að leika James Bond.
Enski leikarinn Matthew Macfayden
lýsti því nýlega yfir að honum hefði
verið boðið hlutverkið. Hann sagðist
vera að íhuga málið en var ekki mjög
spenntur. Hlutverk Bonds breytir líka
öllu í lífi leikarans sem fer í þjónustu
hennar hátignar.

Brosnan kveður með látum
Eitt sinn gekk sú saga fjöllum hærra í
Hollywood að Bond-myndin Tomor-
row Never Dies hefði verið farin að
skila gróða áður en hún komst í kvik-
myndahúsin. BMW, Smirnoff og fleiri
stórfyrirtæki höfðu lagt svo mikla
peninga í myndina enda sáu þeir sem
var að Bond var að komast í hæstu
hæðir á ný. 

Það var ekki síst Pierce Brosnan að
þakka hversu vinsæll breski leyniþjón-
ustumaðurinn varð aftur. Eftir mögur
ár hafði honum tekist að vinna aftur trú
„almennings“ á að Bond gæti bjargað
heiminum með hjálp fagurra kvenna.
Eftir að síðasta myndin um Bond, Die
Another Day, vakti ekki mikla lukku
töldu margir að dagar Brosnans í hlut-
verkinu væru taldir. Gagnrýnendur töl-
uðu um að hann væri orðinn of gamall
en Brosnan er kominn á sextugsaldur-
inn.

Eftir að ákveðið var að nýjasta kvik-
myndin í Bond flokknum ætti að vera
byggð á fyrstu skáldsögu Ians Fleming,
Casino Royale, sögðu margir að með
þeirri ákvörðun hefði Brosnan verið

rekinn óopinberlega. Sú staðreynd að
Bond er 28 ára í Casino Royal en Brosn-
an er kominn á sextugsaldurinn segði
allt sem segja þyrfti. En þrátt fyrir að
valið á Brosnan hefði verið augljós
„sögufölsun“ er vitað að Broccoli og
MGM reyndu að fá Brosnan til að end-
urtaka leikinn. Launakröfur leikarans
voru hins vegar, að þeirra mati, „sví-
virðilegar“. Vegna þessa er Bond-deil-
an komin í þennan rembihnút. Í sumar
hefur gengið á ýmsu. Meðleikarar
Brosnans hafa lýst yfir stuðningi við
hann sem Bond og margir markaðssér-
fræðingar halda því fram að framleið-
endurnir hafi gert mistök með því að
halda ekki í Brosnan. 

„Margir krakkar sjá James Bond
sem vörumerki foreldra sinna. Ef
Bond fer að verða of ungur þá er hugs-
anlegt að hugmyndin um hann fjar-
lægist aðalaðdáendahópinn sem er
karlmenn 25 ára og eldri,“ sagði ónafn-
greindur heimildamaður við afþrey-
ingartímartið Hollywood Reporter. 

Campbell verður leikstjóri
Framleiðendur Bonds eru staðráðnir í
að láta Bond lifa sem lengst. Myndirn-
ar hafa líka yfirleitt gengið vel í kvik-
myndahúsagesti. Fjölmargir leik-
stjórar hafa verið kallaðir til að glæða
goðsögnina lífi á ný og gefa henni
ferskt yfirbragð í anda nútímans. 

Leikstjórinn Matthew Vaughn var
kallaður til fundar við MGM auk leik-
arans Daniels Craig vegna áhuga
kvikmyndafyrirtækisins á að fá þá til
að vinna saman ekki síst vegna
ánægju með afrakstur samstarfs
þeirra í Layer Cake. Ekkert varð þó úr
neinum samningarviðræðum. 

Leikstjórarnir Quentin Tarantino og

John Woo lýstu báðir yfir áhuga sínum
á verkefninu. Það hefði vissulega verið
forvitnilegt að sjá hvernig Tarantino
hefði afgreitt Bond en hann hefur
sjálfur sagst vera mikill aðdáandi
leyniþjónustumannsins. Þrátt fyrir
ákafa Broccoli-fjölskyldunnar að vilja
endurnýja 007 sem mest ákváð hún þó
að tefla ekki á tvær hættur hvað varð-
ar karlinn í brúnni. Leikstjórinn Mart-
in Campbell var kallaður til verksins.
Þessi Ný-Sjálendingur var fenginn til
að lyfta Bond upp á nýtt plan eftir að
Timothy Dalton hafði nánast drepið
spjæjarann ódrepandi með túlkun
sinni. Það má segja að það herbragð
hafi heppnast fullkomlega með mynd-
inni GoldenEye sem var einmitt fyrsta
myndin með Pierce Brosnan. Campbell
gerði í kjölfarið Mask of Zorro og Vert-
ical Limit. Campbell er að leggja loka-
höndina á Legend of Zorro og mun síð-
an hella sér út í Bond-verkefnið af full-
um krafti. 

Áhætta sem borgar sig?
Ljóst er að Bond-fyrirtækið ætlar að
taka mikla áhættu og velja ungan leik-
ara í staðinn fyrir hinn reynda.
Jonathan Rhys Meyers, sem lék í
Bend it Like Beckham, var einn
þeirra sem nefndur var en hann segist
sjálfur aldrei hafa falast eftir því. „Að
leika svalasta ofurspæjara sem hefur
gengið á þessari jörðu er eitthvað sem
alla langar til að gera en minn tími er
ekki kominn.“ Þetta viðhorf endur-
speglar eflaust spár markaðssérfræð-
inga. Fáir ungir leikarar vilja festast í
rullu sem hingað til hefur einkennst
af heldri, virðulegum mönnum. „Bond
verður alltaf að líta vel út í jakkaföt-
um,“ sagði einn heimildamaður

Hollywood Reporter. 
Julian McMahon, sem

þekktastur er fyrir leik sinn
í Nip/Tuck, lét nýlega mynda
sig fyrir auglýsingu þar sem
hann stóð í Bond „stelling-
unni“ með byssu í hendi. Það
var altalað að McMahon
hefði aldrei samþykkt þessa
myndatöku ef hann renndi
ekki hýru auga til hlutverks-
ins. Honum hefur þó ekki
verið boðið að samningaborð-
inu. Vafalaust hefur misjafnt
gengi Fantastic Four haft eitt-
hvað með það að gera.

Kvikmyndavefir hafa verið
duglegir við að leyfa lesendum
sínum að láta skoðun sína í
ljós. Total Film Magazine,
birti í sumar niðurstöður
sínar og þar kom í ljós að
flestir vilja Jude Law í
hlutverkið. Það verður þó
að teljast ólíklegt enda er
hann af þeirri stærð-
argráðu að hann myndi
ekki hætta ferli sínum
með því að taka hlut-
verkið að sér.

Af því sem hefur verið rit-
að og rætt í Hollywood að
undanförnu má ætla að ein-
hver stærsta stjarna kvik-
myndanna sé í kreppu og ekki
seinna vænna að leysa hana.
Aðstandendur Bond-mynd-
anna þurfa að fara að öllu með
gát því eins og Brosnan sagði
sjálfur að þau þrjú orð sem
honum hefði fundist erfið-
ast að segja í kvikmynd
væru:„Bond, James Bond.“
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SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Toppur
Verð 3.990kr.

Bolir
Verð frá 1.990kr.

Ræktaðu sjálfa  þig!

Toppur
Verð 2.990kr.

Toppur
Verð 3.490kr.

Buxur
Verð 5.990kr.

Jakki
Verð 5.990kr.

Buxur
Verð 4.990kr.

Haustlínan er komin!

Hver er nógu gó›ur fyrir James Bond?



> Við mælum með ...

... að íslenskt knattspyrnuáhugafólk kveðji
Landsbankadeildina í ár með því að

fjölmenn á völlinn og bæta
áhorfendametið í dag.

Það verður enginn
enskur fótbolti í
sjónvarpinu og því er
um að gera að drífa sig

á völlinn hjá sínu félagi
því það eru átta mánuðir í

að það verði boðið upp á leik í Lands-
bankadeildinni á ný.

Heyrst hefur ...
... að FH-ingar ætli að gera allt til þess að
eignast ekki enn eitt metið í dag. Metið
sem um ræðir er að tapi þeir fyrir Fram í
lokaleik sínum í Landsbankadeild karla í
dag verða þeir fyrstu Íslandsmeistarar
sögunnnar sem tapa þremur síðustu
leikjum sínum. FH hefur tapað síðustu
tveimur leikjum sínum gegn ÍA og Fylki
eftir að hafa unnið þá fimmtán fyrstu.

sport@frettabladid.is
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> Við hrósum ...

.... Blikum sem töpuðu ekki leik á Íslands-
móti meistaraflokkanna í sumar.
Karla og kvennalið félagsins
léku alls 32 leiki án þess að
tapa, karlarnir unnu 13 og
gerðu fimm jafntefli en
stelpurnar unnu 13 og gerðu
eitt jafntefli. Það verður því
örugglega mjög gaman á
uppskeruhátiðinni í Smáranum í kvöld..

KA vann Hauka í níu marka leik fyrir nor›an og
HK sá til fless a› Blikar bættu ekki stigameti›.

Víkingar fóru upp og felldu Völsung
FÓTBOLTI Það fór eins og flestir
spáðu að Víkingar fylgdu Breiða-
bliki upp í Landsbankadeild karla,
en lokaumferð 1. deildarinnar fór
fram í gær. Víkingar unnu Völs-
unga 2–0 í Víkinni og sendu um
leið Húsvíkingana niður í 2. deild. 

KA-menn unnu Hauka 5–4 í
ótrúlegum leik þar sem gestirnar
komust 0–3 yfir og virtust vera að
bjarga sér sjálfir en KA-menn
tryggðu sér sigur með því að skora
fimm mörk á síðustu sextán
mínútum leiksins og því þurftu
Haukar að treysta á Víkinga, sem
unnu og felldu Völsung.

Víkingur úr Ólafsvík, Fjölnir og
HK voru öll í fallhættu fyrir
leikina en gulltryggðu sig af eigin

rammleik.  Víkingar unnu Þór 1–0,
Fjölnir vann KS 4–1 fyrir norðan
og HK náði jafntefli gegn deildar-
meisturum Breiðabliks en fyrir
vikið náðu Blikar, sem töpuðu ekki
leik í 1. deildinni í allt sumar, ekki
að bæta stigamet Fylkismanna frá
1999. - óój

Gunnar Sigurðsson, markvörður Fram í
Landsbankadeild karla, verður seint
sakaður um að vera letiblóð. Gunnar,
sem er smiður að mennt, hefur alla tíð
unnið mikið og reynt að láta ekki knatt-
spyrnuiðkun sína koma í veg fyrir að
geta unnið almennilegan vinnudag.
Markvörðurinn er vaknaður fyrir allar
aldir og smíðar fram að æfingu og leik-
dagar eru með sama sniði.

Framarar taka í dag á móti Íslands-
meisturum FH á Laugardalsvelli í leik
sem liðið verður helst að vinna eða ná
jafntefli svo það falli ekki niður í 1.
deild. Á meðan flestir leikmanna lið-
anna koma sér líklega á fætur um
tíuleytið er Gunnar farinn út að smíða
en hann ætlar að vinna frá 7-12 í dag
og mætir síðan beint í þennan mikil-
væga leik. „Mér finnst langbest að hafa

þetta svona, því maður æfir og vinnur
alla daga og því væri það rangt að fara
að breyta út af vananum,“ segir Gunnar.

Mikið hefur verið rætt og ritað um um-
mæli Heimis Guðjónssonar, fyrirliða FH,
sem sagði að FH-ingar ætluðu að taka
á Frömurum þar sem Safamýrarliðið
hefði talað niður til FH-inga í allt sumar.
Gunnar hefur ekkert út á ummæli
Heimis að setja, „bara gott hjá honum
að láta þetta eftir sér. Ef Heimi langar
að verða einhver Mourinho Íslands þá
má hann það mín vegna,“ sagði Gunn-
ar, sem mátti lítið vera að því að ræða
við Fréttablaðið vegna anna við smíðar í
Grafarholtinu.

Gunnar, sem gekk til liðs við Framara
um mitt sumar 2001, hefur lent í úr-
slitaleik um fall í síðasta leik öll árin sín

hjá Framliðinu en
Fram hefur forðast
fall í lokaleik allt frá
árinu 1999 þegar
Anton Björn
Markússon
gerði
sigur-
mark á
elleftu
stundu
gegn Vík-
ingum í
eftirminni-
legum leik,
einmitt á
Laugar-
dalsvelli.

GUNNAR SIGURÐSSON, MARKVÖRÐUR FRAM: HELDUR FAST Í HEFÐIRNAR

Smí›ar hús fram a› leiknum gegn FH

17. september 2005  LAUGARDAGUR

LEIKIR GÆRDAGSINS

1. deild karla í fótbolta:
HK–BREIÐABLIK 2–2
1–0 Ólafur Júlíusson (31.), 2–0 Árni Thor
Guðmundsson, víti (41.), 2–1 Ágúst  Þór
Ágústsson (47.), 2–2 Kristján Óli
Sigurðsson (49.).
VÍKINGUR Ó.–ÞÓR AK. 1–0
1–0 Ragnar Smári Guðmundsson (52.).
KS–FJÖLNIR 1–4
0–1 Tómas Leifsson (9.), 0–2 Sjálfsmark
(38.), 1–2 Grétar Sveinsson, víti (39.),
1–3 Pétur Georg Markan (53.), 1–4 Atli
Guðnason (85.).
VÍKINGUR–VÖLSUNGUR 2–0
1–0 Daníel Hjaltason, víti (42.), 2–0 Jón
Guðbrandsson (67.).
KA–HAUKAR 5–4
0–1 Þorvaldur Már Guðmundsson (23.),
0–2 Þorvaldur Már Guðmundsson (32.),
0–3 Hilmar Rafn Emilsson (48.), 1–3
Kristján Elí Örnólfsson (74.), 2–3 Bjarni
Pálmason (82.), 3–3 Pálmi Rafn
Pálmason (85.), 4–3 Jóhann Þórhalsson
(86.), 4–4 Davíð Ellertsson (89.), 5–4
Bjarni Pálmason (90.).

Þrettán leikmenn og þjálfarar ÍA skrifuðu undir í gær:

Ólafur áfram á Skaganum
FÓTBOLTI Skagamenn buðu til blaða-
mannafundar í húsakynnum KB
banka í Borgartúni í gær þar sem
skrifað var undir samning við ell-
efu leikmenn og tvo þjálfara.
Stærsta fréttin er vitanlega sú að
Ólafur Þórðarson ákvað að fram-
lengja samning sinn um heil þrjú
ár, til 2008, en hann tók við ÍA
haustið 1999. Þá hafði hann þjálfað
lið Fylkis í tvö ár og var þrálátlega
nefndur sem arftaki Þorláks Árna-
sonar hjá Árbæingum. Ekkert
varð af því þar sem Ólafi rann
blóðið til skyldunnar.

„Vissulega skoðaði ég aðra
möguleika og þetta togaðist á í
manni, hvort það væri kominn
tími til að breyta til,“ sagði Ólafur
við Fréttablaðið í gær. „Það var
lagt hart að mér að halda áfram
þannig að ég ákvað að slá til og
leggja mitt af mörkum til að leiða
þetta félag á toppinn aftur.“

Þórður aðstoðar
Þórður Þórðarson, fyrrverandi

markvörður Skagamanna, verður
aðstoðarþjálfari Ólafs ásamt því
að vera markmannsþjálfari liðs-
ins. Þórður neyddist til að leggja
skóna á hilluna eftir aðeins einn
leik í vor vegna veikinda. Í kjöl-
farið ákvað hann að rifta leik-
mannasamningi sínum við félagið
þó svo að honum bæri engin
skylda til þess. Í gær skrifaði hann
hins vegar undir þjálfarasamning. 

Reynir Leósson skrifaði þar að

auki undir tveggja ára samning
við ÍA en búist var við að hann
yrði ekki áfram hjá Skagamönn-
um. Félagi hans í vörninni, Gunn-
laugur Jónsson, er einnig með
lausan samning hjá ÍA og ætlar að
hugsa sín mál að mótinu loknu.
Hann hefur búið í Reykjavík
undanfarin sex ár og gæti því vel
hugsað sér að ganga til liðs við
félag í bænum til að spara sér
bensíndropana. Samningur Kára
Steins Reynissonar við ÍA rennur
einnig út í haust.

Þá skrifuðu tíu ungir leikmenn
ÍA, sem eru ýmist nýkomnir upp í
meistaraflokk eða spila enn í 2.
eða 3. flokki félagsins, undir
samninga sína í gær við ÍA, allir til
þriggja ára nema einn sem samdi
til tveggja. eirikurst@frettabladid.is

GOTT LIÐ Þessir drengir gætu með réttu stillt upp heilu byrjunarliði enda er meira að
segja einn markvörður þeirra á meðal. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

ÞRJÚ ÁR Í VIÐBÓT Ólafur Þórðarson skrifar
undir þriggja ára samning við ÍA. Eiríkur
Guðmundsson, formaður rekstrarfélags
meistara- og 2. flokks ÍA, fylgist með.

KOMNIR UPP Víkingar fögnuðu gríðarlega í leikslok þegar orðið var ljóst að þeir voru
búnir að vinna sér sæti í Landsbankadeild karla sumarið 2006. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

LOKASTAÐAN
BREIÐABLIK 18 13 5 0 32–13 44
VÍKINGUR R.18 10 7 1 41–9 37
KA 18 10 4 4 40–20 34
FJÖLNIR 18 7 1 10 29–34 22
VÍKINGUR Ó.18 6 4 8 15–30 22
ÞÓR AK. 18 6 3 9 25–34 21
HK 18 4 8 6 18–21 20
HAUKAR 18 4 5 9 23–33 17
VÖLSUNGUR18 4 4 10 17–25 16
KS 18 2 7 9 14–35 13
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Leikir í Meistarakeppni HSÍ fara fram að Ásvöllum í dag enda eru Haukar í aðalhlutverki í báðum leikjum:

Ætla ekki a› gefa Haukum neitt eftir
HANDBOLTI „Það er mikil tilhlökkun
í mannskapnum,“ sagði Aðal-
steinn Eyjólfsson, þjálfari
kvennaliðs Stjörnunnar, en lið
hans mætir Haukum í Meistara-
keppni HSÍ í dag. 

Hafnarfjarðarfélaginu er spáð
mikilli velgengni enn eitt árið í
handboltanum en forráðamenn
handboltafélaganna á Íslandi spá
Haukum Íslandsmeistaratitli í
bæði karla- og kvennaflokki. „Það
er eðlilegt að Haukum sé spáð vel-
gengni.

Það eru margir sterkir leik-
menn á mála hjá félaginu og svo
eru mörg önnur lið að ganga í
gegnum mikið breytingaskeið,
þannig að spáin kemur mér ekk-

ert á óvart. En ég á von á því að
þetta verði hörkuleikur.“

Lið ÍR mætir Haukum í karla-
flokki en miklar breytingar hafa
orðið á leikmannahópi ÍR síðan á
síðustu leiktíð auk þess sem Júlí-
us Jónasson og Finnbogi Sigur-
björnsson hafa skipt um hlutverk,
en Júlíus var aðalþjálfari liðsins
en er nú orðinn aðstoðarmaður
Finnboga.

„Við munum fara í þennan leik
með það að markmiði að vinna,
eins og við gerum alltaf. Það eru
margir ungir og efnilegir strákar
í hópnum núna sem eru tilbúnir til
þess að leggja mikið á sig. Það er
okkar markmið að vera í efri
hluta deildarinnar,“ sagði Júlíus.

Finnbogi er viss um að leik-
menn ÍR verði tilbúnir í slaginn í
dag.

„Það er mikil tilhlökkun hjá
leikmönnum. Spennan er alltaf

mikil á þessum árstíma og það
verður spennandi að sjá hvernig
vertíðin fer af stað. Liðsheildin
verður okkar aðalsmerki í vetur.“

- mh
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Vaxtalaus vika
Á vaxtalausu tilboð:i

Þriggja sæta hægindasófi og tveir
hægindastólar (3+1+1) af bestu gerð.

Sannkallaðir letistólar.

Mikið úrval af 
borðstofusettum

Við erum einnig með gott úrval af 
borðstofuhúsgögnum og gjafavörum.

Sjón er sögu ríkari!

Haukur Dór. Málverkasýning stendur yfir

Verið velkomin að Dalvegi 18.

Gallery Húsgögn

Stofuborð.
Listagripur úr kopar og gleri.

Einn sá flottasti!
Horn sófi með snúningi á endasætum.

Á vaxtalausu tilboði: 221.800 kr.

stendur frá 17. til 24. sept.

Opið alla virka daga frá 11-18, laugardaga 11-16 og sunnudaga frá 13-16

113.000 kr. 49.900 kr. stk. 

Mikið úrval af sófasettum 
á vaxalausum dögum 
í allt að  6 mánuði.

Enska knattspyrnusambandið hef-
ur ákveðið að sækja um að fá að

halda heimsmeistarakeppnina 2018
í knattspyrnu.
Keppnin á næsta
ári verður haldin
í Þýskalandi, árið
2010 í Suður Afr-
íku, árið 2014
verður keppnin
haldin í Suður
Ameríku en árið
2018 snýr
keppnin aftur til
Evrópu og þá ætla Englendingar að
halda keppnina. Englendingar hafa
ekki haldið heimsmeistarakeppni í
knattspyrnu frá því að liðið varð
heimsmeistari á heimavelli árið
1966.

David Moyes, knattspyrnustjóri Ev-
erton sagði í viðtali við frétta-

menn í gær að tapið gegn Dinamo
Búkarest á
fimmtudags-
kvöld, 5-1 hafi
verið versta
stund hans á
þjálfaraferli sín-
um. „Engin
spurning, þetta
er það versta
sem ég hef upp-

lifað á þjálfaraferli mínum. Þegar ég
sendi liðið út í hálfleik datt mér
aldrei í hug að leikurinn myndi
enda svona,“ sagði Skotinn en stað-
an í hálfelik var jöfn 1-1.

Klaus Augenthaler þjálfari þýska
knattspyrnliðsins Bayer Leverku-

sen var rekinn í gær. Leverkusen
tapaði á heimavelli í gærkvöld fyrir
CSKA Soffíu frá Búlgaríu í Evrópu-
keppni félagsliða og hefur aðeins
unnið einn af 4 fyrstu leikjum sín-
um í þýsku úrvalsdeildinni. Rudi
Völler, fyrrverandi landsliðsþjálfari
Þjóðverja, hefur tekið við stjórn
Leverkusen til bráðbirgða og stýrir
liðinu gegn Duisburg í úrvalsdeild-
inni á morgun. Völler þjálfaði síðast
Roma frá Ítalíu en hrökklaðist fljót-
lega úr starfi.

Norðmenn eru í þriðja sæti yfir
þær þjóðir sem hafa náð best-

um árangri félagsliða í Evrópu-
keppnunum tveimur það sem af er
leiktíðinni. England trónir á toppn-
um en Ítalía er í 2. sæti. Tekið er
mið af úrslitum í
öllum leikjum í
Evrópukeppni fé-
lagsliða og
Meistaradeild,
bæði forkeppni
og riðlakeppni.
Þetta kemur
fram í samantekt
norskra fjölmiðla.
Noregur á fimm
lið í Evrópukeppnunum tveimur.
Þrátt fyrir að Íslendingaliðin tvö,
Vålerenga og Brann, hafi bæði tap-
að í Evrópukeppni félagsliða sl.
fimmtudag er Noregur í 3. sæti með
samanlagt 20 stig, meðaltalið er 4
stig á hvert lið. Ensku liðin sjö hafa
meðaltali 4.285 stig en ítölsku liðin
sjö eru með 4,071.

Samuel Eto’o, aðal markaskorari
Barcelona á Spáni langar að spila

í enska boltanum en þó ekki fyrir
peninga heldur
fyrir áhorfendur.
„Ég veit að Chel-
sea er að skoða
mig og einn dag-
inn á ég kannski
eftir að fara til
Englands. Ég
spilaði með Real
Mallorca gegn
Newcastle og

Bolton. Stemmningin á St James’
Park var ótrúleg. Þegar það kemur
að stuðningsmönnum á engin þjóð
möguleika í Englendinga,“ sagði
Kamerún maðurinn.

Írinn Ronnie O’Sullivan sem af
mörgum er talinn einn besti

snókerspilari
allra tíma hefur
ákveðið að færa
sig um set og
hætta snókeriðk-
un og fara til
Bandaríkjann til
að keppa í billi-
ard í Bandaríkj-
unum Þetta er
mikið áfall fyrir
snókeríþróttina í Bretlandi sem á
miklum erfiðleikum þessa dagana
en illa hefur gengið að fá styrkatað-
illa á mót þar í landi.

ÚR SPORTINU

ANDRI STEFAN Mikið mun mæða á Andra
Stefan hjá Haukum í vetur en hann verður
án efa einn af lykilmönnum liðsins.
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Kvennali› Vals er a› gera gó›a hluti í Evrópukeppninni og nægir jafntefli gegn Alma frá Kasakstan í dag
til fless a› tryggja sig inn í átta li›a úrslitin.

Margrét Lára veður í tilboðum
FÓTBOLTI Valsstúlkur spila í dag
þriðja og síðasta leik sinn í riðla-
keppni 16 liða úrslita Evrópu-
keppni félagsliða. Þær hafa þegar
náð sögulegum árangri með því að
vera fyrsta liðið til að komast
áfram upp úr 1. umferð en núna
er liðið aðeins einum leik frá því
að komast í átta liða úrslitin. Ár-
angur Valsliðsins hefur vakið
mikla athygli úti í Svíþjóð.

„Svíarnir elta mann á röndum
og eru alveg gáttaðir á þessu liði
frá Íslandi. Þeir eru búnir að til-
kynna mér það að Margrét Lára
fái hér samningstilboð í hrönnum
frá sænskum liðum sem og fleiri
leikmenn. Þeir skilja heldur ekk-
ert í því hvar Dóra María sé því
það biðu víst allir eftir að sjá
hana,“ segir Elísabet Gunnars-
dóttir, þjálfari Vals sem er að gera
góða hluti í Evrópukeppninni en
riðill þeirra í 2. umferð hennar fer
nú fram í Stokkhólmi. 

Val nægir jafntefli í síðasta

leiknum gegn Alma frá Kasakstan
á morgun og þá kemst Valsliðið í
átta liða úrslitin. 

Dóra María Lárusdóttir gat
ekki verið með þar sem hún er
farin út í nám til Bandaríkjanna
og Valsstúlkur eru því án eins síns
besta leikmanns í þessum leik.
Það hefur verið nóg að gera hjá
Elísabetu sem hefur verið kölluð í
hvert sjónvarps- og útvarpsvið-
talið á fætur öðru. 

„Þeir vildu meina það í um-
ræddu útvarpsviðtali sem ég fór í
að við værum að spila um þriðja
til fjórða sætið í sænsku deildinni
og að það gætu allir mínir leik-
menn spilað í deildinni. Þetta
sögðu þeir mér en ég hef ekkert
séð þessa deild þannig að ég verð
bara að trúa þeim,“ segir Elísabet
en þrjú efstu liðin í sænsku deild-
inni eru fyrrverandi tvöfaldir
Evrópumeistarar: Umeå, Ásthild-
ur Helgadóttir og félagar hennar í
Malmö FF og svo lið

Djurgården/Älvsjö sem vann
Valsliðið naumlega með marki í
uppbótartíma í fyrsta leiknum í
riðlinum.

„Þeir eru að dásama okkur út í
eitt og ég var beðin um að lýsa
hvernig við högum þjálfuninni á
Íslandi. Þetta er því góð auglýsing
fyrir íslenskan kvennafótbolta.

Loksins erum við komin á þennan
stall og vonandi fylgja Blikar
þessu eftir á næsta ári. Við þurf-
um að verða Evrópumeistarar til
þess að geta aftur verið með á
næsta ári,“ segir Elísabet en að-
eins meistarar hvers lands fá
þátttökurétt.

ooj@frettabladid.is
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Keppni verður í gangi á meðan hátíðinni stendur milli
deilda Ármanns, í “tugþraut”, þar sem allar deildir eiga
að keppa í grein hinna deildanna. Viðkomandi deild
má þó ekki taka þátt í keppni hjá sinni eigin deild.

Ármannsdagurinn
sunnudaginn 18. september

Glímufélagið Ármann heldur Ármannsdaginn hátíðlegan, á morgunn 18. september 
í Laugardalshöllinni. Allar deildir Ármanns munu vera með kynningu á starfsemi sinni. 

En deildir Ármanns eru: Almenningsdeild, Fimleikadeild, Frjálsar íþróttir, Glíma, 
Júdó, Karfa, Lyftingar, Sund, Taekwondo, Handbolti og Skíðadeild.

Dagskrá:
14:00 Hátíðin sett. 
14:00 Kynningarbásar opna
14:00 Glímukennsla
14:15 Henrik Daníelsen skólastjóri Hróksins teflir fjöltefli.
14:15 Glímukeppni
14:30 Júdó sýning
14:30 Keppni í götu körfubolta (úti)
14:50 Fimleika sýning
15:00 Almenningshlaup, 3 og 5 km
15:15 TaeKwondo sýning
15:45 Verðlauna afhending fyrir almenningshlaup, “tugþrautar” keppni, Glímukeppni og fjölteflis.
16:10 Júdó sýning
16:30 Fimleika sýning
16:45 Taekwondo sýning
17:00 Hátíðarslit

■ ■ LEIKIR
� 14.00 Grindavík og Keflavík

mætast á Grindavíkurvelli í
Landsbankadeild karla.

� 14.00 Valur tekur á móti Þrótti að
Hlíðarenda í Landsbankadeild karla.

� 14.00 ÍA og KR mætast á
Akranesvelli í Landsbankadeild karla.

� 14.00 Fylkir og ÍBV mætast á
Árbæjarvelli í Landsbankadeild karla.

� 14.00 Fram og FH eigast við á
Laugardalsvelli í Landsbankadeild
karla.

� 14.15 Haukar og Stjarnan eigast
við í Meistarakeppni HSÍ í
kvennaflokki í handbolta að
Ásvöllum.

� 16.00 Fjölnir og ÍS mætast í
Reykjavíkurmótinu í körfuknattleik í
íþróttahúsi Rimaskóla.

� 16.15 Haukar og ÍR eigast við í
Meistarakeppni HSÍ í karlaflokki í
handbolta að Ásvöllum. 

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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ÍSÍ mun bjóða upp á hádegisverðarfundi nú í vetur. 
Fyrsti fundurinn verður haldinn fimmtudaginn 22. september, 

en þar verður fjallað um Íþróttamannvirki. 
 

Þátttakendur geta verslað hádegisverð hjá Café easy sem 
staðsett er í Íþróttmiðstöðinni í Laugardal en aðgangur að 

fundinum sjálfum er ókeypis.  Fundurinn er öllum opinn. 
 

Frekari upplýsingar um hádegisverðarfundi ÍSÍ má finna á 
www.isisport.is   Þ
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www.isisport.is 

Helgina 23. – 25. september verður Þjálfari 1a – almennur hluti haldinn í Íþróttamiðstöðinni í 
Laugardal.  Lágmarksaldur þátttakenda er 16 ár  Námskeiðið er undanfari annara námskeiða sem síðar 
verður boðið uppá og þannig fyrsta námskeiðið í samræmdu kerfi íþróttahreyfingarinnar.   Námskeiðið er 
20 kennslustundir, að meginhluta bóklegt, og er ætlað leiðbeinendum barna í íþróttum. Nemandi sem 
lýkur þessu námskeiði ásamt því að ljúka sérgreinahluta þjálfarastigs 1a hlýtur réttindi sem 
aðstoðarmaður eða leiðbeinandi hjá íþróttaskóla eða yngstu flokkum. 

Verð á námskeiðið er kr. 12.000,-   Skráningar þurfa að berast á netfangið 
namskeid@isisport.is  eða í síma 514-4000 í síðasta lagi miðvikudaginn 21. september.  
Þeir sem hafa lokið Grunnstigi ÍSÍ eru 
gjaldgengir á Almennan hluta 1b.   
Þeir sem hafa lokið ÍÞF102, ÍÞG1x2 í 
framhaldsskóla og Skyndihjálpar-
námskeiði eru gjaldgengir á Almennan 
hluta 2a. 
 
Þjálfaramenntun íþróttahreyfingarinnar 
fæst metin til eininga í 
framhaldsskólum samkvæmt 
aðalnámskrá framhaldsskóla.  

Frekari upplýsingar má finna á 

www.isisport.is 

Hádegisverðarfundir

■ ■ SJÓNVARP

� 12.00 Enski boltinn Leikur Preston
og Stoke City.

� 13.40 Landsbankadeildin á Sýn.
Fylgst með þremur leikjum: Grinda-
vík-Keflavík, Fram-FH og Fylkir-ÍBV.

� 14.15 Meistarakeppnin í hand-
bolta á RÚV. Leikur Hauka og Stjörn-
unnar í kvennaflokki sýndur í beinni.

� 15.50 Íslandsmótið í handbolta á
RÚV. 

� 16.00 Enska úrvalsdeildin í knatt-
spyrnu á Enska boltanum. Leikur
Aston Villa og Tottenham í beinni út-
sendingu.

� 16.15 Meistarakeppnin í hand-
bolta á RÚV. Leikur Hauka og ÍR í
karlaflokki sýndur í beinni.

� 17.30 Landsbankamörkin á Sýn.

� 19.50 Spænski boltinn á Sýn. Leik-
ur Real Madrid og Celta Vigo.

� 20.30 Enska úrvalsdeildin í knatt-
spyrnu á Enska boltanum. 

� 22.00 Landsbankadeildin á Sýn.
Útsending frá leikjum dagsins endur-
sýnd.

� 23.50 Landsbankamörkin á Sýn. 

Á LEIÐINNI TIL SVÍÞJÓÐAR
Margrét Lára Viðarsdóttir hefur vakið
mikla athygli með Val í Evrópukeppn-
inni og hrúgast tilboð inn á hennar
borð frá liðum í sænsku úrvalsdeild-
inni.

Styttist í að þjálfaramálin í Árbænum skýrist:

Bræ›urnir Eyjólfur og Sverrir
næstu fljálfarar Fylkis?
FÓTBOLTI Mikill áhugi er fyrir því
innan raða Fylkis að ráða bræð-
urna Eyjólf og Sverri Sverrissyni
í sameiningu sem næstu þjálfara
félagsins, samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins. Sverrir tók við
Fylkisliðinu af Þorláki Árnasyni
og stýrði til sigurs gegn FH í síð-
ustu umferð. 

Eyjólfur stýrir U21 árs lands-
liði Íslands en samningur hans
rennur út í haust. Eyjólfur er tal-
inn koma til greina sem arftaki
Ásgeirs Sigurvinssonar og Loga
Ólafssonar hjá A-landsliðinu og
það gæti sett strik í reikning Fylk-
is.

Stjórnarskipti verða hjá knatt-
spyrnudeild Fylkis í haust en nú-
verandi stjórn ætlar að ganga frá

þjálfararáðningu áður en hún
hættir. Sverrir og Eyjólfur eru
þar efstir á blaði eftir að Ólafur
Þórðarson endurnýjaði samning
sinn við ÍA.  Ekki náðist í þá bræð-
ur í gær.

- þg

Ágúst Gylfason:

Ekki hættur í
fótbolta
FÓTBOLTI Ágúst Gylfason, miðju-
maður KR-inga, blæs á allar sögu-
sagnir þess efnis að hann sé annað
hvort að hætta í fótbolta eða að
snúa sér að þjálfun. Samningur
hans við KR rennur út í haust. 

„Ég reikna ekki með öðru en að
halda áfram að spila, ég á nóg eft-
ir og hef sjaldan verið ferskari.
Ég sé til hverjir hafa samband í
haust en ég gæti alveg hugsað
mér að vera áfram í KR. Þar eru
spennandi hlutir að gerast með
komu Teits Þórðarsonar. Þjálfun
bíður betri tíma,“ segir Ágúst.

KR mætir ÍA á Akranesi í loka-
umferðinni en Ágúst verður fjarri
góðu gamni vegna meiðsla. Hann
hefur verið meiddur í hásin og
segist þurfa að fara í aðgerð í
haust. - þg

Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu:

FÓTBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið í fótbolta hefur hækkað um
eitt sæti á styrkleikalista FIFA,
alþjóða knattspyrnusambands-
ins, sem gefinn var út í gær. Ís-
land er nú í 17. sæti listans og
hafði sætaskipti við Holland.
Ástralía er í næsta sæti fyrir
ofan. Ef einungis Evrópuþjóðir
eru skoðaðar er Ísland í 10. sæti.

Hækkunina má þakka góðu

jafntefli sem lið Íslands náði í
Svíþjóð og 3-0 sigrum á Hvít-
Rússum í kjölfarið. Þá unnu ís-
lensku stúlkurnar lið Skota ytra,
2-0, og töpuðu fyrir liði Banda-
ríkjanna, 3-0. 

Alls eru 124 knattspyrnuþjóð-
ir á listanum og því óhætt að
segja að staða Íslands á listanum
sé með eindæmum góð.

- esá

Hækkar um eitt sæti hjá FIFA

EYJÓLFUR GJAFAR SVERRISSON



www.landsvirkjun.is 

Sérstakar þakkir til þeirra sem stóðu fyrir 
sýningum og sýndu verk sín í stöðvum okkar: 

Aðalheiður S. Eysteinsdóttir 

Amnesty International 

Guðmundur Guðmundsson

Hallsteinn Sigurðsson 

Jón Eiríksson

 

Takk fyrir komuna!
Landsvirkjun þakkar þeim þúsundum gesta

sem heimsóttu aflstöðvar og gestastofur
fyrirtækisins í sumar
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Végarður í Fljótsdal Sultartangastöð Ljósafossstöð

Blöndustöð Laxárstöðvar Kröflustöð

Amnesty International

Guðmundur Jón Eiríksson

Hallsteinn Aðalheiður

Sjáumst næsta sumar!
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Þegar ég opnaði ís-
skápshurðina um
daginn rann upp
fyrir mér að nú
væri að ganga í
garð sá tími árs-
ins sem reynist
mér hvað erf-
iðastur. Við

mér blasti full-
ur skápur af hráu

kjöti. Það var ekkert
annað í ísskápnum en

stór stykki af blóðugu hráu kjöti.
Restin af „óþarfa“ matnum stóð á
eldhúsborðinu og volgnaði meðan
kjötið kólnaði. Ég leit í kringum
mig til að sjá hvort einhver á
heimilinu hefði keypt sér mann-
ætuplöntu eins og í Litlu hryll-

ingsbúðinni. Sá nú hvergi slíka
plöntu, en gekk á slóð blóðdropa
og rann á undarleg hljóð sem bár-
ust úr bílskúrnum. Ég kíkti inn
fyrir bílskúrsdyrnar með annað
augað lokað í þeirri von að hryll-
ingurinn yrði minni ef ég sæi bara
smá. Inni í skúrnum var fjölskyld-
an mín, karlmennirnir tveir stóðu
útþandir af stolti, brýndu hnífa,
skáru skanka og sviðu hausa,
móðir mín sat svo í horninu og
þuldi upp uppskriftir úr Gestgjaf-
anum. Hreindýrið lá svo stein-
dautt á gólfinu á milli þeirra. Ég
fylltist mínu árstíðabundna von-
leysi. Veiðitímabilið skilaði ár-
angri, hreindýrið komið í hús og
þá víkur allt annað. Að fenginni
reynslu veit ég að næstu dagar

verða ekki auðveldir, þá þarf að
hakka og búta, vigta og pakka,
skrá og „shippa“ í frystikistur
ættingjanna. Húsfreyjan hverfur
svo út í móa að tína bláber í sós-
una og allt snýst um villibráð.
Þegar verkuninni er lokið taka við
endalausar villibráðarveislur sem
flestum myndi þykja hreinn unað-
ur, en ég er af x-kynslóðinni og vil
helst hafa mín matvæli erfða-
breytt og fá þau afhent úr lúgu.
En allt tekur enda um síðir. Og
það veit ég að þetta tímabil tekur
enda um leið og ekkert er eftir af
hreindýrinu nema baulið eitt ...
sumir þurfa að þrauka skamm-
degið, aðrir þrauka prófatíðir og
ég mun þrauka Litlu hryllingsbúð-
ina.

STUÐ MILLI STRÍÐA
JÓHANNA SVEINSDÓTTIR BÝR Í LITLU HRYLLINGSBÚÐINNI

VEIÐITÍMABILIÐ
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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

5 1 6

6 8 3

2 7 4 3 5

5 2 7 3 4

9 5 1 8

3 1 6 9 7

3 7 2 9 8

4 9 1

8 6 2

■ 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.

7 9 1 5 6 2 8 3 4

4 5 6 3 8 9 7 1 2

3 2 8 7 4 1 5 9 6

6 8 2 9 7 5 1 4 3

9 4 5 1 3 6 2 8 7

1 3 7 8 2 4 6 5 9

8 7 4 2 5 3 9 6 1

2 1 3 6 9 8 4 7 5

5 6 9 4 1 7 3 2 8

Lausn á gátu gærdagsins

Gúndi, elskar
þú mig þó

ég sé gömul?

Já, Elsa! 
Ég elska þig
þó þú sért

gömul.

Elskar þú 
mig þó að 
ég sé feit? Já, Elsa! Ég

elska þig þó
þú sért feit.

Finnst þér ég
semsagt feit? Ég verð 

inni á baði.

Ertu búinn 
að lesa kafla 

11, Palli?

Nojjj!
Nýr vara-

salvi!

Hann er 
of góður!

Ég held að
þetta sé kirsu-

berjalykt...

Eða er þetta
(sniff!) hind-

berja?

Eða (sniff!)
ástaraldin....?

Ertu að
hlusta á

mig?

Mmmm.....
hunang og

hrökkbrauð.

DÝRABYRGIÐ: EINKAMÁLADÁLKUR
Einmana? Ég líka – Nýlega munaðarlaus og þrái

að finna ást aftur. Er að leita að sálufélaga sem er
til í að byrja upp á nýtt. Þú gætir verið sá heppni. 

Hringdu í 1234-233 og vertu vinur minn. 

Vala, geturðu
gert mér greiða?

Gætirðu passað Bjarna í
klukkutíma eftir skóla?

Jaa...ég...
uuu

Það væri alveg æðislegt og þar
sem Bjarna og Sollu semur svona

vel þá veit ég að þetta verður 
ekkert mál. Ég sæki hann þá
klukkan tvö. 

Uuu....allt í lagi. Þykist Bjarni
stundum ennþá

vera risaeðla
og bítur fólk?

Bara þegar mamma 
hans er ekki á staðnum.

17. september 2005 LAUGARDAGUR
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Sævarhöf›a 2  Sími 525 8000  www.ih.isOpi› alla helgina: laugardag 10–16, sunnudag 12–16

GÓ‹       KAUP Í DAG
GER‹U
INGVAR HELGASON B†‹UR NOTA‹A BÍLA
ME‹ ALLT A‹ 40% AFSLÆTTI

Toyota Carina E 1996 390.000.- 220.000.- 43%

Nissan Terrano II SE 1996 790.000.- 520.000.- 34%

Opel Vectra 1.6 GL 1998 760.000.- 470.000.- 38%

Opel Corsa Comfort 2002 960.000.- 730.000.- 24%

Opel Astra 1.2 2001 860.000.- 540.000.- 37%

Subaru Forrester CS 2000 1.060.000.- 790.000.- 25%

Suzuki Baleno 4X4 2002 1.190.000.- 890.000.- 25%

Opel Corsa Comfort 2001 770.000.- 470.000.- 39%

Opel Astra 1.2 2003 1.090.000.- 850.000.- 22%

Opel Zafira Comfort 2001 1.380.000.- 990.000.- 28%

Tegund Ger› Árger› Ver› Tilbo›sver› Afsláttur

Kíktu til okkar um helgina og vi› finnum örugglega bílinn handa flér, á ver›i
sem nær ekki nokkurri átt! Í dag erum vi› a› lækka ver›i› á öllum notu›um
bílum - oft um heil 40% - og á morgun og hinn ætlum vi› a› selja flá eins og
heitar lummur.

40%
afsláttur

Allt a›

Kaffi ogkleinur

Vi› eigum glæsilegt úrval af gó›um, notu›um bílum í öllum ver›flokkum. Nú
flarf a› r‡ma til og vi› höfum lækka› flá alla verulega. fieir sem á›ur voru á
sanngjörnu ver›i eru kjarakaup í dag.

Nokkur dæmi úr söluskránni:



15. sýn. sun. 18/9 kl. 14
16. sýn. fim. 29/9 kl. 19

Lau. 17. september
Fös. 23. september
Fös. 30. september
Lau. 1. október

STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU 

e. Astrid Lindgren

Su 18/9 kl 14 UPPSELT, Su 25/9 kl 14,

Lau 1/10 kl. 14, Su 2/10 kl. 14

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR Í SEPT.
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi 28.

okt. Miðaverð á forsýningu aðeins kr. 2.000,-

Su 18/9 kl. 21, Fö 23/9 kl 20, 

Fi 29/9 kl 20 UPPSELT, Fö 30/9 kl 20,

Lau 1/10 kl 20 (sýning á ensku)

HÍBÝLI VINDANNA
Örfáar aukasýningar í haust. 
Lau 24/9 kl. 20, Su 25/9 kl. 20, 
Su 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20, 

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
MANNTAFL

Miðaverð á forsýningar kr. 1.000,-
Í dag kl. 14 Forsýning
Su 18/9 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELTL
Su 25/9 kl. 20, 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20RILLJANT 

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Í kvöld kl 20 UPPSELT, Fi 22/9 kl. 20 UPPSELT,
Fö 23/9 kl. 20 UPPSELT, Lau 24/9 kl. 20 UPPSELT,
Má 26/9 kl. 20, aukasýn. Fi 29/9 kl. 20 UPPSELT,
Fö 30/9 kl. 20 UPPSELT, Lau 1/10 kl 16 aukasýn.
Lau 1/10 kl. 20 UPPSELT, Fi 6/10 kl. 20 aukasýn.

Sími miðasölu 568 8000 
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Endurnýjun 
áskriftarkorta stendur yfir

Ef þú gerist áskrifandi fyrir 
20. september færðu að auki 

gjafakort á leiksýningu að eigin vali

- Það  borgar sig að vera áskrifandi -
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„Það eru til sögur af því að menn
hafi teflt yfir sig á sama hátt og
menn hafa lesið yfir sig. Menn
hafa orðið gersamlega helteknir
af þessu,“ segir Þór Túliníus leik-
ari, sem á morgun frumsýnir í
Borgarleikhúsinu einleik sinn eft-
ir sögu Stefans Zweig, Manntafli. 

Þessi fræga smásaga gerist um
borð í farþegaskipi þar sem dular-
fullur maður etur kappi við
heimsmeistarann í skák. Maður-
inn hafði haldið styrk sínum í ein-
angrunarfangelsi nasista með því
að iðka skáklistina, en var fyrir
bragðið næstum búinn að missa
vitið.

Sagan Manntafl kom út um
miðja síðustu öld og var fljótlega
þýdd á íslensku. Hún hefur haldið
fjölmörgum lesendum föngnum
og Þór segist hafa heillast af
henni strax á unglingsárum.

„Þessi saga höfðar til mín á of-
boðslega marga vegu. Hún skoðar
mannveruna við mjög öfgakennd-
ar aðstæður og það er alltaf
áhugavert. Hvað gerir maður til
dæmis þegar maður er sviptur öll-
um samskiptum við annað fólk.
Svo er þetta einhver besta lýsing
á fíkn sem ég hef nokkurn tímann
á ævinni séð. Þetta er maður sem
missir stjórn á tilverunni og verð-
ur svona ofboðslega heltekinn af
skáklistinni.“

Hann segir ýmis tilefni til þess
að setja þetta verk á svið núna. Til
dæmis eru sextíu ár liðin frá lok-

um seinni heimsstyrjaldarinnar,
auk þess sem skákáhugi hér á
landi hefur varla nokkru sinni
verið meiri en einmitt núna.

Leikgerðin er eftir Þór sjálfan,
sem segist fyrst og fremst reyna
að vera trúr sögunni.

„Ég geri mitt ítrasta til að

flytja þessa sögu á sviðinu og nota
þessa gömlu þýðingu hans Þórar-
ins Guðnasonar sem er alveg frá-
bær. Þessi saga er svo ótrúlega
vel uppbyggð og mér finnst líka
svo merkilegt að saga um skák
skuli vera spennusaga. Maður er
gripinn alveg frá byrjun.“

■ ■ KVIKMYNDIR
� 16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýn-

ir amerísku Hollywoodmyndina
Charade frá árinu 1962. Myndin er
bæði spennumynd og rómantísk
gamanmynd og skartar stórstjörnun-
um Audrey Hepburn og Cary Grant
í aðalhlutverkum. Sýningar Kvik-
myndasafnsins fara að vanda fram í
Bæjarbíói, Strandgötu 6, Hafnarfirði.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 17.00 Stefán Helgi Stefánsson

tenór og Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir
sópran halda tónleika í Ketilhúsinu á
Akureyri í anda Sigurveigar Hjalte-
sted, ömmu Ingibjargar, og Stefáns
Íslandi, langafa Stefáns.

� 19.00 Skurken, Benni B-Ruff,
Hermigervill og Twisted Minds
Crew koma fram á tónleikum vegna
GATA á Íslandi, sem haldnir verða á
Prikinu. Á Vegamótastíg verður D.J.
De La Rósa að spila frá kl. 14 til 18
á meðan Grafittihópurinn gerir listir
sínar á vegginn. 

� 23.00 Tónleikar á Grand Rokk með
Severed Crotch, Potentian og Gavin
Portlane.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Opið hús verður í Þjóðleik-

húsinu þar sem leikárið verður kynnt
í tali og tónum. Dagskráin hefst á
Stóra sviðinu og er aðgangur ókeypis.

� 20.00 Önnur sýning á Himnaríki
eftir Árna Ibsen í Hafnarfjarðarleik-
húsinu.

HAMSLAUS VIÐ SKÁKBORÐIÐ Þór Túliníus frumsýnir á morgun einleikinn Manntafl á
nýja sviðinu í Borgarleikhúsinu.

Heltekinn af skáklistinni

> Ekki missa af ...
…fyrstu forsýningu Vesturports á

Woyzeck í Borgarleikhúsinu annað kvöld.
Frumsýning á verkinu verður úti í London
12. október og síðan hér í Reykjavík 28.
október.

...fyrirlestri Hannesar Jónssonar efna-
fræðings í Háskólabíói í dag, þar sem
hann skýrir frá leyndardómum nanó-
tækninnar og nýtingu hennar í tengslum
við orkumál.

...tónleikum Elínar Halldórsdóttur
söngkonu í Listasafni Íslands á morgun.

Sautjándu aldar dansleikur verður haldinn í
Skálholti á morgun í fyrsta sinn á Íslandi í
meira en 300 ár. Tilefnið er dagskrá helguð
fjögurra alda minningu Brynjólfs Sveinssonar
biskups.
Í dag heldur áfram í Þjóðarbókhlöðunni í

Reykjavík ráðstefna um Brynjólf og samtíma
hans, en jafnframt stendur þar yfir sýning þar
sem fjallað er um ævi og verk Brynjólfs.
Á morgun verður ráðstefnunni síðan haldið
áfram í Skálholti þar sem ýmislegt verður gert
til þess að minna á sautjándu öldina. Auk fyr-
irlestra verða 17. aldar flaututónleikar, 17. ald-
ar messa og 17. aldar kvöldverður. Dagurinn
endar svo á 17. aldar dansleik sem Ingibjörg
Björnsdóttir listdansari leiðir. Líklegt er að
slíkum dansleik hafi ekki verið slegið upp á
Íslandi í meira en 300 ár.
Dagskráin er öllum opin og eru áhugasamir
hvattir til að koma. Rútuferð verður frá Þjóð-
arbókhlöðunni klukkan 9.15 í fyrramálið.
Á mánudaginn verða síðan flaututónleikar í
Norræna húsinu þar sem danski flautukórinn
Hørsholm Fløjteensemble, sá hinn sami og
kemur fram í Skálholti á sunnudaginn, leikur
meðal annars verk eftir Haydn, Debussy, Ibert
og Brahms. 

Kl. 14.00. 
Kristín Ragna Gunnarsdóttir opn-
ar sýningu á myndum sínum við
ljóð Þórarins Eldjárns, Völuspá,
þar sem hin forna gerð kvæðisins
er gerð aðgengileg fyrir börn á öll-
um aldri, í Grafíksafni Íslands, sal
Íslenskrar grafíkur hafnarmegin í
Hafnarhúsinu.

menning@frettabladid.is

Nútímadansveisla í Borgarleikhúsinu

!
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■ ■ OPNANIR
� 14.00 Kristín Ragna Gunnarsdótt-

ir opnar sýningu á myndum sínum
við ljóð Þórarins Eldjárns, Völuspá,
þar sem hin forna gerð kvæðisins er
gerð aðgengileg fyrir börn á öllum
aldri.

� 15.00 Sýningin Hraunblóm -
Lavaens blå blomst verður opnuð í
Listasafni Sigurjóns Ólafssonar.
Sýndar eru Íslandsmyndir frá árinu
1948 eftir dönsku COBRA málarana
Carl-Henning Pedersen og Else Al-
felt ásamt samtímaverkum eftir
Svavar Guðnason og Sigurjón
Ólafsson.

� 15.00 Anna Þ. Guðjónsdóttir opn-
ar sýningu á málverkum í Gryfju
Listasafns A.S.Í.

� 15.00 Sýning Kristleifs Björnsson-
ar, „Mindi, indverska blómið mitt“,
verður opnuð í Listasafni ASÍ, Ás-
mundarsal.

� 15.00 Haraldur (Harry) Bilson
opnar málverkasýningu í Baksalnum
í Galleríi Fold við Rauðarárstíg. Sýn-
inguna nefnir listamaðurinn Spurn-
ingar og svör.

� 16.00 Sýningin Straumar verður
opnuð í Gallerí 100˚ í húsi Orkuveit-
unnar. Guðbjörg Lind Jónsdóttir,
Guðrún Kristjánsdóttir og Kristín
Jónsdóttir frá Munkaþverá spinna
þar þræði sína um íslenska náttúru,
árfarvegi, fjallshlíðar og mosaeyjar.
Sýningarstjóri er Oddný Eir Ævars-
dóttir.

� Helga Ármanns opnar sýningu í
Grafíksafni Íslands, sal Íslenskrar
grafíkur, Tryggvagötu 17, hafnar-
megin. 

■ ■ SKEMMTANIR
� 23.00 Stuðbandalagið frá Borga-

nesi verður með dansleik á Kringlu-
kránni.

� Sérsveitin skemmtir í Vélsmiðjunni
á Akureyri.

� Danshljómsveitin Klassík verður
með dansleik í Klúbbnum við Gullin-
brú.

� Hljómsveitin Á móti sól spilar á
uppskeruhátíð Breiðabliks í íþrótta-
húsinu Smáranum.

� Hljómsveitin Oxford spilar á Gaukn-
um.

� Hljómsveitin Tilþrif spilar í Lundan-
um, Vestmannaeyjum.

■ ■ ÚTIVIST
� 13.00 Efnt verður til hóphjólreiða

í miðborg Reykjavíkur í tilefni af
samgönguvikunni. Klukkan 13
leggja hjólalestir af stað frá Spöng-
inni í Grafarvogi, Árbæjarsafni, ís-
búðinni við Hjarðarhaga og versl-
unarmiðstöðinni Firði í Hafnarfirði
og mætast í Nauthólsvík. Þaðan
hjóla allir saman, í lögreglufylgd,
að Hlemmi, þaðan niður Lauga-
veginn og enda við Hljómskála-
garðinn.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 10.00 Ítölsku arkitektarnir og hönn-

uðirnir Giovanni Lauda og Dante
Donegani taka þátt í málstefnu á
vegum Lumex í Listasafni Reykjavík-
ur, Hafnarhúsinu.

■ ■ FUNDIR
� 10.00 Helgi Þorláksson, Loftur

Guttormsson, Peter Zeeberg, Guð-
rún Ása Grímsdóttir, Már Jónsson,
Gunnar Harðarson og Sten Ebbesen
eru meðal fyrirlesara á málþingi um
Brynjólf Sveinsson biskup, sem haldið
verður í Þjóðarbókhlöðunni í dag.

■ ■ SÝNINGAR
� 14.00 Útskriftarárgangur nema í

fatahönnun við Listaháskóla Íslands
lætur fallegar verur svífa um ganga
Kringlunnarí framandi klæðnaði sem
gefur vísbendingu um hvað koma
skal í tískuheiminum.

SMS ÁSKRIFT Á TÓNLIST.IS
SMS áskrift á Tónlist.is
Ný áskriftarleið fyrir þá sem ekki nota kreditkort. Sendu eitt 
SMS og þú ert kominn í áskrift.

Fáðu þér aðgang að stærsta tónlistarvef landsins fyrir 
aðeins 398 krónur á viku!

Kynntu þér málið á www.tonlist.is TÓNLIST.IS

Samstarfsaðilar: Prentsmiðjur innan SI, Prenttæknistofnun, Félag bókagerðarmanna, Ljósmyndarafélag Íslands,
Ímark - félag íslensks markaðsfólks og fleiri aðilar úr upplýsinga- og fjölmiðlagreinum á Íslandi

Tilkynnið þátttöku fyrir 20. sept. á www.si.is, netfanginu skraning@si.is eða í síma 591 0100

Upplýsingar og skráning á www.si.is

Hátíð fyrir fagfólk, stjórnendur
og starfsfólk prent-, auglýsinga-,
almannatengsla-, ljósmynda- og
kvikmyndafyrirtækja auk fjölmiðla,
Ímark-félaga og annarra úr hinni
fjölbreyttu flóru upplýsinga- og
fjölmiðlagreina á Íslandi

Stórhátíð á Broadway föstudagskvöldið 23/9:

Uppskeruhátíð íslensks prentiðnaðar

Miðaverð á forsýningu aðeins 2.000 kr.

FRUMSÝNING Í LONDON
NÁÐU FORSÝNINGU Í REYKJAVÍK

Enn er tækifæri á að ná miðum á fimm 
forsýningar á Woyzeck í Borgarleikhúsinu í 

september áður en leikhópurinn heldur til London 
þar sem uppselt er á nær allar sýningar í október.

Leikstjóri er Gísli Örn Garðarsson og 
Nick Cave semur tónlistina 
sérstaklega fyrir sýninguna.



> haustsinfónía...

Hönnuðurinn Marc Jacobs
leggur áherslu á fjólubláa lit-
inn í hönnun sinni fyrir
haustið 2005. Hann blandar
saman
nokkrum
tónum og
útkoman
verður stór-
skemmti-
leg.

Spáir þú mikið í tískuna? Já, ég verð að
gera það vegna vinnunnar. 
Uppáhaldshönnuðir eða fatamerki? Vala
og Björg í Spaksmannsspjörum. Uppá-
haldsbúðin mín er svo Urban Outfitters.
Mér finnst hún alveg geðveik.
Flottustu litirnir? Grænn og brúnn. Það er
það nýjasta hjá mér núna.
Hverju ertu veikust fyrir? Skóm. Ég er
næstum farin að fela hvað ég á mikið af
skóm, læt vinkonur mínar geyma nokkur
pör og svona! 
Hvaða flík keyptir þú þér síðast? Ég
keypti mér brúna Converse-skó sem ég er
alveg í skýjunum yfir. Ég sef nánast í þeim.
Hvað finnst þér flottast í tískunni núna?
Það er allt svo casual núna. Það má vera í
rifnum gallabuxum og pallíettubol og allt

þar á milli. Ég elska pallíettur. 
Hvað ætlar þú að kaupa fyrir veturinn?
Djúsí peysu, einhverja brúna hlýja í stíl við
brúnu Converse-skóna mína. 
Uppáhaldsverslun? Úti er það Urban Out-
fitters. En á Íslandi eru það Spútnik og
Spaksmannsspjarir.
Hvað eyðir þú miklum peningum í föt á
mánuði? Eins gott að pabbi lesi þetta ekki.
Það getur verið voðalega misjafnt en yfir-
leitt er lágmarkið um tíu þúsund krónur. Ég
eyði aldrei neinum himinháum upphæð-
um.
Hvaða flíkur gætir þú ekki verið án? Ull-
arhúfunnar minnar og kragans sem ég
keypti mér í Spaksmannsspjörum. Ég not-
aði það í allt sumar og á líka eftir að nota
þetta í allan vetur. 

Uppáhaldsflík? Það eru nýju brúnu Con-
verse-skórnir mínir sem ég var að kaupa
mér.
Hvert myndir þú fara í verslunar-
ferð? Til London. Ég er einmitt að
fara þangað eftir þrjár vikur. Þar er
nóg af fötum. Er einmitt að hugsa
um að taka með mér einhvern
kall til að bera fyrir mig pokana. 
Ljótasta flík sem þú hefur keypt
þér?
Það eru græn-köflóttar buxur
sem ég keypti mér í tíunda bekk.
Þær þóttu mjög flottar á sínum
tíma en mér finnst þær alveg
hryllilegar núna. Ég geymi þær
inni í skáp til að minna mig á þetta
hræðilega tímabil. 

RÚLLUKRAGABOLUR
Sætur röndóttur bolur úr Zöru.

PILS Þetta prjónapils
fæst í Vero Moda og
passar einkar vel við
svartan rúllukragabol og
há stígvél. 

RÖNDÓTTUR BOLUR Svartur
og hvítur þverröndóttur bolur 
er algjörlega nauðsynlegur í
bítnikkastílnum. Fæst í Topshop.

STÍGVÉL Al-
gjört möst í
bítnikkastílnum
eru há stígvél í
svörtum eða
dökkum lit.
Þessi fást í
Bossanova.

Bítnikkastíllinn hefur haft gríð-
arlega mikil áhrif á tísku nú-
tímans þrátt fyrir að fæstir viti

hvað „bítnikki“ er. Bítnikkar voru
töffararnir sem voru uppi seint á
sjötta áratugnum og snemma á þeim
sjöunda. Þeir gáfu sig út fyrir að af-
neita efnishyggju, hegðunarreglum
og gildismati samfélagsins. Þótt efn-
ishyggjunni væri afneitað var þetta
fólk skrambi töff í klæðaburði.
Bítnikkalúkkið einkenndist af flötum
skóm – helst háum stígvélum, alpa-
húfum, þröngum svörtum gallabux-
um sem aldeilis eru heitar í dag,
dökkum jökkum, svörtum og hvítum
þverröndóttum flíkum, breiðum belt-
um, síðum og stórum peysum og
svörtum sokkabuxum. Reyndar var
svarti liturinn allsráðandi í klæðnað-
inum. Þessi föt voru svo sannarlega
ekki frá einhverjum dýrum hönnuð-
um. Bítnikka-kúltúrinn kom upphaf-
lega frá hópi rithöfunda og lista-
manna sem hlustuðu á djasstónlist
eða Woody Guthrie og Pete Seeger.
Slangrið samanstóð af orðum eins og
„hip“, „cool“, og „groovy“. John Galli-

ano setti bítnikkatískuna af stað aft-
ur þegar hann kynnti sumarlínuna
sína fyrir 2005. Línuna hannaði hann
með bítnikkastelpuna og vinkonu
Andy Warhols, Edie Sedgwick, í
huga en hún er nú orðin þekkt tísku-
fyrirmynd. Eitt af því góða við
þennan stíl er að í
honum leynast alls
konar afar klæðileg-
ar flíkur. Röndóttar
peysur ganga við
hvað sem er, sem og
þröngar svartar
gallabuxur, há
stígvél og alpa-
húfur. Alls ekki
er nauðsynlegt að
nota þetta allt
saman. Meðal
þeirra sem sjást
oft í fötum í bítnikkastíl eru til
dæmis leikkonan Kirsten
Dunst, fyrirsætan Erin
O’Connor og Tara Subkoff
sem hannar fyrir Imitation
of Christ. 

hilda@frettabladid.is

SMEKKURINN STEINUNN ÓSK BRYNJARSDÓTTIR KLIPPARI HJÁ MOJO/MONROE

Ég elska pallíettur
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Blessa›ir bítnikkarnir

PRJÓNA-
PEYSA Þessi
peysa er úr
Vero Moda og
fer einkar vel
með breiðu
belti.

KIRSTEN DUNST Hún
er ein af tískufyrirmynd-
um okkar tíma og þekkt
fyrir skemmtilegan stíl. Hér
er hún í svörtum rúllu-
kragabol og gamaldags kjól,
alveg í anda bítnikkanna. 

STUTTBUXUR Á tímum
bítnikkanna var stutt svart pils
óskaplega töff en á okkar tím-

um eru stuttbuxurnar mun
heitari og ganga alveg jafn vel
við há stígvél og svartar sokka-

buxur. Fást í Topshop. 

HÚFAN
ÓMISSANDI
Úr nýjustu línu
Marc by Marc
Jacobs. Lykilat-
riði í stílnum og
röndótt peysa um
mittið fer vel við
þröngar leggings. 

CHRISTIAN
DIOR Í sumarlínunni
fyrir 2005 sýndi
John Galliano
fyrstur áhrif frá
bítnikkunum
í sinni
hönnun.

ERIN
O’CONNOR Ís-
landsvinkonan
er ekki þekkt
fyrir annað en
frumlegan stíl.
Hér er hún í
bítnikkafíling

Skæri geta komi› a› 
gó›um notum
Ég er búin að vera í miklum tískupælingum þessa vikuna. Ekki þó
að spá í hvað ég ætti að kaupa mér næst heldur rann það upp fyrir
mér að tískan væri krydd í tilveruna en ekki lífið sjálft. En það er
þó alltaf þannig að kryddið gerir tilveruna skemmtilega og fjöl-
breytilega. Hnébuxur eru eitt af tískukryddunum þetta haustið.
Þær eru fallegar og klæðilegar og gera heilmikið fyrir heildar-
myndina, alveg sama hvort mannveran er feit eða mjó, há- eða smá-
vaxin. Þegar nýtt krydd kemur inn í tilveruna er auðvelt að taka það

með svo miklu trompi að við blasi gríðarlegur fjármálahalli.
Til þess að forða því mæli ég með því að þið takið gömlu bux-
urnar sem þið eruð löngu hættar að nota og breytið þeim í

hnébuxur. Það er auðvelt í framkvæmd því ein-
ungis þarf að stytta gömlu buxurnar svo út

komi hnébuxur. Það verður þó að gefa sér
góðan tíma svo skálmarnar verði ekki missíð-
ar. Þó tíminn hafi ekki verið besti vinur minn
upp á síðkastið hef ég náð að stytta nokkrar

gamlar buxur. Saumavélin var þó hvergi ná-
læg en með skæri að vopni er hægt að fram-

kvæma ýmislegt. Það er reyndar smekksatriði
hvort það sé fallegt eða ekki að vera í klipptum hné-

buxum. Mér finnst það vel ganga, að minnsta kosti á
meðan maður finnur tíma til að setjast niður og falda bux-
urnar. Ömmur og aðrir virðulegir þjóðfélagsþegnar gefa
þó ekki mikið út á þetta svo kannski er farsælast
að mæta í einhverju öðru þegar ömmur
landsins eru heimsóttar. Með því að gefa
gömlu buxunum nýtt líf samtvinnast þetta
í fínt sparnaðartískuráð. Þó gæti þetta
kallað á smá fjárútlát þar sem skórnir
verða óneitanlega meira áberandi. Vönduð
og vegleg stígvél sóma sér vel við hnébux-
urnar. Kúrekastígvél eða „Fryboots“ koma
sterk inn. Um helgar má reima á sig dans-
skóna og leggja áherslu á fallega sokka eða
sokkabuxur. Heildarútlitið verður þar af
leiðandi útpælt, hvert smáatriði verð-
ur sýnilegt og þá er eins gott að
klúðra engu eða þannig!

MÓÐUR VIKUNNAR
> MARTA SMARTA FER YFIR MÁLIN 

MJÓR
RÖNDÓTTUR
TREFILL Geng-
ur við nánast
hvað sem er.
Þessi hér fæst í
Topshop. 



KISS KISS
Nýjasta varalita-
línan frá
Guerlain býður
upp á þrjátíu
ólíka liti. 
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Útiljós á vegg – Galv.

  7.990-

Útistaur – h: 110 cm
HELSINKI

5.960-

Útistaur – h: 43 cm
APOLLO

3.950-

Útiljós á vegg – HELSINKI

2.990-

Útiljós á vegg – Svart

1.990-
Útiljós á vegg – Hvítt

1.990-

Útistaur - h: 43 cm
HELSINKI

3.980-

Útistaur – h: 92 cm
Kopar

9.990-

Útiljós á vegg – Stál

4.950-

Garðsett
3 útistaurar – Svart

6.990-

Útistaur – h: 90 cm
Svart

5.980-

Útiljós á vegg – Svart

4.930-

Útiljós á vegg - Stál
Midi

7.990-

KLAKKUR, Vík / BYM, Mosfellsbæ / FOSSRAF, Selfossi / GEISLI, Vestmannaeyjum / HS RAF, Eskifirði / KH. BLÖNDUÓSI / KAUPF.HVAMMSTANGA / LÓNIÐ, Höfn

RAFBÚÐ RÓ, Keflavík / RAFBÚÐIN ÁLFASKEIÐI, Hafnarfirði / RAFALDA, Neskaupstað / RAFBÆR, Siglufirði / ÞRISTUR, Ísafirði / RAFLAMPAR, Akureyri

ÖRYGGI, Húsavík / RAFSJÁ, Sauðárkróki / KRÁKUR, Blönduósi / SVEINN GUÐMUNDSSON, Egilsstöðum / RAFLOST, Djúpavogi

úrval útiljósa á frábæru verði
Útiljósatilboð Opið lau.:  11:00 - 16:00

SÍÐUSTU DAGAR!

Hátískuilmur
Nýjasti ilmurinn frá Versace heitir
Crystal Noir og er eins kynþokka-
fullur og dimmur og glasið gefur
til kynna. Uppistaðan í ilminum er
amber og gardeníur en þær eru
einmitt uppáhaldsblóm Donatellu
Versace. Glasið er svarfjólublátt á
lit og tappinn er í líki svarts dem-
ants. Ekta hátískuilmur!

Kyssilegar varir
Nú í haust hefur Guerlain sett á
markað þrjátíu nýja liti undir
nafninu Kiss Kiss. Allir eru þeir
gerðir með það í huga að gera var-
irnar bústnar, þrýstnar og
kyssilegar. Til þess að þetta
markmið náist eru gullflög-
ur í varalitnum og vísa fal-
lega gylltar umbúðirnar í
það. Undir Kiss Kiss
merkinu eru þrjár teg-
undir varalita;
sanseraðir, með perlu-
áferð og glansandi.
Miðað er við að allar
konur geti fundið
varalit undir merki
Kiss Kiss.

Hnéhlífar & axlabönd

NÁTTÚRULEGT Afar lítið var um sterka liti
á tískuvikunni í New York. Hér sýnir Marc
Jacobs sætan sumarkjól í jarðarlitum.

Krökkt var af nýjum straumum á
tískuvikunni í New York á dögun-
um. Meðal þeirra voru til dæmis
axlabönd sem komu stórvel út við
buxur í víðari kantinum. Þetta er
lúkk sem svipar til karlmannlegr-
ar tísku, skyrta, buxur með broti í
og axlabönd. Þessi stíll hefur ver-
ið vinsæll síðan Diane Keaton
klæddist herratískustílnum í
gömlu Woody Allen-myndinni
Annie Hall. 

Axlaböndin sáust aðallega hjá
sumarlínum Luella, Lacoste og
Imitation of Christ. 

Fleira sem áberandi var í sum-

artískunni í New York er létt efni
eins og silki og siffon, jarðarlitir
og hvíti liturinn voru ráðandi og
rómantískir og flæðandi kjólar.
Þetta var meðal annars áberandi
í línum Badgley Mischka, Calvin
Klein, Luella, Bill Blass, Önnu
Sui og Thakoon. Lítið verður
greinilega um sterka liti og brjál-
uð snið næsta sumar. Kvenleik-
inn verður í fyrirrúmi. Fyrir
utan náttúrlega axlaböndin sem
hafa aldrei þótt sérlega kvenleg
en töff eru þau. Skrítnastar þótti
tískuspekúlöntum vera hnéhlíf-
arnar sem sáust mikið í sumar-
línum Marc by Marc Jacobs og
Lacoste. Spurning hvort það
verði vinsælt?

AXLABÖND Sáust meðal annars í sum-
arlínum Luellu Bartley, Lacoste og Imita-
tion of Christ.

HNÉHLÍFAR Greinilega
ekki bara fyrir línuskauta-
fólk. Þessar hlífar eru í
boði Lacoste.

HVÍTT Thakoon-línan fyrir
sumarið 2006 var afar létt
og falleg þar sem ljósir litir
og létt efni voru í fyrirrúmi.

Custo
klikkar ekki
Custo Barcelona sýndi sína nýj-
ustu línu á tískuvikunni í New
York á dögunum. Línan skar sig úr
með því að vera litrík og skemmti-
leg. Einkenni Custo-merkisins eru
nú einu sinni æpandi litir og
skemmtileg munstur, oftar en
ekki í formi andlita. Ekki var þó
mikið um litrík föt á tískuvikunni
og því skar Custo sig úr hópnum
ásamt meðal annars Lacoste.
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Björgvin aftur á Broadway
Söngkabarettinn Sagan af Nínu og
Geira – Úr söngbók Björgvins Hall-
dórssonar, verður frumsýndur á
Broadway þann 12. nóvember. 

Síðasta sýning Björgvins á
Broadway hét Þó líði ár og öld og
naut gífurlegra vinsælda á árunum
1994 til '96. Tilefni Sögunnar af
Nínu og Geira er 35 ára plötuferill
Björgvins og útkoma þrefaldrar
plötu með úrvali laga hans 31. októ-
ber. Þar verður einnig eitthvað um
nýjar hljóðritanir.

Höfundur kabarettsins er Gísli
Rúnar Jónsson og leikstjóri er

Hjálmar Hjálmarsson. Sýning þessi
er smásöngleikur með konsertívafi,
þar sem í öndvegi verða söngdansar
og ballöður sem Björgvin Halldórs-
son hefur gert frægar í gegnum tíð-
ina. Leikurinn er tvískiptur. Fyrst
er sögð saga Nínu og Geira, sem
margir þekkja úr samnefndu lagi,
en í síðan kemur Björgvin sjálfur til
skjalanna og flytur öll sín vinsæl-
ustu lög. 

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON Björgvin
ætlar að flytja öll sín bestu lög á sýn-

ingunni Sagan af Nínu og Geira.

Tvöföld tónleika-
plata frá Queen
Ný tónleikaplata með bresku
hljómsveitinni Queen og söngvar-
anum Paul Rodgers kemur út á
mánudag. Gripurinn nefnist Re-
turn of the Champions og er tvö-
faldur. Þar er að finna 27 lög sem
bæði Queen og Rodgers hafa gert
fræg í gegnum tíðina. Á meðal laga
frá Rodgers á plötunni eru Feel
Like Makin' Love, Wishing Well og
All Right Now og á meðal slagara
eftir Queen eru Bohemian
rhapsody, We Will Rock You, Radio
Ga Ga og I Want to Break Free.

Platan var tekin upp á tónleikum
í Sheffield Hallam Arena 9. maí.
Mörgum brá í brún fyrr á þessu ári
þegar þeir Brian May og Roger
Taylor úr Queen tilkynntu að þeir
ætluðu í tónleikaferð á nýjan leik
með Rodgers sem söngvara í stað
Freddies Mercury sem lést úr al-
næmi 1991, 45 ára gamall. Margir
efuðust um að nokkur maður gæti
fetað í fótspor Mercurys en svo
virðist sem Rodgers hafi náð að
sannfæra ansi marga um veru sína í
sveitinni með frammistöðu sinni, þó
svo að enginn fari auðvitað í spor
hins magnaða Mercurys. Rodgers

er gamall refur úr tónlistarbransan-
um eftir að hafa sungið með sveit-
unum Free og Bad Company og ætti
því að kunna eitthvað fyrir sér.

Á plötunni er til að mynda nýtt
lag eftir Rodgers, Say It’s Not
True, sem hann samdi í tengslum
við alnæmisherferð Nelsons
Mandela, 46664. Eftir einn mánuð
er síðan væntanlegur DVD-diskur
með upptöku frá sömu tónleikum í
Sheffield.

Queen hefur verið á tónleika-
ferð um Evrópu undanfarið og
spilað 32 sinnum fyrir fullu húsi
áheyrenda. Viðbrögðin hafa verið
mjög góð og ekki að sjá að sveitin
hafi ekki farið í tónleikaferð í
tuttugu ár, eða síðan Mercury
veiktist.

Queen og Paul Rodgers eru nú
á leið í tónleikaferð til Bandaríkj-
anna og Japans. Undir lok þessa
árs mun Queen síðan minnast
þrjátíu ára afmælis Bohemian
rhapsody, sem fór fyrst á toppinn
í nóvember 1975, með því að gefa
út DVD-disk og endurhljóðbland-
aða útgáfu af plötunni vinsælu A
Night at the Opera. 

PAUL RODGERS Paul Rodgers var í stuði á tónleikum með Queen í Hyde Park í London
fyrir framan 65 þúsund manns fyrr í sumar.
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Átján nemendur í leiklistaráfanga
við Menntaskólann í Hamrahlíð
ætla að halda spunamaraþon í skól-
anum í dag. Tilefnið er ferðalag
hópsins til London í nóvember þar
sem krakkarnir ætla að kynna sér
leikhús og leiklistarskóla.

„Við ætlum að leika spunaleik í
tólf tíma samfleytt, frá klukkan
átta að morgni til klukkan átta að
kvöldi,“ segir Katrín Björgvins-
dóttir, ein úr leiklistarhópnum.

„Þetta útheimtir mikið ímynd-
unarafl og orku og skemmtileg-
heit.“

Flestir nemendurnir í þessum
leiklistaráfanga hafa lengi verið
virkir í leiklistarstarfinu í MH og
sótt flesta þá leiklistaráfanga sem í
boði hafa verið.

„Við stofnuðum þennan áfanga
sjálf og kennararnir tóku mjög vel

í það. Þeir settu bara inn nýjan
áfanga. Þetta er sérstakur leikhús-
áfangi þar sem við lærum um leik-
húslíf, bæði á Íslandi og erlendis.“

Leikhúsferðin til London er
hluti af þessum áfanga, en spuna-
maraþonið í dag hefur þann tilgang
að afla fjár til ferðarinnar.

„Við höfum fengið áheit frá
fyrirtækjum, þau heita á okkur í
mislangan tíma hvert.“

Sjón verður sögu ríkari í dag
þegar átján ungmenni fara af stað
með spuna sinn í hátíðarsal skól-
ans. Fyrir fram er engin leið að
vita við hverju má búast. ■

Spunameistarar reyna á ímyndunarafli›
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Britney Spears í sk‡junum
Söngkonan Britney Spears segist
vera í skýjunum eftir að hafa alið
sitt fyrsta barn nú á dögunum.
Söngkonan, sem er 23 ára, sagði að
hún og sonur hennar hefðu það
yndislegt. Britney átti drenginn á
spítalanum í Santa Monica aðeins
hálftíma eftir komu hennar á fæð-
ingardeildina. Hún gekk í gegnum
fyrir fram ákveðinn keisaraskurð.
Eiginmaður hennar, Kevin
Federline, hélt í hönd hennar allan
tímann.

Eftir fæðinguna gaf parið út yf-
irlýsingu sem var svohljóðandi:
„Við erum í skýjunum yfir fæðingu
sonar okkar. Allir eru hamingju-
samir og hraustir og líður frábær-
lega. Við viljum þakka öllum fyrir
þá væntumþykju sem okkur hefur
verið sýnd og allar hamingjuósk-
irnar.“ Samkvæmt bandarískum

fjölmiðlum heitir drengurinn fullu
nafni Preston Michael Spears
Federline. Haft er eftir vinkonu
Britney að það sé „ekki hægt að
slíta hana frá barninu. Hún virðist
svo hamingjusöm.“ Söngkonan fór
aldrei leynt með það að hún vildi
eignast börn með Kevin, en hann á
fyrir tvö börn með fyrrverandi
kærustu sinni.

BRITNEY SPEARS Er í sjöunda himni
eftir að sonur hennar kom í heiminn.

Gwyneth Paltrow segist hrædd
við að það sama hendi hana og

Díönu prinsessu vegna
ágangs fjölmiðla, en
prinsessan lést í bílslysi
árið 1997 þegar hún var
að flýja undan fjölmiðl-
um. Gwyneth segist líka

óttast um dóttur
sína, Apple. „Þegar
ég er með dóttur
minni í bíl gera
þeir mig oft mjög
stressaða. Ég geri
hvað sem er til
að vernda hana,“
segir leikkonan
ljóshærða.

Þær fréttir berast að söngkonan
Mariah Carey hafi hug á að

flytja til Englands. Hún hefur fengið
þrjá fasteignasala til að finna land-
svæði fyrir sig og hund sinn Jack
Russell á næsta ári. Vinur söngkon-
unnar segir, „Mariah hefur alltaf haft
mikið álit á Englandi, og síðan
frægðin bankaði á dyrnar hjá henni
hefur hún haft tækifæri til að heim-
sækja England
nokkrum sinnum. Í
hvert sinn sem hún
hefur svo komið
aftur til Banda-
ríkjanna hefur
hún verið
sorgmædd.
Mariah elskar
enska sögu og
menningu og
finnst allir þar
svo kurteisir.“ 

Anthony Hopkins hefur steinhætt
að skrifa eiginhandaráritanir því

hann segir að margir aðdáendanna
vilji fá þær til að selja á eBay. Hopk-
ins leikur í myndinni Proof ásamt
Gwyneth Paltrow. Hann sagði ný-
verið í viðtali við New York Post:
„Mér er nokkuð sama um sjón-
varpsþættina sem ég þarf að taka
þátt í. Það er mín vinna að reyna að
selja myndina mína. Ég þoli hins
vegar ekki þegar
það er verið að
reyna að not-
færa sér mann.
Þegar fólk biður
mann um
eiginhandar-
áritanir og
selur þær
svo á eBay.
Það er pirr-
andi og þess
vegna er ég
hættur því.“

Sarah Jessica Parker heldur því
fram að leyndarmál hamingju-

sams hjónabands sé að eyða tíma
saman og hún vill

halda sambandi
sínu við eigin-
mann sinn
Matthew
Broderick á
rómantískum

nótum. Þau
giftu sig

árið
1997 og
hjóna-
band

þeirra
virðist

mjög gott.
Hún segir: „Við
höfum aldrei
eytt meira en
tveimur vikum
í burtu frá
hvort öðru. Það
er það einfalt.“

FRÉTTIR AF FÓLKI

SPUNAMEISTARAR
Átján nemendur við
MH efna til spuna-
maraþons í dag.



Þokkadísin Jessica Simpson er
yfir sig ánægð yfir því að eigin-

maður hennar, Nick Lachey sé
búinn að fá vinnu sem íþróttaf-
réttamaður því þá þarf hún ekki
að hlusta á hann heima við.
Lachey hefur nú fengið starf hjá
sjónvarpsstöðinni ESPN og getur
nú loksins farið að tala um sitt aðal

áhugamál sem eru íþrótt-
ir. Jessica Simpson gæti
ekki verið ánægðari og
sagði, „Það er ekkert

annað sem ég vildi frekar
að hann gerði en að vinna

á ESPN svo hann geti
talað um íþróttir.
Þá þarf ég ekki að
hlusta á hann

heima.“

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10

Sýnd kl. 2, 4 og 6 í þrívídd

Sýnd kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára
Sýnd í Lúxus kl. 2, 4, 6, 8 og 10

Sýnd kl. 2 og 3.50 ÍSLENSKT TALSýnd kl. 8 og 10.20

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

Aldrei annað eins hefur sést í bíó 
hérlendis áður!
Mynd sem slegið hefur í gegn!
Missið ekki af þessari!
 
Night Watch is F***ING COOL!
Quentin Tarantino

Til að hafa stjórn á hrottum 
og illmennum er sett á 
laggirnar sérstök sveit sem 
kallar sig Night Watch!
 
Fyrsti hluti í epískum 
fantasíu þríleik
 
Hið nýja andlit óttans

Sýnd kl. 1.45 B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

Harðasta löggan í bænum er í þann mund 
að fá stórskrýtinn félaga!

SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 3 og 6 ÍSLENSKT TAL

Deuce Bigalow b.i. 14 ára kl. 4,(400 kr.) 6 og 8
Ævintýraferðin kl. 4 (400 kr.)
The Man kl. 6, 8 og 10
Land of the Dead kl. 10

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20

Sýnd kl. 3, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

★★★★
-HJ. MBL

★★★★
-ÓÖH. DV

★★★★
KVIKMYNDIR.COM

Sýnd kl. 3, 8 og 10.20  B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

Aldrei annað eins hefur sést í bíó 
hérlendis áður!
Mynd sem slegið hefur í gegn!
Missið ekki af þessari!
 
Night Watch is F***ING COOL!
Quentin Tarantino

Til að hafa stjórn á hrottum 
og illmennum er sett á 
laggirnar sérstök sveit sem 
kallar sig Night Watch!
 
Fyrsti hluti í epískum 
fantasíu þríleik
 
Hið nýja andlit óttans

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 3 í þrívídd

3 BÍÓ3 BÍÓ  Á AÐEINSÁ AÐEINS  400 KR.400 KR.

3 BÍÓ3 BÍÓ  Á AÐEINSÁ AÐEINS  400 KR.400 KR.
Aðeins 400 kr. kl. 3 á þessar Aðeins 400 kr. kl. 3 á þessar 
myndir í Regnboganum í dag!myndir í Regnboganum í dag!

Miðasala á tónlistarhátíðina Ice-
land Airwaves hefst næstkomandi
mánudag. Hátíðin fer fram í sjö-
unda sinn helgina 19.-23. október
og líkt og undanfarin ár eru allir
tónleikastaðirnir staðsettir í mið-
borg Reykjavíkur. 

Loftkastalinn er nýr tónleika-
staður í dagskrá hátíðarinnar í ár
og mun litli og stóri salur hans
ásamt Nasa, Gauknum, Grand
Rokki og Pravda verða aðaltón-

le ikas tað ir
hátíðarinnar.

Í fyrra
var uppselt á

Airwaves í fyrsta sinn og vill Hr.
Örlygur, skipuleggjandi hátíðar-
innar, hvetja fólk til að tryggja sér
miða í tíma. Aðeins 3.000 miðar
verða til sölu á hátíðina hérlendis.
Miðasala fer fram í verslunum
Skífunnar og á Midi.is. Miðaverð er
5.700 krónur auk miðagjalds sölu-
aðila.

Alls koma 130 listamenn fram á
hátíðinni, þar á meðal Baby-
shambles, The Fiery Furnaces, The
Zutons, Juliette and the Licks og
Junior Senior. Nýlega bættist
bandaríski rafdúettinn Ratatat frá
New York í hópinn ásamt Ensími,
The Telepathetics, Bent & 7 berg
og Hellvar. Ratatat er upprennandi
sveit sem hefur endurhljóðblandað
lög með Method Man og Missy
Elliot. Einnig hefur hún farið á tón-
leikaferð með Franz Ferdinand,
Tortoise og Interpol. 

BABYSHABLES
Pete Doherty og
félagar í Babys-
hambles eru á
leiðinni hingað
til lands.

Mi›asala á Airwaves a› hefjast
Eva Longoria sem flestir þekkja úr

þáttaröðinni Desperate Hou-
sewifes segist nota

fatastærð númer núll.
Hún segist eiga erfitt
með að finna
kynæsandi föt til að

klæðast. „Það eina
sem skiptir máli er
að þau passi mér.
Ég pæli ekki mikið í
því hvað er í tísku.“
Eva segist ekki
þola að þurfa að
hafa sig of mikið

til og að hún
klæði sig aðeins
upp á þegar um
stjörnuteiti eða
forsýningar sé
að ræða. Hún
bætir við. „Ef
ég er ekki á
rauða tepp-
inu þá er ég
oftast í galla-
buxum og
bol.“

Jennifer Lopez segir að allir þeir
sem umgangast hana kalli hana

mömmu. „Það kalla mig allir
mömmu sem umgangast mig, allir
þeir sem vinna
fyrir mig.
Ætli ég sé
ekki bara
svona
umhyggju-
söm.“ En
það sást
til söng-
kon-
unnar
á dög-
unum
þar
sem
hún
fjárfesti í
barnafötum.

FRÉTTIR AF FÓLKIFRÉTTIR AF FÓLKI





12.30 Síðasta flug arkarinnar hans Nóa
14.15 Meistarakeppnin í handbolta 15.50 Ís-
landsmótið í handbolta 16.15 Meistara-
keppnin í handbolta 17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Matur um víða veröld 18.54 Lottó

SKJÁREINN

11.35 Home Improvement 2 12.00 Bold and
the Beautiful 13.45 Osbournes 3 14.10 Whoopi
14.35 Strong Medicine 3 15.20 Sofa urtubörn í
útskerjum 16.10 Amazing Race 16.55 Derren
Brown: Messiah 17.45 60 Minutes I 2004 

SJÓNVARPIÐ

20.40

NORTHFORK

▼

Bíó

21.10

SOMETHING'S GOTTA GIVE 

▼

Bíó

22.00

RESCUE ME

▼

Drama

22.45

PEACEMAKERS

▼

Sakamál

13.40

LANDSBANKADEILDIN

▼

Fótbolti

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
8.06 Kóalabræður 8.17 Pósturinn Páll 8.35
Hopp og hí Sessamí 8.59 Bitti nú! 9.22 Tómas
og Tim 9.31 Arthur 9.57 Gormur 10.20 Kóala-
birnirnir 10.45 Kastljósið 11.10 Út og suður
11.40 Hin nýju ævintýri Vilhjálms Tell 

7.00 Músti 7.05 Póstkort frá Felix 7.15 Pingu
7.20 Sullukollar 7.30 Kærleiksbirnirnir 7.45
Kærleiksbirnirnir 8.00 Barney 8.25 Engie
Benjy 8.35 Töfrastígvélin 8.40 Addi Paddi
8.50 Grallararnir 9.10 Grallararnir 9.30 Hjóla-
gengið 9.55 BeyBlade 10.20 Kalli á þakinu

18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofan hefur
ætíð verið í fararbroddi þegar kemur
að því að fjalla umkrefjandi og ágeng
mál sem aðrir fjölmiðlar veigra sér
jafnvel viðað taka á. Vönduð og traust
vinnubrögð eru okkar aðalsmerki.

18.54 Lottó
19.00 Íþróttir og veður 
19.15 Absolutely Fabulous (7:8) (Tildurróf-

ur)Breskur gamanþáttur eins og þeir
gerast bestir. 

19.45 Stelpurnar (3:20) Frábær íslenskur
gamanþáttur þar sem margar skraut-
legar persónur koma við sögu.

20.10 Það var lagið Íslenskur skemmtiþáttur
fyrir alla fjölskylduna þar sem söngur-
inn er í aðalhlutverki. 

21.10 Something's Gotta Give (Undan að
láta) Aðalhlutverk: Jack Nicholson, Di-
ane Keaton, Keanu Reeves, Frances
McDormand og Amanda Peet.Leik-
stjóri: Nancy Meyers.2003. 

23.20 Patton 2.05 Braveheart (Stranglega
bönnuð börnum) 4.55 Strákarnir 5.20 Night
Court 5.45 Fréttir Stöðvar 2 6.30 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.45 Sérvitri spæjarinn (Kvikmyndaskoðun
telur myndina ekki hæfa fólki yngra
en tólf ára.) (e) 

1.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.40 Hljómsveit kvöldsins Hjálmar flytja lög. 
20.10 Spaugstofan Karl Ágúst, Pálmi, Randver,

Sigurður og Örn sprella og spauga og
sýna áhorfendum samtímaviðburði frá
nýjum og óvenjulegum sjónarhornum. 

20.40 Stórvirkjun (Northfork) Bandarísk
ævintýramynd frá 2003. Á munaðar-
leysingjahæli í bænum Northfork er
lesin frásögn af því er bæjarbúar voru
fluttir burt vegna virkjunarfram-
kvæmda. Irwin, átta ára drengur,
hlustar á frásögnina og lifir sig inn í
atburðina.

22.25 Bandalagið (The Business of Strangers)
Bandarísk spennumynd frá 2001. Tvær
kaupsýslukonur tengjast vináttubönd-
um og reyna að koma fram hefndum
gegn manni sem hefur verið ákærður
vegna nauðgunar.  Kvikmyndaskoðun
telur myndina ekki hæfa fólki yngra en
12 ára. 

14.00 David Letterman 14.45 Sjáðu 15.00
David Letterman 15.45 Sjáðu 16.00 Kvöld-
þátturinn 16.50 Supersport (10:50) 17.00
Seinfeld (15:24) 17.30 Friends 3 (5:25)
18.00 Friends 3 (8:25) 

22.50 American Princess (2:6) 20 konur
keppast hér við að láta æskudraum-
inn rætast, að verða sönn prinsessa.
23.40 Paradise Hotel (11:28) 0.30
David Letterman 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Tru Calling (12:20) Þættir í anda Quant-

um Leap. Tru Davis er læknanemi
sem ræður sig í vinnu í líkhúsi. 

20.00 Seinfeld (16:24)
20.30 Friends 3 (9:25)
21.00 Joan Of Arcadia (11:23) (Uncertainty

Principle) Sagan af Jóhönnu af Örk
færð í nútímann. Táningsstelpan Joan
er nýflutt til smábæjarins Arcadia þeg-
ar skrítnar uppákomur fara að henda
hana. Hún fer að fá skilaboð frá Guði
sem fer að segja henni að gera alls
kyns hluti sem hún og gerir. Þessu
nýja hlutverki þarf hún síðan að koma
inn í daglega líf sitt sem reynist alls
ekki auðvelt. 

22.00 Rescue Me (12:13) (Leaving) Frábærir
þættir um hóp slökkviliðsmanna í
New York borg þar sem alltaf er eitt-
hvað í gangi. Ef það eru ekki vanda-
mál í vinnunni þá er það einkalífið
sem er að angra þá. 

23.30 Law & Order (e) 0.25 CSI: New York
(e) 1.15 Da Vinci's Inquest (e) 2.05 Tvöfaldur
Jay Leno (e) 3.35 Óstöðvandi tónlist 

19.00 The King of Queens (e) Bandarískir
gamanþættir.

19.30 Will & Grace (e) Grallararnir Will og
Grace eru óaðskiljanleg og samband
þeirra einstakt.

20.00 The O.C. (e) Eftir að Caleb er sleppt úr
varðhaldi þarf hann að taka mikilvæg-
ar ákvarðanir varðandi fyrirtækið.
Kirsten er ekki sammála öllu því sem
hann er að pæla í. 

21.00 House (e) Splunkunýr vinkill á
spennusögu þar sem hrappurinn er
sjúkdómur og hetjan er óvenjulegur
læknir sem engum treystir, og síst af
öllu sjúklingum sínum.

21.50 C.S.I. (e) CSI er frumleg og óvenjuleg
glæpaþáttaröð þar sem persónurnar
nota tæknilegar meinafræðirannsókn-
ir til rannsóknar á sönnunargögnum
sem sanna eiga glæpi af ýmsu tagi. 

22.45 Peacemakers Það finnst lík í Silver
City, það bendir allt til þess að vinur
Stones, Luci, sé blandaður í málið. 

12.00 The Jamie Kennedy Exp. 12.25 Sledge-
hammer 12.50 Poppp. 13.45 Peacemakers
14.30 Ripley's! 15.10 Less than Perfect 15.35
According to Jim 16.00 America's Next Top Mod-
el 17.00 The Contender 18.00 Þak yfir höfuðið 

6.00 Holiday Heart 8.00 Ronja ræningjadóttir 10.05
What's the Worst That Could Happen? 12.00 Trail of the
Pink Panther 14.00 Holiday Heart 16.00 Ronja ræn-
ingjadóttir 18.05 What's the Worst That Could Happen? 
20.00 Trail of the Pink Panther Frábær gaman-
mynd. 22.00 Drugstore Cowboy Glæpamynd um
dópistana Bob og Dianne.  Stranglega bönnuð
börnum. 0.00 The Vector File (Stranglega bönnuð
börnum) 2.00 Narc (Stranglega bönnuð börnum)
4.00 Drugstore Cowboy (Stranglega bönnuð
börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! Entertainment Specials 13.00 The E! True
Hollywood Story 14.00 The E! True Hollywood Story
15.00 The E! True Hollywood Story 17.00 The E! True
Hollywood Story 18.00 E! Entertainment Specials
19.00 The E! True Hollywood Story 21.00 The Anna
Nicole Show 21.30 The Anna Nicole Show 22.00
Party @ the Palms 22.30 Party @ the Palms 23.00
Wild On Tara 0.00 The E! True Hollywood Story 1.00
Dr. 90210 

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

8.10 UEFA Champions League 9.50 Meistara-
deildin með Guðna Berg 10.30 Ítölsku mörk-
in 11.00 Spænsku mörkin 11.30 Ensku
mörkin

23.50 Landsbankamörkin 0.30 Hnefaleikar
1.00 Hnefaleikar

19.15 Spænsku mörkin 
19.50 Spænski boltinn (Real Madrid – Celta)

Útsending frá leik Real Madrid og
Celta Vigo um síðustu helgi. David
Beckham og félagar eru undir mikilli
pressu en stuðningsmenn konungs-
liðsins eru orðnir óþreyjufullir eftir titli. 

22.00 Landsbankadeildin (Fram-FH/Grinda-
vík-Keflavík/Fylkir) Útsending frá síð-
ustu umferð Landsbankadeildarinnar.
Aðalleikur Sýnar er viðureign Fram og
FH á Laugardalsvelli en Safamýrarpilt-
ar þurfa eitt stig til að gulltryggja
stöðu sína í deildinni. Einnig verður
skipt yfir á leiki Grindavíkur og Kefla-
víkur og Fylkis og ÍBV þegar ástæða er
til. Grindvíkingar verða að vinna sinn
leik til að eiga einhverja von í botn-
baráttunni en Eyjamönnum dugar
jafntefli til að sleppa við fallið. Þá berj-
ast Keflvíkingar við Skagamenn um
þriðja sætið en það gæti þýtt Evrópu-
sæti næsta sumar. 

12.00 Enski boltinn 13.40 Landsbankadeild-
in 16.30 Fifth Gear 17.00 Inside the US PGA
Tour 2005 17.30 Landsbankamörkin 18.10
2005 AVP Pro Beach Volleyball 

▼

▼ ▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Ordell Robbie úr kvikmyndinni Jackie
Brown árið 1997.

,,You can’t trust Melanie but you can trust Mel-
anie to be Melanie.“

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 T.D. Jakes
8.30 Maríusystur 9.00 Gunnar Þorsteinss. 9.30 Bland-
að efni 10.00 Joyce Meyer 10.30 Ron Phillips 11.00
Um trúna og tilveruna 11.30 Maríusystur 12.00 Fíla-
delfía 13.00 Joyce Meyer 13.30 Believers Christian
Fellowship 14.30 Acts Full Gospel 15.00 Ísrael í dag
16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Ewald
Frank 17.30 Mack Lyon 18.00 Acts Full Gospel 18.30
Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Friðrik
Schram 20.30 Gunnar Þorsteinsson  21.00 Ron
Phillips 21.30 Miðnæturhróp 22.00 Joyce Meyer
22.30 Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan 0.00 Næt-
ursjónvarp
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Í TÆKINU 

9.30 Tottenham – Liverpool frá 10.09 11.30
Upphitun (e) 12.00 Man. Utd. – Man. City frá
10.09 14.00 Hlé 16.00 Aston Villa – Tottenham
(b) 18.30 Charlton – Chelsea Leikur sem fram
fór fyrr í dag. 20.30 Fulham – West Ham Leikur
sem fram fór fyrr í dag. 22.30 Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN

JACK NICHOLSON LEIKUR Í SOMETHING'S GOTTA GIVE Á STÖÐ 2 KL. 21.10 Í KVÖLD

John Joseph Nicholson fæddist í New
York hinn 22. apríl árið 1937. Faðir hans
yfirgaf hann í æsku en Jack var alinn
upp í þeirri trú að amma hans væri
móðir hans og móðirin væri eldri systir
hans. Sannleikurinn kom ekki í ljós fyrr
en Jack var orðinn 37 ára og fréttamenn
Time Magazine voru að fjalla um ævi
hans.

Jack útskrifaðist úr framhaldsskóla
sautján ára gamall og fluttist stuttu síð-
ar til Los Angeles. Hann vann hjá MGM
sem skrifstofustrákur í fjögur ár, þar til
hann lék sitt fyrsta hlutverk í sjónvarpi.
Hlutirnir gerðust hratt eftir það og árið

1970 hafði Jack þegar hlotið tvær Ósk-
arstilnefningar.

Jack hefur reynt að láta lítið fyrir
sér fara í fjölmiðlum þó kvennafar hans
hafi vart farið framhjá mörgum. Hann
var giftur leikkonunni Söndru Knight í
fjögur ár og eignaðist með henni eina
dóttur. Nokkrum árum síðar tók hann
saman við leikkonuna Anjelicu Huston.
Þau áttu í sautján ára ástarsambandi
þar til árið 1990 þegar í ljós kom að önn-
ur kona, Rebekka Broussard, bar barn
hans undir belti. Jack hefur einnig ver-
ið orðaður við hina miklu yngri
Löru Flynn Boyle.

One Flew Over the Cuckoo's Nest – 1975  As Good as It Gets – 1997 About Schmidt – 2002
Þrjár bestu myndir 
Jacks:

Eldri systirin reyndist vera mó›ir hans
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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 12.45 Veðurfregnir 13.00
Laugardagsþátturinn 14.00 Teygjan 14.30
Dagamunur 15.20 Með laugardagskaffinu
16.00 Fréttir 16.10 Á rökstólum 17.05 Fnykur

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Trallala dirrindí 18.52
Dánarfregnir 19.00 Íslenskir einsöngvarar 19.30
Stefnumót 20.15 Riddarinn frá Hallfreðarstöð-
um 21.05 Góður, betri, bestur 22.00 Fréttir

22.15 Fjarri hundagelti heimsins 23.10 Danslög

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 

6.00 Fréttir 6.05 Morguntónar 7.00 Fréttir 7.05
Morguntónar 8.00 Fréttir 8.05 Morguntónar
9.00 Fréttir 9.03 Helgarútgáfan 10.00 Fréttir
10.03 Helgarútgáfan

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
14.00 Fótboltarásin 16.00 Fréttir 16.08 Með
grátt í vöngum 18.00 Fréttir 18.25 Auglýsingar
18.28 Tónlist að hætti hússins 

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

6.45 Veðurfregnir 6.50 Bæn 7.00 Fréttir 7.05
Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.00 Fréttir 9.03 Út um græna
grundu 10.15 Fastir punktar 11.00 Í vikulokin

TALSTÖÐIN FM 90,9

18.00 Hitt og þetta e. 18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Bílaþáttur e. 20.00 Laugardagsmorgun e.
22.00 Hádegisútvarpið e. 23.00 Bókmenntaþátt-
urinn e. 0.00 Úr skríni e. 1.00 Royal búningur e..

2.00 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur
e. 3.00 Frjálsar hendur Illuga Jökulssonar e.
4.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e. 4.30 Bílaþátt-
ur e. 5.30 Laugardagsmorgunn e. 

7.30 Hádegisútvarpið e. 8.30 Bókmenntaþátturinn

9.00 Bílaþáttur 10.03 Laugardagsmorgunn
12.10 Hádegisútvarpið 13.00 Bókmennaþáttur-
inn 14.00 Úr skríni 15.03 Royal búningur e.
16.00 Margrætt e. 17.03 Frjálsar hendur Illuga e.

0.10 Næturvaktin 1.00 Fréttir 1.03 Veðurfregn-
ir 1.10 Næturvaktin heldur áfram 2.00 Fréttir
2.03 Næturtónar 4.30 Veðurfregnir 4.40 Næt-
urtónar 5.00 Fréttir 5.05 Næturtónar 

12.25 Meinhornið

Langvinsælasti sjónvarpsþáttur
landsins er að fara af stað aftur að
loknu sumarleyfi. Já, Spaugstofan
hefur verið opnuð á nýjan leik og í
kvöld verður sýndur fyrsti þáttur-
inn á þessum vetri. Þar ætla Karl
Ágúst, Pálmi, Randver, Sigurður og
Örn að taka upp þráðinn með
sprelli og spaugi og sýna áhorf-
endum samtímaviðburði frá nýj-
um og óvenjulegum sjónarhorn-
um. Björn Emilsson stjórnar upp-
tökum. Þættirnir verða endursýnd-
ir árdegis á sunnudögum og seint
á mánudagskvöldum.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl.20.10

Gömlu grallararnir
fjalla um samtímann

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Motocross: World Championship Ireland 13.00 Motorcycling:
Master of Endurance Bol d'Or (24 hours) France 13.30 Cycling: Tour
of Spain 15.15 Motocross: World Championship Ireland 16.00
Trampoline: World Championship Netherlands 17.00 Motorcycling:
Master of Endurance Bol d'Or (24 hours) France 17.45 FIA World
Touring Car Championship By LG: Istanbul 18.00 Rally: World
Championship Great Britain 19.00 Football: FIFA Under-17 World
Championship Peru 20.15 Football: FIFA Under-17 World Champ-
ionship Peru 22.00 Rally: World Championship Great Britain 22.30
News: Eurosportnews Report 22.45 Fight Sport: Fight Club 

BBC PRIME
12.00 Doctors 12.30 Doctors 13.00 Doctors 13.30 Doctors 14.00
The Good Life 14.30 Yes Minister 15.00 Top of the Pops 15.40 Top
of the Pops 2 Specials 15.55 The Weakest Link Special 16.40 Strict-
ly Come Dancing 17.40 Casualty 18.30 The Dobsons of Duncraig
19.00 Grumpy Old Men 19.30 The Brian Epstein Story 20.45 Living
Without a Memory 21.45 Top of the Pops 22.30 Lenny Henry in Pi-
eces 23.00 Supernatural Science 0.00 Hidden Treasure 0.30
Hidden Treasure 1.00 The Mark Steel Lectures 1.30 Lab Rats 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Marine Machines: Power 13.00 Megastructures: Kansai Air-
port 14.00 Air Crash Investigation: Crash On the Mountain Ad 15.00
Seconds from Disaster: Wreck of the Sunset Limited 16.00 When
Animals Attract 17.00 Battlefront: Mount Belvedere 17.30
Battlefront: U-boat War 18.00 Shipwreck Detectives: Pacific Gra-
veyard 19.00 When Expeditions Go Wrong: Into Galeras Volcano
20.00 Robin Hood: Prince of Thieves 22.30 Black Pinocchio 0.00
Paranormal?: Bigfoot

ANIMAL PLANET 
12.00 Jungle Orphans 13.00 Tusks and Tattoos 14.00 Growing Up...
15.00 Crocodile Hunter 16.00 Austin Stevens – Most Dangerous
17.00 Shark Chasers 18.00 Natural World 19.00 Killer Ants 20.00
Killer Bees – Taming the Swarm 21.00 Great Cats of India 22.00
Shark Chasers 23.00 Jungle Orphans 0.00 Tusks and Tattoos 1.00
Growing Up... 

DISCOVERY 
12.00 A Miracle in Orbit 13.00 Let's Roll 15.00 Spy 16.00 Rex Hunt
Fishing Adventures 16.30 Lake Escapes 17.00 Mount Rushmore
18.00 Extreme Engineering 19.00 American Chopper 20.00 Rides
21.00 Scrapheap Challenge 22.00 Trauma 23.00 Body Image 0.00
FBI Files

MTV
12.00 Pimp My Ride 13.00 Made 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30
Just See MTV 16.30 Advance Warning 17.00 European Top 20
18.00 The Fabulous Life Of 18.30 Cribs 19.00 Viva La Bam 19.30
Pimp My Ride 20.00 MTV – I Want A Famous Face 20.30 MTV – I
Want A Famous Face 21.00 MTV – I Want A Famous Face 21.30 A
Cut 22.00 So '90s 23.00 Just See MTV 1.00 Chill Out Zone 

VH1
11.00 Then & Now 15.00 Making the Video MTV 15.30 The Fabu-
lous Life of... 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 VH1 Viewer's
Jukebox 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Black In The
80s 20.00 Black In The 80s 21.00 Viva la Disco 23.30 Flipside 0.00
Chill Out 1.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Power Food 12.40 Other People's Houses 13.35 Sizzle 14.00
Entertaining With James 14.25 Race to the Altar 15.15 City Hospi-
tal 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 G-Girls 17.15 Girls
Behaving Badly 17.45 Weddings 18.10 Weddings 18.40 The Ros-
eanne Show 19.30 It's a Girl Thing 20.00 Cheaters 21.00 Spicy Sex
Files 22.00 Sextacy 23.00 Ex-Rated 23.30 More Sex Tips for Girls
0.00 Hollywood One on One 0.25 Hollywood One on One 0.55
Race to the Altar 

CARTOON NETWORK
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename:
Kids Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Hi Hi Puffy Ami-
Yumi 14.30 Atomic Betty 15.00 Transformers Energon 15.30 Bey-
blade 16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Foster's Home for
Imaginary Friends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30
Charlie Brown Specials 18.00 What's New Scooby-Doo? 18.30
Tom and Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 The Jetsons 20.00
Droopy Master Detective 20.30 Scooby-Doo 21.00 Tom and Jerry
22.00 Dexter's Laboratory 22.30 The Powerpuff Girls 23.00 Johnny
Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00 Skipper & Skeeto 1.00 Spaced
Out 1.30 Spaced Out 

JETIX
12.05 Digimon II 12.30 Moville Mysteries 13.00 Super Robot Mon-
key Team Hyperforce Go! 13.30 Totally Spies 14.00 Sonic X 14.30
A.T.O.M. Alpha Teens on Machines 15.00 Pucca 15.05 Spider-Man
15.30 Pucca 15.35 Totally Spies 

MGM
11.55 Lawman 13.35 She Knows Too Much 15.10 Report to the
Commissioner 17.00 Posse 18.50 Eddie and the Cruisers 20.25
Lady in White 22.15 Till There Was You 23.45 Sonny Boy 1.30 Wis-
dom

TCM
19.00 2010 21.05 Code Name: Emerald 22.35 Cool Breeze 0.10
Night Must Fall 1.50 The Public Enemy

HALLMARK
12.00 McLeod's Daughters 12.45 Shattered City 14.15 Down in the
Delta 16.00 McLeod's Daughters 16.45 McLeod's Daughters 17.30
McLeod's Daughters 18.15 McLeod's Daughters 19.00 McLeod's
Daughters 19.45 Crime and Punishment 21.30 Jessica 23.15
Wedding Daze 0.45 Crime and Punishment

BBC FOOD
12.00 Gary Rhodes' New British Classics 12.30 Diet Trials 13.00
Kitchen Takeover 13.30 The Great Canadian Food Show 14.00
Secret Recipes 14.30 Giorgio Locatelli – Pure Italian 15.00 The Best
15.30 Saturday Kitchen 16.00 Eating Out Loud 17.00 Fresh Food
17.30 Sophie's Sunshine Food 18.00 Rocco's Dolce Vita 18.30 The
Italian Kitchen 19.00 Off the Menu 19.30 My Favourite Chef 20.00
My Favourite Chef 20.30 Gondola On the Murray 21.00 The Naked
Chef 21.30 Saturday Kitchen

DR1
12.05 En god handel 1 12.20 Hvidkål og frikadeller 12.40 En god
handel 2 12.50 Hesteprangere, lurendrejere og farende svende
13.20 En god handel 3 13.25 Slut, prut, finale 13.30 Ungefair 14.00
Boogie Listen 15.00 Hvorfor, Ouafa? 15.40 F¢r s¢ndagen 15.50
Held og Lotto 16.00 Til dans, til vands og i luften 16.20 Sallies hi-
storier 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Hunde på
job 17.30 Julie 18.00 MGP 2005 20.15 Never Say Never Again
22.25 Caveman's Valentine 0.05 Boogie Listen 

SV1
12.30 Mitt i naturen 13.00 Plus 13.30 Stina om Lars von Trier 14.00
Landgång 14.30 Din släktsaga 15.00 Doobidoo 16.00 BoliBompa
16.01 Disneydags 17.00 Kenny Starfighter 17.30 Rapport 17.45
Sportnytt 18.00 Folktoppen 19.00 Popcorn 19.30 Brottskod: För-
svunnen 20.15 Forsytesagan 21.10 Rapport 21.15 Illusionernas
stad 23.10 Sändning från SVT24

Spaugstofan

LAUGARDAGINN 17. SEPTEMBER

UM HELGINA
CHARLTON – CHELSEA

SUNNUDAGINN 18. SEPTEMBER KL. 11
LIVERPOOL – MAN.UTD

MÁNUDAGINN 19. SEPTEMBER KL. 19
ARSENAL – EVERTON

19.00 Sjónv.fréttir 19.30 PZ-senan 22.00 Fréttir 

Spaugstofukarlar snúa aftur enn á ný 
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LÁRÉTT 1 yrða á 6 farfa 7 kextegund 8
klukkan 9 lítill stallur 10 flík 12 vel búin
14 fát 15 nafnorð 16 tveir eins 17 fæðu
18 land.

LÓÐRÉTT 1 fugl 2 langar 3 bardagi 4
frumefni 5 í viðbót 9 rán 11 vökvalaus 13
brúka 14 leyfi 17 í röð.

LAUSN:

1

6 7

98

10

12 13

1514

16

18

17

11

2 3 4 5

Stór Humar
Medium Humar
Sigin grásleppa

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Þrettán vetra.

Alls 29 sjúklingum.

Angela Merkel.

Það styttist óðum í setningu Alþjóð-
legu kvikmyndahátíðarinnar í
Reykjavík. Kvikmyndahátíðin er
frekar ný af nálinni en hún var fyrst
haldin í fyrra og var þá frekar smá
í sniðum. Í ár verður allt annað uppi
á teningunum.

Meðal þeirrar nýbreytni sem
bryddað verður upp á er sérstök
dómnefnd sem velja mun Uppgötv-
un ársins en um þau verðlaun keppa
leiknar kvikmyndir eftir upprenn-
andi leikstjóra. Veitt verða peninga-
verðlaun en auk þess fá sigurvegar-
ar afhenta gripi hannaða af Mireyu
Samper úr íslensku grjóti sem
Steinsmiðja S. Helgasonar smíðar. 

Það verður hinn pólskættaði
Breti Pawel Pawlikowski sem mun
veita dómnefndinni forsæti. „Það er
mikill heiður að fá hann til liðs við
okkur,“ segir Hrönn Marinósdóttir,
framkvæmdastjóri hátíðarinnar.
„Hann þykir einn mest spennandi
leikstjórinn í dag,“ bætir hún við.

Pawlikowski vakti fyrst athygli
fyrir mynd sína Last Resort fyrir

fimm árum. Þá hlaut hann hin eftir-
sóttu BAFTA-verðlaun sem efnileg-
asti leikstjóri Breta. Í fyrra fékk
myndin hans, My Summer of Love,
BAFTA-verðlaunin sem besta
myndin. „Leikkonurnar tvær sem
fóru með aðalhlutverkin í þeirri
mynd eru rísandi stjörnur í dag,“
útskýrir Hrönn og greinilegt að allt
er lagt í sölurnar til að gera hátíðina
sem glæsilegasta úr garði. 

Við hlið Pawlikowskis í dóm-
nefndinni munu leikararnir Hilmir
Snær Guðnason og Nína Dögg
Filippusdóttir sitja auk leikstjórans
Kristínar Jóhannesdóttur og norska
kvikmyndagagnrýnandans Dags
Södtholt. „Hann þykir mjög virtur á
sínu sviði og hefur það að atvinnu
að ferðast á milli kvikmyndahátíða
og dæma,“ segir Hrönn.

Meðal annarra atburða má nefna
tveggja kvölda költ-kvikmyndasýn-

ingu. Fyrra kvöldið verða eftir-
lætiskvikmyndir Páls Óskars
Hjálmtýssonar sýndar en seinna
kvöldið verður költ-kvikmyndaleik-
stjórinn Stuart Samuel sérstakur
gestur og sýnd mynd hans Midnight
Movies: From the Margin to the
Mainstream. Auk þess verða brot úr
El Topo og Eraserhead eftir David
Lynch á dagskrá.

Hrönn segist reikna með að
margir erlendir leikstjórar sæki
hátíðina heim í kringum frumsýn-
ingar mynda sinna. Aðspurð hvort
hátíðin ætli sér ekki að hafa „bíó-
bar“ í ætt við „bókabarinn“ sem
starfræktur hefur verið í kringum
bókmenntahátíðina sagði hún að er-
lendum gestum yrði að sjálfsögðu
boðið á bari borgarinnar. „Kaffi-
barinn verður aðalbarinn fyrir
erlendu gestina.“

freyrgigja@frettabladid.is

HRÖNN MARINÓSDÓTTIR: RÍSANDI STJÖRNUR Á KVIKMYNDAHÁTÍÐ

Pawel Pawlikowski í
forsæti dómnefndar

...fær Hafnarfjarðarleikhúsið
fyrir að setja hið þrælskemmti-
lega leikrit Himnaríki aftur á
fjalirnar og heiðra með því leik-
skáldið Árna Ibsen.

HRÓSIÐ

17. september 2005  LAUGARDAGUR

LÁRÉTT: 1ávarpa,6lit,7lu,8kl,9hak,
10fat,12fín,14fum,15no,16rr, 17
mat,18Íran.
LÓÐRÉTT: 1Álka,2vil,3at,4platína,5
auk,9haf, 11þurr, 13nota,14frí,17
mn.

Nýjasta plata Sigur Rósar, Takk,
hefur selst í fjögur þúsund eintök-
um hér á landi síðan hún kom út síð-
astliðinn mánudag. Er þetta sannar-
lega frábær árangur og mun betri
en síðasta plata sveitarinnar, ( ),
náði árið 2002 þegar hún seldist í
1.700 eintökum fyrstu vikuna. 

Á morgun kemur í ljós hvaða
sæti platan nær á breska vinsælda-
listanum en á miðvikudag var henni
spáð því fjórtánda, sem yrði mjög
góður árangur. Platan hefur til að
mynda selst afar vel á heimasíðu
Amazon og komst hæst í fimmta
sætið á lista yfir söluhæstu plöturn-
ar í gær; rétt fyrir ofan nýjustu
plötur Coldplay og Neil Young.

„Við erum að vonast til að ná
henni í gull (5.000 eintök) núna

fyrsta sölumánuðinn,“ segir Ás-
mundur Jónsson hjá Smekkleysu.
„Við áttum von á góðu en móttök-
urnar hafa verið alveg frábærar
hérna heima, enda mjög góð plata.“

Takk hefur fengið frábæra dóma
bæði í innlendum og erlendum fjöl-
miðlum síðan hún kom út. Breska
blaðið The Guardian gefur plötunni
til að mynda fjórar stjörnur af
fimm mögulegum og segir hana að-
gengilegustu plötu Sigur Rósar til
þessa og hampar sérstaklega laginu
Hoppípolla: „Með strengjahljóð-
færi, lúðra og bakgrunnshljóð
ásamt sérstökum söng og ótrúlega
grípandi hljómborðsstefi sem aðrar
hljómsveitir gætu grætt milljónir á
er Hoppípolla gleðisöngur þessa
hausts. Útvarpið á ekki eftir að taka

eftir því en iPod-spilararnir munu
gera það,“ segir meðal annars í um-
sögninni. ■

Takk nálgast gulli›

SIGUR RÓS Hljómsveitin Sigur Rós hefur
fengið frábæra dóma fyrir nýjustu plötu
sína, Takk.

PAWEL PAWLIKOWSKI Hefur hlotið
tvenn BAFTA-verðlaun, sem þykja jafn virt
og Óskarsverðlaunin. Þau fyrri hlaut hann
sem efnilegasti leikstjóri Breta og hin fyrir
mynd sína My Summer of Love sem valin
var besta myndin.

HRÖNN MARINÓSDÓTTIR Stefnt er að því að gera Alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í
Reykjavík sem best úr garði og hefur Pawel Pawlikowski verið fenginn í forsæti dóm-
nefndar.

Hostel, kvikmynd Eli Roth, var
frumsýnd í Toronto á föstudag-

inn. Myndin þykir með eindæmum
blóðug og hryllingurinn hrikalegur á
köflum. Myndin er þó ekki alveg
fullgerð heldur fékk Roth undan-
þágu frá aðstandum hátíðarinnar til
að sýna vinnslueintak hennar. Kem-
ur það til af því að Roth sló fyrst í
gegn á hátíðinni með mynd sinni
Cabin Fever. Íslensk persóna kvik-
myndarinnar, Óli, þykir með ein-
dæmum skemmtileg og fer Eyþór
Guðjónsson á kostum í hlutverkinu.
Bandaríski leikstjórinn Quentin Tar-
antino er með puttana í myndinni

en hann er
mikill að-
dáandi
Roths.

Nú er unnið að því hörðum hönd-
um að fá Hostel heimsfrum-

sýnda á IIFF hátíðinni sem lýkur
um miðjan nóvember hér á landi.

Aðeins yrði ein
sýning en
Hostel verður
fullbúin í byrjun
nóvember og
herma heimildir
blaðsins að nú
sé róið að því
öllum árum að
fá þetta í gegn.
Mikill vilji er hjá
leikstjóranum
Eli Roth fyrir

þessu og ef allt gengur upp mun
hann ásamt leikhópnum og Quent-
in Tarantino sækja landann heim í
kringum sýninguna. 

Heimir Már Pétursson, sem
gegnt hefur starfi upplýsingafull-

trúa Flugmálastjórnar, hefur verið
ráðinn yfirmaður Fréttavaktar NFS,
nýju fréttasjónvarpsstöðvarinnar
sem 365 hleypir af stokkunum á
næstunni. Heimir Már starfaði á
árum áður sem fréttamaður á
Fréttastofu Stöðvar 2 og mun nú
hitta á ný fyrir gamla samstarfs-
menn á þessum nýja
vettvangi. Gamlir félag-
ar hafa að vonum tekið
ráðningu Heimis fagn-
andi og eru hæst-
ánægðir með að hafa
endurheimt kappann
í fréttaatið.

Stór gleraugu Það er löngu hætt að vera hallærislegt að ganga með gler-
augu. Ef þú ert hvorki með lélega sjón né sjónskekkju er allt í lagi að fá

sér gleraugu með rúðugleri. Það kemur líka alltaf
að þeim tímapunkti að fólk þurfi gleraugu svo
það er ekkert að því að venja sig við í tæka tíð. 

Náttúrulegt hár Njóttu þess að hafa hárið eins og guð
skapaði það. Það er fátt fallegra en náttúrulegt hár og

um að gera að leyfa því að njóta sín eins og það kemur
fyrir. Þeir sem eru með krullur geta ýkt þær með hárfroðu

og þær slétthærðu haft hárið nákvæmlega
eins og það kemur fyrir. 

Hnésíð pils Eru með því klæðilegra sem til er, grennandi
og smart. Hver kona verður að eiga að minnsta kosti

eitt slíkt pils til að falla inn í vetrartískuna. Þau passa líka við
nánast öll tækifæri. 

Of strípað hár Það er ekkert hræðilegra en of strípað hár.
Þetta þótti einu sinni svaðalega svalt en nú er þetta „trend“

við frostmark. Fyrir utan ljótleikann fer það ógurlega illa með
hárið að fara í aflitun af þessu tagi. 

Gervilegar gervineglur Kvenþjóðin á
það til að taka nýjungum opnum örmum. Gervinegl-

ur eru engin undantekning og þar hefur kvenþjóðin farið
offari. Ýmsar tegundir hafa komið fram á sjónarsviðið,
þar á meðal gervineglur með alls konar skrauti. Það
þótti kannski einu sinni kúl en nú gilda aðrar reglur. 

Of þröngir bolir Það er ekkert eins ósjarmerandi og þröngir bolir úr
100% gerviefnum sem sýna allar útlínur og fellingar. Veljið frekar boli

sem eru aðeins lausir svo líkaminn líti ekki út eins og kjöt-
skrokkur í pólýesterefni.

INNI ÚTI

FRÉTTIR AF FÓLKI
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50x50 smýmsir litir
púðiGRANAT

490,-
POLARVIDE teppi
130x170 sm

490,-
INDOR
vasi fyrir fjarstýringar

Hagnýt hönnun 
sem munar um

5.900,-

Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 20:00 | www.IKEA.is

Breyttur afgreiðslutími

50 02 .V .B s
met sy S 

AEKI re tn I 
© 

490,-

145x39x145 sm

BRATTBY
hillueining birkiáferð

Gerbera

79.900,-SANDHEM 2ja sæta sófi 160x95x85 sm

1.290,-
LEKMAN box
33x37 sm

Sænskar kjötbollur
með kartöflum, týtuberjasultu
og rjómasósu (10 stk.)

390,-

FLIT bókastoðir

1.990,-
EMMABO
ruggustóll

70 sm

190,-

150,-

PARODI vasi

SMYCKA gerviblóm

140x200 sm 7.900,-
HELLUM flosmotta

110x26 sm 1.990,-
LACK vegghilla

2.990,-
SAMTID
gólf-/leslampi

Launafólk
Nú nú. Þá er hafinn enn á ný söngur-

inn um að ekki megi hækka laun
svokallaðs launafólks, því að ef laun
launafólks verði hækkuð muni allt fara
til fjandans út af svokallaðri þenslu. Al-
veg er þetta dæmigert. Nú eru allir
verðbréfamiðlararnir og kaupsýslu-
mennirnir og bankamennirnir búnir að
maka krókinn um nokkurt skeið og
græða þúsund trilljónir og kaupa sér
tuttugu og fimm bíla hver, auk húsa og
sumarbústaða í fimm heimsálfum, og
hlaða heimilin sín með plasmasjónvörp-
um og tölvustýrðum nuddpottum, og á
meðan þeir voru að þessu öllu saman,
þá talaði enginn um þenslu.

SEMSAGT: Þegar fólk græðir á tá og
fingri með alls konar fiffi og eyðir
peningunum meira og minna í vit-
leysu, þá er það ekki beinlínis kallað
þensla. En þegar launafólk fer fram á
launahækkun fyrir störf sín, enda
enginn auður án launafólksins, svo ég
tali eins og hófsamur marxisti, þá er
það þensla. 

ÞETTA er náttúrlega bara samsæri,
enda eru þeir sem tala hvað hæst um
þenslu á mjög háum launum sjálfir og
örugglega ekki tilbúnir til þess að
fórna krónu af sínum launum í þágu
minni þenslu, sem þeir ættu auðvitað
að gera ef þeir hafa svona miklar
áhyggjur af þessu. Og svo er það líka
meira en lítið grunsamlegt að það
skuli bara alls ekki kallast þensla,
heldur nauðsynleg leiðrétting, að sum-
ir fá 26% launahækkun á silfurfati
fyrir tóma tilviljun (je sjör right) um
leið og þeir hætta í stjórnmálum.

SVO láta menn eins og það hafi ekki
verið vitað fyrir að verðbólga gæti
farið af stað í landinu. Ekki einungis
er verið að reisa stærstu virkjun
landsins fyrr og síðar fyrir austan, auk
risaálvers með fjársummum að hand-
an (gott fyrir verktakabransann), held-
ur er einnig verið að stækka álver í
grennd við Reykjavík, byggja ný hver-
fi upp við hvern einasta hól á höfuð-
borgarsvæðinu og bora göng í gegnum
hvert einasta fjall sem einhverjum
dettur í hug að einhverjum gæti ein-
hvern tímann þótt skemmtilegt að
keyra í gegnum á Hummernum sínum.
Sautján manna.

NÚNA svitna menn allt í einu á efri
vörinni í þykjustunni vegna þess að
samningar eru að verða lausir. Svaka
panikk. Fyrir enga muni má launa-
fólkið mögulega sjá til botns í skulda-
súpunni. Fyrir enga muni má minnka
gróða fyrirtækjanna úr tíu skrilljörð-
um í níu. Það yrði megaslys ef þorri
almennings ætti allt í einu smá pening
aflögu fyrir sjálfan sig eftir að hafa
greitt bönkunum sína summu upp í
kostnað fyrir að gera nákvæmlega
ekki neitt, en það kallast öðru nafni
vextir. 

SEM er eitt: Lánaafborganir fara
alltaf stighækkandi, eins og menn
haldi að þar sé um guðs orð að ræða
ellegar náttúruöfl sem ekki megi
hrófla við. Munur væri ef laun færu
hækkandi líka á svipaðan hátt. Pening-
ar færu þar með ekki bara í eina átt-
ina, eins og þeir hafa reyndar alltaf
gert, semsagt undir rassinn á þeim
sem eiga þá fyrir.

BAKÞANKAR
GUÐMUNDAR 

STEINGRÍMSSONAR

Ískaldur

Léttur öllari ROYAL

Nýr konunglegur!


