
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

ÞYKKNAR UPP sunnan og vestan til
þegar líður á daginn og fer að rigna í kvöld.
Skúrir eða slydduél á Norður- og Austur-
landi. Hvassviðri í kvöld sunnan og vestan
til. Hlýnandi veður. VEÐUR 4
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Flugvöllinn áfram
Ólafur F. Magnúson borgarfulltrúi seg-
ir að í stað þess að flytja innanlands-
flugið frá Reykjavík sé skynsamlegra
að haga málum þannig að hófleg upp-
bygging eigi sér stað í
norðurhluta Vatns-
mýrarinnar og halda
eftir flugvelli í suður-
hlutanum.

UMRÆÐAN 26

Ástarfleyið trekkir að
Um 400 manns sóttust
eftir því að komast að
sem farþegar á Ástar-
fleyinu. Verið er að velja

keppendur.

FÓLK 54

Fékk hrærivél í 
sjötugsafmælisgjöf

GUÐRÚN HELGADÓTTIR

Í MIÐJU BLAÐSINS  

• tíska • heilsa • heimili

▲

Matargúru ritst‡rir n‡rri
heimasí›u Gestgjafans

NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR

MATUR 46

▲

VEÐRIÐ Í DAG

ískaldur

Léttur öllari ROYAL

Nýr 
       Faxe

Fjölmiðlar skipta um andlit
Mannabreytingar á fjölmiðlum
landsins, þar sem RÚV og
Stöð 2 berjast um bestu
bitanna, minna helst á
félagaskipti
knattspyrnumanna.

FÓLK 48

Dýraverndunarsinnar:

Gruna›ir um
líkfljófna›
BRETLAND Lögregla í Bretlandi
hefur handtekið fimm manns í
tengslum við rán á líki hinnar 82
ára gömlu Gladys Hammond.
Líkinu var rænt úr kirkju í Staf-
fordskíri í október 2004. Þrír
karlar og kona eru grunuð um
samsæri og önnur kona er sökuð
um að hafa ráðist á lögreglu-
menn.

Hammond var ættingi fólks
sem rak eldisstöð fyrir naggrísi
sem seldir voru til tilraunastofa
víðs vegar um Bretland. 

Mikla athygli vakti þegar lík-
inu var stolið og voru þá
dýraverndunarsinnar strax
grunaðir. Enda kom fljótlega í
ljós  til að tilgangurinn með því
að stela líkinu var tilraun til að
kúga eigendur eldisstöðvarinn-
ar til að hætta rekstrinum. 

Eldisstöðinni var svo lokað í
ágúst síðastliðnum eftir að
eigendunum hafði borist fjöl-
margar hótanir frá öfgasinnuð-
um dýraverndunarhópum. ■

Sigurjón Sighvatsson í viðræðum um meirihlutakaup á dönsku fasteignafélagi:

Átta milljar›a fasteignafélag
VIÐSKIPTI Fasteignafélag í eigu Sig-
urjóns Sighvatssonar mun, ef
samningar nást þar um, kaupa
meirihluta í dönsku fasteignafélagi
sem á um 150 íbúðir, verslunar- og
skrifstofuhúsnæði og byggingar-
land í Kaupmannahöfn. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins er Sigur-
jón nú í Kaupmannahöfn þar sem
viðræður vegna kaupanna eru á
lokastigi en gert er ráð fyrir því að
gengið verði endanlega frá þeim
um helgina. Danska félagið, sem er
í eigu einstaklinga, er metið á um
átta milljarða íslenskra króna og er
ekki skráð á markað. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru það Íslandsbanki í Lúx-
emborg og Íslandsbanki hér heima
sem vinna að fjárfestingunni með
Sigurjóni en félag Sigurjóns og fjöl-
skyldu hans, Heimiliskaup ehf.,

mun fjárfesta í danska félaginu.
Eignir danska félagsins eru einkum
í hjarta Kaupmannahafnar.

Íslendingar hafa að undan-
förnu verið umsvifamiklir í Kaup-

mannahöfn og er skemmst að
minnast kaupanna á verslunar-
miðstöðvunum Magasin Du Nord
og Illums auk raftækjaverslan-
anna Merlin. - hb

FRÁ KAUPMANNAHÖFN Sigurjón Sighvatsson vill kaupa danskt fasteignafélag með eignir í
Kaupmannahöfn.
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LEIKSKÓLAMÁL „Vandamál við að
manna leikskólana okkar eru
óþekkt og enginn þeirra hefur
staðið frammi fyrir því að þurfa
að loka deildum,“ segir Margrét
Pála Ólafsdóttir, formaður Sam-
taka sjálfstæðra skóla. Samtök
sjálfstæðra skóla eru regnhlífar-
samtök sjálfstætt rekinna leik- og
grunnskóla. Innan þeirra starfa 26
leikskólar á höfuðborgarsvæðinu
sem sinna um 1500 nemendum.

Margrét Pála telur að ekki sé
um teljandi launamun að ræða
milli starfsmanna á leikskólum
samtakanna og leikskólum sem
reknir eru af Reykjavíkurborg.
„Við búum við ákveðið rekstrar-

legt sjálfstæði sem gerir okkur
kleift að hafa frumkvæði í starfs-
mannahaldinu,“ segir Margrét.
Hún telur að nútímaleg starfs-
mannastjórnun sé lykillinn að vel-
gengni skóla innan samtakanna.
„Borgaryfirvöld og leikskólastjór-
ar hjá borginni hafa góðan vilja til
þess að leita lausna en búa ekki
við sama frjálsræði og við,“ bætir
Margrét við. Hún segir að reynt
sé að veita starfsfólki umbun sem
ekki sé þó alltaf í formi peninga.

Viðvarandi vandi blasir við á
mörgum leikskólum á höfuðborg-
arsvæðinu. Dæmi eru um að ein-
staka leikskóla vanti sjö starfs-
menn til þess að geta sinnt eðli-

legu starfi. Fundur var í fyrra-
kvöld í leikskólanum Laufskálum
í Grafarvogi þar sem foreldrar,
kennarar og borgarfulltrúar hitt-
ust til þess að ræða stöðu mála.
Guðlaugur Þór Þórðarson borgar-
fulltrúi sat fundinn. „Það er aug-
ljóst að hér er um neyðarástand að
ræða sem við verðum að vinna
bug á hið fyrsta,“ segir Guðlaug-
ur. Hann segir stjórnmálamenn
hafa gert of lítið úr vandanum og
brugðist of seint við. Hann ítrekar
að þessi gagnrýni beinist ekki að
starfsfólki skólanna, sem nú um
stundir vinni gott starf undir erf-
iðum kringumstæðum.

- saj

Sjálfstæ›ir leikskólar
eru fullmanna›ir
Leikskólar Reykjavíkurborgar búa vi› skort á starfsfólki og lokanir á deildum.
Á sama tíma hefur sjálfstætt reknum leikskólum tekist a› halda sínu starfs-
fólki og ekki hafa or›i› truflanir á starfi fleirra.

Þingforseti brýtur lög:

Sekur um
samsæri
WASHINGTON, AP „Ég hef ekkert
gert af mér. Ég er saklaus,“ sagði
repúblikaninn og þingmaðurinn
Tom DeLay á blaðamannafundi í
Hvíta húsinu í Washington í gær.
DeLay þurfti að yfirgefa stöðu
sína sem forseti fulltrúadeildar
Bandaríkjaþings í gær eftir að
kviðdómur í Texas úrskurðaði
hann sekan um samsæri og lög-
brot í fjármögnun kosninga-
baráttu sinnar. 

DeLay gagnrýndi saksóknar-
ann Ronnie Earle harðlega og
kallaði hann meðal annars öfga-
mann. „Okkar verk í Texas er að
ákæra þá sem gerast brotlegir
um misnotkun á valdi sínu og
upplýsa almenning um þess hátt-
ar mál,“ var svar Earles við gagn-
rýninni. Delay er fyrsti deildar-
forseti sem þarf að segja af sér í
meira en hundrað ár.

- saj

TOM DELAY FYRRVERANDI ÞINGFORSETI DeLay gengur til fundar við flokksfélaga sína í Repúblikanaflokknum í Washington í gærkvöld
eftir að hafa tilkynnt afsögn sína á blaðamannafundi. Kviðdómur í Texas úrskurðaði DeLay sekan um samsæri og lögbrot við fjármögnun
kosningabaráttu.
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Svona á að spila vörn
Fylkismenn, undir stjórn Sigurðar Vals

Sveinssonar,  eru að spila bestu
vörnina í DHL-deild karla ef

marka má stöðu
mála eftir þriðju

umferðina sem fór
fram í gær. Fram er eina

taplausa liðið.
ÍÞRÓTTIR 35



2 29. september 2005  FIMMTUDAGUR

Landspítalinn er yfirfullur og mikið álag er á starfsfólki:

Sjúklingar fluttir á Akranes
HEILBRIGÐI „Það er mjög erfitt
ástand um þessar mundir því við
stjórnum ekki aðstreymi sjúk-
linga,“ segir Magnús Pétursson,
forstjóri Landspítala - háskóla-
sjúkrahúss. „Bæði er verið að
taka á móti bráðveiku fólki en
líka fólki sem hefur verið á
biðlistum. Þetta er háannatími og
það leiðir til þess að spítalinn er
yfirfullur og rúmlega það.“

Spítalinn hefur verið að leita
til annarra sjúkrastofnana á höf-
uðborgarsvæðinu og í nágrenn-
inu, og einhver dæmi eru um að
sjúklingar séu fluttir á Akranes. 

Anna Stefánsdóttir hjúkrunar-
forstjóri segir undanfarna viku

hafa verið toppinn á ísjakanum
eftir annasaman septembermán-
uð. Hún segir enga augljósa
ástæðu vera fyrir miklum veik-
indum undanfarið og telur að
þetta sé ekki haustflensa. „Við
höfum þó reyndar á tilfinning-
unni að mönnunarekla á hjúkrun-
arheimilum í haust hafi hugsan-
lega áhrif,“ segir Anna, en fyrir
vikið hafi ekki verið hægt að út-
skrifa jafnmarga. Það sé þó að-
eins hluti vandans. - grs

Fundað um framtíð Reykjavíkurflugvallar:

Samrá› vi› landsbygg›ina
SVEITASTJÓRNARMÁL Stýrihópur um
framtíðarskiplag í Vatnsmýrinni
hefur uppi áform um að halda
kynningarfundi á Ísafirði, Akur-
eyri og Egilstöðum um hugsanleg-
an flutning Reykjavíkurflug-
vallar. Stefnt er að því að kynna
málið fyrir notendum utan höfuð-
borgarsvæðisins. Fundina stend-
ur til að halda í lok október. „Það á
að reyna að velta upp mörgum
flötum málsins og veita svör við
þeim spurningum sem kunna að
koma upp,“ segir Dagur B.
Eggertsson borgarfulltrúi.

Dagur segir það brýnt að borg-
aryfirvöld geti útskýrt sjónarmið
sín milliliðalaust. „Það þarf að ná
þessu máli upp úr skotgröfunum,“
segir Dagur. Stýrihópurinn hefur
hafið samstarf við umhverfis-
ráðuneytið um undirbúning fund-
anna. Dagur segir að stefnt sé að
því að á þessum fundum verði

þeir fulltrúar yfirvalda sem geti
svarað spurningum sem eðlilegt
sé að komi upp hjá þeim sem nýta

sér flugvöllinn. Dagur telur að
vaxandi skilningur sé fyrir því að
breytinga sé að vænta. - saj

BAUGSMÁL Jónína Benediktsdóttir
átti fund um Jón Gerald og Baug
með ráðherra í ríkisstjórn Davíðs
Oddssonar, Valgerði Sverrisdótt-
ur, þremur vikum áður en Davíð
Oddsson fundaði með Hreini
Loftssyni, stjórnarformann
Baugs, í London.

Fundur Valgerðar og Jónínu
var 4. janúar 2002 en Hreinn og
Davíð funduðu 26. janúar sama ár.
Hreinn hefur haldið því fram að á
þeim fundi hafi Davíð Oddsson
nafngreint Jón „Gerhard“ og fyr-
irtækið Nordica sem ætti í
vafasömum viðskiptum við Baug.
Davíð hefur æ síðan neitað því að
hafa haft vitneskju um Jón Gerald
á þessum tíma.

Strax eftir heimkomuna frá
London lýsti Hreinn því fyrir
stjórnarmönnum í Baugi að á
fundi sínum með Davíð í London
hefði forsætisráðherra lýst því að
spilling ætti sér stað hjá feðgun-
um Jóni Ásgeiri Jóhannessyni,

forstjóra Baugs, og Jóhannesi
Jónssyni, stjórnarmanni fyrir-
tækisins. Í því samhengi nefndi
Davíð, að sögn Hreins, fyrirtækið
Nordica og forráðamann þess Jón
„Gerhard“.

Þegar fjölmiðlar skýrðu fyrst
frá fundi Hreins og Davíðs, rúmu
ári eftir fundinn, sagðist Davíð
ekki hafa heyrt minnst á Jón Ger-
ald Sullenberger fyrr en í tengsl-
um við lögreglurannsóknina á
Baugi.

Hreinn varaði aðra stjórnend-
ur Baugs við því strax eftir fund-
inn með Davíð í London að þess
væri að vænta að lögregla eða yf-
irvöld samkeppnismála eða
skattamála myndu eitthvað aðhaf-
ast gagnvart fyrirtækinu á næst-
unni. Á stjórnarfundi í Baugi í

febrúar í fyrra lýstu stjórnar-
menn miklum áhyggjum sínum
vegna andúðar forsætisráðherra
á Baugi. Stjórnarmenn ræddu
málið í þaula og þar kom fram hjá
Þorgeiri Baldurssyni, stjórnar-
manni og formanni fjáröflunar-
nefndar Sjálfstæðisflokksins, að
„valdamiklir aðilar í viðskiptalíf-
inu hefðu miklar áhyggjur“ vegna
forsætisráðherra. Þar var fært til
bókar að fyrirtækið Nordica hefði
verið tengt Baugi.

Aðspurð sagðist Valgerður
Sverrisdóttir ekki hafa skýrt
Davíð Oddssyni frá fundi sínum
og Jónínu. Hún staðfesti að hafa
átt þennan fund með Jónínu en
sagðist ekki hafa rætt þennan
fund efnislega við nokkurn ráð-
herra.                    sda@frettabladid.is

Þórhallur Gunnarsson:

Flytur sig 
yfir á Torgi›
FJÖLMIÐLAR Þórhallur Gunnarsson
hefur flutt sig frá Stöð 2, þar sem
hann hefur séð um þáttinn Ísland í
dag, yfir til Ríkissjónvarpsins. Þar
á bæ verður Þór-
hallur ritstjóri
nýs dægurmála-
þáttar sem hefur
nú vinnuheitið
Torgið í stað Op-
ins húss og verður
á dagskrá í kjölfar
kvöldfrétta.

Þórhallur fyllir
þarna skarð Loga Bergmanns Eiðs-
sonar sem í fyrradag hætti hjá Rík-
issjónvarpinu og gekk til liðs við
Stöð 2. - saj

Vaxtaákvörðun Seðlabankans:

Spá› mikilli
hækkun
EFNAHAGSMÁL Bæði greiningardeild
KB banka og Landsbankans spá því
að Seðlabankinn hækki stýrivexti
sína um hálft prósent í dag þegar
Peningamál verða gefin út. Stýri-
vextir Seðlabankans munu þá fara
í tíu prósent og hafa þá tvöfaldast
frá því að vaxtahækkunarferlið
hófst í maí í fyrra.

Verði af hækkun munu bankar
líklega fylgja í kjölfarið og hækka
vexti á inn- og útlánum sínum.

Sérfræðingar rökstyðja vaxta-
hækkun með því að vaxandi ótti
sé við aukna verðbólgu og þenslu
í samfélaginu. Meiri hækkun en
sem nemur hálfu prósenti mun að
öllum líkindum styrkja gengi
krónunnar en minni hækkun
verka öfugt. - eþa

ÞÓRIR GUÐMUNDSSON Yfirgefur Rauða
krossinn og fer til Stöðvar 2.

Þórir Guðmundsson:

N‡r vara-
fréttastjóri
FJÖLMIÐLAR Þórir Guðmundsson var
í gær ráðinn varafréttastjóri
Stöðvar 2. Hann mun stýra gæða-
og þróunarstarfi á fréttastofunni
auk þess að flytja erlendar fréttir.
Undanfarin sex ár hefur Þórir
starfað sem yfirmaður útbreiðslu-
sviðs Rauða kross Íslands. Hann
mun gegna því starfi þar til í októ-
ber en starfa á Stöð 2 samhliða því. 

Þórir mun starfa við hlið Þórs
Jónssonar varafréttastjóra. Þórir
var meðal fyrstu starfsmanna
Stöðvar 2 þegar hún hóf starf-
semi. - saj

STURLA BÖÐVARSSON SAMGÖNGURÁÐ-
HERRA Segir viðurlög vera hörð við því að
brjóta gegn friðhelgi einkalífsins.

Samgönguráðherra:

Vill sérstök
vi›brög›
BAUGSMÁL Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra hefur skipað Póst-
og fjarskiptastofnun að bregðast
sérstaklega við vegna frétta í
Fréttablaðinu sem byggja á skjöl-
um sem blaðið hefur komist yfir.
Póst- og fjarskiptastofnun hefur
eftirlit með fjarskiptafyrirtækj-
um og starfsmönnum þeirra. 

Í bréfi til stofnunarinnar segir
Sturla að tölvupóstur og önnur
gögn um einkamálefni fólks njóti
ríkrar verndar í stjórnarskrá og
fjarskiptalögum. Hann segir við-
urlögin hörð. - saj

SPURNING DAGSINS
Valgeir, er Spilverki› gerandi
í Baugsmálinu?

„Nei, en það er fagnaðarefni að jafn
músíkalskur maður og Tryggvi Jónsson
skuli vitna í gott kvæði eftir Þorstein
Valdimarsson við lag eftir sjálfan mig.“ 

Valgeir Guðjónsson lék á gítar og söng í Spilverki
þjóðanna en í meintu hótunarbréfi til Jón Geralds
Sullenberger vitnaði Tryggvi Jónsson, fyrrum for-
stjóri Baugs, í texta úr lagi Spilverksins.
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ANNA KRISTINSDÓTTIR, DAGUR B. EGGERTSSON OG HANNA BIRNA KRISTJÁNSDÓTTIR
Stýrihópur um málefni Vatnsmýrarinnar áætlar að kynna málið á Akureyri, Ísafirði og
Egilsstöðum.

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR VIÐSKIPTARÁÐHERRA Staðfestir að hún hafi átt fund um mál
Jóns Geralds Sullenberger með Jónínu Benediksdóttur 4. janúar 2002.

Rá›herra vissi af Jóni
Gerald í janúar 2002
Jónína Benediktsdóttir funda›i me› vi›skiptará›herra um mál Jóns Geralds
og Baugs flremur vikum á›ur en Daví› Oddsson funda›i me› Hreini Loftssyni
um máli› í London. Hreinn hefur sagt a› Daví› hafi flá nefnt Jón „Gerhard”.

JÓNÍNA BENEDIKTSDÓTTIR Ræddi mál
Jóns Geralds við viðskiptaráðherra þremur
vikum áður en Davíð Oddsson og Hreinn
Loftsson ræddu um Baug í London.

LANDSPÍTALINN Miklar annir hafa verið
þar síðasta mánuðinn.
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SVEITARSTJÓRNARMÁL

BÆJARSTJÓRN HAFNARFJARÐAR
VILL SAMEININGU Bæjarstjórn
Hafnarfjarðar lýsir yfir stuðn-
ingi sínum við sameiningu Hafn-
arfjarðar og Vatnsleysustrandar-
hrepps í kosningum 8. október.
Þá hvetur bæjarstjórnin íbúa í
Hafnarfirði til að kynna sér vel
þær upplýsingar sem liggja fyrir
og jafnframt að taka þátt í kosn-
ingunum. Í skýrslu ráðgjafafyrir-
tækisins ParX um áhrif samein-
ingar segir að fjölmargir þættir
bendi til þess að sameining þess-
ara sveitarfélaga sé góður kostur
fyrir íbúa beggja sveitarfélag-
anna.

ÞÓRHALLUR
GUNNARSSON Nýr
ritstjóri Torgsins.
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Yfirlýsing frá Baugi vegna nýrra upplýsinga í Baugsmálinu:

Íhuga a› fara fram á opinbera rannókn
BAUGSMÁL Fyrirsvarsmenn Baugs
munu kanna hvort efni sé til opin-
berrar rannsóknar á gjörðum
Styrmis Gunnarssonar, Jónínu
Benediktsdóttur, Jóns Geralds
Sullenberger, Jóns Steinars Gunn-
laugssonar og Kjartans Gunnars-
sonar. Einnig hvort aðrir tengist
þessum hópi, leynt eða ljóst, að
því er fram kemur í yfirlýsingu
frá félaginu.

„Þá mun félagið meta réttar-
stöðu sína í sambandi við meið-
yrði í þess garð og forsvarsmanna
þess, og þá einnig í tengslum við
skaðabótamál sem félagið hefur
hafið undirbúning að.“

Þá segir: „Aðalatriði málsins er
sú aðför sem sterkar vísbending-

ar eru um að skipulögð hafi verið
á ritstjórnarskrifstofu Morgun-
blaðsins til þess að brjóta Baug
Group og fyrirsvarsmenn þess á
bak aftur í íslensku atvinnulífi, án
þess að skeyta nokkuð um afleið-
ingar þess fyrir félagið, hluthafa
þess og þúsundir starfsmanna.“

Undir yfirlýsinguna ritar
Hreinn Loftsson, stjórnarformað-
ur Baugs. - sda

Fréttirnar voru stór‡ktar
Heimsbygg›in fylltist óhug eftir a› hafa heyrt fréttaflutning af aflei›ingum fellibylsins Katrínar. Nú er
hins vegar a› koma í ljós a› fréttirnar voru í mörgum tilvikum meira í ætt vi› tröllasögur en raunveru-
legar l‡singar á flví sem ger›ist.

BANDARÍKIN

LÖGREGLUSTJÓRINN HÆTTUR
Lögreglustjórinn í New Orlans hef-
ur sagt starfi sínu lausu fyrirvara-
laust. Lögreglan í New Orleans
hafði áður tilkynnt að fram myndi
fara rannsókn á því hvers vegna
um 250 lögreglumenn mættu ekki
til vinnu eftir að fellibylurinn
Katrín reið yfir borgina á dögun-
um, en lögreglumönnunum gæti
hugsanlega verið refsað fyrir það.

BEIN Á ÞAKINU
Verkamenn sem unnu að viðgerð-
um á skýjakljúfi á Manhattan
fundu á dögunum mannabein á
þakinu. Skýjakljúfurinn stóð
nærri Tvíburaturnunum og
skemmdist nokkuð í hryðjuverka-
árásunum 11. september 2001.
Beinin eru því talin vera af fórn-
arlambi þess hildarleiks.

Sjálfmorðssprengja:

Bana›i níu
hermönnum
KABÚL, AP Sjálfsmorðsprengjumað-
ur á mótorhjóli sprengdi vítisvél
sína fyrir utan þjálfunarbúðir
hermanna í Kabúl í gær með þeim
afleiðingum að níu létust og 28
særðust.

Í kjölfar sprengingarinnar lok-
uðu bandarískir hermenn og frið-
argæsluliðar á vegum NATO þeim
hluta höfuðborgarinnar þar sem
árásin var gerð. Enginn hefur lýst
ábyrgð á hendur sér en árásir á
borð við þessar eru fátíðar. Í ágúst
2004 sprengdu talibanar sprengju
við skrifstofur bandarísks fyrir-
tækis og þá dóu tíu manns.

Tíu dagar eru síðan þingkosn-
ingar fóru fram í Afganistan og
því hefur viðbúnaður þar verið
mikill. ■

FJÖLMIÐLAR Rangfærslur og ýkjur
einkenndu fréttir bandarískra fjöl-
miðla af ástandinu í New Orleans
og nágrenni eftir að fellibylurinn
Katrín reið yfir í ágústlok. Ástæð-
an er skortur á samskiptum en
einnig kynþáttafordómar. Þetta er
fullyrt í grein í breska blaðinu The
Independent í gær.

Eftir að fellibylurinn Katrín
gekk á land í sunnanverðum
Bandaríkjunum og flóðgarðar
brustu við New Orleans með þeim
afleiðingum að borgin fór undir
vatn fóru strax að berast óhugnan-
legar sögur af ástandinu þar. Al-
gert niðurbrot siðferðisgilda virt-
ist hafa átt sér stað, stigamenn
fóru um ránshendi og óttast var að
tugir þúsunda hefðu látið lífið. Sér-
staklega átti ástandið að vera
slæmt í Superdome-íþróttahöllinni
og í ráðstefnumiðstöð þar sem
flóttamenn höfðust við innan um
rotnandi lík, saur á gólfum og án
matar og vatns. Þaðan bárust sög-
ur af morðum og nauðgunum, jafn-
vel á börnum.

Nú er hins vegar að koma í ljós
að í Superdome-höllinni dóu ein-
ungis sex manns. Fjórir dóu af
eðlilegum orsökum, einn af of-
neyslu fíkniefna og einn framdi
sjálfsmorð. Engar staðfestar heim-
ildir eru fyrir morðum þar. Í ráð-
stefnumiðstöðinni áttu 24 að hafa
verið myrtir, þar hafa aðeins fund-
ist fjögur lík og virðist eitt dauðs-
fallið hafa verið af manna völdum.
Fjögur morð voru framin í New
Orleans þessa örlagaríku viku, rétt
eins og hverja aðra viku í árinu.
Frásagnir af gripdeildum og ráns-
ferðum voru sömuleiðis ýktar, að
minnsta kosti hefur ekki tekist að
staðfesta nema brot af þeim.

Independent tilgreinir ýmsar
ástæður fyrir því að tröllasögurn-
ar komust á kreik. Í fyrsta lagi

voru fjarskiptakerfi í borginni í
lamasessi af völdum fellibylsins
og flóðanna sem fylgdu í kjölfarið
og því áttu flökkusögur ef til vill
greiðari leið en ella. Önnur ástæða
er sérstakt fjölmiðlaumhverfi þar
sem beinlínis er gert út á að vekja
sem sterkastar tilfinningar áhorf-
enda við fréttaflutningnum. Í
þriðja lagi hefur svo verið bent á
að kynþáttafordómar hafi haft
mikið að segja, að ótti hvítra vel-
megandi íbúa við hina þeldökku og
fátækari nágranna sína hafi orðið
skynseminni yfirsterkari.

sveinng@frettabladid.is

JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON OG HREINN
LOFTSSON Í yfirlýsingu sem Hreinn Lofts-
son, stjórnarformaður Baugs, ritar undir

segir að Baugur muni kanna hvort efni sé
til opinberrar rannsóknar á gjörðum fimm

nafngreindra persóna í tengslum við
Baugsmálið.

GRÁIR FYRIR JÁRNUM Norskir friðargæslu-
liðar á vegum Atlantshafsbandalagsins
gættu þess að engir færu inn á svæðið þar
sem árásin var gerð.

Sjónvarpsstöðin TV2:

Skálda›i fréttir
DANMÖRK Danska útvarpsréttar-
nefndin hefur áminnt ríkisreknu
sjónvarpsstöðina TV2 fyrir að
birta fréttir um glæpagengi inn-
flytjenda sem byggðust á rang-
færslum.

Fréttirnar birtust fyrst um
miðjan júlí og var því slegið upp að
„ungir innflytjendur byggju sig
undir stríð“. 

Lögregla lýsti því hins vegar
skömmu síðar yfir að unglinga-
gengið væri ekki til. Þar að auki
kom í ljós að stór hluti myndskeið-
anna í fréttunum var úr tónlistar-
myndbandi. ■

STAÐREYNDIR EÐA TRÖLLASÖGUR?

Fréttirnar: Skotárásir og hnífsstungur áberandi í Superdome-höllinni.
Staðreynd: Ef slíkar árásir áttu sér stað voru þær ekki alvarlegar.

Fréttirnar: 24 látnir í ráðstefnumiðstöðinni eftir byssubardaga.
Staðreynd: Fjögur lík hafa fundist, þar af eitt eftir morð.

Fréttirnar: Óþjóðalýður fór ránshendi um auðug úthverfi.
Staðreynd: Ekkert slíkt átti sér stað.

Fréttirnar: Í Baton Rogue gengu flóttamenn berserksgang svo loka varð Louisi-
ana-háskóla.

Staðreynd: Eitt afbrot var tilkynnt til lögreglu, minniháttar hnífsárás í flóttamanna-
skýli. Enginn meiddist.

ÚR SUPERDOME-HÖLLINNI Ófagrar sögur bárust frá höllinni dagana eftir að fellibylurinn geisaði í New Orleans og nágrenni. Ekki virðist
hins vegar fótur nema fyrir litlum hluta þeirra.
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e-KORTHAFAR ATHUGI‹

ENDURGREI‹SLA
fieir sem grei›a me› e-korti fá 10% endurgrei›slu

af öllu eldsneyti hjá ESSO í dag.
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Skrifstofum góðgerðafélaga á Vesturbakkanum lokað í aðgerðum Ísraelsmanna:

Enn fljarma Ísraelar a› Hamas
GAZA-BORG, AP Ísraelsher hélt áfram
hernaðaraðgerðum sínum í gær
gegn herskáum Palestínumönnum.
Ísraelar segja hörkuna nauðsynlega
en Hamas telur að verið sé að veikja
samtökin í pólitísku tilliti.

Frá því að eldflaugum var skotið
á sunnudaginn frá Gaza yfir landa-
mærin að Ísrael hefur Ísraelsher
ráðist gegn uppreisnarmönnum
með oddi og egg, enda þótt samtök-
in Heilagt stríð og Hamas hafi þeg-
ar sagst ætla að láta af árásum. Síð-
ustu daga hefur eldflaugum verið
skotið á valin skotmörk í Gaza-borg
þannig að rafmagnslaust hefur
verið í borginni og í gær var skotið
úr fallbyssum á hús uppreisnar-

manna. Á sama tíma var skrifstof-
um ýmissa samtaka lokað á Vestur-
bakkanum en þau eru sökuð um að
styrkja fjölskyldur sjálfsmorðs-
sprengjumanna.

Ísraelsk stjórnvöld segja aðgerð-
irnar séu nauðsynlegar til að koma
á reglu í landinu. Í fyrradag gekk
Shaul Mofaz varnarmálaráðherra
svo langt að hóta leiðtogum Hamas
að þeir gætu orðið næstu skotmörk
hersins. Hamas-liðar telja að Ísrael-
ar séu að nota tækifærið og ganga
milli bols og höfuðs á samtökunum
fyrir kosningarnar á palestínsku
heimastjórnarsvæðunum í janúar
en þar er Hamas spáð góðu gengi.

- shg

Álftnesingar deila um leigu húsnæðis fyrir bæjarskrifstofu:

Bæjarskrifstofa á hjúkrunarheimili
SVEITARSTJÓRNARMÁL Meirihluta og
minnihluta bæjarstjórnar Álfta-
ness greinir á um þá fyrirætlan
að leigja húsnæði af hjúkrunar-
heimilinu Eir til fjörtíu ára fyrir
bæjarskrifstofu og bókasafn.
Eir er nú að fara að byggja ör-
yggisíbúðir og þjónustumiðstöð
fyrir eldri borgara. 

„Grundvallaratriðið er að
með í þessari vinnu er sam-
nýting húsnæðis með Eir,“ segir
Guðmundur G. Gunnarsson,
bæjarstjóri á Álftanesi. Með
þessum samningi sér hann fram
á að fundaraðstaða, símakerfi,
tölvukerfi og geymslur nýtist
báðum aðilum og því sé þetta
hagkvæmur kostur.

Kristján Sveinbjörnsson,
fulltrúi minnihluta sveitar-
stjórnar á Álftanesi, segir þetta
ekki vera rétt, heldur muni það
kosta bæjarfélagið 240 milljónir

næstu fjörutíu ár að leigja frek-
ar en að byggja sjálft sambæri-
legt húsnæði. 

„Miðað við samningsdrögin
er ekki hægt að segja upp þess-

um leigusamningi,“ segir Krist-
ján. Sveitarstjórnin mun taka
ákvörðun um hvort leigt verði á
fundi sveitarstjórnar  11. októ-
ber. - grs

Umbo›sma›ur spyr
forsætisrá›herra
Umbo›sma›ur Alflingis ætlar ekki a› taka fyrir hugsanlegt vanhæfi Halldórs
Ásgrímssonar vi› einkavæ›ingu Búna›arbankans. Engu a› sí›ur hefur hann
sent forsætisrá›herra bréf og vill fá svör vi› nokkrum spurningum.

EINKAVÆÐING Umboðsmaður Al-
þingis hefur ritað forsætisráð-
herra bréf og spurt hann tiltek-
inna spurninga um verklag og
lagaumgjörð einkavæðingar ríkis-
fyrirtækja.

Bréfið er ritað í kjölfar ábend-
inga þingflokksformanna Sam-
fylkingarinnar, Vinstri grænna og
Frjálslynda flokksins til umboðs-
manns í sumar, en þær varða
fyrst og fremst hæfi Halldórs Ás-
grímssonar forsætisráðherra til
þátttöku í söluferli Búnaðarbank-
ans á sínum tíma.

Umboðsmaður telur ekki til-
efni til þess að taka hæfi forsætis-
ráðherra til sérstakrar athugunar
en spyr forsætisráðherra engu að
síður nokkurra almennra spurn-
inga um einkavæðingaferlið.

Umboðsmaður telur að lög-
formleg staða bæði ráðherra-
nefndar og Framkvæmdanefndar
um einkavæðingu sé óljós og spyr hvort áform séu um að bæta þar

úr með lagasetningu.
Í öðru lagi vísar umboðsmaður

til stjórnsýslulaga og óskar eftir
upplýsingum um það hvort ráð-
gert sé að endurskoða efni þeirra
reglna sem gilda um útboð og sölu
ríkisfyrirtækja þannig að staða
þeirra sem að sölunni koma verði
gerð skýrari.

Í þriðja lagi spyr umboðsmað-
ur um mögulegt vanhæfi við
einkavæðinguna og hvort fylgt
hafi verið einhverju verklagi við

upplýsingagjöf um vanhæfis-
ástæður af hálfu þeirra sem
undirbúið hafi einkavæðinguna
og tekið um hana ákvarðanir.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður Samfylkingarinnar,
segir mikilvægt að umboðsmaður
bendi á að aðeins séu í gildi verk-
lagsreglur um einkavæðingu frá
árinu 1996. „Það tíðkast varla í
nokkru siðmenntuðu landi að ekki
skuli vera lögfest eitthvað um
verksvið, vald og ábyrgð ráð-
herranefndarinnar annars vegar
og Framkvæmdanefndar um
einkavæðingu hins vegar. Það
hefði verið betra að geta fylgt lög-
festum reglum um verklag og
gegnsæi.“

johannh@frettabladid.is

Sjálfsmorðsárás konu:

Sex manns
bi›u bana
BAGDAD, AP Ung kona, dulbúin sem
karlmaður, framdi sjálfsmorðs-
sprengjuárás í borginni Tal Afar í
norðanverðu Írak í gær. Árásin var
gerð fyrir utan ráðningarskrifstofu
íraska hersins og biðu sex verðandi
hermenn bana í sprengingunni. Svo
virðist sem konan hafi íklæðst karl-
mannsfötum þegar hún nálgaðist
skrifstofuna til að blandast betur
inn í hópinn. Al-Kaída í Írak hefur
lýst ábyrgð á hendur sér.

Þetta er í fyrsta sinn sem kona
fremur sjálfsmorðsárás eftir að
Írak féll í hendur hernámsliðsins.
Vopna er síður leitað á konum en
körlum og því eiga þær auðveldara
með að komast fram hjá eftirlits-
stöðvum. ■

MANNSKÆTT ÓVEÐUR Rúmlega 70 hafa
farist vegna Damrey.

Fellibylurinn Damrey:

Farinn yfir
til Laos
HANOI, AP 33 lágu í valnum eftir að
fellibylurinn Damrey fór yfir
Víetnam í gær. Alls hafa ríflega
sjötíu manns látist af völdum óveð-
ursins í Suðaustur-Asíu.

Til viðbótar við þá 33 sem létust
slasaðist fjöldi fólks þegar Damrey
gekk á land í Víetnam. Gífurleg úr-
koma fylgdi storminum og kom
víða til flóða í kjölfarið. Varnar-
garðar gáfu sig og hús fóru á
bólakaf. Á meðal þeirra sem létust
var tveggja ára gömul telpa.

Damrey hefur undanfarna daga
farið yfir Filippseyjar og suður-
hluta Kína en í gær hélt hann til
Laos. ■

Stjórnarmyndun í Póllandi:

Vilja hra›a
vi›ræ›um
PÓLLAND, AP Kazimierz Marcinki-
ewicz, sem væntanlega verður

næsti forsætis-
ráðherra Pól-
lands, hét því í
gær að mynda
„sterka og
stöðuga“ ríkis-
stjórn, er hægri-
flokkarnir tveir
sem unnu nýaf-
staðnar þing-

kosningar settu sig
í stellingar til að
hefja formlegar

stjórnarmyndunarviðræður.
Marcinkiewicz er með yngri

forystumönnum íhaldsflokksins
Lög og réttlæti og er þekktur sem
sérfræðingur í efnahagsmálum.
Hann var óvænt tilnefndur sem
forsætisráðherraefni flokksins í
fyrradag. Ákvörðunin virtist miða
að því að flýta fyrir stjórnar-
myndunarviðræðunum við Borg-
aravettvang, flokk frjálshyggju-
manna.

Alþjóðleg ferðamarkaðsfræði
„Að geta sýnt fram á lokapróf í Alþjóðlegri ferða-
markaðsfræði frá jafn virtri stofnun sem IATA/UFTAA
er, hlýtur að teljast gulltrygging fyrir atvinnu innan
ferðaþjónustunnar hvar sem er í heiminum.“

Sigurlaug Valdís Jóhannsdóttir, 
Allrahanda.

Námsefnið kemur frá IATA/UFTAA og tekin eru próf í mars nk. og veit-
ir því alþjóðlega viðurkenningu, en kennslan fer fram á íslensku.

Námið hentar öllum þeim, sem áhuga hafa 
og vilja auka þekkingu sína á ferðaþjónustu.

www.menntun.is
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Ertu sátt(ur) við að Davíð sé
hættur í ríkisstjórn? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Var rétt að gera parkódín lyf-
seðilsskylt?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

23,4%

76,6%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Heimdallarkosningar:

Bolli áfram
forma›ur
STJÓRNMÁL Bolli Thoroddsen var á
þriðjudaginn endurkjörinn for-
maður Heimdallar á aðalfundi fé-

lagsins. Yfir þús-
und manns
greiddu atkvæði á
fundinum, sem
mun vera sá fjöl-
mennasti í sögu
félagsins.

Bolli fékk 528
atkvæði í for-
mannskjöri en
Vilhjálmur Þór

Vilhjálmsson 458 atkvæði. 66 at-
kvæðaseðlar voru auðir og ógildir.

Tvær fylkingar tókust á í kjöri
til stjórnar og náðu tíu stuðnings-
menn Bolla kjöri en einn stuðn-
ingsmaður Vilhjálms. - saj

Bolli Thoroddsen

KAZIMIERZ
MARCINKIEWICZ
Væntanlegur for-
sætisráðherra.
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GUÐMUNDUR G. GUNNARSSON Hugmyndir hans um að samnýta elliheimili og bæjarskrif-
stofur eru umdeildar.

GÍNANDI BYSSUKJAFTUR Eldflauga- og fallbyssuskothríð hefur dunið á Gaza-ströndinni
undanfarna daga.

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR, FOR-
MAÐUR SAMFYLKINGARINNAR Hún bendir
á mikilvægi þess að umboðsmaður spyrjist
fyrir um lög og reglur varðandi verklag við
sölu fyrirtækja í eigu almennings.

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON FORSÆTISRÁÐHERRA Hæfi Halldórs hefur verið véfengt vegna
vensla við einstaklinga og félög sem tengjast kaupendum Búnaðarbankans.
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1Hvað heitir „Gillzenegger“ réttu
nafni?

2Hvaða flokkur missti sæti sitt í fjár-
laganefnd Alþingis sökum hlutkestis?

3Hvaða forseti var að sverja embættis-
eiðinn í fimmta sinn?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?
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Könnun Fjölmenningarseturs á Ísafirði meðal innflytjenda á Vestfjörðum og Austurlandi:

Innflytjendur vilja taka flátt í stjórnmálum
FÉLAGSMÁL Um 70 prósent innflytj-
enda á Vestfjörðum og Austurlandi
hafa áhuga á að taka þátt í starfi
stjórnmálaflokks eða stjórnmála-
samtaka á Íslandi fengju þeir tæki-
færi til þess.

Elsa Arnardóttir, framkvæmda-
stjóri Fjölmenningarsetursins á
Ísafirði, segir þetta vera eina af
niðurstöðum úr umfangsmikilli
könnun sem gerð var á viðhorfum
og aðstæðum þessa fólks síðastliðið
haust. Þessi niðurstaða var nýverið
unnin úr könnunargögnunum.

„Það er jafnframt athyglisvert
að innflytjendurnir sem eru af
asískum uppruna virðast vera
ákveðnari í að taka þátt heldur en

hinir sem komið hafa frá Evrópu-
löndum,“ segir Elsa. „Það er mark-
tækur munur á því hve miklu fleiri
af fyrrnefnda hópnum vilja taka
þátt í stjórnmálastarfi.“

Elsa segir að þessi mikli munur
á fyrirhugaðri kosningaþátttöku
aðspurðra innflytjenda stafi trú-
lega einkum af því hvaða forsendur
þeir hafi fyrir dvölinni hér. 

„Þeir sem eru komnir hingað til
að vinna í einhvern fjölda ára, en
ætla ekki að setjast hér að til fram-
búðar líta allt öðrum augum á þessa
hluti heldur en hinir sem eru komn-
ir til að vera,“ segir hún. „Hinir síð-
arnefndu vilja fremur hafa áhrif í
samfélaginu.“ -jss

Vegtollar í Kaupmannahöfn:

Meirihluti
fylgjandi
DANMÖRK Ökumenn og eigendur
bifreiða í Kaupmannahöfn gætu
þurft að greiða vegtolla í framtíð-
inni.

Samkvæmt nýrri könnun sem
birt er í Kaupmannahafnarpóstin-
um sýnir að sextíu prósent að-
spurðra telja rétt að ökumenn
greiði sérstaklega fyrir afnot af
vegum. Fjörtíu prósent bifreiðaeig-
enda eru hugmyndinni hlynntir. ■

ÍSAFJÖRÐUR Þar búa margir innflytjendur sem vilja láta til sín taka í stjórnmálastarfi.

fieir sem kaupa Nissan Pathfinder í september fá 32" dekk,
krómstigbretti og dráttarkrók í kaupbæti.

250.000 krónum flottari!
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A Sævarhöf›a 2  Sími 525 8000  www.ih.is Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00

Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

Pathfinder fer allt á fjórhjóladrifinu, er flægilegur í öllum sjö sætunum, lipur innanbæjar og rúmar farangur
til fleiri mána›a. Pathfinder ey›ir einungis 10 dísil-lítrum á hundra›i› í blöndu›um akstri. Hann er öflug
listasmí›, traustur og vanda›ur. En fyrst og fremst sameinar Nissan Pathfinder fla› grófa og fla› fína í
frábærum útivistarbíl fyrir sumar jafnt sem vetur.

SKIPT_um landslag

ÉG ÆTLA EKKI A‹ HANGA INNI Í VETUR

PATHFINDER
NISSAN

Gott gengi á Nissan Pathfinder í september 2005.

• fiokuljós
• Króma› grill
• Le›urklætt st‡ri og gírstöng
• Króma›ar höldur inni í bíl
• Hiti í speglum
• Áttaviti í baks‡nisspegli
• Lita› gler

• 7 sæta
• Birtuskynjari í spegli
• Útvarpsfjarst‡ring í st‡ri
• Innbyggt loftnet (loftnet í afturrú›u)
• Regnskynjari
• Hra›astillir (Cruise Control)

STA‹ALBÚNA‹UR

USD 63.04
JPY 0.56
EUR 75.68

Gengi› eftir hádegi
28. september 2005

LÆKKA‹ VER‹
Ver› Fyrir Eftir

Pathfinder XE beinskiptur    3.990.000.-   3.790.000.-

Pathfinder SE beinskiptur 4.450.000.-   4.290.000.-

Pathfinder SE sjálfskiptur       4.650.000.-   4.490.000.-

Pathfinder LE sjálfskiptur       4.990.000.-  4.990.000.-

Pathfinder LE IT sjálfskiptur     5.350.000.- 5.190.000.-

England dæmd fyrir misþyrmingar í Abu Ghraib:

firiggja ára fangelsisdómur

Lenti í klónum
á svikafyrirtæki
Ung kona sem rekur líti› gistiheimili á fiórshöfn á
Langanesi lenti í klónum á svikafyrirtæki. fia›
rukkar hana nú ítreka› um 300 flúsund krónur.

BANDARÍKIN Herréttur í Texas
dæmdi í fyrrakvöld Lynndie Eng-
land í þriggja ára fangelsi fyrir að
niðurlægja og misþyrma föngum í
Abu Ghraib fangelsinu í Írak.

England, sem var sakfelld af
sex af sjö ákæruliðum á mánudag-
inn, hlýddi svipbrigðalaus á dóms-
uppkvaðninguna. Áður en hún var
leidd út úr fangelsinu, járnuð á
fótum og höndum, eyddi hún
stundarkorni með 11 mánaða
gömlum syni sínum.

England kvaðst við réttarhöld-
in hafa verið leiksoppur unnusta
síns, James Graner, sem fékk
hana til að niðurlægja fangana á
meðan hann tók af þeim myndir.
Graner var sjálfur dæmdur í tíu
ára fangelsi. ■

SVIKAMYLLA Karen Rut Konráðs-
dóttir, sem rekur lítið gistiheimili
á Þórshöfn á Langanesi, lenti í
klónum á svikafyrirtæki, sem nú
rukkar hana í sífellu um háar fjár-
hæðir.

„Í september í fyrra fékk ég
sent eyðublað frá hótelvefsíðu sem

heitir Hot-
elguide,“ segir
Karen Rut. „Þar
var ég beðin um
að uppfæra
skráningu mína á
vefnum. Ég vissi
raunar ekki að
g i s t i h e i m i l i ð
væri skráð á
þessum vef. En
allt um það,
skráningin fylgdi
með plagginu og

þar voru ýmsar upplýsingar sem
voru rangar. Ég sendi í sakleysi
mínu leiðréttingu á skráningunni
þar sem hún var á vefnum og ekki
vildi ég hafa hana ranga. En með
því að fylla hana út og senda til
baka var ég um leið að undirrita
samning um auglýsingu í þrjú ár
upp á 300 þúsund krónur.“

Karen segir að skuldbindingin

hafi staðið í smáu letri neðst á
eyðublaðinu, þó svo að tekið hafi
verið fram efst á því að hún gæti
sent inn leiðréttingu á skráning-
unni án þess að kaupa auglýsingu.
Eyðublaðið hafi því verið mjög
villandi og auðvelt að misskilja
það.

„Þetta fyrirtæki hefur svo sent
mér rukkanir reglulega og alltaf
hækkar upphæðin,“ bætir Karen
Rut við. „Nú síðast var mér svo
boðið að greiða þriðjung af upp-
hæðinni til að loka málinu og fékk
til þess frest í einn dag. Eftir það
verður upphæðin aftur sú sama
og við bætist nú enn frekari lög-
fræðikostnaður og innheimtu-
gjöld, að sögn talsmanna fyrir-
tækisins.“

Hún hefur leitað ráða hjá Sam-
tökum verslunar og þjónustu eins
og ótal fleiri sem hafa lent á „aug-
lýsingasamningi“ hjá vefsíðufyr-
irtækjum af þessari tegund. Hún
fékk þar sömu ráðleggingar og
aðrir, að láta innheimtuhótanir
sem vind um eyru þjóta og borga
ekki fyrir þjónustu sem hún hafi
verið göbbuð til að kaupa. Hún
segist ætla að fylgja þeim ráðum.

jss@frettabladid.is

Á LEIÐ ÚR RÉTTARSALNUM Nafn Lynndie
England verður ávallt tengt einum ömur-
legasta kafla hernámsins í Írak. 
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GISTIHEIMILIÐ Svikafyrirtækið þefaði uppi þetta litla gistiheimili og sendi „skráningar-
gögn“ til rekstraraðilans.

KAREN RUT KON-
RÁÐSDÓTTIR
Hefur verið rukkuð
bréflega og sím-
leiðis.

ÞÓRSHÖFN Á LANGANESI Þangað hefur svikafyrirtæki teygt klær sínar til að verða sér úti
um nokkur hundruð þúsund krónur.

BANDARÍKIN
HEPPINN INNFLYTJANDI Innflytj-
andi frá Kenía datt í lukkupottinn
daginn sem hann fékk bandarísk-
an ríkisborgararétt. Skömmu
eftir að hann sór borgaraeið sinn
uppgötvaði hann að á lottómiða
sem hann hafði keypt kom vinn-
ingur upp á um 117 milljónir
króna.
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JÁ, Húðin getur orðið frábær!

Við kynnum 3 einföld þrep, sérhönnuð fyrir þarfir þinnar húðar. 
Þessi þrep leiða í ljós hvernig Clinique-hreinsilínan, sem hönnuð 
er af húðlæknum, getur gert húðina hreina og geislandi.
 
Þrepin 3 eru: Facial Soap, andlitssápa sem hreinsar, í fljótandi 
formi eða sápustykki – Clarifying Lotion sem fjarlægir dauðar 
húðfrumur – Dramatically Different rakamjólk eða gel sem sléttir 
og bætir áferðina.
 
Ofnæmisprófað – 100% ilmefnalaust.

vatn - sápa - vísindi

*Meðan birgðir endast

ERLENDIR ráðgjafar FRÁ CLINIQUE 

Í dag, fimmtudaginn 29. september, verður Anette 
Gardner til ráðgjafar í Debenhams – Gardner er 
norskur ráðgjafi frá Clinique. 
Á morgun, föstudag, verður danski Clinique-ráðgjafinn 
Jan Lago í Debenhams. 
Komdu og fáðu 2ja daga skammt af 3ja þrepa 
hreinsilínunni okkar.*



ÞÝSKALAND, AP Aðstoðarmenn
Gerhards Schröder, fráfarandi
kanslara Þýskalands úr Jafnaðar-
mannaflokknum, og Angelu Mer-
kel, formanns Kristilegra demó-
krata, sýndu engin merki um vilja
til málamiðlunar í deilunni um það
hvort þeirra ætti að verða kanslari
er forystumenn beggja flokka
settust niður í Berlín í gær til að
halda áfram þreifingum um hugs-
anlegt stjórnarsamstarf. 

Talsmenn flokkanna sögðu við-
ræðurnar að svo komnu máli að-
eins myndu snúast um frekari
þreifingar um stefnulega
snertifleti, einkum og sér í lagi að
því er varðar ríkisfjármálin.

Ekki liggur fyrir enn nein
ákvörðun um að flokkarnir fari út
í formlegar stjórnarmyndunarvið-
ræður. Merkel sagði í gær að
„mörg skref“ yrði að stíga enn
áður en til slíks kæmi. Meðal skil-
yrða sem hún hefur sett fyrir því
er að Schröder og hans menn sætti
sig við að hún, sem leiðtogi
stærsta þingflokksins, hefði tilkall
til þess að leiða slíka ríkisstjórn.

Í þýskum fjölmiðlum eru kenn-
ingar um að hugsanleg lausn á
„kanslaraspurningunni“ kunni að
felast í því að bæði Schröder og
Merkel víki fyrir þriðja manni. Sá

gæti orðið Christian Wulff, vin-
sæll forsætisráðherra Neðra-
Saxlands úr flokki Merkel. Önnur
lausn er sögð geta falist í því að
Schröder og Franz Müntefering,
formaður SPD, hefðu stólaskipti
og Müntefering yrði varakanslari
í stjórn sem einhver annar CDU-
maður en Merkel færi fyrir. Þessi
síðarnefnda tilgáta var tíunduð í
dagblaðinu Süddeutsche Zeitung í
gær, en Klaus-Uwe Benneter,
framkvæmdastjóri SPD, vísaði
henni á bug sem „hreinum getgát-
um“. „Stefnumál okkar eru sam-
tvinnuð leiðtoga okkar, Gerhard
Schröder – það er ekki hægt að
skilja þau að,“ sagði hann. 

Báðir aðilar hafa sagst eiga von
á því að þreifingaviðræður haldi
áfram í næstu viku, en þá verða
loks endanleg úrslit þingkosning-
anna ljós, þar sem á sunnudag
verður kosið í því eina kjördæmi
þar sem fresta þurfti kosningun-
um vegna andláts eins frambjóð-
andans. Skoðanakannanir benda
þó ekki til að úrslitin úr þessu
kjördæmi í Dresden breyti neinu
um valdahlutföllin milli stóru
flokkanna á þingi, þar sem CDU
hefur þremur fulltrúum fleiri en
SPD.

audunn@frettabladid.is

REYKT Í ÁRÓÐURSSKYNI Á þingi Verka-
mannaflokksins sem nú stendur yfir í
Brighton vakti það athygli þegar lista-
maðurinn David Hockney kveikti sér í sí-
garettu til að knýja á um réttindi til
handa reykingamönnum.
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LÖGREGLUMÁL Kona á sjötugsaldri
varð fyrir líkamsárás í Vest-
mannaeyjum aðfaranótt sunnu-
dags eftir að hafa kvartað undan
hávaða hjá nágrönnum. 

Að sögn lögreglunnar í Vest-
mannaeyjum er atburðarásin
óljós, en konan virðist hafa bank-
að upp á í íbúðinni fyrir ofan
hennar og gert athugasemdir við
gleðskapinn. Það vakti ekki mikla
lukku og svo fór að nokkrir gest-
anna réðust að konunni og veittu
henni áverka. Húsráðandi er ekki
talinn hafa tekið þátt í árásinni.
Málið er enn í rannsókn. 

Konan var lögð inn á sjúkra-
hús eftir árásina og er talið að

hún sé með sprungur í tveimur
hryggjarliðum eftir árásina, en
hún hefur nú verið útskrifuð.

Lögreglan í Vestmannaeyjum
vildi koma því á framfæri að fólk
hefði frekar samband við lög-

regluna en húsráðendur á þess-
um tíma sólarhringsins, þegar
allur gangur er á því hvort fólk
sé þá í ástandi til að jafna ágrein-
ing og óvíst hverjir séu gestir
húsráðanda. - grs

Félagsmálaráðherra um nýgert samkomulag: 

Mikil flörf fyrir
leiguíbú›ir
FÉLAGSMÁL „Það er mikil þörf fyrir
íbúðir af þessu tagi,“ segir Árni
Magnússon félagsmálaráðherra
um nýgert samkomulag stjórn-
valda þess efnis að veitt verði lán
á sérstökum kjörum til bygginga
allt að 40 leiguíbúða á ári í fjögur
ár.

Samkvæmt samkomulaginu
mun Íbúðalánasjóður veita sér-
stök lán á 3,5 prósenta vöxtum til
byggingar íbúðanna. Vextir af
lánunum verða niðurgreiddir úr
ríkissjóði, um 33 miljónir króna á
ári. Lánin verða veitt þeim er
leigja íbúðirnar til einstaklinga
eða fjölskyldna er uppfylla skil-

yrði um tiltekin tekju- og eigna-
mörk. Gert er ráð fyrir að sveit-
arfélög, félög fatlaðra, öryrkja
og aldraðra auk námsmanna njóti
forgangs innan þessa lánaflokks.

Félagsmálaráðherra segir að
viðlíka samkomulag hafi verið
gert fyrir fimm árum. Það sé nú
að renna út.

„Okkur þótti árangurinn af því
vera þess eðlis að ástæða væri til
að framlengja það,“ segir ráð-
herra og bætir við að það hafi
ekki síst komið sér vel fyrir bygg-
ingafélög námsmanna og fleiri
slík. Vitað sé um mikil áform um
fjölgun íbúða af þessu tagi. - jss

Halda áfram flreifingum
Forystumenn stóru flokkanna tveggja í fi‡skalandi, CDU og SPD, héldu í gær áfram vi›ræ›um um hugs-
anlegt stjórnarsamstarf. Deilan um fla› hverjum beri a› lei›a slíka stjórn er enn óleyst.

BURT MEÐ KARLREMBUNA Maria Rauch-
Kallat, kvennamálaráðherra Austurríkis.

Jafnrétti í Austurríki:

fijó›söngnum
breytt
AUSTURRÍKI Austurríkismenn hafa
ákveðið að uppræta karlrembuna
í þjóðsöng landsins. Að frum-
kvæði kvennamálaráðherrans
Maríu Rauch-Kallat verður texta
þjóðsöngsins nú breytt þannig, að
línan „Ættjörð ert þú mikilla
sona“ verður „Ættjörð mikilla
dætra, sona“. Þá verður á öðrum
stað í söngnum „bræðrakór“
breytt í „gleðikór“ og „föðurland“
í „ættjörð“. 

Þjóðsöngurinn var saminn fyr-
ir samkeppni eftir að Austurríki
varð aftur sjálfstætt ríki í kjölfar
Síðari heimsstyrjaldar. Höfundur
vinningstextans var kona, Paula
von Preradovic, en lagið er eftir
Mozart. -aa

VESTMANNAEYJAR Partígestir kunnu ekki að meta kvartanir vegna hávaða.

Dæmdur morðingi:

Gefin banvæn
eitursprauta
BANDARÍKIN Yfirvöld í Indiana tóku
í fyrrinótt Alan Matheney af lífi
með eitursprautu en hann var
dæmdur til dauða fyrir morðið á
fyrrverandi eiginkonu sinni árið
1989.

Matheney framdi morðið
þegar hann fékk átta klukku-
stunda langt leyfi úr fangelsi en
hann sat þá inni fyrir að hafa ráð-
ist á eiginkonuna fyrrverandi,
nauðgað henni og skilið eftir nær
dauða en lífi. 

Matheney er 41. maðurinn sem
tekinn er af lífi í Bandaríkjunum í
ár og sá fimmti í Indiana en þar
hafa ekki fleiri verið teknir af lífi
á einu ári síðan 1938. ■

ÁRNI MAGNÚSSON Segir samkomulag um lánveitingar til byggingar leiguíbúða hafa borið
góðan árangur.

Ráðist á konu á sjötugsaldri í Vestmannaeyjum:

Kvarta›i undan nágrönnum

STENDUR FAST Á FORYSTUTILKALLI Angela Merkel, formaður CDU, setur þingflokksfund í
gær, en eftir hann gekk hún til viðræðna við SPD.



Segðu þitt álit um Vatnsmýrina!
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MÓTUM BORG NÝRRA TÍMA

Alþjóðleg samkeppni - hafðu áhrif á forsendurnar
Reykjavíkurborg hefur ákveðið að halda alþjóðlega hugmyndasamkeppni um 

framtíðarskipulag Vatnsmýrarinnar. Áður en forsendur samkeppninnar verða 

skilgreindar er kallað eftir hugmyndum, viðhorfum og væntingum borgarbúa og 

landsmanna allra um svæðið. Þetta er einstakt tækifæri fyrir þig til að hafa áhrif á 

mótun á annað hundrað hektara lands sem gegna mun 

lykilhlutverki í borgarmynd Reykjavíkur 

í framtíðinni. 

Margar leiðir til þátttöku
• Samráðsdagar, þar sem leitað er eftir hugmyndum og viðhorfum 

 almennings til skipulags Vatnsmýrarinnar í framtíðinni, verða haldnir

 fimmtudaginn 29. september, kl. 15-22, og laugardaginn 1. október, 
 kl. 10-17, í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. 

• Þú getur komið hvenær sem þér hentar báða dagana. 

 Vekjum þó sérstaka athygli á einnar stundar umræðufundum 

 fimmtudag kl. 16 og 20 og laugardag kl. 11 og 14.

• Þú getur heimsótt heimasíðuna www.vatnsmyri.is til að fá upplýsingar um 

 Vatnsmýrarsvæðið og dagskrá Samráðsdaga. 

Þitt álit skiptir máli!

Taktu þátt
í opnum 
samráðsdögum
í dag og laugardag
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LYFJAMÁL Kvörtunum vegna skorts
á lyfjum við alvarlegum sjúkdóm-
um hefur fjölgað allverulega það
sem af er þessu ári, að sögn Matth-
íasar Halldórssonar aðstoðarland-
læknis.

Hann segir að læknar og sjúk-
lingar hafi kvartað yfir því við
Landlæknisembættið að tiltekin lyf
hafi ekki reynst vera til. Læknar
hafi oft fengið þau svör að um
margra daga til margra vikna bið
yrði að ræða. Jafnvel algeng lyf,
svo sem Ibuprofen, hafi margoft
ekki verið til. „Málið er litið alvar-
legum augum,“ segir Matthías.
„Meðal annars hafa forstjóri Lyfja-
stofnunar og landlæknir ritað heil-

brigðisráðherra bréf, þar sem lagt
er til að unnið verði að lagabreyt-
ingu til þess að veita meira aðhald í
þessum málum. Það er ólíðandi að
nauðsynleg lyf, sem lyfjafyrir-
tækjunum ber að hafa á lager, séu
ekki til staðar og valdi sjúklingum,
læknum og lyfjafræðingum apó-
tekanna erfiðleikum. Lyfjastofnun
og landlæknisembættinu ber að
bregðast við réttmætum kvörtun-
um þótt heildsalar kunni að
kveinka sér.“ - jss

Sæll Jón. [...] eftirfarandi er hugmynd mín að lausn málsins.
1. Þú nefndir á talhólfinu að þú þyrftir að vita hvernig við ætluðum

að standa að málum. Eins og ég sagði þér fyrir par mánuðum
síðan, og hefur komið fram í okkar samtölum síðar, þarftu að
gera ráðstafanir sem miða að því að losa vöruhúsið. Þú hefur
heyrt skoðanir [nafni sleppt] og hans manna. Í mín eyru hafa
þær ekki breyst. Verði um aukin viðskipti að ræða þá er það hið
besta mál, en á meðan þú hefur ekki heyrt neitt frekar um það
frá [nafni sleppt] þarftu að gera ráð fyrir að svo verði ekki, eins
og ítrekað hefur komið fram. 
Hvorki ég né Jón Ásgeir getum haft áhrif á framtíðarviðskipti.
Eins og þú hefur orðið var við hefur lítið gengið hingað til í að
efla viðskiptin. Framundan eru skipulagsbreytingar hjá okkur,
sem ég bið þig um að fara með sem trúnaðarmál því það hefur
ekki verið kynnt hér innanhúss (verður gert í lok mánaðarins) og
með þeim breytingum verða dagleg áhrif okkar hér engin.
Þú sagðir mér um daginn að þú værir að vinna í því að fá með-
leigjendur í vörulagerinn. Það er gott og nákvæmlega það sem
þarf að gerast. Jafnframt sagðirðu mér að þú værir kominn í
samstarf með fyrirtæki á Norðurlöndum (ég hef heyrt að það sé
[nafni sleppt] og [nafni sleppt]). Það er einnig hið besta mál. [...].
En, sem sagt, línan hefur ekkert breyst. Gerðu ráð fyrir að loka
vöruhúsinu, nema þú hafir borðleggjandi samninga við [nafni
sleppt] og/eða [nafni sleppt].

2. Þú óskaðir eftir $250 þúsund [15,8 milljónir kr.] vegna taprekstr-
ar liðinna ára. Ef ég man rétt (ég get látið fletta því upp, en þú
átt einnig að hafa tölurnar) þá erum við þegar búnir að greiða
þér þá fjárhæð ($80 þúsund [5 milljónir kr.] árið 1999 og síðan
$50 þúsund [3,2 milljónir kr.] og $120 þúsund [7,6 milljónir kr.] á
þessu ári. Stemmir það ekki?) Uppsafnað tap þitt síðan 1999 er
$419 þúsund [26,4 milljónir kr.] með afskriftum og $364 þúsund
[23 milljónir kr.] án afskrifta. Eigið fé Nordica [vöruhússins] er
neikvætt um $391 þúsund [24.7 milljónir kr.] í árslok 2001 sam-
kvæmt efnahagsreikningi.
Mér finnst það því fullvel í lagt að leggja rekstrinum til $250 þús-
und [15,8 milljónir kr.] í viðbót af tvennum ástæðum. Í fyrsta lagi
er uppsafnað tap ekki svo mikið og í öðru lagi getum við ekki
borið einir ábyrgð á rekstrinum. Þar hlýtur þú að koma til líka
(enda rann hagnaður áranna á undan til þín), svo og viðskipti
við aðra aðila þó þau séu ekki mikil í samanburði við Aðföng.
Ég er hins vegar tilbúinn að mæla með því við mína menn að
greiða $150 þúsund [9,5 milljónir] í viðbót. Þá er fjárhæðin
komin í $400 þúsund [25,2 milljónir kr.] sem er hærri fjárhæð
en sem nam peningalegu tapi síðustu ára.

3. Samkvæmt efnahagsreikningi New Viking nema skuldir í árslok

2001 $774 þúsund [48,8 milljónir kr.]. Á því ári voru greiddar
$144 þúsund [9,1 milljón kr.] í reksturinn, þar af fóru $56 þús-
und [3,5 milljónir kr.] í afborganir og fjárfestingar, $55 þúsund
[3,5 milljónir kr.] í vexti og rest í rekstrarkostnað. Skuldir í árs-
byrjun voru því $816 þúsund [51,7 milljónir kr.]. Sama gildir með
árið 2000, það er afborganir og rekstur hefur verið greiddur
héðan.
Síðan er það spurning hversu verðmæt eignin er. Er hún $1300
þúsund [82 milljónir kr.] eða $1500 þúsund [94,6 milljónir kr.]?
Eða einhver önnur fjárhæð? Þetta þekkir þú betur en ég, en
þegar við ræddum um þessi mál í byrjun þá töluðum við um
þessar fjárhæðir. Síðan hafa þær væntanlega frekar lækkað en
hækkað vegna afskrifta.

Nettóeign er því nú $525-$725 þúsund [33,1-45,7 milljónir kr.]
miðað við framangreint verðmætamat. Ef við miðum við ársbyrjun
2000, þegar reksturinn var yfirtekinn héðan, er nettóeign líklega
um $100 þúsundum [6,3 milljón kr.] lægri.
þegar við fórum yfir þessi mál í ársbyrjun 2000 þá vorum við sam-
mála um að þú fengir 30 prósent (þá var búið að taka tillit til
vinnuframlags þíns), og að við tækjum síðan yfir reksturinn að
mestu leyti. Eins og þú manst fannst JÁJ þetta of hátt hlutfall. En ef
við höldum okkur samt við þessi 30 prósent, og miðum við $1400
þúsunda [88,3 milljóna kr.] verðmat á bátnum eins og við gerðum
þá, þá er hlutur þinn eftirfarandi:
Miðað við skuldir í ársbyrjun 2000 væri hlutur þinn $162 þúsund
[10.2 milljónir kr.]
Miðað við skuldir í ársbyrjun 2001 væri hlutur þinn $175 þúsund
[11 milljónir kr.]
Miðað við skuldir í ársbyrjun 2002 væri hlutur þinn $188 þúsund
[11,9 milljónir kr.]
Til að ná $250 þúsund [15,8 milljónir kr.] í þinn 30 prósenta hlut
þyrfti verðmæti bátsins að vera $1600 þúsund [100 milljónir] í árs-
byrjun 2002 og $1700 þúsund [107,2 milljónir kr.] í ársbyrjun 2000.
Ef við hins vegar miðum áfram við $1400 þúsunda [88,3 milljóna
kr.] verðmæti þyrfti eignarhlutur þinn að vera 40 prósent í ársbyrj-
un 2002 og 46 prósent í ársbyrjun 2000.
Ég legg því til að þú fáir $200 þúsund [12.6 milljónir]. Miðað við
$1400 þúsunda [88,3 milljóna kr.] verðmæti þýðir þetta 37 pró-
senta eignarhlutur miðað við ársbyrjun 2000 en frá þeim tíma hef-
ur kostnaður verið greiddur hér að mestu. Þetta er umtalsvert
hærri eignarhlutur en þú fórst upphaflega fram á, svo ekki sé
minnst á hugmyndir JÁJ í því sambandi. Ég vona að þér finnist
þetta sanngjörn lausn.
Láttu mig heyra hvað þér finnst um þetta, það er hvort þetta sé að
þínu mati sanngjarnt eða ósanngjarnt annars vegar og hins vegar
hvort þessi lausn dugi til að fleyta þér yfir erfiðasta hjallann. Þetta
eru samtals $350 þúsund [22,1 milljónir kr.] sem ég legg til að
greiða þér, það er $150 þúsund [9,5 milljónir kr.] vegna rekstrar og
$200 þúsund [12,6 milljónir kr.] vegna New Viking.
Til að undirstrika það sem áður hefur komið fram að þá tel ég að
með slíku uppgjöri, sem að framan er lýst, sé fjárhagsleg ábyrgð
okkar á Fróni afgreidd, það er ekki koma til frekari greiðslur nema
þá vegna beinna viðskipta. Það sama gildir væntanlega um
ábyrgðir. Kveðja.

Lok viðskipta Nordica og Baugs
Tölvupóstsamskipti Tryggva Jónssynar, þáverandi forstjóra Baugs, og Jóns Geralds Sullenberger á
vormánuðum 2002, þegar viðskiptum Baugs og Jóns Geralds var að ljúka. Samskiptin varða fjár-
hagslegt uppgjör Tryggva og Jóns Geralds vegna viðskipta Baugs og vöruhúss Jóns Geralds í
Bandaríkjunum. Tölur í hornklofum eru upphæðir í bandarískum dollurum reiknaðar yfir í
íslenskar krónur á núvirði.

8. MAÍ 2002
Tölvupóstur Tryggva til
Jóns Geralds:

8. MAÍ 2002
Jón Gerald svarar 

samdægurs:

Sæll Tryggvi minn. Takk fyrir póstinn. Í stórum drátt-
um sætti ég mig við neðangreint bréf og vonandi
skilur þú það að eftir 10 ára samstarf og vinnu með
feðgunum þá stend ég uppi með tvær hendur tóm-
ar. En hvert er mitt val! Tíminn er svo dýrmætur eins
og þú veist og eins og staðan er núna þá er salan til
Aðfanga 2002 $171 þúsund [10,8 milljónir kr.] og
tapið orðið um $80 þúsund [5 milljónir kr.] það sem
af er þessu ári. Tryggvi minn ég er tilbúinn að ganga
að þessu en verð þó að fá á hreint að ef ég afsala
mér New Viking fyrirtækinu þá verða lánin sem á því
hvíla greidd eða endurfjármögnuð á ykkar nafni. [...]
Vonandi á þetta eftir að verða betra ár því ég hef
ákveðið að beina mínum kröftum á fleiri aðila en
Aðföng. Kveðja.

Nöfn þeirra sem ekki tengjast málinu með beinum hætti hafa verið fjarlægð.
Fréttablaðið hefur ekki í höndum fleiri tölvupósta frá þessum tíma er varða fjárhagslegt uppgjör Jóns Geralds Sullenberger við Baug.

11. MAÍ 2002
Tölvupóstur frá Jóni Gerald til Tryggva:
Sæll Tryggvi er eitthvað að frétta?

12. MAÍ 2002
Tölvupóstur frá Tryggva til Jóns Geralds:
Ég er búinn að ræða þessar hugmyndir við feðgana og samþykkja
þeir tillöguna. Næsta skref er að ganga frá pappírsmálum, einkum
vegna Thee Viking. Jafnframt verða skuldir yfirteknar, sem þú ert í
ábyrgð fyrir. 
Samtals eru þetta $350 þúsund sem á að greiða þér auk þess að
losa þig undan ábyrgðum. Á móti kemur yfirlýsing frá þér um að
allar skuldbindingar okkar vegna Nordica séu uppgerðar og síðan
framsal hlutabréfanna. Ég fer í það á morgun að útvega banka-
ábyrgðir vegna Thee Viking og hef síðan samband við lögfræðing-
inn sem við hittum til að klára pappírsmálin.
Ég veit að þessi frágangur á eftir að taka einhvern tíma svo láttu
mig vita ef ég get eitthvað gert fyrir þig núna. Kveðja Tryggvi.

13. MAÍ 2002
Tölvupóstur frá Jóni Gerald til Tryggva:
Sæll Tryggvi takk fyrir póstinn. Eftir samtal ykkar veit Jóhannes að
ég mun tapa öllu meira að segja húsið allt fer af því að maður er
heiðarlegur og treystir því sem manni er sagt. Kveðja í bili.

LYFJASKORTUR Læknar og sjúklingar hafa
kvartað til Landlæknisembættisins vegna

þess að tiltekin lyf við alvarlegum sjúk-
dómum hafa ekki verið fáanleg. 

Matthías Halldórsson aðstoðarlandlæknir:

Kvarta› vegna lyfjaskorts
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Héraðsdómur Reykjavíkur:

D‡rt 
bú›ahnupl
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur dæmdi í síðustu viku rúm-
lega fertugan karlmann fyrir
þjófnað úr Hagkaupum í Skeif-
unni.

Maðurinn var sakaður um að
hafa stolið fatnaði og búsáhöldum
að verðmæti 12.500 krónur. Við
réttarhöld hélt hann fram sakleysi
sínu og sagðist hafa ætlað að
bjarga barni sem var hætt komið á
bílastæði fyrir utan verslunina, og
hefði því farið út án þess að greiða
fyrir vörurnar. Dómara fannst
þessi útskýring hins vegar ólíkleg.

Manninum er gert að greiða
20.000 króna sekt í ríkissjóð, eða
sitja ella í fangelsi í tvo daga. Jafn-
framt þarf hann að greiða 100.000
krónur í sakarkostnað. - smk

Flutningur þjóðskrár:

fijó›skrá 
ratar heim
STJÓRNMÁL Meðal þess sem rætt
var á ríkisstjórnarfundi á þriðju-
dag var flutningur þjóðskrár frá
Hagstofu til dómsmálaráðuneytis.
Það var Davíð Oddsson, sem
þangað til í gær gegndi embætti
hagstofuráðherra sem viðraði
málið.

„Það hefur verið lengi á dag-
skrá að gera þessa breytingu bæði
til hagræðis og til að styrkja
framkvæmd stjórnsýslureglna,“
segir Björn Bjarnason dómsmála-
ráðherra. Ef tillagan verður að
lögum flytur þjóðskráin aftur í
Skuggasund þar sem hún var áður
til húsa. - saj

LANDSPÍTALINN Atvikanefnd hefur tekið til
starfa.

Landspítalinn:

Öryggi sjúk-
linga auki›
HEILBRIGÐISMÁL Atvikanefnd hefur
verið skipuð á Landspítala – há-
skólasjúkrahúsi. Markmiðið með
starfi hennar er að auka öryggi
sjúklinga og starfsmanna. Hún
skal fjalla skilmerkilega um af-
brigðileg atvik í starfsemi spítal-
ans sem víkja frá því sem vænst
er og viðurkenndum starfsregl-
um, að því er segir á vefsíðu spít-
alans.

Nefndin skal eiga frumkvæði
að athugun einstakra mála en
jafnframt geta forstjóri og fram-
kvæmdastjórar lækninga og
hjúkrunar óskað eftir því að hún
skoði tiltekin málefni. Þá geta ein-
stakir starfsmenn komið ábend-
ingum til nefndarinnar. ■

Feminístafélag Íslands:

Fordæmir
vinnubrög›
LÖGREGLUMÁL Femínistafélag Ís-
lands átelur vinnubrögð lögregl-
unnar í Reykjavík sem urðu til
þess að saksóknari ákvað að láta
niður falla mál þriggja manna
sem sakaðir voru um hópnauðgun.
Konan leitaði strax til lögreglu,
sem flutti hana á neyðarmóttök-
una, og kærði hún nauðgunina í
framhaldi af því. Saksóknari féll
frá ákæru vegna skorts á sönnun-
um frá lögreglu.

„Málið er áfall fyrir fórnar-
lömb kynferðisafbrota, og sýnir
að réttaröryggi þeirra er ekki
tryggt,“ segir í tilkynningu frá fé-
laginu, sem óskar þess að vinnu-
brögð lögreglunnar verði bætt. ■

HVAÐ NÆST? 100 vísindamenn frá ýmsum
löndum spreyta sig nú í keppni um hæf-
asta vélmennið á sýningu sem fram fer í ll-
menau í Þýskalandi. Ekki er gott að segja í
hverju hæfileikar þessa vélmennis liggja.

BRETLAND, AP Jack Straw, utanríkis-
ráðherra Bretlands, varaði í ræðu á
flokksþingi breska Verkamanna-
flokksins í gær við því að framund-
an væru fleiri „myrk augnablik“ í
Írak. En hann ítrekaði yfirlýsingu
forsætisráðherrans Tonys Blair frá
því daginn áður um að útilokað
væri að breska herliðið í Írak yrði
kallað heim í bráð.

„Að byggja upp nýtt ríki hefur
aldrei verið auðvelt,“ sagði Straw
og tók þannig undir orð Blairs um
að það væri skylda Breta að verja
lýðræðið í Írak. Straw tók einnig
fram að það væri „óhugsandi“ að
beita hernaði gegn Íran til að fá
þarlend stjórnvöld til að hverfa frá

meintri kjarnorkuvígbúnaðaráætl-
un sinni.

Í ræðu sinni í fyrradag sýndi
Blair heldur ekkert fararsnið á sér,
það er hann gaf engar vísbending-
ar um hvenær hann hygðist víkja
úr forsætisráðherrastólnum. Blair
lýsti metnaðarfullri stefnuskrá rík-
isstjórnarinnar á þessu þriðja kjör-
tímabili hennar undir hans stjórn.
Virtist hann með þessu vonast til
að sá armur flokksins, sem þrýst
hefur á um að hann viki sæti fyrir
Gordon Brown innan tíðar, hefði
sig hægan. Blair er í mun að
tryggja að stjórnartíðar sinnar
verði minnst fyrir önnur og upp-
byggilegri mál en Íraksmálið. - aa

JACK STRAW Breski utanríkisráðherrann
brýndi áherslumál utanríkisstefnunnar fyrir
flokksmönnum.

Þing Verkamannaflokks:

Breski herinn áfram í Írak
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87 ára me› Mitt kort
Yfir fjögur flúsund manns á öllum aldri hafa sótt um svokalla› Mitt kort Landsbankans sem fólk getur
myndskreytt sjálf. Sérstök nefnd fer yfir kortin til a› tryggja a› höfundarréttar sé gætt sem og velsæmis.

„Kortin hafa fengið afar góðar
viðtökur,“ segir Rebekka Ólafs-
dóttir, hjá markaðsdeild Lands-
banka Íslands, um nýja þjónustu
bankans, Mitt kort, sem er þeim
kostum búin að fólk getur mynd-
skreytt sjálft. Auglýsingar fyrir
kortin hafa verið áberandi undan-
farið og sjálfsagt ekki farið fram-
hjá neinum sem horfir á sjónvarp
að staðaldri. 

Að sögn Rebekku hafa ríflega
fjögur þúsund manns sótt um
debet- og kreditkort sem fólk get-
ur myndskreytt sjálft og kortin
virðast höfða til breiðs aldurs-
hóps; elsti handhafi debetkorts af
þessu tagi hingað til er 69 ára en
sá elsti sem hefur fengið sér
kreditkort er hvorki meira né
minna en 87 ára. Ekki fylgir sög-
unni hvernig þeir myndskreyttu
kortin sín enda er starfsfólk bund-
ið bankaleynd. 

Að ýmsu er að huga þegar kort-
um sem þessum er útdeilt, til
dæmis hvort myndirnar brjóti í
bága við höfundarréttarlög eða
misbjóði velsæmiskennd fólks.
Til þess var sérstök nefnd sett á
laggirnar sem fer yfir kortin eftir
samræmdum stöðlum og sker úr
um þau vafaatriði sem upp kunna
að koma. Þrír sitja í nefndinni, þar
á meðal Rebekka. 

„Það kemur vissulega fyrir að

við synjum kortum en í flestum, ef
ekki öllum, tilfellum er það vegna
höfundarlaga. Það er ekki óalgengt
að ungir strákar vilji nota vöru-
merki uppáhaldsfótboltaliðsins
síns í ensku deildinni, en þau njóta
höfundarréttar. En ef viðkomandi

fær leyfi frá félaginu þá er það að
sjálfsögðu í góðu lagi.“ Hún tekur
þó fram að litlu broti af umsóknum
sé synjað vegna mynda. 

Nefndin ver allt að hálfri
klukkustund á dag í að fara yfir
kortaumsóknir og Rebekku rekur

ekki minni til þess að hafa þurft
að synja ósæmilegri mynd. „Það
koma í mesta lagi sárasaklausar
myndir af fólki í kossaflensi, en
ekkert sem fær mann til að súpa
hveljur,“ segir Rebekka. 

bergsteinn@frettabladid.is

Landhelgisgæslan:

Málfræ›i
fyrir fjölmi›la
Landhelgisgæslan hefur sent fjöl-
miðlum ábendingar um hvernig
nöfn flugfara hennar skulu fall-
beygð. Gæslan á tvær þyrlur og
eina flugfél og eru nöfn þeirra
fengin úr goðafræðinni. 

Syn er flugvél Landhelgisgæsl-
unnar og hefur einkennisstafina
TF-SYN. Hún heitir eftir gyðjunni
Syn sem varnar óviðkomandi inn-
göngu í hallir ása og mælir á þing-
um gegn þeim sem henni þykir
sanna mál sitt með ýkjum og lyg-
um. Sums staðar er hún kölluð
dyravörður Fensala, bústaðar
Friggjar. Beyging nafnsins er:
Syn um Syn frá Syn til Synjar.

Sif er minni þyrla Gæslunnar
og hefur einkennisstafina TF-SIF.
Hún heitir eftir Sif sem er sögð
vera gyðja hins gullna akurs og er
hún ein af ásynjunum, kona ássins
Þórs. Beyging er: Sif um Sif frá
Sif til Sifjar.

Líf, stærri þyrlan hefur ein-
kennisstafina TF-LIF. Hún heitir
eftir Líf, goðsögulegri kvenveru
sem lifði af Ragnarök. Einnig er
hún sögð vera sú sem hjúkrar.
Beygingin er: Líf um Líf frá Líf til
Lífar. - bþs

Logi Bergmann Eiðsson er hættur á
Fréttastofu RÚV eftir fjórtán ára starf
hjá stofnuninni. Um árabil hefur hann
lesið kvöldfréttir fyrir landsmenn en
mun nú lesa fréttir á Stöð 2. 
„Þetta kemur á óvart, ég hélt hann
væri svo ánægður yfir að fá Pál
Magnússon upp á RÚV,“ segir María
Reyndal leikstjóri um skyndilegt
brotthvarf Loga. Ákvörðun hans kem-
ur henni ekki síst á óvart í ljósi þess
að Logi hafði nýlega verið ráðinn rit-
stjóri á nýjum sjónvarpsþætti. „Hann
var svo glaður í blöðunum yfir þess-
um nýja þætti.“ 
María kveðst ekki eiga eftir að sakna
hans sérstaklega af RÚV því hann
verði áfram í sjónvarpinu og býst ekki
við að horfa meira á Stöð 2 í kjölfar
breytinganna.
Stærstu tíðindin telur María þó felast í
því að Logi mun væntanlega gegna
hlutverki spyrils í Gettu betur áfram.
„Það er áfall. En það er fínt að nota
tækifærið og stokka þá keppni aðeins
upp. Fá konu sem spyril og kannski
karl sem stigavörð. Það væri ágætt.“ 

MARÍA REYNDAL LEIKSTJÓRI 

Áfall 

LOGI BERGMANN HÆTTUR Á RÚV

SJÓNARHÓLL
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„Það er allt gott að frétta, við erum
nýbúin að taka upp næstu seríu okk-
ar,“ segir bakarinn og sjónvarpskokk-
urinn Jói Fel. „Við ljúkum þessu alltaf
á haustmánuðum svo það fer lítill tími
í þetta á veturna.“
Jói hefur yndi af skotveiðum og fer
alltaf á gæs þegar færi gefst. „Ég er
búinn að fara tvisvar í haust og þær
hafa nokkrar fallið.“ Gæsin segir hann
að sé fyrst og fremst haustmatur sem
hann eldi jöfnum höndum fram yfir
áramót. En gæsir eru ekki það eina
sem Jóa finnst gaman að skjóta. „Ég
ætla líka á rjúpu. Ég grét mikið þegar
sett var veiðibannið á rjúpuna en
mest var grátið þegar ég komst ekki á
hreindýr. Það finnst mér skemmtileg-
ast að veiða. Ætli það sé ekki vegna

þess að mesta „machoið“ er í kring-
um það, testósterónið fer á fullt,“
segir hann og hlær. 
Um skeið hefur Jói glímt við þrálát
bakmeiðsl og fyrir fjórum mánuðum
fór hann í sína þriðju brjósklosaðgerð.
Hann er hins vegar óðum að jafna sig
og byrjar senn að æfa aftur. „Það er
aðalmálið hjá mér núna að komast
aftur í ræktina,“ segir hann og þver-
tekur fyrir að hafa hlaupið í spik með-
an á veikindunum stóð. „Ég er alltaf í
góðu formi. Ég hef lyft í 20 ár og hef
góðan grunn, en því er ekki að neita
að ég missti mig aðeins í bjórinn og
grillið í sumar,“ segir Jói og kveðst
ekki verða lengi að losa sig við alla
umframbyrði um leið og hann byrjar
að taka á því.

Byrjar aftur a› taka á flví
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? JÓI FEL BAKARI OG SJÓNVARPSKOKKUR

nær og fjær

OR‹RÉTT„ “
Ástrí›an drífur áfram

„Þrátt fyrir að nota búningana
úr sjónvarpinu þegar við
skemmtum úti í bæ er alltaf
eitthvert vesen í kringum
það.“

JÓHANN G. JÓHANNSSON LEIKARI Í

DV UM ÞÆR RAUNIR SEM FYLGJA

BARNASKEMMTUNUM. 

Smekklegt 

„Þú varst nú starfandi á Þjóð-
viljanum og þekktir þetta vel.
Þér er mikið í mun að koma
þessu máli yfir á Sjálfstæðis-
flokkinn.“

DAVÍÐ ODDSSON, FORMAÐUR

SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS, RIFJAR UPP

STARFSREYNSLU G. PÉTURS MATTHÍ-

ASSONAR FRÉTTAMANNS Í UMRÆÐU

UM BAUGSMÁLIÐ Í FRÉTTABLAÐINU. 
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Bílafloti ríkisstjórnarinnar er metinn á 70 milljónir:

Opinberar glæsikerrur
Það var tilkomumikil sjón að sjá
glæsikerrur ráðherranna renna í
hlað við stjórnarráðið í Lækjar-
götu þegar ríkisstjórnin kom
saman til fundar á þriðjudag.

Bílarnir eru meðal annars af
gerðunum Audi, BMW, Mitsubis-
hi og Volvo og kveðst bílaáhuga-
maður telja að hver vagnanna
kosti að meðaltali um sex millj-
ónir króna. Lætur því nærri að

bílafloti ráðherranna kosti um 70
milljónir. 

Ráðherrabílarnir eru jafnan
vel þrifnir og bónaðir, þess gæta
bílstjórar þeirra sem hugsa um
þá líkt og ungabörn. Sést það
glögglega þegar þeir pússa af
þeim rykkorn og fingraför með-
an beðið er eftir ráðherrunum á
fundum í Alþingishúsinu eða
annars staðar. - bþs

FLOTTIR Ráðherrar Íslands ferðast á milli skrifstofubygginga í Reykjavík í glæsikerrum.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/V

IL
H

EL
M

REBEKKA ÓLAFSDÓTTIR Ver allt að hálfri klukkustund á dag í að fara yfir kortaumsóknir og skera úr um vafaatriði.





Rétt sameining en röng tímasetning
Sameining Fjar›abygg›ar, Austurbygg›ar, Fáskrú›sfjar›arhrepps og Mjóafjar›arhrepps er rökréttur og
vænlegur sameiningarkostur. Flest bendir hins vegar til a› sameining nái ekki fram a› ganga a› flessu
sinni flar sem florri íbúanna hefur takmarka›an áhuga á sameiningu nú.

Önnur tveggja sameiningar-
kosninga á Austurlandi 8. októ-

ber snýst um sameiningu
Fjarðabyggðar, Austurbyggðar,
Fáskrúðsfjarðarhrepps og
Mjóafjarðarhrepps. Fjórir
kynningarfundir hafa verið
haldnir og dræm aðsókn á þá
endurspeglar almennt áhuga-
leysi íbúa byggðarlaganna fjög-
urra á kosningunum eftir níu
daga.

Með tilliti til íbúafjölda
mættu flestir á kynningarfund-
inn í Mjóafirði, eða 15 af 38 íbú-
um fjarðarins. Einungis 18
mættu á fundinn á Stöðvarfirði,
16 á Reyðarfirði og 40 voru á
kynningarfundinum sem hald-
inn var á Fáskrúðsfirði síðast-
liðinn mánudag.

Sameining sveitarfélaga er
nauðsynlegur undanfari þess að
hægt sé að efla sveitarstjórnar-
stigið, ná fram hagræðingu í
rekstri og gera sveitarfélögun-
um kleift að standa undir vax-
andi kröfu íbúanna um aukna
þjónustu. Í því ljósi er samein-
ing sveitarfélaganna fjögurra
fýsilegur kostur enda ásteyting-
arsteinar bæði fáir og smáir.
Mikinn samhljóm má finna í
samfélagsgerðum Fjarðabyggð-
ar og Austurbyggðar og fram-
tíðarsýn íbúanna er af svipuðum
toga.

Þann 1. desember í fyrra
bjuggu 3.175 manns í Fjarða-
byggð og 873 í Austurbyggð en
einungis 51 í Fáskrúðsfjarðar-
hreppi og 38 í Mjóðafjarðar-
hreppi. Líklegt verður að telja
að sveitarstjórnarlögum verði
breytt innan fárra ára í þá ver-
una að fámenn sveitarfélög
neyðist til að sameinast stærri
sveitarfélögum. Sameiningar
Mjóafjarðarhrepps og Fjarðar-
byggðar annars vegar og Fá-
skrúðsfjarðarhrepps og Austur-

byggðar hins vegar eru því í
raun fyrirsjáanlegar, hver sem
niðurstaða kosninganna um aðra
helgi verður. 

Nánast öruggt má telja að á
einhverjum tímapunkti renni
Fjarðabyggð, Austurbyggð, Fá-
skrúðsfjarðarhreppur og Mjóa-
fjarðarhreppur í eina sæng,
nauðug eða viljug. En það er
hins vegar afar ólíklegt að það
gerist í kjölfar kosninganna
eftir níu daga. Oft er deilt um
skuldir og eignir sveitarfélaga í
aðdraganda sameiningar en því
er ekki til að dreifa eystra að
þessu sinni. Tímasetningin er
einfaldlega röng. 

Íbúar Fjarðabyggðar gengu í
gegnum sameiningu fyrir sjö
árum þegar Eskifjarðarkaup-
staður, Neskaupstaður og
Reyðarfjarðarhreppur samein-
uðust og Austurbyggð varð til
fyrir tveimur árum við samein-
ingu Búðahrepps og Stöðvar-
hrepps.

Í kjölfar allra sameininga má
búast við óánægju af ýmsum
toga á meðal íbúanna á meðan
verið er að móta nýtt samfélag
þar sem kasta þarf fyrir róða
gömlum hefðum og festa ný
vinnubrögð í sessi. Íbúar
Fjarðabyggðar eru að komast
yfir þann þröskuld en vaxtar-
verkirnir eru enn í Austur-
byggð.

Slíkar óánægjuraddir dofna
og hverfa með tímanum en
lengri tími þarf að líða áður en
þeir óánægðu kjósa frekari sam-
einingu yfir sig. 

Ekkert sveitarfélag á Íslandi
hefur gengið í gegnum jafnmikl-
ar breytingar, á jafn stuttum
tíma, og Fjarðabyggð nú vegna
byggingar álvers í Reyðarfirði.
Álagið á stjórnsýsluna er við

þolmörk og íbúarnir fullir bjart-
sýni á eigin hag og sveitar-
félagsins. Sameining sveitar-
félaga er ekki það sem íbúar
Fjarðabyggðar eru að hugsa um
á þessu hausti. 

Þó svo að Fjarðabyggð verði
afar skuldsett sveitarfélag um
hríð, þá munu tekjurnar af ál-
verinu og auknar tekjur í kjöl-
far íbúafjölgunar, leiða til þess
að Fjarðabyggð verður eitt
stöndugasta sveitarfélag lands-
ins í framtíðinni. Hví skyldu
íbúar Fjarðabyggðar leyfa ná-
grönnum sínum að sitja við kjöt-
katlana þegar suðan er rétt að
byrja að koma upp?

Góðar samgöngur innan
sveitarfélags eru einar af höfuð-
forsendum þess að sameining
verði ekki til þess að draga úr
þjónustu við íbúanna. Með Fá-
skrúðsfjarðargöngum var einu
ljóni hrint úr vegi sameiningar
sveitarfélaganna fjögurra en ný
og betri göng á milli Eskifjarðar
og Norðfjarðar, og göng á milli
Norðfjarðar og Mjóafjarðar, eru
enn utan seilingar.

Sameining Fjarðabyggðar,
Austurbyggðar, Fáskrúðsfjarð-
arhrepps og Mjóafjarðarhrepps
mun því að líkindum ekki ná
fram að ganga að þessu sinni.
Það gæti hins vegar orðið væn-
legt til árangurs að bjóða upp á
þennan sameiningarkost að
fengnum betri samgöngum og
eftir að álversævintýrið nær
jafnvægi.

ÓLAFUR EGGERTSSON FORMAÐUR
LANDSSAMBANDS KORNBÆNDA OG

BÓNDI Á ÞORVALDSEYRI.

Bændur uggandi

KORNUPPSKERA Í HÆTTU

SPURT & SVARAÐ
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Umboðsmaður Alþingis tilkynnti í gær þingflokkum
stjórnarandstöðunnar að hann teldi ekki að for-
sendur væru fyrir því að hann tæki til sérstakrar at-
hugunar hæfi Halldórs Ásgrímssonar forsætisráð-
herra til aðkomu að sölu á hlut ríkisins í Búnaðar-
bankanum til S-hópsins svokallaða. Stjórnarand-
stöðuflokkarnir höfðu óskað eftir því að hann tæki
þessi mál til umfjöllunar. Tryggvi Gunnarsson er
umboðsmaður Alþingis.

Hvert er hlutverk umboðsmanns Alþingis?
Í lögum um umboðsmann Alþingis segir að hann
eigi að hafa eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitar-
félaga. Hann eigi að tryggja rétt borgaranna gagn-
vart stjórnvöldum landsins og gæta þess að jafn-
ræðis sé gætt og stjórnsýslan vönduð. Í lögunum
segir líka að í störfum sínum eigi umboðsmaður
Alþingis að vera óháður fyrirmælum frá öðrum, þar
með töldu sjálfu Alþingi. Umboðsmaðurinn hefur

víðtækar heimildir til þess að rannsaka mál. Hann
getur krafið stjórnvöld um upplýsingar og skriflegar
skýringar og getur jafnframt óskað þess að menn
séu kvaddir fyrir dómara til þess að bera vitni eftir
þörfum.

Hvað verður um niðurstöður umboðs-
mannsins?
Ef umboðsmaður Alþingis hefur tekið mál til athug-
unar er honum skylt að ljúka því formlega. Hann
getur ekki kveðið upp lögformlegan úrskurð, en
hann getur hins vegar látið í ljós álit sitt á því hvort
athöfn stjórnvalda brjóti í bága við lög eða sé að
öðru leyti óvönduð. Ef hann gagnrýnir stjórnvalds-
athöfn verður hann einnig að gefa leiðbeiningar
um úrbætur. Ef hann telur að um lögbrot sé að
ræða getur hann jafnframt gert viðeigandi yfirvöld-
um viðvart. Álitsgerðir umboðsmanns Alþingis hafa
leitt til þess að lög hafa verið endurskoðuð.

Tryggir rétt borgaranna
FBL GREINING: UMBOÐSMAÐUR ALÞINGIS

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ

FJÖLDI GRUNNSKÓLANEMA 
SEM LÆRIR DÖNSKU
Heimild: HAGSTOFAN
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„Vona að þessar
gömlu syndir verði
mér ekki að falli”

„Vona að þessar
gömlu syndir verði
mér ekki að falli”

DÆMDUR 
DÓPSALI Í 
BACHELOR

DÆMDUR 
DÓPSALI Í 
BACHELOR

Um þriðjungur kornuppskeru bænda
á Eyjafjarðarsvæðinu er í hættu vegna
snjókomu norðanlands um síðustu
helgi. 
Hversu mikil verðmæti eru þetta
sem liggja undir skemmdum?
Við getum gert ráð fyrir 630 til 720
tonnum. Uppskeruverðmætið er þá á
milli tólf og fimmtán milljónir króna.
Er þetta stór hluti af heildarrekstr-
arafkomu bændanna?
Nei, en kornræktun hefur farið vax-
andi og þetta hefur auðvitað töluverð
mikil áhrif því menn hafa verið að
spara fóðurkaup á móti þessari upp-
hæð. Ef þetta skemmist þurfa bænd-
ur að kaupa fóður fyrir svipaða upp-
hæð.
Eru bændurnir tryggðir?
Nei. Það eru engar tryggingar. Trygg-
ingafélögin hafa ekki boðið upp á
tryggingu á uppskeru úti á velli. En
svo hefur, aftur á móti, Bjargráða-
sjóður stundum komið til hjálpar í
svona tilfellum, en ég veit ekki
hvernig það verður.

KRISTJÁN J. KRISTJÁNSSON
kk@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING
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UPPGANGUR Á AUSTURLANDI Vegna álversframkvæmda og skorts á vegaframkvæmdum er líklegt að sameining Fjarðabyggðar, Austurbyggðar, Fáskrúðsfjarðarhrepps og Mjóa-
fjarðarhrepps verði ekki að veruleika eftir kosningarnar 8. október.



Hugsaðu stórt!

KLV-30HR3S
30" Sony LCD sjónvarp
199.950 krónur
DVD upptökutæki fylgir frítt með.

KLV-32M1SI
32" Sony LCD sjónvarp
259.950 krónur
DVD upptökutæki fylgir frítt með.

Fáðu þér veggsjónvarp og DVD upptökutæki fylgir!

42”

42”30”

DVD upptökutæki
Fylgir með!

44.950 kr.

UPPSELT!

KEP42M1SI
42" Sony Plasma sjónvarp
299.950 krónur
DVD upptökutæki fylgir frítt með.

32”

RDR-GX210



að kaupa
v e n j u l e g t
kjöt eins og
hangikjöt og
skinku og taka fit-
una af, því það er bragð-
meira og bragðbetra,“ segir Guð-
rún, sem er lítið hrifin af kjöt-
áleggi sem er fullt af vatni.
Nefnir hún brauðskinku, sem
hún segir að eigi ekkert sameig-
inlegt með venjulegri skinku.

Nokkrar góðar hugmyndir til
að auka fjölbreytni áleggsins eru
til dæmis að setja rifsberjahlaup
á lifrarkæfuna og ólífur á
kjúklingaáleggið. Soðin egg,
tómatar og grænmeti eru vinsæl
en síðan er hægt að breyta út af
venjunni og setja reyktan silung,
salat úr sýrðum rjóma og sinnepi
og eplabitum, allt eftir smekk.

Annað gott ráð er að elda
meira í kvöldmatinn og taka með
næsta dag. Guðrún á son í smíða-
námi sem finnst best að taka með
sér afganga í boxi og hita í ör-
bylgju. Hún segir að í raun megi
gera slíkt við allan mat, hins veg-
ar séu pottréttir eða eitthvað
með sósu yfirleitt girnilegra.

Ekki eru allir svo skipulagðir
að þeir gefi sér tíma til að útbúa
nesti. Fyrir þá bendir Guðrún á
salatbari eða einfaldlega að fólk
kaupi sér samloku eða langloku.
„Ein samloka gefur þó ekki næga
orku til að dekka hádegið,“ varar
hún við og segir því nauðsynlegt
að fá sér jógúrt eða skyr með. 

Mötuneytismatur er misjafn
en Guðrún segir hann þó oft á

t í ð u m
mjög góð-

an. Þá sé
hann oft nið-

urgreiddur og
því hagstæður. Guðrún

segir mikilvægt að fólk sé sátt
við hádegismatinn og hann sé
lystugur því annars sé hætta á að
fólk langi í eitthvað annað og
freistist til að grípa í kex eða
aukabita. „Það er mjög mikið at-
riði að setjast niður og gefa sér
tíma í að borða,“ segir Guðrún og
mælir eindregið með því að fólk
drekki mikið vatn.

Guðrún segir allt of algengt
að fólk borði of lítið í hádeginu.
Hún hafi fengið til sín konur sem
borði eina skyrdós í hádeginu og
fari síðan út að ganga. „Þetta
skilar engu,“ heldur Guðrún
fram enda verði fólk pirrað
þegar það sé illa nært og næring
hafi mikið að segja um andlega
líðan og afköst í starfi.

Nesti fyrir fullor›na
Fólk á að fá þrjátíu pró-
sent af orku dagsins úr
hádegisverðinum. Best er
að búa til eigin hádegis-
mat því það er hollara og
alltaf ódýrara en að
kaupa hann tilbúinn.

Hádegisverður er mikilvæg mál-
tíð. Þar fæst sú orka sem notuð
er til að halda sér vakandi í vinn-
unni og daglegu amstri. Hádegis-
maturinn vefst fyrir mörgum og
oft á tíðum freistast fólk til að
fara út í búð eða á veitingastað
og kaupa sér eitthvað í gogginn
sem til lengri tíma litið er kostn-
aðarsamt. Guðrún Þóra Hjalta-
dóttir næringarráðgjafi hefur
nokkur góð ráð fyrir fólk sem
vill koma lagi á hádegissiði sína
með því að hugsa bæði um heils-
una og fjárhaginn. 

„Ég hvet fólk til að útbúa mat-
inn sjálft vegna þess að þá veit
maður hvað maður er að borða
og það er alltaf ódýrara,“ segir
Guðrún og bætir við að úr hádeg-
isverðinum eigi fólk að fá þrjátíu
prósent af orku dagsins. Algeng-
asta nestið og það sem er ávallt
klassískt er að útbúa samloku
ásamt einum ávexti eða jógúrt-
dós, skyri eða skyrdrykk en
hægt er að útbúa nestið annað
hvort kvöldið áður eða að
morgni, eftir því sem hentar. 

Nestið þarf þó ekki að vera til-
breytingasnautt enda álegg af
mörgum toga. „Ég ráðlegg fólki
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Ár Kr.
1980 15 kr.
1985 130 kr.
1990 400 kr.
1995 550 kr.
2000 700 kr.
2003 800 kr.
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NEYTANDINN: SIGURÐUR Þ. RAGNARSSON VEÐURFRÆÐINGUR

ÚTGJÖLDIN
> VERÐ Á BÍÓMIÐA Á VENJULEGA
SÝNINGU MIÐAÐ VIÐ VERÐLAG Í
NÓVEMBER HVERS ÁRS Þegar ég horfi yfir það sem ég hef keypt yfir ævina

fyrir utan náttúrulega heimilið og mat þá eru bestu
kaupin sennilega sumarbústaðurinn minn,“ segir
Sigurður Þ. Ragnarsson hinn kunni veðurfrétta-
maður. Sumarbústaðinn sem er í Borgarfirði keypti
Sigurður fyrir þremur árum og er alsæll. „Þar hitti
ég naglann á höfuðið,“ segir Sigurður sem finnst
tóm sæla að dvelja í sveitinni. „Þarna eyðir maður
öllum sínum bestu stundum með fjölskyldunni,“
segir Sigurður sem dundar sér þar við smíðar og
annað þv um líkt. 
„Mér finnst heillandi að komast út í náttúruna. Þar
sem ég er lærður í náttúruvísindum vil ég komast
þangað sem stutt er til fjalla og á vit ævintýranna,“
segir Sigurður og finnst bústaðurinn hverrar krónu
virði.
Sigurður telur sig hafa verið nokkuð heppinn í
gegnum tíðina og var lengi að rifja upp verstu
kaupin. Hann komst þó að þeirri niðurstöðu að
ein verstu kaup hans hefðu verið á tryggingum.

„Fyrir nokkrum árum taldi ég mig vera eins vel
tryggðan og kostur var og síðan var brotist inn í
bílinn minn, nýjan jeppa. Ég rak mig á eintómar
læstar dyr,“ segir Sigurður um viðskipti sín við
tryggingafélagið þegar
hann reyndi að fá bæt-
ur fyrir tjónið. „Það var
mikið svekkelsi,“ segir
Sigurður sem í dag
leitar eftir
þeim trygg-
ingum
sem eru
ódýrastar í
hvert
skipti.

Var› vonsvikinn me› tryggingar Þórunn Högnadóttir sjónvarpsþáttastjórnandi
hringir oft í mömmu sína til að fá góð ráð
sem sú hefur greinilega undir rifi hverju. Þór-
unn setur til dæmis edik í vatn þegar hún
þrífur glugga og segir þá glansandi á eftir. Þá
notar hún matarsóda til
að þrífa innan úr kaffi-
könnum.
„Tannkrem er það besta
sem þú færð á postu-
lín,“ segir Þórunn sem
nýtir tannkremið til fleiri
verka eins og að þrífa
vaska. Annað gott ráð til
að þrífa vaska er að
nota þvottaefni. „Það var fyrir tilviljun að ég
uppgötvaði það. Ég var að leggja í bleyti í
vaskinum og þvoði vaskinn á eftir og hann
varð eins og spegill,“ segir Þórunn sem sækir
bæði ráð til mömmu sinnar og ömmu. Eld-
gamalt ráð sé til dæmis að nota kaffikorg til
að þrífa pela. „Þá setur maður pínu kaffikorg
og vatn, hristir pelann og þá verður hann
hreinn og fínn.“

GÓÐ HÚSRÁÐ
■ fiórunn Högnadóttir

hagur heimilanna

■ HVAÐ KOSTAR....AÐ LÁTA SKOÐA BÍLINN?

Dýrt að mæta ekki í endurskoðun
Einn af föstum útgjaldaliðum hvers árs er að fara með bílinn í skoð-
un. Ef farið er með bílinn í skoðun hjá Frumherja er aðalskoðunar-
gjald fyrir venjulegan fólksbíl 5.200 krónur en fyrir bíla yfir
fimm tonnum eru það 9.100 krónur. Ef ekki er allt í lagi og
settur er endurskoðunarmiði á bílinn hefur eigandinn 30
daga til að koma með hann í endurskoðun. Það kostar
1.000 krónur fyrir fólksbíl en 1.900 krónur fyrir stærri bíla. Ef hins vegar
er komið með bílinn eftir þennan 30 daga frest eykst kostnaðurinn enda þarf þá að
skoða allan bílinn aftur. Þá kostar það aukalega 3.400 krónur fyrir fólksbílinn en
5.100 krónur fyrir bíla yfir fimm tonnum. 

Hjá Aðalskoðun er verðið svipað, aðalskoðunargjald fyrir fólksbíl er 5.150 kr. og
9.150 kr. fyrir stærri bíla. 

Samkvæmt óformlegri verðkönn-
un Fréttablaðsins getur kostnaður
við vetrargeymslu á tjaldvögnum,
húsbílum, felli- og hjólhýsum
numið frá 10 og upp í 50 þúsund
krónur. Verðið ræðst af tegund og
stærð hýsisins en einnig af gerð
og staðsetningu geymslunnar. 

Segja má að þumalputtareglan
sé sú að verðið lækki í jöfnu hlut-
falli við fjarlægð frá Reykjavík
en þar eru hýsin flest og spurnin
eftir geymslu mest. 

Á Suðurnesjum og Árborgar-
svæðinu kostar vetrargeymsla á
stóru fellihýsi í kringum 35 þús-

und krónur. Verðið er
lægra fyrir minni felli-
hýsi og tjaldvagna en
getur farið upp í um 50
þúsund krónur fyrir
geymslu á húsbíl. 

Verðið er talsvert
lægra í grennd við Akureyri,
þar kostar frá 10 og upp í 15 þús-
und að geyma fellihýsi.

Víðast hvar eru leigupláss
vetrarins uppseld en sums staðar
er enn hægt að fá inni. 

Húsnæði sem reist hefur verið
fyrir margs konar atvinnustarf-
semi er nú nýtt fyrir geymslur

undir
f e l l i -

hýsi og
tjaldvagna. Má

nefna að gömul refa- og svínabú
þjóna nú nýju hlutverki og í stað
fjórfætlinga á fóðrum standa þar
vagnar sem bíða þess að eigend-
urnir dragi þá út í vorið á ný.

- bþs

■ VERSLUN OG ÞJÓNUSTA

RKÍ opnar nýja verslun í Hafnarfirði
Í gær opnuðu deildir Rauða kross Íslands á höfuðborgarsvæðinu verslun með not-
aðan fatnað í Strandgötu 24 í Hafnarfirði. Þar með rekur Rauði krossinn tvær versl-
anir en hin er á Laugavegi 12 í miðbæ Reykjavíkur. 

Allt stefnir í að Rauði krossinn taki á móti þúsund tonnum
af notuðum fatnaði í ár en móttakan fer fram á öllum
endurvinnslustöðvum Sorpu þaðan sem fatnaðurinn er
sendur í fataflokkunarstöð í Gjótuhrauni 7. 

Allur fatnaður sem berst er nýttur, hluti hans er seldur óflokk-
aður úr landi, hluti fer til hjálparstarfs erlendis og innanlands. Allur ágóði fataflokk-
unarverkefnisins rennur í hjálparsjóð Rauða krossins.

Fiskur spornar við ofþyngd
Fiskneysla er líklegri til að sporna við ofþyngd en kjötneysla. Þetta kom fram í erindi
Ingibjargar Gunnarsdóttur næringarfræðings sem hún flutti á fundi Rannsóknar-
stofnunar fiskiðnaðarins í tilefni af 40 ára starfsafmæli stofnunarinnar. 

Ingibjörg vísaði í rannsókn á þyngdarstjórnun þar sem þátttakendur þjáðust af
vægri offitu. Þeim var skipt í fjóra hópa sem allir voru settir á mataræði með jafn-
miklum orkuforða, en sá munur var á að einn hópurinn fékk engan fisk, annar
þorsk þrisvar í viku, sá þriðji lax þrisvar í viku og sá fjórði fiskiolíutöflur. Eftir átta vik-
ur höfðu allir hóparnir lést en heildarþyngdartapið var meira hjá þeim sem fengu
fisk eða fiskiolíu en hjá hópnum sem fékk engan fisk. 

Ekki er ljóst hvað veldur því að fiskneysla sporni við ofþyngd frekar en kjötneysla,
en að sögn Ingibjargar munu næstu rannsóknir miðast við að bregða ljósi á það. 

NÆRINGARRÁÐGJAFI Guðrún Þóra
Hjaltadóttir.

HOLLT OG GOTT Góð
næring hefur mikið að
segja um andlega líðan.
Góður hádegisverður
getur gert gæfumuninn
á því hvort fólk sé vel
upplagt í vinnunni. Mik-
ilvægt er að gefa sér
góðan tíma til að borða.

SUMIR BORÐA EKKI NÓG Ein skyrdós í
hádeginu er ekki nóg til að fullnægja orku-
þörfinni.

Margir setja tjaldvagna, húsbíla, felli- og hjólhýsi í geymslu yfir veturinn:

Kostar frá 10 upp í 50 flúsund









Ekkert undir sólinni er alveg nýtt.
Það rifjast upp fyrir mér orð og
nú í nýrri merkingu. Þetta orð er
að vísu til í Orðabók Háskólans og
tengist þar múrverki í öllum
dæmum nema einu, sem er sótt í
kvæði Matthíasar Johannessen,
fyrrverandi ritstjóra Morgun-
blaðsins, og þar segir: „Ég opna
hjarta mitt, þetta innmúraða búr
ljóða minna“ (Fagur er dalur,
1966). Hins vegar minnist ég þess
ekki fyrir mína parta að hafa
heyrt þetta lýsingarorð áður
nema einu sinni, og það var þegar
Jimmy Hoffa, verklýðsforinginn,
var fyrir mörgum árum múraður
inn í brúarstólpa einhvers staðar
meðfram New Jersey Turnpike,
eða svo er sagt. Lík hans er ófund-
ið enn, enda innmúrað. 

Nú hefur Styrmir Gunnarsson,
ritstjóri Morgunblaðsins, svipt
hulunni af Baugsmálinu og eigin-
lega gert að engu háværar og
harkalegar andbárur nokkurra
sjálfstæðismanna og Jóns Ger-
alds Sullenberger gegn grun-
semdum um pólitísk upptök máls-
ins. Nú virðist Morgunblaðsrit-
stjórinn hafa tekið af allan vafa
um tildrög málsins með því að
upplýsa, óvart að því er virðist, að
hann hafi ásamt Kjartani Gunn-
arssyni, framkvæmdastjóra Sjálf-
stæðisflokksins, og Jónínu Bene-
diktsdóttur, frambjóðanda sama
flokks, átt aðild eða jafnvel frum-
kvæði að lögsókninni á hendur
Baugsfeðgum og fjórum mönnum
öðrum – lögsókn, sem héraðsdóm-
ur taldi ófullnægjandi þrátt fyrir
þriggja ára undirbúning og vísaði
frá dómi. Vert er að staldra m.a.
við þessi ummæli ritstjórans: „En
það er alveg sama hvaða menn
Jón Steinar þekkir. Tryggð hans
við ónefndan mann er innmúruð
og ófrávíkjanleg og þess vegna
þurfið þið Jón Gerald ekki að hafa
nokkrar áhyggjur.“

Við ónefndan mann? Hvern?
Fídel Kastró? Kim Il Sung? Hver
er svo hátt settur á ritstjórnar-
skrifstofum Morgunblaðsins, að
það er ekki þorandi að nefna hann

á nafn í skeyti, þar sem sjálfur
gullkistuvörður Sjálfstæðis-
flokksins er nafngreindur vafn-
ingalaust?

Hér er mikið í húfi. Fólkið í
landinu hlýtur að þurfa að fá að
vita, hverjum Jón Steinar Gunn-
laugsson, nýskipaður hæstaréttar-
dómari, hefur að dómi Morgun-
blaðsritstjórans svarið innmúrað-
an og ófrávíkjanlegan hollustueið.
Lög um dómstóla frá 1998 kveða á
um, að dómarar séu „sjálfstæðir í
dómstörfum.“ Í lögunum segir
ennfremur: „Við úrlausn máls fara
þeir eingöngu eftir lögum og lúta
þar aldrei boðvaldi annarra.“
Hvernig getur nokkur maður setið
deginum lengur á dómarastóli í
Hæstarétti, ef „tryggð hans við
ónefndan mann er innmúruð og
ófrávíkjanleg“? Og hafi innmúruð
og ófrávíkjanleg tryggð verið for-

senda skipunar Jóns Steinars
Gunnlaugssonar í dómarastarf í
Hæstarétti, þá hlýtur sú spurning
að vakna, hvort aðrir embættis-
menn í dómskerfinu hafi þá einnig
þurft að sverja innmúraðan og
ófrávíkjanlegan hollustueið „við
ónefndan mann“? 

Ýmsar aðrar spurningar vakna
við þessar óvæntu uppljóstranir.
Hvað ætli eigendum Landsbank-
ans finnist um það, að Kjartan
Gunnarsson bankaráðsmaður sitji
á fundi á ritstjórn Morgunblaðs-
ins, þar sem verið er að skipu-
leggja lögsókn gegn fyrirtæki,
sem varð skömmu síðar einn
helzti viðskiptavinur bankans?
Hvaða hagsmuni ætli Kjartan hafi
verið að verja á þeim fundi? Orð
Styrmis Gunnarssonar bregða
einnig birtu á það mál. Í ritgerð
sinni um formann Sjálfstæðis-
flokksins í bókinni Forsætisráð-
herrar Íslands (2004) setur Styrm-
ir fram þá tilgátu, „ ... að Davíð
hafi verið ljóst að áhrifamenn í
Framsóknarflokknum, sem jafn-
framt stjórna S-hópnum, stefndu
leynt og ljóst að því að ná yfirráð-
um 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 Landsbankinn kæmist í hendur
manna sem Sjálfstæðisflokkurinn
hefði a.m.k. talsamband við.“
Þetta getur varla skýrara verið. 

Í ljósi þeirra upplýsinga, sem
liggja nú fyrir og verða ekki ve-
fengdar, virðist erfitt að verjast
þeirri ályktun, að ritstjóri Morg-
unblaðsins hafi ásamt fram-
kvæmdastjóra Sjálfstæðisflokks-
ins og þáverandi lögmanni blaðs-
ins og núverandi hæstaréttardóm-
ara – í krafti innmúraðrar og ófrá-
víkjanlegrar tryggðar við ónefnd-
an mann! – átt aðild eða jafnvel
frumkvæði að lögsókninni gegn
Baugi. Á þessu stigi er ekki gott
að vita, hvernig málinu lýkur.
Mætti kannski bjóða Þórólfi Árna-
syni að segja af sér? Það gafst vel
síðast. ■

Þegar þrír dagar voru liðnir frá uppljóstrun Fréttablaðsins á
laugardaginn, sem margir telja að setji Baugsmálið allt í nýtt ljós,
óháð stöðu þess í réttarsölunum, mátti greina það á umræðum
manna á meðal að þjóðin væri orðin þreytt á hamaganginum og
orðasennunum og þyldi vart fleiri fréttir í þessum dúr. Einn helsti
álitsgjafi landsmanna andvarpaði og skrifaði í pistli á netinu að
málið liti út eins og „léleg sápa“. Samt var það grafalvarlegt og
fréttirnar í rauninni ískyggilegar. Úti um allan bæ sögðu menn:
„Getum við ekki talað um eitthvað annað?“

Við Íslendingar erum að ýmsu leyti einstök þjóð. Það vita eng-
ir betur en við sjálfir. Við erum eins og ein stór fjölskylda. Við
erum ríkastir og hamingjusamastir allra manna, búum að ein-
stæðum menningararfi, tölum merkilegasta tungumálið, eigum
sterkasta karlinn og fegurstu konuna, víkingasveitir kaupsýslu-
manna okkar hafa gert rómuð strandhögg utan landsteinanna og
ekki er útilokað að við eigum með réttu skilið að vera kölluð gáf-
aðasta og skemmtilegasta þjóð veraldar. Um þetta allt getum við
lesið í greinum í erlendum blöðum og tímaritum sem stöðugt eru
þýddar á okkar ástkæra, ylhýra mál. Það hafa meira að segja ver-
ið gerðir um okkur sjónvarpsþættir í útlöndum. 

Einn skugga ber þó á. Sálfræðingar sem horfa á íslenskt þjóð-
félag utan frá þykjast geta merkt í fari okkar algeng fjölskyldu-
einkenni sem þeir kenna við óheilbrigði. Þeir kalla þetta „með-
virkni“. Við erum svo fámenn og svo nátengd hvert öðru að við
höfum tilhneigingu til að skoða öll málefni í persónulegu ljósi
frændsemi eða kunningsskapar. Í flestum fjölskyldum eru ein-
hverjir brestir sem fólki gengur misjafnlega vel að takast á við;
áráttuhegðun, drykkjuskapur, framhjáhald, óyndi, skapbrestir
eða eitthvað í þeim dúr. En eitt er flestum slíkum viðureignum
sameiginlegt; viðleitnin til að „halda andlitinu“, loka dyrum og
gluggum svo nágranninn heyri ekki rifrildið, frétti ekki af
hneykslinu, og þráin eftir friði og sáttum eftir erfiðar uppákom-
ur. Þetta hvort tveggja, feluleikurinn og sáttarþráin, er svo sterkt
og inngróið að oftar en ekki leiðir það til bælingar og kemur í veg
fyrir að vandamálin, sem nauðsynlega þarfnast úrlausnar, rati í
réttan farveg.

Hinir mörgu þættir Baugsmálsins og ýmissa annarra stórmála
á undanförnum árum sýna að þó að íslenskt samfélag kunni að
vera nútíminn holdi klæddur í okkar eigin augum fer því fjarri að
við séum nútímaleg eða upplýst í daglegri glímu okkar við
breyskleikana í hinu opinbera lífi þjóðarinnar. Í stað þess að
horfast í augu við vandamálin og takast á við þau af þekkingu og
hugrekki hneigjumst við til að sópa þeim undir teppi, loka dyrum
og gluggum og sussa á aðra í fjölskyldunni. Þessi hneigð er svo
rótgróin í fjölskyldusál þjóðarinnar að við gerum okkur sjaldnast
grein fyrir því í hvaða fari við erum föst, hvað þá að við áttum
okkur á að meðvirkni er óheilbrigt ástand. En út úr þessum víta-
hring verðum við að brjótast ef við viljum raunverulega ganga
nútímanum á hönd.
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SJÓNARMIÐ
GUÐMUNDUR MAGNÚSSON

Náin tengsl í þjóðarfjölskyldunni eru okkur erfið.

Me›virkt fljó›félag

FRÁ DEGI TIL DAGS

Hinir mörgu flættir Baugsmálsins og ‡missa annarra stórmála á
undanförnum árum s‡na a› fló a› íslenskt samfélag kunni a›
vera nútíminn holdi klæddur í okkar eigin augum fer flví fjarri
a› vi› séum nútímaleg e›a uppl‡st í daglegri glímu okkar vi›
breyskleikana í hinu opinbera lífi fljó›arinnar. Í sta› fless a›
horfast í augu vi› vandamálin og takast á vi› vi› flau af flekk-
ingu og hugrekki hneigjumst vi› til a› sópa fleim undir teppi,
loka dyrum og gluggum og sussa á a›ra í fjölskyldunni.

Í DAG
MEÐVIRKIR 
MÁTTARSTÓLPAR

ÞORVALDUR
GYLFASON

Í ljósi fleirra uppl‡singa, sem
liggja nú fyrir og ver›a ekki ve-
fengdar, vir›ist erfitt a› verjast
fleirri ályktun, a› ritstjóri
Morgunbla›sins hafi ásamt
framkvæmdastjóra Sjálfstæ›is-
flokksins og fláverandi lög-
manni bla›sins og núverandi
hæstaréttardómara – í krafti
innmúra›rar og ófrávíkjan-
legrar trygg›ar vi› ónefndan
mann! – átt a›ild e›a jafnvel
frumkvæ›i a› lögsókninni gegn
Baugi.

Innmúru› og ófrávíkjanleg trygg›

Næsti Bjarni geimfari?
Stefán Pálsson, hinn vaski sagnfræðing-
ur og bloggari í flokki vinstri grænna,
hefur nýverið gert stórmerka uppgötvun
og ritað um hana á netið. Stefán komst
að því að helsti leiðtogi stuðnings-
manna Íraksstríðsins meðal almennings

í Bandaríkjunum, Kristinn
nokkur Taylor, er af ís-
lenskum ættum. Ekki
nema von að Stefán

velti fyrir sér hvort
þessi maður eigi
eftir að verða
þjóðhetja á Ís-
landi og spyrji:
„Er hann
næsti Bjarni
geimfari?“

Þögli meirihlutinn
Stefán skrifar á blogg sitt: „Um helgina
voru fjölmennar aðgerðir andstæðinga
Íraksstríðsins í Washington. Sannar það
nokkuð þótt 200 þúsund hafi mótmælt
– kynni einhver að spyrja – hvað með
þá sem heima sátu, er ekki hinn þögli
meirihluti hlynntur stríðinu og situr því
heima? Hugmyndin um að þeir sem
ekki taki þátt í andófi hljóti að tilheyra
þöglum meirihluta sem sé á öndverðri
skoðun, er auðveld og þægileg leið til
að loka augunum fyrir mótmælum af
öllu tagi. Stundum gerist það hins vegar
að menn trúa eigin áróðri og hyggjast
móbilisera þennan þögla meirihluta. Þá
getur niðurstaðan orðið áhugaverð. Um
helgina ákváðu stuðningsmenn stríðsins
í Írak að sýna klærnar. Þeir boðuðu til

aðgerða þar sem lýst var stuðningi við
stríðið og mótmælafundi gegn mótmæl-
endum.“

Tólf manns mættu
En aðgerðirnar „floppuðu illilega“. Stefán
skrifar: „Tólf manns í Washington mættu
á fund stríðssinna – sem þó hafði verið
kynntur í mörgum stórum fjölmiðlum í
tengslum við umfjöllun um aðgerðir frið-
arsinna. – Pínlegt.“ Um Íslendinginn segir
hann: „Kristinn Taylor er að mér sýnist
varaformaður þessara samtaka, sem
einkum virðast beina spjótum sínum að
Sindy Sheehan (mömmunni sem mót-
mælir Bush og stríðinu) en hins vegar
samsæri homma og lesbía í Bandaríkjun-
um.“ Hvort þetta nægir til frægðar heima
á Íslandi skal ósagt látið.

gm@frettabladid.is
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Lancôme dagar 29. september - 5. október
Haustlitirnir eru komnir. Sjón er sögu ríkari. Líttu við og láttu förðunar- og 
snyrtifræðinga LANCÔME kenna þér nýjustu förðunartæknina.

Haust-
Vetur

2005-2006
frá Gucci Westman

með Drew Barrymore
í"Rose Mystère"

Haust-
Vetur

2005-2006
frá Gucci Westman

með Drew Barrymore
í"Rose Mystère"

Þessir vönduðu förðunarburstar
fylgja þegar keyptir eru 2 hlutir

úr haustlitunum.

Falleg snyrtibudda stútfull af
vörum í ferðastærðum fylgir
þegar keyptar eru LANCÔME
vörur fyrir 5.500.- kr. eða meira.



Síðustu daga hefur það skýrst nokk-
uð með hvaða hætti málatilbúnaður
á hendur forráðamönnum og eig-
endum hlutafélagsins Baugs og
endurskoðendum félagsins var
framleiddur. Höfundi þessarar
greinar, sem er kvæntur Önnu Þórð-
ardóttur, löggiltum endurskoðanda
og einum sakborninga í Baugsmáli,
þykir vænt um hvern áfanga sem
næst í því að upplýsa það með hvaða
hætti ráðamenn í íslensku sam-
félagi misbeittu völdum sínum og
áhrifum í þágu eigin lítilmótlegu
hagsmuna til að spinna saman blá-
þræði þessa fráleita máls. Hafi þau
heilar þakkir sem að því vinna.

Vitaskuld hefur okkur verið það
lengi ljóst að það væru ekki bara
maðkar í mysunni í þessu máli
heldur væri þar líklega bara Mið-
garðsormur sjálfur sem ætlaði sér

að svelgja í sig réttvísina. En margt
hefur þó verið óljóst um tildrög
þess og upphaf og er það vafalaust
ennþá þótt sitthvað hafi komið í
dagsljósið undanfarið ó og kveinkar
sér undan því.

Ég hef glaðst yfir því undanfarið
að það hefur svolítið rofað til í
leyndarmyrkrinu og það er eins og
það felist í því dálítil réttlætisögn að
vita eilítið meira í dag en í gær um
það hvernig málatilbúnaðurinn var
ofinn saman í upphafi. Við vitum þá
að minnsta kosti eitthvað um það
hvers konar gerningahríð þetta er
og það er miklum mun betra heldur
en að vita ekki hvaðan á sig stendur
veðrið.

Það er ljósara nú en var fyrir
skemmstu hvernig allt var í pottinn
búið. Það er að skýrast hvernig
óprúttnir og skeytingarlaustir ein-
staklingar nýttu sér réttarkerfið til
að koma fram áformum sínum um
að fella um koll fyrirtækjastarfsemi
sem var þeim ekki þóknanleg og ná
sér niðri á einstaklingum sem þeim
var persónulega í nöp við. Þetta er
allt heldur raunalegt og klökkt. En
svo koma fyndnir sprettir á milli
svo sem söluherferð Styrmis og
Jónínu á Jóni Steinari Gunnlaugs-
syni, þáverandi hæstaréttarlög-

manni. Ekki hafði maður nú gert sér
grein fyrir því að það hafi verið
svona mikil fyrirhöfn að kynna
verðleika lögmannsins. Það hlýtur
að hafa þurft að taka ansi rækilega
á þegar hann var gerður að hæsta-
réttardómara!

Mér hefur þótt stórlega miður að
allur þessi málatilbúnaður skuli
hafa getað gengið fram með því
móti sem gert var og hafi náð eins
langt og raun er á orðin. Tiltrú mín
á íslensku réttarfari hefur laskast
umtalsvert við það að vera áhorf-
andi að Baugsmáli, ekki get ég borið
á móti því, en hún er ennþá til og ég
vona að nú heiði brátt af.

Það er líka ágætt til þess að vita
að meðal starfandi stjórnmála-
manna er til fólk sem virðist tilbúið
til að taka afleiðingar Baugsmálsins
föstum tökum þegar að því kemur.
Núverandi og fyrrverandi formenn
Samfylkingarinnar hafa bæði talað
afdráttarlaust í þá veru og ég hef
trú á því að í öðrum stjórnamála-
flokkum sé líka að finna öflugt fólk
sem hefur áhuga á því að búa svo
um hnúta að Baugshneisan endur-
taki sig ekki.

Það var annars athyglisvert að
verða vitni að viðbrögðunum við
þeim yfirlætislausu orðum Ingi-

bargar Sólrúnar formanns að
Baugsmálið hefði átt upptök sín í
tilteknu andrúmslofti og hinu líka
(sem í var hvass gagnrýnisbroddur)
að ráðamenn í íslensku samfélagi
hefðu gefið út veiðileyfi á fyrirtæki
og einstaklinga. Væri svo margur
fús til að feta slóð hins vígreifa
veiðimanns með leyfið upp á vas-
ann; þannig barna ég orð stjórn-
málaforingjans. Hallgrímur Helga-
son rithöfundur hélt að uppþotið
hefði kannski orðið vegna þess að
sárar sviði undan orðum hvassyrtr-
ar konu en hefði karl talað. Mér
fannst í fyrstu að þetta væri líkast
til rétt hjá honum, en þegar maður
hugsar málið betur er volið og sarg-
ið auðvitað vegna þess að konan
kom óþyrmilega við kaun þeirra
sem nú eru sárfættir orðnir af vafr-
inu um grjóturðir og eyðisanda
Baugsmálsins. Þeir tóku til sín sem
áttu og var það vel. 

Andrúmsloft eða tíðarandi er
ekki síst landamærin milli þess sem
leyft er og hins sem bannað er til
orðs og æðis. Valda- og áhrifamenn
á öllum tímum keppast við að setja
þessi mörk, formlega og óformlega,
og völd þeirra og áhrif mælast ekki
síst í árangrinum sem næst á þessu
sviði. Valdið dregur mörk hins lög-

lega og siðlega og setur reglur um
það hvernig með skuli fara ef út af
er brugðið. Það er hált á þessum stíg
og vandalaust að missa fótanna.
Þegar valdið er fyrirferðarmikið og
einhliða eins og það hefur vissulega
verið í hinum langa einþáttungi
Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn
hér á Íslandi undanfarin mörg ár er
hætta á að margur stingist á haus-
inn í umgengni við það.

Á dönsku er til orðið „behage-
syge“ sem þýðir „löngun til að þókn-
ast einhverjum“. Kannski mætti
þýða það í einu orði sem „þjónkun-
arþrá“. Þeir sem haldnir eru þjónk-
unarþrá hafa til þess ákafa löngun
að þóknast einhverjum, oft yfirboð-
urum sínum, og vilja með því afla
sér viðurkenningar og öryggis í til-
veru sinni. Lúta valdi mjög greið-
lega og gagnrýnilaust. Láta þeir
sem þjónkunarþrá hafa vilja ann-
arra og fyrirmæli ráða gerðum sín-
um og geta leiðst út yfir mörk þess
sem eðlilegt er og rétt í þessari við-
leitni sinni. Þetta hugtak hefur
alloft borið í hug minn undanfarið
þegar einstaklingar í opinberum
stöðum hafa fjallað um Baugsmál
og þegar upphaf og ferill málsins
fram til frávísunar Héraðsdóms
Reykjavíkur hefur verið rakinn. ■
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Samgöngutíska

Á borgarstjórnarfundi 20. septem-
ber sl. kom skýrt í ljós að F-listinn
er eina aflið í borgarstjórn Reykja-
víkur, sem vill tryggja áframhald
flugs á höfuðborgarsvæðinu. Á
fundinum lagði undirritaður fram
svohljóðandi tillögu: „Borgarstjórn
Reykjavíkur leggur áherslu á að
tryggja beri áframhald innan-
lands-, sjúkra- og öryggisflugs á
höfuðborgarsvæðinu og að ekki
komi til greina að flytja Reykja-

víkurflugvöll til Keflavíkur. Tekið
er undir óskir óskir fólks
hvaðanæva af landinu um að allir
landsmenn eigi greiðan aðgang að
stærstu sjúkrahúsum þjóðarinnar.
Einnig þarf að vera mögulegt að
mynda loftbrú til og frá höfuðborg-
arsvæðinu vegna náttúruhamfara
eða mengunarslysa.“

Tillagan var kolfelld með at-
kvæðum allra borgarfulltrúa R- og
D-lista gegn atkvæði undirritaðs.
Sú niðurstaða afhjúpar kúvendingu
D-listans í flugvallarmálinu, sem
vill án skilyrða vísa flugvellinum
úr borgarlandinu, og þar með beina
leið til Keflavíkur. Að vísu reynir
D-listinn að tala tungum tveim í
flugvallarmálinu. Hann segist einn
daginn fylgjandi flugvelli á höfuð-
borgarsvæðinu. Hinn daginn greið-
ir hann atkvæði gegn tillögu í borg-
arstjórn um að tryggja áframhald

flugs á höfuðborgarsvæðinu. Þegar
D-listinn lætur verkin tala fórnar
hann þýðingarmiklum hagsmunum
íbúa höfuðborgarsvæðisins fyrir
fyrir tímabundinn ávinning í at-
kvæðasmölun. Þar á bæ hefur
tækifærismennskan öll völd og
hringlandahátturinn í Vatnsmýrar-
málinu er apaður eftir R-listanum.

Eins og flestum ætti að vera
kunnugt var blekið varla þornað
eftir undirritun samkomulags
borgaryfirvalda og samgönguráð-
herra um endurbyggingu Reykja-
víkurflugvallar þegar R-listinn
vildi vísa flugvellinum úr borgar-
landinu. Samkomulagið frá 1999
festi flugvöllinn í Vatnsmýrinni í
sessi til ársins 2024, en skyndilega
vildu borgaryfirvöld völlinn á
brott fyrir þann tíma. Það nýjasta í
málefnum Vatnsmýrarinnar er
fyrihuguð hugmyndasamkeppni

um skipulag þar án flugvallar, sem
er ekki á leiðinni úr borgarlandinu
a.m.k. næstu 19 árin. Slík hug-
myndasamkeppni fyrir 100 millj-
ónir króna er með öllu ótímabær
og nýting þessara fjármuna frá-
leit.

Þó að hugmyndir um allt að
20.000 manna byggð í Vatnsmýri
kunni að líta vel út á teikniborði
mættu hugmyndasmiðir R- og D-
lista tylla þó ekki væri nema öðrum
fæti á jörðina. Erfitt væri að tengja
umferð vegna svo mikillar byggðar
vestan við Öskjuhlíðna við aðrar
umferðaræðar í borgarlandinu.
Fullyrða má að slík ofurbyggð í
Vatnsmýri myndi leiða af sér mun
stærri umferðarhnúta vestan
Kringlumýrarbrautar en við
höfum áður kynnst. Skynsamlegra
væri að haga málum þannig að hóf-
leg uppbygging ætti sér stað í

norðurhluta Vatnsmýrarinnar og
halda eftir flugvelli í suðurhlutan-
um. Austur/vestur braut flugvall-
arins veldur borgarbúum litlum
ama og vel má færa til norður/-
suður brautina þannig að flug legg-
ist af yfir miðborginni. 

Þó að undirritaður telji það góð-
an kost að flytja flugvöllinn á
Álftanesið er ólíklegt að íbúar þar
og samgönguyfirvöld féllust á það.
Samgönguráðherra hefur gefið í
skyn að Reykjavíkurflugvöllur
verði lagður niður og fluttur til
Keflavíkur ef borgaryfirvöld vísa
vellinum úr borgarlandinu. Á
meðan svo er þarf að gera áfram
ráð fyrir flugvelli í Vatnsmýrinni
en í breyttri mynd. Þannig mætti
ná sátt milli þarfarinnar fyrir upp-
byggingu í Vatnsmýrinni og flug-
samgangna milli höfuðborgar-
svæðisins og landsbyggðarinnar. ■

Andrúmsloft e›a óloft?

KRISTJÁN SVEINSSON
SAGNFRÆÐINGUR 

UMRÆÐAN
BAUGSMÁLIÐ

 

Viltu nýta þér Excel betur í tengslum við 
fjármálastjórnun og fjárhagsáætlanagerð?

Markmið námskeiðsins er að veita þátttakendum góða innsýn 
og hæfni til nýta þá möguleika sem Excel býður uppá. Farið 
er í grunnatriði og helstu aðgerðir sem þátttakendur geta 
nýtt sér við vinnslu tölulegra gagna. Skoðuð eru fjármálaföll, 
textaföll, leitarföll og fleira. 

Kennt er 6., 7., 11. og 13. október, kl. 17:00 - 20:00. 
Námskeiðið er samtals 12 tímar.

Verð 34.000.-

Notkun Excel 
í fjármálum

Frekari upplýsingar veitir:
Lóa Ingvarsdóttir
Beinn sími: 599 6350
Skiptiborð: 599 6200
li@ru.is
www.ru.is/simennt

SÍMENNT HR
www.ru.is/simennt

Það leikur enginn vafi á að Íslend-
ingar eru mjög meðvitaðir um
tísku og telja sig flestir nýmóðins
í alla staði. Við framleiðum föt,
tónlist, bíómyndir og annað sem
ber einstakan keim af íslenskri
sérvisku, magnþrunginni náttúru,
höfðatölu og lítilmennskubrjálæði
og látum okkur mikið varða ef
eitthvert okkar er „uppgötvað“ í
útlöndum. Þetta er sennilega
vegna líklegs skyldleika eða
kunningsskapar við viðkomandi
eða einhvern úr fjölskyldunni eða
vinahópnum.

Eitthvað hefur okkur þó mis-
farist að nota tískugáfuna við
valið á samgöngumáta. Við virð-
umst telja að eina leiðin til að vera
kúl í umferðinni sé íklædd einka-
bílnum og þá helst ein í honum. Of-
notkun einkabílsins hefur ýmiss
konar áhrif á náttúruna, þjóðhag-
inn, einkahaginn, heilsuna o.m.fl.
Við erum nú öll að verða tiltölu-

lega meðvituð um þessa þætti en
samt sem áður veljum við síendur-
tekið að skjótast akandi á milli
staða, og virðum möguleikann á
því að hjóla, ganga eða taka strætó
ekki viðlits. Það er svo ríkt í okkur
Íslendingum að það hljóti að vera
einhver undarleg ástæða fyrir því
ef einhverjum dettur í hug að
ferðast öðruvísi en á bíl. Þessir ör-
fáu sem notast við t.d. hjól eru
ekkert annað en nördar og um-
ferðarsvín og strætófólkið er ann-
aðhvort fullt eða eitthvað þaðan af
verra. Að sjá þetta hjólalið berjast
á móti vindi í pollagalla með ör-
yggishjálm og takandi pláss á göt-
unum! Það er fátt hallærislegra og
það hlýtur eitthvað að vera að hjá
þeim. En þarna er það sem okkur
tókst loksins að taka algert feil-
spor á tískubrautinni. Undirritað-
ur hefur búið langdvölum í Dan-
mörku og er hættur að kippa sér
upp við þeirra frábæru hjólreiða-
menningu. Það er nefnilega svo
magnað að í Danmörku telst til-
tölulega töff að hjóla. Menn og
konur þjóta um hjólreiðastígana í
jakkafötum og háhæla skóm, helst
á gömlum járn-jálkum sem hefðu
nú ekki talist merkilegir á íslensk-
an mælikvarða. Ein þeirra hjóla-
tegunda sem er í sérstaklega mikl-
um metum í Kaupmannahöfn er
sænska ferlíkið Kronan. Hjól
þetta er gamall herfákur sem
hefur verið sett í nýlegri búning
með númeraplötu og alles en er
samt sem áður níðþungt og
klunnalegt. Hægt er að velja það
gíralaust eða með þremur gírum.
Enginn getur talið mér trú um að
Kronan sé gætt einhverjum föld-
um töfraeiginleikum sem gerir
það að verkum að það sé betra að

ferðast um á því en á 21 gírs Mon-
goose álhjóli. Þetta hefur sko
minnst með þægindi að gera.
Kaupmannahafnarbúar og aðrir
Danir eru nefnilega búnir að átta
sig á kúlnessinu við að hjóla. Þeim
finnst töff að vera meðvitaðir – og
dálítið öðruvísi en aðrir – og gera
sér þar að auki fyllilega grein
fyrir því að það er miklu einfald-
ara og skemmtilegra að hjóla um
götur borgarinnar en að sitja í
einkabíl.

Ég held að það sé kominn tími
til að fólk láti verða af því að
prófa. Það þarf að eiga sér stað
vitundarvakning á meðal almenn-
ings varðandi samgöngumál
Reykjavíkurborgar. Á liðnum
árum hefur orðið mikil bragarbót
á samgönguvenjum og þó nokkrir
notfæra sér þá auknu möguleika
sem í boði eru með almennings-
samgöngum og hjólreiðaleiðum.
En betur má ef duga skal. Það
þýðir ekki að brydda upp á eilíf-
um afsökunum í formi veðurs,
stígakerfis, fatnaðar o.s.frv. Þetta
er ekkert annað en ákvörðun sem
þarf að taka og trúið mér að um
leið og maður lætur á reyna þá
áttar maður sig á því að hindran-
irnar voru ekki svona miklar eftir
allt saman. Það er jafnvel hægt að
líta vel út á hjóli og vera svolítil
týpa ef maður leggur sig aðeins
fram. Já, og ef það rignir, setjið þá
hattinn og spariskóna í poka og
skellið ykkur í regngalla. Föt eru
nefnilega gædd þeim einstaka
eiginleika að maður getur farið úr
þeim og í aftur og aftur og aftur...

Höfundur starfar hjá Umhverf-
issviði Reykjavíkurborgar og situr

í stýrihópi Samgönguviku.

Ofnotkun einkabílsins hefur
‡miss konar áhrif á náttúruna,
fljó›haginn, einkahaginn,
heilsuna o.m.fl. Vi› erum nú
öll a› ver›a tiltölulega me›vit-
u› um flessa flætti en samt
sem á›ur veljum vi› síendur-
teki› a› skjótast akandi á milli
sta›a, og vir›um möguleikann
á flví a› hjóla, ganga e›a taka
strætó ekki vi›lits.

PÁLMI F. RANDVERSSON 
SKRIFAR UM SAMGÖNGUR

ÓLAFUR F. MAGNÚSSON
BORGARFULLTRÚI F-LISTANS 

UMRÆÐAN
REYKJAVÍKUR
FLUGVÖLLUR

Flugvöllur í flágu allra landsmanna



Styrmir minn!
Eins og þú veist, þá hef ég

keypt Moggann minn daglega í
áratugi. Segja má að sérhver brún
liðinna daga hafi verið nátengd
Mogganum. Mogginn hefur því
gefið mér dagsnesti undanfarinna
áratuga – með aðskildum mynd-
um – bæði tímanna og mannanna.

Mogginn hefur líka gefið mér
pólitískar myndir – myndir, sem
ýmist hafa fallið að mínum – eða
ekki. Ég hef brugðist við þeim
bæði í hljóði og skrifum. Oftast í
hjóði. Og eitt hefur mér ávallt
fundist vera á hreinu – hingað til:
Með eða á móti Mogganum, þá hef
ég alltaf getað treyst honum. Svo
hefur mér fundist. Stundum hef
ég mátt þola Mogganum óþægi-
legustu andhverfu skoðana
minna, eins og til dæmis varðandi
ESB-aðild, gagnagrunns- og fjöl-
miðlamálið. En oftar hef ég þó
fundið klára samleið með kratísk-
um viðhorfum Moggans í grund-
vallar velferðar- og öðrum mann-
úðarmálum. En nú sýnast mér

komin óvænt tímamót. Tímamót
tilfinninga og trúnaðar. Tímamót
söknuðar og jafnvel sorgar. Því
mér finnst ég hafa misst vin. Mér
finnst ég hafa misst Moggann
minn. Og þú, Styrmir minn, þú átt
þarna sök í máli. Þú hefur sýni-
lega átt þátt í því að nota Mogg-
ann minn til að leggja fólk og
fyrirtæki í einelti. Það er mér al-
gjörlega óskiljanlegt. Þú, sem
prédikar svo oft gott siðferði
handa okkur hinum. Þú, sem
hefur viljað vera góði tóngjafinn í
íslensku þjóðlífi. En misnotar svo
sjálfur Moggann minn á norna-
fundum með frænda mínum og
Kjartani, til að fá útrás fyrir illan
ásetning ad modum Jónínu Ben.

Hvað hefur eiginlega komið
fyrir ykkur? Og eigendur Mogg-
ans blessa svo ósómann í stað þess
að syrgja með þér. Mér hefur þótt
afskaplega vænt um Moggann
minn – allt frá bernsku. Og því hef
ég getað fyrirgefið honum margt.
En Mogginn minn er nú kominn í
hlutverk, sem ég sætti mig ekki
við. Og því neyðist ég nú til að láta
leiðir okkar skilja. Ég get ekki
styrkt ykkur og Moggann í ljótri
aðför að fólki og félögum, sem þið
flokkið sem óvini ykkar. Þess
vegna segi ég hér með upp áskrift
minni að Morgunblaðinu – frá og
með dagsetningu þessa bréfs.Með
þökk fyrir allt gamalt og gott,

Gunnar Ingi Gunnarsson.

Opi› bréf til ritstjóra Morgunbla›sins
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SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tek-
ið á móti efni sem sent er frá Skoðana-
síðunni á visir.is. Þar eru nánari leið-
beiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.

GUNNAR INGI GUNNARSSON
LÆKNIR

UMRÆÐAN
BAUGSMÁL

edda.is

Sýning á myndum Kristínar Rögnu og 
ljóðum Þórarins Eldjárns úr bókinni: 
Gallerí Sævars Karls, Bankastræti 7, 

17. sept. – 7. okt.
Börn sérstaklega velkomin! 

Ekki villast!
Skemmtileg bók sem hægt er að liggja 

yfir tímunum saman. Þú velur þér 
persónu, til dæmis Kleópötru 

Egyptalandsdrottningu eða tunglfarann 
Neil Armstrong, og kemur þeim á sinn 

rétta stað í sögunni eftir 
óútreiknanlegum brautum 

völundarhússins. 
Góða skemmtun!

Fullt af óvæntum uppákomum
Enn ein bráðfyndin bók eftir írska rithöfundinn Roddy Doyle.   
Þegar Herra Mack er stungið í fangelsi fyrir vopnað rán – sem 
hann ætlaði sér náttúrlega aldrei að fremja – og konan hans er 
í óða önn að slá háleynilegt heimsmet þurfa krakkarnir að 
bjarga sér sjálf ... með dyggri aðstoð hundsins Hróa.

Nýjar og skemmtilegar 
barnabækur

Fornt og frægt kvæði
Í Völuspá segir völva frá því hvernig heimurinn var 
skapaður. Hér gera Þórarinn Eldjárn og Kristín 
Ragna Gunnarsdóttir þetta forna og fræga kvæði 
aðgengilegt fyrir börn á öllum aldri í leikandi vísum 
og litríkum myndum.

Í fuglabjarginu
Rissa skríður úr egginu sínu í stóru fuglabjargi á Íslandi.  
Þegar líður á sumarið fljúga ungarnir hver af öðrum. Allir 
nema Rissa sem vill ekki læra að fljúga. Ný og stórglæsileg 
bók eftir Kristínu Steinsdóttur og Höllu Sólveigu 
Þorgeirsdóttur, höfunda verðlaunabókarinnar 
Engill í vesturbænum.

1.
sæti

Barnabækur
21. – 27. sept.

Heilagt strí›
Þá er langþráður draumur
Palestínuaraba í höfn. Gasa-
svæðið er nú í þeirra höndum.
Mikill var fögnuðurinn; ein
sneiðin enn af pínulitlu land-
svæði Ísraelsmanna, svörtum
fánum veifað, hleypt af byssum

í sigurvímu
og bænahús
g y ð i n g a
brennd. Þeir
hafa heitið
því að láta
ekki staðar
n u m i ð
þarna. Við
tökum Ísra-
el „piece by
piece“, það
er sneið fyr-

ir sneið, fyrst við gátum ekki
gleypt það í heilu lagi í upphafi.

Við viljum Vesturbakkann
(Júdeu og Samaríu), svo viljum
við Jerúsalem og eftir það Ísra-
el allt. Arabar vilja enga gyð-
inga fyrir botni Miðjarðarhafs
það er augljóst mál. Þetta er
heilagt stríð. Burt með gyðing-
ana, burt með krossfarana. Það
er nóg til af heilaþvegnu ungu
fólki sem er tilbúið að fórna sér
fyrir allah í þeirri sælu trú að
þeirra bíði eilíf sæluvist á himn-
um. Því fleiri sem þeim tekst að
myrða því meiri sæla bíður
þeirra.

Já þetta er heilagt stríð!
Hvenær ætlar heimurinn að sjá
það og taka arabana alvarlega.
Hver vill ekki láta taka sig al-
varlega?

Þeir eru ekki neitt að grínast,
21. öldin er öld islams segja
þeir. Þeir eru bara svo tvöfaldir
í roðinu allflestir að það er ekki
von að krossfarar átti sig á því.

Skil ekkert í Sharon að láta
undan þrýstingi araba þó svo að
þeir séu margfalt fleiri og eigi
samanlagt um það bil 1000 sinn-
um meira land en gyðingar svo
ekki sé nú minnst á olíugróðann.
Óþarfi fyrir hann að vera með
einhverja minnimáttarkennd.
Mér finnst hann standa sig eins
og sönn hetja. Það er bara að
átta sig á að arabar meina ekki
frið; þeir meina HEILAGT
STRÍÐ.

Já þetta er sko ekkert grín!

Höfundur er áhugamaður um
málefni Ísraels.

ÓLÍNA
JÓHANNSDÓTTIR 

Ekki hægt a›
réttlæta
Alla jafna finnst mér mér DV
vera hressilegt og vel skrifað dag-

blað. Það
hefur fjallað
um ýmis
brýn þjóðfé-
lagsmál sem
aðrir fjöl-
miðlar þögðu
um. DV sýn-
ist því komið
til að vera.

Ég hef þó
ekki alltaf
verið sáttur

við nærgöngulan og óvæginn
fréttaflutning blaðsins. Það kann
að vera vandasamt að draga
mörkin á milli þess sem telst eiga
erindi við lesendur og hins sem á
það ekki.

Við komu mína til landsins á
þriðjudaginn sá ég forsíðufrétt
DV 26. september. Mér finnst hún
vera langt utan við það sem rétt-
lætanlegt er.

Um leið og ég lýsi sárum von-
brigðum mínum með „fréttina“ þá
vona ég að hér hafi verið um mis-
tök að ræða.

JÓHANNES
JÓNSSON 



Potturinn og pannan
Í sumar hvöttu ritstjórar Morgunblaðsins
sérfræðinga á sviði fjölmiðlunar til að
rannsaka umfjöllun Fréttablaðsins og
Stöðvar 2 um Baugsmálið. Ég hef áður
fjallað um það hér á heimasíðu minni
hvernig Morgunblaðið hefur reynt að
setja sig á stall og tala í umvöndunartón
til Fréttablaðsins vegna umfjöllunar þess
um Baugsmálið. Í leiðurum sínum hefur
Morgunblaðið kallað samkeppnisaðil-
ann málgagn Baugs og gert athuga-
semdir við efnistök á forsíðu Fréttablaðs-
ins þar sem Morgunblaðinu fannst
greinilega vera of lítið fjallað um ákæru-
atriði en þeim mun meira um málsvörn
sakborninganna. Nú er komið á daginn
að sjálfur ritstjóri Morgunblaðsins,
Styrmir Gunnarsson, sem hefur leyft sér
að gagnrýna aðra blaðamenn fyrir hlut-
dræga umfjöllun vegna þess að þeir séu
að þjóna hagsmunum eigenda sinna

hefur verið potturinn og pannan í því að
hleypa upp Baugsmálinu, með mönnum
úr innsta hring Davíðs Oddssonar, þeim
Jóni Steinari Gunnlaugssyni og Kjartani
Gunnarssyni. Ritstjóri Morgunblaðsins sá
um að þýða skjöl, útvega innvígðan og
innmúraðan lögmann og tryggja sér
stuðning framkvæmdastjóra Sjálfstæðis-
flokksins.
Sigurjón Þórðarson á althingi.is/sigurjon

Dýrasta kvennafarið
Baugsmálið er orðið að einhverri subbu-
legustu og klístruðustu sápuóperu sem
maður hefur orðið vitni að, en það væri
varla hægt að skálda upp svona vitlausa
sögu, – henni myndi enginn trúa. Og
þvælan er nú þegar orðin svo svakaleg
að allt er flækt í mykjunni pikkfast í
óleysanlegum rembihnút. Út úr honum
standa svo ýmsir og misgeðslegir drullu-
spottaendar sem furðulegasta fólk tosar
í samtímis og í ýmsar áttir. Flest er enn á
huldu en ætli megi þó ekki fullyrða að
stúss þeirra feðga hljóti þegar upp er
staðið að reynast dýrasta kvennafar Ís-

landssögunnar. Það er eiginlega það
eina sem liggur fyrir.
Eiríkur Bergmann Einarsson á
eirikurbergmann.ius

Hlýtur að liggja milli hluta
En hvað á fjölmiðill að gera sem fær
ákveðnar upplýsingar í hendurnar sem
líkur eru á að hafi verið fengnar með
vafasömum hætti? Þegar enginn vafi
leikur á að þetta sé mikilvægt mál sem
eigi fullt erindi til almennings þá hlýtur
það að vera skylda og kappsmál þess
fjölmiðils að koma þeim á framfæri. Í
þessu máli er um að ræða tölvupóst-
sendingar milli manna um mál sem
hefur orðið stærsta dómsmál í Íslands-
sögunni og miklar deilur hafa staðið um
hvort annarlegir hagsmunir standi að
baki málshöfðuninni. Þegar svo stendur
á hlýtur almenningur að eiga rétt á frétt-
um um málið. Það, hvernig þessar upp-
lýsingar komust í hendur Fréttablaðsins,
hlýtur því að liggja milli hluta. 
Sigríður D. Guðmundsdóttir á deigl-
an.com

Sigmar Gabriel, sem sat á forsætis-
ráðherrastóli Neðra-Saxlands eftir
að Gerhard Schröder flutti sig af
honum í kanslarastólinn, lét þau orð
falla eftir hinar nýafstöðnu kosning-

ar að ófáir flokksmenn væru sann-
færðir um að Schröder gæti líka
gengið á vatni. Hann, Gabriel, væri
einn þeirra. Ef litið er inn á heima-
síðu þýska Jafnaðarmannaflokksins
(www.spd.de) verður manni ljóst
hve mikið liggur að baki þessari
setningu. SPD ræktar nú persónu-
dýrkun sem jaðrar við helgi. Það
vantar bara að Schröder verði í lif-
anda lífi tekinn í helgra manna tölu. 

Þetta fyrirbæri er ekki nýtt.
Leikarar, sem hafa lagt sig allan í
hlutverkið, eiga erfitt með að losna
úr því. Kappakstursmenn verða að
aka nokkra hringi til viðbótar eftir
að í endamark er komið, bara til að
róa sig og vélina niður. Þannig líður
Schröder líka, en hann rökstyður til-
kall sitt til að gegna kanslaraemb-
ættinu áfram á því, að hann hafi
komið mun betur út úr kosningun-
um en spáð var og Merkel mun verr
en spáð var. 

Þetta er eins og í brandaranum,

þar sem Bobby greifi útskýrir af-
stæðiskenningu Einsteins fyrir vini
sínum svona: „Þrjú hár á höfði er
hlutfallslega lítið, þrjú hár í súpunni
er hlutfallslega mikið.“ Það er með
öðrum orðum allt afstætt, líka þau
450.000 atkvæði sem Merkel fékk
fram yfir Schröder.

Hvernig þetta horfir við
Schröder er hins vegar alveg ljóst
og skiljanlegt. Honum finnst hann
vera sigurvegari, rétt eins og skóla-
barn sem í annarlok á ekki von á því
að ná nógu góðum einkunnum til að
færast upp um bekk en nær því svo
samt vegna þess að ákveðið var að
lækka viðmiðunareinkunnina. Það
er hins vegar óljóst hvers vegar
kristilegir demókratar láta þvinga
sig í þá stöðu að þurfa að úrskýra og
færa rök fyrir kosningasigri sínum,
þótt tölurnar tali sínu máli. Myndu
stjórnendur fyrirtækis, sem leggur
til 51 prósent í sameiginlegu dóttur-
fyrirtæki með öðru fyrirtæki, láta

sér detta í hug að ræða það einu
sinni að þeirra maður yrði forstjóri? 

Það sem byrjar svona getur ekki
endað vel, og það hlýtur að fara illa.

Látum kraftaverkin tala
Öllu skynsamlegra hefði verið af
CDU að draga sig í hlé og leyfa
Schröder að spreyta sig á því að
vera áfram kanslari. Verði honum
að góðu að halda völdunum með
atkvæðum Lafontaine, Gysi og
félaga [í flokki vinstrisósíalista
sem á rætur sínar í gamla austur-
þýska kommúnistaflokknum].
Látum hann finna störf handa
fimm milljónum atvinnulausra,
greiða niður skuldir ríkisins og
standa við skilyrði stöðugleika-
sáttmála evrópska myntbanda-
lagsins.

Látum hann koma á skatta-
breytingum sem kosta engan emb-
ættismann vinnuna og eru „rétt-
látar“. Látum hann „festa Þýska-

land í sessi sem miðlungs-friðar-
veldi“ eins og hann hefur boðað,
reyna áfram að koma Þýskalandi í
varanlegt sæti í öryggisráði SÞ og
selja á sama tíma vopn og kjarn-
orkuverksmiðjur til Kína. Látum
hann sýna hvernig á að fá Írana til
að fallast á alþjóðlegt eftirlit með
kjarnorkuvæðingarbrölti sínu, en
útiloka frá upphafi „hernaðarval-
kostinn“ til að þrýsta á þá. Ef
Schröder getur gengið á vatni
getur hann líka unnið önnur
kraftaverk.

Á meðan gætu kristilegir
demókratar hugsað í ró og næði
um hvað þeir vilja: Að stjórna
landinu eða láta SPD nota sig sem
hentugan blóraböggul fyrir það
sem aflaga fer. Þegar allt siglir í
strand þurfa ógöngurnar andlit.
Andlit sem hefur sannað sig.
Schröder er maðurinn.

Höfundur er 
blaðamaður í Berlín.
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Borgarstjóraefni me› „hugsjónir“
Fyrir tveimur árum í janúar 2003
birti Gísli Marteinn lífsviðhorf
sín og pólitíska stefnu í viðtali,
sem birtist í tímaritinu Mannlífi.

Mér varð þessi stefnuyfirlýs-
ing þessa unga stjórnmála manns,
býsna minnisstæð, fyrir margra
hluta sakir, en þar segir hann
m.a.:

„Ég held að frjálshyggja sé
mjög lógískt form og það er mjög
auðvelt að verja hana rökfræði-
lega. Ég er t.d. hægri maður af
réttlætiskennd, en ekki bara af
því að kapitalismi og frelsi í við-
skiptum gefur af sér mesta hag-
vöxtinn. Mér finnst bara réttlát-
ast að hver og einn njóti verka
sinna og þurfi ekki að punga út
helmingi launa sinna í sameigin-

legan pott, sem síðan er farið illa
með.

Ég trúi því statt og stöðugt, að
ef við fengjum frelsi til að ráð-
stafa peningum okkar sjálf væri
samhjálp meiri og virkari og þeir
sem minna mega sín væru betur
staddir en þeir eru í þessu kerfi
sem við búum við. Mér finnst svo
lítið varið í góðmennsku sem rík-
ið fyrirskipar. Þörfin fyrir að
hjálpa náunganum er innra með
okkur og við eigum að fá að
rækta hana sjálf en ekki með því
að láta ríkið seilast í vasa okkar
og gera góðverkin fyrir okkur.
Þessi rök höfum við félagarnir
rætt ótal sinnum og ætli við höf-
um ekki einfaldlega rökrætt okk-
ur út í að vera hægrimenn í al-

vöru. Ég er ekki að búa þetta til
vegna þess að ég haldi að það
hljómi vel:„

Svo mörg voru þau orð.
Gísli Marteinn vill ekki láta

sækja skatta í vasa fjáraflamann-
anna. Það er þaulhugsað viðhorf
og margrætt í góðra vina hópi. 

Þeir sem peningana eiga skulu
sjálfir og einir skammta af
nægtaborði sínu, þeim sem minna
hafa. Þeir eru manna líklegastir
til að útrýma allri fátækt og basli
í samfélaginu, eru vel að því
komnir að gera gustukaverkin
sjálfir og njóta síðan góðverk-
anna.

Gísli Marteinn setur stefnuna
hátt. Burt með velferðarkerfið,
burt með samhjálpina, burt með

samfélags- og samhjálparöryggi.
Felum framtíðina í forsjá stór-
gróðamannanna. Þangað skulu
þeir leita sem sjúkir eru, fátækir
eða umkomulausir. Þar skulu þeir
berja að dyrum og biðja í allri
auðmýkt um fjárstuðning og
hjálp, því að þá munu pyngjurnar
opnast og gullið streyma til allra
þeirra sem höllum fæti standa í
borg og bæ. Þannig hugsa hægri-
menn í alvöru, segir Gísli Mart-
einn og biður Reykvíkinga um lið-
sinni til þess að koma þessum
„hugsjónum“ sínum í fram-
kvæmd.

En ég segi: Guð forði okkur frá
slíkum mönnum og fyrirgefi
þeim hugsunarháttinn, því að þeir
vita ekki hvað þeir eru að gera. ■

Gu› for›i okkur frá slík-
um mönnum og fyrirgefi
fleim hugsunarháttinn,
flví a› fleir vita ekki
hva› fleir eru a› gera.

ÁSTHILDUR ÓLAFSDÓTTIR
HÚSMÓÐIR 

UMRÆÐAN
FRAMBOÐ GÍSLA
MARTEINS

fiegar allt siglir í strand flurfa
ógöngurnar andlit. Andlit sem
hefur sanna› sig. Schröder er
ma›urinn.

HENRYK M. BRODER 

UMRÆÐAN
STJÓRNARMYNDUN
Í ÞÝSKALANDI 

Hreinar línur fyrir fi‡skaland

Leiðari Fréttablaðsins síðasta föstu-
dag tekur á því máli sem er okkur
Bolvíkingum efst í huga þessar
vikurnar, en það eru öruggar sam-
göngur á milli Bolungarvíkur og Ísa-
fjarðar. Ekki þarf að fjölyrða um það
að í Bolungarvík eru allir á einu máli
um það að til að tryggja fullt öryggi
þarf jarðgöng. Þá hefur bæjarstjórn
Ísafjarðar ítrekað stuðning sinn við
málið, nú síðast með ályktun sem
samþykkt var einróma á bæjar-
stjórnarfundi í síðustu viku. Ég hef
hins vegar á undanförnum vikum
fundið fyrir vaxandi skilningi meðal
almennings utan Vestfjarða á því
vandamáli sem ótryggar vegasam-
göngur við Bolungarvík eru. Þeir
sem hafa kynnt sér málið og fylgst

með fréttum af auknu grjóthruni
virðast langflestir gera sér grein
fyrir því að aðgerða er þörf án tafar.

Það var því afskaplega kærkomið
að lesa það í leiðara mest lesna blaðs
á Íslandi að leiðarahöfundur styður
Bolvíkinga heilshugar í baráttu
þeirra fyrir samgöngubótum.

Ritstjórinn nefnir að karp um
legu ganganna á frumstigi megi ekki
tefja undirbúning og framkvæmdir,
þar hljóti að koma til fagleg og fjár-
hagsleg sjónarmið þeirra sem
stjórna vegamálum. Ég leyfi mér að
fullyrða að það mun aldrei gerast að
við Bolvíkingar tefjum málið með
þeim hætti. Bæjaryfirvöld í Bolung-
arvík hafa fullan hug á því að farið
sé í verkið á þann hátt að það sé hag-
kvæmt, ekki bara fyrir Bolvíkinga
heldur þjóðina alla, að sjálfsögðu
með það að leiðarljósi að fullkomins
öryggis sé gætt. Bolvíkingar hafa
kosið þá leið að vinna málinu braut-
argengi í fullu samstarfi við sam-
gönguyfirvöld og nægir í því efni að
nefna skýrslu um öryggismál á Ós-
hlíð og Súðavíkurhlíð sem unnin var
í samstarfi byggðarlaganna við

Vegagerð ríkisins. En einnig hefur
bæjarstjórn notað öll þau tækifæri
sem hún hefur haft til að kynna mál-
ið fyrir ráðamönnum, t.d. var málið
kynnt á fundi sem haldinn var með
fjárlaganefnd Alþingis, vegamála-
stjóra og fleirum, í Bolungarvík, í
september á síðasta ári. 

Þá hefur málið á undanförnum
vikum verið kynnt af undirrituðum
fyrir ýmsum ráðamönnum, þar með
talið samgönguráðherra, fjármála-
ráðherra og dómsmálaráðherra, sem
fer með málefni almannavarna, þar
sem málið hefur hlotið afar jákvæð-
ar viðtökur.

Á fundi sem haldinn var með
vegamálastjóra og svæðisstjóra NV-
svæðis vegagerðarinnar í lok ágúst
sl. var enn farið yfir málið og ákvað
vegamálastjóri á þeim fundi að setja
í gang vinnu við að kortleggja vand-
ann enn betur, afla frekari upplýs-
inga og uppfæra þau gögn sem fyrir
liggja.

Ég er bjartsýnn á að samgöngu-
yfirvöld setji málið í þann farveg að
öryggi vegfarenda um Óshlíð verði
tryggt. ■

ELÍAS JÓNATANSSON
FORSETI BÆJARSTJÓRNAR BOLUNGARVÍKUR

UMRÆÐAN
SAMGÖNGUR Á
VESTFJÖRÐUM

Bolvíkingar flakka stu›ninginn

AF NETINU



Gunnar Lárus Hjálm-
arsson tónlistarmaður
hugsar lítið um tísku.
Hann vill fyrst og fremst
að fötin séu þægileg.

„Það er nú engin flík í sér-
stöku uppáhaldi hjá mér. Til
að velja eitthvað tek ég bara
gönguskóna mína,“ segir
Gunnar Lárus Hjálmarsson,
öðru nafni Dr. Gunni, að-
spurður um uppáhaldsflík-

ina. Hann valdi skóna þar
sem hann gerir einungis eitt-
hvað skemmtilegt svo sem
vera úti í íslenskri náttúru
og ganga á fjöll þegar hann
klæðist þeim. „Maður fer
ekkert í svona skó bara til að
keyra í Bónus,“ segir hann
og bætir því við að hann hafi
lítið vitað um skóna þegar
hann keypti þá. „Mér var
sagt að þetta væri ítalskt
eðalleður og ég keypti ein-
hverja fitu með til áburðar.

Þetta er eina flíkin sem
maður þarf eitthvað að
dunda sér með.“ 

Skóna keypti Gunni til
að fara að ganga meira um
hverfi sitt, Vesturbæinn,
en gönguferðirnar urðu
fljótt lengri. Nú hefur
hann gengið upp á öll
hugsanleg fjöll í nágrenni
Reykjavíkur og segir
skóna eiga þar stóran þátt,
enda númer eitt, tvö og
þrjú að hafa góðan fót-

búnað í löngum göngum. 
Gunni hugsar mjög lítið

um tísku og finnst aðalatriðið
að klæðnaðurinn sé sem
þægilegastur. „Ég vil helst
vera í fötum með fullt af
vösum, til dæmis buxum með
hliðarvasa, til að geyma alls
konar drasl sem ég á. Maður
hefur ekki náð þeim fullkom-
leika að vera með tösku.“
Gunni reynir þó að komast í
búðina Old Navy þegar hann
fer til Bandaríkjanna. „Það er

gaman að kaupa í svona
plebbalegum búðum. Svo
kaupir maður alltaf einhverj-
ar Hawaii-skyrtur og hljóm-
sveitarboli.“ Gunni nefnir líka
forláta hatt sem hann keypti í
síðustu Frakklandsferð.
„Þetta er svona lítill karla-
hattur og ég hef verið að
íhuga að fara að ganga með
hatta. Það er samt eiginlega of
vont veður fyrir þetta hérna,
hattarnir fjúka bara af.“ 

mariathora@frettabladid.is

[ ]

SMÁAUGLÝSINGAR

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 29. sept., 

272. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 7.31 13.18 19.04
AKUREYRI 7.16 13.03 18.47

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Fer í gönguskónum um fjöll og firnindi

Lýðheilsustöð-Geðrækt stend-
ur þessa dagana fyrir kynningu
á Geðorðunum tíu. Frá 23.
september til 23. október
munu strætisvagnar Reykjavík-
ur keyra um bæinn með eitt
geðorð á hverjum vagni. Geð-

orðin eru tíu setningar
sem minna
fólk á hvað
það getur
gert sjálft til
þess að efla
geðheilsu sína
og hamingju.

The Shoe Studio í Kringlunni
var að færa sig um set og er
verslunin komin í húsnæðið
þar sem Hard Rock Café var.

Húsheimar í Síðumúla hafa
hafið sölu á flísum frá Kutahya
Seramik. Flísarnar fást í ýmsum
stærðum og henta bæði á gólf
og veggi. Verslunin er með
kynningartilboð á flísunum út
september. 

Rykmaurar finnast ekki á reyk-
vískum heimilum samkvæmt
rannsókn Maríu Gunnbjörns-
dóttur, læknis við háskóla-
sjúkrahúsið í Uppsölum í Sví-
þjóð. Farið var inn á 130 heim-
ili í Reykjavík, Uppsölum og
Tartu í Eistlandi og voru reyk-
vísk heimili með lægsta gildi
rykmaura og myglusveppa.
Talið er að þurrt loft á íslensk-
um heimilum sé orsök þess að
rykmaurar þrífast ekki hér.

Dr. Gunni með gönguskóna sem hafa farið með honum um fjöll og firnindi.

LIGGUR Í LOFTINU
[ TÍSKA - HEIMILI - HEILSA]

KRÍLIN

Í skólaferðinni fór-
um við á bátahjól
sem er bátur sem
keyrir á vatninu!

SMÁAUGLÝSINGAR
SÍMI: 550 5000

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

FASTEIGNIR  HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  ATVINNA  BRÚÐKAUP  TILBOÐ O.FL.

SÆNGUR OG RÚMFÖT
Hlýlegt á haustin. BLS. 6

TANNHIRÐA
Er mjög mikilvæg. BLS. 4

ARMBÖND OG HÁLSMEN
Skart fyrir haustið. BLS. 3

Bianca er þekkt verslun
víða erlendis og hafa ís-
lenskar konur eflaust
kynnst henni þar og þeim
ágætu vörum sem hún býð-
ur upp á. Nú hefur Bianca
skotið upp kollinum að Ný-
býlavegi 12 í Kópavogi og
þar er með klassískan fatn-
að fyrir konur á öllum
aldri. Þarna fást jakkar í
miklu úrvali, pils, buxur,
bolir og dragtir, dúnvesti
og hlýlegar peysur að
ógleymdum glæsilegum
keipum úr kanínuull. Eig-
andi verslunarinnar er
Sigrún Erla Vilhjálmsdóttir.

Klassískur kvenfatna›ur

Sigrún Erla verslar með fallega og
vandaða vöru.

Bianca, sem er verslun með vandaðan kvenfatnað,
hefur verið opnuð á Nýbýlavegi 12 í Kópavogi. 



Tískan hefur sjaldan verið eins fjölbreytt og nú og allir ættu að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi. Það sem klæðir einn þarf nefnilega ekki
endilega að klæða annan, þó að það sé í tísku.[ ]

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Sendum í póstkröfu

Ný sending af PILGRIM skartgripum

Alpahúfur kr. 990
Flísfóðraðir vettlingar kr. 1490

Treflar og sjöl í miklu úrvali

Nýtt #2

Nýtt #1
Nail repair Pink Pearl

Nýtt #1 Nýtt #2

Útsölustaðir: apótek og snyrtivöruverslanir.

Augnháralitur og
augnabrúnalitur

TANA Cosmetic

Augnháralitur og augnabrúnalitur sem
fagaðilar nota. Auðveldur í notkun. Allt
sem þarf í einum kassa, þægilegra
getur það ekki verið.
Útsölustaðir: apótek og snyrtivöruverslanir

Grímsbæ við Bústaðarveg • Ármúla 15 • Hafnarstræti 106
600 Akureyri Sími 588 8050, 588 8488, 462 4010 

Email: smartgina@simnet.is

Lokadagar útsölunnar
-buxur frá 1990

Erum einnig að taka upp nýjar vörur

Nýkomnar sendingar
frá RIMINI og

Schalkie

Hlíðarsmára 11 • Kópavogi • sími 517 6460 • www.belladonna.is

Opið mán-fös 11-18
laugardaga 11-15

Vertu þú sjálf 
– vertu Bella donna

Mikið úrval 
af úlpum, 
jökkum og 

kápum

Tískuvikan í Mílanó stendur sem hæst. 

Fyrirsætur og fyrirmenni tískuheimsins fylla nú Mílanó enda tískuvika þar
í fullum gangi. Eitt áfall skyggði aðeins á gleðina og glauminn sem tilheyr-
ir tískuvikum í Mílanó sem annars staðar: Einungis einn ítalskur tísku-
hönnuður, Miuccia Prada, hafði verið valinn í hóp sjö bestu hönnuða heims
sem hin ameríska útgáfa tískublaðs-
ins Vogue setti saman. Annað sem
var á milli tannanna á fólki var kóka-
ínnotkun Kate Moss. Gamla súper-
stjarnan Linda Evangelista kom
tískuheiminum til varnar í samtali
við blaðamenn. Hún sagði hann ekki
rotnari en aðra geira samfélagsins
og sennilega ýmislegt til í því. En
aðalatriði tískuvikunnar, tískusýn-
ingarnar sjálfar, gengu vel. Meðal
þeirra sem mesta athygli hlutu var
sjálfur kóngurinn Giorgio Armani. Í
ár lét hann óþekktar unglingsstúlk-
ur sýna sumartískuna sína, einfalda
og klassíska eins og hans er von og
vísa. Rómantíkin sveif yfir vötnum
hjá Dolce og Gabbana, hvít föt voru
ráðandi og létt og kvenleg efni.
Meira rokk og ról var í línu Robertos
Cavalli þótt rómantíkin væri ekki
langt undan. 

Glæsileg í gylltu frá Rocco Barocco.

Hvítt, létt og leikandi frá D&G. Einfalt og klassískt frá Armani.

Sumartíska Armanis.

Fjörlegt frá Just Cavalli. 

Sumartískan 2006 frá Just Cavalli í svipuð-
um dúr og sumartískan í ár.

Glæsilegt frá Rocco Barocco.

Rokk & rómantík
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KAUPHLAUP
20-70% afsl.

Bómullarnáttföt –
Undirfatnaður – Baðfatnaður

Verslunin lokar
sunnudaginn

2.október

Opið laugardaginn
11-18 og 

sunnudaginn 13-16

Þökkum innilega
fyrir viðskiptin á

liðnum árum

Starfsfólk Thyme
maternity.

Í eina tíð sagði ég stundum að
Parísarbúar væru betri við
hundana sína en mannfólkið og
víst er að hundarnir eru marg-
ir hér í borg. En hundaeign
fylgir tískusveiflum eins og
annað og að sjálfsögðu hafa
hundar sína tísku. Bolabítar
hafa verið vinsælir í nokkuð
mörg ár bæði franskir og
enskir, (Emma og Toy sem eru
á myndinni hér fyrir ofan eru
franskir bolabítar) eins og
frændur þeirra Boxer og Car-
lain. Ekki skal ég segja hvort
það er vegna þess að hönnuð-
urinn frægi Yves Saint
Laurent hefur í áratugi átt
bolabíta og oft verið myndaður
með þeim. Hjá samnefndu
tískuhúsi kynntist ég bílstjóra
sem hafði verið í þjónustu
herra Saint Laurent og fór
daglega í langar göngur með
hundana.

Síðustu ár hafa svo Jack
Russel-hundar (hundur
Mariuh Carey er af Jack
Russel kyni) og Chihuahua
(Paris Hilton) náð talsverðri
útbreiðslu. En Labrabor-hund-
ar eru alltaf vinsælir og nú er
tískuliturinn súkkulaðibrúnn.
Hundarnir eru auðvitað mis-
jafnlega sterkir á velli og
sumir þola illa kulda og vos-
búð yfir veturinn í evrópskum
borgum. Hundar hafa því heil-
mikið úrval af tískufatnaði til
að íklæðast svo ekki sé uppá-
halds ilmvatninu „Oh my dog“
gleymt. Málið vandast þegar

velja á ól fyrir greyið. Á hún
að vera svört með gylltum
málmstöfum, „Gucci-dog“ frá
Gucci eða úr leðri með LV frá
Luis Vuitton í stíl við hand-
töskuna eða stílhrein og ein-
föld í anda minimalisma
Miuccia Prada? 

Það nýjasta er svo hunda-
leikskóli í fjórða hverfi París-
ar sem opnaði í vor og hefur
frá fyrsta degi haft fjölda við-
skiptavina. Í hundaleikskólan-
um er hægt að skilja hundinn
eftir í minnst einn tíma, til
dæmis þegar farið er út að
versla og allt upp í einn mánuð
eftir því sem hentar. Og í ná-
grannahverfunum er meira að
segja boðið upp á að sækja
hundinn heim og skila honum
aftur. Þeir sem búa lengra
burtu þurfa þó að að koma með
hundinn sjálfir. Meðan á gæsl-
unni stendur getur eigandinn
valið um hlýðniþjálfun, leik-
tíma, gönguferðir og snyrt-
ingu (fyrir hundinn, ekki eig-
andann). Nokkrar hundateg-
undir eru þó ekki teknar í
gæslu, til dæmis Rottweiler og
Pitbull þar sem þeir geta verið
árásargjarnir. Reyndar er Pit-
bull einn þeirra hunda sem
samkvæmt nýlegum lögum er
nú bannað að rækta hér í
Frakklandi og er skylda að
gera þá alla ófrjóa til þess að
þetta kyn deyi þannig smátt og
smátt út. Þetta er hundalíf.

bergthor.bjarnason@wanadoo.fr

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Hundalíf í háborg tískunnar

Armbönd
og hálsmen
í massavís
SKART, SKART OG MEIRA SKART.

Nú er málið að hlaða nógu miklu af
hálsmenum og armböndum á sig til
að tolla í tískunni í vetur. Þó þarf að
gæta sín á að öllu ægi ekki saman
og spekúlera svolítið í heildarmynd-
inni og bæta svo slatta af skarti við í
stíl.
Tréarmböndin eru hvað mest áber-
andi en það er líka flott að hafa þau
til dæmis með gylltum pardusarm-
böndum.
Hálsmenin eru af ýmsum toga, litríkir
steinar, bronslitaðar perlur, gull, bein
og kopar er algengur efniviður, og
það sama gildir hér og með arm-
böndin, það er flott að blanda saman
en málið er bara að gera það vel.

(litrík armbönd,
þrjú saman) kr.
790-1.090 Topshop

(Jarðlituð þrjú sam-
an) kr. 990 Centrum

Grænt (eins og mörg
mjó) kr. 1.690 Kiss

Silfurlit kr. 590 og
1.290 Kiss

Rest kr. 590 Kiss

(Appelsínugul háls-
men) kr. 1.990 stk

(Appelsínugulir og
ljósbl. steinar m.a,
stórt) kr. 3.990. Get-
ur líka verið belti.

(Gul og brún síð)
kr. 1.990

(lítið, bönd og
hangandi steinar)
kr. 2.990
Fæst allt í Kúltúr

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 
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Laugavegi 62
sími 511 6699

www.sjon.is
sjon@sjon.is

Gar›atorgi
sími 511 6696

• 3-ja mán. skammtur
• linsuvökvi
• linsubox

Linsutilboð

3.500,-3.500,-

Linsutilboð
aðeins

Opið mán-fös 10-18
www.atson.is

Brautarholti 4

Laugavegi 70
www.hsh.efh.is

Íslensk hönnun

Tískuvöruverslun
Glæsibæ

Sími 588 4848

Vorum að taka upp flauelsbuxur, jakka-
peysur, pils og margar gerðir af toppum.

Gott verð

Lokað
föstudaginn 29. september 

vegna útfarar 
Unnar Grétu Ketilsdóttur

GULLBRÁ, Nóatún 17 s. 562-4217

Eltu plakatið
Guerrillas Store komin til Íslands.

Sá orðrómur hefur gengið um stræti
borgarinnar að ný tískufataverslun hafi
skotið upp kollinum í Reykjavík. Fréttir
eru misvísandi um hvar hún er eða
hver hún er. Eftir nokkra leit fannst
búðin á Mýrargötu, í skemmtilega fá-
brotnu húsnæði og afslöppuðu og lát-
lausu umhverfi.
Búðin ber heitið
Guerrilla Store og
á hugmyndin
rætur sínar að
rekja til Frakklands.
Aðeins ein búð er
í hverju landi á
sama tíma, þær
eru ekki á fjölförn-
um verslunarstöð-
um, auglýsa ekki
og eru aðeins opnar í eitt ár á hverjum
stað. Þá hverfa þær jafn hljóðlega og
þær komu. Andrúmsloftið er ekki þetta
hefðbundna verslunarandrúmsloft, í
raun veit maður ekki hvort maður er
kominn í tískufatabúð eða á fatamark-
að. Í leit ykkar að þessari skemmtilegu
búð þá hjálpar að eltast við plakötin.

Nýir eigendur GK ætla að
halda áfram á sömu braut.
Þó er lögð vaxandi áhersla á
ítalska merkið Sportmax.
Verslunin GK við Laugaveg
hefur löngum verið þekkt
fyrir fallegan og þokkafullan
fatnað. Í ágúst síðastliðnum
urðu eigendaskipti á versl-
uninni þegar þau Íris Björk
Jónsdóttir og Arnar Gauti
Sverrisson tóku við rekstr-
inum.

Flest þau merki sem
hafa verið á boðstólum í
GK verða enn á sínum stað
en það eru hið danska
Day, Filippa K, Stella
Nova, Rützou, Steinunn og
Sportmax. Að sögn Öddu
Sigfúsdóttur verslunarstjóra
verður þó meiri áhersla lögð á
ítalska merkið Sportmax þar sem
línur þess verða flottari með
hverju árinu og til dæmis á vetr-
arlína Sportmax í ár afar vel við
íslenskan tískumarkað.

Fyrir utan kvenfatnaðinn og
herrafötin heldur barnalínan
líka velli í GK og svo er úrval-
ið af skarti og öðrum fylgi-
hlutum sem fyrr mjög lekkert

og litríkt.

Peysusjal kr. 26.900
Peysa kr. 17.900
Buxur kr. 11.900
Belti kr. 8.900

Kápa kr. 13.2900

Grænt pils kr. 16.590

Sportmax gallabuxur
kr. 15.900 

Peysa kr. 9.900
Skyrta kr. 8.900
Slaufa kr. 5.900
Gallabuxur kr. 15.900

Fjólublá skyrta kr. 10.900,
vesti kr. 5.900

Lillablár stutterma-
bolur kr. 3.900

Röndótt peysa (rauð og
svört) kr. 13.900

Röndótt peysa
(svörthvít) kr. 18.900

Jakkaföt kr. 23.900 jakk-
inn, 11.900 buxurnar,
skyrta kr. 9.990

Appelsínugul peysa
kr. 9.900

Stígvél kr. 29.900

Skór kr. 13.900

Aukin áhersla á Sportmax



A-vítamín hefur góð áhrif á húð, hár, bein og tennur
auk þess sem það er gott fyrir sjónina. Egg, lifur, fitu-
snauðar mjólkurvörur og gult og dökkgrænt grænmeti,
auk gulróta og spínats, innihalda A-vítamín.[ ]

ROPE YOGA

Bæjarhraun 22  / 220 Hafnarfjörður  /  3. hæð 

Skráning er hafin í síma 555-3536 GSM 695-0089  
ropeyoga@internet.is • www.ropeyoga.net

stöðin Bæjarhrauni 22

NÝ BYRJENDANÁMSKEIÐ

Við mælum
blóðfitu

Pantaðu tíma
í Lágmúla í síma 533 2308
Smáratorgi í síma 564 5600

Benedikt Bjarki Ægisson
tannlæknir segir skipulega
tannburstun lykilinn að góðri
tannhirðu. Einnig er tann-
þráður nauðsynlegur og sting-
ur Benedikt upp á því að fólk
þræði tennurnar yfir fréttum.

„Mikilvægt er að bursta sig
skipulega, byrja á ákveðnum stað
og þrífa síðan hverja tönn fyrir
sig,“ segir Benedikt Bjarki Ægis-
son tannlæknir og bætir því við
að almennileg tannburstun skipti
miklu fyrir góða tannhirðu. Nota
skal mjúka tannbursta fremur en
þá hörðu þar sem þeir þrífa tenn-
urnar betur. Mjúk hárin leggjast
vel að tönnunum á meðan harði
burstinn skoppar af þeim. Einnig
geta þeir sem samviskusamir eru
einfaldlega burstað tannholdið
burtu, slitið vefinn og upplifað
þannig óþægindi svo sem óþol
fyrir hita og kulda. 

Benedikt telur einnig mikil-
vægt að skola ekki munninn eftir
tannburstunina. „Það skiptir máli
að leyfa tannkremsflúorinu að
liggja á tönnunum yfir nóttina. Ég
persónulega bursta
mig yfir sjónvarp-
inu, kyngi svo bara
öllu saman og fer að
sofa.“

Eitt sem mjög
margir gleyma er að
bursta tunguna.
„Tungan er alsett
litlum skorum sem
eru gróðrarstía fyrir
bakteríur og matar-
leyfar. Til eru sér-
stök áhöld til að
hreinsa tunguna en
tannburstinn er ekk-
ert síðri,“ segir Benedikt.

Notkun tannþráðar er einnig
mjög góð viðbót við tannburstann
og eiginlega nauðsynleg til að ná
tannsýklu sem er á milli tann-
anna. Tannskemmdir byrja helst

þar sem bakteríur fá að vera í
friði, til dæmis á snertifleti tann-
anna, en burstinn nær ekki til
þeirra svæða. Aðrir fletir eru
nánast sjálfhreinsandi, svo sem

bitflöturinn sem
alltaf er í núningi.
„Vandamálið hjá
okkur er fyrst og
fremst að fá fólk til
að nota þráðinn.
Finna verður ein-
hverja leið til setja
þetta inn í rútínuna
svo sem þegar horft
er á fréttir. Ef við-
komandi situr með
tannþráðsboxið við
hlið sér er miklu lík-
legra að hann noti
þráðinn.“

Benedikt brýnir það einnig
fyrir foreldrum að bursta börn
sín upp að tíu ára aldri. Þau mega
gera það sjálf einstaka sinnum en
passa verður að það sé gert í um-
sjá fullorðinna.

Gáfaðir drekka helst léttvín en hafa minni smekk
fyrir bjór og sterkum drykkjum. Sú er niður-
staða nýrrar danskrar rannsóknar. Vís-
indamaðurinn sem komst að þessari
merku niðurstöðu fylgdist með
drykkjuvenjum 1800 manna
hópi ungs fólks sem einnig var
sett í greindarpróf. Rannsóknin
leiddi í ljós að uppáhaldsdrykk-
ur þeirra greindustu var léttvín.
Fylgst var með drykkjuvenjum
hópsins í nokkur ár og samkvæmt
Politiken þá héldu þeir greindustu
einnig mest upp á léttvínið
nokkrum árum síðar.

„Það hefur lengi verið talið bera
vott um góðan smekk að drekkar
fremur vín en öl,“ sögðu prófessorarnir
Morten Grönbæk og Thorkild I. A. Sör-
ends sem vinnaa á Lýðheilsustofnun Dana
í samtali við Politiken. Tekjuháir einstak-
lingar og vel menntaðir drekka einnig frekar
vín en bjór. 

Gáfa›ir drekka vín
Samhengi á milli greindar fólks og vals á áfengistegund.

Verðandi feður
forðist mengun
Mengun dregur úr sæðisgæðum.

Karlmenn sem eru að reyna að eign-
ast barn ættu að forðast mengun til
að tryggja sem mest gæði sæðisins.
Bresk rannsókn sýnir bein tengsl á
milli mikillar mengunar og lélegs
sæðis hjá karlmönnum. Rannsóknin
sýnir enn frekar fram á mikilvægi
þess að karlmenn hugi almennt að
heilsunni ef þeir eru að reyna að
eignast barn. Greint er frá rannsókn-
inni á vef BBC og bætt við að sífellt
fleiri rannsóknir sýni að gæði sæðis
verði meiri því hollara líferni væntan-
legir feður temja sér. Hollur matur
og lítil áfengisneysla eykur til að
mynda líkur á gæðasæðisframleiðslu
karla.

Greint fólk er ekki spennt fyrir sterkum drykkjum og vill heldur léttvín.

Benedikt Bjarki Ægisson að störfum.

Hreinsa skal tunguna en
sleppa munnskolun

GÓÐ TANNHIRÐA 
FELUR Í SÉR AÐ:

● tannbursta sig skipulega

minnst einu sinni á dag

● nota mjúkan tannbursta

● skola ekki munninn eftir

tannburstun

● ekki gleyma að bursta

tunguna

● nota tannþráð daglega



Sítrónur má nota til þess að þrífa örbylgjuofninn. Skerið eina sítrónu
niður og hitið í skál með vatni í örbylgjuofninum í um það bil tíu mínútur.
Þurrkið síðan innan úr ofninum með rökum klút.[ ]

Haustvörur 
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Fékk hrærivél í
sjötugsafmælisgjöf

Borðstofuborðið hennar Guðrúnar er smíðað af skáldinu Böðvari Guðmundssyni. Það gengur undir nafninu nægtaborðið. 

Í dag kemur út bók Guðrúnar
Helgadóttur Í Guðrúnarhúsi,
Greinasafn um bækur Guðrún-
ar Helgadóttur. Þótt þar sé há-
leitara efni á ferð en það sem
tengist íbúðarhúsi nýttum við
okkur titilinn og knúðum dyra
hjá rithöfundinum.
Það er gengið beint af götunni inn
í Guðrúnarhús. Þarna kveðst Guð-
rún vera orðin býsna rótföst enda
hefur hún búið þar í 21 ár. Hún
segir frá því sposk á svip að afi og
amma Þorsteins Pálssonar, sendi-
herra og fyrrverandi forsætisráð-
herra, hafi átt þar sitt heimili á
undan henni og þegar hún hafi
flutt inn hafi stór borði hangið
uppi á vegg með slagorðinu X-D!
Þar sem Guðrún hefur ávallt
verið vinstrisinnuð er því slegið
föstu af blaðamanni að hún hafi
verið fljót að losa sig við borðann.
„Nei, ég hélt lengi upp á hann en
líklega er hann þó týndur nú,“
svarar hún hlæjandi. 

Guðrún átti stórafmæli á dög-
unum og þá gerðust þau tíðindi að
hún eignaðist sína fyrstu hrærivél

en hingað til hefur hún fengið orð
fyrir að vera þrautseig á þeytar-
anum. Þótt eldhúsið sé ekki stórt
kveðst hún mikið búin að malla
þar og bralla enda fjölskyldan
stór og samheldin. Tólf manna
borðstofuborðið er sprungið utan
af fjöldanum svo fólk verður að
dreifa sér um húsið. En borðið,
sem hefur fengið nafnið nægta-
borðið, á sína sögu. 

„Ég tók að mér að vélrita BA-
ritgerð Böðvars Guðmundssonar
skálds og þó hann sé með
skemmtilegri mönnum var rit-
gerðin fremur þurr og þung. Þeg-
ar kom að borgun hjá Böðvari var
um þrennt að velja. Hann bauðst
til að yrkja fyrir mig, syngja fyrir
mig eða smíða fyrir mig. Með
hálfgerðri skömm yfir því hvað
ég væri hversdagsleg valdi ég síð-
asta kostinn því ég var svo fátæk
af húsgögnum. Þannig að nægta-
borðið er frá Böðvari komið.“ 

Garðurinn bak við húsið ber
vott um natni og þar kveðst Guð-
rún eiga margar yndisstundir
enda er hún ræktunarkona í víð-
um skilningi orðsins.

gun@frettabladid.is

FRÉTTAB
LAÐ

IÐ
/G

VA

Guðrún hefur búið í Guðrúnarhúsi í 21 ár
og er þar býsna rótföst.
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Sænska fyrirtækið Lamm-
hulst kynnir nýja framleiðslu
stóla sem nefnast Imprint og
eru framleiddir úr umhverfis-
vænu efni sem kallast Cellu-
press. Þeir fást í Epal.

Cellupress nefnast pressaðar
viðar- og plöntutrefjar. Þetta efni
hefur aldrei verið notað áður í
húsgagnaframleiðslu og er því
algjör bylting á sínu sviði.

Imprint-stólarnir eru því
athyglisverðir enda sameinast í
þeim náttúrulegt efni og hátækni-
framleiðsluaðferðir. Liturinn og
áferðin eru náttúruleg en lagið
gefur til kynna að stólarnir hafa
verið steyptir líkt og plaststólar.

Hugmyndina að þeim eiga
dönsku hönnuðirnir Peter Hiort-
Lorenzen og Johannes Foersom
sem vildu stuðla að endurnýtingu.
Mismunandi plöntutrefjar gefa
stólunum fjölbreytilegan lit, frá
ljósum upp í dökkan. Hönnuðirnir

völdu að nota furu og sellulósa
sem grunn í stólskeljarnar og
bættu síðan út í plöntutrefjum, til

dæmis venjulegum trjáberki,
kókoshnotu og eik svo hver stóll
fær sinn sérstaka svip. ■

Imprint-stólarnir fást bæði með viðar- og krómfótum og þeir eru bæði með ávölum og
hvössum hornum. Kosta 48.910 kr. og 38.566 krónur. 

Hver stóll fær sinn svip

Sumir vilja marga kodda
Þegar haustkuldinn klípur í
tærnar á kvöldin er góð sæng
gulli betri. Ekki spillir að
hafa hana inni í vönduðu veri.
Fatabúðin á Skólavörðustíg
hefur verslað með slíka vöru í
áratugi.
„Góðar dúnsængur seljast alltaf
vel á haustin,“ segir Karólína
Sveinbjörnsdóttir sem er öllum
hnútum kunnug í Fatabúðinni
enda hefur hún rekið hana frá
1998 og er búin að vera þar við-
loðandi miklu lengur því faðir
hennar eignaðist verslunina 1958.
Hún tínir til danskar sængur
stoppaðar með hvítum gæsadúni
og kodda í stíl. Bendir líka á ullar-
sængur og ullarkodda sem hún
mælir sérstaklega með fyrir þá
sem eru með liðverki og gigt.
„Þessar sængur eru frá Hefel í
Austurríki sem er stórt fyrirtæki
þar og þær eru úr fyrstu ull sem
klippt er af lömbum sem ganga
úti. Ytra byrðið er úr bómull og
þetta eru sængur sem
anda vel og
þola þvott á
60 gráðum.
Mjög vönduð
vara,“ segir
Karólína
s a n n -
f æ r -

andi. Frá Hefel á hún líka góðar
gervisængur og kodda sem hún
segir þó seljast betur á sumrin.
Tvíbreiðar sængur á hún líka og
fyrir utan einstaklingssængur í
hefðbundinni tveggja metra
lengd á hún bæði styttri og lengri
gerðir. Þær styttri eru 1,40 m og
þær löngu 2,20 m. 

Sængurverin og koddaverin
eru til í hundraðavís, einlit í ýms-
um litum, mynstruð og rósótt.
Mörg þeirra eru saumuð hjá Fata-
búðinni. „Yfirleitt flytjum við öll
efnin inn sjálf og látum sauma úr
þeim hér, einkum gæðaefni eins
og damask, bómullarsatín og
lyocell sem er náttúruvænt efni
með marga góða eiginleika,“ segir
Karólína og bætir við að saumað
sé eftir pöntunum líka. „Þá er
hægt að fá aukakoddaver úr sama
efni því sumir vilja hafa marga
kodda,“ segir hún. Einnig má geta
þess að í Fatabúðinni er rúmfatn-
aður merktur með útsaumuðum
stöfum ef óskað er.

gun@frettabladid.is

Þetta svart/hvíta sængurverasett er með
kínverskum útsaumi.

Haustlitirnir fara vel í sængurfötum líka. 

Glæsilegt bómullarsatínsett í rauðu og
svörtu. 

Ljós og fínleg
rúmföt í ýmsum
tónum.
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Rau› lilja í fiverholti
Steinunn Marínósdóttir, eigandi blómaverslunarinnar Rauð lilja.

Svo virðist sem fáar hverfis-
búðir séu eftir í Reykjavík á
tímum stórkaupmanna.
Þannig er það í það minnsta
við fyrstu sýn en stundum
þarf einfaldlega að opna aug-
un aðeins betur. Blómaversl-
unin Rauð lilja er í Þverholti
og vilja eigendur hennar
endurvekja rómað andrúms-
loft smáverslana.

Lítil blómabúð hefur nú litið
dagsins ljós í Þverholti. Þetta er
blóma- og gjafavöruverslun og
leggja eigendur hennar mikið
upp úr persónulegum samskipt-
um við viðskiptavini sína.

Steinunn Marinósdóttir á búð-
ina ásamt eiginmanni sínum
Pétri Gunnarssyni og hefur búðin
verið opin frá því í ágúst. „Okkur
fannst skorta litlar notalegar
búðir í þessum hverfisanda og
við vildum ná þeim anda upp,“

segir Steinunn og bætir við að
markmið þeirra sé að koma til
móts við þarfir kúnnanna með
því að halda verðlaginu í lægri
kantinum. Rauð lilja er í raun
andstæða við það framúrstefnu-
lega sem má finna svo víða, „við
erum ekki alveg laus við nýjung-
arnar en viljum leggja meira upp
úr því persónulega,“ segir Stein-
unn og segja þau hjón að verslun-
in sé skapandi verslun.

Í búðinni eru seldar skreyting-
ar, bæði blóma- og þurrskreyt-
ingar og silkiblómaskreytingar.
Einnig má finna þar hefðbundnar
gjafavörur, kerti, engla, innpakk-
aðar smágjafir, gjafakörfur,
myndir, litlar pakkaskreytingar
og fleira. Steinunn býr mikið til
skreytingarnar sjálf og tekur við
sérpöntunum, stórum sem smá-
um, fyrir hvaða tilefni sem er.
Fyrir jólin ætlar Rauð lilja að
bjóða upp á hráefni í jólaskreyt-
ingar fyrir þá sem óska eftir að
föndra sínar eigin skreytingar. 

Nú standa yfir tilboðsdagar í

versluninni. Fram yfir helgi er
helmingsafsláttur af þurrskreyt-
ingum og blómvöndum. ■

Þú verður bara líka…

Sturtuklefar og 
baðker í úrvali! 

Ótrúleg verð!!!!

Símaþjónusta frá 10-19: 899-4567
Öll viðgerða/varahluta og 

uppsetningaþjónusta fyrir hendi 

www.sturta.is 
allan sólarhringinn!

IL TUCANO

Tryggvagata 11, 101 Reykjavík

Sími: 534 6100

Sérverslun
með húsgögn
og gjafavörulífstílsverslun

í miðbænum

ÚtsalaÚtsala
frá 40% afsláttur
frá 40% afsláttur

RÝMINGARSALA

Glæný aðferð 
í korta og 

myndagerð !
Hvernig væri að breyta til og
gera Jólakortin eða myndir

með nýju efnisaðferðinni okkar!
www.fondurstofan.is

Síðumúli 15 
Opið mán. til fös. 13 -18 og 

laug. 10 -14 s. 553 1800

Rósaskreyting með reyniberjum. Fjólublá og falleg skreyting sem er prýðilegt stofustáss.

Silkiblómaskreyting með engli.



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 325i nýskr. 05/2004, 2500cc, 4
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 19 þ.
Verð 3.980.000 YA-185 B & L. S. 575
1230.

BMW 520i nýskr. 07/2004, 2200cc, 4
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 13 þ.
Verð 4.790.000 SD-326, 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.

Daewoo Nubira nýskr. 03/1999,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, grár, ekinn
126 þ. Verð 430.000 MX-571, B & L. S.
575 1230.

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

GMC Sierra 2500 nýskr. 01/2005,
6600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, ekinn 17 þ.
Verð 4.650.000 NN-180, B & L. S. 575
1230.

Harley Heritage Softail nýskr. 01/2003,
1500cc, beinskiptur, ekinn 8 þ. Verð
2.390.000 RT-591, 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. 09/2000, 1600cc, 5
dyra, sjálfskiptur, grænn, ekinn 83 þ.
Verð 1.290.000 RZ-235, 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. 05/2002,
1500cc, 5 dyra, fimmgíra, ljósblár, ekinn
89 þ. Verð 690.000 VB-857, B & L. S.
575 1230.

Hyundai Accent nýskr. 01/1999, 5 dyra,
fimmgíra, dökkgrænn, ekinn 97 þ. Verð
410.000 PL-532 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe nýskr. 04/2004,
2700cc, 5 dyra, sjálfskiptur, brúnn/grár,
ekinn 29 þ. Verð 2.790.000 ZY-593 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe nýskr. 05/2001,
2700cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
133 þ. Verð 1.690.000 TE-174, B & L. S.
575 1230.

Hyundai Starex nýskr. 04/2004, 2500cc
3 dyra, beinskiptur, grár-tvílitur, 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-tvílitur,
ekinn 24 þ. Verð 3.340.000 ZY-348 B &
L. S. 575 1230.

Land Rover Freelander nýskr. 08/1999,
1800cc 5 dyra, fimmgíra, grár, ekinn 89
þ. Verð 1.030.000 PP-421 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.

Opel Astra 1200cc, grár, ekinn 85 þ.
Verð 760.000 RD-944 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 Corsa nýskr. 05/1999, 1200cc, 3
dyra, fimmgíra, ljósgulur, ekinn 100 þ.
Verð 330.000 BR-001 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 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. 07/1995, 2000cc
5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 133 þ.
Verð 320.000 UL-497 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 nýskr. 03/1998,
2000cc 4 dyra, fimm gíra, dökkgrænn,
ekinn 125 þ. Verð 590.000 LO-774 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. 03/2001, 2800cc
5 dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn 176 þ.
Verð 1.780.000 MD-511 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane nýskr. 07/1999,
1400cc 4 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
107 þ. Verð 660.000 VN-789 B & L. S.
575 1230.

REnault Megane nýskr. 08/2002,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, ljósgrár, ekinn
45 þ. Verð 1.090.000 NR-684 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 02/2001,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, dökkgrár, ek-
inn 72 þ. Verð 890.000 TT-060 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 07/1997,
1600cc, 4 dyra, fimmgíra, grár, ekinn
146 þ. Verð 390.000 DH-486 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 08/2002,
1600cc, 4 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
42 þ. Verð 1.140.000 KK-177 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 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 Legacy nýskr. 01/1998, 2000cc,
5 dyra, beinskiptur, dökkrauður, ekinn
135 þ. Verð 730.000 NO-960 B & L. S.
575 1230.

Toyota Avensis nýskr. 07/1999, 1600cc,
5 dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn 117 þ.
Verð 790.000 ZO-926 B & L. S. 575
1230.

Toyota Avensis nýskr. 11/1999, 1600cc,
4 dyra, fimmgíra, grænn, ekinn 70 þ.
Verð 890.000 AE-888 B & L. S. 575
1230.

Toyota Land Cruiser nýskr. 03/1998,
3000cc, 5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
221 þ. Verð 1.790.000 NN-932 B & L. S.
575 1230.

VolksWagen Golf nýskr. 09/1999,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, grænn, ekinn
109 þ. Verð 820.000 NU-667 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.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER 550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
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Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is
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www.bilaland.is



VolksWagen Passat nýskr. 11/1999,
1800cc, 4 dyra, sjálfskiptur, svartur, ek-
inn 100 þ. Verð 1.190.000 JE-097 B & L.
S. 575 1230.

Volvo S60 nýskr. 04/2005, 0cc, 4 dyra,
sjálfskiptur, ekinn 17 þ. Verð 3.990.000
ZH-944 B & L. S. 575 1230.

Volvo V40 nýskr. 10/2003, 0cc, 5 dyra,
sjálfskiptur, ekinn 19 þ. Verð 2.190.000
RX-590 B & L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Toyota Corolla 1,4 VVti 06/’04, ek. 27
þ., 5 gíra, ljósgrár. Verð 1.490 þ. Mögu-
leiki á 100% láni.

Toyota Previa 2400 VVTi 10/’03, ek. 43
þ. sjálfsk., kampavínsgrár. Glæsilegt ein-
tak sem ekkert sér á. Verð 2.690 þ.
Möguleiki á 100% láni.

MMc Pajero 2,8 TDI 07/’99, ek. 135 þ.,
sjálfsk., hvítur/grár. Einn með öllu í
toppformi. Verð 2.550 þ.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Eigum til fjölda bíla á 100%
láni til 36 mánaða.

Honda CRV árgerð 2005, ekinn 7.000
km, sjálfskiptur. Rafmagn í öllu. Loft-
kæling. Dráttarkúla. Verð 2.880.000.
Ath skipti.

Ford Transit Riviera, afturhjóladrifin, ár-
gerð 1994, ekinn 140.000 km, 2.5 dísel,
vel útbúinn húsbíll. Verð 2.480.000. Ath
skipti.

Chevrolet Avalanche árgerð 2002, ek-
inn 48.000 mílur, sjálfskiptur. Rafmagn
í öllu, 20” felgur ofl. Verð 3.490.000.
Ath skipti.

Land Rover Freelander árgerð 1999, ek-
inn 109.000 km, 5 gíra. Verð 790.000.
Ath skipti 100% lán.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
www.bilasalaislands.is

Nissan Patrol Turbo Intercooler, árg.
1992, ek. 252 þús km., 7 manna, 5 gíra,
Rafmagn í rúðum, smurbók, geislaspil-
ari, kastarar. Nýjir demparar (allir), ný
tímareim, gott viðhald. Ásett verð 890
þús. Bíllinn er til sýnis og sölu hjá Bíla-
líf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls, 110 RVK) sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

Honda Integra TYPE-R 1.8, árg. 9/1999,
ek. 83 þús., mjög vel með farinn, 190
hö, Lsd læsing í drifi, reyklaus, rafmagn
í rúðum, CD, Airbag, eitt af betri eintök-
um! Ásett verð 1.390 þús. Bíllinn er til
sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls, 110 RVK)
sjá fleiri myndir á www.bilalif.is. Uppl. í
síma 562 1717.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

VW Golf 1.6 1997, ek. 130 þ. km., álfelg-
ur, CD, 5 gíra. Mikið yfirfarinn. Verð
390.000 upplýsingar á www.bilasal-
an.is og 866 5354 og 533 2100.

Dodge Caravan 3.3 SXT 2005, ek 48 þ.
km, ssk, 7 Manna, DVD, CD o.fl. Lán ca
1.300.000 Verð 2.990.000 ATH Skipti
upplýsingar á www.bilasalan.is og 866
5354 og 533 2100.

M.benz ML-320 2001, ek. 182 þ. km,
leður, lúga, ssk, 4X4. Verð 2.990.000
upplýsingar á www.bilasalan.is og 866
5354 og 533 2100.

M.benz 300 CE Sportline 24V 1993, ek
153 þ. km. Topplúga, 16”, álfelgur,
Topplúga, ssk. Verð 1.090.000 upplýs-
ingar á www.bilasalan.is og 866 5354
og 533 2100.

Audi A 2 8/2001, ek. 39 þ. km, álfelgur,
5 gíra, CD o.fl. Álbíll. Verð 1.390.000
upplýsingar á www.bilasalan.is og 866
5354 og 533 2100.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Jeep Liberty Limited 2.7 CRD Diesel.
Nýr bíll, sparneytinn og gullfallegur bíll
hlaðin öllum aukabúnaði. Uppl. í s. 899
4681 www.automax.is

Til sölu Lexus GX 470 ‘03 árg. Eins og
nýr, ekinn 9 þ. km. Mark Levison hjóm-
kerfi, 7 manna, leður og viðarinnrétting,
Xeon aðalljós 4.7 V8 300 Hp. Uppl. 899
4681 www.automax.is

Til sölu Nissan Almera 1400 GX ‘99 árg.,
ekinn 134 þ. km. 60 Þús út rest lán í 36
mánuði, fallegur bíll. Uppl. í s. 899
4681 www.automax.is

Automax
Sími: 899 4681

www.automax.is

Suzuki Grand Vitara 11.2002, ek. 35 þ.
km, beinsk. Verð 1.720.000. Uppl. í
síma 825 0011. Upplýsingar í síma 420
5000.

Hekla Söluumboð
Sími: 420 5000

Pontiac GTO 400cc, 1970, nýlega inn-
fluttur Bíllinn allur uppgerður. Til sölu
og til sýnis að sýningarsal okkur að
Fosshálsi 27.

Toyota Corolla 1600 Hatchback, 1998,
ek. aðeins 68 þ. km. sjálfsk., sumar- og
vetradekk, rafm. í rúðum. Þjónustubók
o.fl. Verð 680 þús.

Hyundai H-1 2,5 T.Diesil 10/1999, ek.
100 þ. km. 5 gíra, gott eintak. Verð 650
þús.

M.Benz E 280 4 Matic Aventgarde
1998, ek. 68 þ. km. Sjálfsk, einn með
öllu. Verð 2.980 þús. Bílalán 2.000 þús.

Alfa Romeo 2,0 T-spark Sportwagon
2002, ek. 41 þ. km. 5 gíra, leður, rafm. í
rúðum, CD. Vetradekk. Verð 1.890 þús.
Tilboð 1.690 þús. 100% lán getur fylgt.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Dodge Ram 2500 diesel 2004, ssk, 35”
dekk, hvítur, leður, plasthús, glæsilegur
bíll, verð 4150 þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Toyota Supra Twin Turbo, 1996, 70 þ.
km. 6 gíra, leður, álfelgur, flottur bíll.
Skipti ath, tilboð óskast. Uppl. um bílinn
hjá eiganda 699 6241.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Toyota Land Crusier 90 GX. 09/96, ek-
inn 184 þ. km. 33” breyttur, bsk., disel,
dráttarkúla, kastarar. Verð 1.730.000 kr.

Toyota Rav 4 2.0VVT-I 4WD. 08/02, ek-
inn 50 þ. km. Ssk., dráttarkúla, filmur.
Verð 2.100.000 kr.

MMC Pajero GLSI 3.2. 01/03, ekinn 49
þ. km. Ssk., disel, leður, topplúga, 32”
dekk, spoiler,hraðastillir. Verð
4.300.000 kr.

Toyota Yaris 1.0 Terra. 05/04, ekinn 35
þ. km. Bsk., ABS, stafrænir mælar, fjöl-
nota upplýsingaskjár. Verð 1.090.000
kr.

TIL SÖLU
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Nissan Patrol eleganz
4/2002 ek 115 þús 35“ breyttur, ssk,

einn með öllu.

Ford f-150 king King Ranch
5.4l V-8 5/2005, ek. 4 þús km, 4 dyra,

einn með öllu verð 4690.

Volvo Xc 90
2005 ek. 5 þús km, verð 5090, 

vel búinn bíll.

Ford Explorer EDDIE BAUER
MANNA 2003 ek. 59 þús km. Einn

með öllu. VERÐ 3490. 

Nissan Terrano Se dísel
1999 ek. 139 þús dísel, 7manna, 
topplúga, cd ofl, verð 1370 þús, 

b.lán 700 þús.

Volvo s-80
2003, ek. 37 þús km, einn með öllu,

verð 4490 b.lán 2950.

Lexus Gx 470
ek. 8 þús km, 2003, fallegur bíll með

öllu, verð 5700.

Mercedes Benz c-200 dísel, 
ek. 29 þús km, 2004 árgerð, fallegur

bíll, vel búinn, verð 3890.

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

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

Bílakjarnin • Breiðhöfða

Skoda Oktavia
10/2000 ek 71 þús km einn eigandi

topp eintak verð 890 þús.

Toyota Corolla
1998 ek. 158 þús km 5 dyra, 

verð aðeins 390 þús.



Nissan Terrano TDI. 06/04, ekinn 29 þ.
km. Ssk., disel, leður, 33” breyttur, drátt-
arkúla. Verð 4.290.000 kr.

M. Benz ML 430. 11/00, ekinn 88 þ.
km. Ssk., dráttarkúla, topplúga, leður.
Verð 3.290.000 kr.

M.Benz C 240 STW 4WD Elegans.
06/04, ekinn 4 þ. km. Ssk., leður,
hraðastillir, topplúga. Verð 4.800.000
kr.

Toyota Corolla S/D Terra 1.4. 06/04, ek-
inn 40 þ. km. Bsk. Verð 1.500.000 kr.

Subaru Legacy W/G GL 4WD. 09/00,
ekinn 111 þ. km. Bsk. Verð 1.140.000
kr.

Toyota Corolla S/D Sol 1.6. 11/04, ek-
inn 12 þ. km. Ssk., dráttarkúla, spoiler.
Verð 1.870.000 kr.

Skoda Octavia 2.0 Ambiente 4WD.
06/04, ekinn 32 þ. km. Bsk. Verð
1.710.000 kr.

Toyota Avensis S/D Sol 1.8. 02/05, ek-
inn 12 þ km. Sjsk, 17”álfelgur, sumar-
og vetrardekk, litað gler. Verð 2.350.000
kr.

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18, laugar-

daga 13-16.

Kawasaki KX 85 2004
Aukahlutir á hjóli eru: Já slatti, Fatbar
stýri, ný keðja, tannhjól, ASV handföng,
nýtt límiðakitt. Engin skipti. Verð
360.000 kr. Nítró ehf Sími 557 4848 ni-
tro.is

Nítró ehf
Járnhálsi 2, 110 Reykjavík

http://www.nitro.is

Peugot 206, 2l, beinskiptur, ek. 34 þús,
árg 2005, hardtopp, leður, tölvustýrð
miðstöð. Upplýsingar í síma 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.

Ford Sport Trac árg. 2001, ek. 117 þ. m.
Ásett verð 1.800 þ. S. 893 3347.

MMC Lancer 1.6 árg. ‘93 ek. 195 þús.,
sjálfskiptur, CD, sumar og vetrardekk
fylgja, ný skoðaður. Fínn bíll. Verð 260
þús. Uppl. í s. 820 3371.

Bmw 520 árg ‘87. Þarfnast smá lagfær-
ingar. Verð tilboð. S. 861 6034 & 554
2768.

VW Caravella ‘93 nýskoðaður en þafn-
ast lagfæringar. Annar eins gæti fylgt í
varahluti. S. 856 2422.

Sonata ‘94 nýskoðuð en þafnast smá
lagfæringar. Ath. skipti. S. 856 2422.

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

Subaru Legacy ‘92, ekinn 230 þús. Mik-
ið endurnýjaður bíll. Verð 150 þús. stgr.
S. 844 6060.

Til sölu Nissa Micra ‘94. Nýskoðaður. V.
140 þús. Uppl. í s. 868 3340.

VW Golf árg. ‘94 sk. ‘06, 3ja dyra. Verð
150 þús. S. 696 9934.

Renault Express árg. ‘92, þokkalegur
vinnubíll til sölu á 60 þús. Uppl. í síma
822 5292.

Ódýrir góðir! Sunny ‘94, 4d., 5g. Álf., CD.
Gott viðh. Óryðg. V. 135 þ. Sunny ‘92
ssk. Ódýr. S. 844 6609.

Nissan Sunny árg. ‘92, 4 dyra, ek. 102
þús. Sjálfsk., rafm. í rúðum, samlæsing.
Verð 170 þús. S. 897 5152.

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

Hyundai Coupe árg. ‘97, sk. ‘06. Ásett
verð 400 þús. Tilboð 230 þús. S. 691
9374.

Opel Astra ‘97 station, ssk., m/dráttark.,
nýskoðaður, ný tímareim. Selst á 350
þús. Uppl. í s. 898 2220.

Til sölu Toyota Corolla station árg. 1997,
ekinn 137.000 km. Verð 340.000. Uppl.
í síma 664 3230.

BMW 320i árg. ‘97. Mjög góður bíll í
góðu standi. 2000 vél, 5 þrepa sjálf-
skipting, 6 cylendra, 150 hestöfl, K&N
Loftsía. Lakkið í mjög góðu standi. Fyrir
nánari upplýsingar hafið samband í
síma. Verð 800 þús. stgr. S. 863 0578.

Toyota Yaris 1000 árg. ‘02, ek. 59 þús.,
5 dyra, 5 gíra. Verð 890 þús. Uppl. í
síma 858 1114 & 565 1734.

Toyota Corolla 4x4 1800 vél, árg. ‘99,
ekinn 99 þús. Beinsk. Fallegur bíll. Verð
750 þús. Uppl. í s. 898 3189.

Toyota Corolla 1800, sjálfsk. ekinn 130
þús. Verð 650 þús. Uppl. í s. 898 3189.

Glæsilegur bíll í toppástandi með öllu,
280 hp, þjónustubók frá upphafi! Verð
1.800 þ. stgr. S. 847 6196 Siggi.

Stórglæsilegur MMC Eclipse 2,4 GS árg.
2000, ekinn 99 þ., mjög vel búinn ssk.,
topplúga, cd, cruise ofl. Gott verð!!!
Upplýsingar í síma 899 5555.

Óska eftir sjálfskiptri Toyota Corolla ‘93-
’97 á góðu verði. Uppl. í síma 899 7869

Fólksb. óskast í skiptum fyrir mótorhjól,
Honda VTR1000 ‘99. V. 850 þ. S. 693
1042.

MMC L-200 árg. ‘04 til sölu, ek. 16 þús.
km, sjálfskiptur, eins og nýr. Fjarstart,
þjófavörn. Verð 2.550 þús. Uppl. í s.
863 3984.

Toyota Land Cruiser 100VX diesel, ek-
inn 106 þ. Skr. 07/00. M. öllu nema sól-
lúgu. Dr.krókur. Ás. verð 4.1 millj. S. 898
0264.

Nissan Patrol nýskr. 09/2004, ekinn 23
þús. Sjálfskiptur, topplúga. Verð 4.380
þús. Góður stgr. afsláttur. S. 691 8181.

Toyota Land. VX90 33”, ‘97, ek. 280 þ.,
disel. Topp bíll. Ath. skipti á ód. S. 861
8050.

Suzuki Vitara ‘96, ekinn 107 þús. (jap-
anskur). Nær ryðlaus. Verð 530 þús. S.
896 6366.

Sýningarbíll kominn til landsins!
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Comm-
andor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný hönn-
un. Nánari upplýsingar á www.is-
landus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Toyota LC90 árg. ‘99, ekinn 107 þús. Ný
dekk, felgur, Profíl beisli + fl. 2 eig. Verð
2.460 þús. S. 896 6366.

Er með til sölu 2 stk. Pajero 7 manna
Turbo Diesel árgerð ‘89. Til niðurrifs eða
uppgerðar. Upplýsingar í síma 867
3578.

Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Splúnkunýjir Explorer
frá kr. 3.290.000, Jeep frá kr. 3.340.000.
Næstum nýjir 2005 bílar undir 3 millj-
ónum. Við seljum bíla langt undir mark-
aðsverði, veitum öfluga þjónustu, allt
að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán. Ef
draumabíllinn þinn er ekki til á vefnum
okkar í dag, finnum við hann fljótt með
alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

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

Benz 1513 ‘72, í góðu lagi, óryðgaður.
Verð 300 þús. Uppl. í síma 848 0146.

Vinnuvélar

Mótorhjól

Vörubílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Til sölu Bombardier DS650 árg. 2001.
Verð 480 þús. Áhvílandi 220 þús. Uppl.
í s. 897 4513.

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

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

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.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Pústþjónustan í Miðbæn-
um.

Nóatúni 2. Sími 562 8966. Pústkerfi,
sérsmíði, viðgerðir. Fljót og góð þjón-
usta.

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

Hasso Ísland. Ertu að flytja? Höfum til
leigu ýmsar stærðir af sendibílum sem
henta þér, á verðum sem koma á óvart.
Síminn er 555 3330 Hasso Ísland

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.

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.

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

Fóðraður og mjög góður í BC skálum kr.
1.995,- frábærar buxur í stíl kr. 995,-
Misty, Laugavegi 178, 105 Reykjavík
sími 551 3366. Mælum og veitum fag-
lega ráðgjöf. Opið kl. 10-18 mán-fös &
kl. 10-14 lau.

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

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

Skrifborð, 2 leðurstólar, stórt tjald og
sófaborð. Selst mjög ódýrt. S. 694 1986
& 553 9363.

Síðustu sýningareintök af nuddklefum
og baðkör. Fæst með góðum afslætti.
Erum enn með tilboð á sturtuklefum.
Ný sending af flísum. Gott verð. Hús-
heimar, Lækjargötu 34 Hafnarfirði. S.
553 4488.

Til sölu tveir amerískir tveggja sæta
sófar. Verð kr. 20.000 saman.
Upplýsingar í síma 562 1724 eftir kl. 19.

Ísskápur frá Whirlpool til sölu. 3ja ára
gamall. 28 þ. Sjónvarp 21” frá Lúxor. 1
árs gamall. 7 þ. S. 562 1585.

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

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

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

Steinull.
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Steinull
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Nýtt!! Nýtt!!
Venus erotic store. Var að lenda 10-16
tíma 2ja diska DVD, verð 3.990. Allar
spólur 1990. 3 á 5.000. Venus Freyju-
götu 1 sími 552 2525. www.venus6.is.
Sendum í póskröfu um land allt.

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

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.

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

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

Málari óskar eftir verkefnum. Uppl. í s.
892 9496.

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.

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

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreins-
un, Ólafur í s. 860 1180.

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

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.

MK Húsamálun
Vanir menn getum bætt við okkur fleiri
verkefnum. Uppl. í s. 867 4608.

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

Flottar neglur!!!
Náttúrulegt hunangsgel. Frábært opn-
unartilboð í gangi út september. Carita
Snyrting s. 555 4250.

Snyrting

Húsaviðhald

Tölvur

Stífluþjónusta

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Heimilistæki

Til sölu

Bílaleiga

Viðgerðir

Varahlutir

Bílaþjónusta

Lyftarar

Fjórhjól
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Alspá 908-6440
Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn
týnda muni. 10-22. Y.Carlsson.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

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.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 18.00 til kl. 01.00.

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Inn-
anhúsviðgerðir og nýlagnir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709. Lítil bið.

Smiður getur bætt við sig verkefnum.
Vönduð vinna. Uppl. í s. 822 1216.

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

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

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

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

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

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

Vegurinn til Ljóssins.
Opnu transfundirnir byrja 4. september
kl.20:00 að Suðurlandsbraut 10 2. hæð
og eru allir velkomnir. Ég bíð einnig
uppá einkatíma í vökumiðlun, ráðgjöf,
fyrirbænir. Nánari upplýsingar í síma
895 0643 eða á www.vegurinntilljoss-
ins.is Finnbogi Rúnar

Námskeið fyrir bekkjarfulltrúa, stjórnir
foreldrafélaga og foreldraráð. Sjá nánar
á www.samfok.is

Postulínsmálun
Ódýr námskeið 4 kvöld, 12 klst, verð
8.000.-, brennsla innifalin. 3 sæti laus.
Hefst 4. október. Kennari er Ebba Arn-
grímsdóttir. Sími 565 7279 e.kl. 17.

Tölvunám
10 klst. námskeið fyrir þá sem villja
læra að klippa heimamyndböndin sín
og setja yfir á DVD. Námskeiðslýsing:
Klipping, setja inn texta, hljóðsetning,
effektar og kyrrmyndir. Einnig verður
farið yfir ýmis aðalatriði við gerð DVD
diska. Kennt verður á Adobe Premiere
elements klippiforritið. Allar nánari
uppl. í síma 511 4510. Tölvuskóli Fjar-
kennslu.

3ja sæta sófi með grænu áklæði og
lausum púðum. Uppl. í s. 551 7844.

Ljóst eikarborð frá Tekk og brúnn gler-
skápur til sölu. Uppl. í s. 698 8271.

Stofuborð með glerplötu 3.000 þús.
Einnig hillur 1.000 þ. Uppl. í s. 562
1585.

Til sölu tveir amerískir tveggja sæta
sófar. Verð kr. 20.000 saman.
Upplýsingar í síma 562 1724 eftir kl. 19.

Til sölu þvottavél á 10 þús. Uppl. í s.
691 5791.

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

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

Til sölu lítið notaður Brio barnavagn
undan einu barni. Mjög vel með farinn.
Hægt að breyta í kerru og burðarrúm
fylgir. Verð 35þús Uppl. í síma 515-
6277 fyrir kl 17-00 á daginn.

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.

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

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

www.sportvorugerdin.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

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

Málverk

Heimilistæki

Húsgögn

Kennsla

Námskeið

Ýmislegt

Þjónusta

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

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.

Hamborgarabúlla.
Hamborgarabúllla-Tómas-
ar.

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

Sláturmarkaður S.S. og
Hagkaupa er í Hagkaupum,
Skeifunni.
Sláturmarkaður S.S.

Djöflaterta.
Hamborgarabúlla-Tómas-
ar.

Dráttarbeisli, Víkurvagnar

Glerlist.is
Gler_í_gegn

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

10% endurgreiðsla fyrir e-
korthafa af öllu eldsneyti
hjá Esso í dag.
e-kort.is

Vinnur þú í verslun?
Viltu styrkja stöðu þína?
kynntu þér verslunarfag-
nám á www.verslo.is
Umsóknarfrestur til 30.
september.

Takið mikið slátur og spar-
ið.
Sláturmarkaður S.S. og
Hagkaupa í Skeifunni.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar

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

Símarafhlöður.
Rafborg.

Grænmetispíta.
Pítan Skipholti.

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

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Frábær hádegistilboð.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Inniskór í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Belladonna. is

Polar rafgeymar. Skipholti.

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Líttu við!
Belladonna. is

Yfirhafnir í miklu úrvali.
Debenhams.

Ókeypis lyfjaskömmtun og
fríar heimsendingar.
Lyfjaver, Apótekið Suður-
landsbraut.

flutningur.is
575-3000.

Kalkúnapíta.
Pítan, Skipholti.

Nikótínlyf á heildsöluverði.
Lyfjaver apótekið Suður-
landsbraut.

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

Íbúar í Vatnsleysustrandar-
hreppi athugið, kynningar-
fundur um kosti og galla
sameiningar  Hafnarfjarðar
og Vatnsleysustrandar-
hrepps verður haldin í
kvöld kl. 20.00 í stóru-
Vogaskóla.
Íbúar eru hvattir til að
mæta á fundinn.
Samstarfsnefnd um sam-
einingu Hafnarfjarðar og
Vatnsleysustrandarhrepps.

Barnamyndatökur og til-
boðsmyndatökur í október.
Ljósmyndastofan Mynd
Hafnarfirði -Ljósmynda-
stofa Kópavogs.

Næs Connection
Hæðarsmára 4

Opið til átta virka daga
og til sex um helgar.
Ikea.

Hleðslurafhlöður.
Rafborg.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

Haustið er komið.
Belladonna

Hljómtæki.
www.portus.is

Góður matur, góð stemn-
ing. 
Grillhúsið Tryggvagötu.

Buffpíta.
Pítan Skipholti.

Hjólbarðaskipti.
Gúmmívinnustofan Skip-
holti_35

Veldu góða skó.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Rafhlöður.
Rafborg.

Tískuvöruverslunin Næs
Conneection.

Íslenskur og indverskur
heimilisiðnaður-
Alvöru búðin-Selfossi.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn.

Stígvél í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.
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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: 
101-16 Grettisgata 

Vitastígur 
101-22 Hávallagata 

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

Hringbraut 
Ásvallagata 

101-38 Sólvallagata 
101-39 Bjarkargata 

Hringbraut 
Suðurgata 
Tjarnargata 

101-44 Bræðraborgarstígur 
Drafnarstígur 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-47 Laugavegur 
101-56 Brekkustígur 

Holtsgata 
Sólvallagata 
Vesturvallagata 

101-58 Garðastræti 
104-03 Laugarásvegur 

Sunnuvegur 
104-07 Langholtsvegur 
104-13 Hólmasund 

Kleppsvegur 
104-20 Skeiðarvogur 
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 

105-39 Blönduhlíð 
105-40 Hamrahlíð 

Stigahlíð 
105-47 Flókagata 

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

Hjarðarhagi 
107-13 Ægisíða 
107-14 Faxaskjól 

Sörlaskjól 
107-17 Kaplaskjólsvegur 

Nesvegur 
107-23 Kaplaskjólsvegur 

Reynimelur 
107-30 Dunhagi 

Smyrilsvegur 
Þrastargata 

108-19 Sogavegur 
108-26 Bústaðavegur 

Hólmgarður 
109-06 Brúnastekkur 

Fornistekkur 
Fremristekkur 
Geitastekkur 
Gilsárstekkur 

109-16 Jakasel 
Jórusel 
Jöklasel 

109-20 Lindarsel 
Látrasel 
Lækjarsel 
Melsel 
Mýrarsel 

109-27 Stafnasel 
Stallasel 
Stapasel 
Staðarsel 
Steinasel 
Stekkjarsel 

110-17 Urriðakvísl 
Álakvísl 

110-26 Seiðakvísl 
Árkvörn 

112-09 Fannafold 
112-36 Bakkastaðir 
112-49 Frostafold 
113-02 Maríubaugur 
113-05 Ólafsgeisli 
200-01 Kópavogsbraut 

Mánabraut 
Sunnubraut 
Þinghólsbraut 

200-02 Kópavogsbraut 
200-08 Kársnesbraut 
200-11 Hraunbraut 

Kársnesbraut 
200-17 Hjallabrekka 

Nýbýlavegur 
210-02 Hegranes 

Tjaldanes 
210-04 Kríunes 

Súlunes 
Þernunes 

210-12 Iðnbúð 
Smiðsbúð 

Ásbúð 
210-15 Garðaflöt 

Smáraflöt 
Stekkjarflöt 

210-18 Garðaflöt 
Lindarflöt 

210-22 Holtsbúð 
210-24 Sunnuflöt 
210-28 Garðatorg 

Heiðarlundur 
Hofslundur 
Kirkjulundur 

210-32 Holtsbúð 
210-41 Engimýri 

Fífumýri 
Krókamýri 
Langamýri 

220-03 Austurgata 
Fjarðargata 
Reykjavíkurvegur 
Strandgata 

220-14 Arnarhraun 
Krókahraun 

220-27 Háakinn 
Kaldakinn 
Stekkjarkinn 

220-29 Víðihvammur 
Öldugata 
Ölduslóð 
Öldutún 

220-33 Hringbraut 
Reynihvammur 
Strandgata 

220-39 Háabarð 
Móabarð 
Svalbarð 

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 

240-02 Heiðarhraun 
Hvassahraun 
Leynisbraut 
Staðarhraun 

240-05 Blómsturvellir 
Efstahraun 
Gerðavellir 
Hólavellir 
Höskuldarvellir 
Iðavellir 
Litluvellir 
Sólvellir 

240-06 Arnarhraun 
Borgarhraun 
Leynisbraut 
Leynisbrún 
Staðarhraun 

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

260-07 Kirkjubraut 
Kópubraut 
Njarðvíkurbraut 
Njarðvíkurvegur 
Thorkellsgata 

270-01 Akurholt 
Arkarholt 
Álmholt 
Ásholt 

270-03 Barrholt 
Bergholt 
Njarðarholt 
Urðarholt 
Þverholt 

270-06 Bjargartangi 
Borgartangi 
Bugðutangi 

270-19 Brekkuland 
Hagaland 
Helgaland 
Hjarðarland 
Álafossvegur 

800-18 Engjavegur 
Mánavegur 
Seljavegur 
Sigtún 
Sléttuvegur 
Tryggvagata 
Tunguvegur 

800-19 Austurvegur 
Fagurgerði 
Grænuvellir 
Hörðuvellir 

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

Sérstakt hús til leigu við Reykjanesvita.
Til leigu í minnst ár. Reglusemi og skil-
vísar greiðslur í gegnum greiðsluþj. skil-
yrði. Hentar listamönnum. S. 822 7256.

Glæný lúxus 2 herb., 101. M/húsg.,
rafm. hita, tækjum, 32” LCD, DVD, Stöð
2 (stóri pakkinn) og margt fleira. Leigist
til maí 2006. Sími 864 5719.

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 í 108 Rvk. Stór 2ja herb. íbúð.
Leiga 85 þús. kr. m. rafm. + hita. Laus 1.
okt. Reyklaust. Uppl. í s. 588 1622.

Rúmgott herbergi (15m2) til leigu í
Hlíðunum. Aðg. að eldhúsi, þvottavél
og neti (ADSL). 35 þ. á mán fyrir-
fram+trygging. Pétur 861 9617.

Tveggja herb íbúð til leigu í Seljahverfi.
68þús á mánuði 3. mánuðir fyrirfram.
Uppl í síma 862-7950 eftir kl 16-00.

Herbergi til leigu í 112. Fullur aðgangur
að stofu, eldhúsi og baði. Helst kona,
má vera með 1 barn. S. 821 9209.

Mjög góð 3ja herbergja íbúð í nágrenni
Háskóla Íslands til leigu frá 1.10.2005 -
1.6.2006. Upplýsingar í síma 690 2290.

Lítil stúdíoherbergi í kjallara til leigu í
Breiðholti. Leiga 30 þús. Upplýsingar í s.
699 6663 frá kl. 12-21.

Til leigu 60 fm íbúð í Vallarás Árbæ. 75
þús á mán. Afnot af ískáp og gervihnatt-
arsjónvarpi. Uppl. í 895 4616 e.kl. 16.

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

Óska eftir herbergi í Kópavogi strax,
reyklaus. Uppl. í s. 691 5791.

Óska eftir herbergi eða einstaklingsí-
búð frá 1. okt. Upplýsingar í síma 698
7783 e.kl. 19.

Óska eftir bílskúr til leigu. Sími 663
7666.

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

Til sölu nokkrar góðar sumarbústaða-
lóðir á góðum stað í Grímsnesi. S. 661
1121.

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

Tökum í geymslu tjaldvagna og fellihýsi.
Óupphitað húsnæði rétt við Stokkseyri.
S. 847 3443 & 848 3172.

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

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.

Öflugur starfsmaður
Flotlagnir ehf. óska eftir að ráða
öflugan starfsmann til framtíða-

starfa. Starfið felst í gólfslípunum
og flotun gólfa. Reynsla æskileg.
Upplýsingar í símum 862 1600

og 896 9604.

Píparar óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðar-
störf hjá Handlaginn. Mikil vinna

og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða

sendið umsóknir á handlag-
inn@handlaginn.is

Múrari óskast (vanur
flísalögnum)!!

Duglegir menn óskast í framtíðar-
störf hjá Handlaginn. Mikil vinna

og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða

sendið umsóknir á handlag-
inn@handlaginn.is

Smiðir óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðar-
störf hjá Handlaginn. Mikil vinna

og góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða

sendið umsóknir á handlag-
inn@handlaginn.is

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

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu

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

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.

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

Uppl. í s. 897 4796 & 553 8890.

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

Gisting
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Asparhvarf
Mjög skemmtilegt einbýlishús á tveimur hæðum á barnvæn-
um og rólegum stað innst í botnlanga við Asparhvarf, Vatns-
enda. Glæsilegt ÚTSÝNI yfir Elliðavatn og í átt að Bláfjöllum.
Húsið skilast fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan
(búið er að einangra þakið), lóð frágengin. Hægt að semja
um að fá eignina fullbúna að innan eða tilbúna til innréttinga.
Möguleiki á að útbúa séríbúð á 1. hæðinni með sérinngangi.

Mjög gott verð, kr. 34.900.000.-. Allar nánari uppl. 
á skrifstofu DP FASTEIGNA í síma 561 7765.

Snyrtileg 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr sem er innréttaður
í dag sem 2ja herbergja íbúð með sérinngangi, samtals: 103
fm. Leigutekjur samtals: 160.000 kr. p/mán. 

Mjög góður fjárfestingarkostur. 

Allar nánari uppl. á skrifstofu 
DP FASTEIGNA í síma 561 7765.

Mjög góð fjárfesting 
MIÐBÆR - ÚTLEIGA.

Einstaklega falleg 4ra herbergja 105.5 fm jarðhæð
verður til sýnis og sölu í dag milli kl. 18 og 19.
Verð mkr. 21.9

OPIÐ HÚS - OPIÐ HÚS -
OPIÐ HÚS - OPIÐ HÚS

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

OPIÐ HÚS - OPIÐ HÚS - OPIÐ HÚS - OPIÐ HÚS

KAMBASEL 75

Kjörskrá fyrir
Hafnarfjörð

Kjörskrá í Hafnarfirði vegna sameiningarkosninga 
Hafnarfjörður-Vatnsleysustrandarhreppur 8.október
2005 liggur frammi almenningi til sýnis í Ráðhúsi 
Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, 1. hæð í þjónustuveri frá 
kl. 8-17 hvern virkan dag. Kjósendur eru hvattir til að
kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskránni.

Athugasemdum við kjörskrá skal beina til bæjarstjórnar.

Hafnarfirði 28.september 2005
Kjörstjórn Hafnarfjarðar.

Skemmtikvöld 
Föstudaginn 30.sept kl. 20.00 

í Ásgarði, Stangarhyl 4.

• Ásgerður Ingimarsdóttir, les gamansögu 
• Theódór Halldórsson og Hörður Óskarsson,

leiklesa þátt úr leikritinu Járnhausinn eftir Jónas
og Jón Múla      

• Almennur söngur,
• Gamanþáttur, Helgi Seljan
• Lagagetraun, Árni Norðfjörð 
• Dans, stjórnandi Matthildur Guðmundsdóttir 
• Böðvar Magnússon leikur fyrir dansi 

Aðgangseyrir kr. 1.000.- 
Skráning á skrifsofu félagsins í síma 588-2111 

Samtök lungnasjúklinga
Fræðslufundur

Fimmtudaginn 29. september kl. 20
að Síðumúla 6, gengið inn á bakvið.

––––––––––––––-
Tóbakið og ég- skilnaður að borð og sæng.

Rósa Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur .
Félagsmenn takið með ykkur vini og skyldfólk.

Við á hársnyrtistofunni KORNER viljum bjóða

Björk og Elvu

velkomnar til starfa.

Sýslumaðurinn á Húsavík 
UPPBOÐ
Eftirtaldar bifreiðir verða boðnar upp að við 
lögreglustöðina á Húsavík, fimmtudaginn 6. október
2005 kl. 14.00: 

RL-626 SU-467 

Greiðsla við hamarshögg. 
Sýslumaðurinn á Húsavík, 

26. september 2005. 

TILKYNNINGARFASTEIGNIR

GENGUR ILLA 
AÐ SELJA EIGNINA ÞÍNA?

MIKIL SALA - VANTAR EIGNIR Á SKRÁ

-Mikil sala hefur verið hjá okkur að undan-
förnu og vantar allar gerðir eigna á skrá.

-Skoðum og metum samdægurs 
þér að kostnaðarlausu.

-Enginn kostnaður fellur á seljanda 
ef eignin selst annars staðar.

Laghenta einstaklinga vantar til starfa á
hraðþjónustu Max1, Bíldshöfða Reykja-
vík. Áhugasamir leiti upplýsinga fyrir 4
október í síma 515 7093 milli kl. 16-17
virka daga.

Hagkaup Smáralind
Óskar eftir að ráða afgreiðslufólk til
starfa í dömu- og undirfatadeildum, um
er að ræða heilsdags- og hlutastörf
með fjölbreyttan vinnutíma eftir störf-
um. Umsóknum skal skilað í verslun
Hagkaupa í Smáralind, en einnig er
hægt að sækja um í gegnum www.hag-
kaup.is. Nánari upplýsingar veitir Anna,
aðstoðarverslunarstjóri í síma 530
1000.

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

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

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

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

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.

Manneskja vön símasölu óskast. Hluta-
starf. Uppl. í s. 864 3580.

Mikil vinna
Vantar verkamenn í jarðvinnufram-
kvæmdir. Mikil vinna framundan. Uppl.
í síma 695 2399 & 695 0556.

Vantar starfsmann til almennra af-
greiðslustarfa í blómabúð. Vinnutími
samkomulag, dag-, kvöld- og helgar-
vinna í boði. Viðkomandi þarf að geta
byrjað strax. Upplýsingar í síma 551
8602, eftir kl. 20.

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfs-
fólki til ræstingastarfa á höfuðborgar-
svæðinu í 50-100% störf á daginn.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma
587 3111, virka daga milli kl. 9 og 12.

Sjómenn!!
Vana háseta vantar á bát með beitning-
arvél. Uppl. í s. 852 2086 & 861 7655.

Hlutastarf í verslun.
Óskum eftir starfsfólki í hlutastarf í
tískuvöruverslun í kringlunni. 18 ára og
eldri. Umsækjendur sendið tölvupóst á
sjsk@simnet.is

Bakaríið Hraunbergi 4 óskar eftir að
ráða starfskraft í ræstingar. Vinnutími ca
3 tímar á bilinu 13-18. Nánari uppl. í s.
897 8101 & 863 8009.

Kaffibrennslan óskar eftir fólki með
reynslu í sal. Vinsamlegast hafið sam-
band við Freyr 561 3600 & 899 2414.

Næturvinna
Vantar starfskraft í 60% næturstarf á sv.
101. Unnið er frá 23-06 aðra hverja
viku. Uppl. í símum 899 0228 & 899
3772 á skrifstofutíma, ekki yngri en 25
ára.

Starfsfólk óskast í kvöld, nætur og helg-
arræstingar. Upplýsingar í síma 892
8454 eða bontaekni@simnet.is

Gítarkennarar. Tónvinnsluskóli Þorvald-
ar Bjarna auglýsir eftir gítarkennara f.
haustönn 2005 og vorönn 2006. Upp-
lýsingar í síma 534 9090 & 698 9093
og info@reykjavikmp.com

Óska eftir manneskju til að þrífa íbúð á
föstud., 700 kr. á tímann. Verður að vera
vön, þarf að skila íbúð kl. 17. S. 562
1585.

Félagsvist
Kiwanisklúbburinn Geysir heldur spila-
kvöld öll fimmtudagskvöld kl. 20.30 í
Kiwanishúsinu við Köldukvísl í Mosfells-
bæ, Nefndin.

Viltu vera memm?
300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

Einkamál

TilkynningarPrikið auglýsir.
Óskum eftir starfsmanni á dag-
vaktir sem fyrst. Góð laun í boði

fyrir rétt fólk.
Upplýsingar veitir Þórhildur í

síma 694 5553 e.kl. 16.

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir þjón-

um í sal, fullt starf.
Um er að ræða framtíðarstarf, ekki

yngri en 18 ára.
Nánari upplýsingar eru einungis
veittar á staðnum milli kl. 12 og

17 næstu daga.
Veitingahúsið Ítalía Laugavegi 11

Leikskólinn Ösp, Iðufelli
16, 111 Rvk.

Leikskólinn Ösp óskar eftir deild-
arstjóra, leikskólakennara og leið-

beinendum sem fyrst.
Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri í síma 557 6989 Svan-

hildur.

Næturvinna - Subway
Ártúnshöfða

Vantar fólk á næturvaktir, 100%
starf. Leitum að jákvæðu og lífs-
glöðu fólki með mikla þjónustu-

lund.
Hægt er að sækja um á

subway.is. Góð laun í boði.

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

AUGL†SINGASÍMI

550 5000
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12 Tónar síðasta vígi 
íslenskrar plötuverslunar
Hver er uppáhaldsbúðin þín?
Plötuverslunin 12 Tónar við Skólavörðustíg. Hún er síðasta vígi plötuverslunar í
landinu, allt annað eru bara súpermarkaðir. Svo gera þeir líka svo gott kaffi.

Hvað finnst þér skemmtilegast að kaupa?
Mér finnst skemmtilegast að týnast í góðri plötuverslun. Þar get ég eytt stund-
unum.

Verslar þú í útlöndum? 
Já, ég geri það oft. Helst kaupi ég þar föt og plötur.

Einhverjar venjur við innkaup?
Eyða miklu og vera í jakka með stórum vösum svo það komist geislaplötur fyrir
í vasana.

Tekurðu skyndiákvarðanir í fatakaupum?
Já, oftast.

Sammi í Jagúar hefur gaman af verslunarferðum, 
sérstaklega ef þær fela í sér plötukaup.

KAUPVENJUR
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Færð þú MasterCard
Ferðaávísun?
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Allar nánari  upplýsingar á www.exit.is

Costa Rica, Mexíkó, Kúba, Ecuador & Galapagos, Thailand,
Borneo, Indland, Sri Lanka, Kenya, Tanzania, Botswana,

Suður Afríka, Egyptaland og Marokkó.

Allt um mat
á föstudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Skálar á Langanesi./Ljósmynd Vilhelm
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Vissir þú ...

... að hæsta staðfesta verð sem hefur
verið greitt fyrir bíl er um einn millj-
arður króna? Bíllinn var 1931 árgerð af
Bugatti.

... að lengsta stökk limúsínu af ská-
braut er 31,4 metrar? Limúsínan vó 3
tonn.

... að Bandaríkin framleiddu 12,27
milljónir bíla árið 2002?

... að Þjóðverkinn Markus Riese hjólaði
29,1 kílómetra afturábak á einni
klukkustund?

... að lengsta nothæfa mótorhjólið
mældist 8,9 metrar á milli hjóla og er
1,72 metrar þar sem það er hæst?

... að minnsta mótorhjólið sem hefur
verið smíðað vó 1,1 kíló, komst mest í
2 km hraða á klukkustund og framhjól
þess var aðeins 16 millimetrar í þver-
mál?

... að vísbendingar eru um að maður-
inn
hafi tamið hesta til reiðar allt frá árinu
4.000 fyrir Krist?

... að elsta þekkta stafrófið er talið vera
frá 1450 fyrir Krist? Útdautt semitískt
mál var ritað með því stafrófi.

... að Gary Thuerk sendi fyrstu óum-
beðnu fjöldaruslpóstsendinguna árið
1978? Hann sendi 397 tölvubréf til
móttakenda til að bjóða þeim á tölvu-
sýningu. Við hugsum Gary þegjandi
þögnina fyrir þetta framlag í tölvu-
heiminum.

... að fyrsta símtalið sem fór á milli
manna sem staðsettir voru hvor á sínu
heimskautinu fór fram í apríl árið
1999? Það voru tveir starfsmenn NASA
sem tóku þátt í 45 mínútna löngum
símafundi með öðrum starfsmönnum
NASA.

...að lengsti sæsímastrengurinn er alls
27.000 kílómetrar og liggur frá Japan
til Bretlands? Strengurinn getur flutt
600.000 símtöl samtímis.
.
.. að Bandaríkjamaðurinn James
Trusler var eina mínútu og sjö sekúnd-
ur að skrifa 160 tákna smáskilaboð á
símann sinn?
.
.. stærsti sjónvarpsskjárinn sem hefur
verið byggður er 70,4 metra breiður og
átta metra hár?

... að Douglas Engelbart skapaði fyrstu
tölvumúsina árið 1964 og fékk einka-
leyfi fyrir hana árið 1970?
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Varmárskóli Mosfellsbæ 
auglýsir:

Viljum ráða nú þegar í eftirtalin störf:

1. Starf námsráðgjafa 80-100% staða.
Umsóknarfrestur er fastsettur til 7. október 
2005.

2. Starfsmann í mötuneyti nemenda 50% starf.
Möguleiki er á að viðkomandi taki einnig að 
sér skólaliðastarf síðdegis og þannig væri unnt
að ráða í stærra stöðuhlutfall. 

Upplýsingar gefur skólastjóri, Viktor A. Guðlaugsson og 
aðstoðarskólastjórnrnir Helga Richter og Þórhildur Elfars-
dóttir í síma 525 0700 á skrifstofutíma skólans.

10-11 er framsækið fyrirtæki í örum vexti. 10-11 
er fremsta þægindaverslun landsins með 35 
verslanir, þar af 31 á höfuðborgarsvæðinu. 
Velgengni sína þakkar fyrirtækið fyrst og fremst 
starfsfólki sínu. Því er ætíð lögð áhersla á að 
gott fólk veljist til starfa.

10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfs- 
fólki í verslanir 10-11. Umsækjendur þurfa að 
vera 18 ára á árinu, þjónustulundaðir, 
vinnusamir og áreiðanlegir. Leitað er eftir 
starfsfólki með ríka ábyrgðartilfinningu í fullt 
starf. Boðið er upp á margs konar vaktir. 

Margvísleg fríðindi fylgja starfinu.
 
Umsækjendur fylli út umsókn á www.10-11.is 
eða sendi ferilskrá til Guðrúnar Helgu, 
gudrun.h@10-11.is. Hún veitir einnig nánari 
upplýsingar.

Vilt þú vera með í 

ferskasta 
liði landsins?

KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta
Kópavogs

Þjónustudeild aldraðra

Ert þú á besta aldri og í leit að fjölbreyttu

starfi?

• Við hjá heimaþjónustu Kópavogs getum

bætt við okkur starfsfólki. Starfið felur í
sér aðstoð við  heimilisstörf og félagslegan
stuðning. Um er að ræða gefandi og áhuga-
vert starf fyrir jákvætt og áreiðanlegt fólk.
Vinnutími og starfshlutfall er samkomulag. 

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir þjónustu-
lund og hafi áhuga á mannlegum samskiptum. 

Allar nánari upplýsingar 
veitir fulltrúi í þjónustudeild 

aldraðra í 
síma 570-1400.

L A U G A R D A L
PYLSUBARINN

Menntasvið

Laus störf í Laugarnesskóla.
Kennari óskast í 1.-6. bekk í 

tilfallandi forföll

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 leikskóla. Í
því felst þróun grunnskóla- og leikskólastarfs, undirbúningur
stefnumörkunar, mat og eftirlit með skólastarfi og upplýs-
ingamiðlun fyrir menntaráð og starfshópa á vegum ráðsins. 

Menntunar og hæfniskröfur:
Kennaramenntun • Færni samskiptum

• Stuðningsfulltrúi 70% 
• Skólaliði í 100% starf

Hæfniskröfur:
Hæfni til að starfa með börnum 
Færni í samskiptum

Nánari upplýsingar um störfin veita Guðmundur Þór 
Ásmundsson, skólastjóri, í síma 588 9500 og 664 8300. Um-
sóknir sendist til Laugarnesskóla, Kirkjuteig 24, 105 Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til 11. október 2005. Einnig eru veittar
upplýsingar í starfsmannaþjónustu Menntasviðs í síma 411
7000, menntasvid@reykjavik.is. Laun eru samkvæmt
kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttar-
félög.

Til leigu
innkeyrslubil að Hjallahrauni 4, Hafnarfirði. 
Samtals 290 fm þar af ca. 90fm milliloft, auk kaffistofu, 
móttöku og wc. Allt nýmálað og tilbúið til afhendingar. 

Upplýsingar í síma 898-3420.

Aðstoð 
í fótaaðgerðarstofu

Viljum ráða til okkar aðstoðarmanneskju fótaað-
gerðafræðings. Viðkomandi þarf að vera fær 

í mannlegum samskiptum. Starfsreynsla er æskileg.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir starfsmannastjóri 
í síma 530-6100 virka daga kl. 9:00 til 12:00.

Vantar verkamenn og 
vanan vörubílstjóra 

til starfa strax. 
Upplýsingar gefur Sölvi í síma 660-6100 eða 545-1805.



Umsjón: nánar á visir.is

No Name maðurinn
Það að yfirgefa völl stjórnmálanna gefur mönnum
frelsi til athafna. Ekki þykir til dæmis tilhlýðilegt að
stjórnmálamenn leggi einstökum fyrirtækjum lið
en ekki öðrum eða beri á þau sérstakt lof umfram
önnur. Ónefndi maðurinn í tölvupóstsbréfum rist-
jóra Morgunblaðsins hefur orðið að nokkrum
kaffistofubröndurum síðustu dagana. Það
að þekkt fyrirtæki sækist eftir þekktu fólki
til að auglýsa vörur sínar varð einhverjum
gárunganum að þeirri kenningu að nú
myndi fyrirsætuferill Davíðs Oddssonar
taka flug, því flogið hefði fyrir að snyrti-
vörufyrirtæki sæktist eftir starfskröftum
hans. Snyrtivörulínan sem kynna átti
samkvæmt þessari kenningu var að sjálf-
sögðu No Name.

Á svörtum lista
Sænska ferðaskrfstofan Ticket áætlar að
tapa 30 milljónum íslenskra króna vegna

greiðslustöðvunar fugfélagsins Swe Fly.
Viðbrögð ferðaskrifstofunnar eru þau
að setja nokkur flugfélög á svartan
lista. Þannig mun greiðslustöðvunin

verða til þess að einungis félög með
traustan fjárhag verða í viðskiptum við

ferðaskrifstofuna. Nokkur félög
munu þurfa að gjalda fyrir

þessa ákvörðun. Meðal þeirra
félaga sem nefnd eru í frétt
Dagens Industri af málinu
er Fly Me sem Burðarás á
hlut í. Delta og Northwest

lentu einnig á þessum
svarta lista, en Nort-

hwest slapp af list-
anum eftir að eig-

endurnir, Air
France og KLM,
lögðu fram trygg-
ingar.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.582 Fjöldi viðskipta: 223
Velta: 4.397 milljónir

+0,38% 

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...

> Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt
skiptingu Burðaráss milli Landsbank-
ans og Straums fjárfestingarbanka.
Burðarás verður á morgun afskráð úr
hlutafélagaskrá.

> KB banki seldi 5 milljón hluti í
Mosaic Fashion í gær. Þurfti bankinn
að flagga í Kauphöllinni þar sem eign-
arhlutur hans í Mosaic fór niður fyrir 10
prósent eftir viðskiptin.

> Meðalheimili borgar um 120 þúsund
krónur í vexti á ári vegna yfirdráttar,
segir í morgunfréttum Íslandsbanka. Í
lok ágúst hafi hvert heimili að meðaltali
skuldað 600 þúsund krónur í yfirdrátt.

> Finnar er sú þjóð sem þykir skara
mest framúr hvað varðar samkeppnis-
hæfni. Bandaríkjamenn eru í öðru sæti
og Svíar í því þriðja.
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Peningaskápurinn

Actavis 40,90 -0,70% ...
Bakkavör 43,40 -0,20% ... Burðarás 17,90 +0,00% ... FL Group
14,70 +0,00% ... Flaga 3,60 -1,40% ... HB Grandi 9,20 +0,00% ...
Íslandsbanki 14,90 -0,30% ... Jarðboranir 20,60 -0,90% ... KB
banki 588,00 -0,50% ... Kögun 56,00 +3,51% ... Landsbankinn
22,00 +0,00% ... Marel 66,50 +0,00% ... SÍF 4,60 -3,60% ...
Straumur 13,65 -0,70% ... Össur 85,50 +0,00%

Síminn +3,09%
Kögun +3,51%

SÍF -3,56%
Jarðboranir -1,91%
Og fjarskipti -1,88%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Hagnaður SÍF langt undir
væntingum vegna hás  af-
urðaverðs. Hlutabréf fé-
lagsins lækka.

„Við mátum það svo að það væri
ekki tilefni til afkomuviðvörunar,
annars hefðum við að sjálfsögðu
sent slíka,“ segir Kristinn Alberts-
son, fjármálastjóri SÍF, þegar hann
var spurður um hvort fyrirtækið
hefði átt að senda afkomuviðvörun
til Kauphallar Íslands eftir að það
birti afkomutölur fyrir annan árs-
fjórðung, sem voru langt undir
væntingum markaðsaðila. 

Eftir ágætan fyrsta ársfjórð-
ung skilaði SÍF 33 þúsunda evra
hagnaði á öðrum ársfjórðungi sem
jafngildir 2,5 milljónum króna. 

Hagnaður á öðrum ársfjórðungi
er einnig undir rekstraráætlunum
félagsins sem voru birtar fyrr á ár-
inu sem gerðu ráð fyrir að full-
vinnsluhluti SÍF myndi skila rekst-
arhagnaði (EBITDA) upp á 7,1
milljón evrur fyrir annan fjórðung
en varð 1,3 milljónir evra.

Nokkur lækkun varð á verði
hlutabréfa SÍF á markaði í gær.

Bjarki Logason, hjá greiningu
Landsbankans, telur að SÍF hefði
átt að senda frá sér afkomuvið-
vörun. Breyting afurðaverðs hafi
haft miklu meiri áhrif en hann átti
von á. „Í ljósi þeirra afkomuspáa
sem komu fram um ársfjórðung-
inn og þeirra væntinga sem þær
skapa er ekki spurning í mínum
huga að félagið hefði átt að gefa
út afkomuviðvörun. Ljóst er að af-
koman var miklu verri en menn
áttu almennt von á en talsvert tap
varð af hefðbundnum rekstri fé-

lagsins, það er ef litið er fram hjá
söluhagnaði.“

Valdimar Halldórsson, hjá
greiningu Íslandsbanka, segir að
afkoman á fjórðungnum hafi ver-
ið mun lakari en í fyrra.
„EBITDA-framlegðin var bara 1,1
prósent af veltu samanborið við
sjö prósent á sama tíma í fyrra.
Okkar spá var 6,5 prósent. Áhrif
þessara verðhækkana á laxi voru
mun meiri en við gerðum ráð fyr-
ir í okkar spá,“ segir hann.

„Við sáum að það voru blikur á
lofti með hráefnisverð vegna til-
komu innflutningstolla frá Evr-
ópusambandinu, sem nú hafa ver-
ið afnumdir, og bentum markaðn-
um á það við kynningu á þriggja
mánaða uppgjöri. Ég tel að við
höfum gert það nokkuð rækilega
og litum ekki á það sem sérstaka

afkomuviðvörun. Við gerðum
grein fyrir því að það yrðu sveifl-
ur og teljum að þetta séu tíma-
bundnar breytingar sem muni
ekki hafa langvarandi áhrif,“ seg-
ir Kristinn.

Hann segir að SÍF hafi tvívegis
hækkað sín verð og sé nú að skoða
hvort þurfi að hækka verð enn
frekar. „Við sjáum árangur af
þessum aðgerðum í september en
að mestu leyti á komandi mánuð-
um.“ eggert@frettabladid.is

EKKERT TILEFNI TIL AFKOMUVIÐVÖRUNAR Hagnaður SÍF á öðrum ársfjórðungi var
langt undir væntingum markaðarins en kenna má háu afurðaverði þar um. Ekki þótti til-
efni til að gefa út afkomuviðvörun.

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]
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Forstjóri Mosaic segir
annan ársfjórðung fram-
úrskarandi í rekstri fé-
lagsins og áætlanir ársins
muni standast.

Breska tískukeðjan Mosaic hagn-
aðist um ríflega 300 milljónir
króna á fyrri árshelmingi rekstr-
arárs félagsins. Á tímabilinu féll
til töluverður kostnaður vegna
kaupa á Karen Millen og Whistles
auk kostnaðar vegna endurfjár-
mögnunar og hlutafjárútboðs. Að
þeim kostnaði frátöldum nam
hagnaðurinn rúmum milljarði á
tímabilinu. Innan félagsins eru
einnig tískukeðjurnar Oasis og
Coast.

Velta félagsins jókst um
sautján prósent á fyrri árshelm-
ingi og um nítján prósent á öðrum
ársfjórðungi, þótt rekstrar-
umhverfi hafi verið óhagstætt í
smásölu í Bretlandi á tímabilinu. 

Forstjóri félagsins Derek
Lovelock segir niðurstöðuna
gleðilega og ánægjulegt að geta
birt svo góða niðurstöðu í fyrstu
árshlutaskýrslu sem skráð ís-
lenskt fyrirtæki. Hann segir að
uppbygging á öðrum ársfjórðungi
hafi verið ör. Á fyrri helmingi árs-
ins hafi verið opnaðar 43 búðir

þar af 33 með samstarfsaðilum í
Kína. Meðal þeirra var fyrsta búð-
in í Peking. Stefnt er að áfram-
haldandi skriðþunga í fjölgun
verslana og meðal annars gert ráð
fyrir að flaggskipsbúð Karen
Millen verði opnuð á Regent
Street í miðborg Lundúna á árinu.

Hann segir þriðja ársfjórðung
hafa farið vel af stað og áætlar að
veltuaukning ársins í heild verði
átján prósent og hagnaður fyrir
afskriftir og fjármagnsliði verði
59 milljón pund eða ríflega 6,5
milljarðar króna. - hh

Söluaukning hjá Mosaic

Ísland er í sjöunda sæti yfir sam-
keppnishæfi þjóða í nýrri
skýrslu Alþjóðlegu efnhags-
stofnunarinnar, WEF. Sam-
kvæmt skilgreiningu WEF telst
samkeppnishæfi vera geta þjóða
til að ná viðvarandi vexti í þjóð-
artekjum fyrir hvern íbúa lands-
ins. Annars vegar er lagt er mat
á forsendur framtíðarhagvaxtar

næstu 5-8 ár fram í tímann og
hins vegar er kannaður núver-
andi grundvöllur verðmætasköp-
unar. 

Ísland var fyrst með í þessum
samanburði árið 1995 og var þá í
25. sæti en á síðasta ári var Ís-
land í 10. sæti. Ísland hefur ekki
áður náð jafn hátt og nú.

- hb

Ísland í sjöunda sæti

Vöruskiptajöfnuður við útlönd
var óhagstæður um tæplega 11,8
milljarða króna í ágústmánuði. Í
sama mánuði í fyrra var vöru-
skiptajöfnuður óhagstæður um
rúmlega 5,8 milljarða króna. Á
fyrstu átta mánuðum ársins hafa
verið fluttar út vörur fyrir 126,1
milljarð króna en inn til landsins
fyrir 185,3 milljarða. Halli á vöru-
skiptum við útlönd nemur nú um
59,2 milljörðum króna. Á fyrstu
átta mánuðum síðasta árs var
vöruskiptajöfnuður við útlönd
óhagstæður um 24,8 milljarða

króna og munar því 34,4 milljörð-
um á milli ára.

Sjávarafurðir voru 59 prósent
alls útflutnings á fyrstu átta mán-
uðum ársins og iðnaðarvörur 34
prósent.

Vöruskipti í ágúst óhag-
stæ› um 11,8 milljar›a

Ágúst Ágúst 
2004 2005

Útflutningur alls 12.637 14.190
Innflutningur alls 18.469 25.943

Vöruskiptajöfnuður -5.832 -11.753

* Milljarðar króna á gengi ársins 2005

Spár og niðurstaða um hagnað SÍF á
öðrum ársfjórðungi – í milljónum evra

Íslandsbanki 6,7
KB banki 6,0
Landsbanki 5,8
Meðaltal 6,2

Niðurstaða 0,033

VETRARTÍSKAN Gert er ráð fyrir að áfram
verði góður vöxtur í rekstri tískukeðjunnar
Mosaic. Hér má sjá dæmi um það sem
verður í búðum Oasis í vetrarbyrjun. 

Engin afkomuviðvörun SÍF

Bur›arás afskrá›ur á morgun
Samkeppniseftirlitið telur ekki
tilefni til að aðhafast neitt vegna
skiptingar Burðaráss á milli
Landsbankans og Straums fjár-
festingarbanka. Þá hefur öllum
skilyrðum fyrir sameiningu fé-
lagsins við Straum og Landsbank-
ann verið fullnægt, en áður hafði
Fjármálaeftirlitið gefið grænt
ljós.

Á morgun föstudag mun
Burðarás verða afskráður úr
hlutafélagaskrá eftir að samrun-
inn og viðeigandi hlutafjárhækk-
anir hafa verið skráð. Þá verður
lokað fyrir viðskipti með hluti í
Burðarás í Kauphöll Íslands.
Verður skipt á hlutum Burðaráss
fyrir hluti í Straumi og Lands-
bankanum.





Guðmundur Páll Jónsson
hefur verið oddviti fram-
sóknarmanna í bæjar-
stjórn Akraness í ellefu
ár. Hinn 1. nóvember
tekur hann við starfi Gísla
Gíslasonar bæjarstjóra,
sem verður hafnarstjóri
Reykjavíkurhafnar. „Það
kom mér ekki á óvart að
sóst væri eftir Gísla Gísla-
syni í þetta starf. Hann er
okkar hæfasti maður til að
takast á við þetta verk-
efni,“ segir Guðmundur
Páll, sem hefur starfað
með Gísla sem bæjarfull-
trúi í ellefu ár. „Ég þekki
mjög vel til allra verka
Gísla og fyrir hvað hann
stendur,“ segir Guðmund-
ur og telur það gott vega-
nesti fyrir sig inn í starfið. 

Guðmundur hefur unn-
ið hjá HB Granda og áður
Haraldi Böðvarssyni í um
nítján ár og lengst af sem
starfsmannastjóri. Hann
fær nú tímabundið leyfi
frá störfum meðan hann
sinnir bæjarstjórastarfinu
en hann er ráðinn út kjör-
tímabilið. Hvað verður
eftir það vill Guðmundur
ekki upplýsa heldur segir
tímann verða að leiða það
í ljós. 

Guðmundur hlakkar
mikið til að takast á við
starfið. „Sveitarstjórnar-

vettvangurinn er mjög
spennandi vettvangur.
Samfélagið er þróttmikið
og mikið að gerast. Til
dæmis hafa aldrei fleiri
hús verið byggð en á
þessu ári. Mitt hlutverk er
bara að fylgja eftir þess-
um mikla þrótti og krafti,“
segir Guðmundur Páll,
sem hefur mikinn áhuga á
íþróttum og þjóðmálum.
Hann segir ljóst að ekki sé
hægt að búa á Akranesi án
þess að hafa áhuga á fót-
bolta. „Ég er alæta á
íþróttastarf og íþróttalíf,“
segir Guðmundur, sem
æfði og keppti í sundi á
sínum yngri árum. „Ég er
Skagamaður út í gegn
enda fæddur og uppalinn
á Akranesi,“ segir Guð-
mundur, sem segir ótrú-
lega gott að búa á Akra-
nesi sem íþróttaáhuga-
maður og -iðkandi og sem
faðir ungra barna sem
stunda íþróttir. 

Guðmundur og eigin-
kona hans hafa fallið fyrir
golfíþróttinni eins og svo
margir. „Okkar fyrsta
reynsla er mjög áhuga-
verð og gott að geta átt
sameiginlegar stundir og
áhugamál,“ segir Guð-
mundur og telur mjög
heppilegt að hjón fari
saman á golfnámskeið. ■
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SILVIO BERLUSCONI (1936-)
á afmæli í dag. 

GUÐMUNDUR PÁLL JÓNSSON VERÐUR BÆJARSTJÓRI Á AKRANESI

Alæta á íþróttir

„Aðeins ég get snúið gæfuhjólunum
þessu landi í vil.“

Silvio Berlusconi, forsætisráðherra Ítalíu, er jafnan kok-
hraustur en ófáum þykir hann ekki vandur að meðulum.

timamot@frettabladid.is

Á þessum degi árið 1997 staðfestu breskir vísinda-
menn að þeim hefði tekist að sýna fram á tengsl
milli heilasjúkdóma í mönnum og kúm. Þá sögðu
þeir líklegt að 21 einstaklingur í Bretlandi sem hafði
fengið nýtt afbrigði af Creutzfeldt-Jakob heilasjúk-
dómnum hefðu líklega veikst eftir að hafa borðað
nautakjöt sýkt af kúariðu.
Vísindamennirnir töldu sig einnig geta sýnt fram á
að líkurnar á því að sýkjast af Creutzfeldt-Jakob yltu
að einhverju leyti á erfðasamsetningu fólks. Um 38
prósent landsmanna í Bretlandi voru með erfða-
samsetningu sem gerði þá líklegri til að fá sjúk-
dóminn en ekki neyttu þeir sýkts kjöts. 
Kúariða greindist fyrst í Bretlandi árið 1986 og ára-
tug síðar vöknuðu grunsemdir um tengsl veikinnar
og Creutzfeldt-Jakob sjúkdómsins. Evrópusamband-
ið lét setja útflutningsbann á breskt nautakjöt í kjöl-

farið. Árið 1998 leiddi
opinber rannsókn í
ljós 3.253 tilfelli af
kúariðu og að átján
hefðu látist úr Creutz-
feldt-Jakob eftir að
hafa borðað sýkt kjöt. 
Kúariða hefur hingað
til ekki valdið nærri
eins miklum búsifjum
og til dæmis gin- og
klaufaveiki, en hefur
engu að síður vakið athygli og ótta meðal manna
vegna smithættunnar og hinna hræðulegu afleið-
inga sem hún hefur í för með sér. Kúariða og
Creutzfeldt-Jakob veldur heilarýrnun sem leiðir að
lokum til dauða. 

ÞETTA GERÐIST > 29. SEPTEMBER 1997 MERKISATBURÐIR 

1567 Húgenottar reyna að ræna
Karli IX Frakklandskonungi
í trúarbragðastríðunum. 

1906 Landssími Íslands tekur til
starfa við hátíðlega athöfn. 

1938 Adolf Hitler, Benito Mus-
solini, Édouard Daladier
og Neville Chamberlain
undirrita Münchenarsam-
komulagið. 

1944 Sovétmenn ráðast inn í
Júgóslavíu.

1974 Auður Eir Vilhjálmsdóttir
tekur prestvígslu fyrst ís-
lenskra kvenna. 

1978 Jóhannes Páll I páfi deyr
eftir aðeins 33 daga í
embætti.

1988 Bandaríkjamenn skjóta
fyrstu mönnuðu geimferj-
unni á loft eftir Challenger
slysið hálfu þriðja ári fyrr. 

Tengsl kúari›u og Creutzfeldt-Jakob sta›fest 

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir
í smáletursdálkinn hér a› ofan

má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.
Augl‡singar á a› senda á

auglysingar@frettabladid.is e›a
hringja í síma 550 5000.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðrún Einarsdóttir
fyrrverandi kaupmaður, Hofteigi 30,
Reykjavík,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju föstudaginn 30.
september klukkan. 15.00.

Elísabet Erlingsdóttir Atli Ásbergsson
Hörður Erlingsson Erna J. Sigmundsdóttir
Oddi Erlingsson    Sigurborg E. Billich
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona, dóttir, móðir,
tengdamóðir, systir, mágkona, amma og
langamma,

Kristín Hallsdóttir
Kedjevägen 5, Örebro, Svíþjóð,

sem lést miðvikudaginn 14. september, verður 
jarðsungin þann 30. september í Mäster Olofs kapell,
Örebro, Svíþjóð.

Kjell Söderberg
Guðný Ólafía Stefánsdóttir
Hallur Viggósson Linda Sigurðardóttir
Kristrún Birna Viggósdóttir Jón Rafn Einarsson
Dagný Viggósdóttir Óskar Rúnar Samúelsson
Guðni Þór Viggósson Ylva Viggósson
Vernharður Sveinn Vígsteinsson Maria Jannesson
Þórunn Kristín Vígsteinsdóttir Martin Widö
Björn Hallsson Jarþrúður Rafnsdóttir
Edda Hallsdóttir Finnbogi Gústafsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, dóttur, tengdadóttur og
ömmu,

Guðnýjar (Nínu) Jóhannesdóttur
Einhamri (áður Jörundarholti 26), Akranesi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sjúkrahúss Akraness.

Hjörleifur Jónsson

Jóhanna Lilja Hjörleifsdóttir Elvar Trausti Guðmundsson

Lísbet Fjóla Hjörleifsdóttir Gunnar Sigurðsson

Guðrún Hjörleifsdóttir   Hilmar Ægir Ólafsson

Fjóla Guðbjarnadóttir

Lilja Helgadóttir

og barnabörn.
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Elskuleg sambýliskona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Kristín Jónsdóttir
Tjarnarbóli 10, Seltjarnarnesi,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 20. september.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn
29. september klukkan 15.00.

Reynir Jóhannesson
Elísabet Reinhardsdóttir Sigvaldi H. Ægisson
Reinhard Reinhardsson Karólína I. Guðlaugsdóttir
Stefanía Reinhardsdóttir Khalifeh

og barnabörn.

www.steinsmidjan.is

Afmæli
Þann 5. október verður frú Árbjörg
Ólafsdóttir, Suðurhólum 30, 90 ára. 

Í tilefni afmælisins mun hún taka á móti
ættingjum og vinum í safnaðarheimili Fella-
og Hólakirkju sunnudaginn 2. október á

milli klukkan 15 og 17. 

AFMÆLI 

Sigmundur Guðbjarnason pró-
fessor er 74 ára. 
Þórunn Sigurðardóttir, fram-
kvæmdastjóri Listahátíðar, er 61
árs.
Ólafur Örn Haralds-

son, framkvæmda-
stjóri Ratsjárstofnun-

ar, er 58
ára.

Pálmi Gunnarsson
tónlistarmaður
er 55 ára. 

Árni Bjarnason, forseti Far-
manna- og fiskimannasambands
Íslands, er 53 ára. 
Bera Nordal listfræðingur er 51 árs. 

ANDLÁT

Pétur Guðni Kristbergsson,
Brunnstíg 5, Hafnarfirði, andaðist á
Landspítalanum Fossvogi föstudag-
inn 16. september. Útför hefur
farið fram í kyrrþey.
Hulda Guðbjartsdóttir, Elliðavöll-
um 10, Keflavík, andaðist á Land-
spítalanum Fossvogi miðvikudag-
inn 21. september. Útför hefur
farið fram í kyrrþey.
Gísli Viðar Harðarson slökkviliðs-
og sjúkraflutningamaður, Óðins-
völlum 4, Keflavík, lést fimmtudag-
inn 22. september.
Sigríður Rakel Þórarinsdóttir frá
Þernuvík, áður búsett í Akurgerði
34, lést á heimili sínu, Norðurbrún
1, sunnudaginn 25. september. 
Franz E. Pálsson, Granaskjóli 1,
Reykjavík, lést á Landspítala
Landakoti mánudaginn 26. sept-
ember.
Aðalbjörg Halldórsdóttir frá
Grenjaðarstað, lést þriðjudaginn
27. september.

JAR‹ARFARIR

13.00 Aðalsteinn Valdimar
Jónsson vélstjóri, Stigahlíð
6, Reykjavík, verður jarð-
sunginn frá Grafarvogs-
kirkju.

13.00 Einar Sigurðsson, Hátúni
10b, Reykjavík, verður jarð-
sunginn frá Fossvogs-
kapellu.

13.30 Valgerður Guðmunds-
dóttir ljósmóðir frá Selja-
brekku, Mosfellssveit, síðar
búsett á Dalvík, verður
jarðsungin frá Dalvíkur-
kirkju.

15.00 Kristín Jónsdóttir, Tjarnar-
bóli 10, Seltjarnarnesi,
verður jarðsungin frá Foss-
vogskirkju.

BÆJARSTJÓRINN VERÐANDI Guðmundur er Skagamaður út í gegn
enda fæddur og uppalinn á Akranesi.
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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. 
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> Við hrósum ...

... Sebastian Alexanderssyni, þjálfara og
markverði Selfyssinga, sem átti
stórbrotinn leik í 29–26 sigri
Selfoss á Þór í gær. Sebastian

varði 30 skot í leiknum,
þar af 3 víti, og skoraði
auk þess síðasta mark
Selfoss í leiknum.
Selfoss hefur komið
mörgum á óvart með
því að næla í 3 stig í

fyrstu 3 umferðunum.

Heyrst hefur ...
... að Olga Færseth, sem lék með ÍBV
undanfarin tvö sumur, gerir sér vonir um
að spila á fasta landinu næsta sumar og
öll helstu liðin á suðvesturhorninu eru
sögð gera hosur sínar grænar fyrir mestu
markadrottningu íslenskrar kvennaknatt-
spyrnu frá upphafi. Nú er að sjá hvaða lið
vinnur kapphlaupið um Olgu.

sport@frettabladid.is
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> Við veltum fyrir okkur ...

.... hvort Bogdan Kowalczyk viti af því að
Sigurður Valur Sveinsson sé að þjálfa besta
varnarlið DHL-deildar-
innar – lið sem hefur
aðeins fengið á sig
tæpt 21 mark að
meðaltali í fyrstu
þremur umferðum
DHL-deildar karla.

Átta leikir fóru fram í Meistaradeild Evrópu í gærkvöld. Skora› var í fleim
öllum a› leik Liverpool og Chelsea í undanskildum.

Baráttan var í fyrirrúmi
FÓTBOLTI Það var sannkallaður stór-
meistaraslagur á Anfield í Liver-
pool þegar núverandi Evrópu-
meistarar Liverpool og Englands-
meistarar Chelsea gerðu marka-
laust jafntefli í bragðdaufum bar-
áttuleik. Liverpool taldi sig í
tvígang eiga að fá vítaspyrnu en
Masssimo Di Santis dómari frá
Ítalíu var ekki á sama máli. Í fyrra
skiptið virtist Didier Drogba
brjóta á Sami Hyypia og í seinna
skiptið varði William Gallas skalla
frá Jamie Carragher með hendi.
„Við spiluðum betur en Chelsea og
það var hreint með ólíkindum að
við skyldum ekki fá víti í leiknum.
En svona er fótboltinn, stundum
fær minna liðið ekki neitt frá dóm-
urunum,“ sagði Rafael Benitez
knattspyrnustjóri Liverpool.

Það var greinilegt að Jose
Mourinho, knattspyrnustjóri Chel-
sea, lagði leikinn upp með að ná
jafntefli því í lokin tók hann sinn
fremsta mann, Didier Drogba, af
velli og setti Þjóðverjann Robert
Huth miðvörð inn á í hans stað.
Eiður Smári Guðjohnsen sat allan
tímann á bekknum og á því enn
eftir að koma við sögu í Meistara-
deild Evrópu þetta leiktímabilið.
„Vanalega er heimaliðið ósátt með
að ná ekki sigri en mér sýnist sem
þeir séu ánægðir,“ sagði Jose
Mourinho, knattspyrnustjóri Chel-
sea.

Hjá Real Madrid var tvítugur
strákur, Roberto Soldado, hetja
liðsins þegar hann gerði sigur-
mark þeirra gegn Olympiakos í 2-
1 sigri á Bernabeau-vellinum í
Madríd. Fyrra mark Real gerði

Raúl sem var hans 50. í Meistara-
deildinni. Englendingurinn David
Beckham lagði upp bæði mörkin
fyrir heimamenn sem eru þeir sig-
ursælustu í sögu Meistaradeildar-
innar.

Í Mílanó á Ítalíu sigruðu heima-
menn lið Glasgow Rangers frá
Skotlandi með einu marki gegn
engu. Mark Inter gerði David Piz-
arro í fyrri hálfleik. Skömmu áður
hafði Julio Cruz klúðrað víta-
spyrnu fyrir Inter. Í Þrándheimi í
Noregi töpuðu heimamenn fyrir
frönsku meisturunum í Lyon. Eitt
mark skildi liðin að og það gerði
Brasilíumaðurinn Chris á loka-
mínútu fyrri hálfleiks. 

Í Þýskalandi fór fram skemmti-
legur leikur þegar Schalke náði
tvívegis að jafna gegn AC Milan
og gera 2-2 jafntefli við ítölsku ris-
ana. Clarence Seedorf gerði fyrsta
mark Milan í leiknum eftir aðeins
22 sekúndur. Annað mark Milan
gerði Andriy Schevchenko. Mörk
Schalke gerðu þeir Sören Larsen
frá Danmörku og Tyrkinn Halit
Altintop.

En aðalsigurvegarar kvöldsins
voru strákarnir í Artmedia frá
Bratislava í Slóvakíu. Þeir gerðu
sér lítið fyrir og sigruðu fyrrum
Evrópumeistara Porto 3-2 á úti-
velli eftir að hafa lent 2-0 undir.

hjorvar@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild karla í handb.:
VALUR–HAUKAR 29–32
Mörk Vals: Mohamadi Lotoufi 9,
Sigurður Eggertsson 7, Baldvin
Þorsteinsson 6/1, Ingvar Árnason 2,
Kristján Karlsson 2, Hjalti Pálmason 2,
Davíð Höskuldsson 1.
Mörk Hauka: Jón Karl Björnsson 8/2,
Árni Þór Sigtryggsson 7, Freyr Brynjarsson
5, Gísli Jón Þórisson 4, Kári Kristjánsson
3, Andri Stefan 3, Ólafur Björnsson 1,
Arnar Pétursson 1.
FYLKIR–FH 27–22 (12–10)
Mörk Fylkis: Heimir Örn Árnason 8,
Arnar Þór Sæþórsson 6, Hreinn Þór
Hauksson 6, Brynjar Þór Hreinsson 3,
Ingólfur Axelsson 1, Arnar Jón Agnarsson
1, Ásbjörn Stefánsson 1.
Mörk FH: Andri Berg Haraldsson 6, Linas
Kalasauskas 4, Pálmi Hlöðversson 3,
Valur Örn Arnarson 3, Hjörtur Hinriksson
3, Daníel Berg Grétarsson 2, Tómas
Sigurbergsson 1.

FRAM–AFTURELDING 26–21 (14-11)
Mörk Fram: Sergei Serenko 7, Jóhann
Gunnar Einarsson 5, Haraldur
Þorvarðarson 4, Þorri Gunnarsson 3,
Guðjón Drengsson 2, Jón Björgvin
Pétursson 2, Sigfús Sigfússon 2,
Guðlaugur Arnarsson 1.
Mörk Aftureldingar: Ernir Hrafn
Arnarson 7, Einar Ingi Hrafnsson 4, Daníel
Jónsson 2, Hrafn Ingvarsson 2, Haukur
Sigurvinsson 2, Vlad Trúfan 1, Hilmar
Stefánsson 1, Ásgeir Jónsson 1, Magnús
Einarsson 1.

KA–HK 29–29
Tölfræðin barst ekki áður en Fréttablaðið
fór í prentun.

STJARNAN–ÍR 30–38 (15–19)
Mörk Stjörnunnar: Arnar Theódórsson 6,
Björn Friðriksson 5, David Kekelia 5,
Patrekur Jóhannesson 5, Kristján
Kristjánsson 4, Þórólfur Nielsen 3,
Gunnalaugur Garðarsson 2. Jacek Kowal
varði 14 skot.
Mörk ÍR: Ragnar Már Helgason 9, Ólafur
Sigurjónsson 8, Tryggvi Haraldsson 7,
Hafsteinn Ingason 5, Andri Númason 5,
Ísleifur Sigurðsson 2, Þorleifur Björnsson
1, Davíð Ágústsson 1. Gísli
Guðmundsson varði 16 skot.

SELFOSS–ÞÓR AK. 29–26 (17–14)
Mörk Selfoss: Vladimir Duric 9, Ívar
Grétarsson 8, Ramunas Mikalonis 6, Gylfi
Már Ágústsson 3, Hörður Bjarnason 2,
Sebastian Alexandersson 1. Sebastian
Alexandersson varði 30 skot þar af 3 víti.
Mörk Þórs: Rúnar Sigtryggsson 6, Aigars
Lazdins 4, Sindri Haraldsson 4, Arnór Þór
Gunnarsson 3, Heiðar Aðalsteinsson 3,
Sindri Viðarsson 2, Sigurður B.
Sigurðsson 2, Brendan Þorvaldsson 1,
Bjarni Gunnar Bjarnason 1. Shota
Tevzadze varði 16 skot.

ÍBV–VÍKINGUR/FJÖLNIR 33–31 (14–13)
Mörk ÍBV: Mladen Cacic 10, Goran
Kuzmanoski 9, Jan Vtípil 3, Grétar Þór
Eyþórsson 3, Michal Dostalín 3, Ólafur
Víðir Ólafsson 2, Erlingur Richardsson 2,
Davíð Þór Óskarsson 1.
Mörk Víkings: Sverrir Hermannsson 10,
Árni Björn Þórarinsson 9, Björn
Guðmundsson 8, Brjánn Bjarnason 4.

STAÐAN:
FRAM 3 3 0 0 80–67 6
KA 3 2 1 0 87–78 5
HAUKAR 3 2 0 1 80–75 4
ÍR 3 2 0 1 104–89 4
VALUR 3 2 0 1 99–83 4
FYLKIR 3 2 0 1 65–62 4
AFTURELD. 3 1 1 1 73–77 3
SELFOSS 3 1 1 1 81–89 3
HK 3 1 1 1 89–87 3
ÞÓR AK. 3 1 0 2 75–79 2
ÍBV 3 1 0 2 82–107 2
STJARNAN 3 1 0 2 87–85 2
FH 3 0 0 3 64–75 0
VÍK./FJÖL. 3 0 0 3 74–87 0

MEISTARADEILDIN

E-RIÐILL:
SCHALKE–AC MILAN 2–2
0–1 Seedorf (1.), 1–1 Larsen (3.), 1–2
Shevchenko (59.), 2–2 Altintop (70.)
FENERBAHCE–PSV 3–0
1–0 Alex, víti (40.), 2–0 Alex (68.), 3–0
Appiah (90.)
Staðan:
AC MILAN 2 1 1 0 5–3 4
FENERB. 2 1 0 1 4–3 3
PSV 2 1 0 1 1–3 3
SCHALKE 2 0 1 1 2–3 1

F-RIÐILL:
ROSENBORG–LYON 0–1
0–1 Cris (45.)
REAL MADRID–OLYMPIAKOS 2–1
1–0 Raul (9.), 1–1 Kafes (48.), Soldado
(86.).
Staðan:
LYON 2 2 0 0 4–0 6
ROSENB. 2 1 0 1 3–2 3
R. MADRID 2 1 0 1 2–4 3
OLYMP. 2 0 0 2 2–5 0

G-RIÐILL:
LIVERPOOL–CHELSEA 0–0
ANDERLECHT–REAL BETIS 0–1
0–1 Olivieira (69.)
Staðan:
LIVERPOOL 2 1 1 0 2–1 4
CHELSEA 2 1 1 0 1–0 4
REAL BETIS 2 1 0 1 2–2 3
ANDERL. 2 0 0 2 0–2 0

H-RIÐILL:
INTERNAZIONALE–RANGERS 1–0
1–0 Pizarro (49.)
PORTO–ARTMEDIA 2–3
1–0 Lucho Gonzales (32.), 2–0 Diego
(39.), 2–1 Petras (45.), 2–2 Kozak (54.),
2–3 Borbely (74.)
Staðan:
INTER 2 2 0 0 2–0 6
ARTMEDIA 2 1 0 1 3–3 3
RANGERS 2 1 0 1 3–3 3
PORTO 2 0 0 2 4–6 0

Valsmenn töpuðu sínum fyrstu stigum í DHL-deild karla í Höllinni í gær:

HANDBOLTI Haukar unnu mikil-
vægan sigur á Val, 32-29, í DHL-
deildinni í leik sem var jafn og
spennandi lengst af. 

Valsmenn byrjuðu betur og
höfðu góð tök á leiknum framan
af. Það virtist taka Haukana
nokkurn tíma að venjast hraðan-
um í leik Valsmanna en þeir röð-
uðu inn mörkunum á upphafs-
mínútunum. Munurinn varð
mestur 4 mörk þökk sé góðri
markvörslu Hlyns Jóhannesson-
ar en Haukar áttu góðan enda-
sprett og minnkuðu muninn í eitt
mark fyrir hálfleik. 

Haukar hófu seinni hálfleik-
inn af miklum krafti og mestu
munaði um að Árni Sigtryggsson
vaknaði til lífsins eftir slakan
fyrri hálfleik og skoraði grimmt.
Valsmenn héngu í þeim og jafnt
var á flestum tölum allt þar til 10
mínútur voru eftir. Góður leik-
kafli hjá Haukum kom þeim í
fjögurra marka forskot þegar
fimm mínútur voru eftir og það
reyndist Valsmönnum um megn
að vinna það upp. 

Hjá Val var Hlynur Jóhannes-
son sterkur í fyrri hálfleik með
14 skot varin en markvarslan hjá

Val datt niður í seinni hálfleik.
Mohamadi Loutoufi og Sigurður
Eggertsson voru illviðráðanlegir
í sókninni en aðrir skiluðu ekki
nógu miklu. 

Haukaliðið náði loks að sýna
sitt rétta andlit eftir tvo slaka

leiki. Birkir Ívar sýndi jafna og
góða markvörslu og þeir Jón
Karl Björnsson, Árni Sigtryggs-
son og Freyr Brynjarsson léku
vel og þá átti Gísli Jón Þórisson
góða innkomu í seinni hálfleik. 

- hrm

Íslandsmeistarar Hauka sterkari í lokin

Grétar Sigfinnur Sigurðsson, sem lék
með Val í Landsbankadeild karla í sum-
ar, hefur áhuga á því að vera áfram
leikmaður hjá Val en framtíð hans til
þessa hefur verið óljós þar sem Grét-
ar er einungis á lánssamningi frá
Víkingi, sem komst upp úr 1. deild-
inni í sumar. „Mér hefur liðið vel hjá
Val og vonandi verð ég áfram hjá
félaginu. Eftir að Sigurður Jóns-
son ákvað að hætta sem þjálfari
Víkings fór nú eiginlega minn
áhugi á því að vera hjá fé-
laginu því hann kenndi
mér margt og ég ber
mikla virðingu fyrir hon-
um sem þjálfara. Ég hef
nú ekki trú á því að Vík-
ingur vilji halda mér
óánægðum en félögin

verða að ná samkomulagi um það
hvernig félagaskiptum mínum verður
háttað.“

Grétar stefnir á að verða Íslands-
meistari með Val á næsta tíma-

bili og vonast eftir
því að geta ver-
ið hjá félaginu
að minnsta
kosti eitt ár í
viðbót. „Ég vil

taka
þátt í
því

uppbyggingarstarfi sem nú er hafið að
Hlíðarenda og ég er viss um að við get-
um orðið Íslandsmeistarar á næstu leik-
tíð. En ég stefni á að komast í atvinnu-
mennsku í framtíðinni og svo vil ég líka
komast í landsliðið eins og allir metn-
aðarfullir leikmenn.“

Enginn stjórnarmaður Víkings hafði tal-
að við Grétar um að koma aftur til fé-
lagsins. „Ég hef ekki heyrt í neinum hjá
Víkingi um að koma aftur til baka. Það
þarf ekkert að vera neitt undarlegt þar
sem stjórnin er örugglega að ganga frá
samningamálum við leikmenn og þjálf-
ara. En það væri þægilegt ef málin
myndu skýrast sem fyrst því það er
slæmt að hafa þessi mál í lausu lofti.
Það hlýtur að vera farsælast að fá nið-
urstöðu í þessi mál sem fyrst.“

GRÉTAR SIGFINNUR SIGURÐSSON: VILL EKKI FARA AFTUR TIL VÍKINGS Á NÆSTA SUMRI

Spennandi a› vera áfram me› Valsli›inu

29. september 2005  FIMMTUDAGUR

FYRSTA TAPIÐ Valsmaðurinn Sigurður Eggertsson sést hér skora eitt af sjö mörkum
sínum gegn Haukum í gær en það dugði þó ekki til. RÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

ÞETTA VAR EKKERT Fyrirliði Chelsea, John Terry, fær hér gult spjald fyrir brot á Xabi
Alonso í leik Liverpool og Chelsea á Anfield í gær. GETTYIMAGES
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Óvissa me› flátttöku Árna
Gauts í leiknum gegn Svíum
Sölvi Geir Ottesen er eini n‡li›inn í íslenska landsli›inu fyrir leikina gegn Pólverjum og Svíum. Samb‡lis-
kona Árna Gauts á von á barni daginn eftir Svíaleikinn og flví óvissa um hvort hann leiki gegn Svíum.

FÓTBOLTI Óvíst er hvort Árni Gautur
Arason landsliðsmarkvörður geti
leikið gegn Pólverjum og/eða Sví-
um 7. og 12. október næstkomandi
þar sem sambýliskona hans á von á
barni og er skrifuð á fæðingar-
deildina daginn eftir Svíaleikinn.
„Ég ræddi við Árna Gaut í dag [í
gær] og við fórum yfir málin. Lík-
lega verður hann með gegn Pól-
verjum en við verðum að sjá til
með Svíaleikinn,“ sagði Ásgeir Sig-
urvinsson landsliðsþjálfari við
Fréttablaðið eftir að hann og Logi
Ólafsson völdu íslenska landsliðið
fyrir vináttuleik gegn Pólverjum
og leik gegn Svíum í undankeppni
HM. Báðir leikirnir eru ytra.

Ásgeir sagði að tveir mark-
menn væru efstir á listanum til að
kalla inn í landsliðshópinn ef Árni
Gautur verður fjarri góðu gamni,
þeir Daði Lárusson hjá FH og
Fjalar Þorgeirsson hjá Þrótti. 

Tveir af okkur bestu leikmönn-
um, Eiður Smári Guðjohnsen og

Hermann Hreiðarsson, eru í leik-
banni gegn Svíum. Ásgeir segir að
hvorugur þeirra hafi beðið um frí í
Póllandsleikinn og hann og Logi líti
á þann leik sem hreinan undirbún-
ing gegn Svíaleiknum og því hafi
verið ákveðið að gefa Eiði og Her-
manni alveg frí.

Einn nýliði er í íslenska lands-
liðinu, Sölvi Geir Ottesen, varnar-
maður Djurgården í Svíþjóð. Sölvi
Geir er fastamaður í U21 árs
landsliðinu sem mætir Svíum dag-
inn fyrir A-landsleik þjóðanna.

„Sölvi Geir nýtist okkur í leik-
inn gegn Pólverjum og svo er
alltaf möguleiki að nýta hann á
bekknum gegn Svíum þótt hann
hafi spilað daginn áður með ung-
mennaliðinu. Við höfum fylgst
með honum í síðustu leikjum hjá
U21 árs liðinu og hann hefur staðið
sig virkilega vel. Við vitum að
hann hefur lítið fengið að spreyta
sig hjá Djurgården en hann er leik-
maður framtíðarinnar og við vilj-
um prófa hann. Það eru stór skörð
höggvin í vörnina. Auk Hermanns
vantar þrjá tvo menn vegna
meiðsla, þá Pétur Marteinsson og
Ólaf Örn Bjarnason,“ segir Ásgeir.

Aðspurður um Harald Guð-
mundsson, leikmann Aalesund,
sagði Ásgeir að hann hefði fengið
sitt tækifæri en nú væri komið að
Sölva Geir að spreyta sig.

Að sögn Ásgeirs hefur ekki
verið tekin ákvörðun um hver
verður fyrirliði í leikjunum í fjar-
veru Eiðs Smára og Hermanns. Ás-
geir viðurkenndi að Árni Gautur
væri sterkur kandídat enda hefði
hann áður gegnt þeirri stöðu.

En hafa Ásgeir og Logi gert það
upp við sig hvort þeir gefa kost á
sér áfram sem landsliðsþjálfarar

þegar undankeppni HM lýkur
eftir leikinn í Svíþjóð?

„Þetta hefur ekkert verið rætt
og við höfum alltaf sagt að við
klárum þessa tvo leiki og þá kem-
ur í ljós hvað verður,“ sagði
Ásgeir.

Leikurinn gegn Pólverjum fer
fram á heimavelli Legia, Wojska
Polskiego-leikvanginum í Varsjá,
sem var upphaflega byggður árið

1916 og tekur rúmlega 15.000
manns í sæti.

Allt stefnir í að uppselt verði á
leik Svíþjóðar og Íslands á
Råsunda-leikvanginum í Stokk-
hólmi. Þegar hafa selst 31.000 mið-
ar en leikvangurinn tekur 37.000.
Þetta gæti verið úrslitaleikur fyrir
Svía að komast á HM í Þýskalandi
næsta sumar.

thorsteinngunn@frettabladid.is
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Stuðningsmannaklúbbur Leeds
United á Íslandi ætlar sér að fara

í hópferð hinn 20. október til þess
að sjá tvo leiki í
enska boltanum,
Leeds United
gegn Sheffield
United og
Manchester
United gegn
Tottenham
Hotspur. Athygli
vekur að einung-
is er hægt að kaupa miða á leik
Manchester United og Tottenham
fyrir fram en klúbbmeðlimir verða
að kaupa miða á staðnum til þess
að sjá Leeds spila. Sennilega er
ástæðan sú að Leeds leikur þessa
stundina í 1. deild á Englandi en
Manchester United og Tottenham
eru vitanlega í úrvalsdeildinni. Stjórn
Leedsklúbbsins getur þó útvegað
miða á hagstæðum kjörum.

Knattspyrnusamband Íslands var
sektað um 500 þúsund íslenskar

krónur vegna fjölda áminninga sem
A-landslið karla fékk í tveimur síð-
ustu leikjum í undankeppni heims-

meistaramótsins
í knattspyrnu.
Fjórir leikmenn
íslenska liðsins
fengu að líta gula
spjaldið í leikn-
um gegn Króatíu
á Laugardalsvelli
og í leiknum
gegn Búlgaríu

voru fimm leikmenn áminntir. Fyrir
þessar níu áminningar var KSÍ
sektað um 500 þúsund krónur. Eið-
ur Smári Guðjohnsen landsliðsfyrir-
liði og Hermann Hreiðarsson voru
meðal þeirra fimm sem áminntir
voru í leiknum gegn Búlgaríu og
verða þeir tveir því í banni í leiknum
gegn Svíþjóð í næsta mánuði.

Alex Ferguson, knattspyrnustjóri
Manchester United, var æfur út í

fjölmiðla eftir leikinn gegn Benfica í
Meistaradeild Evrópu en þá gagn-
rýndu nokkrir blaðamenn leikskipu-
lag liðsins. Ferguson sagðist ekki
ætla að reyna að
fræða blaða-
mennina um fót-
bolta, hann væri
einfaldlega bú-
inn að gefast
upp á því. „Það
er alltaf sama
sagan með ykkur
blaðamenn. Þið
teljið mig vera
að stjórna liðinu illa og viljið breyta
leikskipulaginu. Mér finnst breskir
fjölmiðlar vera á villigötum. Þið viljið
alltaf breyta öllu, sama hvernig
gengur. Látið mig um að stjórna lið-
inu. Ég hef náð ágætis árangri með
því að treysta á mína eigin vitneskju
um fótbolta. Ekki vera að skipta ykk-
ur af mínum störfum því ég held að
það muni engu breyta um hverni ég
sé hlutina fyrir mér,“ sagði reiður
Alex Ferguson.

Matthías E. Sigvaldason hefur
skrifað undir samning við Fjölni

um að þjálfa meistaraflokk kvenna í
knattspyrnu hjá félaginu næstu tvö
árin. Matthías hefur lengi þjálfað
yngri flokka en hann hefur starfað
sem þjálfari hjá Leiftri og Fjölni.
Matthías lék á sínum tíma með
Fjölni, Leiftri og Dalvík og þjálfaði
meðal annars meistaraflokk kvenna
hjá Leiftri árið 1999. Matthías hefur
einnig þjálfað meistaraflokk karla
hjá Fjölni en það var árið 2001. Gott
unglingastarf í Grafarvoginum á
vafalaust eftir að styrkja meistarflokk
Fjölnis á næstu árum.

Fabio Capello, knattspyrnustjóri
Juventus, er ekki hrifinn af hugs-

unarhætti Svíans Zlatan Ibra-
himovic, sem er á mála hjá Juvent-
us. Capello gagnrýndi Zlatan nokk-
uð eftir leikinn á móti Rapid Vín, þó
hann hafi skorað eitt mark og lagt
upp annað fyrir David Trezeguet
þar að auki. „Zlatan er vissulega frá-
bær knattspyrnumaður, en hugarfar
hans verður að breytast. Hann hugs-
ar ekki nógu mikið um liðsfélaga
sína. Hann vill alltaf
vera með boltann
sjálfur og spilar
ekki nægilega mik-
ið. Þetta er nokkuð
sem ég verð að
vinna í með
honum en
forsendan
fyrir því að ná
árangri er að
hann breyti um
hugarfar.“

ÚR SPORTINU

LANDSLIÐSHÓPUR ÍSLANDS
Markverðir:
Árni Gautur Arason Vålerenga
Kristján Finnbogason KR
Aðrir leikmenn: 
Brynjar Björn Gunnarsson Reading
Arnar Þór Viðarsson Lokeren
Tryggvi Guðmundsson FH
Heiðar Helguson Fulham
Auðun Helgason FH
Indriði Sigurðsson Genk
Gylfi Einarsson Leeds
Kristján Örn Sigurðsson Brann
Veigar Páll Gunnarsson Stabæk
Stefán Gíslason Lyn
Grétar Rafn Steinsson AZ Alkmaar
Kári Árnason Djurgården
Gunnar Heiðar Þorvaldsson Halmstad
Jóhannes Þór Harðarson Start
Bjarni Ólafur Eiríksson Valur
Sölvi Geir Ottesen Djurgården

Landslið Svía valið:

Sterkur hópur 
FÓTBOLTI Lars Lagerbäck, þjálfari
sænska landsliðsins í knatt-
spyrnu, hefur valið leikmannahóp
Svía sem mætir Króatíu og Ís-
landi í undankeppni HM í næsta
mánuði. Hópur sænska liðsins er
mjög sterkur enda liðið í toppsæti
riðilsins.

Markverðir: Andreas Isaksson
(Rennes), Eddie Gustafsson
(Ham-Kam).

Varnarmenn: Christoffer And-
ersson (Lilleström), Mikael Nils-
son (Panathinaikos), Erik Edman
(Rennes), Petter Hansson (Heer-
enveen), Teddy Lucic (Häcken),
Olof Mellberg (Aston Villa), Alex-
ander Ostlund (Feyenoord).

Miðjumenn: Niclas Alexand-
ersson (IFK Gautaborg), Daniel
Andersson (Malmö), Kim Käll-
ström (Rennes), Tobias Linderoth
(FC Kaupmannahöfn), Fredrik Lj-
ungberg (Arsenal), Anders Svens-
son (Elfsborg), Christian Wil-
helmsson (Anderlecht).

Framherjar: Marcus Allbäck
(FC Kaupmannahöfn), Johan
Elmander (Bröndby), Zlatan Ibra-
himovic (Juventus), Mattias Jöns-
son (Djurgärden), Henrik Larsson
(Barcelona), Markus Rosenberg
(Ajax).

Tite Kalandadze:

Frá í 4-6 vikur?
HANDBOLTI Georgíumaðurinn Tite
Kalandadze, stórskytta Stjörn-
unnar, er fingurbrotinn og gæti
misst af næstu 4-6 vikum. 

„Það sem hrjáir hann er brotið
bein í handarbakinu, held að það
sé kallað miðbein. Það gæti farið
svo að hann verði ekki með okkur
næstu fjórar til sex vikurnar en á
mánudaginn er hann að fara í nýja
röntgenmyndatöku og vonandi að
þá komi þetta betur í ljós,“ sagði
Sigurður Bjarnason, þjálfari
Stjörnunnar.

Logi Ólafsson landsliðsþjálfari prísar sig sælan að fá bara tvö göt á hausinn:

FÓTBOLTI Logi Ólafsson, landsliðs-
þjálfari í knattspyrnu, lenti í gær
í alvarlegum árekstri við 17
tonna malarflutningabíl fyrir
utan höfuðstöðvar KSÍ. Bíll Loga
er líklega ónýtur en betur fór en
á horfðist því hann slapp með
minniháttar meiðsli. 

Logi sagði í samtali við
íþróttadeildina að hann hefði
verið að keyra frá Laugardals-
vellinum þegar malarflutninga-
bíllinn keyrði á vinstra fram-

brettið. Malarflutningabíllinn
var að keyra efni vegna fram-
kvæmda við stækkun stúkunnar
í Laugardalnum. Logi var fluttur
á slysadeild þar sem gert var að
sárum hans.

„Ég prísa mig sælan að vera
þó ekki með meira en tvö göt á
hausnum og sokkið auga. Hefði
malarflutningabílinn lent hálfum
metra innar og á bílstjórahurðina
værum við ekki að ræða málin
núna. Það má segja að þetta hafi

verið lán í óláni,“ sagði Logi, sem
hafði nýlokið við að velja ís-
lenska landsliðið fyrir leikina
gegn Pólverjum og Svíum þegar
hann ók frá höfuðstöðvum KSÍ. 

Logi átti að lýsa stórleik
Liverpool og Chelsea í Meistara-
deildinni í gær en var fjarri góðu
gamni vegna árekstrarins. Hann
verður hins vegar tilbúinn til
starfa fyrir landsleikina 7. og 12.
október næstkomandi.

- þg

Lenti í árekstri vi› 17 tonna trukk

Sigurður Valur Sveinsson, þjálfari Fylkis, eftir sigur á FH í Árbænum í gær:

Erum a› s‡na li›unum hvernig á a› spila vörn
HANDBOLTI „Við erum að sýna lið-
unum hvernig á að spila vörn.
Þetta hefur ekki sést í mörg ár,“
sagði Sigurður Sveinsson, þjálf-
ari Fylkis, eftir að lærisveinar
hans sigruðu FH-inga 27-22 í Ár-
bænum í gær. 

Gestirnir komust aldrei yfir í
leiknum en voru skammt undan í
fyrri hálfleik. Í þeim síðari hafði
Fylkir síðan yfirhöndina algjör-
lega. Heimir Örn Árnason var
markahæstur með átta mörk en
öll nema eitt skoraði hann í fyrri
hálfleiknum. „Við ætlum ekki að
gefa neitt eftir á heimavelli. Við
náðum góðri vörn og fækkuðum
tæknivitleysunum og þar með
fengum við fleiri hraðaupphlaup-
um en venjulega, það er stígandi
í sókninni hjá okkur,“ sagði Sig-
urður en Fylkismenn hafa aðeins
fengið á sig 62 mörk í fyrstu
þremur leikjum sínum á mótinu,
þrettán færri en næsta lið fyrir
ofan og aðeins 20,7 í leik.

Atli Hilmarsson, þjálfari FH,
var ekki jafn hress. „Við vorum
að spila mjög illa og sóknarleik-
urinn heldur áfram að vera

vandamál hjá okkur, hann þurf-
um við að skerpa. Þá var mark-
varslan óvenjuslök. Fylkir hefur
skemmtilegt lið sem berst vel og
átti skilið að sigra,“ sagði Atli
Hilmarsson en FH-liðið hefur

tapað þremur fyrstu leikjunum
undir hans stjórn. FH tapaði
einnig leikjum sínum fyrir
Aftureldingu (21–22) og Fram
(21–26) en þeir voru báðir á
heimavelli.                            - egm

VERÐUR HANN MEÐ? Árni Gautur
Arason gæti misst af landsleikjunum
gegn Póllandi og Svíþjóð. 

GETTYIMAGES

SVONA Á AÐ SPILA VÖRNINA Sigurður Valur Sveinsson, þjálfari Fylkismanna sem hafa
spilað bestu vörnina í DHL-deild karla til þessa. FRÉTTABLAÐIÐ/ATNON BRINK
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Magnús Gylfason tekur væntanlega vi› Víkingi af Sigur›i Jónssyni sem er me›
tilbo› frá sænsku li›i en segist spenntur fyrir flví a› taka vi› U21 árs landsli›i
Íslands.

Magnús verður líklega
næsti þjálfari Víkings

FÓTBOLTI Magnús Gylfason verður
að öllum líkindum næsti þjálfari
Víkinga, samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins og leysir Sigurð
Jónsson af hólmi. Magnús var
sem kunnugt er leystur undan
störfum hjá KR í sumar. Víkingar
settu sig strax í samband við
Magnús þegar samningar náðust
ekki við Sigurð og er vilji beggja
aðila að ganga til samninga.

„Magnús kemur alveg eins til
greina og aðrir. Hann er í golfi á
Spáni. Ég neita því ekki að við
höfum rætt við Magnús og reynd-
ar fleiri þjálfara. Það verður
gengið frá þjálfaramálunum síðar
í vikunni, hver sem það verður,“
sagði Ágúst Friðrik Hafberg,
varaformaður knattspyrnudeildar
Víkings, við Fréttablaðið. Ekki
náðist í Magnús í gær.

Tvö tilboð
Sigurður, sem er í fríi í San

Marinó, sagði við Fréttablaðið að
því miður hefði ekki náðst sam-
komulag við Víking um áfram-
haldandi samstarf. 

„Þetta er eins og hjónaband,
stundum eru aðilar bara ekki
sammala og þá gengur dæmið
ekki upp. Annars er ég mjög sátt-
ur við aðskilnað minn hjá Víkingi.
Ég skilaði liðinu aftur upp í
Landsbankadeildina.“

Sigurður sagðist vera með tvö
tilboð í höndunum um þjálfun,
annað þeirra er frá Svíþjóð sem
aðstoðarþjálfari í góðu liði og hitt
er hér heima. Sigurður vildi ekk-
ert tjá sig frekar um það.

Sigurður hefur aðstoðað Eyjólf
Sverrisson hjá U-21 árs landsliði
Íslands í sumar. Þrálátur orðróm-
ur er á kreiki að Eyjólfur taki við
íslenska A-landsliðinu í haust og
Sigurður hefur verið orðaður sem
næsti þjálfari U-21 árs landsliðs-
ins.

„Ég neita því ekki að mér
finnst það spennandi kostur. Það
hentar mér vel að þjálfa efnilega
knattspyrnumenn,“ sagði Sigurð-
ur sem ætlar að leggjast undir
feld þegar hann kemur heim úr
sumarfríi.

thorsteinngunn@frettabladid.is
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Körfuboltahreyfingin horfir fram á hvimleitt vandamál:

Dómaraskortur í körfuboltanum
KÖRFUBOLTI „Það hefur vantað
körfuboltadómara undanfarin ár.
Dómarar hafa verið yfirhlaðnir
verkefnum og hver einasta helgi
frá október og fram í apríl hefur
verið undirlögð. Við þurfum að
manna leiki í meistaraflokkum og
yngri flokkum og alls eru þetta
1500 leikir,“ sagði Hannes Þ. Jóns-
son, formaður dómaranefndar

Körfuboltasambandsins við
Fréttablaðið. Körfuboltaleiktíðin
hefst eftir hálfan mánuð. Met-
mæting var á haustfund dómara-
nefndar KKÍ í vikunni en 36 dóm-
arar mættu sem er samt engan
veginn nóg fyrir verkefni vetrar-
ins. Stærsta vandamálið í dóm-
gæslunni er höfuðborgarsvæðið.

„Okkar sárvantar dómara á
höfuðborgarsvæðinu og reyndar á
Suðurnesjunum líka. KR á t.d.
engan dómara, Valur á einn og
Grindavík engan. Hins vegar er
nóg af dómurum á Suðurlandi og
Vesturlandi. Í Borgarnesi eru sex
dómarar, hjá sameiginlegu liði
Hamri/Selfoss eru fimm og
Hrunamenn sem eru í 2. deild eiga
3 dómara,“ segir Hannes.

Dómurum er skipti í þrjá
flokka og þeir sem dæma í Inter-
sport-deild karla eru í A flokki.
Þeir eru 18 en 15 þeirra verða
virkir í vetur. „Það má ekkert út
af bregða því það þarf tólf dómara
í hverja umferð. Það er ljóst að
þegar líða fer á veturinn að ein-
hverjir B-dómarar fá tækifæri í
efstu deild. Okkur vantar fleiri
dómara. Undanfarin þrjú ár hafa
200 manns tekið dómarapróf en
örfáir hafa skilað sér. Sem dæmi

mættu tíu manns á dómaranám-
skeið í vor í Reykjavík en enginn
af þeim skilaði sér í dómgæslu á
vegum sambandsins,“ segir
Hannes.

Um helgina verður dómara-
nefnd KKÍ með annan dómara-
fund og vonast Hannes til þess að
þeir dómarar sem ekki komust í
vikunni mæti og taki skriflegt og
verklegt próf. Nóg er af verkefn-
um og ágætis aukapening að hafa
upp úr dómgæslunni.

- þg

TEKJUR DÓMARA Í BOLTA-
GREINUM FYRIR HVERN
DÆMDAN LEIK:
Körfubolti
Úrvalsdeild 6.400
Úrslitakeppni úrvalsdeildar 10.100
1. deild kvenna 5.500

Handbolti
Úrvalsdeild ka. og kv. 8.300
Úrslitakeppni 14.190

Fótbolti
Úrvalsdeild karla 11.545
Aðstoðardómarar 9.035
Úrvalsdeild kvenna 6.035

Auk þessa fá allir dómarar bílastyrk og
dagpeninga í lengri ferðir.

KÖRFUBOLTI „Oscar var á reynslu-
tíma og okkur fannst hann ekki
vera að gera réttu hlutina. Það er
stutt í mót og liðið ekki í formi,
leikkerfin voru varla farin að
mótast og við sáum einfaldlega í
hvað stefndi. 

Þess vegna var hann látinn
fara,“ sagði Þorgeir Einarsson,
formaður körfuknattleiksdeildar
ÍR við Fréttablaðið um ástæður
þess að þjálfarinn Oscar
Pedroche frá Spáni var rekinn

frá félaginu skömmu fyrir Ís-
landsmót. Halldór Kristmanns-
son og Jón Örn Guðmundsson
voru ráðnir í hans stað en báðir
hafa leikið með ÍR og þjálfað hjá
félaginu.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins reyndist Oscar
Pedroche óhæfur þjálfari og var
gríðarleg óánægja með hann hjá
leikmönnum liðsins sem fannst
ótrúlegt að hann hefði áður kom-
ið nálægt körfuboltaíþróttinni.

ÍR-ingar réðu Oscar í sumar í
gegnum íslenskan umboðsmann
en þá voru þeir komnir í hálfgerð
vandræði því þjálfaraleitin gekk
vægast sagt illa.

„Við réðum hann eftir mikla
leit en hann uppfyllti ekki okkar
væntingar. Þjálfaraskiptin kosta
okkur smáaura en í hans stað
koma tveir frábærir ÍR-ingar
sem vita út á hvað þetta gengur,“
sagði Þorgeir.

- þg

Spænskur þjálfari ÍR í körfuboltanum reyndist algjörlega óhæfur í starfi:

fijálfaraskiptin kosta okkur smáaura

ÁFRAM MEÐ YKKUR Magnús Gylfason mun væntanlega öskra á leikmenn Víkings í
Landsbankadeild karla í knattspyrnu næsta sumar.

LOMANO LUA LUA Lua Lua hefur verið
einn af bestu leikmönnum Portsmouth
síðustu tvö tímabil.

FÓTBOLTI Lomano Lua Lua, fram-
herji enska úrvalsdeildarfélags-
ins Portsmouth, veiktist illa á dög-
unum og hefur nú komið í ljós að
hann er með malaríu. Lua Lua var
á ferð um Afríkuríkið Kongó þeg-
ar hann veiktist en hafði þó ekki
meiri áhyggjur af því. „Ég hélt að
þetta væri ekkert alvarlegt,“
sagði Lua Lua.

Á æfingu á dögunum féll Lua
Lua svo saman og var fluttur í
skyndi á sjúkrahús þar sem kom í
ljós að Lua Lua var mað malaríu.
Talsmaður Portsmouth sagði líðan
Lua Lua stöðuga. „Hann verður að
hvíla sig næstu vikurnar og verð-
ur á sjúkrahúsi þangað til hann
hefur jafnað sig af þessum alvar-
legu veikindum.“

Lua Lua hefur verið einn af
bestu leikmönnum Portsmouth
síðan hann kom til félagsins frá
Newcastle United og er því ljóst
að hans verður sárt saknað í
næstu leikjum. - mh

Illa veikur framherji:

Lua Lua me›
malaríu

■ ■ LEIKIR
� 19.15 KR og ÍR mætast í DHL-

höllinni í Reykjavíkurmótinu í
körfubolta karla.

� 20.15 ÍS og Fjölnir eigast við í
íþróttahúsi Kennaraháskólans í
Reykjavíkurmótinu í körfubolta karla.

■ ■ SJÓNVARP
� 17.35 Handboltakvöld á RÚV.

� 17.40 Meistaradeild Evrópu á Sýn.
Sýndur verður gamall leikur úr
meistaradeildinni.

� 19.35 Meistaradeildin með
Guðna Bergs á Sýn.

� 20.15 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

� 20.40 Bardaginn mikli. Frægur
bardagi á milli Mohamed Ali og Joe
Frazier.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.30 Strandblak á Sýn.

� 23.25 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

26 27 28 29 30 1 2
Fimmtudagur
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FIBA-DÓMARAR Sigmundur Már
Herbertsson og Kristinn Óskarsson.
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Fjórir af fimm bestu leikmönnum
Íslandsmótsins koma frá FH 
Allan Borgvardt er besti leikma›ur Landsbankadeildar karla ári› 2005 a› mati íflróttafréttamanna Frétta-
bla›sins. Íslandsmeistarar FH eiga fjóra af fimm bestu leikmönnum sumarsins.

FÓTBOLTI Daninn Allan Borgvardt
fór hreinlega á kostum með FH í
sumar. Skoraði 13 mörk í 15 leikj-
um og lagði upp 6 önnur. Hann
fiskaði þar að auki víti sem skilaði
marki. Frábært sumar og viðeig-
andi endir á glæstum ferli hans
hjá FH. Rétt á eftir Allan í ein-
kunnagjöf Fréttablaðsins komu
félagar hans í FH, Auðun Helga-
son og Tryggvi Guðmundsson, og
fjórði FH-ingurinn, Guðmundur
Sævarsson, er svo í fimmta sæti.
Fréttablaðið heyrði í þjálfara FH,
Ólafi Jóhannessyni, og bað hann
um gefa álit sitt á þessum læri-
sveinum sínum.

Besti framherji landsins
„Allir þessir strákar áttu frábært
sumar með FH. Allan var besti
framherji landsins í sumar og ég
hef margoft sagt að hann sé frá-
bær fótboltamaður. Hann er þar

að auki einstaklega góður félagi
og féll mjög vel inn í okkar hóp.
Hann er kærulaus og þægileg
týpa. Lífið er ekki flókið hjá hon-
um og það er heldur enginn hroki
í honum,“ sagði Ólafur, sem þarf
að fylla skarð Allans í vetur enda
er hann farinn til Noregs.

Komu ekki heim til að deyja
Þeir Auðun og Tryggvi komu báð-
ir úr atvinnumennsku fyrir tíma-
bilið og mörgum knattspyrnu-

manninum hefur reynst það
þrautin þyngri að spila á ný hér á
landi eftir að hafa verið í atvinnu-
mennsku til margra ára. Það
vandamál glímdu Auðun og
Tryggvi ekki við enda með haus-
inn á réttum stað.

„Margir þessara atvinnu-
manna hafa komið heim til að
deyja og fyrsta árið er oft erfitt.
Þess vegna ræddi ég þetta við
strákana fyrir mótið og gerði
þeim grein fyrir þessu. Þeir fóru

báðir beint í vinnu og héldu sér á
jörðinni. Voru með rétt hugarfar
og þess vegna tókst þeim svona
vel upp í sumar. Auðun er mikill
leiðtogi og Tryggvi er frábær
knattspyrnumaður og stór-
skemmtilegur fýr. Ég vil meina að
þetta sé besta endurkoma at-
vinnumanna í íslenska boltann á
ný. Báðir komust þeir líka í lands-
liðið, sem segir ýmislegt,“ sagði
Ólafur Jóhannesson, þjálfari FH.

henry@frettabladid.is

FÓTBOLTI Fréttablaðið var með
einkunnagjöf í fyrsta sinn í sum-
ar og var öllum leikmönnum
leikjanna 90 gefin einkunn á bil-
inu 1 til 10. Yfirburðir FH-inga á
Íslandsmótinu kristölluðust
einnig í einkunnagjöf blaðsins en
það voru hins vegar Fylkir og
Þróttur sem léku betur en árang-
ur liðanna gaf til um ef marka
má frammistöðumat Fréttablaðs-
ins.

FH-ingar léku liða best í júní
(6,66) og ágúst (6,30) auk þess að
vera í öðru sæti bæði í maí (6,19)
og júlí (6,13). Þeir slökuðu á í lok
mótsins og voru aðeins í 5. sæti
yfir frammistöðuna í lokaum-
ferðum mótsins. FH-liðið lék líka
liða best bæði á heimavelli (6,20)
sem og útivelli (6,41) og sömu
sögu var að segja þegar skoðuð
er spilamennska liðanna eftir
fyrri (6,45) eða seinni umferð
(6,16). Valsmenn voru í 2. sæti á
bæði heima- og útivelli líkt og í

fyrri umferðnni en góð spila-
mennska Skagamanna seinni
hluta sumarsins kom þeim í 2.
sætið yfir bestu frammistöðu
leikmanna liða í seinni umferð.

Góð byrjun Vals
Valsmenn byrjuðu mótið af

feiknakrafti og léku best sam-
vkæmt einkunnagjöfinni í bæði
maí (6,56) og júlí (6,32) auk þess
að vera í öðru sætinu á eftir FH-
ingum í júnímánuði. Þeir gáfu
hins vegar mikið eftir og fengu
fæst stig allra liða í deildinni síð-
ustu fimm vikur Íslandsmótsins.

Þróttarar áttu ekki að falla ef
marka má frammistöðumat
íþróttafréttamanna Fréttablaðs-
ins en samkvæmt einkunnagjöf-
unni voru Þróttarar í 7. sætinu en
ekki því síðasta. Þar sitja hins
vegar Eyjamenn sem björguðu
sér frá falli á markatölu en stóðu
sig verst allra liðanna tíu sam-
kvæmt einkunnagjöf Frétta-

blaðsins.
Eyjamenn voru upp og niður í

sumar. Þeir voru langlélegasta
liðið í maí (4,70) samkvæmt ein-
kunnagjöfunni en voru hins veg-
ar komnir upp í 2. sætið í ágúst-

mánuði en stigin sjö sem Eyja-
menn nældu sér í næstsíðasta
mánuði tímabilsins áttu mestan
þátt í því að liðið bjargaði sér frá
falli.

ooj@frettabladid.is
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Fjalar Þorgeirsson

Grétar Sigfinnur Sigurðsson

Gunnlaugur Jónsson Auðun Helgason

Guðmundur Sævarsson

Tryggvi Guðmundsson Allan Borgvardt

Sinisa Valdimar Kekic

Baldur Ingimar Aðalsteinsson Ásgeir Gunnar Ásgeirsson

Guðmundur Benediktsson

Lið ársins í Landsbankadeild karla sumarið 2005:

Fimm FH-ingar í li›inu
FÓTBOLTI Íslandsmeistarar FH eiga
fimm fulltrúa í liði ársins hjá
íþróttafréttamönnum Fréttablaðs-
ins. Spútniklið Vals kemur einnig
sterkt inn með þrjá fulltrúa.

Liðinu er stillt upp í leikkerf-
inu 4-4-2 með svokallaðri dem-
antaútfærslu þar sem hinn fjöl-
hæfi Sinisa Valdimar Kekic leysir
stöðu varnarsinnaðs miðjumanns
á meðan Valsarinn Guðmundur
Benediktsson er framliggjandi
miðjumaður sem styður við fram-
herjana úr FH, Tryggva Guð-
mundsson og Allan Borgvardt,
sem áttu frábært tímabil með FH.

Þeir röðuðu inn mörkum allt
sumarið og Allan var valinn besti

leikmaður mótsins hjá
Fréttablaðinu en Tryggvi fékk
gullskóinn sem hann gulltryggði
sér með frægri þrennu í 18.
umferð Íslandsmótsins.

Botnlið Þróttar á einn fulltrúa
sem er markvörðurinn Fjalar Þor-
geirsson en hann átti frábært
sumar og var fjórði besti leikmað-
ur Íslandsmótsins samkvæmt ein-
kunnagjöf íþróttafréttamanna
blaðsins. Skagamenn eiga að lok-
um einn fulltrúa í fyrirliða sínum,
Gunnlaugi Jónssyni. 

Grétar Sigfinnur Sigurðsson
leysir stöðu bakvörðs í liðinu og
Baldur og Ásgeir þétta síðan
miðjuna.

ÞJÁLFARATAL Ólafur
Jóhannesson og Leifur
Garðarsson náðu
frábærum árangri með
FH-liðið í sumar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Meðaleinkunn liða í einkunnagjöf Fréttablaðsins:

FH-ingar léku allra li›a best

MEÐALEINKUNN LEIK-
MANNA:
Allan Borgvardt 7,07 (15 leikir)
Auðun Helgason 6,89 (18)
Tryggvi Guðmundsson 6,88 (17)
Fjalar Þorgeirsson 6,83 (18)
Guðmundur Sævarsson 6,72 (18)

BESTA MEÐALEINKUNN LIÐA:
1. FH 6,35
2. Valur 6,10
3. Fylkir 5,84
4. ÍA 5,77
5. Keflavík 5,64
6. KR 5,54
7. Þróttur 5,46
8. Grindavík 5,43
9. Fram 5,42
10. ÍBV  5,35

BESTU LEIKMENN EIN-
STAKRA LIÐA:
FH
Allan Borgvardt 7,07
Auðun Helgason 6,89
Tryggvi Guðmundsson 6,88
Guðmundur Sævarsson 6,72
Freyr Bjarnason 6,39

Valur
Grétar Sigfinnur Sigurðsson 6,56
Guðmundur Benediktsson 6,39
Bjarni Ólafur Eiríksson 6,39
Atli Sveinn Þórarinsson 6,35
Baldur Ingimar Aðalsteinsson 6,29

ÍA
Gunnlaugur Jónsson 6,59
Reynir Leósson 6,35
Igor Pesic 6,27
Pálmi Haraldsson 6,00
Bjarki Guðmundsson 6,00

Keflavík
Jónas Guðni Sævarsson 6,22
Hólmar Örn Rúnarsson 6,17
Baldur Sigurðsson 5,89
Guðmundur Steinarsson 5,78
Hörður Sveinsson 5,59

Fylkir
Valur Fannar Gíslason 6,38
Björgólfur Takefusa 6,33
Helgi Valur Daníelsson 6,28
Bjarni Þórður Halldórsson 6,28
Viktor Bjarki Arnarson 6,19

KR
Ágúst Þór Gylfason 6,17
Kristján Finnbogi Finnbogason 6,06
Grétar Ólafur Hjartarson 5,94
Sigurvin Ólafsson 5,92
Sigmundur Kristjánsson 5,64

Grindavík
Sinisa Valdimar Kekic 6,43
Óli Stefán Flóventsson 5,88
Boban Savic 5,83
Óskar Örn Hauksson 5,78
Robert Niestroj 5,56

ÍBV
Birkir Kristinsson 6,50
Ian Jeffs 6,00
Atli Jóhannsson 5,76
Páll Hjarðar 5,56
Bjarni Hólm Aðalsteinsson 5,36

Fram
Andri Fannar Ottósson 5,93
Gunnar Sigurðsson 5,78
Hans Mathiesen 5,76
Gunnar Þór Gunnarsson 5,72
Þórhallur Dan Jóhannsson 5,50

Þróttur
Fjalar Þorgeirsson 6,83
Páll Einarsson 6,00
Halldór Arnar Hilmisson 5,89
Jens Elvar Sævarsson 5,80
Ingvi Sveinsson 5,43

BESTU OG VERSTU LIÐIN Í
MAÍ:
1. Valur 6,56
2. FH 6,19
–––––––––––-
9. Þróttur 5,17
10. ÍBV 4,70

BESTU OG VERSTU LIÐIN Í
JÚNÍ:
1. FH 6,66
2. Valur 6,31
–––––––––––-
9. ÍBV 5,28
10. Fram 5,27

BESTU OG VERSTU LIÐIN Í
JÚLÍ:
1. Valur 6,32
2. FH 6,13
–––––––––––-
9. KR 5,06
10. Grindavík 5,04

BESTU OG VERSTU LIÐIN Í
ÁGÚST:
1. FH 6,30
2. ÍBV 5,96
–––––––––––-
9. Þróttur 5,24
10. Grindavík 4,97
BESTU OG VERSTU LIÐIN Í
SEPTEMBER:
1. Fylkir 6,33
2. ÍA 5,96
–––––––––––-
9. Keflavík 4,96
10. Fram 4,50

ÍSLANDSMEISTARAR FH-ingar voru mjög áberandi
meðal efstu manna í einkunnagjöf Fréttablaðsins
enda unnu þeir yfirburðasigur í Landsbankadeild
karla í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR
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Eins og sönn
n ú t í m a -
m a n n e s k j a
er ég haldin
sjúkdómi. Ég
hef reyndar
ekki verið
greind af
n e i n u m
nema sjálfri
mér, en út-
koman er sú
að ég reynist

jákvæð. Sjúkdómurinn lýsir sér
þannig að í hvert sinn sem ég er
beðin um að gera eitthvað segi
ég ósjálfrátt já. Ekki svo að
skilja að ég sé svo lítil í mér að
ég þori ekki að segja nei, heldur
tengist þetta einhverjum rang-

hugmyndum sem ég hef um
sjálfa mig. Ég held ég geti allt,
og mig langar til þess að geta
allt. Það er ekki við fólkið að
sakast sem biður mig um að gera
eitt og annað, heldur sjálfa mig.
Svo jaðrar við að ég verði hálf
fúl ef ég er ekki beðin. Frekar
ruglað.

Ég hef rætt þennan sjúkdóm
við fólk og kemur á daginn að
hann er nokkuð algengur og því
aldrei að vita nema að hann sé
bráðsmitandi. Ástæðan fyrir því
að ég kalla þetta sjúkdóm er sú
að þessu getur fylgt svefnleysi,
höfuðverkur og magapína eftir
því sem jáin verða fleiri. Besta
meðferðin við þessu er víst að
læra að segja nei, án þess að

iðrast þess. Það getur ekki verið
svo erfitt. Fólk úti um allt sam-
félagið segir nei, eins og ekkert
sé, sérstaklega þeir sem hafa
náð langt. Galdurinn að ná langt
virðist vera sá að kunna að segja
nei. „Nei, ekki ég,“ „nei, ég
kannast nú ekki við það,“ „nei“.
Svo er það hið almáttuga nei.
Þögnin. Það er mesti misskiln-
ingur að þögn sé sama og sam-
þykki, því ef maður þegir nógu
vel og lengi þegar maður er
spurður, og engum finnst það
óeðlilegt, er maður víst að neita
öllu. Og þegar maður getur
þagað í stað þess að segja já, eða
nei, þá hefur maður náð ótrúlega
langt. Ég læt því vaða, og þegi
svo. NEI!

STUÐ MILLI STRÍÐA
KRISTÍN EVA ÞÓRHALLSDÓTTIR SEGIR NEI

Jákvæði sjúkdómurinn
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VILTU EINTAK
á 199 kr?

Fullt af  vinningum: 
• Í takt við tímann á DVD
• Með allt á hreinu á DVD
• Tónlistin úr myndinni,
fullt af öðrum DVD myndum
og Coca Cola!

“…Séríslenskt 

Fönn Fönn Fönn

SV - MBL

“…bráðvelheppnuð

Skemmtun, grín og fjör…”

ÓHT – Rás 2

SMS LEIKUR

Sendu SMS skeytið 

BTL BSF

 á númerið 

1900 og þú
 gætir  unnið eintak!

Lendir í BT 
30. september!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið. 

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

6 4 9 5 8

9 8 1 3

4 2 9 1

5 9 7

1 7 2 3

6 3 1

7 9 2 5

3 1 6 2

2 4 7 6 8

■ SUDOKU DAGSINS
Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blað-
inu á morgun.

6 2 8 1 7 3 9 5 4

9 7 5 6 8 4 3 1 2

1 4 3 5 9 2 6 7 8

7 8 1 2 3 9 5 4 6

3 5 6 8 4 1 7 2 9

4 9 2 7 6 5 1 8 3

2 3 7 9 5 8 4 6 1

8 6 9 4 1 7 2 3 5

5 1 4 3 2 6 8 9 7

Lausn á gátu gærdagsins

Ég átti fimm
kúlupenna og nú
eru þeir ALLIR
horfnir! Hvað
verður eiginlega
um þá??

Geimverur
koma á nótt-
unni og taka
þá. Þær fíla
staka sokka og
kúlupenna.

Ég VEIT að
þeir eru ein-
hvers staðar
en HVAR??

Vissirðu að
líkami manns-
ins inniheldur
um 600
vöðva?

Beta! Þú ert mjög
vanþakklát kona!

NEI

Ég byggði
þennan
líkama upp
fyrir þig!

Ohh! Það
var nú OF
mikið!

Ég var í 
snyrtingu.

Að sjálfsögðu...
Það er kominn tími til að vaska upp, tími til að þvo þvott,

tími til að baða börnin, tími til að kaupa í matinn, tími til að
borga reikningana, tími til að þvo bílinn, tími til að ryksuga

húsið...

Aldrei spyrja
upptekna
móður hvað
tímanum líði. 

Tími fyrir allt
nema MIG!

Fyrir
sirkusinn?

Bestu og
verstu
leikmenn
sumarsins

Landsbankadeildin





„Hugmyndin með þessari sýn-
ingu var að fjalla um það hvað
hver dagur er margvíslegur og
hvað það er margt sem við erum
að fást við,“ segir Ásta Ólafsdótt-
ir myndlistarkona um sýningu
sína í Nýlistasafninu. Sýninguna
nefnir Ásta Áttarhorn eða
Azimuth sem er tílvísun á stjarn-
fræðilega vídd. Áttarhornið er
hornið sem er á milli þeirrar átt-
ar sem þú vísar til og höfuðáttar. 

„Að vísu er minn dagur og
okkar sem erum í myndlist í
sjálfu sér kannski dálítið mynd-
rænn, þannig að ég tek mynd-
rænu hliðina á þessu og vinn með
hana.“

Í sýningunni eru margvísleg
áhugamál Ástu komin saman og
úr þeim býr hún til eina heild þar

sem hún stefnir saman ýmsu úr
náttúrunni og öðrum menningar-
heimum.

„Ég stilli þessu upp pínulítið
eins og augað alsjáandi og bý til
ákveðna stemningu, meðal ann-
ars út frá áhuga mínum á forn-
leifum.“

Ásta segir tímann leika stórt
hlutverk í sýningunni og þá horfir
hún frekar á jarðsögulegann tíma
en tíma hversdagsveruleikans.

„Jarðfræðilega er tíminn allt
annar en þegar við erum að
vakna á morgnana og hverjar
fimm mínútur eru málið. Sama
gildir um menningarheimana.
Þótt ég sjálf sé innan vestrænnar
menningar hef ég gaman af að
fást við heiminn allan og skoða
hann sem heild. Ég er svona að

leggja minn skerf til þess.“
Ásta segist samt ekki gera

neinar sérstakar kröfur til sýn-
ingargesta.

„Ég ætlast bara til þess að fólk
upplifi sýninguna eins og þegar
það fer á Þingvöll að skoða haust-
litina. Það þarf engar skýringar
af minni hálfu. Hver og einn get-
ur bara fundið sína nálgun.“

Tvær aðrar sýningar eru
einnig í Nýlistasafninu og lýkur
þeim báðum um helgina, eins og
sýningu Ástu. Annars vegar er
það sýning Daða Guðbjörnssonar
sem sýnir þar Málverk og er að
hans sögn eins konar uppgjör við
hugmyndalist. Hins vegar er sýn-
ing Unnars Jónassonar Auðarson-
ar sem kallar sýningu sína „Sam-
anSafn, Rjóður Ákvarðanir“.
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> Ekki missa af ...

... djasshátíð Reykjavíkur, sem stendur
yfir þessa dagana með fjölmörgum sjóð-
heitum tónleikum fram á sunnudag.

... hádegissmelli Stígamóta, þar sem
Þorbjörg Gunnlaugsdóttir lögfræðingur
fjallar um nauðgun frá sjónarhóli kvenna-
réttar í húsi Stígamóta við Hlemm.

... sýningunni Hvernig borg má bjóða
þér?, sem nú stendur yfir í Hafnarhúsinu.

Bækur Guðrúnar Helgadóttur hafa heillað
unga sem aldna síðustu áratugina. Hún varð
sjötug nýverið og í dag kemur út bókin Í Guð-
rúnarhúsi, sem er greinasafn um bækur Guð-
rúnar. Í bókina skrifa níu fræðimenn, en rit-
stjórar eru þær Brynhildur Þórarinsdóttir og
Dagný Kristjánsdóttir. 
Í tilefni af útkomu bókarinnar bjóða Bók-
menntafræðistofnun Háskóla Íslands og
Vaka-Helgafell til útgáfuhátíðar í Hátíðasal
Háskóla Íslands í dag klukkan 17. Dagskráin
stendur í tvo tíma og fyrst tekur Silja Aðal-
steinsdóttir til máls. Erindi hennar nefnist „Í
upphafi var afmæli“.
Dagný Kristjánsdóttir flytur síðan erindi sem
hún nefnir „Að standa með barninu. Guðrún
Helgadóttir – stjórnmálamaður barnanna.“ 
Þær Brynhildur Þórarinsdóttir og Sigþrúður
Gunnarsdóttir flytja einnig erindi, Brynhildur
um kímni í verkum Guðrúnar og Sigþrúður
um þýðingar á verkum hennar.

Leikarar úr Þjóðleikhúsinu lesa einnig upp úr verk-
um hennar og loks verður Guðrúnu afhent bókin Í
Guðrúnarhúsi.

Kl. 12.15 
Sigríður Dúna Kristmundsdóttir,
prófessor í mannfræði við HÍ, fjallar
um Ólafíu Jóhannsdóttur í hádegis-
fyrirlestri sínum, sem haldinn er á
vegum RIKK í Öskju, stofu N132.

menning@frettabladid.is

Til hei›urs Gu›rúnu Helgadóttur

Margbreytileiki daganna

!

Djasshátí› heldur áfram
Djasshátíð Reykjavíkur hófst í
gær og heldur áfram af fullum
krafti í dag. Tónleikar verða í
kvöld bæði á Kaffi Reykjavík og í
Þjóðleikhúskjallaranum. Einnig
verður klúbbur djasshátíðar op-
inn á Póstbarnum.

Á Kaffi Reykjavík leikur Sept-
ett Óskars Guðjónssonar, sem er
skipaður þeim Óskari Guðjóns-
syni og Ólafi Jónssyni á tenórsax-
ófóna, Jóni Páli Bjarnasyni og
Ómari Guðjónssyni á gítara, Jó-
hanni Ásmundssyni á bassa, Pétri
Grétarssyni á slagverk og Matthí-
asi Hemstock á trommur.

Í Þjóðleikhúskjallaranum leik-
ur Karmelgebach, hljómsveit
þeirra Róberts Reynissonar gítar-
leikara, Tobiasar Schirrer á
saxofón, Niko Meinhold á píanó,
Eiríks Orra Ólafssonar á trompet
og Helga Svavars Helgasonar á
trommur.

Í djassklúbbnum á Póstbarnum
leikur síðan kvartettinn Land-
rover frá klukkan 23.
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ÓSKAR GUÐJÓNSSON Septett Óskars
leikur á djasshátíð á Kaffi Reykjavík.

ÁSTA ÓLAFSDÓTTIR Sýningu hennar í Nýlistasafninu við Laugaveg lýkur um helgina.
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„Þannig banka örlögin á dyrnar,“
sagði Ludwig van Beethoven um
upphafið að fimmtu sinfóníu
sinni, sem Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands flytur á tónleikum sínum í
Háskólabíói í kvöld. Engir upp-
hafstaktar hafa náð þvílíkri frægð
og ekkert verk Beethovens hefur
haft jafn mikil áhrif á síðari kyn-
slóðir. Hinn mikli dramatíski
kraftur sem í verkinu býr hefur
ekkert dvínað á tvöhundruð árum.
Barátta tónskáldsins við eigin ör-
lög, heyrnarleysi og einmanaleika
verður næstum áþreifanleg fyrir
eyrum manns. 

Stjórnandi hljómsveitarinnar í
kvöld verður Anne Manson, sem
er ein af þeim fjölmörgu konum
sem undanfarið hafa látið að sér
kveða sem hljómsveitarstjórar.

Hún komst í sögubækurnar fyrir
að hafa fyrst kvenna stjórnað óp-
eruflutningi á Salzburg-hátíðinni. 

Auk fimmtu sinfóníu Beet-
hovens verður í kvöld fluttur
flautukonsert eftir Kalevi Aho. Á
flautuna leikur engin önnur en
Sharon Bezaly, sem tónskáldið
segir vera stórfenglegasta
flautuleikara sem hann hafi
nokkru sinni heyrt í.

Síðast en ekki síst verður verk
Þorsteins Haukssonar, Bells of
Earth, á dagskránni. Gagnrýnend-
ur hafa keppst við að lofa verkið
og sumir vilja meina að það sé
„hápunkturinn á glæsilegum tón-
smíðaferli Þorsteins Hauksson-
ar.“ Þorsteinn er kominn til lands-
ins til þess að vera viðstaddur
flutninginn.

Örlögin drepa á dyr

SHARON BEZALY Hún þykir einn stórkostlegasti flautuleikari heims um þessar mundir.
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Ráðstefnan er haldin af Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands,
Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn (Copenhagen Business School),
Listaháskóla Íslands og Iðntæknistofnun.

Andy Pratt, prófessor
Ágúst Einarsson, prófessor
Hallgrímur Jónasson,
forstjóri Iðntæknistofnunar

Hjálmar H. Ragnarsson,
rektor LHÍ
Mark Lorenzen, prófessor

ATVINNUGREINAR

Ráðstefna um skapandi atvinnugreinar verður haldin í Háskóla Íslands,
Odda stofu 101, laugardaginn 1. október nk. frá kl. 10 til 16.
Erindi ráðstefnunar eru flutt á ensku. Allir velkomnir.

DAGSKRÁ
10.00-10.10  Ávarp ráðherra

Valgerður Sverrisdóttir,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

10.10-11.30  Skapandi atvinnugreinar - yfirlit
Mark Lorenzen, prófessor í Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn.
Umgjörð skapandi atvinnugreina.
Smári S. Sigurðsson, fjármála- og gæðastjóri Iðntæknistofnunar.
Norræna nýsköpunarmiðstöðin.
Ása Richardsdóttir, framkvæmdastjóri Íslenska dansflokksins.
There is no business like show business....
Stjórnandi: Ágúst Einarsson, prófessor í Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla
Íslands.

11.30-12.30  Þættir innan skapandi atvinnugreina
Andy Pratt, prófessor í London School of Economics.
Auglýsingar, sköpun og stefna stjórnvalda.
Ágúst Einarsson, prófessor í Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla  Íslands.
Skapandi atvinnugreinar og hagræn áhrif menningar á Íslandi.
Kjartan Ólafsson, prófessor í Listaháskóla Íslands.
Atvinnusköpun í tónlistargeiranum.
Stjórnandi: Gylfi Magnússon, forseti Viðskipta- og hagfræðideildar Háskóla Íslands.

12.30-13.30  Hlé

13:30-15.00  Hönnun
Nicholas O´Keefee, MS, Háskóli Íslands.
Íslenski hönnunarmarkaðurinn.
Tina Brandt Husman, prófessor í Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn.
Danski hönnunarmarkaðurinn.
Margrét Sigrún Sigurðadóttir, MS, Háskóli Íslands og CBS.
Tískuhönnun á Íslandi.
Guðbjörg Gissurardóttir, grafískur hönnuður.
Hönnunarvettvangur.
Stjórnandi: Hjálmar H. Ragnarsson, tónskáld og rektor Listaháskóla Íslands.

15.15-16.00  Pallborð
Skipta skapandi atvinnugreinar máli fyrir Ísland?
Skilgreiningar, listsköpun, opinber stuðningur og stefna, vaxtarmöguleikar,
samstarf milli landa.
Þátttakendur:

Stjórnandi: Margrét Sigrún Sigurðardóttir, doktorsnemi

Viðskipta- og hagfræðideild
Háskóla Íslands
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28. sept. – 2. okt. 2005

Reykjavik Jazz Festival

Í kvöld
Tíu ungir leiklistarnemar stíga á
svið í Borgarleikhúsinu í kvöld og
frumsýna leikritið Forðist okkur,
sem unnið er upp úr myndasögu-
bókum Hugleiks Dagssonar.

„Þessi húmor er orðinn hluti af
lífi manns í dag,“ segir Stefán Hall-
ur Stefánsson, einn leikaranna. „Við
erum búin að vera svo lengi í þessu
að við erum orðin dofin fyrir því að
þetta geti verið svolítið á grensunni,
en svo fattaði ég það allt í einu núna
fyrir skömmu hvað við erum að
fjalla um.“

Sögur Hugleiks þykja skemmti-
legar, kaldhæðnar, grófar, ljótar,
fallegar, ósmekklegar, gróteskar og
rómantískar, allt þetta í senn og ef-
laust gæti vafist fyrir einhverjum
að setja þær á svið í leikhúsi svo vel
fari.

„Hann Hugleikur skrifaði sjálf-
ur verk upp úr sögunum sínum og
við höfum verið að prófa ýmsar
ólíkar aðferðir til að nálgast þetta
verk hans. Þetta eru í rauninni bara
brandararnir hans í leikrænu formi,
ákveðnar kringumstæður sem við
komum inn í annað hvort rétt á und-
an eða rétt á eftir. Samt er rauður
þráður í gegnum verkið, það er sögð
þarna saga. Brandararnir tengja þá
sögu saman, en svo er það spurning
hvort kemur á undan, hænan eða
eggið, sagan eða brandararnir.“

Auk Stefáns Halls er leikhópur-
inn skipaður þeim Aðalheiði Hall-
dórsdóttur, Birgittu Birgisdóttur,
Dóru Jóhannsdóttur, Halldóru
Malín Pétursdóttur, Jörundi Ragn-
arssyni, Magneu Björk Valdimars-
dóttur, Sveini Ólafi Gunnarssyni,
Vali Frey Gunnarssyni og Víði Guð-
mundssyni.

Hver leikari fer með mörg lítil

hlutverk, en auk þess fara þeir
flestir með stærri hlutverk sem
áberandi eru í verkinu.

„Minn aðalgæi heitir Orri og
hann er metrómaðurinn frá helvíti,“
segir Stefán Hallur. „Hann er bara
siðferðisglæpamaður, hefur enga
siðferðiskennd í rauninni og lifir
eingöngu fyrir útlitið. Hann lifir og
hrærist í yfirborðsmennskunni, er

alltaf tipp topp en á sér mjög inni-
haldslaust líf.“

Sýningin er samvinnuverkefni
CommonNonsense og Nemenda-
leikhúss LHÍ. Leikstjórar eru Stef-
án Jónsson og Ólöf Ingólfsdóttir,
leikmynd og búningar eru í höndum
Ilmar Stefánsdóttur, lýsingu annast
Egill Ingibergsson og hljóðmynd
skapar Davíð Þór Jónsson.

Svolíti› á grensunni

STÖKKTU BARA Sveinn Ólafur Gunnarsson fer með hlutverk Viðars sem lendir á eintali
við Guð í Forðist okkur.



■ ■ TÓNLEIKAR
� 12.00 Gunnar Guðbjörnsson ten-

ór og Antonía Hevesi píanóleikari
flytja aríur og ítölsk ljóð eftir Verdi,
Donaudy, Buratti og Cilèa á hádegis-
tónleikum í Hafnarborg.

� 20.30 Be bop septett Óskars
Guðjónssonar leikur á Djasshátíðar-
tónleikum á Kaffi Reykjavík. Septett-
inn skipa þeir Óskar Guðjónsson og
Ólafur Jónsson á tenórsaxófóna,

Jón Páll Bjarnason og Ómar Guð-
jónsson á gítara, Jóhann Ásmunds-
son á bassa, Pétur Grétarsson á
slagverk og Matthías Hemstock á
trommur.

� 22.30 Karmelgebach á Djasshátíð
í Þjóðleikhúskjallaranum. Róbert
Reynisson leikur á gítar, Tobias
Schirrer á saxófón, Noko Meinhold
á píanó, Eiríkur Orri Ólafsson á
trompet og Helgi Svavar Helgason
á trommur.

� 23.00 Kvartettinn Landrover leikur
á klúbbi Djasshátíðar á Póstbarnum.

� Japanski víbrófónleikarinn Taiko
Saito og þýski píanólaikarinn Niko
Meinhold leika á miðnæturtónleik-
um Djasshátíðar í Þjóðleikhúskjallar-
anum.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Nemendaleikhús Listahá-

skóla Íslands frumsýnir í samvinnu
við CommonNonsense leikritið
Forðist okkur eftir Hugleik Dagsson
á litla sviði Borgarleikhússins. Leik-
stjórar eru Stefán Jónsson og Ólöf
Ingólfsdóttir.
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Fös. 30. september
Lau. 1. október
Lau. 8. október

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 

STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren
Lau 1/10 kl. 14, Sun 2/10 kl. 14, 
Sun 9/10 kl. 14, Sun 16/10 kl. 14

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi 28. okt. 

Miðaverð á forsýningar aðeins kr. 2.000,-
Í kvöld kl. 20 UPPSELT, Fö 30/9 kl 20
UPPSELT,  Lau 1/10 kl 20 (sýning á ensku),
Fi 27/10 kl. 20.HÍBÝLI VINDANNA

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

SALKA VALKA
fim 15/10 FRUMSÝNING UPPSELT

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

FORÐIST OKKUR

– NEMENDALEIKHÚSIÐ/COMMON NONSENSE
Höf. Hugleikur Dagsson 
Í kvöld Frumsýning UPPSELT 
Lau 1/10 kl. 20 
Su 2/10 kl. 20 

MANNTAFL
Su 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20, Fö 14/10 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 UPPSELT,
Lau 8/10 kl. 20 UPPSELT, Su 9/10 kl. 20 UPPSELT,
Sun 16/10 kl. 20 AUKASÝNING

BELGÍSKA KONGÓ
Sýnt hjá Leikfélagi Akureyrar
Fö 31/9 kl. 20, Lau 1/10 kl. 20

LÍFSINS TRÉ
Fö 21/10 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELT
Lau 22/10 KL. 20, Fi 27/10 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 

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

HAFNARFJARÐAR

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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Smáskáldsagan Manntafl eftir aust-
urríska rithöfundinn Stefan Zweig
hefur heillað unnendur bókmennta
frá því hún kom út um miðbik síð-
ustu aldar. Ég var mjög ungur að
árum þegar ég hlustaði hugfanginn
á útvarpsleikgerð sögunnar sem flutt
var einhvern tíma snemma á sjö-
unda áratugnum. Þá þótti spenn-
andi fjölskylduskemmtun að setjast
fyrir framan útvarpið og hlusta á góð
leikrit.

Þessi magnaða saga tók sér ból-
festu í huga mér og þegar kom fram
á unglingsár greip ég á bókasafninu
lítið brúnt kver sem hafði að geyma
þessa sögu ásamt annarri eftir sama
höfund, flýtti mér með hana heim
og las hana með áfergju. Þá rifjuðust
strax upp fyrstu kynni mín af þessari
sögu og þá orðinn nokkuð eldri með
örlítið meiri skilningi naut ég sög-
unnar til hins ýtrasta. Það var eink-
um þess vegna að ég var fullur til-
hlökkunar að sjá Manntafl lifna á
Nýja sviði Borgarleikhússins. 

Þór Tulinius hefur gert einfalda og
aðgengilega leikgerð upp úr þýðingu
Þórarins Guðnasonar og þótti mér
einkar ánægjulegt og mikil tilbreyt-
ing frá hversdagslegum og raunsæ-
islegum leiktexta sem alla jafna ber
fyrir hlustir manns í samtíma leikrit-
um að heyra fallegar myndlíkingar
og skáldskap í leikhúsinu. Þrátt fyrir
að maður hafi ekki nema mjög tak-
markaða og yfirborðslega innsýn í
heim skáklistarinnar þá er svo sann-
arlega hægt að njóta verksins og sú
spenna sem getur falist í því að tefla
eina skák kristallast einkar vel í þess-
ari litlu sögu. 

En hún fjallar ekki bara um mann-
tafl lífsins heldur færir manni heim
sanninn um það hve skammt er á
milli þess að rækta með sér hæfi-
leika sem geta orðið að snilligáfu og
þess að hverfa inn í heim vitfirringar-
innar þaðan sem maður á aldrei aft-
urkvæmt. Margir eru þeir listamenn-
irnir sem feta hið vandrataða einstigi
þarna á milli og margir eru þeir sem
hafa tortímt sjálfum sér þrátt fyrir
snilligáfuna en sem betur fer eru
alltaf til þeir sem skilja eftir sig eitt-
hvað handa okkur hinum meðaljón-
unum til að læra af og gefa okkur
möguleika á að komast þó ekki væri
nema upp að hliðinni á þeim. 

Einleikur Þórs Tuliniusar er falleg-
ur, smekklegur og einlægur. Hér er
það handverk leikarans sem mestu
ræður um hvort sýningin heppnast
eður ei. Vissulega er einföld og
smekkvís leikmynd Rebekku Ránar
þénanleg og til þess fallin að styðja
við leikarann og sömuleiðis beiting
ljósanna í hárfínu samspili við lát-
lausa hljóðmynd Davíðs Þórs. En að
öllum sem að sýningunni standa
ólöstuðum er það túlkun leikarans á
sviðinu sem skiptir höfuðmáli. 

Þór Tulinius er bæði fær og reynd-
ur leikari og það kann kollegi hans
Hilmir Snær að færa sér í nyt. Hér
eru tveir leikarar að vinna saman þar
sem annar er í hlutverki leikstjórans.

Þessi samvinna skilar sér afskaplega
fallega inn í þessa sýningu og það
sem rís hæst er lýtalaus einlægni
Þórs í túlkun sinni á Dr. B. Þór spinn-
ur hárfínan þráð í gegnum þau þrjú
lög að vera sögumaður, persónan að
segja sögu sína og lifir svo þá at-
burðarás sem gerir Dr. B að þeirri
brothættu persónu sem við sjáum í
byrjun og lok verksins. Inn á milli
dregur hann upp úr skúffu sinni aðr-
ar persónur á borð við nýríka Amerí-
kanann Connor og hinn einþykka
sveitadurg sem á að heita margfald-
ur heimsmeistari í skák. 

Þær persónur vekja kátínu áhorf-
andans og er það auðvitað alltaf
þakklátt, en hin erfiða reynsla Dr. B
af einangrunarvist þar sem skynfær-
in eru vísvitandi svelt þar til hann
drekkur í sig skákbókina góðu segja
okkur annars konar sögu af þeim
sem ekki nutu þeirrar náðar að geta
ræktað mannsandann í friðsamlegu
og kærleiksríku umhverfi. Þeirra sem
verða undir í valdabrölti og styrjald-
arátökum óvandaðra manna sem
svífast einskis til að ná markmiðum
sínum hversu afkáraleg sem þau
kunna að vera. Listamennirnir sem
standa að þessari sýningu nálgast
viðfangsefni sitt af virðingu og auð-
mýkt og gera sér ljóst hve dásam-
lega sigra mannsandinn og getur
unnið.

LEIKLIST 
VALGEIR SKAGFJÖRÐ 

Leiklist
Eftir: Stefan Zweig
Borgarleikhúsið
Samvinnuverkefni Þíbilju og L.R.

Þýðing: Þórarinn Guðnason. Leikgerð:
Þór Tulinius. Leikmynd: Rebekka Rán
Samper. Tónlist: Davíð Þór Jónsson. 
Lýsing: Kári Gíslason. Leikstjóri: Hilmir
Snær Guðnason. Leikari: Þór Tulinius

Niðurstaða: Listamennirnir sem standa
að þessari sýningu nálgast viðfangsefni
sitt af virðingu og auðmýkt og gera sér
ljóst hve dásamlega sigra mannsandinn
og getur unnið.

Snilldin og vitfirringin



■ ■ SKEMMTANIR
� 22.00 Hljómsveitin Benzín spilar á

Gauknum. Hljómsveitin leikur blúsað
rokk frá árunum í kringum 1970. 

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 12.00 Þorbjörg Gunnlaugsdóttir

lögfræðingur fjallar um „Nauðgun frá
sjónarhorni kvenréttar“ í Hádeg-
issmelli Stígamóta, nýrri fundaröð
sem haldin verður annan hvern
fimmtudag í húsi Stígamóta að
Hverfisgötu 115. 

� 12.15 Sigríður Dúna Kristmunds-
dóttir, prófessor í mannfræði við HÍ,
flytur hádegisfyrirlestur á vegum
RIKK í Öskju, stofu N132. Erindið ber
yfirskriftina „Um móðurina í lífi og
störfum Ólafíu Jóhannsdóttur“.

■ ■ FUNDIR
� 20.30 Umræðufundur Náttúruvakt-

arinnar verður haldinn á Grand Rokk.
Flutt verða stutt erindi og síðan
verða almennar umræður um
áherslur í starfinu. Að því búnu spila
Megas og Súkkat.

■ ■ SAMKOMUR
� 17.00 Silja Aðalsteinsdóttir, Dag-

ný Kristjánsdóttir, Brynhildur Þór-
arinsdóttir og Sigþrúður Gunnars-
dóttir taka til máls á útgáfuhátíð,
sem efnt verður til í Hátíðarsal Há-
skóla Íslands í tilefni af útkomu bók-
arinnar Í Guðrúnarhúsi, sem er
greinasafn um bækur Guðrúnar
Helgadóttur. Einnig verður lesið úr
Óvitum, og Guðrúnu verður afhent
bókin, sem kemur út í tilefni af sjö-
tugsafmæli hennar.

■ ■ SÝNINGAR
� 15.00 Opinn skipulagsdagur verður

í Hafnarhúsinu til klukkan 22. Ráð-
gjafafyrirtækið Alta býður öllum
landsmönnum að taka þátt í fjöl-
breyttri hugmyndavinnu um framtíð-
arskipulag Vatnsmýrarinnar í tengsl-
um við sýninguna Hvernig borg má
bjóða þér?

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.
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Gunnar Guðbjörnsson tenór-
söngvari er gestur Antóníu
Hevesi píanóleikara á hádegistón-
leikum í Hafnarborg. Hádegistón-
leikarnir eru að jafnaði haldnir
fyrsta fimmtudag hvers mánaðar,
en af óviðráðanlegum ástæðum
þurfti að færa hádegistónleika
októbermánaðar til síðasta
fimmtudags septembermánaðar.

Gunnar er einn helsti óperu-
söngvari þjóðarinnar og fer á
næstunni með hlutverk Peters
Quint í óperunni Tökin hert eftir
Benjamin Britten, sem frumsýnd
verður í Íslensku óperunni í
næsta mánuði.

Þau Gunnar og Antonía ætla að
flytja aríur og ljóð frá Ítalíu og
Frakklandi.

Gunnar syngur me› Antoníu

GUNNAR GUÐBJÖRNSSON Syngur á
hádegistónleikum í Hafnarfirði.



Nú er sá tími að kvikmyndahúsin
eru að hreinsa út af lagernum. Það
styttist í stórmyndir vetrarins og á
þær má ekkert skyggja. Á föstu-
daginn verða fjórar nýjar kvik-
myndir frumsýndar. Þær eru þó
þess eðlis að ekki hefur mikið farið
fyrir þeim í kvikmyndaheiminum.
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin fer
enda af stað í dag en hún mun
væntanlega draga eitthvað úr að-
sókn á hinar „hefðbundnu“ myndir.

Það telst þó alltaf til stórtíðindi
þegar Wes Craven frumsýnir nýja
mynd. Hann er maðurinn á bak við
Scream-myndirnar svo ekki sé
minnst á Freddy Kruger. Hans
nýjasta verk heitir Red Eye og
skartar Rachel McAdams í aðal-
hlutverki en hún heillaði Owen
Wilson síðast upp úr skónum í
Wedding Crashers. Myndin segir
frá Lisu Reisert sem er nauðbeygð
til að taka þátt í morði á heima-
varnarráðherra Bandaríkjanna ef
hún vill bjarga föður sínum sem er
í haldi mannræningja. Minnir
söguþráðurinn óneitanlega á Nick
of Time með Johnny Depp en
fingraför Cravens verða eflaust út
um allt.

Það eru þau Diane Lane og John
Cusack sem fara með aðalhlut-
verkin í Must Love Dogs. Segir
myndin frá leikskólakennaranum
Söruh Nolan sem er nýskilin.
Áhugamál fjölskyldu hennar er að
koma stúlkunni á stefnumót en þau
eru flest misheppnuð. Eftir nokkra
stund ákveður Sarah að hún vilji

aldrei fara aftur á stefnumót. Hún
lætur þó tilleiðast að fara á stefnu-
mót þar sem dálætis á hundum er
krafist. Sarah á engan hund en fær
lánaðan einn. Það sem hún veit
ekki er að maðurinn sem hún á að
hitta hefur líka fengið sinn hund
lánaðan.

Knattspyrna hefur á undan-
förnum árum orðið að einni vin-
sælustu íþrótt í heimi og má í raun
líkja uppgangi íþróttarinnar við
„bítlaæði“. Fjölda drengja og

stúlkna dreymir um að feta í fót-
spor Davids Beckham, Ronaldinho
og Thierry Henry. Kvikmyndin
Goal! fjallar um Santiago sem
dreymir um að verða atvinnu-
knattspyrnumaður. Þar sem hann
býr í Los Angeles fyllist drengur-
inn vissu um að þetta sé einungis
draumur. Honum býðst þó óvænt
tækifæri þegar útsendarar
Newcastle koma auga á hann og
bjóða honum samning. Fjöldi
þekktra knattspyrnumanna kemur

við sögu í myndinni, þeirra á með-
al áðurnefndur Beckham og Zida-
ne auk leikmanna Newcastle.

Að endingu verður hér minnst
á barnamyndina Óskar og Jóse-
fínu sem er sjálfsætt framhald
jóladagatalsins vinsæla sem sýnt
var á Stöð 2. Að þessu sinni
kemst Jósefína yfir tímavél sem
getur flutt hana á milli árhund-
ruða eins og ekkert sé. Sögusvið
þessarar myndar er þó fyrst og
fremst miðaldir.
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Óskar og Jósefína

Aðeins var kominn einn dómur um
myndina.

Red Eye

Internet Movie Database: 6,7 / 10
Rottentomatoes: 81% / Fresh
Metacritic: 7,2 / 10

Goal!

Ekki voru komnir neinir dómar um
myndina.

Must Love Dogs

Internet Movie Database: 5,9 / 10
Rottentomatoes: 35 % / Rotten
Metacritic: 4,8 / 10

FRUMSÝNDAR UM HELGINA

(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) Mannrán, tímavél og fótbolti

STAR WARS Átta aðilar hafa verið kærðir fyrir að stela eintaki af nýjustu Stjörnustríðs-
myndinni og dreifa henni á vefinn.

You can’t do
this to me,

I’m an
AMERICAN.

Marion er með það á hreinu hver réttindi hennar
eru þegar henni er rænt í Indiana Jones-myndinni

Raiders of the Lost Ark.

bio@frettabladid.is

John Cusack er af mikilli skemmti-
iðnaðarætt. Öll fjölskylda hans lifir
og hrærist í þessum heimi. Það eru
þó einungis hann og systir hans,
Joan Cusack, sem hafa náð að
skapa sér eitthvað nafn. 
Hann kom fyrst fram í kvikmynd-
inni Class, þá aðeins sautján ára
gamall. Meðleikarar hans í henni
voru Rob Lowe og Andrew
McCarthy sem báðir voru taldar
miklar vonarstjörnur fyrir
Hollywood. Það mó þó segja að
aðeins Cusack hafi haldið sér í ná-
lægð við toppinn.
Cusack er þessi ólíklega hetja. Per-
sónur hans eru yfirleitt frekar örar
en ákaflega klárar, með munninn
fyrir neðan nefið og sjá lausnir í
hverju horni. Í Grosse Point Blank
lék hann leigumorðingjann Martin

Q. Blank sem sækir endurfundi
skólafélaga sinna til að drepa einn
þeirra. Hann breytti þó algjörlega
um stíl þegar hann gekk til liðs við
Jerry Bruckheimer og lék í hasar-
myndinni Con Air. Sjálfur útskýrði
Cusack val sitt með því að stund-
um yrðu menn að taka fjárhagslega
skynsamar ákvarðanir. Stærsti leik-
sigur Cusacks var þó í kvikmynd-
inni Being John Malkovich en þar
var hann í hlutverki Craigs
Schwartz sem villist inn í heila
Johns Malkovich.
Ferill Cusacks er á stöðugri uppleið
og hefur hann eignast mjög traust-
an aðdáendahóp. Leikarinn er enn
fremur með sína eigin klíku í
Hollywood sem heitir The New
Criminals sem stóð einmitt að
Gross Point Blank.

> Ekki missa af ...
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykja-
vík. Framtak aðstandenda er til fyrir-
myndar þó eflaust séu einhverjir sem
þekki engan af þeim gestum sem hing-
að koma. Þarna gefst okkur tækifæri til

að kynnast
kvikmynda-
gerðarmönn-
um sem hafa
kosið að
standa fyrir
utan mark-
aðsvæðingu og
sölumennsku.
Meðal athyglis-
verðra mynda
má nefna Veg-
irnir, My Sum-

mer of Love og Adam’s Æbler. Þetta er
hátíð sem enginn ætti að láta framhjá
sér fara. Formaður dómnefndar verður
Pawel Pawlikowski.

Óvænta hetjan
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Átta einstaklingar hafa verið
kærðir af bandarískum yfirvöld-
um fyrir að dreifa ólöglegum upp-
tökum af síðustu Stjörnustríðs-
myndinni en myndin var frum-
sýnd um jólin í fyrra. Degi áður
en Lucas rölti eftir rauða dreglin-
um í Los Angeles gátu netverjar
hlaðið henni niður af netinu.

Samkvæmt málskjölum réttar-
ins í Los Angeles var eintaki af
myndinni rænt frá framleiðslu-
deild í Kaliforníu en talið er að
einn sakborninga hafi unnið þar.

Samkvæmt saksóknaranum í
Los Angeles hefur Albert Valente

verið kærður fyrir stuld frá
vinnustað sínum en hann virðist
vera höfuðpaurinn í þessu máli.
Sex aðrir hafa verið kærðir fyrir
brot á höfundarrétti og Marc
Hoaglin hefur verið kærður fyrir
að dreifa efninu á vefnum.
Hoaglin gæti átt yfir höfði sér
þriggja ára fangelsi ef hann verð-
ur fundinn sekur en réttarhöldin
fara fram í næsta mánuði. Það er
ljóst að kvikmyndagerðamenn
munu fylgjast vel með þessum
málum enda hafa þeir barist ötul-
lega gegn ólöglegum eintökum á
vefnum. ■

Átta kær›ir í 
Stjörnustrí›smálinu

CUSACK Hann hefur þótt mikill kvennabósi enda átt í
ástarsambandi við Minnie Driver og Neve Campell.
Cusack hefur alltaf haldið tryggð við fjölskyldu sína sem
kemur reglulega fram í myndum hans.

ÓSKAR OG JÓSEFÍNA Kvikmyndin er sjálfstætt framhald af jóladagatalinu vinsæla sem var sýnt á Stöð 2 síðustu jól.



S E N A ,  B R O A D W AY  o g  B Y L G J A N  K Y N N A

S Ö N G B Ó K  B J Ö R G V I N S  H A L L D Ó R S S O N A R

1 9 7 0 - 2 0 0 5

    góða skemmtun

ÁR & ÖLD
SÖNGBÓK BJÖRGVINS HALLDÓRSSONAR

Þreföld stórkostleg safnplata 
sem inniheldur 
70 lög, þar af 4 ný!

KEMUR Í VERSLANIR 
MÁNUDAGINN 31. OKT.

Söngkabarett eftir 
Gísla Rúnar byggður 

á söngferli 
Björgvins Halldórssonar.

Leikstjóri: Hjálmar Hjálmarsson. 
Leikmynd og búningar: 

Björn G. Björnsson.
 

Björgvin Halldórsson fer fyrir 
hópi margra af bestu 

listamönnum þjóðarinnar 
í þessari einstöku sýningu.

MIÐASALA HAFIN Á BROADWAY!
Frumsýning 12. nóvember!
18. nóv. 
19. nóv. 
25. nóv. 
26. nóv. 
2. des.

3. des.
9. des.
10. des.
16. des.
17. des.

Sími: 533 1100Netfang: broadway@broadway.is



46 29. september 2005 FIMMTUDAGUR

„Allar mínar bernskuminningar
tengjast mat og á gömlum óskalista
sem ég skrifaði átta ára var mat-
reiðslubók,“ segir matargyðjan
Nanna Röngvaldardóttir, sem í dag
opnar stærsta matarvef landsins,
nefnilega gestgjafinn.is, en Nanna
hefur um árabil starfað sem blaða-
maður Gestgjafans ásamt því að
skrifa matreiðslubækur með eigin
göldróttu og girnilegu matarupp-
skriftum og lostætisfróðleik.

„Í eldhúsinu fór ég barnung að
gera ýmsar tilraunir í eldhúsinu,
sem ekki voru alltaf vinsælar,“
segir Nanna, sem í dag er annálað-
ur kokkur af Guðs náð, þótt hún
hafi aldrei unnið á veitingahúsi.

„En ég er með sjókokkapróf
þótt ég hafi aldrei farið á sjó. Tók
það í menntaskóla til tvöfaldra ein-
inga upp í einingatap vegna slakrar
mætingar í tímum,“ segir Nanna,
sem ásamt ritstjóra Gestgjafans og
forseta Íslands mun opna vefinn í
Ásmundarsafni í dag og ritstýra
upp frá því.

„Þetta er gamall draumur sem

nú verður loks að veruleika. Á vefn-
um er uppskriftabanki með 5.000
uppskriftum, en við munum sífellt
bæta við nýjum og gömlum, enda til
þúsundir úr eldri Gestgjöfum, auk
þess sem ég mun setja inn áður
óbirtar uppskriftir úr eigin safni,“
segir Nanna, sem sjálf hefur aldrei
getað farið eftir mataruppskrift.

„Ég á gífurlegt safn matreiðslu-
bóka og gríp hugmyndir hér og þar,
en hef alltaf leikið af fingrum fram
yfir pottunum. Því var strembið
þegar ég þurfti að venja mig á að
skrifa uppskriftir,“ segir hún
brosmild, en á nýja matarvefnum
mun Nanna svara spurningum,
halda úti matarbloggi og stýra
spjallvef um allt sem tengist mat-
arnautninni.

„Íslendingar hafa æ meiri
áhuga á mat og matarmenningu, og
við alltaf fengið mikið af fyrir-
spurnum, sem eykst stöðugt. Ég
hef alltaf viljað hafa mikil sam-
skipti við fólk um mat og reynt að
bregðast fljótt við þeim fyrir-
spurnum. Ef ég þekki sjálfa mig

reikna ég með að engu skipti hvaða
dagur sé eða klukkan slær; fólk má
alltaf reyna að ná til mín á vefnum.
Það er aldrei að vita nema ég sé við
tölvuna og svari.“

Samhliða opnun vefsíðunnar í
dag kemur út fyrsta bókin í mat-
reiðslubókaflokki Gestgjafans sem
koma mun út nokkrum sinnum á
ári í 100 síðna formi með 45 upp-
skriftum. Að þessu sinni er bókin
um lambakjöt.

„Bókina fá áskrifendur Gest-
gjafans fría í tilefni dagsins, og að-
gang að uppskriftum vefjarins
munu þeir einir hafa, auk greina úr
blaðinu. Hver áskrifandi fær sitt
eigið svæði þar sem hann getur
safnað uppskriftum af vefnum og
skrifað inn nýjar úr eigin ranni. Að
öðru leyti verður aðgangur opinn
með uppskrift, víni og hráefni vik-
unnar, auk aðgangs að spjalli,
bloggi og fleiru, en ekki verður
hægt að kaupa aðgang að síðunni
án þess að gerast áskrifandi að
Gestgjafanum líka.“

thordis@frettabladid.is

NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR, RITSTJÓRI GESTGJAFINN.IS Tímaritið Gestgjafinn opnar í dag stærsta matarvef landsins með yfir
5.000 uppskriftum. Nanna er ritstjóri vefsins og mun verða notendum innan handar með ráðgjöf, spjall, fróðleik og fleira, enda knúin
brennandi þörf fyrir samskipti við aðra um töfra matarlistar og matarlystar.

Gúrkan skorin í litla teninga. 

Tómatarnir skornir í helminga, fræin 

skafin úr þeim með skeið og þeir 

síðan skornir í teninga. Rauðlaukurinn 

skorinn í litla bita og paprikurnar 

fræhreinsaðar og skornar í teninga. 

Öllu blandað saman í skál. Safinn 

kreistur úr sítrónunni og hristur 

saman við olíu, steinselju, graslauk, 

pipar og salt. Hellt yfir grænmetið og 

blandað vel. Látið standa nokkra 

stund.

Borið fram t.d. sem meðlæti með 

grillmat eða steiktu kjöti eða fiski.

1 stór íslensk gúrka

3 íslenskir tómatar, þroskaðir

1 lítill rauðlaukur

1/2  íslensk græn paprika

1/4 íslensk gul paprika, má 
vera rauð

1 sítróna

3 msk. ólífuolía

1/2-1 steinseljuknippi, saxað

3-4 msk. graslaukur, saxaður 
(má nota vorlauk)

3/4 tsk. nýmalaður pipar, 
helst regnbogapipar (fimmlit 
piparblanda)

salt

Fleiri ljúffengar uppskriftir og fróðleikur á www.islenskt.is
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Jólabakstur me› ömmu og mömmu

Bjór og snafs þykja góðir meðreiðar-
sveinar í haustkuldanum og víst er að
Faxe Extra Strong, 10% bjórinn frá Faxe,
yljar mönnum hressilega. Má segja að
vegna hins háa alkóhólinnihalds sé hann
bjór og snafs í senn, eins og einn ágætur
maður orðaði það. Þrátt fyrir styrkleik-
ann er Faxe Extra Strong óvenjulega
bragðmildur, hefur ekki remmuna sem
oft einkennir sterka bjóra. 

Faxe Extra Strong er nú kominn í nýj-
an búning, hálfgerð víkingaklæði, eins og
aðrir bjórar frá Faxe. Þar leikur litli vík-
ingurinn aðalhlutverk sem tákn Faxe.
Verð í vínbúðum 399 kr. í 50 cl dós

FAXE 10%: 

Gó›ur í kuldanum

...........@frettabladid.is

MATGÆÐINGURINN MARGRÉT ELÍSA HARÐARDÓTTIR FEGURÐARDROTNING

> kryddaðu tilveruna ...

...með hreinu og aukefna-
lausu kryddi frá Potta-
göldrum.

Hvaða matar gætir þú síst verið án?
Ég gæti síst verið án matar frá Mexíkó.

Fyrsta minningin um mat? Jólabakst-
ur með ömmu og mömmu stendur
upp úr. Það var alltaf bakað fyrir hver
jól. Hálfmánar með rabarbarasultu
voru í miklu uppáhaldi hjá mér.

Er einhver matur sem þér finnst
vondur? Nei. Ég hef lagt það í vana
minn að prófa allan mat allavega einu
sinni. Ég er samt ekkert voðalega hrifin
af ostrum.

Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Það var máltíð sem ég fékk þegar ég
var úti í San Felipe í Mexíkó. Þar fékk

ég fiskrétt með pico di gallo sem
smakkaðist mjög vel. Eftir á fékk ég að
vita að fiskurinn væri hrár. Eftir þetta
fór ég að borða sushi. 

Leyndarmál úr eldhússkápnum? Það
er kryddið herbamare. En það eru
grænmeti og jurtir úr lífrænni ræktun.
Ég nota það mjög mikið við elda-
mennskuna.

Hvað borðar þú þegar þú þarft að
láta þér líða betur? Þá borða ég
súkkulaði. Ég fer yfirleitt niður í Nóa
Siríus og kaupi mér fullt af súkkulaði.

Hvað áttu alltaf til í ísskápnum? Ég á
alltaf til skyr. Það er nú bara það eina.

Ef þú yrðir föst á eyðieyju,
hvaða mat myndir þú taka með
þér? Ég myndi taka með mér
„big burrito“. Það er svo rosa-
lega matarmikið. Næstum
heilt kíló.

Hvað er það skrítnasta
sem þú hefur borðað?
Það var kengúrukjöt
sem ég smakkaði úti í
Ástralíu. Það var svolít-
ið svipað kjúklingi á
bragðið. Lyktin var
samt svolítið svipuð
hrossakjöti. Ég held
að ég myndi ekki vilja
smakka það aftur.

Þráði matreiðslubók átta ára

GLENFIDDICH: Skemmtilegt smakksafn
William Grant's var fyrsta fyrirtækið til að
setja maltviskí á almennan markað utan
Skotlands, hið heimskunna viskí Glenfiddich
sem er mest selda maltviskí veraldar. Mest-
allt viskí sem er framleitt er blandað viskí,
oft frá ýmsum brugghúsum. Betri brugg-
húsin höfðu hins vegar alltaf búið til gæða
maltviskí en þau fengust ekki utan
Skotlands fyrr en Grant's setti Glenfidd-
ich á markaðinn árið 1963. Þótti það ákaf-
lega djarfur leikur en það reyndist svo
sannarlega markaður fyrir gæðaviskí. Í
dag er Glenfiddich vinsælasta maltviskí
veraldar.

Þeir sem vilja kynna sér þetta eðalviski
ættu að fjárfesta í smakksafninu Glenfidd-
ich Tasting Collection. Það fæst í Heiðrúnu
og Kringlunni og inniheldur 12 ára Reser-
ve, 15 ára Solera Reserve sem þroskað er í
sjerrítunnum og 18 ára Ancient Reserve.
Verð í vínbúðum 5.990 kr.
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Vín frá Gallo hafa verið feikivinsæl á Íslandi um árabil.
Ein söluhæsta lína af vínum frá fyrirtækinu heitir Sierra
Valley. Kassavín úr þrúgunum cabernet sauvignon og
chardonnay hafa fengist hér um nokkurt skeið við mikl-
ar vinsældir og nú hefur verið ákveðið að lækka verð á
vínunum um 100 kr. í vínbúðunum. Einnig er komið í vín-
búðirnar kassavín úr þrúgunni White Grenache og fæst
það í flestum stærri vínbúðum.

Þrúgurnar í Sierra Valley vínunum koma frá Central
Valley í Kaliforníu en dalurinn liggur við fætur hins goð-
sagnakennda fjallgarðs Sierra Nevada. Þar skín sólin allt
árið um kring og hitinn getur orðið mikill á daginn en
kólnað svo mjög á nóttunni og hentar þetta loftslag afar
vel til að framleiða ávaxtarík og frískleg vín. Sierra
Valley vínlínan er breið og fjölbreytileg. Andstæðurnar í
loftslaginu endurspeglast í vínunum. Rauðvínin eru með
sólbökuðum berjakeim en hvítvínin eru frískleg og
hressandi. Vínin eru ódýr og auðdrekkanleg og henta vel
í boð og með fjölbreyttum mat.

Hvernig er stemningin:
Á Greifanum ríkir fjöl-
skyldustemning. Þetta
er einn af vinsælustu

veitingastöðum Akureyrarbæjar og
er tilvalinn fyrir einstaklinga, hópa
og fjölskyldur sem vilja eiga góðar
stundir saman og borða góðan
mat. Staðurinn er vel sóttur, enda
vinsæll og skemmtilegur. 

Matseðillinn: Fjölbreytileikinn er
allsráðandi, boðið er upp á breitt
úrval kjöt-og fiskrétta, ásamt pasta,
pitsum, samlokum, hamborgurum,
súpum og salötum. Allt meðlæti
fylgir með og þar ættu allir að geta
borðað sig sadda fyrir sanngjarnt
verð. Á Greifanum er sérstakur
barnamatseðill, og fá börnin lita-
bók með matnum. Einnig er þar að
finna forréttarmatseðil sem og
girnilegan eftirréttamatseðil. 

Vinsælast: Allt er vinsælt á Greif-
anum. Þó ná nefna rétt sem ber
heitið Kólesterólsprengja. Það er
samloka sem inniheldur þunnar
sneiðar af nautakjöti, sveppi og
lauk. Með samlokunni eru bornar
fram franskar, sósa og salat. Salt-
fisksréttirnir eru einnig mjög vin-
sælir en þeir hafa verið framreiddir
á Greifanum í fjölmörg ár.

Réttur dagsins: Í hádeginu er boð-
ið upp á rétt dagsins. Rétturinn er
breytilegur frá degi til dags og oft
eru það fiskréttir sem boðið er upp
á.

Fjölbreyttur 
matse›ill 
fyrir alla

VEITINGASTAÐURINN
GREIFINN GLERÁRGÖTU 20,
AKUREYRI

E&J Gallo Sierra Valley 
Cabernet Sauvignon:
Dökkrautt. Höfugt og mjúkt með bök-
uðum ávexti. Lækkað verð í vínbúðum
3.490 kr.

E&J Gallo Sierra Valley Chardonnay:
Ferskt vín með keim af grænum epl-
um, sítrónu og læm. Lækkað verð í
vínbúðum 3.490 kr.

E&J Gallo Sierra Valley 
White Grenache: 
Laxableikt. Létt, hálfsætt milt með
léttum frískum ávaxtatónum. Verð í
vínbúðum 2.890 kr.

GALLO: Kassavínin Sierra Valley lækka í ver›i og n‡tt vín bætist í hópinn
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. Miklar mannabreytingar hafa átt sér sta› hjá fjölmi›lum landsins. fiessa

dagana vir›ast RÚV og Stö› 2 slást um bestu bitana en í vikunni byrja›i
Logi Bergmann Ei›sson á Stö› 2 og fiórhallur Gunnarsson úr Íslandi í
dag var rá›inn í starf Loga hjá RÚV. Ætli fleiri breytinga sé a› vænta?
Fréttabla›i› sko›a›i máli›.

HVA‹ GERIST NÆST

> Myndi einhver taka eft-
ir breytingunni? Báðir
eru þetta miklir reynslu-
boltar sem virka ábúðar-
fullir á skjánum.

> Það kom mörgum í
opna skjöldu þegar Logi
Bergmann skipti um lið á
síðustu stundu. RÚV
brást skjótt við og fékk
fyrirliða Íslands í dag til
liðs við sig, sjálfan
Þórhall Gunnarsson. 

Töluverðar hræringar hafa átt sér
stað á fjölmiðlum að undanförnu.
Síðasta miðvikudag var tilkynnt að
Logi Bergmann Eiðsson hefði
gengið til liðs við 365 ljósvaka-
miðla og daginn eftir bárust þær
fregnir að sjónvarpsmaðurinn Þór-
hallur Gunnarsson væri kominn
yfir í Loga stað sem ritstjóri Opins
húss sem er nýr þáttur sem Logi
átti að ritstýra hjá Sjónvarpinu.

Atburðir þessarar viku hafa
minnt eilítið á félagaskipti knatt-
spyrnumanna og hafa spurningar
vaknað um hvort stjórnendur fjöl-
miðlanna þurfi ekki að koma sér
upp félagskiptaglugga sem aðeins
sé opinn í ákveðinn tíma. Þannig
hefur stjórnendum Ríkissjón-
varpsins vafalaust sviðið þegar
Logi ákvað að söðla um en rit-
stjórastaða nýja magasín-þáttar-
ins, Opið hús, hafði verið eyrna-
merkt honum. Ríkisfjölmiðillinn
þurfti því að bregðast skjótt við og
fékk til sín reynsluboltann Þórhall
Gunnarsson, sem um árabil hefur
verið sem klettur í Íslandi í dag. 

> Hún var búin að ráða
sig aftur til 365 ljósvaka-
miðla eftir að hafa
stundað nám í Kaup-
mannahöfn í hálft ár.
Hún og Þórhallur voru
þétt saman í settinu.
Heimildir herma að
Jóhanna hafi nánast
orðið dóttir Þórhalls og
eiginkonu hans meðan
þau unnu saman. Nú er

spurning hvort hún elti
sinn fyrrum samstarfs-

mann og reyni að velta fyrr-
um félögum sínum úr sessi?

> Líkt og með þá Sigmund og Boga
tækju vafalaust ekki margir eftir
þessari breytingu. Sjónvarpsstöðv-
arnar skipta á jöfnu.

ELÍN HIRST & EDDA ANDRÉSDÓTTIR

SIGMUNDUR ERNIR & BOGI ÁGÚSTSSON 

FÉLAGASKIPTI ÁRSINS?

JÓHANNA VILHJÁLMS

N‡tt Nylon-lag
Stúlknasveitin Nylon frumflytur
nýjasta lagið sitt á útvarpsstöð-
inni FM957 í dag. 

Nylon hefur á skömmum tíma
eignast dyggan aðdáendahóp.
Stúlkurnar hafa meðal annars
staðið fyrir sölu vinabanda til
styrktar krabbameinssjúkum
börnum. Verður afraksturinn af-
hentur 14. október.

Flokkurinn er nú að leggja
lokahönd á sína aðra breiðskífu,
sem ber heitið Góðir hlutir, en hún
er væntanleg í nóvember. Fyrri
plata sveitarinnar seldist mjög
vel og því ljóst að aðdáendur
sveitarinnar munu bíða þeirrar
næstu með öndina í hálsinum. ■



Hagnýtar aðferðir við höndlun streitu
Námskeið í stjórnun streitu

Haldið laugardaginn 8. október kl. 10 – 16
að Suðurlandsbraut 10, 2 hæð.

Leiðbeinandi er Ágústína Ingvarsdóttir, sálfræðingur.

Nánari upplýsingar á www.life-navigation.com.
Skráning á info@life-navigation.com eða í síma 663 8927.

„Svo þetta er það sem 
kallað er undurmjúk 
barnshúð!“ 

Farði með collageni,
UPPLYFTING, sem vinnur 
gegn ótímabærri öldrun húðarinnar.

Kynning í Hagkaupum Skeifunni fimmtudag til sunnudags kl. 13–18.
Glæsilegur kaupauki fylgir kaupum á nýja farðanum!
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> Þetta gætu orðið áhugaverð skipti
ef af yrði. Stöð 2 myndi þarna breyta
um leikstíl en hingað til hefur hljóm-
þýð rödd yljað áhorfendum stöðvar-
innar. Ellý gæti spáð fyrir sjónvarps-
áhorfendum enda hefur stöðin lengi
duflað við dulræna hluti. Björgvin
myndi spara RÚV töluverðan pening
þar sem hann kæmi í
staðinn fyrir allar
þulurnar sem eng-
inn veit til hvers
eru. Það er
spurning hvort
þarna sé arftaki
Rósu Ingólfs
fundinn?

> Eyrún var kosin kynþokkafyllsta kona
landsins í fyrra, Svanhildur í hittifyrra.
Báðar koma því vel út á skjánum. Þó
Eyrún sé yngri á hún framtíðina fyrir sér
og gæti hæglega leyst stöðu Svanhildar í
Íslandi í dag. Væri ekki tilvalið fyrir Svan-
hildi að ljúka ferlinum þar sem hún hóf
hann og snúa aftur til föðurhús-
anna? Stöð 2 gæti einnig séð
sér hag í að útrýma öllum
hjónaerjum á stöðinni í ljósi
komu Loga Bergmanns. 

> Sennilega þyrfti 365 að borga með þremur mönnum til að fá
Kristján til liðs við sig. Þetta yrðu tvímælalaust kaup ársins en ljóst
að hér þyrfti að svíkja, pretta og stela. Jafn erfitt og fá Guðmund
Steingríms og Barða í Bang Gang til að gefa út lagið Nína og Geiri
á Pottþétt 51.

EYRÚN MAGNÚSDÓTTIR & SVANHILDUR HÓLM 

KRISTJÁN KRISTJÁNSSON 
&

GULLI HELGA, HEIMIR KARLSSON OG INGÓLFUR BJARNI

ELLÝ ÁRMANNS & BJÖRGVIN HALLDÓRS

Hver var svo sem að bíða eftir
nýrri plötu frá The Rolling
Stones? Ekki ég. Mér hefði svo
sem verið skítsama þó að þeir
myndu aldrei semja nýtt lag aftur.
Ég nálgaðist plötuna í hæfilegu
jafnvægi á milli aðdáunar og van-
þóknunar.

Fyrir mér stendur The Rolling
Stones og fellur með gítarleikar-
anum Keith Richards, ekki Mick
Jagger. Án einstaks gítarleiks
Richards myndu lög sveitarinnar
bara hljóma eins og sólóverkefni
Jaggers. Það sannast líka, því
miður, með þessari plötu að
Charlie Watts er ekki eins nauð-
synlegur og margir halda, því
hann spilaði nánast ekkert á nýju
plötunni vegna veikinda.

Gítarleikur Richards er til fyr-
irmyndar hér og það er einmitt
hann sem gerir þessa plötu af því
sem hún er. Merkilega vel heppn-
aðri plötu frá sveit sem hefði
löngu átt að vera komin í gröfina. 

Ég var líka ótrúlega ánægður
að heyra að þeir eru ekki að reyna
elta neitt sem er í gangi í dag. Þeir
eru einfaldlega bara The Rolling
Stones. Blúsuð gítarriff ofan á
einfalda takta og bassalínur sem
finnast meira en þær heyrast.
Mick Jagger kemst vel frá sínu.
Stundum eru textarnir svolítið
klisjulegir, en þeir hljóma oft
merkilega heiðarlegir. Hér syng-
ur gamli gráni um ástarlíf sitt,
sem ég vil helst vita sem minnst
um, og ræðst á ríkisstjórn Banda-
ríkjanna í laginu Sweet Neo-Con.
Lagið er ömurlegt, en Mick fær
prik fyrir textann.

Ég vona bara að þetta verði
allra síðasta breiðskífa The Roll-
ing Stones, því þá getur þessi
merkilega sveit sagt að hún hafi
klárað ferilinn með stæl. 

Birgir Örn Steinarsson

A› enda me› hvelli?
[ TÓNLIST ]

UMFJÖLLUN

THE ROLLING STONES
A BIGGER BANG

Niðurstaða: Eftir 41 árs útgáfuferil tekst The
Rolling Stones að gera það sem enginn átti
von á, að gera góða plötu. 



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

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

Harðasta löggan í bænum er í þann 
mund að fá stórskrýtinn félaga!

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 4 ÍSLENSKT TALSýnd kl. 5.30 og 10  B.i. 16 ára

Til að hafa stjórn 
á hrottum og 
illmennum er sett 
á laggirnar sérstök 
sveit sem kallar sig 
Night Watch!

★★★
-ÓHT Rás 2

★★★
-HJ MBL

★★★
-SV MBL

Mastercard forsýning kl. 8 B.i. 14 ára

2 fyrir 1

Courteney Cox á í samningavið-
ræðum við

framleiðendur
þáttanna Despera-
te Housewives um
að taka að sér
aukahlutverk í
þáttunum. Hlut-
verkið sem um
ræðir er kona sem
sleppur af geð-
veikrahæli. Ef Cox
fær hlutverkið yrði
það hennar fyrsta
síðan hún átti
dótturina Coco
Riley. 

Jennifer Aniston hefur snúið
sér að Gandhi og finnur

mikla sáluhjálp í hans visku
nú þegar hún stendur í skiln-
aði. Vinkona leikkonunnar gaf
henni bók með viskumolum
Gandhis og hefur Jennifer
fengið nýja sýn á lífið eftir
lesturinn. „Brad og Jen höfðu
alltaf mikinn áhuga á búddisma
en nú þegar þau eru ekki leng-
ur saman getur hún tekið skrefið til
fulls og breytt lífi sínu,“ sagði heim-
ildarmaður. Jen hefur meðal annars
sést í bol með áletruninni: „Tap get-
ur ekki tekið kjark minn, heldur ein-
ungis gert mig sterkari. Ég veit að
guð mun vísa mér leiðina. Sannleik-
urinn er æðri visku mannsins.“

Charlotte Church
heimtar að fá að
fljúga heim í hvert
skipti sem kærast-
inn keppir í ruðn-
ingi en hún er
nú á ferðalagi

um heiminn að
kynna nýja plötu.

„Ég sagði við þá hjá
Sony að mér er alveg
sama hvar ég er, ef
hann er að keppa þá
skulu þeir fljúga
með mig heim,“
segir söngkonan

ákveðna.

James Blunt er víst enn þá afar fá-
tækur þó svo að hann eigi eina

söluhæstu plötu ársins í Bretlandi.
Söngvarinn þarf sennilega að bíða
til næsta árs eftir því að fá
ágóða af plötunni. „Ég
hef ekki fengið borgað
og ég á ekki aur. Ég á
ekki bíl og ekki íbúð.
Peningar skipta mig
reyndar svo litlu
máli,“ segir hann. Ég
er vanur því að eiga
engan pening og
það væri í rauninni
fáránlegt að eiga
íbúð því ég er hvort
eð er alltaf á hótelum.“

Emma Ro-
berts, frænka

Juliu Roberts,
tekur Reese
Witherspoon
fram yfir frænku
sína að því leyti
að hún segir
Witherspoon
vera uppáhalds-
leikkonuna sína.
Emma segir
Witherspoon
vera þá leikkonu sem hún dáist
mest að og að hana langi virkilega
að vinna með henni. „Ég sá nýju
myndina hennar nýlega, hún er góð.
Ég vona að ég geti unnið með
henni,“ segir leikkonan unga. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Bewitched kl. 6, 8 og 10
Deuce Bigalow b.i. 14 ára kl. 6 Síðustu sýningar!
The Man kl. 10
Red Eye kl. 8 Mastercard forsýning

Sýnd kl. 8, og 10.20Sýnd kl. 6, 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

Adam’s Apples / Epli Adams
Sýnd kl. 8

Head-On / Beint á vegginn
Sýnd kl. 10



Á sunnudagskvöld voru fyrstu
rokktónleikarnir haldnir í nýja
óperuhúsinu í Kaupmannahöfn.
Það var Nick Cave sem varð þess
heiðurs aðnjótandi að fá fyrstur
rokkara að stíga á svið. Tilefnið
var afhending menningarverð-
launa Friðriks krónprins og konu
hans Mary Donaldsson. Mary sem
er áströlsk eins og Nick Cave gat
því miður ekki sótt tónleikana
vegna óléttu, en hún á von á sér
eftir mánuð. Aðeins voru 1700
miðar seldir á tónleikana og seld-
ust þeir upp á mettíma. Danska
hljómsveitin Swan Lee átti líka að
spila á tónleikunum en þar sem
hún lagði upp laupana daginn áður
hlupu landar þeirra í hljómsveit-
inni Mew í skarðið. 

Nick Cave var greinilega ekki
á því að vera penn innan um
prinsinn og aðra hátíðargesti.

Hann arkaði inn á sviðið og barði
á flygilinn í byrjun tónleikanna.
En fyrsta lagið var sýnt í beinni
útsendingu í danska ríkissjón-
varpinu. Síðan tóku við eins og

hálfs tíma tónleikar sem fóru vel í
gesti og ekki síður gagnrýnendur,
en tónleikarnir hafa fengið ákaf-
lega góða dóma í dönskum fjöl-
miðlum. ■

BYRJAÐI MEÐ LÁTUM Áður en tónleikarnir hófust afhenti Friðrik prins kvikmyndaleik-
stjóranum Per Fly verðlaunaféð, 500.000 danskar krónur og verðlaunagrip sem Ólafur
Elíasson hannaði. Nýjasta mynd Per Fly, Drabet, var nýlega frumsýnd í Danmörku en hún
er síðasta myndin í þriggja mynda syrpu sem leikstjórinn fékk verðlaunin fyrir.

Leikkonan Alyson Hannigan
sem þekktust er fyrir leik

sinn í American Pie mynd-
unum segir aðdáendur sína
vera afar gjafmilda. Einn að-
dáandinn er jafnvel svo gjaf-
mildur að hann gaf henni
hest. „Hún mætti fyrir fram-
an húsið mitt með hestinn
og sagðist vera með send-
ingu handa mér. Ég fór út
og hún sagðist vilja gefa
mér þennan hest,“ segir
Alyson. „Hún var víst
hestaþjálfari og vildi deila
list sinni með mér. Þetta
var afar fallegt af henni en hvar átti
ég að geyma hann? Átti ég að tæma
sundlaugina og hafa hestinn þar? Ég
sannfærði hana um að ég gæti ekki
tekið við hestinum og nú sendir
hún mér reglulega myndir af hon-
um,“ segir Alyson. 

Ljóshærða fegurðardísin Charlize
Theron er orðin hundleið á að

fólk geri sér ýmsar hug-
myndir um hana ein-
ungis vegna þess að

hún er falleg. „Þessi hug-
mynd um að fallegar
konur hafi ekki tilfinn-
ingar, finni ekki fyrir
sársauka og skilji ekki
mannlega erfiðleika og
allt sé auðvelt fyrir
þær er algjört

kjaftæði,“ segir
hún reið. „Ég get

ekki breytt útliti
mínu eða setið
og horft á
meðan útlitið

stjórnar lífi mínu
þegar ég veit í

hjartanu að ég er
venjuleg stúlka.“

Nick Cave fyrsti rokkarinn í
n‡ja óperuhúsinu

FRÉTTIR AF FÓLKI



16.25 Handboltakvöld 16.40 Formúlukvöld
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Draumurinn

18.30 Latibær Þáttaröð um Íþróttaálfinn,
Glanna glæp, Sollu stirðu og vini
þeirra í Latabæ. Textað á síðu 888 í

SKJÁREINN

13.25 Blue Collar TV 13.55 Sketch Show 2,
The  14.20 I'm Still Alive 15.00 What Not to
Wear 15.30 Tónlist 16.00 Barnatími Stöðvar
2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

18.30

Latibær

▼

Barnaefni

22.00

Curb Your Enthusiasm

▼

Gaman

20.00

American Dad

▼

Gaman

20.00

Leitin að íslenska bachelornum

▼

Nýtt

22.00

Olíssport

▼

Íþróttir

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.35 Oprah Winfrey 10.20 Ísland í bítið
12.20 Neighbours 13.00 Perfect Strangers

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons 9 .
20.00 Strákarnir
20.30 Apprentice 3, The (17:18) (Lærlingur

Trumps) Einn besti raunveruleikasjón-
varpsþátturinn í heiminum. 

21.15 Mile High (22:26) (Háloftaklúbburinn
2) Áfengi og aðrir vímugjafar koma
mikið við sögu og kynlíf sömuleiðis.
Bönnuð börnum.

22.00 Curb Your Enthusiasm (7:10) (Róleg-
an æsing) Gamanmyndaflokkur sem
hefur fengið frábæra dóma gagn-
rýnenda og sópað til sín verðlaunum. 

22.30 Silent Witness (2:8) (Þögult vitni)
Spennandi sakamálaþættir

23.20 Terminal Invasion 0.50 Diggstown
(Stranglega bönnuð börnum) 2.40 Sjálfstætt
fólk 3.10 Fréttir og Ísland í dag 4.30 Ísland í
bítið 6.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.15 Aðþrengdar eiginkonur (5:23) 0.00
Kastljósið 0.20 Dagskrárlok

Textavarpi. e.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Á ókunnri strönd (6:6) (Distant Shores)

Breskur myndaflokkur.
20.50 Nýgræðingar (77:93) (Scrubs) Gaman-

þáttaröð um lækninn J.D. Dorian og
ótrúlegar uppákomur sem hann lendir
í.

21.15 Launráð (69:88) (Alias IV) Bandarísk
spennuþáttaröð. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Í hár saman (5:6) (Cutting It III) Breskur

myndaflokkur. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

23.30 The Cut (4:13) 0.20 Friends 3 (11:25)
0.45 Seinfeld (18:24) 1.10 Kvöldþátturinn 

19.00 American Princess (3:6) 20 konur
keppast hér við að láta æskudraum-
inn rætast, að verða sönn prinsessa.

19.50 Supersport (11:50) Stuttur, hraður og
ferskur þáttur um jaðarsport í umsjón
Bjarna Bærings.

20.00 American Dad (4:13) (Francine's Flas-
hback) Frá höfundum Family Guy
kemur ný teiknimyndasería um mann
sem gerir allt tilþess að vernda landið
sitt.

20.30 Íslenski listinn
21.00 Tru Calling (13:20) (Drop Dead Gor-

geous) Þættir í anda Quantum Leap. 
21.45 Sjáðu
22.00 Kvöldþátturinn
22.40 David Letterman 

19.30 Complete Savages (e) 
20.00 Leitin af íslenska bachelornum Leitin

að Íslenska bachelornum og drauma-
stúlkunum hans hefur borið árangur.
Leitin barst vítt og breitt um landið og
í forþáttunum verða kynntir fjórir væn-
legir menn, sem koma til greina, í val-
inu um tengdason þjóðarinnar. Við
kynnumst einnig sumum þeirra
stúlkna, sem vilja vinna hug og hjarta
Íslenska bachelorsins. 

21.00 Will & Grace
21.30 The King of Queens 
22.00 House
22.50 Jay Leno 

23.40 America's Next Top Model IV (e) 0.35
Cheers (e) 1.00 Óstöðvandi tónlist 

17.55 Cheers 18.20 Sirrý (e) 19.20 Þak yfir
höfuðið (e) Umsjón hefur Hlynur Sigurðsson.

6.00 The Scream Team 8.00 Western 10.00
Princess Mononoke 12.10 Flight Of Fancy
14.00 Western 16.00 Princess Mononoke
18.10 Flight Of Fancy  20.00 The Scream
Team Bráðskemmtileg og hrollvekjandi gam-
anmynd. 22.00 Below Hrollvekjandi
spennumynd. Stranglega bönnuð börnum.
0.00 The Thing (Stranglega bönnuð börnum)
2.00 Bones (Stranglega bönnuð börnum)
4.00 Below (Stranglega bönnuð börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 The Soup 13.00 The E!
True Hollywood Story 14.00 101 Biggest
Celebrity Oops! 15.00 E! Entertainment Speci-
als 16.00 Style Star 16.30 Style Star 17.00
Rich Kids: Cattle Drive 18.00 E! News 18.30
Fashion Police 19.00 The E! True Hollywood
Story 20.00 101 Biggest Celebrity Oops!
21.00 Child Stars Gone Bad 21.30 The Anna
Nicole Show 22.00 Wild On 23.00 E! News
23.30 The Soup 0.00 The E! True Hollywood
Story 1.00 Child Stars Gone Bad 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 

23.25 Landsbankadeildin

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis. Það
eru starfsmenn íþróttadeildarinnar
sem skiptast á að standa vaktina en
kapparnir eru Arnar Björnsson, Bene-
dikt Hinriksson, Hörður Magnússon,
Guðjón Guðmundsson.

22.30 2005 AVP Pro Beach Volleyball (Strand-
blak) Strandblak kvenna og karla er
íþróttagrein sem nýtur vaxandi vin-
sælda og dregur að sér fjölda áhorf-
enda. Keppnisfólkið er það fremsta í
sinni röð en í strandblaki fer saman
tækni, snerpa og gott úthald. Fylgst
verður með skemmtilegum töktum á
ströndinni á næstu vikum. 

14.55 Olíssport 15.25 Spænski boltinn 17.05
Inside the US PGA Tour 2005 17.30 Pres-
idents Cup 18.00 Presidents Cup 

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Penny Wharvey McGill úr kvikmyndinni O
Brother, Where Art Thou? árið 2000

„The only good thing you ever did for the gals was
get hit by that train! „
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Hva›a stúlkur berjast um hylli piparsveinsins? Fylgstu me›!

Lokafláttur leitarinnar í kvöld!

Leitin
a› íslenska bachelornum

fim
kl.20

bjó›a upp á íslenska bachelorinn

▼

▼

Við fjölskyldan höfum stundum kveikt á sjón-
varpinu á meðan við borðum og sitjum og
spjöllum eða fylgjumst með imbanum eftir
matinn. Núna eru föstudagarnir ekkert afskap-
lega afslappandi fyrir framan sjónvarpið því
ofvirknisþátturinn Latibær er á dagskrá á eftir
Kastljósi. „Laaatibææær!!!!“ *úntsja úntsja
úntsja* Eróbikktónlistin yfirgnæfir allt í einu
samræður fjölskyldunnar og í staðinn fyrir lág-
stemmdar viðræður í Kastljósinu koma brjál-
æðislega skrækar raddirnar í íbúum Latabæj-
ar. 
„GÓÐAN DAGINN HERRA BÆJARSTJÓRI!!“ -
heyrist skrækum rómi og nú upphefst samtal
ýktustu radda Íslands. Sko í stuttu máli sagt
finnst mér þetta óþolandi þáttur. Ég ætti nú
ekki að vera að pirra mig á þessu þar sem

þetta er barnaefni en af hverju en afhverju er
þetta sýnt á þessum tíma??!! Ekki misskilja
mig, mér finnst margt við Latabæ frábært og
gott að Maggi Scheving sé að hagnast á svo
góðri hugmynd. En er ekki ráð að færa
þennan þátt á annan sýningartíma? Þessi
þáttur er einfaldlega of trylltur og súr til
þess að fullorðið fólk með sæmilega
geðheilsu geti horft á hann með börn-
um sínum. Jafnvel súrari en gamli
Barbapabbi sem var nú eins
„psychedelic“ og það gerist. 
Jæja, en talandi um eróbikktónlist í
sjónvarpinu. Hver sér um að velja
tónlist fyrir íþróttaþættina? Ég hef
aldrei heyrt jafn tryllta „house-teknó“
tónlist síðan ég fór á reif í Portúgal

þegar ég var gelgja. Ég vil sjá teknóið yf-
irgefa sjónvarpsdagskrána.
Þetta er ekki sjónvarpsvæn

tónlist og ég trúi því ekki að
meirihluti sjónvarpsáhorf-
enda sé aðdáendur

teknótónlistar.

Dagskrá allan sólarhringinn.

52 29. september 2005  FIMMTUDAGUR

Óflolandi-eróbikk-bær

14.00 Wigan – Middlesbrough frá 18.09
16.00 Blackburn – Newcastle frá 18.09
18.00 Fulham – West Ham frá 17.09 

20.00 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“
21.00 Liverpool – Man. Utd frá 18.09 

23.00 Arsenal – Everton frá 19.09 1.00 Man.
City – Bolton frá 18.09 3.00 Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN

▼

LATIBÆR Ekki fyrir alla. Gott
framtak og góð skilaboð til
krakkanna en þessi brjálæðis-
heit sem þátturinn inniheldur
eru einum of fyrir fólk eldra en
fimmtán ára. 

VIÐ TÆKIÐ BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR VILL EKKI SJÁ ERÓBIKKTÓNLIST Í SJÓNVARPI
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Fréttir 12.57 Dánarfr.
og augl. 13.00 ...og síldin hvarf 14.03 Útvarps-
sagan 14.30 Hugað að hönnun 15.03 Góður,
betri, bestur 16.00 Fréttir 16.13 Hlaupanótan

17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir 18.25
Spegillinn 19.00 Vitinn 19.27 Sinfóníutónleikar
21.55 Orð kvöldsins 22.00 Fréttir 22.10 Veður
22.15 Kazuo Ishiguro 23.00 Hlaupanótan

00.00 Fréttir 0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

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 Lödu
sport, Margréti Eir og Starsailor 

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 6.45 Veður 7.00 Fréttir 7.30 Morg-
unvaktin 9.00 Fréttir 9.05 Laufsk. 9.40 Sumar-
snakk 9.50 Leikf 10.00 Fréttir 10.13 Litla flugan
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærm.

TALSTÖÐIN FM 90,9

13.01 Hrafnaþing 14.03 Royal búningur 15.03
Allt og sumt 17.59 Á kassanum. Illugi Jökuls-
son. 18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í
dag 19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 

20.00 Margrætt e. 21.00 Morgunstund e. 22.00
Á kassanum e. 22.30 Hádegisútvarpið e. 23.00
Úrval úr Allt & sumt e. 0.00 Hrafnaþing Ingva
Hrafns e. 

1.00 Royal búningur e. 2.00 Margrætt e.

7.00 Fréttir 7.03 Morgunútvarpið 9.03
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Sigurði G.
Tómassyni. 12.15 Hádegisútvarpið 

0.10-6.00 Næturtónar 1.00 Fréttir 1.03 Veður
2.00 Fréttir 4.30 Veður 5.00 Fréttir 6.00 Fréttir
6.05 Einn og hálfur 7.30 Morgunvaktin 8.30
Einn og hálfur 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

Ferða- og matreiðsluþættir Planet
Food hefjast í kvöld en í fyrsta þættin-
um fer Merrilees Parker til Japans. Þar
sér hún meðal annars stærsta fisk-
markað heims, fær sýnikennslu í sus-
hi-gerð og bragðar ýmsar núðlusúpur
á safni einu. Þá er farið í hraðlest til
Matsusaka og komið við á búgarði þar
sem dýrasta nautakjöt heims er fram-
leitt. Gripirnir eru aldir á eplum og öli
og nuddaðir daglega. Í Kyoto lærir
Merrilees tesiði, fer á 400 ára gamalt
veitingahús og fræðist um japanska
hnífasmíði.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl.20.00
»
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LAUGARDAGUR 1. OKTÓBER
14.00  Charlton - Tottenham (b)
13.55  Fulham – Man.Utd EB2 (b)
13.55  Portsmouth – Newcastle EB3 (b)
13.55  Blackburn – West Brom EB4 (b)
16.15  Sunderland - West Ham (b)

SUNNUDAGUR 2. OKTÓBER 
10.10  Man.City – Everton EB2 (b)
12.10  Arsenal - Birmingham (b)
11.55  Wigan – Bolton EB3 (b)
12.55  Aston Villa – Middlesbrough EB2 (b)
14.40  Liverpool - Chelsea (b)

LIVERPOOL
CHELSEAvs.vs.
Í BEINNI Á SUNNUDAG!

Matur um víða veröld 

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
11.00 Cycling: Road World Championship Madrid Spain 15.30 FIA
World Touring Car Championship By LG: FIA WTCC Mag 16.00 Rally:
World Championship Great Britain 17.00 Freestyle Motocross: X-
fighters Madrid Arena Spain 18.30 Boxing: to be announced 20.30
Football: FIFA Under-17 World Championship Peru 22.15 Fight Sport:
Shooto

BBC PRIME
12.00 Ballykissangel 13.00 Teletubbies 13.25 Tweenies 13.45 Fimbles
14.05 Tikkabilla 14.35 Rule the School 15.00 Location, Location,
Location 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest Link 17.00
Doctors 17.30 EastEnders 18.00 One Foot in the Grave 18.30 2 point
4 Children 19.00 Edge of Darkness 20.00 The Dobsons of Duncraig
20.30 Strictly Come Dancing 21.30 Grumpy Old Men 22.00 Mersey
Beat 23.00 Kingdom of the Ice Bear 0.00 Wild New World 1.00 The
Mark Steel Lectures 1.30 Lab Rats 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Tarantula! 12.30 A Lioness's Tale 13.00 When Expeditions Go
Wrong: Rampaging River 14.00 Megacities: Sao Paulo 15.00
Megacities: Las Vegas 16.00 Battlefront: Battle of Midway 16.30
Battlefront: Battle of Stalingrad 17.00 Storm Stories: Without Warning
17.30 Storm Stories: Too Far from Shelter 18.00 Kalahari Supercats
19.00 When Expeditions Go Wrong: Family Adrift 20.00 Deep Jungle:
New Frontiers 21.00 Deep Jungle: Monsters of the Forest 22.00 Deep
Jungle: the Beast Within 23.00 Deep Jungle: New Frontiers 0.00 Deep
Jungle: Monsters of the Forest

ANIMAL PLANET 
12.00 From Cradle to Grave 13.00 Shark Tracker 14.00 Animal Precinct
15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos
16.30Big Cat Diary 17.00Meerkat Manor 17.30Animals A-Z 18.00Kill-
ing for a Living 19.00 The Lost Elephants of Timbuktu 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 Wildlife SOS 0.00 The Lost El-
ephants of Timbuktu 1.00 Killing for a Living 

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Jungle Hooks 13.00
Ultimates 14.00 Extreme Machines 15.00 Junkyard Mega-Wars 16.00
Wheeler Dealers 16.30 Wheeler Dealers 17.00 American Chopper
18.00 Mythbusters 19.00 Guilty Or Innocent? 20.00 FBI Files 21.00
Deadly Women 22.00 Mythbusters 23.00 Forensic Detectives 0.00
Tanks

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 Base Chart 18.00 Pimp My
Ride 18.30 Punk'd 19.00 Wonder Showzen 19.30 The Osbournes
20.00 Top 10 at Ten 21.00 Switched On MTV 22.00 Superock 23.00
Just See MTV

VH1
12.00 VH1 Hits 15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Black
In The 80s 18.00 Black In The 80s 19.00 Black In The 80s 20.00 Black
In The 80s 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 Bands
Reunited 23.30 Bands Reunited 0.30 VH1 Hits 

CLUB
12.10 Weddings 12.35 Awesome Interiors 13.00 Crimes of Fashion
13.30 Hollywood One on One 14.00 G-Girls 14.25 City Hospital 15.10
The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50
Weddings 17.15 Weddings 17.40 G-Girls 18.05 Crimes of Fashion
18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly 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 
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename:
Kids Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Ani-
mated 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 Cent-
ury 17.30 Charlie Brown Specials 18.00 What's New Scooby-Doo?
18.30 Tom and Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 Looney Tunes 20.00
Dastardly & Muttley in Their Flying Machines 20.30 Scooby-Doo 21.00
Tom and Jerry 22.00 Dexter's Laboratory 22.30 The Powerpuff Girls
23.00 Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00 Skipper & Skeeto 1.00
Spaced Out 1.30 Spaced Out 

JETIX
12.20 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 Till There Was You 13.30 Alias Jesse James 15.00 Thieves Like
Us 17.00 Double Standard 18.40 Take My Daughters, Please 20.15
Goodbye Supermom 21.50 Where's Poppa? 23.15 Board Heads 0.45
Teenage Bonnie & Klepto Clyde 

TCM
19.00TCM – 100 Years of the Western – Rediscovered 19.20Welcome
to Hard Times 21.00 Billy the Kid 22.35 The Password Is Courage 0.30
The Prodigal 

HALLMARK
12.45Christy: Choices of the Heart 14.15Family Plan 16.00Just Cause
16.45 The Sandy Bottom Orchestra 18.30 Early Edition 19.15 While I
Was Gone 20.45 Fidel 22.30 Early Edition 23.15 Nowhere to Land 0.45
While I Was Gone 

BBC FOOD
12.00 Jamie Oliver's Pukka Tukka 12.30 Food and Drink 13.00
Gondola On the Murray 13.30 Grigson 14.00 Can't Cook Won't Cook
14.30 Galley Slaves 15.00 Nigella Bites 15.30 Ready Steady Cook
16.00 The Rankin Challenge 16.30 The Hi Lo Club 17.00 Beauty and
the Feast 17.30 Ever Wondered About Food 18.00 Secret Recipes
18.30 A Cook's Tour 19.00 Beyond River Cottage 19.30 United States
of Reza 20.00 Off the Menu 20.30 Deck Dates 21.00 Douglas Chew
Cooks Asia 21.30 Ready Steady Cook 

DR1
12.30 Hvad er det værd? 13.00 TV Avisen med vejret 13.20 Koste hvad
det vil 13.50Nyheder på tegnsprog 14.00Liga DK 14.30Ungefair15.00
Kim Possible 15.20 Ulykkeskatten 15.30 Julie 16.00 Mini-GO! 16.30 TV
Avisen med Sport og Vejret 17.00 Dagens Danmark 17.30 Lægens
bord 18.00 Schackenborg – Godset i Grænselandet 18.30 DR-Derude
med S¢ren Ryge Petersen 19.00 TV Avisen 19.25 Penge 19.50 Sport-
Nyt 20.00 Blind Justice 20.40 Det Vildeste Westen 20.55
Negermagasinet i USA 21.25 Drabsafdelingen 22.15 Jeg kommer
hjem til jul 23.35 Liga DK 

SV1
13.05 Forsytesagan 14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00
Plus 15.30 Utlandsfinländares berättelser 16.00 BoliBompa 16.01
Piggley Winks äventyr 16.25 Pingu 16.30 Mobilen 16.45 Lilla Aktuellt
17.00 Måste dansa 17.30 Rapport 18.00 Landgång 18.30 Din släkt-
saga19.00Vår käre Elvis 19.50Det man lovar 20.00Bara ett barn 20.45
Drömmarnas tid 21.30 Rapport 21.40 Kulturnyheterna 21.50
Kommissionen 22.35 Sändning från SVT24 

Naut alin á eplum og öli Merrilees Parker kynnir okkur
fyrir Japan í kvöld.
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Lárétt: 2 kvæði 6 Austfirðir 8 stórt her-
bergi 9 þrot 11 skóli 12 talía 14 slagsmál
16 bardagi 17 hljóma 18 æðri vera 
20 bor 21 ögn.
Lóðrétt: 1 afkvæmi 3 klaki 4 skemmt-
un 5 fæða 7 þögull 10 frestur 13 nögl 15
góla 16 siða 19 tveir eins.

Lausn

Lárétt: 2vísa,6af, 8sal,9mát,11ma,
12blökk,14áflog,16at,17óma,18
guð,20al,21arða.
Lóðrétt: 1lamb,3ís,4samkoma,5ala,
7fálátur, 10töf, 13kló,15gala,16aga,
19ðð.

Þessa dagana er verið að leggja
lokahönd á val þeirra fjórtán þátt-
takenda sem leita munu á náðir
ásta og ævintýra undan Tyrklands-
ströndum í næsta mánuuði, vegna
raunveruleikaþáttanna Ástarfleyið
sem sýndir verða á sjónvarpsstöð-
inni Sirkus. Að sögn ástarkafteins-
ins Valdimars Arnar Flygenring,
sem stýra mun þáttunum á hafi úti,
sóttu 400 manns um að taka þátt í
þessu mikla ævintýri.

„Viðbrögðin hafa einungis verið
jákvæð og ég vona svo sannarlega
að það verði tilfinningin áfram,“
segir Valdimar, sem nýlega skoðaði
aðstæður í Marmaris á Tyrklandi.

„Þetta er æðislegur staður, al-
gjör paradís. Það er ljóst að ég fer
með krakkana mína til Marmaris á
næsta ári,“ segir hann hrifinn og
sannfærður um að Amor muni
færa keppendur saman á lúxus-
snekkjunni syðra.

„Fólk getur farið á skítugan bar
í Reykjavík, dottið ofan í ölkrús og

náð sér í maka fyrir lífstíð í hávaða
og reyk á styttri tíma en það tekur
að kaupa sér skó. Þarna erum við
saman í tíu daga, fjórtán vel gefin
ungmenni, hress og skemmtileg, og
satt best að segja finnst mér það
heilbrigð leið til að kynnast,“ segir
Valdimar og bætir við að hópurinn
sýni þverskurð þjóðarinnar.

„En auðvitað er alltaf hégómi í
kringum sjónvarp. Mín aðkoma
verður með þeim hætti að ég mun
alltaf vera trúr því sem mér finnst
skipta máli í lífinu, frekar en ein-
hverju bulli. Auðvitað verður þetta
eitthvert flipp líka, en það verður
bara gaman,“ segir Valdimar, glað-
beittur og spenntur með kaskeitið.

Fjölda manns langa›i á Ástarfleyi›

Valdimar Örn Flygenring, ástarkafteinn á Ástarfleyinu.

Einn af fjölmörgum spennandi
liðum á Reykjavík International
Film Festival fer fram í Tjarnar-
bíói á morgun. Þá munu sýndar
eftirlætishryllingsmyndir Páls
Óskars Hjálmtýssonar. „Þeir báðu
mig að vera með hryllingsmynda-
kvöld og höfðu haft spurnir af því
að ég hefði áhuga á þessu en ég
hef einmitt safnað hryllings-
myndum og sérstaklega átta milli-
metra filmum,“ segir Páll Óskar. 

Páll Óskar ákvað að sýna
myndirnar Texas Chainsaw
Massacre frá 1974 og Night of the
Living Dead frá 1968. Fyrri mynd-
in hefst stundvíslega klukkan
23.00 en athuga skal að rangt er
farið með tímann í bæklingi kvik-
myndahátíðarinnar. „Gaman er að
segja frá því að sá sem leikur Leð-
urfés í Texas Chainsaw Massacre
heitir Gunnar Hansen og var ís-
lenskur en fluttist til Bandaríkj-
anna þegar hann var lítill strákur.
Ég held að með þessu hlutverki
hafi hann skapað eftirminnileg-
ustu fígúru hryllingsmyndanna.“

„Við ætlum að búa til rosalega

stemningu og sýna þessar klass-
ísku myndir í einni röð, byrjum á
Night of the Living Dead. Mynd-
irnar eru báðar svokallaðar
„költ“-myndir en þannig myndir
eiga sér stóran áhorfendahóp sem
horfir á þær aftur og aftur og
tengjast myndunum einhvers
konar tilfinningalegum böndum.
Myndirnar eru einnig báðar gerð-
ar fyrir utan Hollywood-kerfið,
eru sem sagt „independent“
myndir,“ segir Palli, sem talar af
mikilli ástúð um efnið og áhuginn
skín úr augunum. 

„Þessar myndir brutu upp frá-
sagnartæknina sem áhorfendur
áttu áður að venjast í hryllings-
myndum og persónurnar bregðast
við eins og venjulegt fólk. Þær
eru svo fallegar í ljótleika sínum
og handritin og persónusköpunin
eru mögnuð. Fyrst og fremst hafa
þær báðar staðist tímans tönn og
búa báðar yfir þeim hæfileika að
geta rifið iðrin úr áhorfandanum
og traðkað á þeim.“

Myndirnar verða báðar sýndar
á filmu, með rispum og öllu að

sögn Palla og einnig verður fleira
gert til að endurvekja gamlan fíl-
ing. „Við ætlum að sýna gamlar
auglýsingar og bíómyndabrot til
þess að endurvekja stemninguna.
Fílingurinn verður svolítið eins og
í gamaldags bílabíói nema það
verða engir bílar.“

Aðgangseyrir á hryllingsveisl-
una er lítill þúsundkall. Innifalið
er miðnætursnakk og eins og áður
sagði hefjast herlegheitin á slag-
inu ellefu. hilda@frettabladid.is

PÁLL ÓSKAR HJÁLMTÝSSON Söngvarinn góðkunni er mikill aðdáandi hryllingsmynda og á morgun sýnir hann tvær uppáhaldsmynd-
irnar sínar í Tjarnarbíói.

KVIKMYNDAHÁTÍÐIN: PÁLL ÓSKAR SÝNIR HRYLLINGSMYNDIR

Iðrin rifin úr áhorfendum

TÓNLISTIN Ást mín er algjör á Will Old-
ham (Bonnie Prince Billy) og Sufjan
Stevens, sem mér finnst algjörir kóngar
meðal söngvara og lagasmiða. Svo er ofar-
lega á lista hljómsveitin The Shins, sem ég
rakst á í bíómyndinni Garden State með
Zach Braff, sem mér finnst yndislegur.

BÓKIN Ég er hrikalega eftir á þessa dag-
ana. Er að uppgötva aldagamlar bækur og
tónlist sem mér finnst allir hafa talað um
fyrir ári. Þar má nefna bókina Fast food
Nation sem er mjög ítarleg úttekt á við-
bjóði skyndibitamenningarinnar og hvern-
ig sú menning teygir sig út um allt. Er líka
að lesa bækur um afríska kvenspæjarann
Precious Ramotswe.

BÚÐ Í Nornabúðinni á Vesturgötu er hægt
að hitta yndislegar nornir sem geta spáð

fyrir manni og selt manni fallega skart-
gripi, jurtate og fleira. Er einnig pínu hrif-
inn af „Górillubúðinni“ Comme de
Garcóns í gamla Slippnum.

MATUR Ég er orðinn gersamlega óður í
kasjúhnetur og lífrænt ræktaðan mat.
Maður Lifandi er æðisleg búð og mér
finnst grundvallaratriði að sleppa svína-
kjöti þegar ég get; mér finnst það viðbjóð-
ur. Fiskur er vanmetinn en æðislegur mat-
ur og ég var einmitt að kaupa mér bókina
Fiskveisla fiskhatarans.

BÍLL Saab 9000i frá árinu 1987 er yndis-
legasti bíll í heimi. Eyðir sjö lítrum á
hundraðið utan borgarmúranna og fer
með mig og fullt af græjum hvert sem mig
langar.

VERKEFNIÐ Hljómsveitin mín
Hraun var að ljúka tökum á plötu
sem mér finnst frábær. Veit samt
ekki hvernig hún mun leggjast í
fólk. Voða einlægt og angurvært
allt saman. Það er samt alltaf jafn
æðislegt að sitja og skapa, og of-
boðslega gaman að spila fyrir
aðra, sérstaklega ef húsið er fullt
af jákvæðu og móttækilegu fólki,
en fátt erfiðara en að spila fyrir þá
sem eru alls ekki á sömu línu og
maður sjálfur.

...fær Gillzenegger fyrir að gefa
sér tíma í að skrifa „hnakkaleið-
beiningar“ fyrir almúgann.

HRÓSIÐ

Afrískur kvenspæjari, kasjúhnetur, nornir og hraun

Baggalútsbræðurnir Bragi Skúla-
son og Guðmundur Pálsson

fara á kostum í fréttum af Baugs-
málinu. Fyrir þá sem ekki þekkja
www.baggalutur.is gerir heimasíðan
út á spaugilegar hliðar lífsins. Á
vefnum í gær var frétt um
nýja bók Jónínu Bene-
diktsdóttur. Á heimasíðu
Baggalúts segir: „Þessi
óborganlega barnabók,
sem nú loksins er aftur
fáanleg, fjallar um tví-
burana Jón Gerald og
Jón Ásgeir sem búa í
blokk í Reykjavík ásamt mömmu
sinni og pabba, Jóni Steinari litla
bróður sínum og Davíð, unglinga-
veikri hálfsystur sinni. Á heimilinu er
einnig barnfóstran Kjartan að
ógleymdum Stymma dreka. Sagan
segir á galsafullan hátt frá daglegu
lífi drengjanna, en rauði þráðurinn
er deilur bræðranna um dót og
nammi, sem Jón Ásgeir er gjarn á
að taka af Jóni Gerald.“

Hjónin Gunnar Hilmarsson og
Kolbrún Petrea Gunnarsdóttir

sem oftast hafa verið kennd við
fataverslunina GK eru með margt
spennandi í bígerð. Þau seldu GK á
dögunum en eru alls ekki sest í
helgan stein. Í október ætla þau að
opna nýja verslun sem mun selja
vörur frá hönnunarmerkjunum
Fendi, Gucci og
Dolce &
Gabbana. Munu
þau aðallega
selja töskur
og skó ásamt
fleira fíneríi.
Allar Gucci-
og Fendi-óðar
konur geta því
hlakkað til ein-
hvers í október.

Íslenskir kvikmyndagerðarmenn
fóru tómhentir heim af Nordisk

Panorama hátíðinni sem haldin var
í Bergen. Norðmenn voru mjög sig-
ursælir og hrepptu alls þrjú verð-
laun. Danska myndin Þýska leynd-
armálið var valin besta heimildar-
myndin og Panther Martin frá Nor-
egi valin besta stuttmyndin. Alls
tóku fjórar íslenskar kvikmyndir þátt
en þær voru Africa United, Jón
Bóndi, Töframaðurinn og Slavek
the Shit. Úrslitin koma ekkert sér-
staklega á óvart því þegar þessi
sama hátíð var haldin í Reykjavík
síðasta ár voru Íslendingar einmitt
sigursælir.
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á hverju fimmtudagskvöldi 
kl. 19.30 til 22.00 í síma 5511012.

ORATOR, 
félag laganema við
Háskóla Íslands.

AÐ MÍNU SKAPI SVAVAR KNÚTUR KRISTINSSON, SIGURVEGARI TRÚBADORAKEPPNI RÁSAR 2:

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Egill Einarsson.

Samfylking.

Hosni Mubarak, 
forseti Egyptalands.

TEXAS CHAINSAW MASSACRE Gunnar
Hansen í hlutverki sínu sem Leðurfés. 



ENDURNÝJANDI YFIRBORÐSMEÐFERÐ HÚÐAR

Ysta lag húðarinnar endurnýjast 
og hún ljómar á aðeins 2 mínútum

2 skref, 2 mínútur, tvisvar í viku:
Skref 1: 
Efnasamsetning sem inniheldur örsmáa kristalla, 
hreinsar húðina og endurnýjar yfirborðið.

Skref 2:
Eftirmeðferðarkrem sem gefur raka og fullkomnar árangurinn. 
Án ilm- og litarefna með sólarvörn 15.

• 100 %* sléttari húð með fallegri áferð
• 97 %* meiri ljómi
• 91 %* jafnari húð og litarháttur
• Dregur úr hrukkum.

FRÁ FAGMENNSKU TIL FEGURÐAR
ÞVÍ ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ

"Streita, litlaus húð, fyrstu hrukkurnar...Í starfi mínu síðustu 30 ár hef ég hitt margar konur
sem hafa upplifað það að húð þeirra hefur breyst og misst ljómann og þær eru ekki lengur
unglegar. Mér finnst ReFinish vera ótrúlega árangursrík leið til að endurheimta unga og
frísklega húð. Ég nota hann mikið þegar ég meðhöndla húð kvenna."

Lydia Evans, húðlæknir og ráðgjafi hjá Loreal París.

* 
G

re
in

ile
gu

r 
ár

an
gu

r 
ef

tir
 4

 s
ki

pt
i, 

pr
óf

að
 á

 3
1 

ko
nu

NATAL IE IMBRUGL IA

HÚÐIN MEÐHÖNDLUÐ HEIMA

NÝJUNG



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Mobile Office
FRÁ OG VODAFONE
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Og Vodafone kynnir
Mobile Office 

Mobile Office er heildstætt þjónustuframboð Og Vodafone fyrir viðskiptalífið sem 
gerir fólki mögulegt að miðla upplýsingum óháð stað og stund. Hraði, öryggi og 
einfaldleiki eru einkunnarorð okkar í þeim lausnum sem við bjóðum fyrirtækjum.

Nánari upplýsingar veitir Fyrirtækjaþjónusta Og Vodafone, Síðumúla 28, í síma 599 9500. Einnig er hægt að senda tölvupóst á 5999500@ogvodafone.is

Alltaf í netsambandi
með Mobile Connect
Vodafone Mobile Connect 
kortið gerir hvaða stað sem er 
að vinnusvæðinu þínu. Með 
Mobile Connect kortið í far-
tölvunni þinni ertu alltaf í 
þráðlausu netsambandi hvar 
sem þú ert og hefur ávallt 
aðgang að þeim gögnum og 
hugbúnaði sem þú þarft á að 
halda.

SEPTEMBER

BlackBerry® er fremsta 
þráðlausa samskiptatækið í dag 
og gerir notendum mögulegt að 
vera í stöðugum samskiptum við 
viðskiptavini og samstarfsmenn. 
Auk þess að vera GSM sími veitir 
BlackBerry®notendum aðgang 
að tölvupósti, dagbók, tengiliða-
lista og Vefnum – allt í rauntíma. 
Með BlackBerry

®
 er hægt að 

gera flest það sem þú gerir á 
skrifstofunni, óháð stað og stund.

BlackBerry
®   

frá Vodafone

OKTÓBER

Global
Hotspots
Global Hotspots veitir
viðskiptavinum Og Vodafone 
aðgang að þúsundum heitra 
reita í helstu viðskiptalöndum 
Íslendinga. Þjónustan er að-
gengileg bæði fyrir notendur 
Vodafone Mobile Connect og 
aðra farsímanotendur 
Og Vodafone. Viðskiptavinir 
tengjast með einföldum hætti 
og notkunin er gjaldfærð á 
reikning þeirra. 

NÓVEMBER

Vodafone
World
Vodafone World tryggir 
einfalda og skýra GSM 
verðskrá í útlöndum í krafti 
öflugs samstarfs Vodafone 
fyrirtækja um allan heim.  
Þjónustan hentar þeim sem 
nota GSM í útlöndum.

DESEMBER

JÓNS GNARR

BAKÞANKAR

Pólitík
Pólitík er í eðli sínu háleit, hug-

myndafræðileg hugsjón en mað-
urinn er syndugur. Það er maðurinn
og breyskleiki hans sem gerir pólitík
oft svo lágkúrulega. Menn boða gjaf-
mildi en þjást sjálfir af nísku, menn
tala um kristilegan kærleika í orði en
koma svo illa fram við annað fólk.
Og menn lofa ýmsu sem þeir vita
ekki hvort þeir geta staðið við.

FLEST PÓLITÍSK kerfi eiga að
miða að því að bæta aðstæður
manna. Það er ekkert að pólitískri
hugmyndafræði í sjálfu sér en hún
gengur oftast ekki upp vegna
breyskleika þeirra manna sem starfa
innan hennar. Völd, græðgi, öfund,
reiði og ótti taka stjórnina af mönn-
um og sannfæringu þeirra. Það er
ekki nóg að hafa háleitar hugsjónir
ef maður er ekki almennileg mann-
eskja. Hvað ætli margir stjórnmála-
menn hafi eyðilagt feril sinn með
hversdagslegri hegðun sinni? Til
hvers að vita hvernig eigi að stjórna
heiminum ef maður hefur ekki stjórn
á eigin lífi? Til hvers að lofa börnun-
um sínum utanlandsferð ef maður
veit ekki hvort maður kemst?

ÞETTA ER syndin. Syndin spyr ekki
um flokkstöðu. Hún fer ekki í mann-
greinarálit. Hún leggst jafnt á alla
óháð pólitískri sannfæringu. Frjáls-
hyggjumenn verða einræðisherrar
og vinstrimenn arðræningjar. Sann-
færingin víkur oft svo auðveldlega
fyrir mannlegu eðli. Lygin er eins og
illgresi. Hún festir rætur ef maður
er ekki alltaf að reyta hana.

MAÐUR GETUR haft grundvallar-
skoðanir sem samræmast stefnu
pólitískra flokka og þess vegna fund-
ist manni betur borgið í einum flokki
frekar en öðrum. En þessar skoðanir
mega aldrei verða yfirsterkari fólk-
inu sem starfar innan flokksins. Gott
fólk er það besta sem maður getur
kosið.

STYÐJUM EKKI pólitíska flokka
eins og fótboltalið. Ég mundi frekar
kjósa góða manneskju, sem ég
treysti, þótt hún aðhylltist ekki ná-
kvæmlega sömu hugmyndafræði og
ég, frekar en óvandað fólk sem hefði
sömu pólitísku skoðanir og ég. Póli-
tískar skoðanir breyta nefnilega ekki
svo miklu, það er fólk sem gerir það.
Kjósum fólk, ekki flokka. Þannig
hindrum við það líka að svartir sauð-
ir feli sig í skjóli hugmyndafræði og
kosningaloforða. Og þegar maður
horfir á fólk og það finnur að maður
er að fylgjast með því, fer það sjálf-
krafa að vanda sig.

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR


