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HVASSVIÐRI EÐA STORMUR á
Vestfjörðum, mjög hvasst framan af degi
norðvestan til og á Snæfellsnesi. Rigning
norðan og austan til en þurrt og fremur
skýjað syðra. Milt í veðri. VEÐUR 4
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Ólafur áfram með Fram
Ólafur Kristjánsson
verður að öllum
líkindum áfram
þjálfari Fram.
Guðlaugur Baldursson
verður einnig áfram
með lið ÍBV.
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Undarleg tíðindi
Valgerður Bjarnadóttir segir að hin
undarlegustu tíðindi er varða
Baugsmálið hafi verið gerð heyrin-
kunnug nú um helgina. „Sannast að
segja veit maður ekki hvaðan á sig
stendur veðrið.“

Hómópati 
me› hlutverk

RÓSA BJARNADÓTTIR

Í MIÐJU BLAÐSINS  
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Leitarfláttunum 
fækka›

ÍSLENSKI PIPARSVEINNINN
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SIRKUS RVK
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MÖGNUÐ STEMNING Á PRIKINU

▲

VEÐRIÐ Í DAG

Fjör í Laufskálarétt
Fólk lét ekki snjóaveður aftra sér frá
konunglegri skemmtun í stóðréttum í
Hjaltadal. TILVERA 14

Þeir sem nútíminn úthýsir
Salvör Nordal, forstöðumaður Stofn-
unar Sigurðar Nordals, fjallar um
kenningar Baumans í
fyrirlestri sem hún
heldur í Þjóðminja-
safninu í dag.

MENNING 26

Ráðstefna miðvikudaginn
28. september á Grand Hótel

Upplýsingar og skráning
á www.si.is

Hvað er að græða
á umhverfisstarfi

fyrirtækja?

Skrautfuglarnir 
mættu í teiti

ÁTJÁN DÆMDIR FYRIR AÐILD AÐ HRYÐJUVERKUNUM 11. SEPTEMBER Hæstiréttur Spánar dæmdi í gær átján menn í fangelsi fyrir aðild
þeirra að hryðjuverkunum í Bandaríkjunum 11. september. Imad Yarkas sem sést á myndinni hlaut þyngsta dóminn. Sjá síðu 4

LYFJAMÁL Einn og sami neytandinn
notar allt að sjötíu parkódíntöflur
á dag. Verkjalyfin parkódín og
íbúkód verða vegna mikillar
neyslu fíkla tekin úr lausasölu og
verða því einungis seld gegn
framvísun lyfseðils. Mímir Arn-
órsson, lyfjafræðingur hjá Lyfja-
stofnun, segir breytinguna vera
samkvæmt tillögu vinnuhóps á
vegum Lyfjastofnunar og land-
læknisembættisins sem fjallaði
um vandamál tengd lausasölu
verkjalyfja sem innihalda kódein. 

Mímir segir þessa miklu neysla
parkódíns stafa af því að líkaminn
myndi þol gegn efninu og þurfi
þess vegna stærri og stærri

skammta. Mímir segir að lausa-
sala parkódíns og íbúkóds hafi
aukist mikið frá því að lyfin komu
á markað 1989. Neysla hér er
margfalt meiri en til að mynda í
Danmörku þar sem verkjalyf með
kódeini fást einnig í lausasölu. Í
mörgum Evrópulöndum er ekki
hægt að kaupa verkjalyf sem inni-
halda kódein nema gegn framvís-
un lyfseðils.

„Kódeinið er eitt þeirra efna
sem unnin eru úr ópíumvalmúa,“
segir Mímir. „Um tuttugu efni eru
unnin úr honum og er morfín
þeirra þekktast.“ 

Kódein breytist að hluta til í
morfín í líkamanum. Mímir bend-

ir á að gögn frá SÁÁ sýni að inn-
lagnir á Vog vegna kódeinfíknar
hafi verið nánast óþekktar fyrir
10 árum en séu nú yfir 70 á ári.
Svipað gildi um innlagnir vegna
morfínfíknar sem einnig hafi ver-
ið nánast óþekktar fyrir 10 árum
en eru nú milli 150 og 200 á ári.
Þessar upplýsingar veki grun-
semdir um að aukin lausasala
kódeinlyfja sé orsök hratt vaxandi
fjölda ópíumfíkla. 

„Ég vil vekja athygli á því að
þessi verkjalyf verða fáanleg
áfram,“ segir Mímir. „En eftir
næstu mánaðamót verður ekki
hægt að kaupa þau nema út á lyf-
seðil.“ jss@frettabladid.is

Taka 70 töflur af
parkódíni daglega
Neysla parkódíns hér á landi er margfalt meiri en í Danmörku. Lyfin ver›a
tekin úr lausasölu hér vegna misnotkunar. Fleiri og fleiri leita sér a›sto›ar
vegna lyfjaneyslunnar. Lyfin breytast a› hluta í morfín í líkamanum.

STJÓRNMÁL Davíð Oddsson utan-
ríkisráðherra lætur af embætti á
ríkisráðsfundi, sem haldinn
verður á Bessastöðum klukkan
tvö í dag. Geir H. Haarde fjár-
málaráðherra tekur við embætti
utanríkisráðherra af Davíð, en
hann hefur verið ráðinn seðla-
bankastjóri til næstu sjö ára og
tekur við því embætti 20. októ-
ber næstkomandi. 

Árni Mathiesen sjávarút-
vegsráðherra tekur við embætti
fjármálaráðherra af Geir. Einar
K. Guðfinnsson, þingflokksfor-
maður Sjálfstæðisflokksins,

tekur við embætti sjávarútvegs-
ráðherra af Árna.

Á þingflokksfundi Sjálfstæðis-
flokksins í gær var ákveðið að Hall-
dór Blöndal yrði formaður utanrík-
ismálanefndar alþingis í stað Sól-
veigar Pétursdóttur sem tekur við
af Halldóri sem forseti alþingis.

Á þingsflokksfundinum var
einnig ákveðið að Arnbjörg
Sveinsdóttir, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, tæki við þing-
flokksformennsku af Einari K.
Guðfinnssyni verðandi sjávarút-
vegsráðherra.

- jh / sjá síðu 16 og 17

Davíð Oddsson kveður ríkisstjórnina á Bessastöðum í dag:

Breytingar í ríkisstjórninni

EINAR K. GUÐFINNSSON Einar tekur sæti í
ríkisstjórninni í dag sem sjávarútvegs-
ráðherra.

JÓNÍNA BENEDIKTSDÓTTIR Sendi tölvu-
póst sem hún kallaði sjálfsbjargarviðleitni.

Jónína Benediktsdóttir:

fietta er ekki
hótun
BAUGSMÁL „Þetta er ekki hótun held-
ur sjálfsbjargarviðleitni þriggja
barna móður sem á að lýsa sig
gjaldþrota á morgun en átti 200
milljónir þegar hún þvældist inn í
mestu drullusokkafjölskyldu í
heimi,“ segir í tölvupósti sem Jón-
ína Benediktsdóttir sendi Tryggva
Jónssyni, þáverandi stjórnanda í
Baugi.

„Ég get saltað ykkur alla, því á
mig er hlustað. [...] Ég þarf svar á
morgun það er legið á mér að veita
öll þessi gögn.“

„Ef þú telur að lög hafi verið
brotin, og þú hafir gögn sem sýni
fram á það, er það eina rétta að gera
yfirvöldum grein fyrir því,“ sagði í
svari Tryggva. - sjá bls. 2 og 6

Gráðugur hvolpur:

Háma›i í sig
beittan hníf
FLÓRÍDA, AP Jon-Paul Carew, dýra-
lækni í bænum Plantation í Flór-
ída, brá heldur betur í brún þegar
hann skoðaði röntgenmyndir af
St. Bernhardshvolpinum Elsie. Í
ljós kom að í maga hennar var
rúmlega 33 sentimetra langur
veiðihnífur með hvössum oddi og
sagarblaði. Carew fjarlægði hníf-
inn úr maga Elsie í vikunni og
gekk aðgerðin að óskum.

Eigandi Elsie, Jane Scargola,
var ekki síður hissa en hún taldi
að einhver hinna sex hunda sinna
hefði velt hnífnum af eldhúsborð-
inu og síðan hefði hann endað í
maga Elsie. „Hún étur allt sem
tönn á festir,“ sagði Scarcola í
samtali við fréttamenn. ■
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Uppsetning á snjóframleiðslukerfi í Hlíðarfjalli ofan Akureyrar:

Of mikill snjór á skí›asvæ›inu
SNJÓR Vegna snjókomu og slæms
veðurs að undanförnu hefur
starfsmönnum Skíðastaða í
Hlíðarfjalli við Akureyri gengið
erfiðlega að búa til uppistöðulón
í fjallinu sem nota á við snjó-
framleiðslu í vetur. 

„Til að framkvæmdirnar í
fjallinu gangi sem best þurfum
við að fá gott veður. Snjófram-
leiðslukerfið var keypt vegna
snjóleysis í Hlíðarfjalli en nú
bregður svo við að of mikill
snjór er að stríða okkur,“ segir
Guðmundur Karl Jónsson, for-
stöðumaður Skíðastaða.

Framkvæmdir við snjófram-
leiðslukerfi í Hlíðarfjalli hófust

um miðjan ágúst en gert er ráð
fyrir að kostnaður við kerfið
verði um 107 milljónir króna.
Þrátt fyrir erfiðleika við gerð
uppistöðulónsins er verkið í
heild á tímaáætlun og á snjó-
framleiðslukerfið að verða til-
búið til notkunar í byrjun nóv-
ember.

„Ef mikið fer að snjóa munu
framkvæmdir hugsanlega tefj-
ast en þá þarf heldur ekki að
framleiða snjó til að geta opnað
skíðasvæðið. Á hvorn veginn
sem fer verður svæðið opnað 3.
desember klukkan 10,“ segir
Guðmundur Karl.

- kk

Heimilisofbeldismál í Héraðsdómi Reykjaness:

Bar›i og skar konu
DÓMSMÁL Rúmlega fertugur karl-
maður neitaði sök í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær þegar tekið
var fyrir heimilisofbeldismál á
hendur honum.

Manninum er gefið að sök að
hafa svipt konu frelsi sínu með
því að halda henni fanginni á
heimili sínu frá því klukkan fimm
að morgni sunnudagsins 19. sept-
ember í fyrra til klukkan tíu þeg-
ar henni tókst að komast út. 

Hann er kærður fyrir hótanir
og líkamsmeiðingar fyrir að hafa
borið hníf að hálsi konunnar og
fyrir að skera hana á fingri þegar
hún reyndi að losna. Þá er hann
kærður fyrir líkamsárás en hann
barði konuna og sparkaði í hana
þannig að stórsá á henni, auk þess
að hann þrengdi að hálsi hennar
og reif í hár hennar.

Konan hlaut samkvæmt ákæru
tvo margúla, blæðandi bletti í höf-

uðleðri, glóðarauga á bæði augu,
mar á andliti, hálsi, brjóstum,
handlegg, lærum og víðar, auk
rispa og klórs í andliti og á höfði.
Hún krefst einnar milljónar króna
í miskabætur. Aðalmeðferð verð-
ur í málinu í byrjun nóvember.

- óká

Ríkisstjórnin á Bessastöðum:

Hádegisver›ur
blásinn af
STJÓRNMÁL Ríkisráð Íslands hefur
verið kvatt saman á Bessastöðum í
dag. Þungamiðja fundarins er brott-
hvarf Davíðs Oddssonar utanríkis-
ráðherra úr ríkisstjórninni og breyt-
ingar á skipan ráðherra af hálfu
Sjálfstæðisflokksins samfara því.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var ætlun forsetaemb-
ættisins að bjóða ríkisstjórninni
til hádegisverðar á undan ríkis-
ráðsfundinum sem hefst klukkan
tvö síðdegis. Eftir því sem næst
verður komist var hætt við hádeg-
isverðarboðið þegar ljóst var að
Davíð sá sér ekki fært að mæta en
gera mátti ráð fyrir að hann yrði
sérstaklega heiðraður þar. - jh 

BÚIN AÐ KJÓSA Fransiskununna yfirgefur
kjörstað á sunnudag.

Pólsk stjórnmál:

Dau›arefsing-
ar ógna a›ild
PÓLLAND, AP Aðild Póllands að Evr-
ópuráðinu er í hættu ef íhalds-
samir sigurvegarar þingkosn-
inga þar í landi ákveða að taka
upp dauðarefsingu að nýju. Bæði
Jaroslav Kaczynski, leiðtogi
flokks Laga og réttlætis, og bróð-
ir hans Lech Kaczynski forseta-
frambjóðandi hafa mælt fyrir því
að dauðarefsingar skuli teknar
upp sem meðal til þess að berjast
gegn glæpum og spillingu. 

Flokkur Kaczynskis sigraði í
kosningunum í Póllandi um helg-
ina með tæp 27 prósentum at-
kvæða. ■

LYNNDIE ENGLAND Á leið til réttarhalda.

Fangar í Abu Graib:

Fundin sek um
misnotkun
TEXAS, AP Kviðdómur í herrétti í
Texas úrskurðaði í gærkvöld
Lynndie England seka um illa
meðferð á föngum, ófyrirleitna
framkomu og samsæri. Kæran
var í sjö liðum og var hún sek af
sex þeirra. 

Myndir af England brosandi
innan um nakta fanga í Abu Graib
fangelsinu í Írak vöktu heimsat-
hygli og hneykslan. Kviðdómur-
inn var skipaður fimm hermönn-
um sem einnig munu kveða upp
hæfilega refsingu. England á yfir
höfði sér allt að tíu ára fangelsi. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR

EINN FASTUR Á KLETTHÁLSI Bíll
festist í ófærð á Kletthálsi í gær
og þurfti aðstoð björgunarsveitar
til þess að losa hann. Í bílnum
voru erlendir ferðamenn og telur
lögreglan á Patreksfirði að þeir
hafi metið aðstæður harla rangt
en þetta var eini bíllinn sem lagði
á fjallið þann daginn.

HJÓLHÝSI FAUK Í HVASSVIÐRI
Stórt hjólhýsi fauk í heilan
hring á tjaldstæðinu á Skaga-
strönd í hvassviðri sem þar
gekk yfir í gær. Að sögn lög-
reglu var mjög hvasst. Hjólhýs-
ið var af stærstu gerð, á tveim-
ur öxlum en fauk þó.

ARON PÁLMI ÁGÚSTSSON Kominn í fang-
elsi skammt frá Dallas.

Aron Pálmi Ágústsson:

Handtekinn 
á n‡ í Texas
TEXAS Aron Pálmi Ágústsson var
handtekinn í neyðarskýli í Dallas í
Texas á sunnudagskvöld.

Þegar fellibylurinn Rita nálg-
aðist Beaumont, var piltinum upp-
haflega neitað um leyfi til að flýja
með fjölskyldu sinni, en þegar
fólki var fyrirskipað að yfirgefa
borgina, flúði hann í neyðarskýlið.

Lögreglan flutti hann í fangelsi
í smábæ fyrir utan Dallas, og var
ástæðan sú að lögreglan telur
hann hættulegan umhverfi sínu,
að sögn Arons. Handtakan var
ekki formleg, en Aron segist engu
að síður vera niðurdreginn yfir at-
burðunum. Hann verður í varð-
haldi þar til búið verður að
hreinsa til eftir fellibylinn. - smk

Öxafjarðarheiði:

Föst í bíl í 
sólarhring
SAMGÖNGUR Ung hjón og dóttir
þeirra voru föst í litlum jeppa í
um sólarhring nú um helgina.
Nokkur snjókoma var og vont
veður á heiðinni.

Búið var að auglýsa að heiðin
væri ófær áður en þau lögðu á hana.
Þau festust á miðri heiði þar sem
ekkert farsímasamband var. Eftir
tæplega sólarhringsbið gekk mað-
urinn niður heiðina þangað til hann
náði símasambandi. Hann náði
sambandi við Neyðarlínu seint á
sunnudagskvöld.  Bíll frá Björgun-
arsveitinni á Þórshöfn fór á heiðina
og sótti fjölskylduna, sem var kom-
in til byggða um miðnætti. - grs

SPURNING DAGSINS
Össur, ertu svekktur yfir a›
Jónína bau› flér ekki í mat? 

„Hundsvekktur. Ég er að vísu bara
alþýðupungur en þarna færist skörin of
langt upp í bekkinn.“ 

Jónína Benediktsdóttir bauð Ingibjörgu Sólrúnu
Gísladóttur og Stefáni Jóni Hafstein að líta á
málsgögn Jóns Geralds Sullenberger gegn Baugi
í matarboði. 

LEIÐSÖGUNÁM
Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og 

myndum. Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig 
standa skal að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.

Stuðst  er  við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám

Helstu námsgreinar.:
• Saga landsins og helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
• Menningartengd ferðaþjónusta, jarðfræði, bókmenntir, skyndihjálp o.m.fl.
• Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira.

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu
sviðum.

Umsögn: Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. 
Ég hef ferðast mikið um landið, en þrátt fyrir það 
það öðlaðist ég nýja sýn á landið í skólanum. 
Námið er hnitmiðað og skemmtilegt, reyndar svo 
skemmtilegt að ég vil helst fá framhaldsnám. 

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS
Bíldshöfða 18 , S: 567-1466 
Opið til 22:00
www.menntun.is

Marta Jensdóttir

Í HÉRAÐSDÓMI REYKJANESS Tekið var fyrir
í gær mál manns sem beitti konu sína
margvíslegu ofbeldi, meinaði henni að yf-
irgefa íbúð, hótaði með hnífi og barði
þannig að stórsá á henni.

GUÐMUNDUR KARL JÓNSSON Snjór virðist
ótæmandi uppspretta hugarangurs staðar-
haldarans í Hlíðarfjalli; ýmist of lítið af
honum eða of mikið. 
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BAUGSMÁL Jónína Benediktsdóttir
vildi að Jóhannes Jónsson í Bón-
us keypti af sér líkamsræktar-
stöðina Planet Pulse annars birti
hún gögn um Baug sem hún
hafði undir höndum. Þetta kem-
ur fram í tölvupósti sem Jónína

sendi Tryggva
Jónssyni, þáver-

andi forstjóra
Baugs, 1. júlí
2002, en þá
hafði hún
fengið fjölda
gagna frá Jóni
Gerald Sullen-

berger, sem

hún var að aðstoða við að undir-
búa mál gegn Baugi. Tryggvi
hvatti hana til að snúa sér til yf-
irvalda með gögnin.

Jónína segir í tölvupóstinum:
„Ég er með 25 skjöl sem geta flett
ofan af ykkur skítnum og sett af
stað mestu rannsókn í viðskipta-
lífi Íslands.“ Einnig segir hún:
„Þetta er ekki hótun heldur sjálfs-
bjargarviðleitni þriggja barna
móður sem á að lýsa sig gjald-
þrota á morgun en átti 200
milljónir þegar hún
þvældist inn í
mestu drullu-
sokkafjölskyldu í

heimi.“ Síðar í tölvupóstinum seg-
ir Jónína: „Ég get saltað ykkur
alla, því á mig er hlustað. [...] Ég
þarf svar á morgun það er legið á
mér að veita öll þessi gögn.“

Þessu svarar Tryggvi samdæg-
urs: „Ef þú telur að lög hafi verið
brotin, og þú hafir gögn sem sýni
fram á það, er það eina rétta að
gera yfirvöldum grein fyrir því.
Mér er ekki kunnugt um það fals
og svik sem þú talar um. Jón Ger-
ald hefur hins vegar hótað því að
fabrikkera ýmislegt, til að ná

fram hefndum gagnvart feðg-
unum. Hann hefur meðal ann-
ars hótað Jóni Ásgeir lífláti í
tvígang, í seinna skiptið
hringdi hann í Jóhannes og
sagði honum að vera góðan

við drenginn sinn þessa síð-
ustu daga sem hann lifði því

hann sjálfur væri á leið til
landsins og ætlaði að

drepa hann. Jón
Gerald er greini-

lega í miklu
ójafnvægi og
því skaltu
vara þig á
upplýsingum
sem þú færð
þaðan. Ef þú
ert sann-
færð um
r é t t m æ t i
þ e i r r a
g a g n a
skaltu hik-
laust snúa
þér til yfir-
valda, það er

eina rétta
leiðin.“ - sda

Hvatti Jónínu til a›
snúa sér til yfirvalda
Jónína Benediktsdóttir sag›ist ætla a› birta gögn frá Jóni Gerald Sullenberger
um Baug ef hún fengi ekki grei›slur sem hún taldi sig eiga inni hjá Baugi.
Tryggvi Jónsson hvatti hana til a› snúa sér til yfirvalda me› gögnin.
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Sakborningar segja
dóminn farsakenndan
Átján manns voru í gær dæmdir á Spáni fyrir a›ild a› hry›juverkaárásunum
11. september, flar á me›al fréttama›ur sjónvarpsstö›varinnar Al-Jazeera. Sak-
borningarnir halda fram sakleysi sínu og segja a› um skrípaleik sé a› ræ›a.
HRYÐJUVERK Hæstiréttur Spánar
dæmdi í gær átján menn í fangelsi
fyrir aðild að hryðjuverkaárásun-
um í Bandaríkjunum 11. septem-
ber 2001. Arabíska sjónvarpsstöð-
in Al-Jazeera hefur áfrýjað dómi
yfir einum sakborninganna en
hann vann sem fréttamaður fyrir
stöðina.

Réttarhöldin sem fram fóru í
Madríd eru þau umfangsmestu
sem fram hafa farið í Evrópu yfir
grunuðum hryðjuverkamönnum
en sakborningarnir eru jafnframt
þeir fyrstu sem dæmdir eru sekir
fyrir að hafa átt þátt í hryðju-
verkaárásunum 11. september.

Þyngsta dóminn hlaut Sýrlend-
ingurinn Imad Yarkas, einnig
þekktur sem Abu Dahdah, en
hann var dæmdur í 27 ára fangelsi
fyrir samsæri og að vera í for-
svari fyrir spænska sellu al-

Kaída. Yarkas var ákærður fyrir
að hafa komið á fundi al-Kaída
liða í Tarragona á Spáni í júlí 2001
þar sem dagsetning árásanna var
endanlega ákveðin, en fundinn
sótti meðal annarra Mohammed
Atta, forsprakki árásarmannanna
11. september. Saksóknarar vildu
láta dæma Yakas í 74.377 ára
fangelsi, 25 ár fyrir hvert fórnar-
lambanna 2.973, en dómararnir
töldu ekki nægar sannanir til að
dæma hann fyrir morð.

Lögmenn Yarkas telja tilgangs-
laust að áfrýja dómnum þar sem
um skrípaleik og ofsóknir séu að
ræða.

Sautján aðrir voru dæmdir í 6-
11 ára fangelsi. Þar á meðal er
fréttamaður arabísku sjónvarps-
stöðvarinnar Al-Jazeera, Taysir
Alluni, en hann var fundinn sekur
um að hafa átt í samstarfi við al-

Kaída. Alluni hefur rétt eins og
hinir sakborningarnir ávallt hald-
ið fram sakleysi sínu en hann tók
viðtal við Osama bin Laden í
Afganistan nokkrum vikum eftir
að árásirnar voru gerðar 11. sept-
ember. Sjónvarpsstöðin hefur
þegar ákveðið að áfrýja dómnum
en framkvæmdastjóri hennar
sagði í viðtali í gær að hann væri
afar óréttlátur og væri fordæma-
laus árás á blaðamenn sem væru
að sinna sínu starfi. 

Sex þeirra sem voru ákærðir
voru dæmdir sýknir saka. Á með-
al þeirra var Ghasoub al-Abrash
Ghalyoun. Honum var gefið að
sök að hafa tekið nákvæmar
myndir af tvíburaturnunum í New
York árið 1997 og komið myndun-
um til al-Kaída en dómarar töldu
ekkert benda til þess.

sveinng@frettabladid.is

Vargöld í Írak:

Kennarar
teknir af lífi
BAGDAD, AP Fimm grunnskólakenn-
arar voru teknir af lífi í þorpinu
Muelha, skammt suður af Bagdad í
gær. Kennararnir, sem allir voru úr
hópi sjía, voru á leið heim úr vinnu
þegar uppreisnarmenn, dulbúnir
sem lögreglumenn, stöðvuðu bif-
reið þeirra, leiddu þá aftur inn í
kennslustofu og skutu til bana. Þá
létust sjö íraskir lögreglumenn og
þrír borgarar þegar bílsprengja
sprakk við vegatálma í Bagdad.

Bandaríkjamenn létu í gær 500
fanga lausa úr Abu Ghraib fang-
elsinu til að blíðka súnnía fyrir at-
kvæðagreiðsluna um stjórnar-
skrárdrögin sem haldin verður
eftir þrjár vikur. ■

Sjóslys á Viðeyjarsundi:

Rannsókn 
enn í gangi
LÖGREGLA Enn stendur yfir rann-
sókn lögreglu á slysi sem varð á
Viðeyjarsundi tíunda þessa mán-
aðar þegar skemmtibátur steytti á
Skarfaskeri með þeim afleiðing-
um að tvö fórust.

Hörður Jóhannesson yfirlög-
regluþjónn sagði ekkert nýtt að
frétta af rannsókninni, en þó
hyllti nú undir lok hennar. Hann
bjóst við að mál tækju að skýrast
þegar nær drægi vikulokum.

Í slysinu komust eigandi báts-
ins og eiginkona hans af sem og
tíu ára sonur þeirra lítið meiddur.
Maðurinn tvílærbrotnaði og kon-
an rifbeinsbrotnaði. - óká

ÓFRESKJA Hvítháfar eru engin lömb að
leika við.

Brimbrettakappi:

Slapp úr
hákarlsskolti
ÁSTRALÍA Betur fór en á horfðist á
sunnudaginn þegar fimm metra
langur hvítháfur hremmdi ástr-
alskan brimbrettakappa, Josh
Berris að nafni, í sjónum úti fyrir
Kengúrueyju við sunnanverða
Ástralíu.

Hákarlinn læsti tönnunum í
Berris sem braust um á hæl og
hnakka en skömmu síðar komu
vinir hans honum til bjargar og
drógu hann að landi.

Hvítháfar eru friðaðir en þeir
hafa fært sig upp á skaftið að und-
anförnu. Á síðastliðnum fimm
árum hafa fimm manns orðið hvít-
háfum að bráð á þessum slóðum. ■

Mikil aðsókn á visir.is:

Notkunin 
tvöfalda›ist
FJÖLMIÐLAR „Um það bil þrjátíu
þúsund notendur reyndu að fara
samtímis inn á vefinn visir.is í há-
deginu í gær,“ segir Þorsteinn Ey-
fjörð, forstöðumaður vefútgáfu
Vísis. Þorsteinn segir að vélbún-
aður hafi ekki annað þessari eftir-
spurn, en vélum hafi verið bætt
við og nú eigi vefurinn að þola
meiri aðsókn en áður.

Þorsteinn segir mikil viðbrögð
hafa verið á vefnum við nýjustu
fréttum og pistlum. „Í gærmorg-
un varð tvöföldun á notkun vefs-
ins,“ segir Þorsteinn. - saj

DÓMSMÁL Mál Hákonar Eydal, sem
banaði fyrrverandi sambýliskonu
sinni og barnsmóður, Sri Ra-
hmawati í fyrrasumar, var flutt í
Hæstarétti í gær. Dóms er að
vænta innan tíðar.

Brynjar Níelsson hæstaréttar-
lögmaður fer með mál Hákonar,
en um flutning þess í gær sá
Benedikt Ólafsson héraðsdóms-
lögmaður, en málið er hans þriðja
prófmál. Brynjar segir helst horft
til refsiákvörðunar dómsins, en í
héraði var Hákon dæmdur í sext-
án ára fangelsi, auk þess að greiða
börnum Sri 22 milljónir króna í
skaðabætur. Brynjar telur
ákveðnar aðstæður fyrir hendi

sem leitt gætu til lækkunar refs-
ingar Hákonar þar sem afbrot
hans hafi verið framið í mikilli
geðshræringu.

Í dómi Héraðsdóms Reykjavík-
ur frá því í mars síðastliðnum
kemur fram að ákvörðun refsing-
ar hafi að nokkru ráðist af fram-
ferði Hákonar eftir morðið, en
hann reyndi að afmá ummerki og
leyna gjörðum sínum. Lík Sri Ra-
hmawati fannst ekki fyrr en eftir
viðamikla leit, um mánuði eftir að
hún var myrt, en því hafði verið
fyrir komið í djúpri og þröngri
hraunsprungu sunnan Hafnar-
fjarðar.

- óká

VIÐ DÓMSUPPKVAÐNINGU Í MARS Hákon
Eydal kemur út úr dómsal 202 eftir að
kveðinn var upp yfir honum dómur í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur snemma á árinu.

Mál Hákonar Eydal flutt í Hæstarétti:

Vill lækkun refsingar

FRÉTTAB
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Alltaf einfalt

www.ob.is
15 stöðvar!

BÁTURINN Stórt gat kom á bátinn þegar
hann steytti á skerinu.

Höfundarréttarbrot:

Aftur fjalla› 
um Halldór
DÓMSMÁL Tekið var fyrir í Héraðs-
dómi Reykjavíkur mál Auðar Lax-
ness á hendur Hannesi Hólm-
steini Gissurarsyni fyrir höfund-
arréttarbrot við ritun á bókinni
Halldór, um Nóbelsskáldið Hall-
dór Kiljan Laxness. Málinu hafði
áður verið vísað frá, en var aftur
vísað heim í hérað af Hæstarétti.

Allan Vagn Magnússon héraðs-
dómari sagði málið verða tekið
fyrir aftur undir lok október í
milliþinghaldi og þá væntanlega
fundinn tími fyrir aðalmeðferð.
„Nema að málsaðilar komi sér
saman um sættir,“ sagði hann og
uppskar hlátur lögmanna. - óká

FORSPRAKKINN Imad Yarkas var dæmdur í 27 ára fangelsi fyrir samsæri og að hafa leitt al-Kaída sellu á Spáni.
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BAUGSMÁL Á tveggja klukkustunda
fundi í gær gerði Styrmir Gunn-
arsson, ritstjóri Morgunblaðsins,
starfsmönnum blaðsins grein fyr-
ir afskiptum sínum af Baugsmál-
inu og afstöðu sinni til upplýsinga
sem Fréttablaðið hefur birt und-
anfarna daga um meðferð hans á
gögnum sem málinu tengjast. 

Spurt var margra gagnrýninna
spurninga um tölvupóst og fleira.
Fundarmenn, sem Fréttablaðið
talaði við í gær, töldu lofsvert að
ristjórinn hefði kynnt sér Baugs-
málið og gögn þess vel en lýstu
efasemdum um að virk afskipti
hans af framvindu málsins væru
Morgunblaðinu til framdráttar.

Fundinum lauk með lófataki.
Samkvæmt upplýsingum

Fréttablaðsins taldi Styrmir sig
geta ritstýrt áfram fréttum Morg-
unblaðsins af Baugsmálinu þrátt
fyrir það sem fram hefur komið.
Ef Morgunblaðið biði hnekki og
trúverðugleiki þess yrði dreginn í
efa svo einhverju næmi myndi
hann hins vegar íhuga afsögn. 

Gerð er grein fyrir efni fund-
arins á síðum Morgunblaðsins í
dag. - jh

Yfirlýsing frá Jóni Steinari Gunnlaugssyni:

Gögnin send áfram me› samflykki
BAUGSMÁL Vegna fréttar á forsíðu
Fréttablaðsins í dag sendi Jón
Steinar Gunnlaugsson hæsta-
réttardómari frá sér eftirfar-
andi yfirlýsingu:

„Í tilefni af forsíðufrétt
Fréttablaðsins í dag 26. septem-
ber 2005 sé ég ástæðu til að taka
fram eftirfarandi. 

Í byrjun júlí 2002 óskaði þá-
verandi umbjóðandi minn Jón
Gerald Sullenberger eftir að ég
sendi gögn, sem hann hafði sent
mér, áfram til Styrmis Gunnars-
sonar ritstjóra Morgunblaðsins.
Í samræmi við starfsvenjur
mína sem lögmaður óskaði ég
eftir að hann staðfesti þessa ósk
sína til mín. Það gerði hann með
tölvubréfi 5. júlí 2002 sem hljóð-
aði svo: ‘Ég veiti Jóni Steinari
Gunnlaugssyni heimild til þess
að sýna Styrmi Gunnarssyni
gögnin sem ég hef sent. Birting
er ekki heimil án minnar vitund-
ar á neinu sem þarna er.

Virðingarfyllst, Jón Gerald
Sullenberger.’

Tekið skal fram að Jón Ger-
ald hefur í samtali við mig stað-

fest að svona hafi þetta gengið
fyrir sig og samþykkt að ég léti

af hendi við fjölmiðla ljósrit af
tölvubréfinu.“ ■

Yfirl‡sing stangast á vi› vi›tal
Jón Gerald Sullenberger sag›i vi› Fréttabla›i› á sunnudag a› hann hef›i ekki gefi› lögmanni sínum, Jóni
Steinari Gunnlaugssyni, leyfi til a› senda gögn í málinu til Styrmis Gunnarssonar, ritstjóra Morgunbla›s-
ins. Degi sí›ar segist Jón Gerald hafa veitt skriflegt leyfi.

BAUGSMÁL Í Fréttablaðinu í gær
kom fram að Jón Steinar Gunn-
laugsson, þá lögmaður Jóns Ger-
alds Sullenberger í Baugsmálinu,
hefði sent Styrmi Gunnarssyni
gögn um málið án vitundar eða
samþykkis Jóns Geralds. Jón Ger-
ald staðfesti það í viðtali við
Fréttablaðið, sunnudaginn 26.
september, eins og fram kemur
hér að neðan. Í yfirlýsingum sem
Jón Gerald og Jón Steinar sendu
frá sér í gær segir hins vegar að
gögnin hafi verið send með skrif-
legu leyfi Jóns Geralds.

Viðtal við Jón Gerald 
25. september
Fréttablaðið: „Varðandi tölvu-
póstana milli þín og Tryggva sem
þú sendir til Jóns Steinars 20.
júní 2002. Gafst þú Jóni Steinari
heimild til að áframsenda þau
gögn til Styrmis Gunnarssonar?“

Jón Gerald: „Ég sendi lög-
manni mínum gögn því ég er að
ráðfæra mig við hann. En ef þú
ert að spyrja mig hvort ég hafi
gefið leyfi, sagt: „Jón, þú mátt
senda þetta til Morgunblaðsins,“
nei ég man ekki eftir því. Aftur á
móti bannaði ég það aldrei held-
ur.“

Fréttablaðið: „Spurði hann þig
um það?“

Jón Gerald: „Nei, ég get ekki
munað það. Annars finnst mér
það aukaatriði því ég er að leita
mér ráðleggingar og treysti hon-
um 100 prósent og því sem hann
gerir.“

[...]
Fréttablaðið: „Kannastu ekki

við að hafa veitt Jóni Steinari
leyfi til þess að senda þessi gögn
áfram?“

Jón Gerald: „Nei, ég kannast
ekki við það. Ég bara veit að ég
treysti honum fyrir því að hann
væri að vinna af heilum hug að
mínu máli.“

[...]
Fréttablaðið: „Ef Jón Steinar

hefur sent þessi gögn til Styrmis
án vitundar þinnar eða samþykk-

is er hann skaðabótaskyldur
gagnvart þér. Munt þú skoða það
mál?“

Jón Gerald: „Nei, ég mun ekki
gera það enda hefur hann unnið
vel að mínu máli sem sést af því
að Baugsmenn gengu að öllum
mínum kröfum sem ég fór fram á
við þá, þegjandi og hljóðalaust.“

Fréttablaðið: „Þannig að þér
finnst það ekki skipta neinu máli
að hann hafi brotið trúnað við þig

og sent Styrmi þessi gögn án
þinnar vitundar?“

Jón Gerald: „Nei, mér finnst
það ekki skipta máli.“

[...]
Fréttablaðið: „Finnst þér eðli-

leg vinnubrögð hjá lögmanni að
senda gögn frá skjólstæðingi sín-
um til þriðja aðila án þess að fá
til þess samþykki?“

Jón Gerald: „Þetta mál er nátt-
úrulega allt mjög óeðlilegt. Ég
treysti Jóni Steinari fyrir mínu
máli og fannst hann hafa staðið
sig vel. Það hefur ekkert skaðað
mig og minn málflutning að hann
gerði þetta.“

Yfirlýsing Jóns Geralds 26.
september
„Í tilefni af forsíðufrétt Frétta-
blaðsins í dag 26. september
2005 vil ég koma eftirfarandi á
framfæri:

Í gær 25. september hafði
fréttamaður frá Fréttablaðinu
samband við mig og óskaði eftir
því að ég staðfesti það, að hafa
gefið Jóni Steinari Gunnlaugs-
syni heimild til þess að senda
Styrmi Gunnarssyni gögn, sem
hún hafði undir höndum. Ég
sagðist ekki geta staðfest það
við hana þar sem mér var ekki
kunnugt um hvaða gögn hún
væri að vitna í. Hins vegar stað-
festi ég, án nokkurs fyrirvara,
að Jón Steinar Gunnlaugsson
lögmaður minn, tók aldrei nein-
ar ákvarðanir varðandi mitt mál,
án minnar fullrar vitundar og
samþykkis.“

sda@frettabladid.is

ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR ÚTVARPS-
STJÓRI Arnþrúður komst ekki í viðtal í
Kastljósi.

Arnþrúður Karlsdóttir:

Treysti sér ekki
BAUGSMÁLIÐ „Það var bara svolítið
persónulegt sem kom upp á sem
gerði það að verkum að ég treysti
mér ekki í þá einbeitingu sem þarf
til þess að vera í beinni útsend-
ingu,“ segir Arnþrúður Karlsdótt-
ir, útvarpsstjóri á Útvarpi sögu. 

Meiningin var að Arnþrúður
yrði til viðtals í Kastljósi Ríkis-
sjónvarpsins á sunnudagskvöld,
þar sem hún ætlaði að hafa með
sér gögn sem tengdust Baugsmál-
inu, en af því varð ekki. Hún ít-
rekar að ekki sé við þáttastjórn-
endur að sakast. - saj

Er veturinn kominn?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlarðu á skíði í vetur?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

36%

64%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

www.lyfja.is
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HALTU FLENSUNNI FRÁ MEÐ ÓLÍFULAUFSÞYKKNI
      

Ólífulaufsþykkni 

Garðatorgi - Grindavík - Keflavík - Kringlunni - Lágmúla - Laugavegi - Setbergi - Smáralind - Smáratorgi - Spönginni -  
Egilsstöðum - Höfn - Fáskrúðsfirði - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Patreksfirði - 
Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Sauðárkróki - Blönduósi - 
Hvammstanga - Skagaströnd - Selfossi - Laugarási

Ólífulauf inniheldur oleuropein, efni sem er mjög virkt gegn örverum. Virka efnið oleuropein veldur veirum 
marvíslegum truflunum: það rýfur amínósýrumyndun veirunnar, hamlar skiptingu hennar og það veikir 
ensímin sem veiran þarf til að brjótast inn í heilbrigðar frumur. Ákveðin veira, RV, er algengasta orsök kvefs 
en talið er að allt að 40% kvefpesta sé vegna hennar. Þessi veira þolir mikinn hita og mikinn kulda auk þess 
sem sýklalyf hafa ekki áhrif á veirur yfirleitt. Til eru þrenns konar flensuveirur, A, B og C, þar sem A er skæðust 
en C mildust. Margir telja að ólífulauf virki á allar þessar tegundir og stofna þeirra.  Ólífulaufshylki eru afar 
missterk og er  best að nota efni sem inniheldur 18% oleuropein með 250 mg eða meira í töflu.

JÓN GERALD Sagði á sunnudag að hann
hefði ekki veitt Jóni Steinari, lögmanni sín-
um, leyfi til að senda gögn til Morgun-
blaðsins.

JÓN GERALD Yfirlýsing Jóns Geralds frá í
gær stangast á við viðtalið sem hann veitti
Fréttablaðinu á sunnudaginn.
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STYRMIR GUNNARSSON RITSTJÓRI
MORGUNBLAÐSINS Endurskoðar afstöðu

sína ef trúverðugleiki blaðsins verður
dreginn í efa svo einhverju nemi.

Davíð Oddsson:

Fjölmi›lar
misnota›ir
BAUGSMÁL Davíð Oddsson, formað-
ur Sjálfstæðisflokksins og fráfar-
andi utanríkisráðherra, segir að
fjölmiðlar láti misnota sig. 

Í samtali við Fréttastofu út-
varpsins í gær sagði hann umfjöllun
um aðdraganda Baugsákæru og því
hvernig einstaklingar úr forystu
flokksins hefðu komið að málinu
alls ekki snúast um fréttir heldur
um ótrúverðuga fjölmiðla og stuld á
persónulegum gögnum einstaklinga
og innrás í einkalíf þeirra. „Ég er
ekkert undrandi á fjölmiðlum
Baugs sem eru misnotaðir með
þessum hætti. Ég er hissa á Frétta-
stofu útvarpsins að hafa látið fara
svona með sig,“ sagði Davíð. - jh

Ásakanir á Og Vodafone:

Óska eftir
rannsókn
BAUGSMÁL Og Vodafone hefur sent
þá beiðni til Póst- og fjarskipta-
stofnunar að rannsókn fari fram á
þeim ásökunum sem Jónína Bene-
diktsdóttir bar á fyrirtækið í
fréttum Bylgjunnar á sunnudag. 

Í yfirlýsingu frá Og Vodafone
segir að það sé óviðunandi fyrir
fyrirtækið, starfsfólk og við-
skiptavini að slíkt sé borið fram
án rökstuðnings. Fyrirtækið hef-
ur beðið um að málið verði rann-
sakað hratt til þess að hægt sé að
hreinsa það af þessum ásökunum
sem fyrst. - saj

JÓN STEINAR GUNNLAUGSSON Segist ekki hafa gert neitt án óska skjólstæðings síns og
hefur nú fengið það skriflegt.

Styrmir Gunnarsson svarar spurningum starfsmanna Morgunblaðsins:

Hæfur til a› ritst‡ra fréttum 





1Hvað heitir nýkrýndur heimsmeistari
í Formúlu 1 kappakstri?

2Hvaða kosningar fóru fram í Alþjóða-
húsinu um helgina?

3Hvað heitir prinsinn frá Lúxemborg
sem á von á barni aðeins 19 ára

gamall?
SVÖRIN ERU Á BLS. 46

VEISTU SVARIÐ?
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Sakir a›eins fyrndar a› hluta
Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra rannsakar enn möguleg brot stjórnenda Lífeyrissjó›s Austurlands
fló svo a› sakir stjórnarmanna vegna eftirlitsábyrg›ar kunni a› vera fyrndar. A›standendur kæru hafa
eftir lögreglu a› fla› hylli undir lok rannsóknar.

LÖGREGLA „Ég hefði viljað sjá þetta
mál rannsakað til fullnustu, enda
óþolandi að hafa yfir höfði sér ein-
hverjar óskilgreindar fyrndar
sakir,“ segir Hrafnkell A. Jóns-
son, fyrrum stjórnarformaður
Lífeyrissjóðs Austurlands. Hann
hefur eftir starfsmanni efnahags-
brotadeildar ríkislögreglustjóra
að sakir á hendur stjórnarmönn-

um lífeyrissjóðsins séu fyrndar,
en það kom fram við skýrslutöku í
lok ágúst. 

Rannsókn málsins heldur þó
áfram hjá ríkislögreglustjóra, en
sakir í málinu munu ekki fyrndar
nema að hluta. Þeir sem að
kærunni standa hafa eftir yfir-
manni rannsóknarinnar að fyrn-
ing nái til ábyrgðar stjórnar-
manna, en ekki til mögulegra
brota framkvæmdastjóra og bók-
ara sjóðsins. Þá munu ekki fyrnd-
ar sakir fyrrverandi stjórnar-
manns í sjóðnum vegna aðildar á
kaupum í fótboltafélaginu Stoke
City í Englandi. Sjóðsfélagar líf-
eyrissjóðsins kærðu í apríl 2003
stjórnarmenn, framkvæmda-
stjóra og endurskoðanda sjóðsins
fyrir ólögmæta meðferð á fjár-
munum hans. 

Hrafnkell segist alla tíð hafa
litið svo á að málarekstur gegn
stjórninni að minnsta kosti væri
reistur á afskaplega veikum
grunni, en telur mikilvægt að fá
fram úrskurð um hversu langt
eftirlitsskylda stjórnarmanna nái.
„Er það þannig að stjórnarmenn
eigi nánast að sitja á öxlinni á
starfsmönnum sínum og passa
upp á að þeir fari í öllu að lögum,“
segir hann og telur að ef til vill

þurfi að gera auknar kröfur um
sérþekkingu hjá þeim sem valdir
eru til að sitja í stjórnum lífeyris-
sjóða. „Segja má að Lífeyrissjóð-
ur Austurlands hafi á þessum
tíma ekki verið einn á báti í að
veðja á rangan hest,“ segir hann
um óarðbærar fjárfestingar og
vísar til almenns þrýstings um að

fjárfesta á arðbæran hátt. „En það
breytir náttúrlega ekki því að
fjárfestingar voru að minnsta
kosti að hluta til utan heimilda og
um það snýst hugsanlegt ákæru-
efni á stjórnarmenn. Bæði hvort
þeir vissu og að hve miklu leyti
þeir gátu borið ábyrgð á að sú leið
var farin.“ olikr@frettabladid

MENNTAMÁL Færri grunn- og fram-
haldsskólanemar sýna erlendum
tungumálum áhuga en áður, sam-
kvæmt tölum sem Hagstofa Ís-
lands birti í gær.

Skólaárið 2003-2004 lögðu 73,9
prósent nemenda á framhalds-
skóla stund á nám í einhverju er-
lendu tungumáli en ári síðar hafði
hlutfallið lækkað í 73,0 prósent.
Frá árinu 1999 hefur nemendum
sem læra erlend tungumál fækk-
að um 2,8 prósentustig. 

Í framhaldsskólum læra flestir
nemar ensku, danska situr í öðru
sæti og þýska er þriðja algengasta

erlenda tungumálið. Franska og
spænska eru minna vinsæl.

Enska er fyrsta erlenda tungu-
málið sem kennt er í grunnskól-
um. Flestir grunnskólanemar
hefja enskunám í fimmta bekk, og
hefur þeim grunnskólanemum
sem læra hana fjölgað síðustu ár.
Jafnframt hefur þeim grunn-
skólanemum sem leggja stund á
dönsku fjölgað síðustu ár, en flest-
ir grunnskólanemar kjósa dönsku
sem annað erlenda tungumál sitt.
Einnig hefur norskunemum fjölg-
að, en sænskunemum grunnskóla
hefur fækkað síðustu ár.       – smk

ferskt og
frískandi

hollusta 
í hádeginu

Salatbox*+
ískaldur kristall

399 kr.
* stærð eitt

Höfuðborgin:

Íkveikjur í
rannsókn
LÖGREGLA Ekki hafa komið fram
nýjar vísbendingar í rannsókn
lögreglu í Reykjavík á íkveikjum í
höfuðborginni fyrstu helgina í
september. Þá er grunur um
íkveikju á að minnsta kosti fjór-
um stöðum í borginni, þar af
tvisvar á sama stað með sólar-
hrings millibili í skemmu við
Fiskislóð.

Ómar Smári Ármannsson að-
stoðaryfirlögregluþjónn segir
rannsókn halda áfram, en aldrei
sé að vita í málum sem þessum
hvenær frekari upplýsingar rek-
ur á fjörur lögreglu. Þá segir hann
að ekki hafi komið upp fleiri
íkveikjur í borginni sem lögregla
telji að tengist þessum.   - óká

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÁREKSTUR Á AKUREYRI Nokkuð
harður árekstur varð á Akureyri
í gærmorgun. Fimm voru fluttir
á slysadeild til öryggis en reynd-
ust allir vera með minniháttar
meiðsl. Áreksturinn varð á mörk-
um Mýrarvegs og Mímisvegs.

45 Á OF MIKLUM HRAÐA Lög-
reglan á Keflavíkurflugvelli tók
syrpu í hraðamælingum um helg-
ina og mældi alls 45 ökumenn
fyrir of hraðan akstur í umdæmi
sínu. Mesti hraðinn mældist 172
kílómetrar og var ökumaðurinn
sviptur ökuleyfi á staðnum.

TUNGUMÁLAÁHUGI Færri framhaldsskólanemar leggja stund á nám í erlendum tungu-
málum en áður.

Unglingar missa áhugann á erlendum tungumálum:

Færri unglingar 
læra a›rar tungur

Lífstíðarfangelsi:

Myrti sextán
mána›a barn
BANDARÍKIN, AP Tæplega þrítugur
maður hefur verið dæmdur í 48
ára fangelsi í Colorado í Banda-
ríkjunum fyrir að myrt 16 mán-
aða gamlan son fyrrverandi
kærustu sinnar.

Drengurinn lést fyrir tveim-
ur árum þegar maðurinn var að
passa hann. Maðurinn viður-
kenndi fyrir dómi að hafa hrist
barnið þar til það fór að anda
óreglulega og kasta upp. Þá fór
maðurinn með drenginn inn á
baðherbergi og lamdi höfðinu á
honum í baðkarið. Við krufn-
ingu kom í ljós að drengurinn
lést vegna alvarlegra höfuðá-
verka. ■

Lögreglan svarar vegna nauðgunarrannsóknar:

Ger›u allt til a› uppl‡sa máli›
DÓMSMÁL „Við gerðum allt sem í
okkar valdi stóð til að upplýsa
þetta mál,“ segir Ingimundur Ein-
arsson, varalögreglustjóri í
Reykjavík, um rannsókn á máli
þar sem þrír menn nauðguðu
konu. Ekki var ákært í málinu en
konan vann einkamál fyrir rétti.

Lögreglan segir rannsókn
hafa undir eins farið af stað. Einn
gerenda hafi fundist á vettvangi
daginn eftir og hafi strax verið
fluttur í skýrslutöku og læknis-
skoðun og húsið rannsakað til
hins ýtrasta. Ekkert á vettvangi
benti hins vegar til þess að of-
beldisverknaður hefði verið
framinn og ekki voru sýnilegir

áverkar á fórnarlambinu. 
Eftir skýrslutökuna lá ekki

fyrir hverjir hinir gerendurnir
voru þar sem upplýsingar lög-
reglu voru misvísandi. Því hafi
ekki verið hægt að yfirheyra þá
strax og það var ekki fyrr en eftir
helgi sem lögregla taldi sig vita
hver annar þeirra væri. Hann hafi
þá verið á sjó, en verið tekinn í
skýrslutöku við fyrsta tækifæri.
Þá hafi nafn þriðja gerandans
komið í ljós og var hann yfir-
heyrður daginn eftir. 

Þótt langur tími hafi liðið milli
yfirheyrslna yfir mönnunum seg-
ir lögreglan að þeir virðist ekki
hafa samræmt frásögnina. - grs

INGIMUNDUR EINARSSON Vararíkislög-
reglustjóri segir lögregluna hafa gert allt
sem í sínu valdi stóð.

Kæra sjóðsfélaga Lífeyrissjóðs Aust-
urlands 10. apríl 2003 og fram-
haldsákæra 16. júní sama ár:
Krafist var rannsóknar á lánveiting-
um sjóðsins til Handsals hf. upp á
rúmar 80 milljónir króna án veða,
kaupa á hluta fé í óskráðu hlutafé-
lagi, Stoke City Holding SA fyrir 56
milljónir króna árið 1999 á sama
tíma og sjóðurinn átti meira fé í
óskráðum félögum en lög leyfðu.
Óskað var rannsóknar á stofnun
framkvæmdastjóra og bókara sjóðs-
ins á einkahlutafélaginu Dvergunum
sjö, sem höndla átti með hlutabréf
og önnur veðbréf. Kaup á 40 milljón
króna skuldabréfi frá Burnham
International sem gerð voru án vit-
undar stjórnar, lánveitingar upp á
2,2 milljónir króna umfram heimild
til fyrrum framkvæmdastjóra sjóðs-
ins og tvö lán upp á samtals 50
milljónir króna til félagsins Ísoldar
ehf.

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR Fjórir sjóðsfélagar í Lífeyrissjóði Austurlands kærðu á vordögum
2003 meðferð fjármuna hjá sjóðnum, en frá þeim tíma hefur málið velkst hjá efna-
hagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Nú hefur komið í ljós að í byrjun þessa árs fyrndust
sakir í málinu að hluta.
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Mál unglækna fyrir Félagsdómi:

Deilt um grei›slur vegna frítökuréttar
DÓMSMÁL Læknafélag Íslands rekur
nú fyrir dómi tvö mál fyrir hönd
unglækna á Landspítala – háskóla-
sjúkrahúsi. Hið fyrra varðar viður-
kenningu LSH á lögboðnum hvíldar-
tíma unglækna, sem Fréttablaðið
hefur greint frá, og er rekið fyrir
Héraðsdómi Reykjavíkur. Hið síð-
ara er fyrir Félagsdómi og snýst um
að fá viðurkenningu hans á því að
við greiðslu á 1/3 af uppsöfnuðum
frítökurétti beri jafnframt að
greiða viðbótarþætti, sé um þá að
ræða á annað borð, þar sem þeir séu
hluti af dagvinnulaunum. LSH og LÍ
greinir á um þetta atriði.

Að sögn Gunnars Ármannssonar,
lögmanns Læknafélagsins, er það
álit ríkislögmanns að einnig hefði

átt að stefna St. Franciskusspítala í
málinu þar sem hann væri aðili að
kjarasamningnum. Læknafélagið
heldur því fram að þar sem ekki
hefði verið ágreiningur við St.
Franciskusspítala og engar kröfur
gerðar á hendur þeim spítala hefði
ekki verið ástæða til að stefna hon-
um einnig. 

Dóms er að vænta fljótlega, að
sögn Gunnars. Annað hvort verður
kveðinn upp efnisdómur um ágrein-
inginn eða málinu verður vísað frá
vegna framangreindra ástæðna. Ef
svo fer að málinu verði vísað frá
verður því stefnt inn aftur þar sem
St. Franciskusspítala verður þá
einnig stefnt.

- jss

Svikafyrirtæki eykur
enn umsvif sín hér
Svikafyrirtæki› European City Guide er enn a› auka umsvif sín hér á landi.
Forrá›amenn fyrirtækja eru gabba›ir til a› samflykkja skráningu í gagna-
banka án endurgjalds en sí›an rukka›ir um tugi flúsunda.

SVIKAMYLLA Svikafyrirtækið
European City Guide er enn starf-
rækt af fullum krafti hér á landi,
að sögn Sigurðar Jónssonar, fram-
kvæmdastjóra Samtaka verslunar
og þjónustu. 

European City Guide fær for-
ráðamenn fyrirtækja til að sam-
þykkja skráningu í gagnabanka
án endurgjalds. Síðan fá þeir
sendar upplýsingar til að yfirfara
og leiðrétta sem þeir staðfesta að
lokum með undirskrift sinni. Með
smáu letri stendur hins vegar að
undirskriftin jafngildi pöntun á
skráningu í þrjú ár og hún kosti
allt að 90 þúsund krónur á ári.
Sumir hafa glapist á að borga einu
sinni og talið þar með að málið
væri úr sögunni.

„En það er síður en svo, því þá
magnast þeir um allan helming og
ganga harðar að fólki heldur en
nokkru sinni fyrr, jafnvel með
hótunum,“segir Sigurður og bætir
við að svo virðist sem umsvif
svikafyrirtækisins hér á landi séu
enn að aukast ef
marka megi þær
hringingar sem
komi til SVÞ. 

„Þeir virð-
ast hafa tek-
ið Ísland
fyrir,“ segir
S i g u r ð u r.
„ R e y n s l a
okkar hefur
verið sú að
þessara svik-
ara hefur orð-
ið mest vart
á vorin
o g

sumrin. En ennþá eru fyrirtæki
að hringja í mig vegna þeirra.

Um er að ræða ríkisfyrir-
tæki, bæjarfyrirtæki, hót-
el úti á landi og ýmsa
smærri aðila sem eru að
lenda í þeim. Við höfum
fengið símtöl í hverri
viku síðastliðna tvo mán-
uðina, þar sem fólk er að

spyrja hvernig það eigi að
bregðast við rukkunum og
hótunum frá þessu svika-
fyrirtæki.“

Sigurður segir að öll-
um sé ráðlagt það

sama; að

hafna í upphafi kröfunni þar sem
undirritun þeirra hafi verið feng-
in með sviksamlegum hætti. Þeir
eigi jafnframt að hundsa allar inn-
heimtuaðgerðir svikafyrirtækis-
ins og innheimtufyrirtækja þess. 

„Íslenskir lögmenn og inn-
heimtufyrirtæki hafa verið vöruð
við þessum aðila og beðnir um að
taka ekki kröfur hans til inn-
heimtu,“ segir Sigurður enn frem-
ur. „Samtök í atvinnulífinu munu
ef þörf krefur aðstoða aðildarfyr-
irtæki sem í slíku lenda, en ekki
eru enn þekkt slík dæmi.“ 

jss@frettabladid.is
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28. sept. - 4. okt.

SIGURÐUR JÓNSSON Varar forráðamenn fyrir-
tækja eindregið við því að láta svikafyrir-

tækið European City Guide hafa af sér
fjármuni.

HEIMASÍÐA EUROPEAN CITY GUIDE Íslenskir lögmenn og innheimtufyrirtæki hafa verið
vöruð við því að eiga viðskipti við fyrirtækið.

UNGLÆKNAR Læknafélagið rekur mál
unglækna fyrir dómi. 

STRANDSIGLINGAR „Við erum ekki í
neinni uppgjöf. Það hefur sýnt sig
að það eru forsendur fyrir því að
halda úti strandflutningum hér á
landi og nú er þetta bara spurning
um að hafa úthald,“ segir Ragnar
Traustason, tannlæknir og útgerð-
armaður Jaxlsins. Jaxlinn hefur
verið gerður út til strandflutninga
og hefur fyrst og fremst verið siglt
milli hafna á Vestfjörðum og
Reykjavíkur og Hafnarfjarðar.

Ragnar staðfestir að til standi
að selja Jaxlinn úr landi. „Við feng-
um tilboð sem við gátum ekki hafn-
að og leitum nú logandi ljósi að
öðru skipi,“ segir Ragnar. Hann
segir að nú þurfi útgerðin að fá

skip sem sé ekki endilega stærra
en Jaxlinn en sé frekar hannað til

þess að bera fleiri gáma en Jaxlinn
er fær um. - saj

JAXLINN Útgerðin fékk tilboð í Jaxlinn sem ekki var hægt að hafna.

Útgerðarmaður leitar að nýju skipi fyrir strandflutninga:

Jaxlinn seldur úr landi





VEL PAPPÍRSINS VIRÐI Í gær fór fram upp-
boð á ýmsum poppminjum í uppboðshúsi
Christie's í Lundúnum. Á boðstólum voru
meðal annars frumdrög að texta Bítlalags-
ins „I'm only Sleeping“ en hann ritaði John
Lennon. Búist var við að snifsið yrði slegið
á 25 milljónir króna.
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Umferðaróhöppum útlendinga fer fjölgandi:

Vanflekking veldur flestum slysum
UMFERÐARÖRYGGI Umferðarslys er-
lendra ferðamanna hafa tvöfaldast
á síðustu fimm árunum, og haldast
þessar tölur í hendur við fjölgun
þeirra sem sækja Ísland heim sem
og fjölda bílaleigubíla í landinu.

„Það má segja að eitt til tvö
banaslys erlendra ferðamanna séu
orðinn fastur liður í júlí og ágúst,“
segir Ágúst Mogensen, forstöðu-
maður Rannsóknarnefndar umferð-
arslysa, en hann er höfundur ný-
legrar skýrslu um bílslys erlendra
ferðamanna.

Af 626 slysum sem erlendir
ferðamenn lentu í á árunum 2000 til
2004 voru sjö banaslys, og alvarleg
meiðsli urðu í 18 tilvikum.

Flest slysanna má rekja til mis-
taka ökumanna, en lausamöl, of
stutt á milli bifreiða og slæm færð
eru einnig hátt á listanum.

„Algengasta ástæða þess að
ferðamenn fórust í umferðarslys-
um undanfarin ár er sú að þeir not-

uðu ekki bílbelti,“ segir Ágúst.
Vegagerðin hefur verið að setja

upp blá skilti sem gefa upplýsingar
um leiðbeinandi hraða í kröppum
beygjum, og eins hefur komið til
tals að setja upp viðvaranir á er-
lendum tungumálum þar sem bund-
ið slitlag endar og lausamöl tekur
við. Einnig er verið að útbúa bæk-
linga, sem Ágúst vill helst að berist
til erlendra ferðamanna með flug-
miðanum. - smk

NORÐUR-ÍRLAND Síðustu vopnunum
úr vopnabúrum Írska lýðveldis-
hersins IRA hefur verið eytt. Frá
þessu skýrði óháð vopnaeftirlits-
nefnd í gær. Þar með ætti vopnaðri
baráttu lýðveldissinna gegn Bret-
um og sambandssinnum að vera
lokið.

„Afvopnun IRA er nú stað-
reynd,“ sagði John de Chastelain,
kanadíski hershöfðinginn sem fór
fyrir eftirlitsnefndinni á blaða-
mannafundi í Belfast á Norður-Ír-
landi í gær. Hann kynnti á fundin-
um ítarlega skýrslu nefndarinnar
en fyrr um daginn hafði írsku og
bresku ríkisstjórnunum verið
kynnt efni hennar. Þar voru rakin
störf nefndarinnar síðustu árin en
stærstur hluti afvopnunarinnar
fór þó fram á síðastliðnum vikum
eftir að IRA lýsti yfir í júlí síðast-
liðnum að vopnaðri baráttu sinni
væri lokið. 

Í vopnabúrum IRA á Írlandi og
Norður-Írlandi var að finna víg-
búnað af ýmsu tagi en stærstur
hluti vopnanna fékk herinn
snemma á níunda áratugnum frá
Líbíumönnum.

B e r t i e
Ahern, forsæt-
isráðherra Ír-
lands, sagði af-
v o p n u n i n a
vera tímamóta-
v i ð b u r ð .
„Margir töldu
að þessi dagur
myndi aldrei
renna upp.
Margir töldu

að hann hefði fyrir löngu átt að
vera runninn upp. Nú hefur það
loksins gerst.“ Í svipaðan streng
tók Tony Blair, forsætisráðherra
Bretlands, sem sagði afvopnunina
eiga að greiða fyrir friði í landinu.
Martin McGuinness, aðalsamn-
ingamaður IRA, taldi að nú ætti
efa um afvopnun samtakanna að
hafa verið eytt. „Málið snýst hins
vegar um meira en vopn, það snýst
um að koma friðarferlinu á skrið á
ný og um framtíð Írlands.“

Sambandssinnar kveðast hins
vegar vera langt frá því sannfærð-
ir um að IRA hefði raunverulega
afvopnast. Séra Ian Paisley, leið-
togi sambandssinna, sagði að lítið
mark væri takandi á skýrslu
vopnaeftirlitsnefndarinnar, sér-
staklega vegna þess að IRA valdi
klerkana tvo sem sitja í henni.
Meþódistapresturinn séra Harold
Good, sem sat í nefndinni sem full-
trúi mótmælenda, sagði hins vegar
að enginn vafi léki á að afvopnunin
væri staðreynd. Af þessum sökum
er talið að enn verði nokkur bið á
að samningaviðræður sambands-
sinna og lýðræðissinna hefjist á
nýjan leik.

sveinng@frettabladid.is

MEINTUR FLUGUMAÐUR Sakborningarnir
viðurkenndu í gær að hafa hlotið þjálfun í
Kirgistan en talið er að þeir hafi verið
pyntaðir til sagna.

Blóðbaðið í Andijan:

Réttarhöldin
sög› vafasöm
TASKENT, AP Þrír sakborningar í
dómsmáli vegna uppþotanna í Ús-
bekistan í maí viðurkenndu í gær
að hafa fengið þjálfun í búðum
herskárra múslima í nágrannarík-
inu Kirgistan. Þá segja vitni að
Bandaríkjamenn hafi styrkt upp-
reisnarmennina.

Mannréttindasamtök telja að
vitnisburðurinn hafi verið feng-
inn fram með pyntingum og að um
sýndarréttarhöld sé að ræða.

Rúmlega 700 borgarar eru
sagðir hafa beðið bana í aðgerðum
lögreglunnar í Andijan í maí síð-
astliðnum. Stjórnvöld hafa verið
gagnrýnd fyrir aðfarirnar, sem
þau segja hafa verið nauðsynleg-
ar til að berja niður öfgamenn. ■

ÁGÚST MOGENSEN Bílslysum erlendra
ferðamanna fer fjölgandi og segir Rann-

sóknarnefnd umferðarslysa að nauðsynlegt
sé að sporna við þessari þróun.
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SLÓVENÍA
KOSIÐ UM RÍKISÚTVARP Naumur
meirihluta Slóvena, 50,2 pró-
sent, greiddi í gær atkvæði með
umdeildum lögum um ríkis-
útvarp landsins sem ríkisstjórn-
in fékk nýlega samþykkt á
þingi. Andstæðingar frumvarps-
ins sögðu það til þess gert að
treysta yfirráð stjórnvalda yfir
ríkisfjölmiðlinum.

FJÖLDI BÍLSLYSA ERLENDRA
FERÐAMANNA SÍÐUSTU ÁR
Ár Fjöldi Fjöldi 

slysa bílaleigubíla
2000 84 2.321
2001 102 2.592
2002 125 2.863
2003 139 3.108
2004 176 3.915

Heimildir: Rannsóknarnefnd umferðarslysa

Afvopnun IRA er sta›reynd
Mikilvægum áfanga í átt til endanlegs fri›ar á Nor›ur-Írlandi var ná› í gær flegar óhá› vopnaeftirlits-
nefnd l‡sti flví yfir a› Írski l‡›veldisherinn hef›i afvopnast a› fullu. Mótmælendur hafa fló efasemdir um
afvopnunina.

VOPNIN KVÖDD Norður-írsku dag-
blöðin fjölluðu ítarlega um skýrslu af-
vopnunarnefndarinnar í gær. Þessum

litla snáða í Belfast hefur engu að
síður þótt vissara að taka leikfanga-

byssuna sína með sér að heiman.
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JOHN DE CHASTELAIN 
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KATTLIÐUGIR Júrí Kuklatsjeff lætur hér
einn af sínum tuttugu köttum sýna listir
sínar. Fjölleikasýningin Moskvukettir stend-
ur nú yfir í New York og er atriðið liður í
henni.
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Barist við fuglaflensu:

Ástralar láta
flensulyf í té
FUGLAFLENSA Ástralar munu gefa
Indónesum 50 þúsund skammta af
lyfinu Tamilflu til þess að hjálpa
þeim að berjast við fuglaflensu
sem þegar hefur dregið sex
manns til dauða í Indónesíu.

Fuglaflensa hefur nú fundist í
fiðurfénaði í tveimur þriðju af
héruðum Indónesíu. Auk þeirra
sex sem hafa látist eru á annan
tug manna á sjúkrahúsi með ein-
kenni sem svipar til einkenna
veikinnar. Vonast er til að lyfið
nýtist í baráttunni gegn sjúk-
dómnum. Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunin mun sjá um að dreifa
lyfjunum þannig að hættan á því
að veiran breiðist frekar út sé
sem minnst. ■

JAKARTA Starfsmaður indónesíska land-
búnaðarráðuneytisins úðar sótthreinsiefni.
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„Ég er að fara að flytja til Bandaríkj-
anna 6. október og verð þar næstu
fjögur árin,“ segir Ragnar Páll Ólafsson
sem er nýbúinn að segja upp störfum
á Rás tvö þar sem hann hefur starfað í
lengri tíma. „Ég er núna að koma
Heiðu næturverði inn í mitt jobb,“ seg-
ir hann spenntur yfir yfirvofandi ferða-
lagi.
„Ástæðan fyrir því að ég er að flytja út
er að ég er að elta konuna mína,“ seg-
ir Ragnar Páll sem gekk í hjónaband í
mars á þessu ári. Eiginkona hans er
bandarísk og vann í sjóhernum í Kefla-
vík. Nú í sumar lauk herskyldu hennar
hér á landi og hún hóf framhaldsnám í
tannlækningum í haust. 
„Ég mun byrja á því að leita mér að
vinnu og taka því rólega fyrsta árið,“

segir Ragnar, sem stefnir á nám næsta
haust sem mun að öllum líkindum
tengjast fjölmiðlun enda er hún Ragn-
ari hugleikin. „Ég er búinn að starfa við
þetta í tólf ár,“ segir Ragnar sem er þó
ekki nema 31 árs.
Ragnar hefur komið að ýmiss konar
þáttagerð í gegnum árin. Nú í sumar
sá hann meðal annars um kvöldþátt
milli átta og tíu og var umsjónarmaður
Ungmennafélagsins. Íþróttir eru helsta
áhugamál Ragnars fyrir utan vinnuna
og hann hefur getað tengt hana vinnu
sinni enda unnið náið með íþrótta-
deildinni í sumum þátta sinna.
„Það er svona hnútur í maganum og
nóg að gera áður en maður flytur út,“
segir Ragnar sem bæði er spennur og
fullur tilhlökkunar yfir flutningunum. 

Eltir konuna til Ameríku
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? RAGNAR PÁLL ÓLAFSSON ÚTVARPSMAÐUR

nær og fjær

OR‹RÉTT„ “
Vinsæll

„Til mín leitar alls konar fólk
með alls konar erindi.“ 

SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON,

FRÉTTASTJÓRI STÖÐVAR 2, Í FRÉTTA-

BLAÐINU UM MEINTAN FUND VIÐ

JÓNÍNU BENEDIKTSDÓTTUR.

Spurt er

Hvers vegna skyldi vera svo
nauðsynlegt að losna við
núverandi ritstjóra Morgun-
blaðsins?!

STYRMIR GUNNARSSON, RITSTJÓRI

MORGUNBLAÐSINS, UM BAUGS-

MÁLIÐ Í MORGUNBLAÐINU.

HÓPNAUÐGUNAR-
KLÚÐUR LÖGREGLU
Forsprakkinn
sjómaður sem hefur
tvisvar verið sýknaður
af nauðgun
Heiðar, Haukur og Karl

voru dæmdir fyrir nauðgun

en sluppu við refsingu

REKIÐ AF FJALLI Snemma að morgni ríður hópur manna yfir í Kolbeinsdal þar sem
stóðinu hefur verið safnað saman. Hrossin eru síðan rekin síðasta spölinn yfir í Hjaltadal
og inn í Laufskálaréttir.

ÁTÖK Oft þurfa menn að beita nokkru afli til að koma hrossum inn í þann dilk sem við á.
Hestarnir eru ekki alltaf sammála réttarmönnum um ágæti þess að yfirgefa almenninginn.

MIKILMENNI Geir Jón Þórisson yfirlög-
regluþjónn er fastagestur í Laufskálarétt-
um. Hér tekst hann á við að koma folaldi
inn í dilk Ennis með dyggum stuðningi
kjarnakonunnar Herdísar Hjaltadóttur sem
flestir þekkja sem Lillu.

BIRTIST ÚR ÞOKUNNI Þorsteinn Axels-
son, bóndi á Skúfsstöðum, hefur hér fund-
ið hryssu sína Friðmeyju. 

HLAUPIÐ Í HRINGI Hrossin halda sig
þétt saman og hlaupa í hringi í réttinni
undan áköfum réttarmönnum.

GAMAN Í RÉTTUM Baltasar Kormákur kvikmyndagerðarmaður hefur í ófá skipti komið í
Laufskálaréttir enda annálaður hestamaður. Hér er hann ásamt eiginkonu sinni Lilju
Pálmadóttur og Kristjáni B. Jónassyni, útgáfustjóra hjá Eddu forlagi.

Rétta› í snjó og slyddu
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Mótin
Ein merking orðsins mót er sam-
koma eða fundur, samanber ætt-
armót, skátamót eða íþróttamót.
Að ganga til móts við einhvern
þýðir þannig að fara áleiðis á móti
viðkomandi til fundar. Að koma til
móts við einhvern er svipaðs eðlis,
merkir að mæta kröfum eða
væntingum á miðri leið, gefa eftir
til að ná samkomulagi. En mót
merkir einnig samskeyti eða skil.
Á móts við bæinn þýðir þannig
ekki í áttina að bænum, heldur
gegnt honum, beint á móti hon-
um. Verslunarmiðstöðin Kringlan
er þannig á móts við Hús verslun-
arinnar. „Til móts við“ merkir sem
sagt „í áttina að“ og gefur til
kynna hreyfingu eða verknað en
„á móts við“ merkir „gegnt“ og
gefur til kynna staðsetningu.

magnus@frettabladid.is

Mikill fjöldi fólks leggur
leið sína í Skagafjörð á
hverju hausti til að upplifa
stemningu stóðréttanna í
Laufskálarétt. Réttarstörf
á laugardag gengu vel
þrátt fyrir snjókomu og
hálku.
Á hausti hverju leggur fjöldi fólks
leið sína í Skagafjörðinn til að upp-
lifa stemningu stóðréttanna í Lauf-
skálarétt. Á því var engin breyting
nú þrátt fyrir óvenjulegt veður,
snjókomu og éljagang. Töldu elstu
menn að ekki hefði verið réttað í
slíku veðri síðan árið 1968 þegar
réttað var í hríðarbyl.

Tvísýnt var á tímabili hvort yf-
irleitt yrði réttað en svo fór þó að
lokum að stóðið var rekið úr Kol-
beinsdal yfir í Hjaltadal þar sem
réttirnar fóru fram. Talsvert færri
riðu á móti stóðinu en venja er
enda færðin ekki upp á marga

fiska og fótabúnaður hestanna
ekki miðaður við slíkar vetrar-
hörkur.

Eftir að rekið hafði verið af
fjalli rétt fyrir hádegi og menn
höfðu nært sig á heimilum víða um
sveitir þar sem oftar en ekki er
boðið upp á kalt hangikjöt og upp-
stúf komu menn endurnærðir til
starfa. Réttirnar gengu vel enda
vanir menn að störfum. Flestir
gestanna létu sér þó nægja að
fylgjast með, þiggja brjóstbirtu og
syngja söngva um fegurð Skaga-
fjarðar. Þegar allir hestar voru
komnir í réttan dilk og Steinþór
Tryggvason fjallskilastjóri hafði
talið hrossin ráku bændur og búal-
ið hesta sína heim á leið og fóru að
undirbúa sig fyrir stórdansleik
sem haldinn var í reiðhöllinni á
Svaðastöðum og dilluðu sér þar um
fimmtán hundruð manns við stór-
góðan leik hljómsveitanna Vonar
og Brimklóar.

solveig@frettabladid.is

MARGUR ER KNÁR Hjalti Snær Njálsson
er ekki hár í loftinu en tekur þátt í réttar-
störfum af krafti. Hann stillti sér glaður
upp með þessu nálega nýkastaða folaldi
sem kom af fjalli öllum að óvörum enda
átti móðirin ekki að vera fylfull.





Daví› Oddsson utanrík-
isrá›herra lætur af störf-
um á ríkisrá›sfundi sem
bo›a›ur er í dag á
Bessastö›um. Hann hef-
ur ná› glæstum sigrum
og veri› borgarstjóri og
forsætisrá›herra saman-
lagt í um tuttugu og tvö
ár. fiegar Daví› yfirgefur
stjórnmálavettvanginn
heldur andi hans áfram
a› svífa yfir vötnunum.
Um tíma a› minnsta
kosti.

Davíð Oddsson utanríkisráðherra
kveður ríkisstjórnina á ríkisráðs-
fundi sem boðaður er í dag í for-
setabústaðnum á Bessastöðum.
Eftir liðlega þrjár vikur tekur
hann við stöðu seðlabankastjóra
en forsætisráðherra hefur skipað
hann í það embætti til næstu sjö
ára.

Davíð, sem er 57 ára, á langan
stjórnmálaferil að baki en afskipti
hans af stjórnmálum ná að minns-
ta kosti aftur til ársins 1973 þegar
hann átti sæti í stjórn Sambands
ungra sjálfstæðismanna og Varð-
bergs.

Hann var borgarstjóri Reykja-
víkur frá árinu 1982 til ársins
1991 en þá gerðist margt í senn.
Eftir glæstan sigur Sjálfstæðis-
flokksins í borgarstjórnarkosn-
ingunum 1990 undir forystu Dav-
íðs bauð hann sig fram til for-
mennsku gegn Þorsteini Pálssyni,
sitjandi formanni, og hafði betur.

Í þingkosningunum 1991 var
Davíð Oddsson fyrst kjörinn á
þing. Hann myndaði ríkisstjórn

með Alþýðuflokknum og var skip-
aður forsætisráðherra 30. apríl
1991. Því embætti gegndi hann
samfleytt til 15. september 2004
og hafði þá verið forsætisráð-
herra í nærri þrettán og hálft ár. 

Í samræmi við samkomulag
forystumanna stjórnarflokkanna
höfðu Halldór Ásgrímsson, þáver-
andi utanríkisráðherra, og Davíð
stólaskipti þennan sama dag, 15.
september, fyrir rúmu ári.

Taka verður mið af gulda spjald-
inu
Í miklum ólgusjó stjórnmálanna
síðastliðið sumar og haust, þegar
deilur stóðu hæst um fjölmiðla-
frumvarpið og málskotsrétt for-
seta Íslands, veiktist Davíð og
gekkst undir uppskurði. Þegar
hann tilkynnti svo ákvörðun sína
8. september síðastliðinn um að
segja skilið við stjórnmálin sagði
hann meðal annars við blaða- og
fréttamenn:

„Maður fékk svona ákveðna
áminningu um að klukkan tifar og
hún gengur á fleiri en skákmenn.
Allir þurfa að huga að því... Það
fór tími í endurhæfingu og með-
ferðir... Ég tel mig vera kominn
með afl á nýjan leik til að sinna
nýju starfi. Það fer ekki hjá því
þegar þú færð gult spjald að þá
horfir þú á það og hagar þér að-
eins betur til að fá ekki rautt.“

Halldór Ásgrímsson forsætis-
ráherra segir Davíð hafa átt mjög

farsælan feril í stjórnmálum en
þeir tveir hafa leitt stjórnarsam-
starf samfellt í 10 ár. Halldór seg-
ir að Davíð hafi reynst bæði
traustur og úrræðagóður. „Það
hefur verið mjög gott og farsælt
samstarf. Við höfum náð sam-
komulagi um mál og allt staðið
eins og stafur á bók. Við höfum
aldrei þurft að setja neitt á blað
um það. Hann hefur tekið þessa
ákvörðun að vandlega íhuguðu
máli og ég skil hana og virði.“ 

Geir H. Haarde, varaformaður
Sjálfstæðisflokksins og fjármála-
ráðherra, tekur við embætti utan-
ríkisráðherra af Davíð Oddssyni á
ríkisráðsfundinum á Bessastöðum
í dag. Þeir hafa unnið náið saman
í áratugi. „Það er auðvitað mikil
eftirsjá í Davíð Oddssyni sem nú
ákveður að hætta afskiptum af
stjórnmálum. Við höfum verið
samherjar frá því í menntaskóla
og höfum undanfarin fjórtán ár
starfað þétt saman,“ sagði Geir
þegar Davíð tilkynnti ákvörðun
sína. Davíð tilkynnti reyndar við
sama tækifæri að hann styddi
Geir H. Haarde til formennsku í
Sjálfstæðisflokknum en lands-
fundur flokksins verður haldinn
eftir rúman hálfan mánuð. 

johannh@frettabladid.is

Um fimmtíu Pólverjar búsettir á Ís-
landi tóku þátt í pólsku þingkosn-
ingunum um helgina og kusu í Al-
þjóðahúsi Rauða krossins í Reykja-
vík, en sendiráð Pólverja á Íslandi er
staðsett í Noregi. Rúmlega tvö þús-
und Pólverjar búa á Íslandi.

Af hverju varð Alþjóðahúsið fyrir
valinu?
Við urðum að skipuleggja kosning-
arnar á góðum stað og okkur fannst
Alþjóðahúsið vera sá rétti. Það er
ekkert sendiráð á Íslandi. Hingað til
hafa kosningarnar farið fram hjá
pólska konsúlnum, Friðriki Guðna-
syni sem var eigandi Vélasölunnar í
Ánanaustum, en nú er sú aðstaða
sem hann hafði ekki lengur fyrir
hendi, svo þetta hús varð fyrir valinu
fyrir þessar kosningar til efri og neðri
deildar þingsins.

Hvernig fór fólk að því að skrá
sig?
Það var ekkert erfitt, fólk þurfti bara
að vita að það var nauðsynlegt að
skrá sig fyrirfram, áður en það mætti
á kjörstað. Fólk gat hringt til Oslóar,
og það gat sent fax eða tölvupóst.
En það komu nokkrir á kjörstað sem
sögðust ekki vita um þessa nauð-
synlegu fyrirframskráningu og fengu
þarafleiðandi ekki að kjósa.
Eru fleiri kosningar framundan?
Já, það verða forsetakosningar
haldnar 9. október, og við ætlum að
auglýsa vel bæði kjörstaðinn og
nauðsyn þess að skrá sig fyrirfram,
og við vonum að það skili sér, og að
fleiri komi og kjósi þá.

KATRÍN GUÐMUNDSSON NEFNDAR-
MAÐUR PÓLSKU ÞINGKOSNINGANNA

fiörf á frekari
augl‡singu

PÓLSKU ÞINGKOSNINGARNAR

SPURT & SVARAÐ
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Su doku þrautirnar hafa náð miklum vinsæld-
um síðustu ár og síðustu misserin hafa þær
skotið upp kollinum í flestum stóru dagblöð-
unum hér á landi. 
Hvaðan er Su doku upprunnið?
Ólíkt því sem margir halda er það ekki upp-
runnið í Japan. Fyrstu þrautirnar voru gerðar af
Bandaríkjamanninum Howard Garnes og birtust
í þrautatímariti í New York undir lok áttunda
áratugarins. Úr því tímariti barst þrautin til Jap-
ans um miðjan níunda áratuginn þar sem hún
náði fljótt nokkrum vinsældum og nafnið Su
doku festist við hana. 
Kaflaskil urðu árið 2004 þegar fram kom tölvu-
forrit sem býr þrautirnar til í einni hendingu, en
forritarinn var sex ár að þróa það. The Times í
Bretlandi varð fyrsta blaðið til að birta Su doku
þraut 12. nóvember það ár. Þann 23. febrúar í
ár setti breska blaðið The Daily Telegraph þraut-

ina á forsíðu blaðsins. Það reyndist auka sölu
blaðsins og fyrir vikið fóru önnur blöð ekki að-
eins að birta þrautirnar, heldur jafnframt að

auglýsa þær. Æðið breiddist síðan fljótt út frá
Bretlandi.
Út á hvað gengur þrautin?
Borðið í þrautinni er 9x9 reitir sem skiptast í
3x3 hólf. Reglan er sú að hverri röð, línu og
hólfi eiga allar tölurnar frá 1-9 að koma og eng-
in þeirra má koma tvisvar. Þrautirnar eru mis-
erfiðar eftir því hve margar tölur eru gefnar upp
í byrjun sem lesandinn getur unnið út frá. 
Hvað merkir nafnið?
Fyrst þegar þrautirnar birtust í Japan nefndust
þær „Suji wa dokushin ni kagiru“ sem þýðir „Töl-
urnar mega aðeins koma fyrir einu sinni“. Það var
síðar stytt í Su Doku. 
Í sinni fyrstu útgáfu hét þrautin „Number place“
eða „Staður tölunnar“. Þó að Su doku nafnið hafi
fest við hana gengur hún undir ýmsum nöfnum.
Skemmtilegasta dæmið er líklega í breska blað-
inu The Sun, sem kallar þrautina Sun Doku. 

Sigurför um heiminn á fáeinum mánu›um
FRÉTTABLAÐIÐ GREINING: SU DOKU ÞRAUTIRNAR

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ
Fjöldi ófrjósemisaðgerða
Heimild: HAGSTOFAN
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Frjáls íbúðalán
4,15% verðtryggðir vextir

Ráðgjafar okkar veita allar nánari upplýsingar.
Þú getur litið inn í Ármúla 13a, hringt í síma 540 5000
eða sent tölvupóst á frjalsi@frjalsi.is

Engin skilyrði

um önnur

bankaviðskipti
100%veðsetningarhlutfall

JÓHANN HAUKSSON
johannh@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING

Hannes Hólmsteinn Gissurarson:

RÖGGSAMUR OG FLJÓTUR TIL ÁKVARÐANA
„Það sem einkennt hefur Davíð Oddsson sem stjórnmálamann er hugrekki og næm-
ur skilningur á aðstæðum og tímasetningum,“ segir Hann-
es Hólmsteinn Gissurarson stjórnmálafræðiprófessor og
góður vinur Davíðs. „Í sinni valdatíð hefur Davíð umskapað
efnahagslífið í frjálsræðisátt. Stórkostlegur árangur hefur
náðst í því að flytja ákvarðanir úr stjórnmálunum yfir í við-
skiptin. Davíð hefur kerfisbundið unnið að því að minnka
vald sitt. Hann hefur unnið að því að koma á festu í fjár-
málum. Verðbólgan hefur ekki verið vandamál og hann
hefur beitt sér fyrir því að greiða upp opinberar skuldir.
Einkavæðingin er stórkostlegt afrek og frjálsræðið í al-
þjóðaviðskiptum og fjármagnsflutningum milli landa. Dav-
íð hefur einnig beitt sér fyrir skynsamlegri nýtingu fiski-
stofnanna með kvótakerfinu sem nú er fyrirmynd annarra
þjóða,“ segir Hannes.
Um stjórnunarstíl segir Hannes að Davíð sé röggsamur,
fljótur að taka ákvarðanir og ódeigur við átök en um leið
tillitssamur og nærgætinn við sitt samstarfsfólk. „ Jóhanna
Sigurðardóttir hefur til dæmis haft orð á þessu. Hann er
alls ekki afskiptasamur eins og látið er í veðri vaka. En í
hita baráttunnar hefur hann oft verið umdeildur vegna
þess að hann er ekki fyrir neðan öfundina,“ segir Hannes
Hólmsteinn Gissurarson.

Næmur á a›stæ›ur og tímase

DAVÍÐ ODDSSON FORMAÐUR
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS Umdeildur
en óskoraður og valdamikill leiðtogi. 



Þorvaldur Gylfason:

DAVÍÐ, EES OG
EINKAVÆÐING
BANKANNA
„Það er vert að rifja það upp, að ein-
ungis 33 þingmenn af 63 greiddu EES-
samningnum atkvæði sitt; hinir voru
ýmist á móti eða sátu hjá. Það er ein-
nig vert að rifja það upp, að Sjálfstæð-
isflokkurinn var í upphafi andvígur EES-
samningnum og hélt frekar fram
óraunhæfum tillögum um tvíhliða
samninga, svo að Alþýðuflokkurinn sál-
ugi taldi sig nauðbeygðan að mynda
ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum
1991 frekar en að halda áfram í stjórn
með Framsóknarflokknum og Alþýðu-
bandalaginu. Forustumenn Alþýðu-
flokksins höfðu ástæðu til að óttast, að
Sjálfstæðisflokkurinn myndi spilla EES-
málinu í stjórnarandstöðu, kæmist
hann í aðstöðu til þess – og það hefði
hann hæglega getað gert vegna and-
stöðu nokkurra þingmanna Framsókn-
arflokksins og Alþýðubandalagsins sál-
uga við samninginn. Hefði Sjálfstæðis-
flokknum verið full alvara með sam-
þykkt EES-samningsins 1994 og þeirri
frívæðingu efnahagslífsins, sem af hon-
um leiddi, hefði flokkurinn tekið for-
ustu um næsta skref – þ.e. að beita
sér fyrir umsókn um aðild Íslands að
Evrópusambandinu. En það hefur Sjálf-
stæðisflokkurinn ekki gert, einn stórra
borgaraflokka í Evrópu. Hann hefur
heldur kosið að halla sér á sveif með
þjóðræknum íhaldsöflum, sem kjós-
endur í öðrum Evrópulöndum skipa
yfirleitt í stjórnarandstöðu.“

Og svo einkavæðing bankanna
„Í öðru lagi ber að nefna einkavæð-

ingu viðskiptabankanna. Hún hefur
leyst úr læðingi áður bælda krafta og
látið gott af sér leiða, enda þótt ekki
hafi verið staðið vel að framkvæmd-
inni. Styrmir Gunnarsson, ritstjóri
Morgunblaðsins, lýsir þessu vel í rit-
gerð sinni um formann Sjálfstæðis-
flokksins í Forsætisráðherrabókinni
(2004). Þar setur Styrmir fram þá til-
gátu, ,,... að Davíð hafi verið ljóst að
áhrifamenn í Framsóknarflokknum,
sem jafnframt stjórna S-hópnum,
stefndu leynt og ljóst að því að ná yfir-
ráðum yfir Búnaðarbankanum (þótt
áhugi þeirra hafi í upphafi beinst að
Landsbankanum) og að hann mundi
ekki geta staðið gegn því og þess
vegna talið nauðsynlegt að Landsbank-
inn kæmist í hendur manna sem Sjálf-
stæðisflokkurinn hefði a.m.k. talsam-
band við.“ Þetta getur varla skýrara ver-
ið. Nú er komið í ljós, að nokkrir fram-
sóknarmenn högnuðust um 16 millj-
arða króna á einkavæðingu Búnaðar-
bankans skv. endurskoðuðum og árit-
uðum reikningum KB banka og Eglu
hf., sem er samheiti á þeim framsókn-
arfyrirtækjum, sem Styrmir vísar til. Við
þetta er því að bæta, að Landsbankinn
var einnig seldur á undirverði. Um það
vitna meðal annars skjöl, sem ríkis-
stjórnin reyndi að halda leyndum og
úrskurðarnefnd í upplýsingamálum
gerði síðan opinber. Skjölin sýna, að
ríkisstjórnin virti að vettugi aðvaranir
erlends ráðgjafarfyrirtækis einkavæð-
ingarnefndar með þeirri afleiðingu, að
kaupendur Landsbankans fengu 700
m.kr. afslátt af kaupverðinu.“ 
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VÍSINDI Nafngiftir hafa áhrif á
hvernig við skynjum lykt af
ólíkum hlutum. Þetta er niður-
staða rannsóknar sem greint er
frá á vefsíðu BBC.

Vísindamenn við Oxford-
háskóla hafa komist að því að
fólk upplifir lykt á jákvæðari
hátt eftir því hvert nafnið á upp-
sprettu lyktarinnar er. Í tilraun
sem þeir gerðu báðu þeir sjálf-
boðaliða um að þefa af cheddar-
osti. Þeir sem þefuðu af sýnum
merktum „ostur“ voru hæst-
ánægðir á meðan þeir sem ráku
nefið í glas með sömu lykt en
merkt „svitalykt“ kvörtuðu sár-
an undan óþefnum. Þeir sem

þefuðu af glasi sem merkt var
„ostur“ en engin sérstök lykt
var í kváðust engu að síður hafa
fundið angan af osti.

Mælingar á heilastarfsemi
þátttakendanna staðfestu upp-
lifunina, mikil virkni mældist í
þeim stöðvum heilans sem
tengjast lyktarskyni þegar þef-
að var af raunverulegum osti og
aðeins litlu minni þegar þefað
var af andrúmslofti merktu
„ostur“.

Vísindamennirnir telja að
betri skilningur fáist á afleið-
ingum ýmissa sjúkdóma með
rannsóknunum. Oft skaðast
heilastöðvar fólks sem lendir í

slysi og í framhaldinu verða
breytingar á mataræði þess svo
að það fitnar meira en góðu hófi
gegnir. Vera má að breytingar á
lyktarskyni kunni að tengjast
þessu. Auk þess geta niðurstöð-
urnar gagnast matar- og drykkj-
arframleiðendum og hvatt þá til
að vanda sig sérstaklega við
nafngiftir á afurðum sínum.

- shg

OSTUR GETUR ILMAÐ MISVEL
Enda þótt lyktin sé sú sama virðist
skynjun fólks á henni breytast eftir

því hvaða nafn henni er gefið.

Rannsókn sýnir ólíka upplifun á sömu lyktinni:

Nafngiftir hafa áhrif á lyktarskyni›

ENDURRÁÐINN Ársfundur Alþjóðakjarn-
orkumálastofnunarinnar IAEA stendur nú
yfir í Vín í Austurríki. Í gær var Mohammed
ElBaradei endurráðinn sem framkvæmda-
stjóri stofnunarinnar eftir að Bandaríkja-
menn ákváðu að láta af andstöðu sinni við
hann.

tningar



Ekki fréttablað?
Nýjustu tíðindin í Baugsmálinu hafa
yfirskyggt aðrar fréttir að undanförnu.
Athyglisvert er hve fáir stjórnmála-
menn kjósa að leggja orð í belg.
Nokkrir ofurhugar eins og Björn
Bjarnason, Kristinn H. Gunnarsson og
Össur Skarphéðinsson, eru hér und-
anskildir. Þeir eru pólitískir vígamenn
sem aldrei láta góðan bardaga fram
hjá sér fara. Össur hneykslast á
Mogganum á heimasíðu sinni gær:
„Segir Morgunblaðið ekki fréttir? Eða
segir það ekki fréttir af ótrúlegum og
sannarlega fréttnæmum vendingum í
Baugsmálinu af því ritstjóri blaðsins

tengist fréttum um hvernig málið
komst til yfirvalda? Þögn þess – utan
málsvörn ritstjóra – er satt að segja
ærandi. Hún er ekki heldur boðleg
okkur lesendum blaðsins sem eigum
að geta treyst því að fá fleiri en eina
hlið á svona málum.“

Verður að skýra
Kristinn H. Gunnarsson beinir sjónum
að lögreglunni: „Svona blasir þetta við:
Hlaupið er til þegar Baugur á í hlut, en
ekkert aðhafst gagnvart olíufélögum.
Jón Gerald fær fulla þjónustu embætt-
isins en almenningur lítinn sem engan.
Ég vona að Ríkislögreglustjóri sé sam-
mála mér um að þessi mynd er afleit.
Henni verður ekki breytt nema með
trúverðugum skýringum.“

Auður og völd
Einar K. Guðfinnsson, verðandi ráð-
herra, er líka allur að taka við sér.
Hann lítur Baugsmál öðrum augum
en Össur: „Forráðamenn Baugs eru
efalaust einhverjir valdamestu menn
landsins og þeir auðugustu. Þeir ráða
eða hafa ítök í fyrirtækjum sem velta
milljarðatugum og hafa tugi þúsunda
manna í vinnu í fjölmörgum löndum.
Hagnaður þeirra af viðskiptum nem-
ur milljarðatugum. Vald þeirra er því
gríðarlegt... En hvað gerist þegar
þeim líkar ekki framferði tiltekinna
einstaklinga í þjóðfélaginu? Þá krefj-
ast þeir brottrekstrar og hóta því að
hætta viðskiptum við þau fyrirtæki
sem hefur það fólk í vinnu sem þeim
mislíkar eitthvað við.“

Hin undarlegustu tíðindi er
varða Baugsmálið svokallaða
voru gerð heyrinkunn nú um
helgina. Sannast að segja veit
maður ekki hvaðan á sig stendur
veðrið. Alls konar fólk, karlar
og konur, ónefnd eða hvað þau
nú annars heita, er nú nefnt til
sögunnar þar eð leitað hafði ver-
ið til þeirra til að fá aðstoð við
að koma böndum á meinta
þrjóta. Sannast nú það sem sagt
hefur verið að raunveruleikinn
er oft á tíðum fáránlegri en
skáldskapurinn. Söguþráðurinn
sem spunninn hefur verið í
fréttatímum nú undanfarna
daga hefði varla þótt hæfur í
reyfara svo furðulegt og ein-
kennilegt er þetta allt saman. Sú
sem þetta ritar treystir sér ekki
til að hafa fleiri orð um þessi
tíðindi að sinni, vegna þess að
um leið og málið verður allt fá-
ránlegra virðist það einnig allt
verða alvarlegra, við slíkar að-
stæður er rétt að gæta fyllstu
varkárni í orðum.

Ég ætla þess vegna að snúa
mér að allt öðru. Velferðarþjóð-
félagið á undir högg á sækja hér
á ísa köldu landi. Samanburðar-
tölur sýna að við erum ein af
ríkustu þjóðum í heimi. Hér
miðast flest við útrás fyrirtækj-
anna, menn hafa milljónir í
tekjur á mánuði og þeir sem eru
í fjármálafyrirtækjunum fá
væntanlega allir greidd laun í
þrettán mánuði á ári líkt og þeir
sem eru í bankaráði Seðlabank-
ans, svo mánaðarkaupið segir
ekki allt. Mér fannst ég hafa
heyrt í útvarpinu í morgun að
bílainnflutningur hefði aukist
um fimmtíu prósent á árinu,
trúði því samt varla, fletti því
upp í Hagtölum og þetta mun
rétt vera. Samt var bílaeign nú
þó nokkur fyrir. Í öðrum lönd-
um munu bílakaup almennt
hafa dregist saman. Hátt gengi
krónunnar gerir það að verkum
að bílar eru tiltölulega ódýrir
hér á landi um þessar mundir,
þó þeir séu samt sennilega á

fáum stöðum dýrari. Svo senni-
lega má finna út með einhverj-
um hundakúnsta reikniaðferð-
um að með því að kaupa bíla
núna séum við í raun að spara –
eða hvað ?

Fyritækin hafa efni á að
borga sumum ofurhátt kaup, en
við þykjumst ekki hafa efni á að
borga þeim sem gæta barnanna
á leikskólunum, og í fyrra fengu
yngstu börnin í skólunum ekki
þá kennslu sem þau eiga rétt á
af því kennarar voru að berjast
fyrir laununum sínum. Öryrkja-
bandalagið er að fara í mál við
ríkið í þriðja sinn á ferli þessar
ríkisstjórnar, vegna þess að hún
efnir aldrei þau loforð sem hún
gefur þessum hópi samfélags-
ins. Eldri borgarar berjast fyrir
hagsmunum sínum en hægt
gengur. Það vantar þjónustuí-
búðir, dagvistarpláss og þjón-
ustu við fólkið sem ól okkur upp.

Ekki nóg með það að við þykj-
umst hafa þarfara við pening-
ana að gera en sjá til þess að all-
ir hópar samfélagins geti lifað
við reisn, heldur sýnum við
gjarnan þeim sem hallar undan
fæti hjá einnig hina mestu
óvirðingu í umgengi. Samt kosta
mannasiðir ekki neitt. Það rifj-
aðist upp fyrir mér um daginn
að hafa fyrir löngu heyrt eða
lesið viðtal við lamaða mann-
eskju, sem sagði frá því að oft
væri komið fram við hana eins
og hún væri ekki með „fulde
fem“ eða jafnvel látið eins og
hún væri ekki til. Konan var
sem sagt í hjólastól og hún lýsti
því hvernig fólk talaði gjarnan
ekki til hennar heldur til sam-
ferðamanna hennar. „Notar hún
sykur?“ var samferðafólkið
spurt, þegar boðið var upp á
kaffi en hún ekki spurð sjálf.
Það er langt síðan þetta var og
ég vona að eitthvað hafi breyst í
þjóðfélaginu síðan; að við höfum
lært að umgangast hvert annað
af þeirri virðingu sem við öll
eigum skilið, lömuð eða með
fullan styrk.

Hitt veit ég að þegar gamla
fólkið á í hlut þá er gjarnan
komið fram við það eins og
þessi kona lýsti framkomunni
við sig fyrir löngu síðan. Jafn-
vel á stofnunum sem eru sér-
hæfðar í því annast gamalt fólk
talar starfsfólkið yfir höfuðið
(ef svo má að orði komast) á
því. ,,Notar hún sykur?î er spurt
og horft fram hjá gömlu kon-
unni. Blessað gamla fólkið er
orðið seint til orðs og æðis og
nennir kannski einfaldlega ekki
að æsa sig vegna svona fram-
komu. Þeim mun meiri ástæða
fyrir okkur á miðjum aldri að
skera upp herör gegn þessu
háttalagi. Við erum nefnilega
næst. Áður en við vitum af mun-
um við sitja einhvers staðar
með hendur í skauti og börnin
okkar spurð hvort við notum
sykur. Vá – ég verð bálreið við
tilhugsunina. ■

Íkjölfar birtingar Fréttablaðsins á upplýsingum um aðkomu
ritstjóra Morgunblaðsins, framkvæmdastjóra Sjálfstæðis-
flokksins og eins helsta ráðgjafa formanns Sjálfstæðis-

flokksins að því máli sem seinna varð kæra á hendur Baugi
hafa blaðamenn Fréttablaðsins mátt sæta þungum sökum.

Davíð Oddsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, talar um að
með þessum fréttum, þar sem þrír af hans nánustu ráðgjöfum
eru í aðalhlutverkum, sé verið að misnota fjölmiðla. Einn
þeirra, Styrmir Gunnarsson ritstjóri Morgunblaðsins, skrifar
varnargrein í blað sitt í gær og lætur liggja að því sama, að
blaðamenn Fréttablaðsins láti misnota sig. Þar segir Styrmir
meðal annars þetta: 

„Allt er þetta mál umhugsunarefni fyrir starfsfólk fjölmiðla.
Nú er á fjölmiðlunum hér stór hópur vel menntaðs ungs fólks,
sem kann vel til verka og veit sínu viti. Er það tilbúið til að láta
nota sig í hvað sem er?“

Í raun er þetta ekki skrítinn þankagangur miðað við hvernig
Styrmir rekur sinn fjölmiðil þar sem blaðamenn eru látnir þýða
greinar fyrir einstaklinga úti í bæ sem eru að íhuga málaferli
gegn fyrirtækjum sem ritstjórinn vonar að verði rannsökuð.
Það er hins vegar alls engin ástæða fyrir Styrmi að ætla öðrum
það sem hann praktíserar á sinni ritstjórn. Við sem störfum á
Fréttablaðinu höfum ekki verið misnotuð.

Hallgrímur Helgason rithöfundur skrifaði ekki fyrir svo alls
löngu grein í Fréttablaðið þar sem hann kallaði átökin sem hafa
staðið milli viðskipta og stjórnmála á Íslandi „fjörbrot deyjandi
valds“ og átti með því við að viðskiptalífið væri að hrista af sér
gömul tök sem stjórnmálaflokkarnir ættu erfitt með að losa um.

Fréttir Fréttablaðsins af fundarhöldum manna úr innsta
kjarna í Sjálfstæðisflokknum um mál Jóns Geralds og Baugs
sýna þessa baráttu í hnotskurn. Viðbrögð og ásakanir Styrmis
og Davíðs um misnotkun á fjölmiðlum gera það líka.

Þetta eru menn sem ólust upp við að stjórnmálaflokkar gáfu
út dagblöð sem gengu óhikað og grímulaust erinda þessara
sömu flokka. Sem ritstjóri Morgunblaðsins sat Styrmir til dæm-
is svo árum skipti þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins. Þann
gamla veruleika virðast Styrmir og Davíð eiga erfitt með að
hrista af sér. Það er engu líka en að þeir trúi að stjórnendur
Fréttablaðsins sitji stjórnarfundi Baugs og plotti um hvernig
eigi að haga skrifum blaðsins.

Fréttastofa Stöðvar 2 hefur árum saman þurft að sitja undir
svipuðum ásökunum um að draga taum eigenda sinna. Þetta af-
sannaðist svo ekki varð um villst fyrir tveimur árum þegar einn
af þáverandi eigendum stöðvarinnar reyndi að stöðva frétt um
að tiltekinn banki hefði boðið ráðherra í lax, á þeim forsendum
að fréttin gæti truflað viðkvæmar samningaviðræður eigend-
anna við þennan sama banka. Allt varð vitlaust á fréttastofunni,
málið komst í hámæli og fréttin fór í loftið daginn eftir og fékk
miklu meiri athygli en ella. 

Lærdómurinn af þeirri uppákomu var að fréttamönnunum
þótti vænna um sín prinsipp en hagsmuni eigenda Stöðvar 2.
Hið sama gildir um okkur sem vinnum á Fréttablaðinu.

27. september 2005  ÞRIÐJUDAGUR

SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

Styrmir Gunnarsson má ekki ætla öðrum fjöl-
miðlum það sem hann iðkar inni á eigin ritstjórn.
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HÓMÓPATAR
Komast að kjarnanum. BLS 2[ C-VÍTAMÍN

Gegn krabbameini? BLS 2 ]

SMÁAUGLÝSINGAR

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagur 

27. september, 
270. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 7.25 13.19 19.11
AKUREYRI 7.10 13.03 18.55

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Alda Ingibergsdóttir óperusöngkona
tekur lýsi á hverjum morgni sér til
heilsubótar og heldur sér í formi með
því að stunda líkamsrækt mest allt
árið og vera svo alltaf á spretti.

„Ég er þannig gerð að ég er alltaf að flýta
mér þó svo ég þurfi þess ekki,“ segir
Alda og skellihlær. Hún er að koma
stormandi úr leikfimi þegar næst að
stöðva hana og kveðst hafa prófað nýtt
tæki sem hún hafi verið byrjuð að nota
vitlaust þegar henni hafi verið bent á
það. „Ég átti að stíga fram en steig aftur
á bak og gerði mér helmingi erfiðara
fyrir. Það verður að vera svolítið fútt í
þessu,“ segir hún glaðleg. Hún kveðst
reyna að stunda líkamsræktina alveg

markvisst en taka smá pásu yfir sumar-
tímann. Nú er hún byrjuð á fullu í haust
og fer helst á hverjum degi klukkan átta.
„Ég er í tækjunum í svona klukkutíma og
síðan í sturtu og gufu. Mér finnst svo
notalegt að fara í gufuna svona í fimm
mínútur. Þá fær maður miklu síður
strengi heldur nær að slaka á og fá hita í
kroppinn. En maður má ekki vera lengi
því þá verður maður þreyttur.“ 

Daginn kveðst hún þó byrja á að taka
inn lýsi áður en hún fer í leikfimina og
lætur það duga fyrsta kastið. „Ég fæ mér
bara smá sopa úr flöskunni áður en ég
rýk af stað segir hún og flissar. „Svo
borða ég morgunmat þegar ég kem heim.
Maður kemur sér upp rútínu og festist í
henni þegar hún virkar vel,“ segir hún. 

gun@frettabladid.is

L‡si› kemur fyrst svo
leikfimin og gufan Stígamót verða með opna

fræðslu- og umræðufundi
annan hvern fimmtudag í vet-
ur frá klukkan 12 til 13 í húsi
Stígamóta á Hverfis-
götu 115. Markmið
fundanna er fyrst og
fremst fræðsla og vit-
undarvakning og
auðveldari aðgangur
að Stígamótum fyrir
alla. Fyrsti fræðslu-
og umræðufundurinn verður
29. september en þá mun
Þorbjörg Gunnlaugsdóttir lög-
fræðingur fjalla um „Nauðgun
frá sjónarhorni kvennaréttar“.

Rauði krossinn heldur grunn-
námskeið fyrir nýja sjálfboða-
liða á landsskrifstofu Rauða
krossins 4. október. Farið verð-

ur í sögu og hugsjónir Rauða
krossins, helstu verkefni í al-
þjóðastarfi og innanlandsstarfi
og sjálfboðaliðastarfið. Nám-

skeiðið er frá klukkan
18 til 21.

Norræn lýðheilsu-
ráðstefna verður
haldin á Hótel Nor-
dica við Suðurlands-
braut dagana 9.-11.

október. Yfirskrift ráðstefnunn-
ar er „Lýðheilsa – sameiginleg
ábyrgð“. Á ráðstefnunni verður
fjallað um leiðir til þess að ná
árangri í lýðheilsumálum en til
þess þarf að efla og samhæfa
vinnu fjölmargra aðila í samfé-
laginu svo sem stjórnvalda, al-
mennings og einkageirans.

heilsa@frettabladid.is

Alda byrjar daginn á því að fá sér lýsi og telur það gott fyrir ónæmiskerfið, liðina og röddina. 

LIGGUR Í LOFTINU
[ HEILSA ]

KRÍLIN

Mamma segir að 
sá sem borðar mest 

af kartöflum fái
mestan ís í 
eftirrétt!
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ÞÚ GETUR PANTAÐ
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Hollur matur bætir námsárangur. Rannsóknir á vegum tveggja breskra
samtaka, Soil Association og Business in the Community, hafa sannað það sem
lengi hefur verið haldið fram. Börn sem fá næringarríka skólamáltíð eða eru
með hollt og gott nesti eiga auðveldara með að einbeita sér í tímum.[ ]

Fyrir konur 
á breytingaskeiði

Útsölustaðir m.a: Yggdrasil, Fjarðarkaup, Maður lifandi, Lífsins lind -Hagkaup, Lyfjaval 
og Árnes apotek Selfossi.

S: 462-1889 • heilsuhorn@simnet.is •  www.simnet/heilsuhorn.is

Póstsendum
um land allt

AppleSlim Xtra stuðlar að heilbrigðri
meltingu, örvar niðurbrot fitubirgða,
dregur úr vökvasöfnun og sykurlöngun.

Náttúruleg innihaldsefni:
Eplaedikskraftur, vítamín og steinefni ásamt
öflugum sindurvörum.

AppleSlim Xtra
árangursrík lei› til a› grennast

kemur línunum í lag
Epli á dag

Fæst í apótekum

Epli á dag
kemur línunum í lag
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Ver›um a› komast a› kjarnanum
„Þótt tíu manneskjur komi til hómópata með höfuðverk er misjafnt hvaða remedía á við,“ segir Rósa.

Að hjálpa fólki að koma jafn-
vægi á lífsorkuna og bæta
heilsu sína er hlutverk
hómópata. Einn þeirra er
Rósa Bjarnadóttir og hún er
beðin að útskýra aðferðirnar.

„Hómópatinn lítur á hvern mann
sem eina heild, líkama, huga og
tilfinningar. Þess vegna er sér-
hver meðferð einstaklingsbundin.
Okkar starf snýst um það að
hjálpa fólki að heila sig sjálft,“
segir Rósa. Hún tekur fram að
viðtöl við hómópata geti verið
löng, einn til einn og hálfur
klukkutími því farið sé yfir allan
lífsstílinn til að átta sig á hvar
raunverulega skórinn kreppir. 

Hómópatía er ævaforn aðferð
til að bæta heilsu fólks og henni
hefur vaxið fiskur um hrygg á

undanförnum árum. Rósa segir
hana henta fólki á öllum aldri, allt
frá ungabörnum til eldri borgara.
Smáskammtar eru hluti af með-
ferðinni en hvað er þar á ferð?

„Við gefum svokallaðar remed-
íur sem eru unnar úr náttúrunni –
jurta-, steina- og dýraríkinu. Þær
eru ýmist í pillu- eða vökvaformi
og þær kaupum við frá erlendum
hómópatískum apótekum,“ segir
Rósa og heldur áfram. „Þótt tíu
manneskjur komi til hómópata og
kvarti um höfuðverk er misjafnt
hvaða remedía á við. Hómópatinn
þarf alltaf að finna út af hverju
einkennin stafa og kanna baksvið-
ið.“

Rósa segir um 50 í íslenska
hómópatafélaginu og um 30
manns að læra. Skólinn heitir The
college of practical homopathy og
er með útibú hér á landi. Námið

við hann tekur fjögur ár og auk
þess þurfa hómópatar að læra líf-
og lífeðlisfræði og sjúkdóma-
fræði við fjölbrautaskóla. Rósa
útskrifaðist fyrir tveimur árum
en áður var hún útlærður nudd-
fræðingur. Hún segir starf
hómópatans áhugavert og
skemmtilegt og ætlar að vera með
einstaklingstíma í húsi fyrirtæk-
isins Maður lifandi í Borgartúni á
þriðjudagsmorgnum í vetur. 

„Yfirleitt er hægt að snúa
heilsufarsvandamálum fólks til
betri vegar en það gerist ekki á
einum degi og því lengur sem fólk
hefur gengið með sjúkdóm eða
mein því lengur erum við að með-
höndla það. Þessari aðferð er oft
líkt við lauk. Það þarf að taka eitt
lag eftir annað þangað til við
komumst að kjarnanum.“ 

gun@fettabladid.is

Stórir skammtar af C-vítamíni
sem sprautað er beint í blóðrás-
ina gætu unnið gegn krabba-
meini, samkvæmt bandarískri
rannsókn þar sem vísindamenn
komust að því að askorbínsýra,
sem er hluti af C-vítamíni, drap
krabbameinsfrumur í tilraun
sem gerð var á rannsóknastofu.
Þessar niðurstöður stangast á
við fyrri niðurstöður vísinda-
manna við háskólann í Maryland

sem töldu niðurstöður rann-
sókna leiða í ljós að C-vítamínið
hefði engin áhrif, en vísinda-
menn þar notuðu C-vítamín í
töfluformi og minni skammta
við rannsóknir sínar. Breskir
vísindamenn benda hins vegar á
að mörg efni hafi reynst krabba-
meinsfrumum skaðleg í til-
raunastofum en ekki náð sama
árangri þegar um sams konar
frumur í fólki var að ræða.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/G

VA

C-vítamín gegn krabbameini? 
Bandarískar og breskar rannsóknir á C-vítamíni gegn krabba-
meini gefa mjög misvísandi niðurstöður. 

Appelsínur eru C-vítamínríkar og nú bendir ýmislegt til þess að C-vítamín geti gagnast í
baráttunni við krabbamein.

Svefn }

Bröltfríar nætur
TRYGGÐU ÞÉR GÓÐAN NÆTUR-
SVEFN MEÐ EINU LITLU LAKI.

Margir eiga erfitt með að festa svefn
og eiga það til að bylta sér mikið á
næturnar. Í mörgum búðum eru seld
svokölluð snúningslök. Lakið er í
raun hólkur og er sett undir mjóbak-
ið og mjaðmirnar. Lakið nuddast
eingöngu til hliðanna en ekki upp
og niður og helst því að mestu
stöðugt. Þegar líkamanum er snúið
þarf mun minna átak þegar lakið er
haft undir og hjálpar það til við að
taka álag af baki og auðveldar bram-
bolturum að koma sér fyrir í rúminu
og festa svefn. Slík lök henta vel fyrir
bakveika, vanfærar konur eða hvern
þann sem vill sofa betur. Þessi lök
má meðal annars fá í Saumaspori í
Kópavogi, Tveimur lífum í Holta-
smára og í Fatabúðinni á Skóla-
vörðustíg.
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KOLVETNABLOKKARI
Minnkar sykurlöngun
og virkar vatnslosandi
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2 hylki fyrir
kolvetnaríka máltíð

Fæst í apótekum,heilsubúðum
og matvöruverslunum

NÆTURBRENNSLA
Undraverður árangur

3 hylki fyrir svefn

Fæst í apótekum,heilsubúðum
og matvöruverslunum

Opið virka daga kl. 10-20
laugardaga kl. 10-17 Opið 8-24 alla daga

í Lágmúla og Smáratorgi

Fjörefni er nýtt kjarnmikið
bætiefni sem inniheldur
auk vítamína og steinefna,
öflugan skammt af ginkgo
og ginseng.
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Suður-afrískar rannsóknir
vekja vonir um að hægt sé að
draga úr útbreiðslu alnæmis. 

Leiðandi suður-afrískir sérfræð-
ingar í alnæmisrannsóknum hafa
lýst því yfir að umskurður á karl-
mönnum sé sennilega besta „bólu-
setningin“ sem völ er á gegn sjúk-
dómnum sem sex milljónir íbú-
anna eru smitaðir af og um sex
hundruð deyja úr á hverjum degi.
Rannsókn sem gerð var í Soweto
af vísindamönnum við háskólann í
Witwatersrand sýndi fram á að
umskornir karlar eru sextíu og
fimm prósentum ólíklegri til að
smitast af alnæmi en þeir sem
ekki eru umskornir. Í rannsókn-
inni tóku þátt þrjú þúsund karlar

á aldrinum 18-24 ára og var helm-
ingurinn umskorinn en hinn ekki.
Allir fengu þeir fræðslu um al-
næmi og smitleiðir þess. Tæpum
tveimur árum síðar hafði fimmtíu
og einn þeirra sem ekki voru um-
skornir smitast af sjúkdómnum
en aðeins átján þeirra sem höfðu
gengist undir aðgerðina. 

Vonir eru bundnar við að þess-
ar nýju upplýsingar geti komið í
veg fyrir frekari útbreiðslu sjúk-
dómsins. Rík áhersla er lögð á að
aðgerðin verði framkvæmd af
læknum og á heilsugæslustöðvum
þar sem fyllsta hreinlætis er
gætt. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin
og Alnæmisstofnun SÞ hafa fagn-
að niðurstöðum rannsóknarinnar
en telja þó að taka beri niður-
stöðunum með gát. 

Í Afríku er unnið hörðum höndum að því að draga úr útbreiðslu alnæmis og vonir eru nú
bundnar við umskurð á körlum. 

Umskur›ur á körl-
um er besta vörnin

Hægt a› draga 
úr herpes um 75%
Fjallað verður um kynfæra-
áblástur á ráðstefnum og í
fjölmiðlum um víða veröld
vikuna 31. október til 6.
nóvember.

Kynfæraáblástur (herpes) er al-
gengur smitsjúkdómur af völdum
veirusýkingar. Nú verður alþjóð-
leg vika helguð þessum sjúkdómi í
byrjun nóvember. 

Tilgangurinn er sá að upplýsa
almenning um hann þar sem talið
er að 80% smitaðra fái ekki grein-
ingu og viti þar af leiðandi ekki að
þeir eru með sjúkdóminn. Einnig
er markmiðið með þessari alþjóð-
legu viku að veita þeim milljónum
stuðning og fræðslu sem þegar eru
haldnir kynfæraáblæstri og benda
á að hægt er að draga úr útbreiðslu

hans um allt að 75%. Það verður
best gert með ábyrgu kynlífi og
veirulyfinu Valtrex ef það er tekið
daglega sem bælandi meðferð.

SÖLVI GEFUR GÓÐ RÁÐ

Ekki nóg að byrja
Meira en helmingur þeirra sem byrja
í líkamsrækt hættir innan nokkurra
mánaða.

Ekki byrja til að hætta!
Síðastliðnar tvær vikur hef ég fjallað
um einfalda þætti sem auka líkurnar
á því að við byrjum í líkamsrækt, og
höldum áfram að stunda hana. Við
megum heldur ekki gleyma því hvers
vegna við ættum að stunda líkams-
rækt.

Ávinningurinn?
Við lifum lengur ef við stundum
reglubundna líkamsrækt, heilsa okkar
er betri, lundin er léttari, við fáum
síður alvarlega sjúkdóma eins og
krabbamein, hjarta- og æðasjúk-
dóma, einnig gigt og beinþynningu.
Að auki eykur líkamsrækt sjálfsöryggi
okkar, hjálpar okkur með mataræðið
(sjálfkrafa ;O) og svefn okkar verður
betri og við hvílumst betur, jafnvel þó
við sofum í skemmri tíma...

Hér á eftir koma sjö einföld ráð til
þess að auka líkurnar á því að við
verðum ekki meðal þeirra rúmu 50%
sem hætta í líkamsrækt. Nógu erfitt
er fyrir okkur flest bara að byrja, ekki
satt?

1. Við verðum að taka ákvörðun um
að fara í líkamsrækt, ekki einhvern
skyndikúr heldur til að breyta okk-
ur til frambúðar, sem tekur lengri
tíma.

2. Nauðsynlegt er að taka stöðuna
eins og hún er núna, lágmarkið er
þyngdar-, fitu- og ummálsmæling.

3. Við verðum að skipuleggja okkur
því tíminn er það sem við höfum
minnst af. Með skipulagningu og
markmiðssetningu náum við há-
marksárangri á lágmarkstíma.

4. Það getur reynst vel ef við finnum
okkur æfingafélaga, bæði til að
auka hvatningu og ánægju. Öll
þurfum við jú hvatningu, aðhald
og eftirfylgni...

5. Gott er að fá aðstoð, frá hæfum
fagaðila/um, með M-in þrjú. 
- Mataræði
- Mælingar (þjálfun)
- Mætingar (hugarfar)

Best er að fara til næringarfræðings
(4 ára háskólanám) eða næringar-
ráðgjafa (6 ára háskólanám) til þess
að fá mataræðið á hreint. Hvað
þjálfunina varðar hafa rannsóknir
sýnt að við náum um helmingi meiri
árangri með því að vera með einka-
þjálfara. Hvað snertir hugarfar þá eru
sálfræðingar að vissu leyti eins og
„andlegir einkaþjálfarar“, en góður
einkaþjálfari hjálpar okkur að klára
eitthvað sem við töldum að við gæt-
um jafnvel ekki gert sjálf.

Gangi þér vel!

Þetta og fleiri hollráð er einnig að
finna á heimasíðu Heilsuráðgjafar
www.heilsuradgjof.is

Sölvi Fannar 
Viðarsson 
er framkvæmdastjóri
Heilsuráðgjafar. Hann
hefur unnið við 
einkaþjálfun
og heilsu-
ráðgjöf um
árabil.

Smokkurinn er mikilvægur þegar stunda á
ábyrgt kynlíf.
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Örvhentir líklegri til a›
fá brjóstakrabbamein?
Brjóstakrabbamein virðist
frekar herja á örvhenta sam-
kvæmt hollenskri rannsókn.

Brjóstakrabbamein er afar flók-
inn sjúkdómur og ekki er mikið
vitað um orsakir hans. Niður-
stöður hollenskrar rannsóknar
benda hinsvegar til þess að örv-
hentar konur séu meira en
tvisvar sinnum líklegri til að fá
brjóstakrabbamein á eða eftir
breytingaskeið en þær rétt-
hentu.

Vísindamenn sem fram-
kvæmdu rannsóknina telja að
ástæðan geti verið sú að örv-
hentir séu undir meiri áhrifum
frá kynhormónum í móðurkviði
en rétthentir. Rannsóknin náði
til tólf þúsund hollenskra
kvenna sem eru fæddar á árun-
um 1932 til 1941. Breskir vís-
indamenn draga niðurstöður
rannsóknarinnar í efa og ítreka
að lítið sé vitað um orsakir
brjóstakrabbameins og örvhent-
ar konur ættu ekki að hafa
óþarfa áhyggjur. 

Eftir sem áður geta konur
dregið úr líkunum á því að fá
brjóstakrabbamein með því að
borða fjölbreyttan, mat, draga
úr áfengisneyslu og stunda lík-
amrækt reglulega. ■

Meira en helmingur astma-
sjúklinga fær astmakast upp
úr hláturkasti.

Meira en helmingur þeirra sem
þjást af astma segir að hlátur geti
komið kasti af stað. Samkvæmt
rannsókn sem gerð var við há-
skólann í New York, er ekki vitað
nákvæmlega hvernig hláturinn
vekur upp astmaviðbröðgin en
talið er líklegast að oföndun í

kjölfar hláturkasta gæti verið
sökudólgurinn.

Hláturastmi virðist sjaldnast
leiða til heimsókna á sjúkrahúsið
en astmasjúklingar segjast geta
hlegið meira og innilegar þegar
sjúkdómurinn liggur niðri en þeg-
ar þeir eru viðkvæmir vegna ann-
arra þátta. Vísindamennirnir
segja að hláturastminn gæti bent
til þess að sjúkdómurinn sé ekki
meðhöndlaður á réttan hátt. ■

Hlátur getur vaki› hósta
Hláturinn lengir lífið en líka astmann, samkvæmt nýrri bandarískri rannsókn.

Þú borðar þær með uppáhalds álegginu,

kannski ylvolgar úr ofninum, 

ristaðar, með hvítlauksolíu, 

stundum eins og pizzur

... eða eins og Strandamenn, glænýjar

með íslensku smjöri.

Fáðu þér Speltköku og Kartöfluköku í

næstu matvöruverslun.

Hollara brauð finnst varla.

Rammíslenskar Speltkökur og Kartöflukökur af Ströndum
100 ára hefð og ekkert nema hollusta

Bailine vaxtarmótunarmeðferð
NÝTT á Íslandi

Eru línurnar vandamál ? 
Við bjóðum þér upp á ÓKEYPIS PRUFUTÍMA í tölvustýrðu þjálfunartæki á 
meðan þú liggur og slakar á í notalegu umhverfi.

Viltu grenna þig og minnka ummálið, nú hefur þú tækifærið.
Hringdu núna í síma 568 0510 og kynntu þér málið.  
Þú hefur engu að tapa nema sentimetrum.

Vegmúli 2           108 Reykjavík            sími 568 0510            www.bailine.is
Fyrir konur 18 ára og eldri.
 

Fiskbúðin Álfheimum     Fiskbúðin Reykjavíkurvegi 
Álfheimum 4                Reykjavíkurvegi 68

553 8090                       564 2783

Ýsa í ostakarrý og 
ýmsir tilbúnir fiskréttir

Allar konur ættu að þreifa brjóst sín
reglulega, hvort sem þær eru örvhentar
eða ekki.

Máttur hugans
og heilsunudd
BANDALAG ÍSLENSKRA GRÆÐARA
FAGNAR FIMM ÁRA AFMÆLI MEÐ
RÁÐSTEFNU Á NÆSTUNNI.

Fagfélög sem stunda heildrænar
meðferðir og uppfylla vissar mennt-
unarkröfur eiga sér regnhlífasamtök
sem heita Bandalag íslenskra græð-
ara. Það mun halda þing á Hótel
Sögu þann 22.
október í tilefni
af fimm ára af-
mæli sínu. 
Þar verður fjallað
um ýmsar óhefð-
bundnar aðferðir
til lækninga svo
sem lithimnufræði, shiatsu, mátt hug-
ans og hómópatíu. Einnig verða erindi
um nálastungur, svæðameðferð,
aromatherapíu, höfuðbeina- og
spjaldhryggsmeðferð, heilsunudd og
margt fleira. Jón Bragi Bjarnason mun
kynna penzím og Líney Helgadóttir
urtaveigar.

Engin heilsa 
án geðheilsu
ALÞJÓÐLEGI 
GEÐHEILBRIGÐISDAGURINN.

Sjöunda október næstkomandi verð-
ur haldin ráðstefna um geðheilbrigð-
ismál í tilefni alþjóðlega geðheil-
brigðisdagsins sem ber heitið „And-
legt og líkamlegt heilbrigði“. Á ráð-
stefnunni verður rætt um stöðu geð-
heilbrigðismála á Íslandi, forvarnir,
úrræði og nýjungar í geðheilbrigðis-
málum. Skráning á ráðstefnuna er til
3. október hjá Rauða Krossinum.
Ókeypis er fyrir öryrkja. 
Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn er
10. október og í tilefni af honum
verður staðið fyrir fjölbreyttri dagskrá
til að minna á að það er engin heilsa
án geðheilsu. Einn liður þar í er Geð-
hlaupið sem fer fram þann 8. októ-
ber í Nauthólsvík. 

Heilbrigður
munnur
FLÚOR HEFUR JÁKVÆÐ ÁHRIF Á
TANNHEILSU.

Á síðustu árum hefur dregið mjög
úr tannskemmdum hjá börnum og
unglingum á Íslandi og víðar. Þessi
þróun er rakin til aukinnar notkunar
á flúori. Hér á landi fá skólabörn að-
allega flúor úr tannkremi en einnig
við flúorskolun í skólum og við
reglubundna flúormeðferð hjá tann-
læknum. Flúorið dregur úr áhrifum
sýkla svo sýrumyndun þeirra verður
minni. Að sama skapi styrkir flúorið
glerunginn sem talið er koma í veg
fyrir tannátu. Flúorið hraðar einnig
endurkölkun og græðslu tannátu á
byrjunarstigi. Rannsóknir hafa ekki
leitt í ljós önnur heilsufarsáhrif flú-
ors en þau að hann styrki tennurnar.

Ráðstefna }



BMW 318i nýskr. 02/2004, 2000cc 4
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 17 þ.
Verð 3.070.000 OI-012 B & L. S. 575
1230.

BMW 330i nýskr. 07/2000, 3000cc 2
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 74 þ.
Verð 2.890.000 SZ-650 B & L. S. 575
1230.

BMW 735i nýskr. 04/1987, 3400cc 4
dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 240 þ. Verð
340.000 RS-251 B & L. S. 575 1230.

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

Ford Transit nýskr. 11/2000, 2500cc, 5
dyra, fimm gíra, hvítur, ekinn 55 þ. Verð
1.140.000 DM-500 B & L. S. 575 1230.

Honda CR-V Nýskr: 01/1999, 2000cc 5
dyra, fimmgíra, ljósbrúnn, ekinn 113 þ.
Verð 1.090.000 TL-879 B & L. S. 575
1230.

Honda HR-V nýskr. 02/2004, 1600cc 5
dyra, sjálfskiptur, ekinn 44 þ. Verð
1.790.000 UM-088 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Accent nýskr. 1300cc, 3 dyra,
fimmgíra, rauður, ekinn 76 þ. Verð
440.000 TU-626 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Elantra nýskr. 08/2002,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ek-
inn 72 þ. Verð 1.090.000 NE-574 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Galloper nýskr. 07/1999,
2500cc, 5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 90
þ. Verð 960.000 TI-009 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Starex nýskr. 04/2004,
2500cc, 3 dyra, beinskiptur, grár - tvílit-
ur, ekinn 34 þ. Verð 2.790.000 TM-721
B & L. S. 575 1230.

Hyundai Starex nýskr 07/2002, 2500cc,
4 dyra, fimmgíra, hvítur - tvílitur, ekinn
72 þ. Verð 2.290.000 US-968 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Terracan nýskr. 02/2004,
2900cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár - tvílit-
ur, ekinn 24 þ. Verð 3.340.000 ZY-348
B & L. S. 575 1230.

Kia Grand Sportage nýskr. 11/1999,
2000cc, 5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
98 þ. Verð 890.000 ON-146 B & L. S.
575 1230.

Kia Sportage nýskr. 05/1999, 2000cc, 5
dyra, fimmgíra, blár, ekinn 119 þ. Verð
790.000 PG-151 B & L. S. 575 1230.

Land Rover Defender nýskr. 06/2003,
2500cc, 5 dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn
69 þ. Verð 2.690.000 DU-663 B & L. S.
575 1230.

Land Rover Defender nýskr. 06/2000,
2500cc, 5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 99
þ. Verð 1.790.000 NZ-988 B & L. S. 575
1230.

Land Rover Freelander nýskr. 08/1999,
1800cc, 5 dyra, beinskiptur, grár, ekinn
89 þ. Verð 1.030.000 PP-421 B & L. S.
575 1230.

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

Land Rover Range Rover nýskr.
01/2003, 4400cc, 5 dyra, sjálfskiptur,
ljósgrár, ekinn 49 þ. Verð 7.300.000 DS-
238 B & L. S. 575 1230.

Land Rover Range Rover nýskr.
06/2002, 4400cc, 4 dyra, sjálfskiptur,
ljósgrár, ekinn 43 þ. Verð 7.390.000 UE-
964 B & L. S. 575 1230.

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

Nissan Vanette nýskr. 09/2001, 5 dyra,
fimmgíra, ekinn 92 þ. Verð 930.000
OR-019 B & L. S. 575 1230.

Opel Astra nýskr. 03/1999, 1200cc, 5
dyra, fimmgíra, grár, ekinn 102 þ. Verð
640.000 MZ-215 B & L. S. 575 1230.

Opel Zafira-A nýskr. 05/2003, 5 dyra,
fimmgíra, ekinn 42 þ. Verð 1.790.000
PK-824 B & L. S. 575 1230.

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

Porsche Cayenne nýskr. 04/2003,
4500cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
48 þ. Verð 6.970.000 MO-371 B & L. S.
575 1230.

Renault Clio nýskr. 06/2001, 1400cc, 3
dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn 79 þ. Verð
740.000 TO-198 B & L. S. 575 1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc, 5
dyra, fimmgíra, grár, ekinn 77 þ. Verð
990.000 DZ-433 B & L. S. 575 1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc, 5
dyra, fimmgíra, gulur, ekinn 83 þ. Verð
990.000 VS-185 B & L. S. 575 1230.

Renault Kangoo fólksbíll nýskr.
05/2004, 1600cc, 6 dyra, fimmgíra,
rauður, ekinn 45 þ. Verð 1.950.000 KJ-
695 B & L. S. 575 1230.

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

Renault Laguna nýskr. 07/1996,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ek-
inn 132 þ. Verð 420.000 DU-682 B & L.
S. 575 1230.

Renault Laguna nýskr: 06/1999,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, gulur, ekinn
110 þ. Verð 860.000 ZU-143 B & L. S.
575 1230.

Renault Laguna II nýskr. 04/2004,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ek-
inn 11 þ. Verð 2.250.000 FL-127 B & L.
S. 575 1230.

Renault Laguna II nýskr: 04/2005,
2000cc 5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ek-
inn 5 þ. Verð 2.390.000 TX-318 B & L. S.
575 1230.

Renault Master nýskr. 06/2003, 6 dyra,
fimmgíra, grár, ekinn 97 þ. Verð
2.160.000 ME-951 B & L. S. 575 1230.

Renault Megane nýskr. 03/2001,
2800cc, 5 dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn
176 þ. Verð 1.780.000 MD-511 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 09/1999,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, dökkgrár, ek-
inn 85 þ. Verð 770.000 MI-496 B & L. S.
575 1230.

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

Renault Megane II nýskr: 12/2004,
1600cc, 5 dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn,
ekinn 15 þ. Verð 1.790.000 AJ-034 B &
L. S. 575 1230.

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

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22
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ER 550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
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AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is



6
SMÁAUGLÝSINGAR

Renault Twingo nýskr. 09/1998,
1100cc, 2 dyra, hálf-sjálfskiptur, fjólu-
blár, ekinn 102 þ. Verð 380.000 UF-355
B & L. S. 575 1230.

Subaru Impreza nýskr. 01/1998,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grænn, ek-
inn 117 þ. Verð 590.000 ML-889 B & L.
S. 575 1230.

Toyota Rav 4 nýskr. 07/1998, 2000cc, 5
dyra, fimmgíra, dökkgrænn, ekinn 119
þ. Verð 980.000 TG-656 B & L. S. 575
1230.

Volkswagen Bora nýskr. 11/2000,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ek-
inn 80 þ. Verð 1.170.000 NT-857 B & L.
S. 575 1230.

Volkswagen Passat nýskr. 10/1998,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
142 þ. Verð 740.000 PF-406 B & L. S.
575 1230.

Volvo S 60 nýskr. 04/2005, 4 dyra, sjálf-
skiptur, ekinn 17 þ. Verð 3.990.000 ZH-
944 B & L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Jeep Cherokee Limeted. Ssk. Árg ‘90.
Ek. 127 þ.km. Armpúði, Álfelgur, Leður-
áklæði. Verð kr. 180.000.

Toyota Corolla stw sol 1,6. Árg ‘03. Ek.
25 þ.km. Dráttarkúla, Fjarstýrðar sam-
læs, CD. Verð kr. 1.690.000.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nýr Jeep Cherokee / Liberty Dísel. Sjálf-
skiptur, rafknúnar rúður, Ssmlæsingar,
álfelgur, CD, loftkæling, líknarbelgir í
lofti, ofl. Til sýnis á staðnum. Okkar verð
3.390 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

M. Benz 2.7L. Dísel 4x4 06.99. 12
manna bíll, ek. 82.000 km., álfelgur og
heilsársdekk. Uppl. í s. 565 2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Fjórhjóladrifinn Jaguar X-Type 2.5, árg.
2002, ek. 120.000, sjálfskiptur með
öllu. Verð 2.100.000, ath. skipti. Uppl. í
s. 869 0996.

Til sölu glæsilegur Grand Cherokee LTD,
árg. 2000, ek. 74 þ. Áhv. 900 þús. Verð
aðeins 2.350 þ. Uppl. í s. 899 9046.

Toyota Avensis 2004, ekinn 26.000,
1800, beinskiptur, verð 2.150.000 kr.,
engin skipti. Nánari uppl. í síma 861
9640.

Frábær í skólann, eyðslugrannur Opel
Astra station ‘96, 5 gíra, ek. 205 þús. Til-
boð 95 þús. stgr. Uppl. í s. 660 3858

Audi A4 árg. ‘96, álfelgur, útvarp, vetrar-
dekk. Uppl. í s. 863 0159.

Suzuki Swift árg. ‘99 ek. 50 þús. og
Mercedes Benz 300 4matic. árg. ‘90 ek.
190 þús. góðir og vel með farnir bílar.
Uppl. í s. 898 7930 & 554 4975.

VW Golf árg. ‘94, ekinn 147 þ. km, rauð-
ur, nýsk., nýyfirfarinn, heilsársdekk. Rétt
verð fyrir réttan aðila. S. 660 2297.

Til sölu Nissan Sunny sendibifreið ‘94,
ek. 165 þús. Sk. ‘06. Í mjög góðu standi.
Ásett verð 180 þús. S. 822 0350.

Hyundai Accent ‘95, ek. 80 þús. þarfn-
ast viðgerðar á boddýi. Ásett 140 þús. S.
892 2526.

Subaru Legacy árg. ‘90 ek. 179 þ. Ný-
skoðaður ‘06., krókur og auka dekk.
Verð 120 þ. Uppl. í s. 660 7799, Bjarni.

Lancer 5 dyra, 4x4, árg. ‘90, ek. 170 þ.,
sk. ‘06. Fjarst. læsingar og þjófavörn.
Verð aðeins 88 þ. S. 699 3548.

Til sölu Toyota Corolla ‘91, ek. 218 þús.
Nýjar bremsur og demprar. Sk. ‘06. Verð
65 þús. Uppl. í s. 846 5687.

Til sölu Chevrolet Corsica ‘89, verð 60
þús., sk. ‘06 skjálfsk. í sæmilegur lagi.
Útlit ekkert sérstakt. Uppl. í s. 699 3701
og kpi@isl.is er í Keflavík.

VW Vento árg. ‘93, vél 1.8, ek. 190 þ.,
beinsk. Verð 185 þús. S. 868 8498.

Mjög góður Suzuki Baleno GL til sölu.
Algjör dekur bíll. 100% lán mögul.
Sumar og vetrardekk. Verð 390.000.
Uppl. í sími 861 0052.

Renault Megane árg. ‘99, ek. 95 þús.
Verð 650 þús. áhv. 325 þús. Uppl. í s.
896 4464.

Til sölu VW Golf árg. ‘99, e. 118 þús.,
ssk., vel með farinn. Verð 690 þús. Yfir-
taka á þægilegu láni. Uppl. í s. 662
3146.

Óska eftir bíl á verðbilinu 20-70 þús.
Má þarfnast lagfæringar en þarf að vera
nokkuð heillegur. S. 898 8625.

Daihatsu Move ‘98, ek. 81 þús. Ný upp-
teknar bremsur og alternator. Nýr raf-
geymir. Snjódekk fylgja. Verð 460 eða
samkomulag. S. 553 2064.

Til sölu Toyota Landcruiser árg. 2003,
90CX, ekinn 116 þús. Filmur í rúðum,
dráttarkrókur, Vebasto miðstöð. Uppl. í
s. 894 6682.

MMC Pajero 2800 túrbó dísel, ssk., árg.
‘98, nýyfirfarinn og skoðaður. Dr.krókur,
CD, fajrast. læsingar. Smurbók frá upp-
hafi. Ek. 200 þús. Toppeintak. Verð
1.380 þús. Áhv. 1 milljón. Uppl. í s. 487
5838 & 892 5837.

Scania 94D 230H, árg. ‘01, ekinn 105
þús. Með kassa 7 1/2 m. á lengd. Uppl.
í síma 898 9006. Skipti möguleg á
sendibíl.

Iveco flutningabíll. Árg ‘93. ek 288þ í
Góðu standi góð lyfta, stærð kassa 4,0
x 2,10. V 500þ uppl. 822 4167

Polaris Sportman 2001, með spili, gott
hjól. Verð 550 þús. Uppl. í s. 892 6900
& 892 6807.

Vinnuvélar

Fjórhjól

Mótorhjól

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Toyota Landcruiser 90 GX
11/2003 sjálfskiptur,ekinn

47þkm,33“breyting.
Verð 4.450.000. 

skipti athugandi á ódýrari

Toyota Yaris T-Sport
10/2001 5 gíra,ekinn 50þkm,

5 dyra. Verð 1.090.000.

Toyota Landcruiser 90 VX
11/2000 sjálfskiptur,

ekinn 103þkm.
Verð2.890.000.

skipti athugandi á ódýrari

Toyota Yaris Terra
05/2001 5 gíra,ekinn 82þk, 5

dyra. Verð 740.000.

Toyota Landcruiser 90 LX
02/1999 5 gíra,ekinn 84þkm,

35“ breyting.
Verð 2.650.000.

skipti athugandi á ódýrari

Toyota Yaris Terra
07/2000 5 gíra,ekinn 40þkm, 

5 dyra. Verð 740.000.

Toyota Landcruiser 90 GX
05/2001 sjálfskiptur,ekinn
72þkm.V erð 2.900.000.

Toyota Rav 4 02/2004 sjálfskiptur,
ekinn 19Þkm.

Verð 2.590.000.
skiptiathugandi á ódýrari

Toyota Landcruiser 90 VX
1998 sjálfskiptur,ekinn 203þkm.

Verð 1.950.000.

Toyota Yaris T-Sport
12/2001 5 gíra,ekinn 87þkm,

5 dyra. Verð 990.000.

Toyota Landcruiser 90 GX
07/2004 sjálfskiptur,ekinn 52þkm.

Verð 4.450.000.
skipti athugandi á ódýrari

Toyota Yaris Terra
06/1999 5 gíra,ekinn 104þkm,

3 dyra. Verð 590.000.

Toyota Landcruiser 90 LX
06/2001 5 gíra,ekinn 85þkm.

Verð 2.600.000.

Toyota Yaris SOL
11/1999 5 gíra,ekinn 115þkm, 

5 dyra. Verð 590.000.

Toyota Landcruiser 90 VX
08/1997 sjálfskiptur,ekinn

143þkm,35“ breyting.
Verð 2.390.000. skipti athugandi

á ódýrari

Toyota Rav 4 
06/2003 sjálfskiptur,ekinn
34þkm. Verð 2.490.000.

Toyota Landcruiser 90 VX
01/2000 sjálfskiptur,ekinn
144þkm. Verð 2.690.000.

Toyota Tacoma 4.7 2005 5
gíra,ekinn 4þkm.Verð 2.990.000.

skipti athugandi á ódýrari

Toppbílar Kletthálsi 2 sími 587 2000



Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573

Til sölu Zodiac 2004, fjórgengis, 25 hö,
Merkuri mótor. Tilboð óskast. Uppl. í s.
892 6807 & 892 6900.

3 stk. 17” Low Profile dekk á felgum.
Uppl. í s. 662 8742.

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.

Peugeot-Citroen.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið
mán.-föst. 9-18.

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

S. 555 3560
Bílapartar og Þjónusta. Eigum varahluti
í flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partaland s. 567 4100
Stórhöfða 18, R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper o.fl. teg.

KK Bílaverkstæði Skemmuvegi 22
Kópavogi, bremsuviðgerðir. Almennar
viðgerðir fyrir fólksbíla og jeppa, s. 861
3790 & 555 3755.

Tilbúnir stigar, hringstigar og handriða-
efni á lager. Ryðfrí handrið með eða án
uppsetningar. Handlistar, píralar, plast-
listar, ryðfrítt, festingar, glerklemmur og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26, 564 1890.

Jólastyttur í miklu úrvali. Keramikgall-
ery.is Dalbrekka 14, 200 Kopavogur.
Sími 544 5504.

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.

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

Nýlegur ísskápur með frysti og örbylgju-
ofn til sölu, burstað stál. Selst vegna
flutninga. S. 848 9105.

Fjölþjálfi Infiniti 1 árs og sófi frá Exó til
sölu. Uppl. í s. 663 4988 e. kl. 17.

Til sölu 6 öryggismyndavélar sem tengj-
ast við tölvu og geta tekið upp í allt að
3 mán. Uppl. í s. 662 8742.

Óska eftir að kaupa hús í góðu standi á
Bronco ‘66. Uppl. í s. 897 1439.

Óska eftir að kaupa íslensk-rússneska
orðabók. Má vera gömul. Uppl. í s. 899
6471.

Óska eftir notaðri og ódýrri sjóðsvél
(peningakassi). Uppl. í síma 820 9360.

Young Chang Píanó til sölu, 1.31 á
hæð. Selst á 230 þús. gegn því að það
verði sótt. S. 863 7277.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Til sölu Peter bresk rafstöð 2ja cyl, dísel,
7,6 kw, 1500rpm, loftkæld. Tilboð
óskast. S. 555 3932 & 865 5441.

vidur.is
Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, nótuð vatnsklæðning, nót-
aður panill og fræst gluggaefni. Gæði á
góðu verði. Nánar sjá vidur.is Magnús
sími 561 1122 & 660 0230.

Til sölu mótatimbur 1”x6” og 2”x4” lítið
sem ekkert notað. Selst á hálfvirði.
Uppl. í s. 898 4444.

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.

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

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

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

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

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.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

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.

Glerjun og gluggaviðgerðir !
Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um
rennur, glerja. Tilboð, tímavinna. S. 553
2171.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun og trésmíðavinnu. Föst
tilboð eða tímavinna. S. 616 1569.

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.

Er tölvan biluð? Komum á staðinn og
lagfærum. Viðurkenndir af Microsoft og
CompTia. 24/7 Tölvuþjónusta S. 823
2470.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Bátar

Lyftarar

ÞJÓNUSTATIL SÖLU
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Alspá 908-6440
Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.

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.

Pípulagningaþjónusta
Sími 694 2109 

Sérhæfð viðgerða og breytingaþjón-
usta. Nýlagnir og sumarbústaðaþjón-
usta Villi píp ehf.

15 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is og herbali-
fe@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

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

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

Vitundar Vakning - 7-9 okt. Lífið ekki að
ganga upp? Lifðir af ofbeldi? Vantar
svör? Dr. Kathleen Brooks kemur í okt
uppl. hjá svava@umfi.is / www.ethicali-
fe.com

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til Sölu hjónarúm á 10þ. barnarúm
15þ. og simo barnavagn á 15þ. sími
5554845.

Til sölu nýlegur sófi með tungu úr Exo á
40 þús. kr. Bókahilla með skáp undir úr
Tekk húsinu á 20 þús. kr. Fallegar ekta
persíumottur á 7 og 15 þús. kr. Uppl. í
s. 824 0408 Sigrún.

Ísskápur til sölu vel farinn. Verð 10 þús.
Uppl. í síma 848 4230.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Kuldakast
15% afsláttur af úlpum og kuldagöllum.
Róbert Bangsi ...og unglingarnir Hlíða-
smára 12 sími 555 6688 www.robert-
bangsi.is

Þessi fallegi 10 vikna Labrador hvolpur
er til sölu. Uppl. í s. 897 1693 og 862
2949.

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.

Border Terrier hvolpar
Uppl. um Bordre Terrier hvolpa gefa
Guðrún í s. 864 8855 & Þórhildur í s.
892 5757.

Vegna óviðráðanlegra aðstæðna er
yndisleg svört Labrador tík til sölu. Fæst
á 65 þús. S. 691 7306.

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

Brún Chihuahua stelpa loðin og brúnn
Chihuahua strákur, snöggur. Tilbúin að
fara á góð heimili. Uppl. um verð og fl.
í s. 693 4194 eftir kl. 16.

Til sölu litlir fallegir Chihuahua hvolpar
með ættbók. Uppl. í s. 849 0540.

Gisting á spáni.
Íbúð til leigu í Barcelona, Costa Brava
og Menorca. Uppl. í s. 899 5863 &
http://helenjonsson.ws

www.sportvorugerdin.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

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

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Námskeið

Þjónusta

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

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

70% hlustenda samkeyrðra 
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og 
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.

Allt til víngerðar 
Áman

Gerðu sjálfur þitt gæðavín 
Áman

Víngerðarnámskeiðin að
byrja 
Áman

Hamborgarabúlla.
Hamborgarabúllla-
Tómasar.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg
Enn meiri verðlækkun,
komdu strax.
Brimborg, notaðir bílar.

Dráttarbeisli,
Víkurvagnar

Makita rafmagnsverk-
færaúrvalið- ÞÓR.

Djöflaterta.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Enn meiri verðlækkun.
Komdu núna í Brimborg.

Sláturmarkaður S.S. og
Hagkaupa er í Hagkaup-
um, Skeifunni.
Sláturmarkaður S.S.

Höfum opnað fullkomn-
ustu bílaþvottastöð á Ís-
landi.
Ný gerð af silkimjúkum
svampburstum.
Tilboðsverð 1000 krónur.
Löður Bæjarlind-2, 
kjallari.

Jeppakerrur, Víkurvagnar

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Það eru brjáluð tilboð á
notuðum bílum núna hjá
Brimborg.
Komdu strax í Brimborg.

Takið mikið slátur og
sparið.
Sláturmarkaður S.S. og
Hagkaupa í Skeifunni.

Makita rafhlöðuborvél-
ar- ÞÓR.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Hleðslurafhlöður.
Rafborg.

Grænmetispíta.
Pítan Skipholti.

Makita höggborvélaúr-
valið- ÞÓR.

Frábær hádegistilboð.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Belladonna. is

Veldu góða skó.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Líttu við!
Belladonna. is

Ókeypis lyfjaskömmtun
og fríar heimsendingar.
Lyfjaver, Apótekið Suð-
urlandsbraut.

Kalkúnapíta.
Pítan, Skipholti.

Polar rafgeymar. 
Skipholti.

Nikótínlyf á heildsölu-
verði.
Lyfjaver apótekið Suður-
landsbraut.

Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler-í-gegn.

Brother prentarar; allt að
50% afsláttur.
Penninn Hallarmúla og
Akureyri.

GP-alkaline.
Rafborg.

Inniskór í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Makita hjólsagir- ÞÓR.

Góður matur, góð stemn-
ing. 
Grillhúsið Tryggvagötu.

Haustið er komið.
Belladonna

Buffpíta.
Pítan Skipholti.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Rafhlöður.
Rafborg.

Er rafgeymirinn slappur?
Frí rafgeymamæling.
Gúmmívinnustofan Skip-
holti.

Stígvél í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Hjólbarðaskipti.
Gúmmívinnustofan Skip-
holti_35

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn.

Kynntu þér KB Tekju-
vernd-
Pantaðu ráðgjöf á
KBbanki.is eða hringdu í
síma 444-7000.
KB banki
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Reiðskóli Reykjavíkur haustnámskeið
að byrja 3 og 4 okt. Uppl. í síma 692
0889.

25 Glæsilegar Hótelíbúðir til leigu í
lengri eða skemmri tíma að Reykjavík-
urveg 72 Hafnafirði, skoðið heimasíðu
okkar www.bphotel.is Sími 540 9700.
Fax 540 9701.

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. 

Til leigu falleg stór og björt rishæð í
Miðtúni 82. Laus strax. Uppl. á staðn-
um.

Til leigu falleg 3ja herb. 75 ferm. íbúð á
6. hæð í lyftuhúsi á svæði 105. Íbúðin
leigist með eða án húsgagna. Leigutími
frá 1.10.2005 í 8-9 mánuði. Uppl. í síma
896 0828 eða 565 6301.

Við getum greitt 3 mán. fyrirfr. Ungt par
(annað í námi) óskar efir 2-3 herb. íbúð
í Kóp. Meðmæli. Uppl. í s. 660 7799,
Bjarni.

Skilvís ung kona óskar eftir 2ja herb.
íbúð í grennd við Kringlu, helst á jarð-
hæð. S. 867 8810.

44ra ára karlmaður óskar eftir einstak-
lings eða 2ja herbergja íbúð. Skilvísar
greiðslur og reglusemi. Uppl. í s. 895
8940.

Óska eftir tveggja til þriggja herbergja
íbúð sem fyrst. Uppl. í s. 848 2822 eða
899 4461.

Húsasmíðameistari óskar eftir íbúð á
höfuðb.svæðinu, helst með bílskúr. S.
899 4958.

Reykjavík, Hafnarfj.,Kefla-
vík, Grindavík

Óskum eftir húsnæði til langtímaleigu
2- eða 3-herbergja. Erum reyklaus,
snyrtileg í umgengni og reglusöm. Sími
659 8641.

Framleiðum ýmsar stærðir heilsárs-
húsa. Bjóðum einnig byggingarefnis-
pakka viljir þú reisa sjálfur. Nú er rétti
tíminn til að panta. S. 517 4200 &
www.husoghonnun.is

Óska eftir að kaupa sumarbústað í 1 til
2 klst fjarlægð frá Reykjavík. Áhugasam-
ir hafi símasamband 661 5422.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Vantar ca 12 ferm. geymslu/herb. til
leigu frá 1. okt. nk. Hafið samband í
síma 893 7020.

Vantar þig gott starf.
IntJob útvegar erlent starfsfólk sam-
kvæmt þínum óskum. Sjáum um allar
skráningar til yfirvalda og ferðatillögum.
Leggjum áherslu á fagmensku. Ánægð-
ir viðskiptavinir eru okkar besta auglýs-
ing IntJob sími 517 4530 e mail in-
tjob@intjob.is.

Hrói Höttur Smiðjuveg 2 og Fákafeni 11
geta bætt við sig starfsfólki. Um er að
ræða kvöld og helgarvinnu, hentar vel
með skóla. Umsækjendur þurfa að vera
ábyrgir, stundvísir og heiðarlegir. Uppl. í
s. 866 5154 Arnar.

Vaktstjóri á Pizza Hut
Pizza Hut leitar að vaktstjóra á
Sprengisandi. Starið felst í þjónustu,
stjórnun vakta , mannastjórnun í sam-
ráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur eru
reynsla af þjónustu, mikil þjónustulund,
samviskusemi og hæfni í mannlegum
samskiptum. Æskilegur aldur 25 ára og
eldri. Áhugasamir sendi inn umsókn á
www.pizzahut.is sem fyrst eða á
Sprengisand. Nánari upplýsingar veitir
Þórey Björk veitingastjóri í síma 822
3642.

Óskum að ráða járnsmiði eða menn
vana járnsmíði til starfa nú þegar. Hafið
samband við Benedikt í síma 892 7687.
Stál-Orka Hvaleyrarbraut, Hafnarfirði.

Are you looking for a job
Call us. Phone 517 4530 intjob@in-
tjob.is

Réttingarmann
Viljum ráða vanann réttingarmann og
málara, þurfa að geta hafið störf sem
fyrst. Nánari upplýsingar gefur Guð-
mundur s. 896 4214 & 564 2141.

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu

á dagvaktir og kvöldvaktir.
Uppl. í s. 692 4327.

Dagvinna - Subway
Hringbraut og Austurstræti. Vantar
fólk í fullt starf, vaktavinna, sveig-
anlegur vinnutími. Leitum að já-

kvæðu og lífsglöðu fólki með
mikla þjónustulund.

Hægt er að sækja um á
subway.is

Leikskólinn Sólborg.
Óskar eftir áhugasömu samstarfs-
fólki til starfa. Bjóðum góða leið-
sögn í skemmtilegu vinnu um-

hverfi.
Upplýsingar gefur leikskóla-

stjóri í síma 551 5380.

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakaríið Jóa Fel Kleppsvegi og

Smáralind óskar eftir starfsfólki í
afgreiðslu í fullt starf. Tvískiptar

vaktir.
Uppl. á fást hjá Lindu í síma

863 7579 eða á staðnum. Bak-
aríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi

152 og Smáralind.

Furðufiskar ehf
sem reka meðal annars Kokkana
veisluþjónustu, fiskborðin í Hag-

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum kringlunni. Leitar
eftir manneskju í Osta- og Sæl-
keraborðið í Hagkaupum Kringl-
unni. Nauðsynlegt er að umsækj-
endur hafi mikinn áhuga á mat

og matargerð
Áhugasamir sendið tölvupóst á

kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 milli kl
9 og 17. Furðufiskar ehf Fiski-

slóð 81a 101 Reykjavík

Starfsfólk óskast.
Kjúklingastaðurinn Suðurveri ósk-
ar eftir starfsfólki í vaktavinnu og
hlutastörf. Ekki yngri en 18 ára.

Uppl. í s. 897 4796 & 553 8890.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dug-

leg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuum-
hverfi þá ert þú sá sem við erum

að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á

hordur@ipf.is

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn, Húsgagnahöll-

inni, Smáratorgi, Suðurveri og
Mjódd óskar eftir afgreiðslufólki.

Vinnutími 10-19 og 13-19.
Uppl. í s. 897 5470 einnig um-
sókareyðublöð www.bakara-

meistarinn.is

Ýmis störf í boði
í fullu starfi í vaktavinnu á Amer-
ican Style. Viltu vinna í góðum

hópi af skemmtilegu fólki?
Hentar best fólki 18-40 ára, en
allir umsækjendur velkomnir!
Upplýsingar veitir starfs-

mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836, einnig umsóknir á
americanstyle.is og á stöðun-

um.

Vantar þig góða vinnu?
Viltu vinna með skemmtilegu

fólki á Aktu Taktu? Geturðu unnið
fullt starf í vaktavinnu? Ertu dug-
leg/ur og mætir á réttum tíma í
vinnu? Þá ert þú á réttum stað

hjá okkur. Borgum góð laun fyrir
líflegt og skemmtilegt starf. Hent-

ar best fólki 18-40 ára en allir
umsækjendur velkomnir!

Aktu Taktu er á fjórum stöðum á
höfuðborgasvæðinu.

Umsóknir á aktutaktu.is og á
stöðunum. Upplýsingar veitir
starfsmannastjóri (Herwig) í

síma 568 6836.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska
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Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330. 
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 

Á virkum dögum: 
101-11 Frakkastígur 
101-12 Klapparstígur 

Njálsgata 
101-13 Laugavegur 

Snorrabraut 
101-14 Hverfisgata 
101-16 Grettisgata 

Vitastígur 
101-17 Bárugata 

Stýrimannastígur 
101-22 Hávallagata 

Túngata 
101-24 Ránargata 
101-27 Eggertsgata 
101-35 Hofsvallagata 

Hringbraut 
Ásvallagata 

101-37 Hólavallagata 
Suðurgata 
Túngata 

101-38 Sólvallagata 
101-39 Bjarkargata 

Hringbraut 
Suðurgata 
Tjarnargata 

101-44 Bræðraborgarstígur 
Drafnarstígur 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-46 Baldursgata 
101-47 Laugavegur 
101-56 Brekkustígur 

Holtsgata 
Sólvallagata 
Vesturvallagata 

101-58 Garðastræti 
104-03 Laugarásvegur 

Sunnuvegur 
104-07 Langholtsvegur 
104-13 Hólmasund 

Kleppsvegur 
105-02 Flókagata 

Hrefnugata 
Kjartansgata 

105-06 Hjálmholt 
Skipholt 
Vatnsholt 

105-19 Drápuhlíð 
Mávahlíð 

105-21 Engihlíð 
Miklabraut 
Mjóahlíð 

105-22 Drápuhlíð 
105-28 Hofteigur 

Laugateigur 
105-30 Hrísateigur 

Otrateigur 
Sundlaugavegur 

105-34 Rauðalækur 
105-39 Blönduhlíð 
105-40 Hamrahlíð 

Stigahlíð 
105-47 Flókagata 

Skeggjagata 
107-01 Hringbraut 
107-06 Grenimelur 
107-10 Fálkagata 
107-11 Fornhagi 

Hjarðarhagi 
107-14 Faxaskjól 

Sörlaskjól 
107-17 Kaplaskjólsvegur 

Nesvegur 
107-23 Kaplaskjólsvegur 

Reynimelur 
107-30 Dunhagi 

Smyrilsvegur 
Þrastargata 

108-01 Álftamýri 
108-06 Grensásvegur 

Heiðargerði 
Hvammsgerði 

108-18 Borgargerði 
Rauðagerði 

108-19 Sogavegur 
108-26 Bústaðavegur 

Hólmgarður 
108-42 Álftamýri 
109-06 Brúnastekkur 

Fornistekkur 
Fremristekkur 
Geitastekkur 
Gilsárstekkur 

109-10 Engjasel 
109-16 Jakasel 

Jórusel 
Jöklasel 

109-27 Stafnasel 
Stallasel 
Stapasel 
Staðarsel 
Steinasel 
Stekkjarsel 

109-32 Fjarðarsel 
Fljótasel 

109-34 Jörfabakki 
Írabakki 

109-35 Seljabraut 
110-07 Brúarás 

Dísarás 
Grundarás 

110-17 Urriðakvísl 
Álakvísl 

110-26 Seiðakvísl 
Árkvörn 

112-09 Fannafold 
112-11 Logafold 
112-36 Bakkastaðir 
112-37 Bakkastaðir 

Barðastaðir 
112-49 Frostafold 
113-02 Maríubaugur 
113-05 Ólafsgeisli 
113-08 Gvendargeisli 
200-07 Kópavogsbraut 

Þinghólsbraut 
200-11 Hraunbraut 

Kársnesbraut 

200-17 Hjallabrekka 
Nýbýlavegur 

200-50 Hlaðbrekka 
Nýbýlavegur 
Þverbrekka 

201-27 Lómasalir 
210-01 Haukanes 

Þrastanes 
210-02 Hegranes 

Tjaldanes 
210-04 Kríunes 

Súlunes 
Þernunes 

210-15 Garðaflöt 
Smáraflöt 
Stekkjarflöt 

210-18 Garðaflöt 
Lindarflöt 

210-24 Sunnuflöt 
210-28 Garðatorg 

Heiðarlundur 
Hofslundur 
Kirkjulundur 

210-32 Holtsbúð 
220-03 Austurgata 

Fjarðargata 
Reykjavíkurvegur 
Strandgata 

220-04 Austurgata 
Hverfisgata 
Mjósund 
Sunnuvegur 
Tjarnarbraut 
Álfaskeið 

220-14 Arnarhraun 
Krókahraun 

220-23 Heiðvangur 
Vesturvangur 

220-31 Brekkugata 
Lækjargata 
Suðurgata 

220-33 Hringbraut 
Reynihvammur 
Strandgata 

220-39 Háabarð 
Móabarð 
Svalbarð 

220-42 Brattholt 
Bæjarholt 
Háholt 
Suðurholt 

221-01 Hvassaberg 
Ljósaberg 
Stuðlaberg 
Þórsberg 

230-01 Bragavellir 
Gígjuvellir 
Ránarvellir 
Sjafnarvellir 
Týsvellir 
Ægisvellir 
Þórsvellir 

230-10 Hringbraut 
Miðtún 
Sunnubraut 
Sóltún 
Tjarnargata 
Vallartún 

230-13 Hafnargata 
Hringbraut 
Suðurgata 

230-14 Austurgata 
Framnesvegur 
Hrannargata 
Suðurgata 
Vatnsnesvegur 

230-21 Aðalgata 
Hringbraut 
Kirkjuteigur 
Melteigur 

240-02 Heiðarhraun 
Hvassahraun 
Leynisbraut 
Staðarhraun 

240-05 Blómsturvellir 
Efstahraun 
Gerðavellir 
Hólavellir 
Höskuldarvellir 
Iðavellir 
Litluvellir 
Sólvellir 

250-05 Garðaveg 
Garðbraut 
Melabraut 
Melteigur 
Nýjaland-Kríuland 
Skagabraut 
Skólabraut 

260-07 Kirkjubraut 
Kópubraut 
Njarðvíkurbraut 
Njarðvíkurvegur 
Thorkellsgata 

260-10 Kjarrmói 
Lyngmóar 
Lágmói 
Starmói 

270-03 Barrholt 
Bergholt 
Njarðarholt 
Urðarholt 
Þverholt 

270-06 Bjargartangi 
Borgartangi 
Bugðutangi 

800-18 Engjavegur 
Mánavegur 
Seljavegur 
Sigtún 
Sléttuvegur 
Tryggvagata 
Tunguvegur 

800-19 Austurvegur 
Fagurgerði 
Grænuvellir 
Hörðuvellir 

810-01 Kambahraun 
810-05 Breiðamörk 

Heiðmörk 
Hveramörk 
Reykjamörk 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Frábær-aukavinna
Okkur vantar hressa, jákvæða og þjón-
ustulunda starfsmenn til þjónustustarfa
í sal á veitingastaði okkar í Skipholti .
Kvöld og helgarvinna, eða dagvinna,
sveigjanlegur vinnutími við allra hæfi.
Góð laun í boði fyrir gott fólk. Uppl. gef-
ur Skipholt Haukur í s.552 2211 eða
660 1143.

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

Vantar fólk til starfa í samlokugerð,
vaktavinna. Sómi ehf Gilsbúð 9, 210
Garðabæ.

Rótgróið markaðsfyrirtæki með góð
verkefni óskar eftir sölufulltrúa frá kl.
9.00-17.00. Við krefjumst ekki reynslu
heldur veitum þér þjálfun. Starfið hent-
ar vel þrítugum og eldri, jafnvel miklu
eldri. Hringdu og fáðu upplýsingar í
síma 533 4440 á daginn.

Óskum eftir verkamönnum í smíða-
vinnu. Góð laun í boði og mikil vinna
framunda. Uppl. í síma 896 1305 & 894
6115.

Óskum eftir að ráða aðstoðarmenn í
byggingarvinnu í Hfj. Uppl s. 899 0909
eða 893 5114

Járnamenn!
Óska eftir tveimur samhentum járna-
mönnum í vetur. Uppl. í s. 895 7263.

Ert þú dugleg/ur!?
Við leitum að jákvæðum og þjónustu-
lunduðum starfsmönnum sem vilja
vinna með skemmtilegum hóp af fólki.
Um er að ræða fullt starf og hlutastarf í
veitingasal og eldhúsi. Lágmarksaldur
er 18 ár. Umsóknir á staðnum og á
www.kringlukrain.is

Okkur vantar fólk til afgreiðslustarfa.
Um er að ræða vinnu við afgreiðslu á
heitum mat og fleira. Umsemjanlegur
vinnutími. Einnig vantar okkur fólk til af-
greiðslu á laugardögum. Yngri en 18
ára koma ekki til greina. Upplýsingar á
staðnum. Svarti svanurinn, Laugavegi
118.

Starfskraftur óskast!
Háseta vantar á línubát. Uppl. í s. 862
2591 & 863 9357.

Pizzabakari og aðstoða
Okkur vantar hressan, duglegan og já-
kvæðan starfsmann í eldhús. Lágmar-
skaldur 18 ára. Umsóknir á staðnum og
á www.kringlukrain.is

Ritfangaverslun
Leikfanga og ritfangaverslun óskar eftir
starfsfólki allan daginn. Upplýsingar í s.
698 4114.

Bæjardekk Mosfellsbæ
Óskar eftir hressu og öflugu starfsfólki.
Upplýsingar hjá Davíð í síma 566 8188
eða á staðnum.

Mann vanan byggingavinnu vantar til
starfa við húsaviðgerðir. Góð laun. S.
616 1569.

Matsvein og háseta vantar á dragnótar-
bát. Uppl. í s. 822 6664 & 893 5590.

Breiðholtsbakarí
Vantar starfskraft í verslun, skiptivaktir
og einhver helgarvinna. Ekki yngri en
18 ára. Einnig vantar starfskraft eftir há-
degi. Reyklaus vinnustaður. Uppl. í s.
895 9420.

Sölumaður
Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
í vesturbæ R-vík. Unnið er á vöktum.
Uppl. í s. 660 3193.

Starfsmaður á kassa
Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
í vesturbænum Unnið er á vöktum .
Uppl. í s. 660 3193.

Smiður, 55 ára, leitar eftir atvinnu
(launþegi). Uppl. í s. 863 3012.

Janus er týndur og er sárt saknað.
Ómerktur. Hafið samband við Kristínu í
s. 567 1647 eða 895 3813.

Ertu einmanna?
Til hvers, margir með svipuð áhugamál
og skoðanir eru núna innskráðir á
einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér.
Einkamal.is fyrir fólk eins og þig.

Einkamál

Tapað - Fundið

Vantar þig starfsfólk? In-
tJob útvegar erlend

starfsfólk
Sjáum um allar skráningar til yfir-
valda og ferðatilhögum. Leggjum

áherslu á fagmennsku.
IntJob sími 517 4530 in-

tjob@intjob.is

Atvinna óskast
Hellulagningaraðilar og

verkamenn
Vana aðila vantar í hellulagnir

einig verkamenn.
Uppl. í síma 822 2661.

Rauðará steikhús
Vantar framleiðslumann, barþjón
og aðstoð í sal kvöld og helgar.

Upplýsingar í síma 699 2363 &
562 6766.

Ræsting/afleysing
Tímabundna ræstingu vantar í

leikskólann Austurborg v. forfalla.
Áhugasamir hafi samband í s.
588 8545. Austurborg Háaleit-
isbraut 70 (bakvið Austurver).

Austurborg Leikskóli
Okkur vantar starfsfólk í 100%
starf. Vinnutími frá 9-17/17.30.
Við leitum að hæfu og áhuga-

sömu fólki sem hefur gaman að
því að vinna með börnum. Ef þú
hefur metnað og sækist eftir að
vinna í skemmtilegu starfsum-

hverfi, komdu til okkar.
Austurborg, Háaleitisbraut 70

(bakvið Austurver). S. 588
8545.

Góð aukavinna!
Við getum bætt við okkur fólki í
símasölu frá klukkan 18-22. Tvö
til fimm kvöld í viku. Góðir tekju-

möguleikar.
Ístal ehf. S. 511 4501.

Afgreiðslufólk!
Afgreiðslufólk vantar á Mangó

grill, Grafarvogi.
Upplýsingar í síma 577 1800

Anna.

Pizzabakara vantar.
Pizzubakara vantar á Mangó Pizzu
Grafarvogi. Góð laun í boði fyrir

rétt fólk.
Upplýsingar í staðnum eða í

síma 660 7750.

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu. Góð laun í boð fyrir
rétt fólk. Framtíðarstarf. Einnig
vantar á kvöld og helgarvaktir.

Umsóknareyðublöð á staðnum
og einnig á www.pitan.is

Bakaríið Austuveri.
Starfsmaður óskast í pökkun.

Vinnutími 05-12
S. 860 7222
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TILKYNNINGAR

TRÉSMIÐIR ÓSKAST
VEGNA NÝRRA VERKEFNA ÓSKUM VIÐ
EFTIR AÐ RÁÐA TRÉSMIÐI EÐA STARFS-

MENN SEM VANIR ERU TRÉSMÍÐUM
TIL FJÖLBREYTTRA VERKEFNA. 

Óskað er eftir starfsmönnum til úti- og innivinnu.
Ennfremur mönnum vönum mótauppslætti og á 
trésmíðaverkstæði okkar við innréttaingasmíðar 

fyrir fyrirtæki og heimili.

UPPLÝSINGAR ERU VEITTAR Á SKRIFSTOFU 
FYRIRTÆKISINS Í SÍMA 553 3322 OG 896 2818 

fyrir hádegi alla daga nema fimmtudaga og hægt 
er að senda inn fyrirspurnir á tsh@hbh.is.

Fyrirtækið H.B.Harðarson ehf er alhliða verktaki sem
tekur að sér verkefni fyrir fyrirtæki, skip og heimili.
Stofnár er árið 1986 og starfa um 40 starfsmenn 

við fyrirtækið við fjölbreytt verkefni á velbúnu 
trésmíðaverkstæði og við almennar trésmíðar úti 

og inni. Með fyrirtækinu starfar einnig vaskur hópur
undirverktaka þannig að fyrirtækið er vel í stakk 

búið til að taka að sér heildarverk.

H.B.Harðarson ehf
Skógarhlíð 10, 105 Reykjavík

Sími: 553 3322 Fax: 551 2003

Starfsmenn sem eru félagar í Verkalýðsfélaginu Hlíf og 
starfa í Leikskólum, Grunnskólum, Heimaþjónustu og 

hinum ýmsu stofnunum Hafnarfjarðarbæjar.

Fundaboð

Fundur verður haldin í Skútunni, Hólshrauni 3, 
þriðjudaginn 27. september  kl. 20:00

Dagskrá:
1. Kjaramál

Kröfugerð vegna endurnýjunar á kjarasamningi Vlf. Hlífar 
við Launanefnd sveitafélaga 

f.h. Hafnarfjarðarbæjar

2. Kosning í samningarnefnd og viðræðunefnd.

Kaffiveitingar
Stjórn Hlífar

Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64 - 220 Hafnarfjörður  - 

S:555 0944 - Fax 565 4055 - Netfang hlif@hlif.is

FASTEIGNIR

SAMTALS 307 FM SÉRLEGA GLÆSI-
LEGT HÚS Á TVEIMUR HÆÐUM, 6-7
SVEFNHERBERGI, STÓR STOFA
MEÐ MIKILLI LOFTHÆÐ, STÓRAR
FLÍSALAGÐAR SVALIR FRÁ STOFU,
EINSTAKT ÚTSÝNI YFIR FLÓANN TIL
REYKJAVÍKUR. 59 FM BÍLSKÚR MEÐ
MIKILLI LOFTHÆÐ, MÖGULEIKI ER Á
MILLILOFTI. BÍLASTÆÐI OG AÐ-
GENGI AÐ HÚSINU ER UPPHITAÐ.
SJÓN ER SÖGU RÍKARI.

Hóll fasteignasala |Franz Jezorski lögg.fasteignasali |Skúlagata 17 |101 Reykjavík

EINBÝLISHÚS MEÐ STÓRUM 
BÍLSKÚR Á KJALARNESI

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG
SÝNINGU Á EIGNINNI GEFUR
ODDNY:
Sími: 595-9030 
Gsm: 861-2140
oddny@holl.is

Heimilisfang: Esjugrund 36
Stærð eignar:248 fm
Bílskúr:59 fm
Brunabótamat:32.875millj.
Byggingarefni:Steinsteypt
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OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18.00 - 19.00

Guðmundur St. Ragnarsson - löggildur fasteignasali

REIÐVAÐ 3 – 110 RVK.
86,5 fm • 3 herb. • Fjölbýli  Verð: 21.700.000,- 

Áslaug
Baldursdóttir
sölumaður

NÝTT Í SÖLU! Gullfalleg 3ja. herbergja íbúð á efstu hæð með sérinngangi og stórkostlegu
útsýni ásamt sérgeymslu og sérbílastæði í bílageymslu. Óvenjulega mikil lofthæð í íbúð. Forstofa
með steingráum flísum á gólfi og góðum fataskáp úr eik. Svefnherbergin eru bæði rúmgóð með
góðum skápum.Baðherbergið er rúmgott með fallegum steingráum flísum á gólfi og hvítum flís-
um á veggjum, baðkar m/sturtu og falleg innrétting undir og yfir vaski úr eik.Við hlið baðher-
bergis er þvottaherbergi með tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Stofan er björt og opin með
háum og fallegum gluggum. Úr stofunni er opið í eldhús þar sem er falleg eikarinnrétting, blást-
ursofn og keramikhelluborð. Frá stofu er útgengt út á mjög rúmgóðar hellulagðar svalir. Mikið
og fallegt útsýni yfir gróið svæði.
Eignin er fullbúin án gólfefna í stofu, eldhúsi og herbergjum og er laus til afhendingar við kaup-
samning! Hverfi í mikilli uppbyggingu! Eign sem stoppar stutt!

Áslaug Baldursdóttir, sölumaður á staðnum. Sími: 822-9519

Menntasvið

Viltu vinna þar sem yfir 90% starfs-
manna eru ánægðir í starfi og telja

vinnuandann góðann?

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja
í störfum hjá borginni. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar: 
www.reykjavik.is/storf 

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar
um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn

sem þú þarft að ná í. 

Menntasvið annast starfsemi og rekstur grunnskóla og leik-

skóla. Í því felst þróun grunnskóla- og leikskólastarfs, undir-

búningur stefnumörkunar, mat og eftirlit með skólastarfi og

upplýsingamiðlun fyrir menntaráð og starfshópa á vegum

ráðsins. 

Leikskólakennarar óskast til starfa í 
eftirtalda leikskóla hjá Reykjavíkurborg:

Álftaborg, Safamýri 32
í síma 693-9833/695-1537/581-2488
alftaborg@leikskolar.is

Dvergasteinn, Seljaveg 12
í síma 551-6312
dvergasteinn@leikskolar.is

Klettaborg, Dyrhömrum 5
í síma 567-5970
klettaborg@leikskolar.is

Kvarnaborg, Árkvörn 4
í síma 567-3199
kvarnaborg@leikskolar.is

Geislabaugur, Kristinbraut 26
í síma 517-2560
geislabaugur@leikskolar.is

Laufskálar, Laufrima 9
í síma 587-1140
laufskalar@leikskolar.is

Sjónarhóll, Völundarhús 1
í síma 567-8585
sjonarholl@leikskolar.is

Hæfniskröfur:
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Skipulagshæfileikar og frumkvæði í starfi 

Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa verða ráðnir starfs-
menn með aðra uppeldismenntun og/eða reynslu.

Nánari upplýsingar veita leikskólastórar í við-
komandi skólum. Einnig eru veittar upplýsingar
um störfin í starfsmannaþjónustu Menntasviðs
í síma 411-7000.

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Sölusýning í dag, þriðjudag á milli 16:30 og 18:00 

Rauðavað 13-25

Íbúðin skilast fullfrágengin án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða
flísar. Húsið verður steinað að utan. Lóð fullfrágengin og leiktæki á leiksvæði. Frá-
genginn mynddyrasími með einu símtóli í íbúð, nema á jarðhæð þar sem er beinn
inngangur. Í sameign eru hjólbarðageymsla og hjóla- og vagnageymsla. Góð að-
koma og stutt í fallegar gönguleiðir. Nánari upplýsingar á skrifstofu Hússins og
Smárans.

Rúmgóðar og mjög glæsilegar 2ja-3ja og 4ra herb. íbúðir í nýju
fjölbýli í hjarta Norðlingaholts, ásamt stæði í bílskýli.
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Vissir þú ...

... að Kína og Rússland eiga hvort
um sig landamæri að fjórtán öðr-
um ríkjum?

... að stærsta kjördæmi í heimi er
Kalgoorlie-kjördæmi ástralska sam-
bandsþingsins og er það 2.600.000
ferkílómetrar að flatarmáli, stærra
en öll Vestur-Evrópa?

... að elsti starfandi dómari sögunn-
ar var bandarískur og dró sig frá
störfum þegar hann var 105 ára og
átta mánaða?

... að hæsta upphæð sem Banda-
ríkjastjórn hefur greitt uppljóstrara
er 2.160 milljónir? Uppljóstrarinn
gat vísað á dvalarstað Uday og
Qusay, sona Saddams Hussein.

... að mesta ársneysla á áfengi á ári
er í Lúxemborg þar sem hver mað-
ur drekkur 63,3 lítra af víni á ári?

... að minnsta ársneysla á áfengi er
í Egyptalandi þar sem neyslan
nemur um tveimur matskeiðum á
mann á ári?

... að áætlað er að áttatíu prósent
fullorðinna rússneskra karlmanna
drekki að jafnaði 220 hálfslítra
flöskur af vodka á ári?

... að stærsta diskókúla sem um
getur er þrír metrar að þvermáli og
vegur 454,4 kíló?

... að stærsta tyggjókúla sem hefur
verið blásin með munni samkvæmt
reglum þessarar miklu keppnis-
þróttar var 58,5 sentimetrar í þver-
mál?

... að stærsta tyggjókúla blásin með
nefi var 28 sentimetrar?

... að snjáldurmúsin, sem vegur að-
eins 4,5 grömm, hefur hraðastan
hjartslátt allra spendýra eða 1.200
slög á mínútu?

... að heili búrhvals vegur um það
bil 9 kíló, mannsheili vegur að
meðaltali um 1,4 kíló?

... að steypireyður er talin hafa
hægasta hjartslátt allra dýra með
heitt blóð eða fjögur til átta slög á
mínútu? Hjarta mannsins slær 70
slög á mínútu.

... að stærsta maurabú sem hefur
verið skrásett er 6.000 kílómetrar
og nær frá Norður-Ítalíu um Frakk-
land til Atlantshafsstrandar Spánar?

Fé í Grímsstaðarétt.
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Vinn til að lifa og lifi til að vinna

Í hverju felst starfið?
Að stýra leikskóla felst í því að vera
faglegur leiðtogi og bera rekstrarbyrð-
ina.

Hvenær vaknarðu á morgnana og
hvað gerir þú?
Ég vakna nógu snemma til að missa
ekki af neinu. Kaffibolli, blöðin, ekkert
barnastúss lengur, leikfimi eða vinna.

Hversu lengi vinnur þú?
Erfitt er að aðskilja vinnuna frá lífinu.
Vinn til að lifa og lifi til að vinna. Yfir-
gef vinnustaðinn oftast á milli 16 og
17.

Hvað er skemmtilegast við starfið?
Þegar ég geng um skólann minn og
gæti sprungið af stolti yfir frábæru
kennurunum í flottu og lifandi starfi
með börnunum.

En erfiðast?
Erfiðast er þegar fólkið mitt fær útborgað langt undir verðmæti framlags þeirra.

Hvað gerirðu eftir vinnu?
Eftir vinnu er það faðmurinn heima.

Gætir þú hugsað þér eitthvert annað starf?
Huggulegt innidjobb þar sem maður væri svona til taks fyrir góðan pening
freistar einstaka sinnum en það er fljótt að líða hjá. 

Ingibjörg Kristleifsdóttir,
leikskólastjóri á Klömbrum.

HVUNNDAGURINN
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MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.603 Fjöldi viðskipta: 155
Velta: 2.266 milljónir

-0.03%

MESTA LÆKKUN

Actavis 41,00 -0,20% ... Bakkavör 43,70
+0,00% ... Burðarás 17,90 +0,00% ... FL Group 14,80 +2,10% ... Flaga 3,67
+0,00% ... HB Grandi 9,20 +1,10% ... Íslandsbanki 14,95 +0,00% ... Jarðbor-
anir 20,10 +1,00% ... KB banki 592,00 -0,20% ... Kögun 54,00 +0,40% ...
Landsbankinn 22,00 +0,00% ... Marel 67,00 -1,00% ... SÍF 4,80 +0,00% ...
Straumur 13,75 -0,40% ... Össur 85,00 +1,20%

FL Group +2,07%
Össur +1,19%
HB Grandi +1,10%

Og fjarskipti -1,24%
Marel -1,03%
Síminn -1,03%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

Reisa hitaveitu í Kína
Enex-Kína skrifa›i undir rammasamning í gær.

Forsvarsmenn félagsins Enex-
Kína, sem er í eigu Enex, Íslands-
banka og Orkuveitu Reykjavíkur,
undirrituðu í gær rammasamning
um byggingu jarðvarmahitaveitu í
borginni Xianyang í Kína. Í til-
kynningu segir að hitaveitan verði
hönnuð, lögð og rekin á grundvelli
reynslu og tækni sem hefur verið
þróuð og nýtt á Íslandi um áratuga-
skeið. Þetta verði mjög mikilvægur
áfangi í starfsemi Enex í Kína.

Fyrsti áfangi samningsins nær
til framkvæmda fyrir um tuttugu

milljónir Bandaríkjadala. Verður
byggð hitaveita fyrir borgarhverfi
þar sem fjöldi íbúa er á bilinu 100
til 150 þúsund. Með frekari upp-
byggingu þessarar veitu er gert
ráð fyrir að hún þjóni um 400 þús-
und íbúum. Í tilkynningu segir að
með því verði þetta stærsta jarð-
varmahitaveita í heimi.

Félögin sem standa að þessu
ásamt Enex-Kína heita Shanxi
CGCO Energy Development
Construction og Xianyang City In-
verstment. – bg

JARÐVARMINN VIRKJAÐUR Borhola
Orkuveitu Reykjavíkur á Hellisheiði

við Þrengslavegamót.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/G

VA

Tímamótasamningur
Latabæjar við BBC
Latibær mun ná til 57 milljóna sjónvarpsáhorfenda BBC á Bretlandi eftir
samning sem undirrita›ur var í gær. Magnús Scheving segir Latabæ vaxa
hra›ar en nokkurn annan sjónvarpsflátt í sögunni.

Latibær skrifaði í gær undir tíma-
mótasamning við BBC, eina
stærstu fjölmiðlasamsteypu Bret-
lands. BBC rekur átta sjónvarps-
stöðvar, þar á meðal CBBC og
CBeebies sem eru vinsælustu
barnasjónvarpsstöðvar Bret-
lands, tíu útvarpsrásir og meira
en 50 staðbundnar sjónvarps-
stöðvar. Samningurinn kemur í
kjölfarið á góðum árangri Lata-
bæjar í Þýskalandi og Noregi þar
sem áhorfstölur hafa sýnt allt að
57 prósenta áhorf allra barna á
aldrinum tveggja til ellefu ára. 

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands og heiðursgestur sam-
komunnar, ávarpaði gestina.
Hann sagðist hafa verið mikill að-
dáandi Latabæjar frá upphafi sem
hann telur ekki bara góða við-
skiptahugmynd heldur til þess
fallna að hafa jákvæð áhrif á sam-
félagið sjálft með skilaboðunum
sem þátturinn færir ungum áhorf-
endum. Michael Carrington, einn
forráðamanna BBC, sem var
staddur hér á landi til að skrifa
undir samninginn, tók í sama
streng og forsetinn. Hann sagði
BBC hafa verið að leita leiða til að
fjalla um offituvandamálið í þjóð-
félaginu og Lazy Town samræm-
ist vel hugmyndum þeirra um
sjónvarpsefni sem hvetur börn til
að lifa heilbrigðu líferni jafn-
framt því að vera skemmtileg af-
þreying.

Latibær hefur vaxið gríðar-

hratt undanfarin ár og er nú sýnd-
ur í 46 löndum víðs vegar um
heim. Samningurinn við BBC er
stórt skref fram á við en í honum
felst að BBC kaupir sýningarrétt
á Lazy Town sem verður sýndur á
BBC og fylgt eftir á barnarásun-
um CBBC og CBeebies. Þetta veit-
ir aðgang að þeim 57 milljónum
áhorfenda sem BBC nær til en
samsteypan hefur 95,6 prósenta

markaðshlutdeild í Bretlandi.
Meðal þess barnaefnis sem BBC
er þekkt fyrir eru þættirnir Tele-
tubbies og Bubbi byggir sem hafa
báðir slegið í gegn meðal barna
um allan heim og hvor fyrir sig
velt um 500 milljónum Banda-
ríkjadala í smásölu á ári. Áætlað
er að sýning á þáttunum hefjist á
BBC 3. október næstkomandi. 

- hhs

LATIBÆR SEMUR VIÐ BBC Magnús Scheving og Michael Carrington, einn helsti forráða-
maður BBC, hlusta með athygli á Ólaf Ragnar Grímsson, forseta Íslands.



Myndskáldið Gunnar S.
Magnússon heldur upp á 75
ára afmælið sitt í dag með
opnun sýningar í Listhúsi
Ófeigs við Skólavörðustíg.

Gunnar setur skemmti-
legan svip á bæjarlífið í
Reykjavík, hann er reffileg-
ur á velli og hefur frá
mörgu að segja.

Áður barðist hann hat-
rammri baráttu við Bakkus
– og hafði loks betur fyrir
tuttugu árum. 

Eftir að leigusalinn hans
hafði bent honum góðfús-
lega á að hann réði ekki við
húsaleiguna gekk hann nið-
ur í miðbæ. „Ég var kominn
á Hallærisplanið þegar
spengilegur maður gengur
að mér og segir: „Þetta er
rétt ókomið hjá þér Gunnar
minn.“ Ég þekkti manninn
og vissi að hann var nýkom-
inn af Freeport. Og eftir

klukkutíma tók að syngja í
hausnum á mér: „Ég fer í
meðferð. Fljótlega eftir
þetta var ég kominn á Sil-
ungapoll.“

Á Silungapolli þekkti
Gunnar marga menn, hafði
drukkið með þeim flestum.
Hefðbundin dagskrá hófst
og farið var með æðruleys-
isbænina. „Mér fannst hún
góð,“ segir Gunnar. „En svo
fór í verra þegar farið var
með Faðir vorið. Ég hélt að
það hefði verið afgreitt um
fermingu. Svo rann kalt
vatn um hrygginn á mér
þegar ég áttaði mig á að ég
kunni bara upphaf þess. Ég
bað um aðstoð og var sagt
að kyrja það þar til ég sofn-
aði. Ég gerði það og lærði
það um leið. Síðan gríp ég
oft til þess.“

Gunnari hefur liðið vel
síðan hann hætti að drekka

og sinnir list sinni af alúð.
Hann tekur daginn snemma
og er kominn á vinnustof-
una sína fyrir allar aldir.
„Ég vakna um klukkan fjög-
ur og byrja daginn á að lesa
ljóð og heilræði og svo smá-
vegis í Biblíunni. Svo fer ég
á bæn og er kominn á vinnu-
stofuna um sex. Eftir há-
degisverð legg ég mig, tek
síestu eins og Ítalir, og fer
svo aftur út að gera eitt-
hvað. Á kvöldin er svo fí-
esta.“

Gunnar byrjaði ungur að
fást við myndlist og nam
meðal annars við Akademí-
una í Ósló. Áður hafði hann
tekið þátt í stofnun Mynd-
listaskólans í Reykjavík og
var þar aðstoðarkennari um
skeið. Löngu síðar, eða fyrir
ellefu árum, stofnaði hann
Íslenska sjónmenntaháskól-
ann en í honum leiðbeinir

hann ungum listamönnum.
„Ég tek ekki peninga fyrir
það, við skiptumst bara á
myndum,“ segir hann um
þau störf. 

Gunnar hefur mikinn
áhuga á fæðingardögum
fólks og metur jafnvel
mannkosti út frá fæðingar-
dögum. Hann segist eiga
betra með að muna hvenær
menn eru fæddir en nöfn
þeirra.

Sjálfur á hann sama fæð-
ingardag og Þorsteinn Er-
lingsson skáld.

Gunnar S. Magnússon
hefur glímt við geðhvarfa-
sýki og segir í gamansöm-
um tóni að list hans sé hálf-
gerð geðhvarfalist.

Myndin Geðhvörf, sem
hann málaði 2002, er meðal
þeirra verka sem sjá má á
sýningunni í Listhúsi Ófeigs
við Skólavörðustíg. ■
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CLIFF BURTON (1962 – 1986)
lést á þessum degi. 

GUNNAR S. MAGNÚSSON OPNAR SÝNINGU Á 75 ÁRA AFMÆLISDAGINN SINN:

Vaknar klukkan fjögur og biður

„Að lifa er að deyja.“ 
Cliff Burton var bassaleikari í hljómsveitinni Metallica og af

mörgum talinn besti bassaleikari þungarokksins fyrr og síðar.
Hann lést á sviplegan hátt langt um aldur fram. 

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Einar Sigurðsson, Hátúni 10b,
Reykjavík, andaðist á heimili sínu
fimmtudaginn 22. september.

Ingibergur Bjarnason Rauða-
nesi III, Borgarbyggð, andaðist á
gjörgæsludeild Landspítalans í
Fossvogi föstudaginn 23. sept-
ember.

Jóna Vilborg Pétursdóttir, Fann-
borg 1, Kópavogi, lést á Land-
spítala, Fossvogi, sunnudaginn
25. september.

JAR‹ARFARIR

11.00 Dr. L. Anne Clyde prófess-
or í bókasafns- og upplýs-
ingafræði við félagsvís-
indadeild Háskóla Íslands,
verður jarðsungin frá Foss-
vogskirkju.

13.00 Guðbjörg Björgvinsdóttir,
elliheimilinu Grund, áður
Meðalholti 12, Reykjavík,
verður jarðsungin frá Há-
teigskirkju.

14.00 Lilja Gréta Þórarinsdóttir
verður jarðsungin frá
Norðfjarðarkirkju.

Á þessum degi árið 1540 lagði Páll III páfi blessun sína yfir reglu
jesúíta. Reglan var stofnuð sex árum fyrr af Ignatiusi de Loyola; her-
manni sem hafði gerst prestur. Árið 1534 sór hann þess eið, ásamt
sex lærlingum sínum, að lifa í fátækt og í skírlífi. Þeir settu sér það
markmið að turna múslimum til kristni, en gætu þeir ekki ferðast til
Jerúsalem myndu þeir bjóða páfa liðveislu sína. Svo varð og árið
1540 var jesúítareglan formlega stofnuð í páfagarði. 
Undir stjórn de Loyola fjölgaði ört í reglunni og hún lék lykilhlutverk í
gagnsiðbót kaþólsku kirkjunnar í Evrópu. Þá voru margir trúboðar
sendir til Indlands, Brasilíu, Mongólíu og Eþíópíu. Jesúítar lögðu mikla
áherslu á menntun og stofnuðu meðal annars háskóla og prestaskóla
fyrir þýska presta í Róm. Þeir ráku líka hjálparsamtök, til dæmis fyrir
uppgjafa vændiskonur. Þegar Ignatius de Loyola lést árið 1556 voru
jesúaítaprestar orðnir ríflega eitt þúsund talsins. 
Á næstu öld stofnuðu jesúítar klaustur víðsvegar um heiminn en á
18. öld leysti Klemens XIV páfi regluna upp að ósk konunga víða um
Evrópu. Píus VII lét hins vegar endurreisa regluna árið 1814 vegna
fjölda áskorana og hún starfar enn í dag. Ignatius de Loyola komst í
tölu dýrlinga árið 1622. 

ÞETTA GERÐIST > 27. SEPTEMBER 1540 MERKISATBURÐIR 

70 Rómverjar fella múra Jer-
úsalem.

1864 Jesse James og útlaga-
gengi hans drepa 150
manns í lestarárás. 

1922 Íslensk mynt fer í dreifingu
í Reykjavík. 

1939 Pólverjar gefast upp fyrir
Þjóðverjum.

1940 Þýskaland, Ítalía og Japan
mynda öxulveldin með
samningi sem nær til tíu
ára.

1959 Nikita Krúsjoff lýkur heim-
sókn sinni um Bandaríkin. 

1968 Hárið er frumsýnt í
London.

1999 Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands, dettur af
hestbaki og axlarbrotnar. 

Jesúítareglan stofnu›

Tilkynningar um merkisatbur›i, stórafmæli,
andlát og jar›arfarir í smáletursdálkinn hér
a› ofan má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Einar Sigurðsson
Hátúni 10b, Reykjavík,

andaðist á heimili sínu þann 22. sept. sl.
Útför fer fram frá Fossvogskapellu 
fimmtudaginn 29. sept. kl. 13.00.

Ella Björk Einarsdóttir  Helgi Bogason
Finnur Einarsson  Elín Erna Ólafsdóttir
barnabörn.

lést sunnudaginn 25. september sl. að heimili sínu, 
Vallholtsvegi 17, Húsavík. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Guðrún Áskelsdóttir Örn Gíslason
Steinunn Áskelsdóttir Birgir Steingrímsson
Ása B. Áskelsdóttir Stefán Ómar Oddsson
Ólafía Áskelsdóttir Haraldur Jóhannsson
Einar Áskelsson María Sif Sævarsdóttir
Valdimar Steinar Guðjónsson     Eygerður Bj. Þorvaldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir, 
afi og langafi, 

Áskell Einarsson 
fyrrv. fraamkvæmdastjóri
Fjórðungssambands Norðlendinga,

www.steinsmidjan.is

Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.is 
e›a hringja í síma 550 5000.
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GUNNAR S. MAGNÚSSON Lærði Faðir vorið upp á nýtt á Silungapolli fyrir tuttugu árum. Grípur oft til þess nú í seinni tíð enda biður hann bænir á
hverjum morgni. 

AFMÆLI

Þórarinn Elmar
Jensen, stofnandi
66˚ Norður, er 75
ára.

Sigurður Dagsson,
fyrrverandi lands-
liðsmaður í knatt-
spyrnu, er 61 árs.

Jón Steinar Gunn-
laugsson hæsta-
réttardómari er 58
ára.

Sigurður Jónsson
knattspyrnuþjálfari
er 43 ára.

Friðrik Kingo Andersen tækni-
maður er 42 ára.

FÆDDUST fiENNAN DAG

1722 Samuel Adams
uppreisnarmaður.

1840 Thomas Nast
skopmyndateiknari.

1856 Bríet Bjarnhéð-
insdóttir ritstjóri.

1858 Þorsteinn
Erlingsson skáld.

1898 Vincent
Youmans tónskáld.

IGNATIUS DE LOYOLA
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DV tengi og USB2
DV tengi  og  nýjustu USB 
tengi möguleikunum.

800x aðdráttur
Með 800x digital og 24x 
optical aðdrætti nærðu öllum 
smáatriðum sem þú vilt.

NightView 0 LUX
Það skiptir ekki máli þótt 
birtan sé engin - þú nærð samt 
góðum upptökum.

MiniDv videóvél NVGS17B

Carl Zeiss linsa
Með 3x optical Carl Zeiss Vario 
Tessar linsunni í DSC-S40 eru 
gæðin tryggð jafnvel niður í 
minnstu smáatriði.

MPEG Movie VX
Það er ekkert mál að 
taka videomyndir 
eins lengi eins og 
minnið leyfir.

1,5" litaskjár
Vandaður 1,5” litaskjár 
og þú sérð vel allar 
myndir sem sem eru 
teknar á DSC-S40.

Hleðslurafhlöður
Með STAMINA 
tækninni eða allt að 
440 myndir á hverri 
hleðslu.

R
A

FH
LA

Ð
A

STAFRÆN MYNDAVÉLSTAFRÆN MYNDAVÉL

Sony Cybershot 4.1 MI DSC-S40

DVD SPILARIDVD SPILARI

PRENTARIPRENTARI

TÖLVUMÚSTÖLVUMÚS

MP3 SPILARIMP3 SPILARIÞRÁÐLAUS SÍMIÞRÁÐLAUS SÍMITÖLVULEIKIRTÖLVULEIKIR

NÝJIR TITLAR Í HVERRI VIKU!NÝJIR TITLAR Í HVERRI VIKU!

STAFRÆN TÖKUVÉLSTAFRÆN TÖKUVÉL

ÓDÝRARI
DVD MYNDIR!ÓDÝRARI
DVD MYNDIR!

HEYRNATÓLHEYRNATÓL

Gerðu góð
kaup!

4 14 1

19.

14.999

35.

27.999

Takmarkað
magn!magn!Takmarkað
magn!

Stafræn 
framköllun 

í BT Skeifunni

39 kr.
myndin

HVER MYND

899

Burnout - Revenge
Sigurinn er ekki mikilvægur, né heldur blá ljós undir bílnum. Í 
þetta sinn snýst allt um hver getur brotið allar reglur vegarins, 
barist óheiðarlega og rústað keppinautunum. Hreint út sagt 
magnaður leikur og án efa einn af bestu leikjum ársins.
 

5.799

AÐEINS

100
stk.

3.999

143.988
Staðgreitt

4.166
Tölvukaupalán 48 mán.

*11.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

5623IS

MEDION V8 MEDIA CENTER E540
• Intel Pentium 540 - Hyper-Threading
• nVidia Geforce 6600 PCIe 16x, 256 MB
• VGA/DVI-I, TV-out
• 1024 MB DDR-RAM PC3200 (400MHz)
• 500GB ( 2 x 250 GB 7200 rpm SATA  8 MB Cache)
• DVD-ROM 16x/48x
• 16X DVD skrifari - Dual Layer
• Hauppauge Tuner "Amity-2" (for MCE "Symphonie")
• Philips Remote Control RC153 (for MCE "Symphonie")
• LAN 1AV0/100 Mbit
• IEEE1394/Firewire - DV Ready
• Þráðlaust lyklaborð og mús
--- Hugbúnaður ---
Microsoft Windows XP Media Center Edition
17" Flatskjár fylgir!

4.166

17”72.000kr.
afsláttur72.000kr.
afsláttur

8.000kr.
afsláttur8.000kr.
afsláttur

512 MB512 MB512 MB

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 
mánaða tölvukaupaláni VÍS. 

Umsóknin er afgreidd á 
staðnum á innan við mínútu.

**Miðað við jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða 
Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist 
við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum 

greiðslum yfir samningstímann.

3400MHz
1024MB minni

500AGB HD

DORO 840 fiRÁ‹LAUS SÍMI
DORO840
• firá›laus DECT sími
• 50M drægni innandyra
-300M utanhúss
• 10 tíma ending í tali
• 100 tíma ending í bi›stö›u
• 30 númera símaskrá
• Númerabirting

6.9

50%50%
afslátturafsláttur

90%90%
afslátturafsláttur

45%45%
afslátturafsláttur

22%22%
afslátturafsláttur

42%42%
afslátturafsláttur

33%33%
afslátturafsláttur

59%59%
afslátturafsláttur

1.499
2.9

3.999
5.9

6.999

RPHT225
Lokuð heyrnatól

E808A-512MB
AIGO E808A 512MB MP3
Innbyggt útvap

14087-TRU
Trust USB Scrollmús 

C11C573003
Epson Stylus C66

DVD-802
Denver DVD spilari

11.

Bestu kaupin

Bestu kaupin

4.999
11.

9
99

Laaaangt
undir kostnaðar-

verði!

5.000kr.
afsláttur5.000kr.
afsláttur

RuglRugl
verð!verð!Rugl
verð!

9.9
FYLGIR

GAMESPOT GEFUR 9,6 Í EINKUNN!
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FÓTBOLTI Pawel Janas, þjálfari
pólska landsliðsins í knattspyrnu,
hefur valið landsliðshópinn sem
mætir Íslendingum og Englend-
ingum í næsta mánuði. Markvörð-
ur Liverpool, Jerzy Dudek, er
kominn á ný í hópinn eftir að hafa
verið lengi frá vegna meiðsla á
olnboga. Pólverjar mæta Íslend-
ingum í Pólandi 7. október nk. og
svo mæta þeir Englendingum í
undankeppni HM fimm dögum
síðar í leik sem skiptir Pólverja
nánast engu máli því þeir eru
komnir í lokakeppni HM.

Íslendingaliðið Skjern hefur byrjað
tímabilið vel í dönsku úrvalsdeild-

inni og hefur nú unnið þrjá leiki í
röð. Um helgina lagði liðið Ringsted
að velli með 32 mörkum gegn 25.
Vilhjálmur Halldórsson, sem áður
lék með Val og Stjörnunni, skoraði
sex mörk fyrir Skjern og Jón Þor-
björn Jóhannsson, sem einnig leik-
ur með Skjern, skoraði þrjú mörk.
Annar Íslendingur, Hannes Jón
Jónsson, stóð sig frábærlega með
Ajax gegn Viborg og skoraði tíu
mörk í 42-32 tapleik gegn Viborg á
heimavelli. Gísli Kristjánsson átti
frekar rólegan leik en náði þó að
skora eitt mark fyrir Ajax. Viborg og
Skjern eru nú efst í deildinni með
sex stig.

Ásdís Þorgilsdóttir verður áfram
þjálfari kvennaliðs Keflavíkur í

knattspyrnu. Frá þessu var gengið
um helgina og Þórður Þorbjörns-
son verður áfram aðstoðarþjálfari

liðsins. Ásdís hefur
náð ágætum ár-
angri með lið Kefla-
víkur en lið félags-
ins endaði í 5. sæti
í Landsbankadeild
kvenna. Keflvíkingar
stefna að því að
bæta við leikmönn-

um fyrir næstu leiktíð og byggja
þannig á nokkuð óvæntum árangri
liðsins á þessu sumri. Enn þá hefur
þó ekki verið gengið frá samningum
við nýja leikmenn.

Alex Ferguson, knattspyrnustjóri
Manchester United, er viss um

að aðdáendur Manchester muni
styðja hressilega við
bakið á liðinu í
leiknum gegn Ben-
fica í kvöld þrátt fyr-
ir slæmt tap gegn
Blackburn. „Evrópu-
leikir hafa alltaf ver-
ið stórleikir á Old
Trafford. Aðdáendur
okkar eru stórkostlegir og láta alltaf
vel í sér heyra á Evrópuleikjum. Ég
reikna með þeim sem okkar tólfta
manni í leikjunum í Meistaradeild-
inni eins og þeir hafa svo sannar-
lega verið undanfarin ár.“

ÚR SPORTINU

> Við erum ánægðir með ...

... að Guðlaugur
Baldursson og Ólafur
Kristjánsson haldi áfram í
sínum störfum hjá ÍBV og
Fram. Guðlaugur vann

þrekvirki þegar hann hélt
Eyjamönnum uppi en

Ólafur var óheppinn að sjá á
eftir sínum mönnum niður í
1. deildina á síðustu
mögulegu stundu.

Heyrst hefur ...
... að Willum Þór Þórsson og Eyjólfur
Sverrisson séu efstir á óskalista KSÍ sem
arftakar Loga Ólafssonar og Ásgeirs
Sigurvinssonar sem landsliðsþjálfarar
karlalandsliðsins í knattspyrnu. Eyjólfur er
þegar á mála hjá KSÍ en Willum er
vitaskuld skuldbundinn Valsmönnum
sem gæti gert gæfumuninn þegar velja á
nýjan landsliðsþjálfara.

sport@frettabladid.is
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> Við óskum ...

.... Ólafi Stefánssyni innilega
til hamingju með sitt nýja
hlutverk í íslenska lands-
liðinu en hann verður
arftaki félaga síns Dags
Sigurðssonar sem fyrirliði
liðsins. Það er vonandi að
Ólafur vaxi með hlutverkinu
og það verði liðinu til góðs.

Keppni heldur áfram í meistaradeild Evrópu í kvöld flegar me›al annarra
ensku stórli›in Manchester United og Arsenal ver›a í eldlínunni. fieir
sí›arnefndu flurfa sárlega á sigri a› halda en fleir mæta Ajax í Amsterdam.

Enskir risar keppa í kvöld

FÓTBOLTI Ensku úrvalsdeildar-
félögin Manchester United og
Arsenal verða í eldlínunni í kvöld
í meistaradeild Evrópu. Man-
chester United mætir Benfica á
Old Trafford og þarf nauðsynlega
á sigri að halda eftir að hafa gert
markalaust jafntefli við Villarreal
í fyrstu umferð keppninnar.

Alex Ferguson, knattspyrnu-
stjóri Manchester United, getur
ekki stillt upp sínu sterkasta liði.
Wayne Rooney verður ekki með
Man. Utd. vegna leikbanns og að
auki eru harðjaxlarnir Roy
Keane, Gary Neville og Gabriel
Heinze frá vegna meiðsla.

Arsenal byrjaði vel í keppninni
í fyrstu umferð og lagði Thun að
velli með tveimur mörkum gegn
einu, og er því ljóst að sigur í
kvöld mun tryggja stöðu liðsins á
toppnum í B-riðli. Hollendingur-
inn ungi Robin van Persie verður
ekki með Arsenal í kvöld en hann
fékk að líta rauða spjaldið í leikn-
um gegn Thun. Þá er Thierry
Henry, Frakkinn snjalli, meiddur

og verður ekki með. 
Arsene Wenger, knattspyrnu-

stjóri Arsenal, segir Ajax geta
unnið hvaða lið sem er á góðum
degi. „Það hefur vantað töluvert
upp á stöðugleikann hjá Ajax und-
anfarin ár en það eru margir
hæfileikaríkir leikmenn í liðinu.
Það sem við þurfum að gera er að
hugsa um að halda einbeitingu all-
an leikinn og spila góðan fótbolta.
Við eigum að vinna Ajax ef allir
leikmennirnir eru meðvitaðir um
hlutverk sitt í liðinu og þora að
taka af skarið á réttum tíma.“  - mh

LEIKIR GÆRDAGSINS

Reykjavíkurmót kvenna:
ÍS–KR 74–37
Stig ÍS: Signý Hermannsdóttir 18 (20 fráköst, 6
varin, 4 stoðs.), Hafdís Helgadóttir 16 (6 varin),
Hanna B. Kjartansdóttir 11 (10 frák., 5 stoðs.),
Kristjana B. Magnúsdóttir 9 (6 frák.), Þórunn
Bjarnadóttir 8 (5 frák., 5 stoðs.), Hrafnhildur
Kristjánsdóttir 4, Helga Einarsdóttir 4, Stella Rún
Kristjánsdóttir 3, Eva María Emilsdóttir 2.
Stig KR: Halla M. Jóhannesdóttir 10 (9 frák.), Elín
Birna Bjarnadóttir 7, Ingibjörg Jara Sigurðardóttir
7, Lára Flosadóttir 6, Hrefna Dögg Gunnarsdóttir
4, Lilja Oddsdóttir 3 (6 fráköst).

Enska úrvalsdeildin:
TOTTENHAM–FULHAM 1–0
1–0 Jermaine Defoe (8.).
Heiðar Helguson var ekki í hópnum hjá Fulham.

■ ■ LEIKIR
� 19.15 ÍBV og Haukar eigast við  í

DHL-deild kvenna í handbolta.

� 19.15 Grótta og Valur mætast í
íþróttahúsi Seltjarnarness í DHL-deild
kvenna í handbolta.

� 19.15 KA/Þór og Víkingur mætast
í KA-heimilinu á Akureyri í DHL-deild
kvenna í handbolta.

� 19.15 FH mætir Stjörnunni í
Kaplakrika í Hafnarfirði í DHL-deild
kvenna í handbolta.

� 19.15 HK og Fram mætast í
Digranesi í Kópavogi í DHL-deild
kvenna í handbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn. Þátturinn er

endursýndur þrisvar sinnum til
klukkan 9.00 og svo aftur klukkan
17.00.

� 17.30 Meistaradeild Evrópu á Sýn.
Fréttir af leikmönnum og liðum í
meistaradeildinni.

� 18.00 Meistaradeildin með
Guðna Bergs á Sýn.

� 18.30 Meistaradeild Evrópu á Sýn.
Leikur Ajax og Arsenal sýndur í
beinni útsendingu.

� 20.40 Meistaradeildin með
Guðna Bergs á Sýn. 

� 21.20 Meistaradeild Evrópu á Sýn.
Leikur Man. United og Benfica.

� 23.10 Meistaradeildin með
Guðna Bergs á Sýn.

� 23.50 Ensku mörkin á Sýn.

Fylkir ber víurnar í Gunnar Þór Gunnarsson en Fram segir nei:

FÓTBOLTI „Við erum að fara yfir
málin en ég á ekki von á öðru en
að Ólafur [Kristjánsson] verði
áfram þjálfari Fram, það er alla
vega ekkert annað inni í mynd-
inni,“ sagði Brynjar Jóhannes-
son, framkvæmdastjóri Fót-
boltafélags Reykjavíkur hf. sem
rekur meistaraflokk Fram, við
Fréttablaðið. Ólafur þjálfari
sagðist um helgina ekki hafa
hugmynd um stöðu sína hjá
Fram eftir tapið gegn Val í úr-
slitaleik bikarkeppninnar og
vísaði á forráðamenn félagsins. 

Brynjar segist hafa rætt mál-
in við Ólaf í kjölfar leiksins.
Ólafur sé með samning við
Fram og það sé ekkert annað

uppi á borði en
að virða hann.
Ólafur tók í
sama streng í
samtali við
Fréttablaðið í
gær. Ólafur
sagðist vera
samningsbund-
inn þótt ýmis-
legt sé enn
óljóst eftir

fallið úr Landsbankadeildinni. 
Þá staðfesti Brynjar að Fylk-

ir í Árbæ hefði spurst fyrir um
Gunnar Þór Gunnarsson, lands-
liðsbakvörð Framara, enda
vantar Fylkismenn vinstri bak-
vörð eftir að Gunnar Þór

Pétursson lagði skóna á hilluna.
„Gunnar Þór [Gunnarsson] er
með samning sem gildir í eitt ár
í viðbót og breytir engu þótt
Fram hafi fallið úr Landsbanka-
deildinni, það var ekkert upp-
sagnarákvæði í honum. Við ætl-
um strax upp aftur og tilkynnt-
um Fylki að Gunnar Þór væri
ekki falur,“ sagði Brynjar sem
neitaði því ekki að erfitt væri að
hafna góðu tilboði í hvaða leik-
mann sem er. Fleiri lið hafa sýnt
Gunnari Þór áhuga sem og fleiri
leikmönnum Framliðsins en
Brynjar sagði það ætlun Fram-
ara að halda eins mörgum og
kostur væri.

thorsteinngunn@frettabladid.is

Ólafur Kristjánsson áfram me› Fram

Atli Sveinn Þórarinsson, knatt-
spyrnumaður hjá Val, var hætt
kominn eftir bikarúrslitaleikinn
gegn Fram um helgina og þurfti
að fara strax á sjúkhús að leik
loknum vegna mikilla verkja í
höfði. Atli fékk heilahristing
vegna höfuðshöggs í leik
gegn KR fyrir nokkrum
vikum og bólgnaði
mikið í kjölfarið.
„Höggið kom svona
fimm sentímetrum fyrir
ofan hægra augað og
strax í kjölfarið bólgna
ég mikið. Ég tók því
svo rólega og reyndi
að jafna mig á
þessu. Ég lék með

umbúðir á hausnum í bikarúr-
slitaleiknum til þess að bólgan
myndi ekki trufla mig eins
mikið. En í leiknum var ég að
skalla boltann mikið og því

fékk ég gríðarlegan
hausverk í kjölfarið.“

Atli er mikið hörku-
tól en þarf nú að
taka því rólega og
leyfa hausverknum
að jafna sig. Hann
gat ekki tekið þátt í
þeirri miklu gleði
sem fylgdi sigri
Valsmanna í bik-
arkeppninni. „Ég
fór strax eftir
leikinn upp á

sjúkrahús og var þar í þrjá klukkutíma.
Eftir það fór ég heim og reyndi að
jafna mig af þessum hausverk. Ég
missti því af allri gleðinni, því miður.
En vonandi eiga fagnaðarlætin eftir að
verða regluleg í Hlíðarenda í framtíð-
inni.“ 

Atli lék vel í vörn Valsliðsins í sumar og
myndaði eitt sterkasta miðvarðapar
landsins með hinum unga Grétari Sig-
urðssyni. Atli er bjartsýnn á framhaldið
hjá Val. „Þetta hefur verið virkilega
skemmtilegt sumar. Ég verð áfram hjá
Val og vonandi helst hópurinn nokkurn
veginn óbreyttur svo við getum byggt
á þeim árangri sem náðist í sumar. Ég
er ekki í nokkrum vafa um að Valur
getur náð góðum árangri á næstu
árum.“

ATLI SVEINN ÞÓRARINSSON: ÞARF AÐ TAKA ÞVÍ RÓLEGA Á NÆSTUNNI

Skalla›i boltann a›eins of miki›

JERZY DUDEK Aftur í pólska landsliðið.

Reykjavíkurmót kvenna:

Stúdínur unnu
KÖRFUBOLTI Stúdínur urðu í gær
Reykjavíkurmeistarar kvenna í
körfubolta fimmta árið í röð þegar
þær unnu KR 75-37. ÍS hafði þrett-
án stiga forskot í hálfleik, 36-23, en
gerði endanlega út um leikinn með
því að vinna þriðja leikhlutann 26-
0. Signý Hermannsdóttir skoraði
mest fyrir ÍS eða 18 stig, tók 20
fráköst og varði 6 skot. Hafdís
Helgadóttir skoraði 16 stig þar af
10 þeirra í þriðja leikhlutanum þar
sem ÍS gerði út um leikinn. Hjá KR
skoraði Halla Jóhannesdóttir 10
stig og tók auk þess 9 fráköst.

Pólska landsliðið valið:

Dudek kom-
inn á stjá

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

24 25 26 27 28 29   30
Þriðjudagur
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Gunnar Heiðar Þorvaldsson slær í gegn í Svíþjóð og er markahæstur:

„Búi› a› vera ótrúlegt ævint‡ri“
FÓTBOLTI „Gunnar Heiðar er í
fyrsta skipti á ævinni að æfa sem
atvinnumaður. Líkamlega þjálfun-
in hjá Halmstad er mjög góð, lík-
lega sú besta í Svíþjóð og Gunnar
Heiðar hefur bætt á sig 5 til 6 kg
af vöðvamassa. Hann er orðinn
sterkari og fljótari síðan hann
kom til Svíþjóðar. Þess utan hefur
Janne Andersson, þjálfari Halm-
stad, mikla trú á honum,“ segir
Mattias Larsson, blaðamaður
Aftonbladet, við Fréttablaðið um
ástæðu þess að Eyjapeyinn Gunn-
ar Heiðar Þorvaldsson hefur sleg-
ið í gegn með Halmstad í sænsku
úrvalsdeildinni og er markahæst-
ur með 13 mörk í 14 leikjum.
Gunnar Heiðar skoraði 2 mörk um
helgina gegn Helsingborg.

Frammistaða Gunnars Heiðars
hefur vakið mikla athygli í Sví-
þjóð. „Frá varamanni til marka-
kóngs,“ segir Aftonbladet, út-
breiddasta blað Svíþjóðar, í fyrir-
sögn.

„Þeir trúa þessu varla að hing-
að komi einhver óþekktur Íslend-
ingur og slái í gegn. Þetta er búið
að vera ótrúlegt ævintýri. Þetta er
eiginlega of gott til að vera satt.
Fyrir ári var ég að vinna í fiski í
Vestmannaeyjum, nú er ég kom-
inn hingað í atvinnumennskuna í
Svíþjóð og að rústa þessa gæja,“
sagði Gunnar Heiðar við Frétta-
blaðið.

Gunnari Heiðari var ætlað það
hlutverk að fylla það skarð sem
markakóngur Halmstad á síðustu

leiktíð, Markus Rosenberg, skildi
eftir sig en hann skoraði 14 mörk
og var jafnframt markakóngur
Allsvenskan. Hann var svo seldur
til hollenska stórliðsins Ajax í
fyrrahaust fyrir 400 milljónir
króna.

Gunnar veit af áhuga annarra
liða og hefur enska 1. deildarliðið
Ipswich Town verið orðað við
hann.

Sænski blaðamaðurinn gefur
Eyjapeyjanum góða einkunn.
„Hann hefur lært sænsku á met-
tíma og talar hana ljómandi vel.
Gunnar Heiðar er ekki bara góður
knattspyrnumaður heldur er hann
einnig vel gefinn, skemmtilegur
og vinalegur strákur.“

thorsteinngunn@frettabladid.is

LEIKIR KVÖLDSINS
A riðill
Juventus–Rapid Vín
Bayern München–Club Brugge
B riðill
Ajax–Arsenal
Thun–Sparta Prag
C riðill
Panathinaikos–Werder Bremen
Barcelona–Udinese
D riðill
Manchester United–Benfica
Lille–Villarreal

JOSE ANTONIO REYES
Spánverjinn ungi í liði
Arsenal hefur leikið vel
í síðustu leikjum.

ÓLAFUR KRISTJÁNS-
SON Verður áfram
þjálfari Fram.



Þjálfaramálin skýrast hjá ÍBV í fótboltanum:

FÓTBOLTI Guðlaugur Baldursson
verður áfram þjálfari knatt-
spyrnuliðs ÍBV. „Við kláruðum
þetta um helgina. Við fórum í
gegnum málin og ég verð í Eyj-
um a.m.k. næsta árið og gekk frá
eins árs samningi,“ sagði Guð-
laugur í samtali við Fréttablaðið
þar sem hann var staddur á sól-
arströnd á Portúgal. Undir hans
stjórn rétt slapp ÍBV við fall úr
Landsbankadeildinni.

„Við erum þegar byrjaðir að
skoða leikmannamálin og ætlum
að fá okkur nokkra nýja leik-
menn í allar stöður. Það er ljóst
að Birkir [Kristinsson] og Stein-
grímur [Jóhannesson] eru hætt-
ir en aðrir verða áfram fyrir
utan einhverja af útlendingun-
um og þá sem við vorum með í
láni frá FH. Við munum skoða

l e i k m a n n a -
markaðinn hér
innanlands en
eins og svo oft
áður munum
við aðallega
leita út fyrir
landsteinana,“
sagði Guðlaug-
ur.

Um eldskírnina að stýra liði í
fyrsta skipti í Landsbankadeild-
inni sagði Guðlaugur að sumarið
hefði verið lærdómsríkt. „Eftir
fjórar umferðir og við vorum án
stiga hugsaði ég með mér hvað
ég væri að gera í þessu starfi.
En það hjálpaði mér alltaf að ég
hafði góðan stuðning stjórnar-
innar allan tímann. Ég held að
þetta hafi verið mjög lærdóms-
ríkt fyrir okkur alla.“ - þg

Gu›laugur áfram í Eyjum

PANTAÐU SMÁAUGLÝSINGAR Í SÍMA 550 5000 EÐA Á VISIR.IS. 

– SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ
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Vantar þig...

YFIR 150.000 ÍSLENDINGAR LESA FRÉTTABLAÐIÐ 

AÐ MEÐALTALI Á HVERJUM DEGI. SMÁAUGLÝSING 

Í FRÉTTABLAÐINU ER ÓDÝR OG ÁHRIFARÍK LEIÐ 

SEM TRYGGIR MESTU HUGSANLEGU ÚTBREIÐSLU 

Á SKILABOÐUM ÞÍNUM. AUGLÝSINGIN ER AUK 

ÞESS BIRT ÞÉR AÐ KOSTNAÐARLAUSU Á VISIR.IS.

www.toyota.is
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Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

Við viljum bjóða þér meira 
en þú hefur látið þig 
dreyma um 

Heilsársdekk Krómgrind 
á afturljós

Vindskeið Aurhlífar Dráttarbeisli

Í samstarfi við 

RAV4 aukahlutapakki að andvirði 185.000 kr. fylgir með

Nú færð þú glæsilegan RAV4 með veglegum aukahlutapakka að andvirði 
185.000 kr., heilsársdekk, dráttarbeisli, vindskeið, aurhlífar og krómgrind á 
afturljós. Komdu, prófaðu RAV4 og upplifðu meira en þú hafðir látið þig 
dreyma um. Þú gerir ekki betri kaup fyrir veturinn! 

Verð frá 2.690.000 kr. 
Mánaðarleg greiðsla frá 35.990 kr.*

Allt að 50% afsláttur af lántökugjaldi, gildir til 1. október.

* m.v. 10% útborgun og 84 mánaða bílasamning hjá Glitni.

Start er komið á topp norsku úrvalsdeildarinnar:

Jóhannes Har›arson
lék vel í toppslagnum
FÓTBOLTI Jóhannes Harðarson lék
mjög vel á miðjunni með Start
gegn Árna Gauti Arasyni og fé-
lögum í Välerenga í toppslagnum
í norsku deildinni á sunnudags-
kvöld þegar Start sigraði Väler-
enga 3-0 á heimavelli sínum að
viðstöddum 14 þúsund áhorfend-
um. Jóhannes, sem er fæddur og
uppalinn Skagamaður, kann mjög
við sig í gulum búningi Start-
manna sem komnir eru á topp
deildarinnar. „Þetta er búið að
vera alveg frábært tímabil. Við
höfum líklega komið öllum á
óvart nema okkur sjálfum,“ sagði
Jóhannes Harðarson í samtali við
Fréttablaðið.

Erik Soler, sem er þekktur um-

boðsmaður í evrópskri knatt-
spyrnu, er eigandi félagsins.
„Soler er afskaplega vinsæll og
umfjöllun fjölmiðla beinist mest
að honum og við leikmennirnir
fáum algjöran frið til að gera okk-
ar besta á vellinum,“ sagði
Jóhannes.

Jóhannes fékk gult spjald í
leiknum sem var hans sjötta á
leiktíðinni og verður því ekki með
liðinu með Start, sem þarf að
ferðast norður til Tromsö og
keppa við heimamenn. Þegar
fjórir leikir eru eftir af leiktíðinni
í Noregi eru Start og Välerenga
jöfn á toppnum með 44 stig en
Start er fyrir ofan með hagstæð-
ara markahlutfall. - þg
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Sonur minn varð
ástfanginn í
fyrsta sinn fyr-
ir mánuði.
Stúlkan heitir
Ída og vinnur í
Ikea. Það er ekki

nema tuttugu ára
aldursmunur á
þeim, hún er 23
ára en hann
þriggja.

Hann kynntist henni í barna-
landi í Ikea en þangað hafa for-
eldrar hans hafa vanið komur
sínar síðustu vikur. Í fyrstu var
hann örlítið feiminn við þessa
ljóshærðu, grönnu og myndar-
legu stúlku. En eftir að hann átt-
aði sig á því að stúlkan heitir

sama nafni og systir Emils í Katt-
holti varð hann yfir sig hrifinn og
ekki spillir fyrir að Ída er gæfu-
leg stúlka með eindæmum.

Síðustu tvö skipti hefur Ída
ekki verið við þegar sá stutti hef-
ur komið í heimsókn. Eins og gef-
ur að skilja hjá ungum manni
sem vill heilla ástina sína brestur
hann í grát og spyr í sífellu hvar
Ída sé. 

Það leið þó ekki á löngu þar til
sá stutti hitti ástina aftur, að vísu
ekki í barnalandi heldur í textíl-
deildinni. Hann tók gleði sína á
ný en þó var einn galli á gjöf
Njarðar. 

Ída hafði litað hárið á sér
brúnt. „Af hverju litaði hún hárið
dökkt?“ spurði sá stutti og bætti

svo við: „Hún á að vera með gult
hár eins og ég.“

Ég brást illur við enda fannst
mér þetta fyrstu merkin um það
hvernig við karlar viljum stjórna
kvenpeningnum eftir okkar
höfði. Svona vildi ég ekki að son-
ur minn hugsaði. Ég ætlaði að
fara að skamma hann þegar móð-
ir hans minnti mig á að hann væri
nú frekar vanafastur. Ég hélt aft-
ur af mér og taldi upp að tíu.

Síðustu daga hefur sonur minn
einungis fengið að heyra sögur af
sterkum og sjálfstæðum konum
eins og Línu langsokk og Lottu
sem kann víst að hjóla. Og það er
ekki að sökum að spyrja. Hárlit-
urinn hefur verið tekinn í sátt og
ástin blómstrar sem fyrr. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
KRISTJÁN HJÁLMARSSON BERST GEGN MEÐFÆDDRI KARLREMBU

Fyrsta ástin
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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

4 1 6

8 9 6 2

7 5 3 4

3 6 5 1 4

6 7 8 2

4 8 3 7 5

2 6 7 3

9 4 5 8

1 7 9

■ 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.

4 2 8 9 5 7 6 1 3

9 6 3 1 4 2 7 5 8

7 1 5 3 6 8 9 4 2

6 9 4 8 3 1 5 2 7

5 3 1 2 7 4 8 9 6

2 8 7 6 9 5 4 3 1

1 7 9 4 2 6 3 8 5

8 4 6 5 1 3 2 7 9

3 5 2 7 8 9 1 6 4

Lausn á gátu gærdagsins

Ég byrja aldrei á því
fyrr en eftir tíu eða

tólf öllara!

Það er ekki það sama að af-
klæða konur með augunum eftir

að ég byrjaði að vinna sem
röntgentæknir!

Jii minn
eini!

Hún er
flott! Hún er 

exótísk!

Hún er
rosaleg!

Hún er
mamma hans

Tomma.

Ég held ég
þurfi að kasta

upp.

Finnst þér ekki
pirrandi þegar

raunveruleikinn
eyðileggur
fantasíuna?

Sjáðu þessa
þarna!

Haliaeetus
Leucocephalus

VÁ Sköllóttur örn!

Hæ, elskan. Ég ætlaði
bara að heyra hvað þið

eruð að bralla í dag.
Jaa, núna erum

við Solla að
hreinsa blómin
úr arfabeðinu.

HA! HA! Þú meinar
„hreinsa arfann úr

blómabeðinu“, er það
ekki?

Hvað með
þetta? Er þetta
arfi eða blóm?

Því miður
ekki.

Lífsaugað
Þriðjudagskvöld 22-24





Samkvæmt kenningum félags-
fræðingsins og heimspekingsins
Zygmunts Baumans geta framfar-
ir ekki einungis af sér velsæld og
allsnægtir, heldur útiloka þær
jafnframt stóran hluta mannkyns
frá þessu sama allnægtaborði.

Salvör Nordal, heimspekingur
og forstöðumaður Stofnunar Sig-
urðar Nordals, fjallar um kenn-
ingar Baumans í fyrirlestri, sem
hún heldur í Þjóðminjasafni Ís-
lands í hádeginu í dag.

„Hann er orðinn dálítið gam-
all,“ segir Salvör um Bauman. „Ég
hef lesið sitthvað eftir hann í
gegnum tíðina en rak svo augun í
bók eftir hann sem heitir Wasted
Lifes og hún hefur haldið mér
svolítið hugfanginni. Þó hún fjalli
um mjög alvarlega hluti og sé

ekki uppörvandi lesning þá er hún
samt merkileg fyrir margra hluta
sakir.“

Þessi bók, sem heitir Wasted
Lives: Modernity and Its
Outcasts, kom út fyrir fáeinum
árum. Þar lýsir hann hugmyndum
sínum um ranghverfu framfar-
anna, sem úthýsa öllum sem ekki
falla innan ramma þeirra. 

„Ég ætla að einkum að einblína
á efnahagslegar framfarir og
hverjir verða undir í þessum
framförum, en það eru þeir sem
hafa af einhverjum ástæðum ekki
möguleika á að sitja við gnægta-
borð nútímans. Innan velmegandi
samfélaga eru það þeir sem eru
fátækir og atvinnulausir, og svo
hins vegar eru það flóttamenn og
aðrir sem fá ekki aðgang að þess-

um samfélögum.“
Bauman lítur svo á að það sé

nánast innbyggt í framfarirnar að
sumir lendi utangarðs, annað sé
ekki mögulegt.

Salvör ætlar þó ekki eingöngu
að tala um Bauman því hún tengir
hugmyndir hans líka við heim-
spekilegar hugmyndir um mikil-
vægi þess að eiga sér stað í heim-
inum, fá einhver staðar að vera.

Fyrirlestur Salvarar er liður í
hádegisfyrirlestraröð Sagnfræð-
ingafélags Íslands, sem nú á
haustmánuðum eru helgaðir
spurningunni: Hvað eru framfar-
ir? Fyrirlestrarnir eru haldnir
annan hvern þriðjudag í nýjum
sal Þjóðminjasafnsins, og hefjast
þeir jafnan klukkan tíu mínútur
yfir tólf. ■
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> Ekki missa af ...

... tónleikum dansk-norska
djasstríósins Hot ‘n Spicy á
Kaffi Reykjavík annað kvöld.
Þetta eru upphafstónleikar
Jazzhátíðar Reykjavíkur, sem
stendur fram á sunnudag.

... kynningu hugmyndasmiðj-
unnar DemoLab á niðurstöð-
um sínum í Listasafni Reykja-
víkur í dag klukkan 17. Hug-
myndasmiðjan hefur verið
starfrækt í tengslum við sýning-
una Hvernig borg má bjóða
þér?

... fyrirlestri Kristins Schram
þjóðfræðings um „munnlega
frásögn og sjálfsmyndir í hvers-
dagsmenningu nútímans“, sem
hann flytur í Árnagarði í dag
klukkan 17.15.

Leikritið Belgíska Kongó eftir
Braga Ólafsson gekk fyrir fullu
húsi í Borgarleikhúsinu síðasta
vetur, en verkið var frumsýnt vor-
ið 2004. Eggert Þorleifsson fékk
Grímuverðlaunin fyrir besta leik í
aðalhlutverki fyrir túlkun sína á
hinni fjörgömlu Rósalind. Auk
Eggerts leika í sýningunni þau
Ilmur Kristjánsdóttir, Ellert A. Ingi-
mundarson og Davíð Guðbrands-
son. Leikstjóri er Stefán Jónsson.
Leikhópurinn mun nú leggja land
undir fót og sýna tvær gestasýn-
ingar hjá Leikfélagi Akureyrar,
núna á föstudaginn og laugar-
daginn.
Leikritið fjallar um bankastarfsmanninn Rósar
og ömmu hans Rósalind, en þau hafa ekki
talast við í sjö ár. Einn daginn ákveður Rósar
að það sé orðið tímabært að sættast og fá

hin gömlu og tilefnislausu leiðindi út úr
heiminum. En það á eftir að koma í ljós hvort
jafn ólíkt fólk og skyldmennin sem um ræðir
hafi nokkuð hvort við annað að segja.

Kl. 20.00
Skáldaspírukvöld verður haldið í
bókaversluninni Iðu við Lækjargötu í
kvöld. Þau Halldóra Thoroddsen og
Gísli Þór Ólafsson setjast í egglaga
stólinn á neðri hæðinni og lesa úr
verkum sínum.

menning@frettabladid.is

Belgíska Kóngó fer nor›ur

Þeir sem nútíminn úthýsir

!

STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren
Lau 1/10 kl. 14, Su 2/10 kl. 14, 
Su 9/10 kl. 14

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR Í SEPT.
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi 28.
okt. Miðaverð á forsýningu aðeins kr. 2.000,-
Fi 29/9 kl 20 UPPSELT, Fi 27/10 kl. 20
Fö 30/9 kl 20  UPPSELT, 
Lau 1/10 kl 20 (sýning á ensku)

HÍBÝLI VINDANNA
Örfáar aukasýningar í haust. 
Su 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20, 
Lau 16/10 kl. 20

LÍFSINS TRÉ

Fö 21/10 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELT
Lau 22/10 KL. 20, Fi 27/10 kl. 20, Fö 28/10 kl. 20, 
Fö 4/11 kl. 20, Lau 5/11 kl. 20

SALKA VALKA

Fi 15/10 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELT

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

MANNTAFL

2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20, Fö 14/10 kl. 20,

Lau 15/10 kl. 20
RILLJANT 

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Lau 1/10 kl. 16 aukasýn., Lau 1/10 kl. 20  UPPSELT, 
Fi 6/10 kl. 20 UPPSELT, Lau 8/10 kl. 16 aukasýn.,
Lau 8/10 kl. 20 UPPSELT, Su 9/10 kl. 20 UPPSELT,
Sun 16/10 kl. 20 aukasýn.,

BELGÍSKA KONGÓ

Sýnt hjá Leikfélagi Akureyrar
Fö 30/9 kl. 20, Lau 1/10 kl. 20

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

TVENNU TILBOÐ
Ef keyptur er miði á 

Híbýli vindanna og Lífsins tré 
fæst sérstakur afsláttur 

16. sýn. sun. 02/10 kl. 14 Annie; Solveig  
17. sýn. sun. 16/10 kl. 14 Annie; Thelma Lind 
18. sýn. laug. 22/10 kl. 15 Annie; Solveig 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

SALVÖR NORDAL Fjallar
um „úrhrök nútímans“ í
hádegisfyrirlestri sínum í
Þjóðminjasafni Íslands.

FRÉTTAB
LAÐ

IÐ
/G

VA



■ ■ TÓNLEIKAR
� 18.00 Pönkhljómsveitirnar Dys, I

Adapt, Innvortis, Severed Crotch,
Gavin Portland, Jericho Fever, STF
og The best hardcore band in the
world koma fram á tónleikum í Tón-
listarþróuninni, Hólmaslóð 2, í tilefni
af opnun bókasafns Andspyrnu. 

� 20.30 Tónleikaröðinni í Selfoss-
kirkju lýkur með orgeltónleikum
Eyþórs Inga Jónssonar.

■ ■ OPNANIR
� Gunnar S. Magnússon opnar sýn-

ingu í listhúsi Ófeigs á Skólavörðu-
stíg 5 á 75 ára afmæli sínu. Gunnar
sýnir þar 21 myndverk blandaðrar
tækni og frá ýmsum tímabilum auk
30 ljósmynda. Jafnframt kemur út
ljósmyndabók sem nefnist Mynd
dagsins.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 12.00 Hreiðar Eiríksson fjallar um

hlutverk lögreglu við meðferð opin-
berra mála í erindi, sem hann flytur á
Lögfræðitorgi Háskólans á Akureyri, í
stofu L203 Sólborg v/Norðurslóð.

� 12.10 Salvör Nordal, heimspeking-
ur og forstöðumaður Siðfræðistofn-
unar Háskóla Íslands, fjallar um ör-
birgð við allsnægtaborð nútímans í
hádegisfyrirlestri Sagnfræðingafélags
Íslands, sem haldinn verður í Þjóð-
minjasafni Íslands við Suðurgötu. 

� 15.00 Brynhildur Briem, sérfræð-
ingur á matvælasviði Umhverfisstofn-
unar, og Brynhildur Pétursdóttir frá
Neytendasamtökunum flytja fyrirlest-
ur um „Fullyrðingar í merkingum
matvæla“ í húsnæði Umhverfisstofn-
unar að Suðurlandsbraut 24, 5. hæð. 

� 17.00 Katrín María Káradóttir
kynnir verk sín og fjallar um samspil
sniðagerðar og hönnunar í fyrirlestri í
LHÍ, Skipholti 1, stofu 113.

� 17.15 Þjóðfræðingurinn Kristinn
Schram heldur fyrirlestur á vegur Fé-
lags þjóðfræðinga á Íslandi um
„Munnlega frásögn og sjálfsmyndir í
hversdagsmenningu nútímans“ í
stofu 201 í Árnagarði.

■ ■ SAMKOMUR
� 20.00 Halldóra Thoroddsen og

Gísli Þór Ólafsson lesa upp úr ljóð-
um sínum á Skáldaspírukvöldi, sem
haldið verður í bókaversluninni Iðu
við Lækjargötu.

■ ■ SÝNINGAR
� 17.00 Hugmyndasmiðjan

DemoLab verður með kynningu á
niðurstöðum sínum í Listasafni
Reykjavíkur - Hafnarhúsi. DemoLab
hefur verið starfrækt undir stjórn
Danans Mads Bech Paluszewski
samhiliða sýningunni Hvernig borg
má bjóða þér?

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

ÞRIÐJUDAGUR 27. september 2005

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

24 25 26 27 28 29 30
Þriðjudagur

SEPTEMBER

Fös. 30. september
Lau. 1. október
Lau. 8. október

5. sýn fös. 31 kl. 20 Örfá sæti

6. sýn lau 1. okt kl. 20  Örfá sæti

7. sýn fös 7 okt  Nokkur sæti

8. sýn lau 8 okt UPPSELT

9. sýn fös 14 okt
10. sýn lau 15 okt
11. sýn fös 21 okt
12. sýn lau 22 okt

Gunnar Helgason leikari er að slá
í gegn sem leikstjóri í Helsinki
þessa dagana. Á laugardaginn var
frumsýnt þar fyrir fullu húsi á
stóra sviði Sænska leikhússins
söngleikurinn Spin sem Gunnar
leikstýrir. 

Höfundur söngleiksins, bæði
tónlistar og texta, er Bandaríkja-
maðurinn Douglas Pashley sem
býr í Finnlandi.

Söngleikurinn fjallar um tónlist-
arblaðamann að nafni Daniel
Jackson, sem af tilviljun dregst inn
í óvænta atburðarás þar sem leyni-
félag nokkurt reynir að ná völdum
í tónlistarbransanum með vægast
sagt óheiðarlegum meðulum. 

Mikið er lagt í sýninguna,
þrettán dansarar eru á sviðinu
auk átta leikara og stórhljómsveit
sér um tónlistarflutninginn. ■

ÚR SPUNA Úr leiksýningunni Spin sem frumsýnd var á laugardaginn í Helsinki í leik-
stjórn Gunnars Helgasonar.

Heitur í Helsinki
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J. Lo lætur ekki
stjórna sér
Söngkonan og leikkonan J. Lo rak
umboðsmann sinn af því að hann
heimtaði að hún færi í megrun.
Hún hefur aldrei látið vaða yfir
sig á skítugum skónum. „Þegar ég
byrjaði að syngja inn á plötur og
leika í kvikmyndum hafði ég það
hugfast að ég þyrfti ekki að vera
eins og neinn annar.“

J. Lo er þrígift en hefur nú
höndlað hamingjuna með manni
sínum, Marc Anthony. Hún segist
aldrei hafa liðið eins og hún hafi
þurft að þóknast öðrum með því að
vera grönn eins og aðrar stjörnur í
skemmtanabransanum. „Ég var
með umboðsmann sem var alltaf
að gagnrýna vaxtarlag mitt. Hon-
um fannst að ég ætti að líta út eins
og Heather Locklear, grönn og
ljóshærð. Ég rak hann.“ ■

Britney Spears
hefur hug á því

að biðja leikkonuna,
Kim Cattrall, úr Sex
and The City að
vera guðmóður
sonar síns. Kim
Cattrall sem lék
Samönthu í þátt-
unum hefur verið
vinkona Britney
síðan þær léku
mæðgur í mynd-
inni Crossroads.
Haft var eftir vin-
konu Britney að
hún héldi svo
mikið upp á Kim að það kæmi eng-
inn önnur til greina til að vera guð-
móðir sonar hennar. 

Söngvarinn George
Michael hefur við-

urkennt að hann hafi
eitt sinn farið
haugafullur í
jólamessu
ásamt vinum
sínum. Hann
sagðist hafa
farið í mess-
una til að
fagna fæðingu Jesú eftir að hafa
hellt sig fullan af víni. Það eina sem
honum og vinum hans tókst að gera
var að eyðileggja messuna. „Við
komum okkur allir fyrir aftast, sem
næst útganginum. Þar sátum við og
hlógum óstjórnlega af því að einn af
okkur prumpaði.“ George segist aldei
hafa haft samviskubit yfir þessari
stundu af því að honum sé sama
um trú. „Ég ólst upp á Englandi og
þar fer 99% landsmanna ekki í
kirkju á sunnudögum. Það eru allir í
IKEA á sunnudögum að versla.“

Þrátt fyrir kulda í Reykjavíkur-
borg og kaldasta september í
180 ár lét tímaritið Sirkus Rvk
það ekkert á sig fá. Það efndi til
teitis á Prikinu fyrir velunnara
sína og starfsmenn þar sem boð-
ið var upp á léttar veitingar.
„Við stefnum á að gera þetta
reglulega þegar við erum í góðu
skapi,“ sagði Sigtryggur Magna-
son, annar ritstjóra blaðsins.
„Ég held að við höfum fangað
það hressandi andrúmsloft sem
svífur yfir vötnum blaðsins,“
bætti hann við og fannst blaðið
hafa fengið góð viðbrögð. „Mæt-
ingin sýnir það.“ Á barnum var
boðið upp á Reyka vodka sem
níu barþjónar frá Bretlandi
blönduðu á margvíslegan hátt.
Það voru þeir Einar Snorri, ljós-
myndari Sirkus Rvk, og Henrik
Björnsson, blaðamaður á tíma-
ritinu, sem þeyttu skífum.

FRÉTTIR AF FÓLKI

ÞRÖNGT Á ÞINGI Góð mæting var í teiti tímaritsins Sirkus Rvk. Fyrir miðju má sjá í ann-
an ritstjóra blaðsins, Sigtrygg Magnason, á spjalli við sjónvarpskonuna og ofurskutluna
Andreu Róberts.

HÁRGREIÐSLUSTUÐ Anna Sigríður Pálsdóttir, eigandi Gel gallerí, og Jón Atli Helgason
hárgreiðslumaður skemmtu sér vel. Eins og sjá má eru þau með nýjustu strauma og
stefnur í hártískunni alveg á hreinu. 

SÆTAR STELPUR Það mátti varla þver-
fóta fyrir fallegu kvenfólki á Prikinu. Þær
Harpa Helgadóttir og Þórunn Ólafsdóttir
voru engar undantekningar. 

Sirkus-teiti á Prikinu

BROSAÐ FRAMAN Í HEIMINN Þóra Sigurðardóttir eða Birta í Stundinni okkar hefur
unnið sem blaðamaður á Sirkus RVK í sumar. Hér er hún ásamt Ingveldi Gyðu Gísladóttur.

HRAFNAÞING Rapparinn Dóri DNA lét sig ekki vanta ekkert frekar en Ágúst Bogason,
blaðamaður af Sirkus, þau Hanna Eiríksdóttir og Andri Ólafsson af DV auk Þórhildar Ólafs-
dóttur af Talstöðinni og Þóru Sigurðardóttur af Sirkus Rvk.

folk@frettabladid.is>
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VEGGFÓÐUR er tímarit þar sem falleg heimili, hönnun 

og matargerð spila stóra rullu. Blaðið er í samstarfi við 

samnefndan þátt á Sirkus með Völu Matt og verður blaðið 

kynnt sérstaklega í hverjum þætti. Ritstjórar tímaritsins eru 

Halla Bára Gestsdóttir og Gunnar Sverrisson. 

VEGGFÓÐUR kemur út 12 sinnum á ári 

og kostar aðeins kr. 699.

FYRSTA TÖLUBLAÐ KEMUR ÚT 30. SEPTEMBER.

Síminn er 550 5000
askrift@veggfodur.is

Nýtt tímarit 
um hönnun
- vertu með frá byrjun! 

Tilboð fyrir nýja áskrifendur

VEGGFOÐUR

Petal Essence Face Accents þriggja 
lita andlistfarði frá Aveda og 
Aveda box sem hentar afar vel 
undir. Gott til þess að hafa 
í veskinu eða skápnum. 

Aquolina Bodymousse sem er 
jógúrtlína fyrir allar viðkvæmustu 
húðgerðir.  Sú besta til að næra 
húðina og gera hana mjúka. 
Jógúrtlínan kemur í 3 baðtegundum 
sem hægt er að velja á milli: 
kirsuberja, Ananas og villiberja.

Zirh taska með snyrtivörum fyrir 
karlmenn. Tilvalið í ferðalagið 
eða helgarferðina.

FÁÐU ÞÉR 12 MÁNAÐA ÁSKRIFT NÚNA Á AÐEINS 
KR. 5.872 OG FÁÐU FALLEGA GJÖF AÐ AUKI. 

september 2005

VEGGFOÐURtímarit
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Heimildar- og stuttmyndahátíðin
Nordisk Panorama var haldin í
Bergen í Noregi nú um helgina. Í
kvöld verða aðalverðlaun hátíðar-
innar afhent en alls voru fjórar ís-
lenskar kvikmyndir meðal þátttak-
enda, heimildarmyndin Africa
United auk stuttmyndanna Slavek
the Shit, Jón Bóndi og Töframaður-
inn.

Það er greinilegt að íslensk
heimildar- og stuttmyndagerð er í
miklum blóma um þessar mundir.
Norska blaðið Bergens Tidende
birti um helgina viðtal við aðstand-
endur Africa United. Myndin fékk
mjög góðar viðtökur áhorfenda á
frumsýningu sem hvöttu liðið
óspart meðan á sýningu myndarinn-
ar stóð. Þá svöruðu þeir Ólafur Jó-
hannesson, leikstjóri myndarinnar,

og Ragnar Santos framleiðandi
spurningum áhorfenda auk þess
sem Bergens Tidende birti viðtal
við þá félaga.

Reynir Lyngdal, leikstjóri Töfra-
mannsins, var nýkominn heim frá
Bergen þegar Fréttablaðið náði tali
af honum. „Það var komið fram við
okkur eins og kónga, „ segir hann
léttur í bragði. Þetta var í annað
skiptið sem Töframaðurinn er sýnd
og var leikstjórinn ánægður með
viðtökurnar.“Þetta gekk rosaleg vel
og það var gaman að sjá hana í öðru-
vísi umhverfi,“ segir Reynir en
hann reikni með því að sýna mynd-
ina á nokkrum hátíðum í viðbót áður
en endanleg útgáfa myndarinnar
verði sýnd hér á landi. 

Reynir hefur hingað til aðallega
gert stuttmyndir og auglýsingar.
Það mun þó væntanlega breytast
því í lok árs hefjast tökur á stærsta
verkefni hans hingað til, Mýrinni.
„Já, það er rétt, Mýrin er í sigtinu.

Það er verið að vinna í skipulags-
málum og ekkert verður gert fyrr
en allt er komið á sinn stað.“ Þá er
Reynir að vinna að handriti með

Jóni Atla Jónassyni sem á að vera
yfirnáttúruleg spennumynd.“Þetta
er allt í þróun,“ sagði hann. 

freyrgigja@frettabladid.is

TÖFRAMAÐURINN Stuttmynd Reynis Lyngdal fékk góða dóma á hátíðinni Nordisk
Panorama og hann stefnir ótrauður á að fara með hana á aðrar hátíðir.

AFRICA UNITED Heimildarmyndin Africa
United gerði góða hluti á hátíðinni og var
stórt viðtal við aðstandendur hátíðarinnar
birt í Bergens Tidende.

Íslendingar áberandi á Nordisk Panorama
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Heimilisleg
hönnun
Hönnuðurnir Antoni & Alison fóru
nýjar og frumlegar leiðir þegar
þeir kynntu vorlínuna 2006. Sýning-
in fór fram í íbúðarhúsi og voru
fyrirsæturnar afar uppteknar við
nauðsynleg heimilisstörf. Þótt fyr-
irsæturnar væru allt annað en bú-
sældarlegar í vextinum voru þær
heimilislegar, sérstaklega sú sem
tók kökurnar úr ofinum. Önnur fór
yfir kartöflubirgðir heimilisins og
þar fram eftir götunum. Sýningin
vakti mikla athygli en eins og sjá
má eru rendur í aðalhlutverki hjá
Antoni & Alison fyrir næsta sumar
ásamt slaufum.      - mmj



Sýnd kl. 8 og 10

Sýnd kl. 4 og 6 í þrívídd

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15
Sýnd í Lúxus kl. 5.45, 8 og 10.15

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30  B.i. 16 ára

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

Harðasta löggan í bænum er í þann mund 
að fá stórskrýtinn félaga!

Til að hafa stjórn 
á hrottum og 
illmennum er sett 
á laggirnar sérstök 
sveit sem kallar sig 
Night Watch!

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 4 ÍSLENSKT TAL

★★★
-ÓHT Rás 2

★★★
-HJ MBL

★★★
-SV MBL

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 6 ÍSLENSKT TAL

Bewitched kl. 6, 8 og 10
Deuce Bigalow b.i. 14 ára kl. 6
The Man kl. 8 og 10

Sýnd kl. 8, og 10.20

Sýnd kl. 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 

Til að hafa stjórn 
á hrottum og 
illmennum er sett 
á laggirnar sérstök 
sveit sem kallar sig 
Night Watch!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

★★★
-ÓHT Rás 2

★★★
-ÓHT Rás 2

★★★
-HJ MBL

★★★
-SV MBL
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L’ORÉAL REFINISH
Endurnýjandi yfirborðsmeðferð húðar
sem fjarlægir skemmdir af völdum sólar,
minnkar fínar línur og hrukkur. Húðin
verður sléttari og silkimjúk.

15% 15%

Styrkjandi gelkrem sem gerir húðina
stinnari og viðheldur teygjanleika hennar.
Fyrir húð sem sýnir fyrstu merki um fínar
línur og hrukkur.

L’ORÉAL REVITALIFT

Jessica Alba hefur viðurkennt að
brjóst hennar hafi verið stækkuð á

veggspjaldinu fyrir nýja bíómynd
hennar, Into The Blue. Leikkonan

fallega, sem þurfti að vera
mikið á sundfötum í

myndinni, hefur viður-
kennt að tölvusnilling-
ar hafi séð um að

stækka brjóst hennar í
myndinni. „Þeir stækk-
uðu barm minn örlítið.
Þeir gera það alltaf, og
á veggspjaldinu fyrir
Fantastic Four voru þau
stækkuð heilmikið. Hún
segist ekkert hafa á
móti því að láta laga
hjá sér línurnar. „Mér
finnst það ekki vera
mikið mál enda er
þetta allt í þykjust-
unni.“ 

Renee Zellweger hefur leitað
mikið til írska söngvarans,

Damien Rice, að undanförnu til að
næla sér í smá huggun, en hún
skildi nýlega við eiginmann sinn
Kenny Chesney. Orðrómur var í
gangi á síðasta ári um að leikkonan

ætti í ástarsambandi við
Damien vegna þess hve
miklum tíma þau eyddu
saman. Hún staðfestir
vináttuna en vill alls

ekki kannast við að
það sé annað en
vinskapur á milli
þeirra. Nú kemur
sér vel að eiga
góða vini því hún
hefur fengið að
gráta mikið á öxl
Damiens Rice á
þessum erfiðu
tímum.

Miklar getgátur hafa verið uppi
um kynhneigð söngvarans,

Robbie Williams. Í útvarpsviðtali
fyrir stuttu var Robbie spurður hvort
hann væri samkynhneigður. Svar
hans var, „Já, ég er algjör hommi.“

Söngvarinn sagði líka að
hann hefði engan
áhuga á því að gifta
sig og að hann væri
alls ekki að leita sér

að kærustu. Hann
bætti við, „Á unglings-

árunum var ég óör-
uggur með mig
og vissi ekki hvar
ég stóð. Þess
vegna fannst
mér gott að hafa
einhvern mér
við hlið. Í dag
hugsa ég allt

öðruvísi og
hef nægan
tíma til að
ganga í hjóna-
band.“

FRÉTTIR AF FÓLKI Paul McCartn-
ey án eiturlyfja
Söngvarinn Paul McCartney
heldur því fram að eiturlyfja-
neysla hans hafi ekki hjálpað
honum við lagasmíðar. Goðsögn-
in úr Bítlunum segir að þó svo að
honum hafi fundist eiturlyfin
hafa bætt úr frumlegheitum
hans við lagasmíðarnar á sínum
tíma, hafi það ekki verið rétt. 

„Ég er ekki viss um að eitur-
lyfin hafi hjálpað. Maður heldur
að þau séu að hjálpa manni en
það er ekki satt.“ Paul, sem er
nýbúinn að gefa út nýja plötu
sem ber heitið Chaos and
Creation in the Back Yard, segir
að nú skrifi hann án eiturlyfja og
hafi þroskast mikið. ■

Leikkonan Keira Knightley seg-
ist bókstaflega elska að vera nak-
in í kvikmyndum og þakkar
bresku uppeldinu fyrir frjáls-
lega hugsun sína. Keira þurfti að
afklæðast fyrir sjóðheit kynlífs-
atriði í myndinni Domino þar
sem hún leikur á móti hinum
flotta Edgar Ramirez. „Ég er
bresk svo að ég hef engar
áhyggjur af því að vera ber að
ofan eða að leika í kynlílfsatriði.
Reyndar þá hafði það róandi
áhrif á mig að ég þurfti að leika í
svona atriði í miðri eyðimörk-
inni. Og að fá að leika á móti gull-
fallegum Venesúela-búa, við
skulum bara segja að ég sé ein-
staklega heppin stúlka!“

Guy Ritchie gæti verið búinn að
koma sér í heljarinnar vandræði.
Hann var í frönskum viðtalsþætti
og steingleymdi alvöru nafni eig-
inkonu sinnar Madonnu. Þá virt-
ist hann ekki vera með það á
hreinu í hverju Madonna var þeg-
ar þau giftu sig.

Stjórnandi þáttarins kom leik-
stjóranum í opna skjöldu þegar
hann lét Ritchie svara spurning-
um áhorfenda. Þá kom í ljós að
Guy þjáðist af meinlokum því
hann þurfti aðstoð eins áhorf-
enda til að muna nafn eiginkonu
sinnar sem er Louise Ciccone auk
þess sem hann hélt að Madonna
hefði verið í kjól frá frönskum
hönnuði í brúðkaupinu. Hið rétta
er hins vegar að það var Stella

McCartney sem gerði kjólinn.
Ritchie lauk veru sinni í þættin-
um með orðunum: „Þú ert senni-
lega búinn að koma mér í heljar-
innar vandræði.“ ■

Gleyminn Guy Ritchie

GUY OG MADONNA Það er ekki víst að
Madonna verði svona ánægð með mann-
inn sinn eftir frammistöðu hans í frönskum
spjallþætti.

KEIRA KNIGHTLEY Hún hefur ekkert á
móti því að leika í kynlífsatriðum, stúlkan,
og lýsti því yfir að hún hefði notið þess að
leika á móti Edgar Ramirez í miðri eyði-
mörkinni.

Elskar kynlífsatri›i



Varðveitir raka í húðinni í langan tíma.
Inniheldur Filladyn sem örvar raka-
bindingu húðarinnar og gerir hana
mýkri. Hentar öllum aldurshópum.

Mig vantar einhver góð andlitskrem.

VICHY THERMAL FIX

20%

Ný sending

Fiðlur - Violur - kassar
Gæði og lágmarksverð

Birkigrund 31- Kópavogi • sími 661-4153

Hljómar
og List

Sharon Osbourne
fljáist af lotugræ›gi
Sharon Osbourne hefur þjáðst af
lotugræðgi í 35 ár. Sharon sem er
52 ára gömul viðurkennir að hún
sé enn að berjast við sjúkdóminn.
„Ég er enn með lotugræðgi. Þetta
er slæmt. Ég treð í mig ís og pasta
og æli því jafnóðum. Ozzy og
börnin mín vita af þessu og þau
eru mér svo reið. Þau eru líka
skíthrædd um mig.“ Sharon viður-
kennir að hún hafi alltaf átt í
vandræðum með þyngdina og seg-
ist einu sinni hafa verið svo feit að
sonur hennar, Jack, hafi þurft að
ýta henni upp stigann. „Jack
þurfti alltaf að ýta mér upp með
hendurnar á hvorri rasskinninni á
meðan ég togaði mig upp á hand-
riðinu.“ Sharon léttist heilmikið
eftir að hún lét hefta saman á sér

magann. Nú fer hún reglulega í
skoðun og segir að hún æli aðeins
einu sinni í viku núna. Áður ældi
hún fjórum sinnum á dag. „Þetta
er mikill bati.“ sagði Sharon. ■

Gestkvæmt á Alfljó›legu
kvikmyndahátí›inni
Á fimmtudaginn hefst Alþjóðlega
kvikmyndahátíðin í Reykjavík.
Opnunarmynd hátíðarinnar verð-
ur kvikmyndin Adam's Æbler,
sem er nýjasta mynd danska leik-
stjórans Anders Thomas Jensen.
Samkvæmt heimildum blaðsins er
nú róið að því öllum árum að fá
hann til að koma og vera viðstadd-
ur hátíðina. Jensen er þekktur
handritshöfundur en frumraun
hans sem leikstjóri, Blinkende
Lygter, naut töluverðra vinsælda
hér á landi.

Það verður gestkvæmt á hátíð-
inni og mun fjöldi kvikmynda-
gerðarmanna sækja hátíðina
heim.

Þeirra frægastur er Abbas Ki-
arostami, íranskur kvikmynda-

gerðarmaður,
sem mun
Evrópufrum-
sýna stutt-
mynd sína,
Vegirnir, auk
þess að opna
hér ljós-
m y n d a s ý n -
ingu. Þá má
heldur ekki
gleyma for-
manni dóm-
n e f n d a r ,
P a w e l
Pawlikowski,
en mynd

hans, My Summer of Love, fékk
BAFTA-verðlaunin í fyrra sem
besta myndin.

Meðal annarra gesta hátíðar-
innar má nefna Olivier Assyas en
í aðalhlutverkum nýjustu myndar
hans, Clean, eru þau Maggie
Cheung og Nick Nolte. Þá mun
leikstjórinn Francois Prévoust
koma en hann gerði heimildar-
kvikmyndina What Remains of Us
í óþökk kínverskra stjórnvalda.

Segir myndin sögu tíbetsku flótta-
konunnar Kalsang Dolma sem
flutti þorpbúum í Himalajafjöll-
um skilaboð frá andlegum leið-
toga þeirra, Dalai Lama. Haldin
verður sérstök öryggissýning til
að koma í veg fyrir myndatökur.
Þá er ekki síður merkileg heim-
sókn Tanya Seghatchian en hún er
meðal annars framleiðandi mynd-
anna um töfrastrákinn Harry
Potter. freyrgigja@frettabladid.is

ABBAS KIAROSTAMI Þrátt fyrir að nafn hans sé kannski ekki þekkt hér á landi eru
margir þeirrar skoðunar að hér sé á ferð einn fremsti kvikmyndagerðarmaður heims. 

PAWEL
PAWLIKOWSKI Þessi
pólskættaði Breti er af
mörgum talinn einn
snjallasti kvikmynda-
gerðarmaður Evrópu. 
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17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Músasjónvarpið (11:13) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 13.00 Perfect Strangers
(134:150) 13.25 Married to the Kellys
(19:22) (e) 13.50 Einu sinni var (3:7) 14.15
Extreme Makeover (23:23) (e) 15.00 Monk
(11:16) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

21.30

ALÞJÓÐLEG KVIKMYNDAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK

▼

KYNNING

22.00

LAX

▼

SPENNA

20.30

IDOL EXTRA

▼

KEPPNI

22.00

JUDGING AMY

▼

DRAMA

21.20

MAN. UTD.  – BENFICA 

▼

FÓTBOLTI

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.35 Oprah Winfrey 10.20 Ísland í bítið 

19.35 The Simpsons 9 
20.00 Strákarnir
20.30 Amazing Race 7 (4:15) (Kapphlaupið

mikla) Ellefu lið eru mætt galvösk til
leiks, reiðubúin til þátttöku í sjöunda
Kapphlaupinu.

21.15 Eyes (12:12) (Á gráu svæði) Dramatísk-
ur myndaflokkur. 

22.00 LAX (9:13) (Thanksgiving) Hörku-
spennandi myndaflokkur sem gerist á
alþjóðlega flugvellinum í Los Angeles,
LAX. Um flugvöllinn fara árlega millj-
ónir farþega og stjórnendur hans hafa
í mörg horn að líta. 

22.45 Crossing Jordan (5:21) (Réttarlæknir-
inn)

23.30 Deadwood (1:12) (Stranglega bönnuð
börnum) 0.20 Series 7: The Contenders
(Stranglega bönnuð börnum) 1.50 I-95 3.15
Fréttir og Ísland í dag 4.35 Ísland í bítið 6.35
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

18.30 Allt um dýrin (5:25) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Veronica Mars (2:22) Bandarísk spennu-

þáttaröð um unga konu sem tekur til
við að fletta ofan af glæpamönnum.

20.45 Út og suður Gísli Einarsson fer um
landið og heilsar upp á forvitnilegt
fólk.

21.05 Laxá í Aðaldal Myndin er tekin á tveggja
ára tímabili.

21.30 Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík
Kynntar verða myndir sem sýndar
verða á hátíðinni. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Lögmál Murphys (2:5) (Murphy's Law)

Breskur spennumyndaflokkur. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna. 

23.50 Kastljósið 0.10 Dagskrárlok

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Veggfóður Hönnunar og lífstíls þáttur.
19.50 Supersport (11:50) Stuttur, hraður og

ferskur þáttur um jaðarsport í umsjón
Bjarna Bærings.

20.00 Friends 3 (15:25) 
20.30 Idol Extra Idol Extra er þáttur sem að

tekur á því sem gerist bak við tjöldin í
Idol-Stjörnuleit. Hvað gerist þegar það
er slökkt á myndavélunum?? 

21.00 The Cut (5:13) (They're Looking At...)  
22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og

skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.

22.40 David Letterman Það er bara einn Dav-
id Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna..

23.30 Rescue Me (13:13) 0.20 Friends 3
(13:25) 0.45 Seinfeld (20:24) 1.10 Kvöldþátt-
urinn

19.20 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 The Jamie Kennedy Experiment (e) 
20.00 The Restaurant 2 Rocco langar að láta

reka Tony en Jeffrey vill gefa honum
stöðuhækkun.

21.00 Innlit / útlit Innlit/útlit hefur göngu
sína á ný á SkjáEinum en þetta er sjö-
unda þáttaröðin enda á þátturinn
miklum vinsældum að fagna og ekk-
ert lát virðist þar á. 

22.00 Judging Amy Bandarískir þættir um
lögmanninn Amy sem gerist dómari í
heimabæ sínum. Lauren er orðin frek-
ar þreytt á endalausri afskiptasemi
móður sinnar. 

22.55 Jay Leno Jay Leno hefur verið kallaður
ókrýndur konungur spjallþáttastjórn-
enda.

23.40 Survivor Guatemala (e) 0.35 Cheers
(e) 1.00 Þak yfir höfuðið (e) 1.10 Óstöðvandi
tónlist

17.55 Cheers 18.20 The O.C. (e) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Fashion Police 13.00 The
E! True Hollywood Story 14.00 101 Most
Shocking Moments in... 15.00 E! Entertainment
Specials 16.00 Style Star 16.30 Style Star 17.00
E! Entertainment Specials 18.00 E! News 18.30
Hotspot Hollywood Roosevelt Hotel 19.00 The
E! True Hollywood Story 20.00 101 Most
Shocking Moments in... 21.00 The Soup 21.30
The Anna Nicole Show 22.00 Wild On 23.00 E!
News 23.30 Hotspot Hollywood Roosevelt Hot-
el 0.00 The E! True Hollywood Story 1.00 The
Soup 1.30 The Anna Nicole Show 

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

18.30 UEFA Champions League (Ajax –
Arsenal) Bein útsending frá leik Ajax
og Arsenal í B-riðli. 

20.40 Meistaradeildin með Guðna Berg 
21.20 UEFA Champions League (Man. Utd.

– Benfica) Útsending frá leik
Manchester United og Benfica í D-
riðli. Víst er að koma portúgalska liðs-
ins til Englands vekur upp margar
minningar en félögin léku til úrslita í
Evrópukeppni meistaraliða 1968. Nú
eru auðvitað breyttir tímar en félögin
eru samt enn þá stórveldi í knatt-
spyrnuheiminum. Leikurinn var í
beinni útsendingu á nýrri sjónvarpsrás
á Digital Ísland klukkan 18.30 í kvöld. 

23.10 Meistaradeildin með Guðna Berg
23.50 Ensku mörkin 0.20 2005 AVP Pro
Beach Volleyball 

17.00 Olíssport 17.30 UEFA Champions
League 18.00 Meistaradeildin með Guðna
Bergs

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Jim Byrd úr kvikmyndinni Confessions of a Dan-
gerous Mind árið 2002.

„Think of it as a hobby. Something you do to
relax. You’re an „assassination enthusiast“.

▼

▼

Ég er loksins komin með Stöð tvö eftir mörg ár af rugli. Fyrsta
kvöldið sat ég spennt yfir skjánum og það var engin önnur en
Oprah Winfrey sem sá um að skemmta mér. Langt síðan ég hef
séð Opruh lausa við rugl. Hún lítur bara vel út kellan. Hópur-
inn úr Everybody Loves Raymond var hjá henni í tilfinninga-
þrungnum kveðjuþætti eftir níu ára samstarf. Ég hef alltaf get-
að hlegið að þeim þætti. Þar er margt um litskrúðuga persónu-
leika. Raymond og Debra eru hjón með þrjú börn. Í sömu götu
búa foreldrar Raymonds, Frank og Marie. Þau eiga það til að
banka upp á hvenær sem þeim hentar, sem fer sérstaklega í
taugarnar á eiginkonunni, Debru. Ég held langmest upp á
Marie. Hún er alltaf hálf titrandi í röddinni og gerir lítið annað
en að setja út á hvernig Debra stjórnar heimilishaldinu. Marie
er gift karlskarfinum Frank sem er alltaf í fýlu og gerir í því
að koma með leiðinlegar athugasemdir um ömmuna. Ég man
þegar þættirnir hófu fyrst göngu sína. Ég hló dátt í hvert sinn
sem ég sá byrjunina. Fjölskylduföðurnum Raymond og eigin-
konunni, Debru, verður litið út um gluggann. Þar sjá þau for-

eldra Raymonds, Frank og Marie, koma þrammandi í áttina að
húsi þeirra, óboðin auðvitað. Raymond og Debra bregðast hin
verstu við og flýta sér að draga fyrir gluggatjöldin. Þar næst
er einhverju dóti sem liggur á gólfinu,
þrykkt í græjurnar þannig að það slokknar
á þeim. Að lokum, rétt ná þau að læsa úti-
dyrahurðinni og Raymond sest sveittur
niður við hurðina, uppgefinn og móður.
Stingur þá ekki amma gamla hendinni inn
um lúguna og strýkur á honum
kollinn. Svipurinn á Raymond
þegar hann finnur að einhver er
að fitla í hárinu á sér er óborgan-
legur. Allt þetta erfiði var einskis
virði.

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Everybody Loves Raymond átti gó›ar rispur

14.00 Newcastle – Man. City frá 24.09 16.00
Bolton – Portsmouth frá 24.09 18.00 Everton
– Wigan frá 24.09 

20.00 Þrumuskot (e) 
21.00 Að leikslokum (e) 
22.00 Birmingham – Liverpool frá 24.09 

0.00 Chelsea – Aston Villa frá 24.09 2.00
Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN

▼

Marie er af gamla skólanum og þolir
ekki hvernig heimilishaldinu er háttað

hjá syni sínum og eiginkonu hans.

6.00 Two Weeks Notice 8.00 Agent Cody
Banks 10.00 The Sweetest Thing (B. börnum)
12.00 A Walk to Remember 14.00 Two Weeks
Notice 16.00 Agent Cody Banks 18.00 The
Sweetest Thing (B. börnum) 20.00 A Walk
to Remember Áhrifamikil kvikmynd um líf
ungmenna í Norður-Karólínu.
22.00 Moonlight Mile Átakanleg kvikmynd
um ungan mann sem harmar dauða unnustu
sinnar.  0.00 Sleeping Dictionary (Bönnuð
börnum) 2.00 Cheats (Bönnuð börnum) 4.00
Moonlight Mile 
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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

útvarp 13.00 Marilyn Monroe 14.03 Útvarpssag-
an:14.30 Miðdegistónar 15.03 Dagamunur 16.13
Hlaupanótan 17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn

20.05 Kvöldtónar 20.35 Sáðmenn söngvanna
21.15 Frægð og forvitni  22.00 Fréttir 22.10 Veð-
urfregnir 22.15 Á rökstólum 23.05 Dixiland, blús
og sving 0.00 Fréttir 

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum til morguns 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Poppland 16.00 Fréttir 16.10 Dægur-
málaútvarp Rásar 2 18.00 Kvöldfréttir 18.24
Auglýsingar 18.25 Spegillinn 

19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00
Ungmennafélagið 21.00 Konsert með Star-
sailor 22.00 Fréttir 22.10 Popp og ról

0.00 Fréttir 

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

6.05 Árla dags 7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin
8.30 Árla dags 9.05 Laufskálinn 9.40 Úr kvæðum
fyrri alda 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Pipar og
salt 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.03 Hádegis-

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni. 13.01
Hrafnaþing 14.03 Er það svo? 15.03 Allt og sumt
17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag 19.30 Úr-
val úr Morgunútvarpi e. 20.00 Margrætt með Ragn-
heiði Gyðu e. 21.00 Morgunstund með Sigurði G.
e. 22.00 Á kassanum e. 22.30 Hádegisútv. e.

23.00 Úrval úr Allt & sumt e. 0.00 Hrafnaþing

7.00 Fréttir 7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt
með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.  10.03 Morgun-
stund með Sigurði G. Tómassyni.  

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.00 Fréttir 10.03 Brot
úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 

15.00 Hildur Helga 17.00 Gústaf Nielsson
18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 
23.00 Kjartan G. Kjartansson 0.00 Hildur
Helga 2.00 Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 4.00 Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arn-
þrúður Karlsdóttir

Að þessu sinni fá áhorfendur að
vera uppi í háloftunum í listflugi
með Húni Snædal flugumferðar-
stjóra og flugkappa á Akureyri. Hann
hefur svifið um loftin blá síðustu
fjörtíu ár og alltaf komið niður aftur
þó að lendingin hafi ekki alltaf verið
mjög blíðleg. Einnig verður farið
greitt um grundir með hestamannin-
um Ingimar Bjarnasyni á Jaðri í Suð-
ursveit. Ingimar hefur þeyst yfir nán-
ast hverja þúfu landsins en hann
hefur verið á hestbaki meira eða
minna síðustu sjötíu árin.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 20.45
»

Út og suður

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
12.30Football: FIFA Under-17 World Championship Peru 14.00Football:
FIFA Under-17 World Championship Peru 15.30 Football: Foot World
Cup Season 17.00 Wrestling: World Championship Budapest Hungary
18.00Boxing: to be announced 19.00Boxing: to be announced 21.00All
sports: WATTS 21.30 News: Eurosportnews Report 21.45 Freestyle
Motocross: US Tour Greenville United States 22.15Freestyle Motocross:
US Tour Greenville United States 22.45 Olympic Games: Mission to Tor-
ino (M2T) 23.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Ballykissangel 13.00 Teletubbies 13.25 Tweenies 13.45 Fimbles
14.05 Tikkabilla 14.35 Ace Lightning 15.00 Location, Location, Location
15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest Link 17.00 Doctors 17.30
EastEnders 18.00 Top Gear Xtra 19.00 Trouble At the Top 19.40 SAS
Desert – Are You Tough Enough? 20.40 Lenny Henry in Pieces 21.10
Casualty 22.00 Holby City 23.00 Janis Joplin 0.00 Maria Callas: A Big
Destiny 1.00 The Sonnet 1.30 In the Shadow of the Vesuvius 

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Africa's Secret Seven 13.00 When Expeditions Go Wrong: Lost in
the Jungle 14.00Seconds from Disaster: Zeebrugge Ferry Disaster 15.00
Air Crash Investigation: Racing the Storm 16.00 Battlefront: North Africa
16.30Battlefront: Bombing of Germany 17.00Storm Stories: Blown from
Her Arms 17.30 Storm Stories: Stranded With Sharks 18.00 Africa's
Secret Seven 19.00 When Expeditions Go Wrong: Sahara Nightmare
20.00Seconds from Disaster: Motorway Plane Crash 21.00Air Crash In-
vestigation: Deadly Delay Ad 22.00 Paranormal?: Human Combustion
23.00 Seconds from Disaster: Motorway Plane Crash 0.00 Air Crash In-
vestigation: Deadly Delay Ad

ANIMAL PLANET 
12.00 The Natural World 13.00 Tarantula – Australia's King of Spiders
14.00 Animal Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00
Amazing Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Meerkat Manor 17.30
Animals A-Z 18.00 Weird Nature 18.30 Nightmares of Nature 19.00 The
Beauty of Snakes 20.00 Mad Mike and Mark 21.00 Animal Cops Detroit
22.00 Meerkat Manor 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wild-
life SOS 0.00 The Beauty of Snakes 1.00 Weird Nature 1.30 Nightmares
of Nature 

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Jungle Hooks 13.00 Extreme
Engineering 14.00 Extreme Machines 15.00 Junkyard Mega-Wars 16.00
World Biker Build-Off 17.00American Chopper 18.00Mythbusters19.00
Extreme Engineering 20.00 Massive Machines 20.30 One Step Beyond
21.00 Wild Weather 22.00 Mythbusters 23.00 Forensic Detectives 0.00
Weapons of War

MTV
13.00 Pimp My Ride 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30
Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 The Rock Chart 18.00 Newlyweds
18.30My Super Sweet 16 19.00Power Girls 19.30The Osbournes 20.00
Top 10 at Ten 21.00 Punk'd 21.30 Wonder Showzen 22.00 Alternative
Nation 23.00 Just See MTV 

VH1
12.00 VH1 Hits 15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells
Like the 90's 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Storytellers
20.00Storytellers21.00VH1 Rocks 21.30Flipside22.00Top 5 22.30The
Fabulous Life of... 23.00 VH1 Hits 

CLUB
12.10Weddings 12.35Awesome Interiors 13.00Crimes of Fashion 13.30
Hollywood One on One 14.00G-Girls14.25City Hospital 15.10The Ros-
eanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 17.40 G-Girls 18.05
Staying in Style 18.30Hollywood One on One 19.00Girls Behaving Bad-
ly 19.25 The Villa 20.15 Sextacy 21.10 Sex and the Settee 21.35 My
Messy Bedroom 22.00 Men on Women 22.30 Women Talk 23.00
Entertaining With James 23.30 A Taste of Barbados 23.55 Come! See!
Buy! 0.25 G-Girls 0.50 Vegging Out 1.15 Backyard Pleasures 1.45
Hollywood One on One 

CARTOON NETWORK
12.00Dexter's Laboratory 12.30Ed, Edd n Eddy 13.00Codename: Kids
Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated
Series 14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 B-
Daman 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 18.00What's New Scooby-Doo? 18.30Tom and
Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 Looney Tunes 20.00 Dastardly &
Muttley in Their Flying Machines 20.30Scooby-Doo21.00Tom 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
12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole High 13.15 Spider-Man 13.40
Moville Mysteries 14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00 W.I.T.C.H.
15.30 Sonic X

MGM
12.00 Lawman 13.40 Report to the Commissioner 15.30 Till There Was
You 17.00 Smile 18.50 Convicts 20.25 Hadley's Rebellion 22.00 Three
Wishes of Billy Grier 23.40 Below the Belt 1.15 Posse

TCM
19.00 Pat and Mike 20.35 Where the Spies Are 22.25 The Tall Target
23.45 Mrs Miniver 1.55 That's Entertainment

HALLMARK
12.30 Love's Enduring Promise 14.15 Forbidden Territory: Stanley's Se-
arch for Livingstone 16.00 Just Cause 16.45 Hiroshima 18.30 Early Ed-
ition19.15Vinegar Hill 20.45State of Mind 22.30Early Edition 23.15Scar-
lett 0.45 Best of Friends 

BBC FOOD
12.00 Douglas Chew Cooks Asia 12.30 New Scandinavian Cooking
13.00 Madhur Jaffrey's Far Eastern Cookery 13.30 Worrall Thompson
14.00 Jamie Oliver's Pukka Tukka 14.30 Cupid's Dinner 15.00 Ever
Wondered About Food 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Rocco's Dolce
Vita 16.30 Tamasin's Weekends 17.00 Rachel's Favourite Food 17.30
Beyond River Cottage 18.00 Kitchen Takeover 18.30 My Favourite Chef
19.00 My Favourite Chef 19.30 Sophie's Weekends 20.00 Nigella Bites
20.30 Kitchen Takeover 21.00 Beauty and the Feast 21.30 Ready Stea-
dy Cook 

DR1
12.30 Lægens bord 13.00 TV Avisen med vejret 13.20 DR-Derude med
S¢ren Ryge Petersen 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Dawson's
Creek 14.45 Boogie Listen – Boblerne 15.00 Lucky Luke 15.25 Insekt-
oskop 15.30 Store N¢rd 16.00 Lille N¢rd! 16.30 TV Avisen med vejret
16.55 Dagens Danmark 17.20 SportNyt 17.25 TV Avisen 17.30 Hvad er
det værd? 18.00 Sporl¢s 18.30 Hammerslag 19.00 TV Avisen 19.25
Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Måske skyldig III 21.40 Clement Direkte
22.20 Arbejdsliv 22.50 Boogie Listen – Boblerne 

Svifi› um loftin blá og
fleyst um ví›ar grundir

Húni flugumferðarstjóri og flugkappi og hesta-
maðurinn Ingimar verða á skjánum í kvöld. 
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Það virðist fátt geta komið í veg
fyrir heimsyfirráð Sigur Rósar

sem fær frábæra dóma fyrir nýjustu
plötu sína og tónleika. Blaðamaður-
inn John Miller hjá National Revi-
ew kallar Sigur Rós svölustu hljóm-
sveit heims. Hann segir það þó fjar-
stæðu að kalla hljómsveitina rokk-
grúppu. Hún hafi haldið tónleika í
Strathmore sem sé heimili Fíl-
harmóníusveitarinnar í Maryland
þar sem gamla fólkið komi til að
hlusta. Engu að síður hafi staðurinn
verið heppilegur og tónleikar sveit-
arinnar frábærir. Miller segir að
strákarnir hafi nánast ekkert spjallað
við áhorfendur en það hafi verið í
góðu – þeir tjái sig í gegnum tón-
listina.

Páll Magnússon
hefur stimplað

sig inn af krafti sem
nýr útvarpsstjóri.
Áður en hann tók
til starfa var búið að
leggja drög að
vetrardag-
skránni og full-
móta hana, en
nú er allt fyrirkomulag komið í upp-
nám vegna afkipta Páls. Nýr þáttur
mun líta dagsins ljós eftir tæpar
tvær vikur og þykir mönnum það
heldur knappur tími. Eins og komið
hefur fram verða þættirnir Kastljós,
Óp-ið og Mósaík lagðir niður í nú-
verandi mynd til að sameinast í
þáttinn Opið hús. Leggjast þessar
ráðagerðir Páls misvel í starfsmenn
og nafnið er mikið deiluefni.

17 ára týnd í
17 daga
Sandra strauk

úr meðferð og

finnst hvergi

Þorsteinn J. Vilhjálmsson er nú á
fullu við að leggja lokahöndina á
fótboltasögur Guðna Bergssonar.
„Þetta er alls ekki ævisaga held-
ur fótboltasaga. Guðni er náttúr-
lega ekki nema rétt fertugur,“
segir hann.

Þorsteinn hefur þurft að viða
að sér heimildum víða og brá sér
meðal annars til Bolton þar sem
hann heimsótti liðið Bolton.
Hann fór einnig í heimsóknir til
dagblaðanna sem fóru oft lof-
samlegum orðum um þennan
fyrrum fyrirliða Bolton Wander-
es. Þar að auki fór Þorsteinn
ásamt Guðna á leik Bolton og
Blackburn Rovers. „Þetta var ná-
grannaleikur. Það var svo sem
ekki mikið í hann spunnið,“ segir
Þorsteinn en hann er sjálfur
landsþekktur knattspyrnu-
áhugamaður.

Guðni naut gríðarlegrar hylli
á sínum tíma í Bolton og segist
Þorsteinn hafa fundið fyrir því í
heimsókn sinni til borgarinnar.

„Hann er mikil goðsögn og einn
af mestu sonum borgarinnar.
Hann hefur markað sín spor í
sögu félagsins,“ segir Þorsteinn
sem ræddi meðal annars við Sam
Allardyce, framkvæmdastjóra
Bolton. „Hann tjáði mér að þeir
hefðu byggt liðið að einhverju
leyti upp í kringum Guðna vegna
þess hversu frábær leiðtogi hann
hefði verið innan jafnt sem utan
vallar,“ segir hann. 

Þorsteinn segir ótrúlega hluti
hafa drifið á daga Guðna. Þá hafi
leikmaðurinn komist í kynni við
magnaða leikmenn. Ferill hans
hafi þó ekki alltaf verið dans á
rósum og í bókinni tjái hann sig
um mál sem hann hefur hingað
til þagað um.“ Hann fer í gegn-
um landsliðsferil sinn og atvik í
kringum hann en það markaði
djúp spor á feril hans,“ segir
Þorsteinn og tekur fram að
Guðni sjálfur hafi verið frábær
sögumaður. „Þetta rígheldur,“
segir Þorsteinn. ■

Skrifar boltasögur Gu›na Bergs

Á LEIK MEÐ GUÐNA BERGS Knatt-
spyrnuhetjan Guðni Bergs og Þorsteinn J.
Vilhjálmsson sjást hér á leik Bolton og
Blackburn sem var víst ekki upp á marga
fiska.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Fernando Alonso.

Pólsku þingkosningarnar.

Louis.

Bachelor eða Piparsveinninn, eins
og hann heitir upp á íslensku, er
þegar farinn að valda titringi. Á
vefmiðlum má sjá skoðanir fólks
á fyrsta þættinum og á vefsíðunni
www.blog.central.is/DrumaTix er
fyrirsögnin „Svindl í Íslenska
Bachelornum“. Þar heldur grein-
arhöfundur því fram að hann hafi
verið að fylgjast með upptökum á
þættinum og að íslenski pipar-
sveininn sé að rúnta um á glæsi-
bifreiðum, fari í sleik við stelpur
og hafi nú þegar sparkað ein-
hverjum þeirra heim. Á fimmtu-
daginn vöktu lokaorð kynnisins,
Jóns Inga Hákonarsonar, þó enn
meiri athygli. Hann gaf það í skyn
að atkvæðagreiðsla færi fram. 

Maríanna Friðjónsdóttir, fram-
leiðslustjóri þáttanna hjá Saga
Film, segir það aldrei hafa staðið
til að fólk fengi að velja pipar-
sveininn. Það hafi orðið misskiln-
ingur vegna orða Jóns Inga.
„Áhorfendum gefst kostur á því
að láta álit sitt í ljós. Þjóðin er
kannski ekki á sama máli og við,“
segir hún en er að öðru leyti þög-
ul sem gröfin hvað varðar fram-
vindu þáttanna. Enda hafa allir
starfsmenn, þátttakendur og aðrir
sem að þættinum standa, skrifað
undir trúnaðarskjal sem reynist
mönnum dýrkeypt að brjóta. „Það
er mikið í húfi og við viljum ekki
rífa konfektmolann frá áhorfend-
um,“ segir Maríanna.

Það er þó greinilegt að mikil
spenna er hlaupin í þáttinn. Upp-
haflega var áætlað að leitarþætt-
irnir yrðu fjórir. Þar átti að
kynna piparsveinana sem valdir
höfðu verið auk stúlknanna sem
sóttu um. Nú hefur þessum þátt-
um verið fækkað um helming.
Hvort það sé vegna þess að Gróa
er þegar farin á leit skal ósagt
látið en ljóst að framleiðendur
þáttarins gera allt sem í sínu
valdi stendur til að halda sem
mestri spennu í kringum þættina.
Næstkomandi fimmtudag verða

stúlkurnar sem berjast um hjarta
Piparsveinsins kynntar og viku
síðar verður Piparsveinninn af-
hjúpaður. Maríanna segir þetta
vera vegna þeirra miklu við-

bragða sem fyrsti þátturinn hafi
fengið. „Áhorfendur geta ekki
beðið eftir að hitta piparsvein-
inn,“ segir hún. 

freyrgigja@frettabladid.is

JÓN INGI Einhverjum fannst kynnirinn gefa til kynna að áhorfendur fengju að kjósa. Það
stóð hins vegar aldrei til að sögn framleiðenda þáttanna.

BACHELOR: LEITARÞÁTTUNUM FÆKKAÐ

Áhorfendur geta ekki beðið

Dótið? Motorola V3x.

Sem er? Baráttan á farsímamarkaðnum harðnar.
Farsímaframleiðendur keppast við að búa til síma
sem eru eins litlir og hugsast getur en búa jafn-
framt yfir fjölbreyttum möguleikum. Ef fram fer
sem horfir verða þessi litlu samskiptatæki það
eina sem við höfum þörf fyrir. Motorola tilkynnti í
gær um nýjan síma sem á eftir að veita Nokia
harða keppni í framtíðinni.

Gallar? Það hefur ekki gefist tækifæri til að útlista
galla þessa síma þar sem hann er enn ekki kom-
inn á markað. Motorola – símarnir hafa hingað til
ekki náð að ógna vinsældum Nokia en spurning
hvort þessi sími komi til með að gera harða at-
lögu að finnska risanum.

Kostir? Síminn mun innihalda VGA-mynd-
bandsupptökuvél auk hefðbundinnar
myndavélar með 8x aðdráttarlinsu. Eigendur
þessa síma eiga ekki að þurfa annað en
símann í frí ef þeir vilja á annað borð festa
það á mynd. Hægt verður að vinna mynd-
irnar og senda þær áfram sem mms-skila-
boð. Síminn er með bluetooth tengi og
það verður hægt að hlusta á útvarp úr
símanum. Nýi Motorola-síminn hefur
WAP 2.0 leitarvél auk þess sem hægt
verður að hlaða niður tónlist á hann. 

Verð? Hefur ekki fengist staðfest enn
þá þar sem hann var kynntur í gær.
Hann kemur á almennan markað í lok
ársins og þá verður tilkynnt hvað
hann kostar.

...fær Ölgerðin Egill Skallagríms-
son fyrir að hefja framleiðslu á
bjór sem bruggaður er úr ís-
lensku byggi. Í framtíðinni gæti
íslenskt korn farið að leysa hið
innflutta af hólmi.

HRÓSIÐ

DÓTAKASSINN MOTOROLA V3X

Fjölnota samskiptatæki

FRÉTTIR AF FÓLKI

Lárétt: 2 æra, 6 smáorð, 8 tíndi, 9 gugg-
in, 11 í röð, 12 giskum, 14 flanar, 16
utan, 17 örn, 18 verkur, 20 tónn, 21 tréí-
lát.
Lóðrétt: 1 garð, 2 belti, 4 steintegund, 5
svei, 7 fréttir, 10 lifir í sjó, 13 dvelja, 15
umrót, 16 stefna, 19 gerist í hnefaleikum

Lausn.
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Lárétt:2sómi,6ef, 8las,9grá, 11 rs, 12
getum,14ganar, 16án,17ara,18tak,
20as,21trog.
Lóðrétt:1vegg,3ól,4marmara,5iss,7
fregnar, 10áta,13una,15rask,16átt,
19ko.
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BAKÞANKAR
KRISTÍNAR HELGU 
GUNNARSDÓTTUR

Skálmöld
skúrka

28. sept. – 2. okt. 2005

Reykjavik Jazz Festival

Mikill er sá straumur tölvu-
pósts sem rennur eftir raf-

rænum hraðbrautum og mun seint
þola dagsins ljós. Það er eins gott
að gæta þess hvað skrifað er og
hvert það fer. Menn hafa áður
farið flatt á tölvupósti um Krónus-
feðgana. Jón, Jón og Jón og Jónína
og Jóhannes ásamt Málgagninu
eru í aðalhlutverki í framhaldssög-
unni lygilegu. Valdamiklir hvíslar-
ar standa í skugga á hliðarlínu.
Hróp um að kæra hina og þessa
fyrir að birta einkapóstinn eru þó
aðeins hjáróma fyrirskipanir um
að drepa sendiboðann. Einhverjir
velta því fyrir sér hverjir sjái um
tímasetningar í þessum farsa. Þær
eru óvenju vel heppnaðar um
þessar mundir.

RÁÐGJAFARÞJÓNUSTA Mogg-
ans er öflugri en nokkru sinni fyrr
og þýðendaþjónustan er nýjung.
Nú er svo komið að litli maðurinn
getur sótt réttlætið þangað. Þá má
jafnvel biðja þar um huggun frá
ónafngreinda manninum sem á
innmúraða og ófrávíkjanlega
tryggð eins af æðstu dómendum
þjóðarinnar. Þar er fingraförum
eytt – hvernig sem að því er farið
og hverjir sem það nú kunna.

SKÁLMÖLD er runnin upp í sið-
gæðisvitund þjóðar. Viðskipta-
skúrkar, stjórnmálarefir, blaða-
hundar, götustrákar og vígalegar
valkyrjur þeysa um með gömul
tölvubréf á lofti. Í hliðargötum
standa frakkaklæddir menn með
hattana ofan í augum og bíða þess
að stormviðrinu linni. Höfðingjar
og húsfrúr senda digurbarkalegar
yfirlýsingar frá útlöndum. Við hin
sitjum hér heima á landinu bláa og
fylgjumst með orrustunni um pen-
ingana og völdin – fylgjumst með
hefndum sem háttsettir og ónefnd-
ir menn fyrirskipa. Eins reiði er
annars verkfæri og nýjar Íslend-
ingasögur eru skrifaðar daglega. 

STURLUNGAÖLD var örlaga-
tími í sögu þjóðarinnar. Þá deildu
höfðingjaættir landsins um völd
og fé þar til þjóðin glataði sjálf-
stæði sínu í hendur erlendra vald-
hafa. Alþýðan stóð ráðþrota og var
látin leggja blessun sína yfir
gjörðir misvitra ógæfumanna. Enn
á ný horfir almenningur í landinu
upp á valdsmenn og peningaöfl
berast á banaspjótum. Vald spillir
– hvort sem menn eiga of margar
sjoppur eða sitja of lengi í reyk-
fylltum bakherbergjum. Hvert
verður hlutskipti þjóðar í þetta
sinn? Hvar er nú sómi hennar,
sverð og skjöldur? ■


