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STJÓRNMÁL Á fundi fulltrúaráðs
Samfylkingarinnar á miðviku-
dagskvöld var ákveðið að halda
opið stuðningsmannaprófkjör
vegna borgarstjórnarkosninga í
Reykjavík helgina 11.-12. febrúar.
Enn hefur ekki verið ákveðið
hvort allir sem lýsa yfir stuðningi
við Samfylkingu megi kjósa, eða
hvort kosning verði opin öllum.

Einnig er prófkjörið opið fram-
bjóðendum, þar sem óflokks-
bundnir fulltrúar geta boðið sig
fram, hafi þeir stuðning 30-50 fé-
laga í flokknum. Því hefur verið
haldið fram að sú regla sé hönnuð
til að auðvelda Degi B. Eggerts-
syni borgarfulltrúa að bjóða sig
fram í prófkjörinu. Dagur segir
slíkt ekki líklegt. „Ef ég væri að

hugleiða framboð, myndi ég bara
ganga til liðs við flokk,“ segir
Dagur. Hann útilokar ekki frekari
þátttöku í pólitík, en segir ekkert
hafa breyst nú. Steinunn Valdís
Óskarsdóttir borgarstjóri, sem

býður sig fram í fyrsta sæti list-
ans, segist ánægð með að próf-
kjörið verði opið. Það sé einnig
gott „með hagsmuni heildar og
flokks að leiðarljósi“ að það fari
ekki fram fyrr en eftir áramót.
Þar með gefist svigrúm til að fá
sem flesta að því.

Stefán Jón Hafstein, sem sæk-
ist einnig eftir fyrsta sætinu, seg-
ist mjög ánægður með að hafa
prófkjörið opið, það styrki bæði
flokkinn og hans stöðu. Við dag-
setninguna er hann hins vegar
ósáttur. „Því fyrr sem við eyðum
óvissuþáttum, því betra. Ég
reyndi ekki að vinna gegn tillög-
unni en hefði frekar kosið að klára
þetta í nóvember með Sjálfstæðis-
flokknum.“ -ss, aa

Stuðningsmannaprófkjör Samfylkingarinnar verður haldið í febrúar:

Dagur útilokar ekki frambo›

SKORAR OG SKORAR Eyjamaðurinn Gunnar Heiðar Þorvaldsson heldur áfram að raða inn mörkum fyrir sænska liðið Halmstad og í gær
var hann á skotskónum með liðinu í Evrópukeppninni. Hér sést Gunnar Heiðar skora gegn Sporting frá Portúgal. SJÁ SÍÐU 32

don’t play this

Nýja platan er komin 
í verslanir Skífunnar

VÍÐA VÆTA nú í morgunsárið. Styttir
smám saman upp sunnan og vestan til,
annars rigning eða skúrir. Milt í dag en
kólnar á ný í nótt. VEÐUR 4
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KEMUR Í DAG
Á DVD Í VERSLANIR

Hvað vill unga kynslóðin 
hafa í Vatnsmýrinni
Miklar vangaveltur eru um
framtíð flugvallarins í
Vatnsmýrinni. Þorri ungu
kynslóðarinnar vill flugvöll-
inn burt og horfir hýru
auga til svæðisins.
FÓLK 44

Tínir 
skelfiskinn sjálf

RÓSA GUÐNÝ ÞÓRSDÓTTIR:

Í MIÐJU BLAÐSINS  

matur ● tilboð ● langur laugardagur
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Milljar›ar í aukinn kostna›
Vatnsagi og misgengi í jar›lögum hefur tafi› borun ganga Kárahnjúkavirkjunar. Impregilo og Landsvirkj-
un semja um vi›bótarkostna› vegna verksins. Uppl‡singafulltrúi virkjunarinnar segir a› ekki sjái fyrir
endann á kostna›i tengdum framkvæmdunum. Fyrir dyrum stendur a› fylla ne›anjar›arhelli af steypu.

VIRKJANIR Samningaviðræður
standa yfir milli ítalska verktaka-
fyrirtækisins Impregilo og Lands-
virkjunar vegna viðbótarkostnað-
ar við borun aðrennslisganga úr
Hálslóni að stöðvarhúsi í Fljótsdal.
Ekki fæst uppgefinn kostnaður en
hann gæti hlaupið á milljörðum
króna. Borun við Kárahnjúka-
virkjun hefur tafist vegna
vatnsaga í göngum og misgengis í
jarðlögum.

Tilboð Impregilo í gerð jarð-
ganganna hljóðaði upp á 24,5 millj-
arða króna og því ljóst að þó verk-
ið færi ekki nema tíu prósent fram
úr þeirri áætlun væri þar um að
ræða tæpa 2,5 milljarða.

Sigurður Arnalds, upplýsinga-
fulltrúi Kárahnjúkavirkjunar, seg-

ir ljóst að menn sjái ekki fyrir
endann á kostnaði tengdum jarð-
fræði staðarins, en bætir við að al-
vanalegt sé að viðbótarkröfur
komi frá verktökum vegna að-
stæðna. „Þetta gæti þess vegna
kostað milljarð, eða milljarða,“
segir hann. Tölurnar munu þó ekki
vera svo háar að þær geti haft
áhrif á hagkvæmnisútreikninga
virkunarinnar. „Upphafleg áætlun
gerir ráð fyrir 8 til 10 milljörðum
í ófyrirséðan kostnað og við ekki
farnir að nota nema lítið af því.“
Sigurður segir álitamálum vísað
til sérstakrar óvilhallrar úrskurð-
arnefndar deilumála, komist fyrir-
tækin ekki að samkomulagi.

Sigurður segir fyrirséða
þriggja vikna seinkun til viðbótar

hjá borvél tvö sem sé að komast í
gegnum síðasta slæma misgengið

sem tafið hefur. „En þá er hellir
fyrir framan og af öryggisástæð-
um þora menn ekki að láta hann
fara í gegnum tómarúmið heldur
vilja fylla það af steypu sem síðan
verður borað í gegnum.“ Þetta er
gert svo laust grjót falli ekki á
vélar eða menn fyrir neðan. „Allt
eru þetta hlutir sem eftir er að
ræða við verktakann hvernig
leystir verða fjárhagslega.“ Sig-
urður segir fyrirtækið hafa haldið
þeirri stefnu að gefa ekki upp
nema fyrstu upphæðir tilboða.
„Það er til þess að verktakar séu
ekki að velta því fyrir sér hvernig
kröfugerð gangi hver hjá öðrum,
en oft er mikið samningastapp í
kringum þetta og sýnist sitt hverj-
um.“ - óká

Ískaldur

Léttur öllari ROYAL

Nýr konunglegur!

VEÐRIÐ Í DAG

Lærir af 
reynslunni

PÁLL ÓSKAR:

● dans ● leikhús ● tíska

▲

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

AF FUNDI FULLTRÚARÁÐS Samfylkingin
heldur opið stuðningsmannaprófkjör í
febrúar.

Seðlabankinn hækkar vexti:

Ver›bólgan
vonbrig›i
EFNAHAGSLÍF „Það eru nokkur vin-
brigði að þrátt fyrir verulega
hækkun stýrivaxta Seðlabankans
allt frá því í maí á síðastliðnu ári
eru verðbólguhorfur til næstu
tveggja ára enn óviðunandi,“
sagði Birgir Ísleifur Gunnarsson
seðlabankastjóri í gær. Þetta benti
til þess að þörf væri á að auka að-
hald peningamálastefnunnar enn
frekar. „Bankinn hefur því ákveð-
ið að hækka stýrivexti sína um
0,75 prósent.“

Þetta er meiri hækkun en grein-
ingardeildir bankanna höfðu gert
ráð fyrir. Frá og með 4. október
verða stýrivextir Seðlabankans
því 10,25 prósent og hafa hækkað
um 4,95 prósent frá því í maí 2004.

Í dag er síðasti vinnudagur
Birgis Ísleifs í Seðlabankanum.
„Ég horfi bara glaður fram á það
að hætta og snúa mér að ein-
hverju öðru,“ sagði hann í samtali
við Fréttablaðið. -bg / sjá síðu 30

Eltir Þórhall í Efstaleitið
Sjónvarpskonan Jóhanna
Vilhjálmsdóttir eltir sinn
fyrrverandi samstarfs-

mann, Þórhall Gunn-
arsson, í Sjónvarpið
og mun hún verða
einn af umsjónar-
mönnum Torgsins. 

FÓLK 50

Húmor ekki afsal alvöru
Þegar Davíð Oddsson hætti
afskiptum af stjórnmálum
27. september, voru mikil
tímamót. Hann hafði háð
marga orrustuna og jafnan
fengið sigur.

Í DAG 24
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Eiður Smári er handarbrotinn
Eiður Smári Guðjohnsen, fyr-
irliði íslenska landsliðsins í
knattspyrnu, handar-
brotnaði á æfingu með
Chelsea fyrir skemmstu en
þarf þó ekki að taka sér frí
frá æfingum eða keppni.

ÍÞRÓTTIR 32

RISABOR VIÐ KÁRAHNJÚKAVIRKJUN Bor-
arnir sem notaðir eru við jarðgangagerðina
eru engin smásmíði.
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Fimm hæstaréttardómarar dæma í Baugsmálinu: 

Búist vi› dómi innan skamms
BAUGSMÁL Hæstiréttur hefur þeg-
ar hafið skoðun á því hvort frá-
vísun héraðsdóms í Baugsmálinu
svokallaða sé réttmæt. Forseti
Hæstaréttar hefur ákveðið að
fimm dómarar muni dæma í
kærumálinu varðandi þá ákvörð-
un Héraðsdóms Reykjavíkur að
vísa frá öllum fjörutíu ákærulið-
um málsins. 

Saksóknari efnahagsbrota-
deildar Ríkislögreglustjóra
kærði úrskurð héraðsdóms og
mun Hæstiréttur dæma um
hvort hann hafi verið réttmætur,
eða hvort héraðsdómi beri að
taka málið fyrir. Dómarar í mál-
inu eru: Markús Sigurbjörnsson,

forseti Hæstaréttar, Garðar
Gíslason, Guðrún Erlendsdóttir,
Gunnlaugur Claessen og Ingi-
bjög Benediktsdóttir.

Að sögn Þorsteins A. Jónsson-
ar, skrifstofustjóra Hæstaréttar,
liggur ekkert fyrir um hvenær
dómur Hæstaréttar fellur. Hann
segir að Hæstiréttur hafi þrjár
vikur til að fella dóm frá því
gögn bárust, en það var síðastlið-
inn föstudag.

Hæstaréttarlögmenn sem
Fréttablaðið ræddi við búast
ekki við því að Hæstiréttur full-
nýti sér þann tíma, heldur felli
dóm innan skamms.

- sda

Erfiðleikar í rækjuvinnslu Íshafs á Húsavík.

Öllum starfsmönnum sagt upp
UPPSAGNIR Öllum 23 starfsmönnum
rækjuvinnslu Íshafs á Húsavík
verður sagt upp störfum frá og
með 1. október næstkomandi og
koma uppsagnirnar til fram-
kvæmda um áramót. 

Pétur Hafsteinn Pálsson, stjórn-
arformaður Íshafs, segir þrjá aðila
hafa sýnt áhuga á að kaupa húsnæði
og búnað fyrirtækisins en ákvörð-
un um sölu hafi enn ekki verið tek-
in. „Einn þessara aðila er í rækju-
iðnaði og allir hafa þeir hug á að
vera með starfsemi á Húsavík sem
tengist sjávarútvegi,“ segir Pétur. 

Öll vinnsla lagðist tímabundið
niður hjá Íshafi á Húsavík um
miðjan desember í fyrra en þá
störfuðu um 40 manns hjá fyrir-
tækinu, á tveimur vöktum. Vinnsla
hófst á ný 17. febrúar en Pétur seg-
ir að á þessu ári hafi einungis ver-
ið unnið á einni vakt og starfsfólk
því færra.

Bergsteinn Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Íshafs, segir rækju-
iðnaðinn á Íslandi almennt í vörn.
„Það sem einkum hefur verið að

valda okkur erfiðleikum er hátt
gengi, minnkandi sala og lágt af-
urðaverð en það er enn á niður-
leið,“ segir Bergsteinn. - kk

Gu›ni ræ›ur ekki
n‡jan umbo›smann
Jónas R. Jónasson hefur sagt upp störfum sem umbo›sma›ur íslenska hests-
ins. Landbúna›arrá›herra mun a› líkindum ekki rá›a n‡jan umbo›smann. Í
sta›inn munu stofnanir fá fé til a› vinna a› marka›smálum hestsins.
LANDBÚNAÐUR „Mér finnst líklegra
að þeim fjármunum sem ætlaðir
eru til umboðsmanns íslenska hests-
ins verði varið til einhverrar stofn-
unar sem er að vinna að markaðs-
málum íslenska hestsins og að það
verkefni verði til þar inni. Samið
verði um að vinna það með sendi-
ráðum, útflytjendum og öðrum sem
að útflutningsmálum koma.“

Þetta segir Guðni Ágústsson
landbúnaðarráðherra um skipan
mála eftir að Jónas R. Jónsson, um-
boðsmaður íslenska hestsins, hefur
sagt upp störfum. Jónas sagði upp á
þriðjudaginn en ætlar að vinna út
uppsagnarfrestinn fram að áramót-
um.

Guðni segist telja, að Jónas hafi
unnið að mörgum góðum verkefn-
um, ekki síst varðandi atvinnuleyfi
tamningamanna í Bandaríkjunum
sem sé mikill áfangi fyrir íslenska
hestamenn. Þá megi nefna lausn
hinnar miklu deilu um skattamál
við Þjóðverja sem umboðsmaður hafi komið verulega að.

„Enn eru þrjú ár eftir af þessu
verkefni,“ segir ráðherra. „Því
verður haldið áfram en alveg eins
getur komið til greina að Útflutn-
ingsráð eða einhver annar aðili geti
tekið markaðsþáttinn inn til sín.“

Verkefni umboðsmanns byggir á
samkomulagi landbúnaðarráðherra,
samgönguráðherra og utanríkisráð-
herra. Auk framangreindra ráðu-
neyta eru Flugleiðir og KB banki
stuðningsaðilar verkefnisins. Í
verkefnið eru ætlaðar 11-12 milljón-
ir á ári.

„Það náðist ekki pólitísk sam-
staða stjórnvalda um að leggja
verkefninu til það fé sem lagt var
upp með,“ segir Jónas R. Jónasson,

spurður um ástæður þess að hann
lætur nú af starfi sem umboðsmað-
ur íslenska hestsins. „En fjár-
magnsþörfin fer eftir því hvað
menn vilja gera, hvaða árangri þeir
vilja ná og á hvað löngum tíma. Ég
skil við þetta starf sáttur við guð og
menn.“

Inntur eftir því hvað hann ætti
við þegar hann ræddi um skort á
pólitískri samstöðu til að leggja
fram þá fjármuni í verkefnið sem
lagt hefði verið upp með svaraði
landbúnaðarráðherra: „Ég átta mig
ekki á því. Það var gerður skrifleg-
um samningur og fjármunirnir
nýttir sem slíkir til þessa verkefn-
is.“

jss@frettabladid.is

Æfingar Víkingasveitar:

Vöktu 
fiorlákshöfn
VÍKINGASVEITIN „Þetta var sérsveit
ríkislögreglustjóra sem í daglegu
tali er kölluð víkingasveitin,“ seg-
ir Jón F. Bjartmarz, yfirmaður
sérsveitarinnar. Kvartanir hafa
borist dómsmálaráðuneyti og rík-
islögreglustjóra frá íbúum í Þor-
lákshöfn um hávaðamengun frá
æfingum víkingasveitarinnar
aðfaranótt þriðjudags. 

Jón segir þessar æfingar hafa
farið fram árlega frá 1983. „Við
þurfum að endurskoða stað- eða
tímasetningu æfinganna,“ segir
hann. Jón segir sprengiefni hafa
verið notað. - saj

SPURNING DAGSINS
Páll Óskar, ver›ur einhver
hryllingur í Idolinu í vetur? 

„Ég lofa að Idolið verður hryllilega spenn-
andi og keppendur verða látnir finna hvar
ónafngreindi maðurinn keypti ölið.“

Eftirlætishryllingsmyndir Páls Óskars Hjálmtýs-
sonar verða sýndar á Reykjavík International Film
Festival en Páll Óskar er dómari í Idol-stjörnuleit.

Alltaf einfalt

www.ob.is
14 stöðvar!

VÍKINGASVEITIN  Frá æfingu sérsveitarinnar.
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Líknardráp:

Hollensku 
lögin r‡mku›
HOLLAND, AP Hollenska ríkisstjórn-
in ætlar sér að auka við lög um
líknardráp þar í landi og setja við-
miðunarreglur um hvenær lækn-
ar megi binda endi á líf dauðvona
nýbura, séu foreldrar samþykkir
því.

Búist er við því að þingið ræði
þetta mál um miðjan október, en
ekki er krafist lagabreytinga til
þess að reglurnar taki gildi, að
sögn talskonu hollenska heilbrigð-
isráðuneytisins, Annette Dijkstra.

Líklegt þykir að Páfagarður
muni fordæma reglurnar. ■

HARMUR Írösk móðir syrgir son sem lét líf-
ið í skothríð á smárútu í Bagdad í gær.
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GUÐNI ÁGÚSTSSON Verkefninu verður
haldið áfram eftir sem áður.

JÓNAS R. JÓNSSON Kveðst ánægður með það sem hann hefur fengið áorkað sem um-
boðsmaður íslenska hestsins. Hann kveðst skilja við starfið sáttur við guð og menn. 

MARKÚS SIGURBJÖRNSSON Hæstiréttur
hefur hafið skoðun á Baugsmálinu. Dóm-
arar eru: Markús Sigurbjörnsson, forseti
Hæstaréttar, Garðar Gíslason, Guðrún Er-
lendsdóttir, Gunnlaugur Claessen og Ingi-
björg Benediktsdóttir.

RÆKJUVINNSLA ÍSHAFS Þrír aðilar hafa sýnt áhuga á að kaupa húsnæði og búnað Íshafs
á Húsavík.

Kanadíski herinn:

Haldi› á
horriminni
KANADA, AP Kanadíski herinn er
„veiklaður“ og allt of litlu fjármagni
er varið til varna landsins. Þetta er
niðurstaða skýrslu sem unnin var á
vegum öldungadeildar kanadíska
þingsins og birt var í gær. 

Í skýrslunni segir að hernum sé
haldið á horriminni og það komi
mjög niður á hæfni hans til að
bregðast við hryðjuverkaárás eða
öðrum áföllum. Lagt er til að út-
gjöld til varnarmála verði minnst
25 milljónir kanadadollara á ári,
andvirði tæplega 1350 milljóna
króna, en til þeirra er nú varið 14,3
milljónum dollara. Einnig er lagt til
að fjölgað verði í fastahernum úr
62.000 í 90.000 menn. ■

Starfsmannafélag Kópavogs:

Kjarasamning-
ur felldur aftur
KJARAMÁL Félagsmenn í Starfs-
mannafélagi Kópavogs felldu í gær
kjarasamning sem skrifað var und-
ir þann 20. september. 

53,2 prósent þeirra sem kusu
höfnuðu samningnum, en alls kusu
51 prósent félagsmanna. Í félaginu
eru 700 manns sem vinna á bæjar-
skrifstofum, í leikskólum, sund-
laugum, grunnskólum og fleiri
vinnustöðum í bænum. Þetta er í
annað sinn síðan í júlí sem félagið
fellir gerðan kjarasamning.

„Við munum hugsa málið um
helgina, hvað verður næsta skref,
afla verkfallsheimildar eða skjóta
málinu aftur til ríkissáttasemjara,“
segir Jófríður Hanna Sigfúsdóttir,
formaður félagsins. -aa

Sprengt í Írak:

Sextíu farast
ÍRAK, AP Þrír sjálfsmorðssprengju-
menn sprengdu nær samtímis bíl-
sprengjur í bæ norður af Bagdad,
þar sem flestir íbúar eru sjía-
múslimar. Að minnsta kosti sextíu
manns létu lífið og um 70 særðust,
að því er sjúkrahúslæknir greindi
frá. Fimm bandarískir hermenn
féllu í sprengingu í bæ í vestur-
hluta landsins.

Að sögn vitna voru bílsprengju-
tilræðin framin rétt fyrir sólsetur,
um kl. 18.45 að staðartíma, en þeim
var beint að banka, grænmetis-
markaði og öðrum almenningi í
miðbæ Balad, 80 km norður af höf-
uðborginni. ■





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund
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Dönsk króna

Norsk króna
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Hæstiréttur dæmir í máli Hákons Eydals morðingja Sri Rahmawati:

Sextán ára fangelsi sta›fest
DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í
gær dóm héraðsdóms frá því í
mars yfir Hákoni Eydal sem
myrti Sri Rahmawati sumarið
2004. Hákon skal sæta fangelsi í
sextán ár fyrir morðið á Sri,
sem var fyrrverandi sambýlis-
kona hans og barnsmóðir. Hákon
krafðist sýknu á þeim forsend-
um að hann væri ekki sakhæfur.
Það var hins vegar mat geð-
læknis að Hákon væri sakhæfur
og ábyrgur gerða sinna og sýndi
engin örugg merki sturlunar eða
rugls.

Hákon lagði til Sri með kú-
beini og sló hana fjórum sinnum

í höfuðið. Þá vafði hann taubelti
þrívegis um háls hennar þannig
að banamein var kyrking. Há-
kon var talinn hafa farið smán-
arlega með líkið og reynst lög-
reglu erfiður við rannsókn máls-
ins. Af rannsókn þótti einsýnt að
hann iðraðist ekki gerða sinna
sérstaklega.

Staðfest er ákvörðun héraðs-
dóms um málskostnað og skaða-
bætur. Við málskostnaðinn bæt-
ast málsvarnarlaun Brynjars
Níelssonar hæstaréttarlög-
manns, skipaðs verjanda Há-
konar, samtals 996 þúsund krón-
ur. - saj

BAUGSMÁL Össur Skarphéðinsson,
fyrrum formaður Samfylkingar-
innar, og Gunnlaugur Sigmunds-
son, fyrrum þingmaður Framsókn-
arflokksins, hafa báðir orðið fyrir
því að einkapóstur sem þeir sendu
hafi birst á síðum Morgunblaðsins
án þeirra leyfis.

Sunnudaginn 10. maí 1998 birt-
ist tölvupóstur sem Gunnlaugur
sendi þingmönnum á innra neti
þingsins orðréttur í Morgunblað-
inu. Hann segist ekki hafa haft vit-
neskju um að til stæði að birta
póstinn því ekki hafi verið haft
samband við hann áður en póstur-
inn var birtur í Morgunblaðinu.
„Ég var mjög ósáttur við þessa
birtingu á sínum tíma,“ segir
Gunnlaugur.

Þá birti Morgunblaðið 15. nóv-
ember 2002 bréfaskipti Norður-
ljósa og Landsbankans vegna fjár-
hagsstöðu Norðurljósa og lánamála
félagsins.

Össur skrifar á heimasíðu sinni
að Styrmir hneykslist manna mest

á birtingu Fréttablaðsins á einka-
tölvupósti. Styrmir hafi líklega
gleymt að hann hafi sjálfur birt
einkapóst úr tölvu, vitandi að það
væri bæði í óþökk sendanda og við-
takenda. „Fréttablaðið rennur því í
einskis manns slóð í því efni nema
hans sjálfs,“ segir Össur.

Þegar Össur var beðinn um að
skýra við hvaða einkapóst hann
ætti sagði hann: „Ég á við einka-
bréf mitt sem ég sendi til tveggja
viðtakenda. Annar var góður vinur
föður míns til margra áratuga og
hinn kunningi minn sem ég hafði
haft töluverð samskipti við um
málefni Baugs. Tölvupóstur þessi
komst í hendur Styrmis. Hér var
um einkabréf að ræða og bæði ég
og viðtakendur gerðum Morgun-
blaðinu ljóst að við værum mót-
fallnir birtingu,“ segir Össur.

„Styrmir, sem hafði nær öll
samskipti af blaðsins hálfu við mig
vegna þessa máls, tjáði mér að
hann hefði skilning á þessu við-
horfi en hann teldi málið þess eðlis

að það ætti erindi við lesendur
blaðsins þar sem um væri að ræða
harkaleg ummæli formanns stjórn-
málaflokks til umsvifamikils at-
hafnamanns. Rétt er að taka fram
að málið varðaði að öllu leyti per-
sónuleg málefni sem tengdust
minni fjölskyldu,“ segir hann.

„Mótmæli mín við þetta urðu
veik þar sem í hjarta mínu gat ég
ekki annað en fallist á rök Styrmis
og ég hef aldrei áfellst hann síðan,“
segir Össur.

Á heimasíðu sinni segir Össur:
„Ritstjóri Morgunblaðsins varði
það þá með nákvæmlega jafn góð-
um og sannfærandi rökum og
Fréttablaðið ver sig núna fyrir
hneykslun hans. Styrmir hafði rétt
fyrir sér þá einsog hann hefur
rangt fyrir sér núna. Munurinn er
sá, að nú er hann einn af málsaðilj-
um – og ritstjóri Morgunblaðsins
verður að skýra fyrir lesendum og
starfsmönnum afhverju þá gilda
önnur prinsipp.“

sda@frettabladid.is

Abu Ghraib-myndir:

Birting skal
heimil
BANDARÍKIN, AP Aðgangur skal
veittur að áður óbirtum ljósmynd-
um af misþyrmingum á föngum í
Abu Ghraib-fangelsinu í Bagdad.
Þetta var niðurstaða bandarísks
alríkisdómara í New York, en
hann gekk þvert á vilja banda-
rískra stjórnvalda sem segja
dreifingu myndanna skaða ímynd
Bandaríkjanna.

Það voru bandarísku mannrétt-
indasamtökin Civil Liberties
Union sem fóru í nafni upplýs-
ingalaga fram á að fá afrit af 87
ljósmyndum og fjórum mynd-
bandsupptökum frá Abu Ghraib,
sem ekki hafa áður ratað fyrir al-
menningssjónir. ■

Ók félaga úr innbroti:

Rauf skilor› 
me› skutlinu
DÓMSMÁL Tuttugu og eins árs gam-
all maður var nýlega dæmdur í
tveggja mánaða fangelsi fyrir að
aka félaga sínum af vettvangi inn-
brots í Reykjavík í mars í fyrra og
fara með þýfið á heimili sitt í
Breiðholti. Þá var honum refsað
fyrir að hafa verið með, 17. júní
síðastliðinn, 1,42 grömm af tó-
baksblönduðu kannabisefni í fór-
um sínu þegar lögregla kannaði
ferðir hans í bíl á Suðurgötu í
Reykjavík. Félaginn sem braust
inn var dæmdur fyrr á árinu.

Maðurinn hefur tvisvar áður
hlotið skilorðsbundna dóma og
rauf með fyrra broti sínu skilorð
og því dæmdur í fangelsi. - óká

Vamos á reki:

Ekkert vita›
um skútuna
ÚTHÖF Ekkert er vitað um afdrif
seglskútunnar Vamos og gæti hún
verið á reki á stóru svæði milli Ís-
lands og Grænlands að sögn Land-
helgisgæslunnar. Ekki er vitað
hvar hún er og hugsanlegt er að
hún hafi sokkið.

Skútan lenti í sjávarháska á
þriðjudaginn og lést annar áhafn-
armeðlimurinn en hinum var
bjargað af þyrlu Landhelgisgæsl-
unnar við erfiðar aðstæður 90
mílur norðvestur af Ísafjarðar-
djúpi. - grs

www.leikhusid.is

Þröstur Leó Gunnarsson

Leikari ársins í aukahlutverki

Gríman 2005

Sýningum lýkur 
í október

Strönduð ferja:

Farflegum
gefi› áfengi
NORÐURLÖND Eistneska farþega-
ferjan Regina Baltica strandaði í
Eystrasalti, skammt frá Stokk-
hólmi, á þriðjudagskvöldið en
nokkrum klukkutímum síðar tókst
henni að losna með eigin vélarafli. 

Enginn var í hættu en nokkrir
Norðmenn sem voru um borð
sögðu í samtali við Aftenposten
það umhugsunarefni að stjórnend-
ur ferjunnar gáfu farþegunum
áfengi í sárabætur á meðan skipið
var losað. ■

Verkamannaflokkurinn:

Öldungi
vísa› á dyr
BRETLAND Skipuleggjendur þings
breska Verkamannaflokksins hafa
verið gagnrýndir fyrir að láta vísa
út af þinginu hinum 82 ára Walter
Wolfgang.

Wolfgang greip fram í ræðu
Jack Straw, utanríkisráðherra
Bretlands, í fyrradag þegar hann
var að verja innrásina í Írak. Tveir
fílefldir öryggisverðir æddu til
Wolfgangs og hugðust fleygja hon-
um á dyr en Wolfgang kaus fremur
að ganga sjálfur út, þó í fylgd ör-
yggisvarðanna.

Wolfgang hefur nú verið beðinn
afsökunar á þessum harkalegu við-
brögðum og sat hann lokadag
þingsins í gær. ■

WALTER WOLFGANG Greip fram í ræðu
Jack Straw og var vísað á dyr.
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HÁKON EYDAL Við dómsuppkvaðningu í
héraðsdómi. Hæstiréttur staðfesti í gær
dóm héraðsdóms.

STYRMIR GUNNARSSON. Hefur gagnrýnt
birtingu Fréttablaðsins á einkapósti er
varða aðkomu hans að Baugsmálinu og
segir að Morgunblaðið myndi ekki ástunda
slíkt.

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON. Bendir á að
Styrmir sé ósamkvæmur sjálfum sér í
gagnrýninni á Fréttablaðið. Styrmir hafi
sjálfur birt einkatölvupóst í óþökk bæði
sendanda og viðtakenda.

GUNNLAUGUR SIGMUNDSSON Morgun-
blaðið birti einkatölvupóst sem Gunnlaug-
ur sendi þingmönnum á innra neti Alþing-
is. Ekki var haft samband við hann vegna
tölvupóstsins.

Morgunbla›i› hefur
birt einkatölvupóst
Einkatölvupóstur hefur birst án samflykkis á sí›um Morgunbla›sins. Bla›i›
birti jafnframt bréfaskipti Nor›urljósa og Landsbankans. Ritstjóri Morgun-
bla›sins hefur gagnr‡nt Fréttabla›i› fyrir a› birta tölvupóst manna.

REYKHÓLAHREPPUR
RAFMAGNSLAUST Í TVO DAGA
Rafmagnslína yfir Gufudalsháls
slitnaði á tveimur stöðum og olli
tveggja sólarhringa rafmagns-
leysi. „Ég kom ekki vararafstöð-
inni í gang og var bara kominn í
brækur og undir sæng þegar raf-
magnið loksins kom,“ segir Magn-
ús Helgason, bóndi á Múla í Reyk-
hólahreppi. ■
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Heilbrigðisráðherra og borgarstjórinn undirrita samkomulag:

N‡tt 110 r‡ma hjúkrunarheimili
HEILBRIGÐISMÁL Nýtt 110 rýma
hjúkrunarheimili mun rísa í
Sogamýri, austan Merkurinnar.
Stefnt er að því að taka það í
notkun á árinu 2007.

Þetta er efni samkomulags
sem Jón Kristjánsson heilbrigð-
ismálaráðherra og Steinunn Val-
dís Óskarsdóttir borgarstjóri
undirrituðu í gær. 

Við undirskriftina sagðist Jón
Kristjánsson, heilbrigðis- og
tryggingamálaráðherra fagna
samkomulaginu sérstaklega.
Með því væri stigið skref til að
fullnægja eftirspurn eftir hjúkr-
unarrýmum í Reykjavík. 

„Með uppbyggingunni í Soga-
mýrinni, þar sem þegar er hafin
bygging fjölda íbúða fyrir aldr-

aða, mun þjónusta við eldri borg-
ara eflast til muna,“ sagði Stein-

unn Valdís Óskarsdóttir við sama
tækifæri.

Heimilið verður um 6.700
fermetrar að stærð. Kostnaður
við byggingu þess verður um
1300 milljónir króna, af því mun
heilbrigðis- og tryggingarráðu-
neyti greiða 70 prósent, en
Reykjavíkurborg 30 prósent.
Einungis einbýli verða á heimil-
inu, en gert er ráð fyrir að að-
staða verði fyrir hjón og sam-
búðarfólk. Samkvæmt sam-
komulaginu verður auglýst eft-
ir rekstraraðila fyrir heimilið
þegar endanlega hefur verið
gengið frá samningum um
byggingu þess. - jss

Leigubílasvæði sameinuð á höfuðborgarsvæði og Suðurnesjum:

Utanbæjargjald leggst af
SAMGÖNGUR Sameining takmörkun-
arsvæða leigubíla á höfuðborgar-
svæðinu, Grindavík og Reykjanes-
bæ tekur gildi á morgun, sam-
kvæmt auglýsingu samgönguráðu-
neytisins. Við þetta leggst utan-
bæjargjald af innan svæðisins, en á
daginn var það rúmar 219 krónur á
kílómetra. Venjulegt daggjald er
tæpar 95 krónur.

„Breytingin felst í því að þessi
svæði eru sameinuð í eitt takmörk-
unarsvæði,“ segir ráðuneytið, en
leigubílstjórum er því frá morgun-
deginum heimilt að taka farþega
innan þess alls. „Þetta leggst alveg
hrikalega illa í okkur,“ segir Magn-
ús Jóhannsson, framkvæmdastjóri
Ökuleiða í Keflavík. 

Hann segir bílstjóra sem unnið
hafi frá Leifsstöð verða af tölu-
verðum tekjum. „Núna þurfa þeir
fjóra túra til að ná sömu innkomu
og þrír túrar skiluðu áður. Ég fæ

ekki séð að þeir nái endum saman
með þessu rugli.“ Þá segist hann
óttast að þjónusta við íbúa á Suð-
urnesjum skerðist, því vera kunni
að bílstjórar haldi til Reykjavíkur
í verkefnaleit. „Svo getur náttúr-

lega líka gerst að íbúi í Vogum
eða Grindavík hringi í leigubíla-
stöð í Reykjavík eftir bíl í innan-
bæjartúr upp á 500 krónur. Bíl-
stjóri sem lendir í því fer aldrei
þangað aftur.“ - óká

TRYGGINGAMÁL Hjón á Akureyri
urðu að greiða tæpar 226 þúsund
krónur í fæðingarhjálp, þar sem
tryggingafélag sem konan er
sjúkratryggð hjá neitaði að greiða
reikninginn. Konan, Gemma
Alegre Ásgeirsson, er frá Filipps-
eyjum og kemst ekki inn í al-
mannatryggingakerfið fyrr en eft-
ir sex mánuði frá komudegi. Því
fékk hún sér sjúkrakostnaðar-
tryggingu sem dugði skammt þeg-
ar til átti að taka.

Að sögn Ásgeirs Magnússonar,
tengdaföður konunnar, gengu hún
og sonur hans í hjónaband seint á
síðasta ári úti á Filippseyjum. Son-
urinn kom heim í janúar og hófst
þá strax handa um að útvega eigin-
konu sinni dvalarleyfi. Hann
keypti einnig sjúkrakostnaðar-
tryggingu hjá Tryggingamiðstöð-
inni þar sem kona hans kemst ekki
inn í almannatryggingakerfið hér
fyrr en eftir sex mánaða dvöl á
landinu.

„Gemma kom svo til Íslands 13.
júlí,“ segir Ásgeir, sem rekist hef-
ur í málinu fyrir hönd sonar síns og
tengdadóttur. „Þau hjónin eignuð-
ust síðan barn sitt 26. ágúst.
Gemma ól það á fæðingardeild
Fjórðungssjúkrahússins á Akur-
eyri. Þann 20. september fékk hún
reikning frá sjúkrahúsinu upp á
225.793 krónur. Ég fór með reikn-
inginn fyrir þau til Tryggingamið-
stöðvarinnar, þar sem mér var tjáð
að þetta yrði ekki greitt því trygg-
ingin næði ekki yfir kostnað sem
hlytist af meðgöngu, fæðingar-
hjálp eða sjúkdóma sem rekja
mætti til meðgöngu eða fóstur-
láts.“

Ásgeir segir það vissulega rétt

að ákvæði þessa efnis sé í vátrygg-
ingaskilmála Tryggingamiðstöðv-
arinnar. Um það sé ekki deilt. Hins
vegar komi þarna berlega í ljós
mismunun kynjanna og hún hljóti
að stangast á við jafnréttislög.

„Það getur ekki verið í anda
gildandi laga og samninga um jafn-
rétti kynjanna að hægt sé að draga
út ákveðna þætti sem eiga einungis
við um annað kynið og útiloka það
þannig frá jafn mikilvægum

grunnréttindum og sjúkrakostnað-
artrygging er,“ segir Ásgeir. Hann
bendir á að atvinnurekandi megi til
dæmis ekki spyrja konu sem sækir
um vinnu hjá honum hvort hún sé
barnshafandi. Það flokkist undir
einkamál og mismunun. Ásgeir
hyggst því hefja baráttuna með því
að fara með málið til jafnréttisráðs
Akureyrar, svo og til Neytenda-
samtakanna, áður en lengra er
haldið. jss@frettabladid.is

Dagskrárstjóri Rásar 2:

Óvíst hvenær 
Sigrún byrjar
FJÖLMIÐLAR „Það er ekki búið að
taka endanlega ákvörðun um
hvenær nýr dagskrárstjóri kemur
til starfa. Hún kemur að öllum lík-
indum til með að hefja störf annað
hvort 1. nóvember eða 1. desem-
ber,“ segir Páll Magnússon, út-
varpsstjóri Ríkisútvarpsins.

Dr. Sigrún Stefánsdóttir fjöl-
miðlafræðingur tekur við starf-
inu. Sigrún sagði í fréttum fyrir
um mánuði að hún mundi flytja til
Íslands um leið og hús hennar í
Danmörku seldist. Ekki tókst að
ná í Sigrúnu í gær. - saj

Breytingar á deiliskipulagi

Sátt um Bíla-
naustsreitinn
SKIPULAGSMÁL Borgarráð sam-
þykkti í gær breytingu á deili-
skipulagi Bílanaustsreitsins. Vegna
deilna við íbúa í nærliggjandi
hverfum hefur orðið töf á sam-
þykkt deiliskipulagsins. Nú hefur
verið ákveðið, í samráði við íbúa,
að um 230-270 íbúðir muni rísa á
reitnum. Þar að auki verður þar að
finna skrifstofuhúsnæði og mat-
vöruverslun.

Deilurnar snérust mikið um hæð
tveggja turna, sem áttu að vera 12
og 10 hæðir. Nú er búið að sam-
þykkja að annar turninn verði átta
hæðir, en hinn níu hæðir að hluta. 

Stefnt er að því að ljúka fram-
kvæmdum á svæðinu í lok árs
2007. - ss

Var rétt að gera parkódín 
lyfseðilsskylt?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlarðu að fara til útlanda 
í vetur?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

48%

52%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Alltaf einfalt

www.ob.is
15 stöðvar!

Dýraverndunarsinnar:

Ógna nú 
leikskólum
BRETLAND Öfgasinnaðir dýravernd-
unarsinnar hafa sent forsvars-
mönnum bresku leikskólakeðjunn-
ar Leapfrog Day Nurseries bréf
þar sem því er hótað að skeri keðj-
an ekki á tengsl við fyrirtækið
Huntingdon Life Sciences (HLS),
sem sér um ræktun nagdýra fyrir
rannsóknarstofur „yrði hún að taka
afleiðingunum“.

Dagblaðið Independent segir að
starfsmönnum HLS hafi verið boð-
inn afsláttur af barnagæslu en leik-
skólakeðjan hefur nú dregið tilboð
sitt til baka af ótta við að starfs-
mönnum hennar og skjólstæðing-
um verði gert mein. ■

BÍLANAUST RIFIÐ Þarna rísa átta hæða
háir turnar.
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LEIGUBÍLAR Í LÆKJARGÖTU Eftir sameiningu leigubílasvæða á Suðurnesjum og höfðu-
borgarsvæðinu ætti að kosta innan við 6.000 krónur að taka leigubíl á daginn milli
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar.
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DR. SIGRÚN STEFÁNSDÓTTIR Sigrún verður
dagskrárstjóri Rásar 2.

Fullur og próflaus maður:

Slapp me› 
bílstuldinn
DÓMSMÁL Maður yfir þrítugu sem
próflaus ók fullur utan í fjórar
kyrrstæðar bifreiðar við Frakka-
stíg í Reykjavík á laugardags-
morgni í nóvemberbyrjun í fyrra
var dæmdur til greiðslu 200.000
króna sektar í Héraðsdómi
Reykjavíkur. 

Maðurinn var sýknaður af bíl-
stuldi, þrátt fyrir að hafa játað
greiðlega fyrir lögreglu að hafa
tekið bílinn í óleyfi án þess að
þekkja til eigandans. Bíleigandinn
fékkst ekki til að gefa skýrslu fyr-
ir dómi og vegna þess að hinn man
lítið eftir upphafi ökuferðarinnar
þótti dómnum ekki óhætt að sak-
fella hann fyrir bílstuldinn. - óká

Greiddi 226 flúsund
fyrir fæ›ingarhjálp
Hjónum á Akureyri var gert a› grei›a tæpar 226 flúsund krónur fyrir fæ›ingar-
hjálp á Fjór›ungssjúkrahúsinu á Akureyri. Konan er frá Filippseyjum og er enn
utan almannatryggingakerfisins. Tryggingafélag neitar a› grei›a kostna›inn.

FJÖLSKYLDAN Gemma og Magnús Ásgeirsson með litla barnið, sem nú er rétt rúmlega
mánaðargamalt. Þau hrósa starfsfólki TM á Akureyri fyrir alúðlega framkomu, en eru óá-
nægð með skilmála þá sem yfirboðarar tryggingafélagsins setja.

HJÚKRUNARHEIMILI Í SOGAMÝRI Á teikningunni má sjá hvernig anddyrið mun líta út.



Trygg›u fjölskyldu flinni áframhaldandi tekjur ef flú fellur frá.
Sko›a›u  hvernig KB Tekjuvernd getur auki› verndina sem flú
hefur í dag og veldu flá lei› sem hentar flér best.
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Me› KB Tekjuvernd er bili› brúa› sem myndast milli núverandi rá›stöfunartekna

flinna og grei›slna sem flú átt rétt á ver›ir flú fyrir launamissi af völdum sjúkdóma,

örorku e›a andláts. fiú fær› yfirs‡n yfir flá tryggingavernd sem flú n‡tur í dag og

vísbendingar um frekari tryggingaflörf. fiannig getur flú komi› í veg fyrir a› flú sért

vantrygg›/ur e›a oftrygg›/ur.

KB Tekjuvernd au›veldar flér einnig a› ákvar›a starfslok flín á einfaldan hátt.

KB Tekjuvernd er hagkvæm vernd sem dregur úr launamissi sem kann a› ver›a
vegna sjúkdóma, örorku, andláts e›a starfsloka.

Kanna›u máli›!

Bóka›u fund hjá rá›gjafa á www.kbbanki.is,

í síma 444 7000 e›a í næsta útibúi KB banka.

Vi› reiknum út KB Tekjuvernd mi›a› vi›

 flínar a›stæ›ur.

Dæmi um grei›slur maka- og barnalífeyris vegna andláts
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KB Tekjuvernd sem mi›ast vi› 95% af rá›stöfunartekjum í 7 ár
Kr. á mánu›i

Rá›stöfunartekjur

KB Tekjuvernd

Lífeyrir og bætur

Dæmi um grei›slur lífeyris vegna alvarlegrar
örorku af völdum slysa e›a sjúkdóma

KB Tekjuvernd sem mi›ast vi› 95% af rá›stöfunartekjum til 60 ára aldurs

0

100.000

150.000

50.000

Fyrstu
6 mán 2. ár 3. ár 4. ár 5. ár 6. ár 7. ár

Næstu
6 mán 9. ár 10. ár8. ár

Kr. á mánu›i

Tímabil

Rá›stöfunartekjur

Taktu saman yfirlit yfir flær grei›slur sem flér myndu berast
vegna örorku og bættu vi› fleirri fjárhæ› sem flú telur a›
myndi henta flér me› KB Tekjuvernd.

KB Líftryggingar hf., Sóltúni 26, 105 Reykjavík

Allar persónutryggingar í KB Tekjuvernd koma frá KB lífi
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Bæjarstjóri um flutning þjóðskrár:

Vill fljó›skrána til Ísafjar›ar
STJÓRNMÁL „Þetta smellpassar við
stefnu ríkisstjórnarinnar,“ segir
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri á Ísafirði. 

Halldór segir að þegar hann
hafi lesið fréttir um fyrirhugað-
an flutning á þjóðskránni frá
Hagstofu til dómsmálaráðuneyt-
is hafi hann strax haft samband
við Þorstein Geirsson ráðuneyt-
isstjóra til þess að minna á þá
stefnu ríkisstjórnarinnar að
flytja starfsemi til landsbyggð-
arinnar svo sem kostur er.
„Hann sagði mér að vinna við
málið væri ekki hafin, en þetta
yrði einn þeirra kosta sem hafð-
ir yrðu til hliðsjónar í ferlinu,“

segir Halldór.
Halldór segir að ríkinu hafi

margoft verið bent á að það eigi
stofnanir víðs vegar á landinu
svo sem skattstofur og sýslu-
mannsembætti þar sem fyrir sé
hæft og gott starfsfólk og venju-
lega sé húsnæðið einnig fyrir
hendi. „Það þarf að skoða það al-
varlega hvort ekki er hægt að fá
þessa starfsemi flutta til Ísa-
fjarðar,“ segir Halldór.

- saj

Íshella nor›urskauts
í sögulegu lágmarki
Íshellan á nor›urskautinu hefur aldrei mælst minni en í flessum mánu›i og er
hl‡nandi loftslag tali› sk‡ringin. Óttast er a› vítahringur sé í uppsiglingu sem
erfitt geti reynst a› komast út úr.
LOFTSLAG Vísindamenn óttast að
hlýnun loftslags á norðurslóðum
sé orðin hraðari en við verði ráð-
ið. Nýjar mælingar á íshellunni á
norðurskautinu sýna að hún hefur
aldrei verið minni en í þessum
mánuði.

Íshellan í Norður-Íshafi er
jafnan minnst í septembermánuði
eftir að sumarhlýindin hafa brætt
ísinn en þegar veturinn færist
yfir stækkar hún á ný. Mælingar
frá 21. september síðastliðnum
sem vísindamenn við US National
Snow and Data Centre í Colorado,
Bandaríkjunum gerðu, sýna að
flatarmál íssins er 5,18 milljónir
ferkílómetrar. Íshellan hefur
aldrei mælst jafn lítil síðan mæl-
ingar hófust en þetta er fjórða
árið í röð sem stærð íshellunnar
dregst saman. 

Á síðasta aldarfjórðungi hefur
norðurskautsísinn bráðnað
smátt og smátt og segja
vísindamenn þá þróun
beina afleiðingu
af hlýnun
jarðar. Það

sem veldur þeim sérstökum
áhyggjum er að umfang bráðnun-
arinnar virðist aukast stöðugt.
Bráðnunin nú er tuttugu prósent-
um meiri en meðaltal síðustu 35
ára og lætur nærri að bráðnunin
þetta sumarið nemi 1,2 milljón
ferkílómetrum, það er svæði á
stærð við Texas. 

Skýringin á því að ísinn bráðn-
ar með sífellt meiri hraða er ein-
föld. Skjannahvíta íshelluna má í
raun í líta á sem risastórt endur-
skinsmerki sem endurvarpar sól-
arhitanum aftur út í geiminn.
Dökkur sjórinn drekkur hins veg-
ar sólargeislana í sig svo hann
hlýnar og andrúmsloftið þar með.
Eftir því sem ísinn dregst meira
saman eykst yfirborð sjávar og
þar með hækkar hitinn hraðar.
„Keðjuverkun í umhverfinu er
þegar far-

in að eiga sér stað. Ef til vill verða
breytingarnar á íshellunni mun
örari en okkur grunar og það
skiptir máli því án Norðurskauts-
íssins má búast við miklum breyt-
ingum á veðurfari jarðarinnar,“
segir Ted Scambos, formælandi
rannsóknarinnar.

Lofthiti yfir Norður-Íshafinu
hefur verið 2-3 gráðum hærri í
sumar en meðaltalshiti áranna
1955-2004 og hafa siglingaleiðir
norður fyrir Ameríku og Asíu að
mestu leyti verið greiðfærar. Sú
staðreynd er sjófarendum eflaust
fagnaðarefni en ekki er víst að
dýrin séu jafn ánægð með þróun-
ina. Til dæmis missa ísbirnir á
þessum slóðum mikilvægan hluta
heimkynna sinna því á veturna
hafast þeir við á ísnum.

sveinng@frettabladid.is

HALLDÓR HALLDÓRSSON BÆJAR-
STJÓRI Halldór hefur hug á því að fá

þjóðskrána til Ísafjarðar.
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NORÐURSKAUTSÍSINN Þessi gervihnatta-
mynd sem NASA birti í vikunni sýnir

íshelluna í Norður-Íshafi. Ísinn
sem hefur bráðnað í

sumar er á stærð
við Texas.

TYRKLAND, AP Abdullah Gul, utan-
ríkisráðherra Tyrklands, sagði í
gær að samninganefnd Tyrklands
í fyrirhuguðum aðildarviðræðum
við Evrópusambandið yrði ekki
send til að hefja viðræðurnar
nema henni bærist fyrst skjalið
sem geymir samningsumboð
ESB.

„Enginn getur ætlast til þess
af okkur að fara til Lúxemborgar
áður en við fáum að sjá samn-
ingsumboðið,“ sagði Gul, en hann
á að verða formaður samninga-
nefndar Tyrkja. „Auðvitað er
hugsanlegt að viðræðurnar hefj-
ist ekki,“ sagði Gul en bætti við

að „allt yrði reynt“ til að jafna
ágreining svo að unnt verði að
standa við áformin um að hefja
viðræðurnar á mánudag.

Utanríkisráðherrar ESB munu
á sunnudag halda bráðafund um
málið eftir að fastafulltrúum
ESB-ríkjanna 25 mistókst að ná
samkomulagi um samningsum-
boðið í gær, en í því skal kveðið á
um samningsgrundvöll ESB í
hverjum málaflokki fyrir sig.

Fulltrúar Austurríkis hafa
staðið í vegi fyrir að skjalið sé af-
greitt, en þeir vilja að Tyrkjum
séu boðin náin tengsl við sam-
bandið en ekki full aðild. -aa

Aðildarviðræður í uppnámi:

Tyrkir bí›a samningsumbo›s

ABDULLAH GUL Utanríkisráðherra Tyrk-
lands.
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Aukið frelsi
SPRON VAXTABÓT

SPRON Vaxtabót er óverðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu sem ber háa, stighækkandi vexti eftir upphæð

– og auk þess stighækkandi vaxtaálag eftir lengd sparnaðartímabils.

• Algjört frelsi

• Engin lágmarksinnborgun en verðlaunað fyrir hærri innstæðu

• Enginn binditími en verðlaunað fyrir lengra sparnaðartímabil

• Engin úttektargjöld á Netinu

SPRON VIÐBÓT

SPRON Viðbót er verðtryggður sparnaðarreikningur á Netinu, bundinn í 36 mánuði, sem ber háa grunnvexti

og auk þess stighækkandi vaxtaviðbót eftir lengd sparnaðartímabils að binditíma loknum.

• Aukið frelsi

• Vaxtaumbun tryggð á áframhaldandi innstæðu að binditíma loknum

• Engin lágmarksinnborgun

• Engin úttektargjöld á Netinu

– fyrir allt sem þú ertUpplýsingar í síma 550 1400 eða á www.spron.is

Tveir nýir, einstakir hávaxta-sparnaðarreikningar á Netinu:

Tvöföld vaxtabót – eftir upphæð og lengd innstæðu

Háir, verðtryggðir grunnvextir og vaxtaviðbót að binditíma loknum

Aðeins á Netinu – stofnaðu reikning á www.spron.is



MAFÍUMORÐ Ítalskur carabinieri-lögreglu-
maður lítur á lík Sergios Tellini í sendibíl á
götu í Flórens í gær. Að sögn vitna var
hann skotinn mörgum skotum af mönn-
um sem komu aðvífandi á mótorhjóli.
Lögreglu grunar að skipulögð glæpastarf-
semi liggi að baki morðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Alsírbúar í lok þrettán ára langrar byltingar:

Kosi› um fri›arsamkomulag í Alsír
ALSÍR, AP Íbúðar Norður-Afríku-
landsins Alsír kusu í gær um frið-
arsamkomulag, sem ríkisstjórnin
trúir að muni hjálpa landinu við
að rétta úr kútnum eftir 13 ára
uppreisn heittrúaðra íslamstrúar-
manna. Andstæðingar segja hins
vegar að samkomulagið muni ein-
ungis hvítþvo glæpina sem áttu
sér stað á þessum árum. Um
120.000 manns létust í uppreisn-
inni, sem hófst árið 1992.

Yfir 18 milljónir manna hafa
kosningarétt í Alsír, en heildar-
fjöldi landsmanna er tæpar 33
milljónir. Þjóðin var einfaldlega
spurð hvort hún samþykkti friðar-
samkomulagið eða ekki.

Forseti Alsír, Abdelaziz
Bouteflika, segir friðarsamkomu-
lagið geta grætt þau sár sem upp-
reisnin olli, en það myndi til dæm-
is enda mál margra íslamstrúar-
manna sem rekin eru fyrir rétti
nú, meðal annars gegn þeim sem
lögðu niður vopn og öðrum sem
grunaðir eru um hryðjuverka-
starfsemi.

Þessi hluti samkomulagsins
nær ekki til þeirra sem grunaðir
eru um fjöldamorð, nauðganir eða
sprengjuárásir á almannafæri.

- smk

DANMÖRK Danskir hermenn að-
stoðuðu breska herinn í umdeildri
árás á lögreglustöð í borginni
Basra í Írak í síðustu viku þar
sem tveir breskir hermenn voru
frelsaðir. Þetta staðfestir Sören
Gade, varnarmálaráðherra Dan-
merkur, við danska blaðið In-
formation. Fjórir létust í átökun-
um og 44 særðust.

Dönsku hermennirnir tóku
ekki þátt í sjálfri frelsuninni held-
ur reistu þeir vegatálma í
námunda við stöðina. Engu að síð-
ur hefur málið vakið deilur í Dan-
mörku og hefur utanríkismála-
nefnd þingsins farið fram á við
ráðherrann að hann geri frekari
grein fyrir þætti hermannanna. ■

Slagurinn um
flri›ja sæti›
Prófkjör Reykjavíkurfélags vinstri grænna ver›ur á
morgun. Úrslitin fyrir fyrstu tvö sæti listans eru sög›
liggja fyrir, en slagurinn standi um flri›ja sæti›.

STJÓRNMÁL Tæplega sjö hundruð
Reykvíkingar geta tekið þátt í próf-
kjöri Reykjavíkurfélags vinstri
grænna á morgun. Flokksmönnum
í Reykjavík hefur fjölgað um tvö
hundruð frá áramótum. Tíu eru í
framboði, en allir heimildarmenn
blaðsins innan flokksins sem
Fréttablaðið ræddi við í gær voru
sammála um að úrslitin í fyrstu tvö
sætin væru nokkuð ljós. Svandís
muni sigra prófkjörið og Árni Þór

Sigurðsson verði í öðru sæti. Slag-
urinn verði því um þriðja sætið, en
samkvæmt nýlegum könnunum
fengi flokkurinn tvo borgarfull-
trúa.

Þau þrjú sem helst eru talin lík-
leg til að verða valin í þriðja sætið
eru Grímur Atlason, Sóley Tómas-
dóttir og Þorleifur Gunnlaugsson.
Einn heimildarmaður hafði á orði
að Árni Þór hefði líklega ekki gefið
eftir fyrsta sætið til að sitja í borg-
arstjórn til 2009. Þriðji maður á
lista gæti því orðið borgarfulltrúi. 

Önnur fimm í framboði eru Ásta
Þorleifsdóttir og Magnús Bergs-
son, sem koma úr hinum græna
armi flokksins; Ugla Egilsdóttir,
fulltrúi ungra vinstri grænna, Guð-
ný Hildur Magnúsdóttir og Þor-
valdur Þorvaldsson sem bæði
leggja áherslu á vinstri stefnuna. 

Innan flokksins hefur nokkuð
verið rætt um að fjölgun um tvö
hundruð félaga vísi til þess að fólk
sé að skrá sig til að taka þátt í próf-
kjörinu og segja heimildarmenn að
það setji þriðja sætið í nokkra
óvissu. Grímur Atlason og Þorleif-
ur Gunnlaugsson væru báðir vel
þekktir innan flokksins, Grímur þó
aðeins þekktari utan hans. Þorleif-
ur er hins vegar varaformaður
Reykjavíkurfélagsins og er vel lið-
inn af störfum sínum. Sóley Tóm-
asdóttir er hins vegar nýr félagi
vinstri grænna en hefur verið virk
í Femínistafélagi Íslands. Vilja því
sumir flokksfélagar meina að
margir nýir félagar í flokknum séu
félagar Sóleyjar úr Femínistafé-
laginu. Einn benti á að nýir félagar,
sem skrá sig sérstaklega fyrir
prófkjörið, séu líklegri til að kjósa
en gamlir félagar sem gæti því
komið niður á fylgi Þorleifs. 

Prófkjörið verður í húsnæði VG
að Suðurgötu 3 og verður hægt að
kjósa frá klukkan níu um morgun-
inn til níu að kvöldi. 

svanborg@frettabladid.is
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Ákvarðanataka til árangurs  6. okt.  kl. 9.00  - 15.00
Forysta til framfara 21. okt.   kl. 9.00  - 13.00
Liðsheildin - TMS (Team Man. Systems)  4. nóv.   kl. 9.00  - 13.00
Að laða fram það besta í öðrum  24. og 25. nóv. kl. 9.00  - 13.00  
Forysta og skilvirk samskipti 15. og 16. des. kl. 9.00  - 13.00
Persónuleg færni 12. og 13. jan.  kl. 9.00  - 13.00 

Dags.   Tími

Nánari upplýsingar veitir:
Nanna Ósk Jónsdóttir

Verkefnastjóri
Sími: 599 6424  
GSM: 825 6424 

Ofanleiti 2, 3. hæð
103 Reykjavík
Sími: 599 6200
Fax: 599 6201
www.stjornendaskoli.is

Skráning er hafin!
Hægt er að skrá sig í einstaka hluta námslínu á vef Stjórnendaskólans.  
Allar upplýsingar eru á www.stjornendaskoli.is

LEIÐTOGAAKADEMÍA
STJÓRNENDASKÓLA HR
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”Góður árangur er háður réttum 
ákvörðunum og er ein 

áhrifamesta aðgerð leiðtogans.
Ákvarðanataka byggir ekki 

eingöngu á tækni, aðferðum og 
hugmyndum, 

heldur samblandi af skilningi, 
reynslu og yfirsýn.”

Fyrir alla stjórnendur sem vilja rækta með sér leiðtogahæfileika, 

  efla færni í ákvarðanatöku og leiða starfsfólk 

     til framúrskarandi árangurs.

Leiðbeinendur: 
Lilja D. Halldórsdóttir
Þórhallur Gunnarsson
Guðrún Högnadóttir
Aðalsteinn Leifsson
Andri Haraldsson
Þröstur O. Sigurjónsson

BASRA Breskur hermaður í borginni Basra
í Írak.

Fleiri hótelherbergi:

Fjölgar um
flri›jung 
FERÐALÖG Frá árinu 1999 hefur
hótelherbergjum í Reykjavík fjölg-
að um tæpan þriðjung og hefur
fjölgun gistinátta haldist í hendur
við þá þróun. Þetta kemur fram í
nýju fréttabréfi Samtaka ferða-
þjónustunnar. 

Þá er búist við áframhaldandi
fjölgun næstu árin og segja sam-
tökin að gistinóttum þurfi að fjölga
um átta prósent á hverju ári eigi
þær að haldast í hendur við fjölgun
herbergja. Í það minnsta 850 hótel-
herbergi munu bætast við á næstu
fjórum árum. - grs

KOSNINGAR Í ALSÍR Alsírsk kona kemur úr
kosningaklefa með atkvæði sitt í hendi. 
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BANDARÍKIN, AP Öldungadeild
Bandaríkjaþings staðfesti í gær
skipan Johns Roberts í embætti
forseta Hæstaréttar Bandaríkj-
anna. Mikill meirihluti þingsins
studdi Roberts, eða 77 af 100 þing-
mönnum.

Fyrir Roberts liggur að leiða
réttinn í gegnum það sem margir
telja að verði afar mikilvægur
tími sem mun hafa áhrif á næstu
kynslóðir Bandaríkjamanna og
snerta á umdeildum málum svo
sem aðstoð við sjálfsvíg, kosn-
ingafjáröflun og fóstureyðingar.

Demókratar óttast að Roberts,

sem George W. Bush Bandaríkja-
forseti tilnefndi í dóminn í sumar,
verði afar íhaldssamur í skoðunum
sínum sem forseti Hæstaréttar. ■

BEINT Í FORSETASTÓL John Roberts stígur
út úr bíl sínum í Washington í gær.

Hæstiréttur Bandaríkjanna:

Skipun Roberts sta›fest

Frambjóðendur prófkjörs Vinstri
grænna í Reykjavík

VINSTRIHREYFINGIN
– GRÆNT FRAMBOÐ

SVANDÍS SVAVARS-
DÓTTIR (1)

GRÍMUR ATLASON
(1-3)

SÓLEY TÓMAS-
DÓTTIR (1-3)

ÁRNI ÞÓR SIG-
URÐSSON (2)

ÁSTA ÞORLEIFS-
DÓTTIR (3-4)

ÞORLEIFUR GUNN-
LAUGSSON (3-4)

GUÐNÝ HILDUR
MAGNÚSDÓTTIR (3-6)

ÞORVALDUR ÞOR-
VALDSSON (5-6)

MAGNÚS BERGS-
SON

UGLA EGILSDÓTTIR

Danskir hermenn:

A›sto›u›u vi› frelsunina
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Á Kauphlaupi í Smáralind geturðu fengið ótrúleg tilboð
á nýjum vörum! Komdu og gerðu góð kaup!
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BEITT UPP Í VINDINN Kappsiglingaskúturn-
ar Desafio Espanol, t.v., og Alinghi sigla
seglum þöndum undan strönd Sikileyjar í
gær, í forkeppni Ameríkubikarsins 2007.
Alinghi vann þennan legg.
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BANDARÍKIN, AP Talsmenn lögregl-
unnar í New Orleans greindu
frá því í gær að hafin væri
rannsókn á því hvað hæft væri í
ásökunum um að á annan tug
lögreglumanna hefðu sjálfir
gerst sekir um þátttöku í grip-
deildum í ringulreiðinni í kjöl-
far fellibylsins Katrínar. 

„Af 1750 lögreglumönnum
erum við að kanna hvort um
það bil tólf hafi verið viðriðnir
slík brot,“ sagði Marlon Delf-
ino, talsmaður lögreglunnar. 

Fyrr í vikunni sagði lög-
reglustjórinn, Eddie Compass,
af sér, en á honum hafði dunið

gagnrýni vegna slælegrar
frammistöðu lögreglunnar á
meðan Katrín gekk yfir og í
kjölfar hennar. Boðað hefur
verið að um 250 lögreglumenn
verði kærðir eða áminntir fyrir
að hafa hlaupist undan skyldu-
störfum.

Fyrstu íbúar New Orleans
sem fengu að snúa aftur heim
streymdu til borgarinnar í gær,
samkvæmt boði borgarstjórans
Ray Nagin, en það voru allt fyr-
irtækjaeigendur í þeim hverf-
um borgarinnar þar sem öllu er
nú talið óhætt.

-aa

Gæsla efld á landamærum Afríku og Evrópu:

Afríkumenn flykkjast til Spánar
SPÁNN, AP Spænsk stjórnvöld
sendu í gær aukaherlið til
spænsku hólmlendanna á Mið-
jarðarhafsströnd Marokkó. Þetta
var ákveðið í kjölfar þess að
fimm Afríkumenn létust og um
50 aðrir særðust þegar hundruð-
ir farandverkamanna flykktust á
þriðjudag að gaddavírsgirðingu
á landamærunum sem skilja
hólmlendurnar frá Marokkó. 

Fólkið var að flýja sára fátækt
í Afríku og var að reyna að kom-
ast yfir til Evrópu, en þetta var
eitt af mörgum hópaðhlaupum
Afríkubúa að og yfir landamær-
in.

Herliðinu er ætlað að gæta
þriggja metra hárra gaddavírs-
girðinga sem aðskilja spænsku
hólmlendurnar Ceuta og Melilla
frá Marokkó og koma í veg fyrir

að fleiri komist þessa leiðina inn
í Spán. Að sögn yfirvalda gætu
nokkur hundruð manna hafa
komist í gegn, en um 1.000
Afríkubúar dvelja nú í flótta-
mannabúðum á landamærunum.

Spánverjar ætla sér að hækka
girðingarnar upp í sex metra og
vonast til þess að því verki verði
lokið snemma á næsta ári.

- smk

Vonast til a› ná uppskerunni
Korn féll á flestum ökrum á Nor›urlandi og nokku› á Vesturlandi í hretinu sí›ustu daga. Bændur stefna
samt sem á›ur a› flví a› reyna a› flreskja fla›, fló fla› taki mun meiri tíma. Tí›arfari› hefur veri› erfitt
fyrir kornbændur í flessum landshlutum í sumar.
LANDBÚNAÐUR Kornakrar féllu
víðast hvar á Norðurlandi um
helgina og einnig í sumum hér-
uðum á Vesturlandi. Verst urðu
bændur úti í Skagafirði þar sem
aðeins var búið að þreskja fjórð-
unginn af um 400 hekturum.
Einnig urðu Eyfirðingar illa úti,
en þar voru um 180 hektarar af
500 ekki komnir í hús. Alls var
korni sáð í 3300 hektara á land-
inu í vor.

Bændur í þessum héruðum
hyggjast þó reyna að ná inn upp-
skerunni. „Við látum nú ekki
trufla okkur smáatriðin hérna í
Skagafirði,“ segir Gunnar Sig-
urðsson á Stóru-Ökrum. „En það
verður seinlegra að ná því.“

Ingvar Björnsson, ráðunautur
hjá Búnaðarsambandi Eyjafjarð-
ar, segir að sökum ótíðar í vor
hafi kornakrar sprottið seint í
sumar og því hafi skurður ekki
hafist fyrr en um síðustu mán-
aðamót. „Ef veður skánar á
næstu dögum er hugsanlegt að
bjarga megi hluta þess korns sem
eftir er að skera á Eyjafjarðar-
svæðinu en þó líklega aldrei
meira en helmingnum. Ef ekki
rætist úr tíðinni mun allt óskorið
korn eyðileggjast,“ segir Ingvar.
Hann segir kornsprettuna hafa

verið mun minni í sumar en síð-
ustu tvö ár. „Það má annars veg-
ar rekja til þurrka og kulda í maí
og hins vegar til mikillar úrkomu
og sólarleysis í ágúst.“

Leita þarf aftur um 26 ár, eða
til ársins 1979, til að finna við-
líka ótíð norðanlands og í haust
en þá var einnig mikil úrkoma í
ágúst og langvarandi kuldi með
snjókomu í september. „Við höf-
um verið með sunnlenskt veður
síðan í ágústbyrjun, endalausar
rigningar, og kunnum ekkert á
það,“ segir Gunnar á Stóru-
Ökrum. Úr því sem komið er vill
hann helst að það fari að frjósa
svo að þreskivélarnar geti farið
um akurinn.

Bændur eru almennt ekki
tryggðir fyrir skemmdum á upp-
skeru og bera því skaðann
sjálfir.

Á Austurlandi er talið að
kornakrar hafi víðast staðið
veðrið af sér, en þar kvarta
menn einnig undan vætutíðinni
og hafa áhyggjur af því að ekki
takist að ná allri uppskerunni.
Kornskurði er hins vegar að
mestu lokið á Suðurlandi, en það
slapp að mestu við óveðrið síð-
ustu daga. grs@frettabladid.is

kk@frettabladid.is

Soham-morðinginn:

Situr inni
í fjörutíu ár
BRETLAND Hæstiréttur í Bretlandi
úrskurðaði í gærmorgun að hugað
verði að reynslulausn Ians Hunt-
ley, sem myrti Jessicu Chapman
og Holly Wells í bænum Soham á
Englandi sumarið 2002, í fyrsta
lagi eftir fjörutíu ár.

Málið vakti á sínum tíma mik-
inn óhug á Bretlandi og víðar enda
voru stúlkurnar aðeins tíu ára
gamlar. Síðar kom í ljós að Hunt-
ley, sem starfaði við húsvörslu í
skóla telpnanna, hafði áður sætt
ásökunum fyrir að áreita ungar
stúlkur. 

Unnusta Huntleys, Maxine
Carr, var einnig dæmd í fangelsi
en hún var látin laus á síðasta ári.
Hún fer nú huldu höfði. ■

EINSTÆÐ MÓÐIR Á
GÖTUNNI ÞRÁTT FYRIR
AÐ STANDA Í SKILUM

Þarf að búa í bíl ásamt
tveimur dætrum sínum

SNJÓR Á EYFIRSKUM KORNAKRI Eyfirðingar og Skagstrendingar urðu illa úti í veðurhamnum.

IAN HUNTLEY Ef að líkum lætur verður
Huntley einn tuttugu manna sem eyða
munu því sem eftir lifir ævi þeirra í fang-
elsi.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/A

P

M
YN

D
/A

P

Á FLÓTTA UNDAN FÁTÆKT Lögreglumaður réttir afrískum flóttamönnum vatn á lögreglustöð í spænska bænum Melilla á Miðjarðarhafs-
strönd Marokkó.

Hafin er rannsókn á framferði lögreglunnar í New Orleans:

Ásakanir um flátttöku í gripdeildum

SNÚA AFTUR Lögreglumenn skoða heimildarbréf fyrirtækjaeigenda sem í gær var leyft að
snúa aftur til New Orleans.
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Áskorun listmálara:

Enginn salur
fyrir myndlist
LISTIR Hópur myndlistarmanna
sendi í gær frá sér áskorun til
borgarstjórnar Reykjavíkur um
að opna vestursal Kjarvalsstaða á
ný fyrir umsóknum listamanna,
en þeir segja stöðu sína mjög
slæma síðan lokað var fyrir um-
sóknir þeirra að staðnum. 

Alls skrifaði 41 myndlistar-
maður undir áskorunina. Þeir
segja í henni að það sé íslenskri
myndlist nauðsynlegt að hafa að-
gang að góðum sýningarsal eigi
hún að vaxa og dafna. -grs

Seldu ósamþykkta íbúð:

Fasteignasala 
grei›i bætur
DÓMSMÁL Fasteignasali hefur ver-
ið dæmdur til að greiða konu 1,3
milljónir króna vegna þess að ris-
íbúð sem hún keypti í Reykjavík
veturinn 2001 reyndist ósam-
þykkt þegar eignaskiptasamning-
ur var gerður eftir kaupin.

Íbúðin var nýuppgerð og
komust dómkvaddir matsmenn að
því að verðmæti hennar hefði
lækkað um ofangreinda upphæð,
en kostað gæti 1,2 til rúmlega 1,8
milljónir króna að fá hana sam-
þykkta.

Maðurinn sem seldi kvaðst
grandalaus um að íbúðin væri
ósamþykkt og var sýknaður af
bótakröfu en fasteignasölunni
gert að greiða bætur og 420.000
krónur í málskostnað. - óká

Héraðsdómur:

Spörku›u í
höfu› manns
DÓMSMÁL Aðalmeðferð í máli
tveggja tæplega tvítugra manna
fór fram í Héraðsdómi Norður-
lands eystra fyrr í vikunni. 

Mennirnir eru ákærðir fyrir að
hafa veist að öðrum manni fyrir
utan veitingahús á Norðurlandi
eystra í janúar fyrir tæpum
tveimur árum, og slegið og spark-
að í höfuð hans. Þolandinn krefst
tæpra 100.000 króna í bætur.
Dómurinn verður kveðinn upp í
næsta mánuði, og má búast við að
hann verði vægari vegna þess hve
langur tími hefur liðið síðan rann-
sókn lauk. ■

KJARVALSSTAÐIR Hópur listamanna vill að
vestursalurinn verði opnaður á ný.

Árshátíð haldin í Höfn:

Bakvakt hjá 
dómstólum
DÓMSMÁL Lágmarksstarfsemi er
hjá dómstólum landsins vegna
árshátíðar Dómstólaráðs sem
haldin er í Kaupmannahöfn núna
um helgina. 

Bakvakt mun þó vera hjá hér-
aðsdómstólunum öllum og ein-
hver starfsemi, enda áttu ekki all-
ir heimangengt á fagnaðinn. Því
geta dómstólarnir nú sem
endranær brugðist við möguleg-
um gæsluvarðshaldsbeiðnum og
öðrum málum sem ekki þola bið. 

Starfsmenn héraðsdómstól-
anna sem komust á árshátíðina
héldu af landi brott í gær, en
verða að sögn mættir aftur til
starfa sinna á mánudaginn. - óká

Barnahús opnað í Svíþjóð í dag:

Starfsemi a› íslenskri fyrirmynd
BARNAVERND Barnahús að ís-
lenskri fyrirmynd verður opnað í
Linköping í Svíþjóð í dag og
markar opnunin nokkur þáttaskil
í réttarstöðu barna í Svíþjóð.
Húsið verður opnað með form-
legri athöfn að viðstaddri Silvíu
Svíadrottningu. Bragi Guð-
brandsson, forstöðumaður
Barnaverndarstofu, og Svavar
Gestsson, sendiherra Íslands í
Stokkhólmi, verða viðstaddir at-
höfnina. Bragi heldur ræðu við
þetta tækifæri og mun svo taka
þátt í blaðamannafundi.

Íslenska Barnahúsið hefur
vakið mikla athygli erlendis,
ekki síst á hinum Norðurlöndun-

um. Í Linköping hefur verið
starfrækt miðstöð í rannsóknum
og meðferð kynferðisbrota á
börnum. Það er að hluta til fyrir
frumkvæði Silvíu drottningar að
Barnahúsið er nú orðið að veru-
leika.

Íslenska Barnahúsið sinnir
málefnum barna sem grunur
leikur á að hafi sætt kynferðis-
legri áreitni eða ofbeldi. Börn og
forráðamenn þeirra geta með til-
vísun barnaverndarnefnda feng-
ið alla þjónustu í Barnahúsi sér
að kostnaðarlausu. Greint er frá
þessu í tilkynningu frá Barna-
verndarstofu.

- saj
BRAGI GUÐBRANDSSON Bragi er forstöðumaður Barnaverndarstofu. Hann heldur erindi í
Linköping í dag.
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SÖFN „Sögusagnir um að loka eigi
Fjarskiptasafninu við Suðurgötu
eru ekki sannar,“ segir Margrét
Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður. 

Þó nærri sjö mánuðir séu liðnir
síðan Síminn gaf Þjóðminjasafn-
inu húsið og Síminn sé löngu hætt-
ur öllum afskiptum af því, þá seg-
ir Margrét pappírsvinnuna hafa
tekið sinn tíma og að Þjóðminja-
safnið sé nú fyrst að fá lyklavöld.

„Það er búið að vera að ganga
frá pappírum og þinglýsa skjölum,
þetta er bara eðlilegur tími sem
fer í það að endurskoða starfsemi
og sýningar í húsinu,“ segir Mar-
grét, og bætir því við að langi fólk
til að skoða safnið nú þurfi að hafa
samband við Þjóðminjasafnið.

„Síminn mun styðja við rekstur
Fjarskiptasafnsins með því að
greiða tvenn árslaun starfsmanna
til tveggja ára,“ stóð í fréttatil-
kynningu frá Símanum í febrúar,
en Margrét segir þessa fjármun-

irverða notaða til endurskoðunar
á sýningunni.

Safnið er að taka upp samstarf
við Háskóla Íslands, og frá og með
áramótum verður háskólastarf-
semi í húsinu. Þá verður safnið
opið á skrifstofutíma, og eins
verður áfram hægt að fá leiðsögn
um það á öðrum tímum, að sögn
Margrétar. - smk

FJARSKIPTASTÖÐIN Fjarskiptastöðin við
Suðurgötu verður opin daglega eftir ára-
mótin. Nú þarf að hafa samband við Þjóð-
minjasafnið til þess að skoða safnið.

VERKFALL Á ÍTALÍU Verkamenn í málm- og
vélaiðnaði í kröfugöngu í Napolí á Ítalíu í
gær. Dagsverkfall var hjá stéttinni um alla
Ítalíu til að knýja á um kjarabætur. MYND/AP
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UMFERÐ Einkabílum í Reykjavík
hefur fjölgað jafnt og þétt síð-
ustu ár og mun hraðar en Reyk-
víkingum. Árið 2004 voru í borg-
inni um 610 bílar á hverja þús-
und íbúa, samanborið við 463
bíla árið 1996. „Það eru mörk
sem eru miklu nær Norður-
Ameríku en Norðurlöndunum,“
segir Hjalti J. Guðmundsson, yf-
irmaður Staðardagskrár 21.
Hann segir Reykjavíkurborg
líklega vera komna fram úr
meðaltali í Bandaríkjunum í
fjölda bíla á íbúa í borgum. 

Bílar í Reykjavík eru þar að
auki að verða þyngri og afl-
meiri. Árið 2004 voru einkabílar

að meðaltali 26 prósentum
kraftmeiri í hestöflum og rúm-
um níu prósentum þyngri.
„Þetta segir okkur að fólk sé að
kaupa stærri og kraftmeiri bíla.
Þróunin er líka í þá áttina frá
hefðbundnum fjölskyldubíl yfir
í stærri jeppa.“

Hjalti vill ekki tjá sig um það
að svo stöddu hvaða þýðingu
þetta hefur fyrir bæinn en á von á
því að umhverfissviðið birti ítar-
lega skýrslu eftir nokkrar vikur.

- grs

SKIPULAGSMÁL „Við erum nýbyrjað-
ir að borga okkar hlut og síminn
hefur ekki stoppað síðan þá,“ seg-
ir Kristján Ríkharðsson, annar
verktakanna sem nýlega gerði eig-
endum hesthúsa í Glaðheimum til-
boð um að kaupa hús þeirra. „Fólk
var að bíða eftir því.“ Hann býst
við að ganga frá fleiri kaupsamn-
ingum næstu daga í kjölfar þess
og segist þegar hafa gengið frá
samningum að andvirði 300
milljóna króna.

Stjórn Gusts hefur forkaups-
rétt að húsum á svæðinu og fékk
afgerandi umboð til þess á félags-
fundi um helgina, samþykkt með
124 atkvæðum gegn fjórum.

„Menn eru fyrst og fremst að
vinna að því að Hestamannafélag-
ið Gustur verði áfram til,“ segir
Bjarnleifur Bjarnleifsson, vara-
formaður Gusts. Hann staðfestir
að 15 tilboð frá verktökunum séu
komin til stjórnarinnar, en það séu
ekki nema í 13 prósent húsanna.
Hann gefur ekki upp nákvæman
kostnað við að nýta forkaupsrétt-
inn, en staðfestir að hann losi eitt
hundrað milljónir. 

Gunnar I. Birgisson, bæjar-
stjóri í Kópavogi sat félagsfund-
inn og þar ítrekaði hann þá stefnu
bæjarstjórnarinnar að Gustur yrði
áfram þar sem hann er í dag. Hann
hyggst leggja það til við bæjar-

stjórn að Kópavogsbær kaupi af
Gusti nokkra bása sem hann hefur
haft á leigu frá félaginu síðustu ár.

Litlar umræður urðu á fundin-
um, en fáeinir félagsmenn hafa
látið í ljósi mikla óánægju á spjall-
þræði hestamannavefsins
www.847.is. Þeir vilja að stjórn fé-
lagsins fari þegar í viðræður við
bæjaryfirvöld um nýjan framtíð-
arstað fyrir félagið, en þessar
skoðanir komu ekki fram á félags-
fundinum.

Stjórn Gusts hefur ekki ákveðið
að nýta sér forkaupsréttinn þó hún
hafi fengið umboð til þess. Búist
er við að það skýrist um helgina.

grs@frettabladid.is

Rangfærsla Fasteignamats:

Ríki› var
bótaskylt
DÓMSMÁL Íslenska ríkið hefur
verið dæmt til að greiða fyrir-
tækinu Löngustétt 7,2 milljónir
króna með vöxtum auk 700 þús-
und króna í málskostnað vegna
rangskráningar fermetrafjölda
á fasteign við Eldshöfða í
Reykjavík sem fyrirtækið fékk
árið 2000 og seldi aftur tæpu ári
síðar.

Tæpum 240 fermetrum munaði
á stærðinni, en eignin reyndist
vera tæpir 1.559 fermetrar. Dóm-
urinn segir ljóst að starfsmenn
Fasteignamats ríkisins hafi ekki
sinnt „ótvíræðri lagaskyldu“ um
að skrá upplýsingar um rétta
stærð eignarinnar, en þær bárust
stofnuninni árið 1995. - óká

Deilt um niðurrif:

Rífa á hús eftir
Jacobsen
DANMÖRK Bæjarstjórnin í Glostr-
up á Sjálandi hefur heimilað nið-
urrif húss eftir hinn þekkta
hönnuð Arne Jacobsen. 

Húsið er nú í eigu innflytj-
enda franska bílaframleiðand-
ans Peugeot sem telur sig hafa
þörf stærra húsnæði. Í viðtali
við Jyllands-Posten segir Kjeld
Vindum, lektor við arkitekta-
deild Listaháskólans, það
glapræði að rífa húsið. Fullyrðir
hann að bæjaryfirvöld muni í
framtíðinni sjá á eftir húsinu. 

Freddie Rose, sem fer með
umhverfismál í bæjarstjórn-
inni, segir hús Jacobsen ekki
vera það sérstakt að það eigi að
vernda.

Þess má geta að ráðhúsið í
Glostrup er hannað af Arne Jac-
obsen. ■

DÓMSMÁL
PRÓFLAUS MEÐ HASS Héraðs-
dómur Reykjaness dæmdi í
gær nítján ára pilt til greiða
100.000 króna sekt í ríkissjóð,
ella sæta átta daga fangelsi.
Piltinum var gert að sök að
hafa ekið bifreið í Hafnarfirði í
maí síðastliðnum, þótt búið
væri að svipta hann ökuréttind-
um. Pilturinn var ekki með ör-
yggisbelti spennt, og hafði auk
þess dálítið af kannabisefnum í
fórum sér.

LEIKSKÓLAMÁL
FÓR MEÐ RANGT MÁL Í fréttum
Fréttablaðsins í fyrradag um
leikskólamál í Grafarvogi var tal-
að við Ástu Róbertsdóttur for-
eldri þar sem hún sagði að sama
ástand væri í starfsmannamálum
á leikskólanum Laufskálum ann-
ars vegar og Lyngheimum og
Fífuborg hins vegar. „Ég fór með
rangt mál þar,“ segir Ásta og er
leiðréttingunni komið á fram-
færi.

UMFERÐARÖNGÞVEITI 
Umferðin hefur aukist mikið á höf-

uðborgarsvæðinu undanfarin ár.

FJÖLDI EINKABÍLA á hverja þús. íbúa 

Kaupmannahöfn
Árósar
Óðinsvé
Álaborg
Osló
Málmey
Stokkhólmur
Berne
Þrándheimur
Graz
Phoenix
Bologna
Reykjavík
Houston
Atlanta

Heimild: Umhverfissvið Reykjavíkurborgar

Um 610 bílar eru á hverja þúsund íbúa í borginni:

Einkabílar fleiri stærri og kraftmeiri

GLAÐHEIMAR Í KÓPAVOGI Hestamannafélagið Gustur hefur verið í Glaðheimum í 40 ár, en bærinn hefur byggst í kringum svæðið síð-
ustu ár.

Stjórn Gusts hyggst
n‡ta forskaupsrétt
Tilbo› tveggja verktaka í hesthús Gustara í Kópavogi standa enn og fleir hafa
nú keypt nokkur hús. Stjórn Hestamannafélags Gusts hyggst n‡ta forkaupsrétt-
inn, fló kostna›ur geti numi› hundru›um milljóna.

Fjarskiptasafnið er ekki að loka:

Opi› daglega eftir áramót

Komnir kringum landið:

Grænni skógar
á Vesturlandi
LANDBÚNAÐUR Félag skógarbænda
á Vesturlandi og þær stofnanir
sem hafa með skógrækt að gera
undirrituðu nýverið samning um
heildstæða skógræktarfræðslu
næstu þrjú árin í fjórðungnum í
verkefninu Grænni skógar, en þar
með er verkefnið komið í alla
landsfjórðunga.

Um eitt hundrað skógarbænd-
ur eru nú þátttakendur í verkefn-
inu, en þegar hafa verið útskrifað-
ir tveir hópar frá Norðurlandi og
Suðurlandi.

Landbúnaðarháskóli Íslands
sér um kennsluna. - grs

LÖGREGLUFRÉTTIR

BÍLVELTA Á VESTFJÖRÐUM Lítill
fólksbíll valt í Mikladal í Patreks-
firði í gærmorgun. Bílstjórinn,
sem var einn í bílnum missti
stjórn á honum á nýlagðri klæðn-
ingu. Hann slasaðist lítillega, en
bíllinn er talinn ónýtur. 





Fatla›ir lyfta á Lækjartorgi
Heimsmeistaramótið í afl-
raunum fatlaðra hefst á
Lækjartorgi í dag. Tíu
keppendur reyna með sér
en íranskir aflraunamenn
geta ekki tekið þátt af því
að þeir fengu ekki vega-
bréfsáritun í tæka tíð.
Þandir vöðvar, þrútnar æðar, ösk-
ur og grettur verða allsráðandi á
Lækjartorgi í dag þegar tíu afl-
raunamenn úr röðum fatlaðra
kljást í keppninni um sterkasta
fatlaða mann heims ársins 2005.
Íþróttafélag fatlaðra stendur að
mótinu, sem haldið í þriðja sinn.
Kristberg Jónsson hefur titil að
verja í flokki standandi en Finn-
inn Tahvo Jauhojärvi freistar

þess að verja
titil sinn í
flokki sitj-
andi, það er
þeirra sem
nota hjóla-
stóla.

„ E k k e r t
annað en sig-
ur kemur til
g r e i n a , “
segir Krist-
berg kok-
hraustur en
viðurkennir
að pressan
sé á honum.

„Keppinautar mínir ætla að hefna
sín síðan síðast og gera allt til að
sigra mig.“ Kristberg hefur æft
vel að undanförnu, í tvo tíma á
dag og er hvergi banginn. 

Nokkrir keppendur frá Íran
hugðust taka þátt í mótinu en ekk-
ert varð úr þar sem þeir fengu
ekki vegabréfsáritun í tæka tíð.
Eru þeir þegar staðráðnir í að
keppa að ári og munu þá eflaust
setja skemmtilegan svip á mótið. 

Arnar Már Jónsson, aflrauna-
maður og þjálfari hjá Íþróttafé-
lagi fatlaðra, hefur veg og vanda

af mótinu, ásamt Magnúsi Ver
Magnússyni margföldum afl-
raunameistara. Hann hvetur fólk
til að fylgjast með enda horfur á
spennandi keppni. „Fólk hefur
líka gott af að sjá hvað þessir
menn geta gert þrátt fyrir fötlun-
ina,“ segir hann en keppt er í
sömu greinum og í Sterkasti mað-
ur heims, þær hafa aðeins verið
aðlagaðar fötluðum.

Keppnin hefst á Lækjartorgi
klukkan 14 í dag og er fram hald-
ið við Fjörukrána í Hafnarfirði
klukkan 13 á morgun. Lokagrein-

arnar fara svo fram í Íþróttahúsi
fatlaðra í Hátúni síðdegis á morg-
un.

Kristberg Jónsson er spenntur
fyrir keppninni en hvetur fyrir-
tæki til að styrkja fatlaða afl-
raunamenn svo þeir geti æft enn
meira og betur. „Þetta er svo dýrt
fyrir okkur,“ segir hann en hver
króna fer í sportið. „Ég hef fengið
litla styrki hér og þar en þeir
mættu vera fleiri. Ég bið ekki um
mikið,“ segir Kristberg, sterkasti
fatlaði maður heims.

bjorn@frettabladid.is

Þórhallur Gunnarsson sjónvarps-
maður er hættur á Stöð 2 eftir fimm
ára starf á stöðinni. Þar sá hann um
þáttinn Ísland í dag við góðan
orðstír. Þórhallur hefur verið ráðinn
yfir á RÚV og mun ritstýra sjónvarps-
þætti sem hlotið hefur vinnuheitið
Torgið. Til stóð að Logi Bergmann
Eiðsson ritstýrði þættinum en hann
var sem kunnugt er ráðinn yfir á
Stöð 2 fyrir skemmstu. 
„Þú segir tíðindi,“ sagði Bjarni Jó-
hann Þórðarson garðsláttumaður,
sem ekki hafði heyrt þessar nýjustu
fréttir þegar blaðamaður sló á þráð-
inn. Honum líst þó vel á þessar
breytingar í fljótu bragði. „Þórhallur
er góður sjónvarpsmaður, betri en
Logi Bergmann, svo ég held að
þetta séu góð býtti fyrir RÚV.“
Bjarni Jóhann kveðst þó ekki horfa
mikið á sjónvarp og býst ekki við að
gera sér far um að horfa á Þórhall í
Torginu. „En ég mun frekar horfa á
þáttinn undir hans stjórn en Loga.“ 

BJARNI JÓHANN ÞÓRÐARSON
GARÐSLÁTTUMAÐUR 

Gó› b‡tti 

ÞÓRHALLUR GUNNARSSON
RÁÐINN Á RÚV

SJÓNARHÓLL

18 30. september 2005 FÖSTUDAGUR

„Fyrir það fyrsta þá er ég byrjuð
aftur í skóla eftir fimm ára hlé,“
segir Sigrún Ósk Kristjánsdóttir
sjónvarpskona sem gerði áður
garðinn frægan í unglingaþættin-
um At. 
Sigrún ræðst ekki á garðinn þar
sem hann er lægstur og ætlar að
læra allt í senn heimspeki, hag-
fræði og stjórnmálafræði við Við-
skiptaháskólann á Bifröst. „Hvorki
meira né minna,“ segir hún kímin.
„Ég var búin að íhuga þetta allt
þrennt og fannst allt svo merkilegt
að ég ákvað að fara þessa leið.“ 
Það var fyrst og fremst vegna góðs
orðspors skólans að Sigrún ákvað
að fara á Bifröst. „Mér líkar vel
hérna enn sem komið er. Þetta er

mjög skemmtilegt samfélag og
það er gaman að vera á stað þar
sem allir eru að sýsla við það
sama. Ég held að þetta sé per-
sónulegra umhverfi en ég ímynda
mér að það sé í Háskóla Íslands.
Maður kynnist svo mörgum
hérna.“ 
Sigrúnu finnst ekkert erfitt að setj-
ast aftur á skólabekk eftir fimm
ára hlé og dustaði reyndar rykið af
skólabókunum í ársbyrjun þegar
hún fór til Perú að læra spænsku.
„Ég er líka heppin að því leyti að í
mínum störfum hef ég alltaf þurft
að skrifa mikið og leita mér heim-
ilda og hef sjálfsagt haldið hugan-
um betur við en með til dæmis
skurðgreftri,“ segir hún og hlær. 

Á skólabekk í tveimur heimsálfum
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? SIGRÚN ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR SJÓNVARPSKONA

nær og fjær

OR‹RÉTT„ “
Í gó›um félagsskap

„Hvar varst þú þegar bollu-
dagssprengjan féll? Ég man
hvar ég var. Ég var staddur við
morgunverðarborðið á Hótel
Pristina í Kosovo. Andspænis
mér sat Halldór Ásgrímsson
þáverandi utanríkisráðherra.“

DAVÍÐ LOGI SIGURÐSSON, BLAÐA-

MAÐUR OG ÞÝÐANDI, UM HVAR

HANN VAR EINU SINNI, Í MORGUN-

BLAÐINU. 

Hvar er flessi bar? 

„Fólk getur farið á skítugan
bar í Reykjavík, dottið ofan í
ölkrús og náð sér í maka fyrir
lífstíð í hávaða og reyk á
stytri tíma en það tekur að
kaupa sér skó.“ 

VALDIMAR ÖRN FLYGENRING, SKIP-

STJÓRI Á ÁSTARFLEYINU, UM TIL-

HUGALÍF REYKVÍKINGA, Í FRÉTTA-

BLAÐINU. 

550 5600

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:

SIGRÚN ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR

Haustsýning Hundaræktarfélags Íslands í Víðidal:

Hundurinn valinn
eftir lífsstíl eiganda
Hundaeign á Íslandi hefur aukist
um 20 prósent á síðustu árum. Nú
er svo komið að sýningum Hunda-
ræktarfélags Íslands hefur vaxið
fiskur um hrygg. Sýningarnar
verða hér eftir í Reiðhöllinni í Víði-
dal og verður sú fyrsta haldin nú
um helgina 1. og 2. ágúst. Þar verða
sýndir 577 hundar og þar af 105
hvolpar.

Með auknu plássi opnast mögu-
leiki á frekari kynningum á hinum
ýmsu hundategunum og því hefur
verið tekið upp á þeirri nýbreytni
að allar deildir félagsins verða með
kynningarbása. Þeirra á meðal er
úrvalsdeild, en í henni eru vinnu-
hundar og fjárhundar á borð við
Síberíu-husky, border-collie, sank-
ti-bernharðs og doberman. Vinnu-
hundar eru hundar sem hafa verið
ræktaðir með sérstakan tilgang í
huga eins og að draga sleða eða til
varnar. 

Rósa Halldórsdóttir sem ræktar
Síberíu-husky segir að lögð verði
áhersla á að hvetja fólk til að kynna
sér vel hundategundirnar áður en
ákvörðun er tekin um kaup. Mikil-
vægt sé að hinn nýi fjölskyldumeð-

limur henti lífsstíl hvers og eins.
Hún segir einnig bráðnauðsynlegt
að vekja bæði bæjaryfirvöld og
aðra þjónustuaðila til meðvitundar
um aukna hundaeign landsmanna. 

VINNUHUNDUR Síberíu-husky var rækt-
aður til að draga sleða.

STERKIR STRÁKAR Hluti keppenda og aðstandenda keppninnar um sterkasta fatlaða mann heims. 

HRIKALEGUR Ummál
upphandleggs Kristbergs
Jónssonar er á við mittis-
mál venjulegs manns.
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Landsmót skólalúðrasveita
um helgina:

Lú›raflytur 
á Akranesi
Hátt í níu hundruð ungmenni frá
19 stöðum á landinu taka þátt í
Landsmóti skólalúðrasveita sem
haldið er á Akranesi um helgina.
Sjaldan hafa jafn mörg hljóðfæri
verið samankomin á einum stað
en sem dæmi má nefna að klar-
inettin verða 183, flauturnar 162
og trompetarnir 139. 

Vitaskuld þurfa hljóðfæraleik-
arnir og fylgdarmenn þeirra að fá
eitthvað í svanginn og er áætlað
að um 8.400 máltíðir verði af-
greiddar á mótinu. 

Margt verður gert á mótinu en
hápunktur þess verður þegar allir
þátttakendur leika saman í einni
risastórri lúðrasveit og er viðbúið
að lúðraþyturinn muni berast um
allan Skagann og jafnvel ná-
grenni.

- bþs





Nau›synlegt a› r‡mka lögin

DÓMSMÁL „Ef kona liggur grátandi
uppi í rúmi við fyrstu kynni karls
og konu, hvaða ástæðu hefur karl-
maðurinn þá til að álíta að hún sé
samþykk því að sofa hjá honum?
Það væri í það minnsta hægt að
líta á það sem stórfellt gáleysi að
leiða jafn augljós merki hjá sér,“
segir Þorbjörg Sigríður Gunn-
laugsdóttir lögfræðingur.

Í dag mæla lögin fyrir um að
saksóknari verður að sýna fram á
að gerandinn hafi ætlað sér að
nauðga þolendanum. Jafnframt
verður ríkissaksóknari að láta
málið niður falla telji hann þau
sönnunargögn sem lögreglan
leggur til ekki nægileg til sakfell-
ingar. 

„Það má alveg taka undir með
því sem hefur verið sagt, að ís-
lenska löggjöfin er þannig að
mjög nákvæmlega er greint á
milli brota, og verknaðarlýsingin
er mjög fastbundin,“ segir Ragn-
heiður Harðardóttir vararíkissak-
sóknari.

Oft stranda nauðgunarmál á
því að gerandinn segist hafa hald-
ið að þolandinn hafi verið sam-
þykkur mökum. Því getur verið
auðveldara að sanna að glæpur
hafi verið framinn í þeim tilfell-
um þar sem konan slæst við ger-

andann, en ítrekað verða konur
svo hræddar þegar árásarmaður-
inn eða -mennirnir byrja, að þær
þora ekki að berjast á móti því
þær óttast enn frekara ofbeldi, að
sögn Þorbjargar.

Norsku hegningarlögin inni-
halda refsiheimild fyrir nauðgun
af stórfelldu gáleysi og þar í landi
nægir að sýna fram á að gerand-
inn hefði átt að vita að mökin fóru
fram gegn vilja þolandans. Til
dæmis var norskur maður nýver-
ið dæmdur fyrir nauðgun á konu
sinni, því hann hafði ítrekað farið
fram á „sáttakynlíf“ eftir að hafa
beitt hana ofbeldi. „Konan barðist
ekki á móti manninum því hún
vissi hvaða afleiðingar það myndi
hafa, en þá sagði dómurinn að í
þessari aðstöðu hefði maðurinn
enga ástæðu til þess að ætla að
hún væri samþykk mökum,“ segir
Þorbjörg.

Auk gáleysisákvæðis, hefur
verið rætt um að gera verknaðar-
lýsinguna almennari. Þorbjörg
telur að ef gáleysisákvæði væri
sett inn í íslensk lög um nauðgan-

ir og kynferðis-
afbrot, myndi
það lækka kröf-
urnar um sönn-
u n a r á b y r g ð ,
auka refsivernd
þolenda og frek-
ar mæta þeim
veruleika sem
raunverulega er
til staðar.

Saksóknari
er á sama máli.
„Það er ekki úti-
lokað að róður-
inn yrði eitt-
hvað léttari við
slíkar breyting-
ar. Ef það nægði
að sýna fram á
gáleysi, þá
væru væntan-
lega ekki gerðar
jafn ríkar sönn-
unarkröfur og
gerðar eru í
dag,“ segir
Ragnheiður.

Um þessar

mundir endurskoðar Ragnheiður
Bragadóttir lagaprófessor kyn-
ferðisbrotalögin fyrir dómsmála-
ráðuneytið. Henni er ætlað að
semja drög að frumvarpi sem
væntanlega verður tekið til um-
fjöllunar í ráðuneytinu í haust, og
hefur Björn Bjarnason sagt að
frumvarpið verði lagt fram á Al-
þingi í framhaldi af því.

„Ég held að refsiheimild fyrir
nauðgun af stórfelldu gáleysi
myndi varla stefna réttaröryggi
sakborninga í voða. Hægt yrði að
fara þá leið að leggja gáleysisá-
byrgð á geranda um viljaafstöðu
þolanda. Þá yrði nálgunin hvað
gerandinn hefði átt að gera sér
grein fyrir að því er varðar vilja
þolanda, til dæmis miðað við að-
stæður og hegðun konunnar,“ seg-
ir Þorbjörg.

smk@frettabladid.is

ANDRÉS JÓNSSON
Formaður Ungra jafnaðarmanna

Ekki bara 
uppeldisstö›var

UNGLIÐAHREYFINGAR 
STJÓRNMÁLAFLOKKA

SPURT & SVARAÐ
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Alvarlegt sjóslys varð á Viðeyjarsundi fyrr í
mánuðinum sem varð tveimur einstaklingum
að bana. Rannsóknarnefnd sjóslysa hefur í
meginatriðum með rannsókn atburða af
þessu tagi að gera. Rannsóknarnefndin skilar
skýrslu sem útskýrir tildrög sjóslyss í þeim til-
gangi að koma í veg fyrir að sambærileg slys
endurtaki sig. Tilgangurinn er ekki að kanna
sök og ábyrgð. Aðeins öðru máli gegnir um
sjópróf en þau geta tekið til refsi- eða skaða-
bótaábyrgðar manna.

Hver er tilgangur sjóprófa?
Megintilgangur sjóprófa er að leiða í ljós or-
sakir slyss og aðrar staðreyndir sem máli
skipta. Sjópróf fjalla um haffærni skips og ör-
yggi á siglingu og allt sem getur leitt til aukins
öryggis sjófarenda. Það sem skilur hér á milli
rannsókna rannsóknarnefndar sjóslysa er að

sjópróf geta leitt niðurstöður í átt til refsiá-
byrgðar. Þær breytingar voru gerðar á lögum
um sjópróf árið 2000 að ekki er lengur skylt
að halda sjópróf, enda getur lögreglurann-
sókn svarað sömu spurningum.

Hverjir geta farið fram á sjópróf?
Sjópróf fara fram fyrir héraðsdómi og eru í
eðli sínu hliðstæð öðrum þinghöldum þar á
bæ. Þegar lögunum var breytt og skyldan til
að halda sjópróf var afnumin þótti rétt við-
halda möguleikanum til þess að halda sjópróf
eftir sem áður. Þeir sem geta krafist sjóprófa
eru meðal annarra Siglingamálastofnun Ís-
lands, rannsóknarnefnd sjóslysa, eigendur, út-
gerðarmenn eða leigutakar skipa, farmeig-
endur, vátryggjendur, lögreglustjórar, meiri-
hluti áhafnar eða stéttarfélög viðkomandi sjó-
manna.

Taka til refsiábyrg›ar
FBL GREINING? SJÓPRÓF

SIGRÚN MARÍA KRISTINSDÓTTIR
smk@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ

Fjöld nemenda í háskólum árið 2004
Heimild: HAGSTOFAN
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Væri gáleysisákvæ›i sett inn í lög um kynfer›isbrot, gæti fla› í mörgum tilvikum au›velda› sakfellingu
nau›gara. Ákvæ›i› er ekki til í lögum yfir nau›ganir og önnur kynfer›isbrot, flótt fla› sé í lögum um
kynfer›isafbrot gagnvart börnum.

AFLEIÐINGAR NAUÐGANA Oft reynist fórnarlömbum nauðgana erfitt að leita réttar síns. Sífellt fleiri lögmenn segja það vera nauðsyn-
legt að rýmka íslenska lagabókstafinn svo hægt sé að ákæra gerendur fyrir gáleysi í samskiptum sínum við þolandann.
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Virka daga kl. 8–18.

Helgar kl. 11–16.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
OG ER OPINN ALLA DAGA FRÁ KL. 8–22. 

Gróska er í starfi ungliðahreyfinga
stjórnmálaflokka. Andrés Jónsson er
formaður Ungra jafnaðarmanna.
Skipta ungliðahreyfingar máli?
Já, þær skipta máli. Ég trúi því að
ungliðahreyfingar einar og sér geti
haft áhrif á og breytt umræðu um
mál. Þær eru ekki einungis uppeld-
isstöðvar eins og stundum er haldið
fram.
Eru ungliðahreyfingar fjölmennar?
Það er afstætt. Í öllum félagsstörfum
eru misvirkir félagsmenn. 
Skiptir starf ungliðahreyfinga máli
fyrir flokkana?
Kosningarannsóknir benda til þess
að þú kjósir áfram þann flokk sem
þú kaust fyrst. Því skiptir mjög miklu
máli fyrir flokkana að ná til fólks



Rifka Cosmetics kynnir förðunarlínu sína í Debenhams       

í Smáralind um helgina. Förðunarmeistarar Rifka verða     

á staðnum alla helgina og bjóða þér upp á ókeypis 

förðun og ráðgjöf. 

    Komdu og láttu dekra
     við þig í Debenhams
                     um helgina!

Glæsilegt
     kynningartilboð!

 *Athugið nægar birgðir!

Ef þú verslar fyrir 4.900 kr. eða meira færð þú glæsilegt veski 

með burstasetti að verðmæti kr. 4.900 í kaupbæti!* Veskið 

inniheldur fimm vinsælustu förðunarburstana og í því er líka 

pláss fyrir púðurkvasta og förðunarsvamp.
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Þegar Davíð Oddsson hætti af-
skiptum af stjórnmálum 27.
september, voru mikil tímamót.
Hann hafði háð marga orrust-
una og jafnan fengið sigur. Enn
er ekki tímabært að spyrja að
leikslokum um hina eina orr-
ustu Davíðs, þar sem fullur
sigur hlaust ekki, fjölmiðla-
frumvarpsmálið, enda hafa
harðir andstæðingar hans í því
máli eins og Egill Helgason og
Sigurður G. Guðjónsson lýst
því síðar yfir, að rás viðburða
hafi sýnt þeim fram á nauðsyn
fjölmiðlalaga á litlum markaði
eins og hinum íslenska.

Með Davíð Oddssyni er ekki
aðeins horfinn af sviði sigur-
sæll stjórnmálamaður, heldur
líka skemmtilegur. Jónas Krist-
jánsson ritstjóri lýsti því svo,
að menn vissu alltaf í fjölmenn-
um veislum, hvar Davíð var,
því að þar var stærsti hópurinn.
Allir vita, að Davíð kann ótal
sögur af sjálfum sér og öðrum,
segir þær vel og bregður sér þá
iðulega í hlutverk eftir-
hermunnar. Davíð er líka kunn-
ur fyrir fyndin tilsvör. En í
þeim er oft alvara um leið.
„Húmor táknar ekki afsal
neinnar alvöru,“ sagði Tómas
skáld Guðmundsson eitt sinn.

Í opinberri heimsókn til Ís-
lands árið 2000 skrapp Margrét
Danadrottning til Ísafjarðar, og
af því tilefni gaf Ólafur Ragnar
Grímsson forseti henni ljós-
mynd af föður sínum, Grími
rakara Kristgeirssyni, á Ísa-
firði 1956 í heimsókn foreldra
hennar, Friðriks konungs og
Ingiríðar drottningar. Skömmu
síðar sótti Davíð fund sjálf-
stæðismanna á Selfossi. Að
ræðu hans lokinni spurði fund-
armaður, hvað forsætisráð-
herra segði um það, að forseti
Íslands hefði gefið Margréti
Danadrottningu ljósmynd af
föður sínum. Davíð kvaðst eng-
ar athugasemdir gera við það.
Fundarmaðurinn sætti sig ekki

við þetta svar, kvaddi sér hljóðs
í lok fundar og spurði: „Skil ég
það rétt, að forsætisráðherra
geri engar athugasemdir við
það, að forseti Íslands skuli
hafa gefið Margréti Dana-
drottningu ljósmynd af Grími
rakara?“ Davíð svaraði góðlát-
lega: „Já, það er alveg rétt skil-
ið, ég geri enga athugasemd við
það, enda veit ég ekki til þess,
að Margrét Danadrottning hafi
átt neina ljósmynd af Grími
rakara!“

Ári áður, í ársbyrjun 1999,
var Davíð boðið að vera aðal-
ræðumaður á þorrablóti Íslend-
inga í Lundúnum. Honum var
ekki sagt, að Össur Skarphéð-
insson ætti að vera fundar-
stjóri, en þótt Össur sé ósjaldan
hress í bragði, fylgir hann ekki
alltaf kurteisisreglum. Þegar

samkoman hófst, kynnti Össur
Davíð með nokkrum kersknis-
orðum. Gestum mislíkaði mörg-
um, og varð kurr í salnum.
Hann hljóðnaði þó, þegar Davíð
steig í ræðustól og hóf ræðu
sína svo: „Þið þurfið ekkert að
taka nærri ykkur, hvernig hann
Össur talar um mig. Hann talar
aðeins svona um menn, sem eru
fyrir framan hann í stafróf-
inu!“

Mörgum árum áður, 1982,
var Ingibjörg Sólrún Gísladótt-
ir kjörin í borgarstjórn fyrir
Kvennaframboðið. Þá var enn
kalt stríð í heiminum, og töldu
sumir, að í baráttunni við
Kremlverja væri best að henda
frá sér öllum vopnum. Í sam-
ræmi við það báru fulltrúar
Kvennaframboðsins fram til-
lögu um, að öll Reykjavík yrði
lýst kjarnorkuvopnalaust
svæði. Davíð Oddsson, sem þá
var borgarstjóri, tók tillögunni
vel, en sagði, að Reykvíkingar
ættu að læra af reynslunni.
Hann myndi styðja það, að Ár-
bæjarhverfi yrði fyrst lýst
kjarnorkuvopnalaust svæði, og
ef það gæfist vel, þá Reykjavík
öll.

Skömmu eftir að Davíð
Oddsson settist í borgarstjórn
Reykjavíkur 1974, gerði hann á
fundi borgarstjórnarflokks
sjálfstæðismanna athugasemd
við það, að knattspyrnukappinn
snjalli, Albert Guðmundsson
borgarfulltrúi, safnaði fé til
Sjálfstæðishússins í sömu
fyrirtækjum og hann beitti sér
síðan fyrir, að fengju lóðir eða
sérstakar ívilnanir í skipulags-
málum. Albert reiddist og sagð-
ist ekki hlusta á talið í þessari
stuttbuxnadeild flokksins.
Davíð lét sér þá hvergi bregða,
heldur sagði með undrunartón í
röddinni: „Mér kemur mjög á
óvart, að maður skuli tala
óvirðulega um stuttbuxur, sem
hafði atvinnu af að hlaupa um á
þeim áratugum saman.“ ■

Þ ingkosningarnar í Póllandi um síðustu helgi eru um margt
eftirtektarverðar. Þar er þá fyrst til að taka að svo virðist
sem hægriflokkar taki nú við stjórn landsins, eftir kosn-

ingasigur þeirra. Þetta eru flokkarnir Lög og réttlæti, sem fékk
tæplega 27 af hundraði atkvæða í kosningunum, og frjálshyggju-
flokkurinn Borgaravettvangur, sem hlaut rösklega 24 prósent at-
kvæða. Þessir tveir flokkar fengu samtals 288 þingsæti af 460 á
pólska þinginu og hafa þar með góðan meirihluta.

Flokkar á vinstri vængnum hafa farið með völdin í landinu síð-
ustu fjögur árin, en þar áður hafði verið við stjórnvölinn ríkis-
stjórn sem átti rætur í Solidarnosc-hreyfingunni, sem einkenndi
mjög þjóðlífið í Póllandi á sínum tíma. Stjórnin sem nú lætur af
völdum hefur þurft að ganga í gegnum ýmislegt, þar hafa verið
innanflokksátök og hneykslismál. Leiddi þetta til þess að forsætis-
ráðherrann varð að segja af sér á síðasta ári. 

Innganga Pólverja í Evrópusasmbandið gekk ekki þrautalaust
fyrir sig en þeir hafa verið þar fullgildir þátttakendur frá því í
maí á síðasta ári, þegar bandalagið stækkaði svo um munaði. Áður
höfðu Pólverjar gengið í Atlantshafsbandalagið, árið 1999, en þá
voru liðin tíu ár frá því að þeir sögðu skilið við kommúnískt skipu-
lag. Allt þetta hefur haft áhrif á þjóðarsálina í Póllandi og umrót-
inu verður kannski best lýst með því að forsætisráðherrann sem
nú tekur við er sá ellefti í röðinni frá 1989. Segir það meira en
margt annað um að það hefur ekki verið þrautalaust fyrir
Pólverja að yfirgefa kommúnismann. 

Kosningaþátttakan í kosningunum um helgina var mjög dræm
á okkar mælikvarða, aðeins rösklega fjörutíu prósent. Þessa litlu
þátttöku má túlka þannig að almenningur hafi verið að mótmæla
stjórnmálaflokkunum í landinu, því þar hefur gengið á ýmsu í
efnahagslífinu, þrátt fyrir aðildina að Evrópusambandinu.

Eineggja tvíburabræðurnir Lech og Jaroslaw Kaczynski hafa
mjög verið í sviðsljósinu í Póllandi undanfarnar vikur, því annar
er leiðtogi íhaldsflokksins Laga og réttlætis, en hinn er frambjóð-
andi í forsetakosningunum sem fram fara í landinu eftir rúma
viku. Vegna úrslita kosninganna hefur Jaroslaw nú dregið sig í hlé
og efnahagsmálasérfræðingurinn Kazimierz Marcinkiewicz er
orðinn forsætisráðherraefni flokksins. Hinn Kaczynski-bróðirinn
getur því hellt sér í forsetaslaginn, því það hefði verið óhugsandi
að bræður, hvað þá eineggja tvíburabræður, gegndu tveimur
æðstu valdastöðunum í landinu. 

Atvinnuleysi er mikið í Póllandi, eða 18 prósent, sem er það
mesta innan Evrópusambandsins. Búist er við því að þjóðartekjur
minnki töluvert í landinu í ár, þannig að ærin verkefni blasa við
nýrri ríkisstjórn. Pólland er mikið landbúnaðarland en landbúnað-
urinn þar hefur ekki verið mjög arðgefandi þar, frekar en víða
annars staðar í Evrópu. Flokkurinn Borgaravettvangur, sem
væntanlega verður í ríkisstjórn, hafði á stefnuskrá sinni fyrir
kosningar að breyta skattakerfinu í landinu, þannig að virðisauka-
skattur yrði 15 prósent og tekjuskattur yrði líka 15 prósenta flat-
ur skattur. Það er hins vegar ekki víst að samstarfsflokkurinn fall-
ist á þetta, en vissulega er hér á ferðinni eftirtektarverð tilraun í
skattamálum. ■
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SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Hægriflokkar náðu meirihluta á pólska þinginu 
um síðustu helgi.

Pólsku 
kosningarnar

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
DAVÍÐ ODDSSON

HANNES 
HÓLMSTEINN
GISSURARSON
PRÓFESSOR 

Enn er ekki tímabært a›
spyrja a› leikslokum um hina
eina orrustu Daví›s, flar sem
fullur sigur hlaust ekki, fjöl-
mi›lafrumvarpsmáli›, enda
hafa har›ir andstæ›ingar
hans í flví máli eins og Egill
Helgason og Sigur›ur G. Gu›-
jónsson l‡st flví sí›ar yfir, a›
rás vi›bur›a hafi s‡nt fleim
fram á nau›syn fjölmi›lalaga
á litlum marka›i eins og hin-
um íslenska.

Húmor ekki afsal alvöru

Veigrar sér við
Siv Friðleifsdóttir alþingismaður er stödd
í Cascais í Portúgal og situr þar ráðstefnu
á vegum Evrópuráðsins um efnahags-
brotastarfsemi. Hún skrifar á blogg sitt,
siv.is, á netinu í gær: „Hér á ráðstefnunni
hef ég hitt nokkra þátttakendur frá nor-
rænum stofnunum. Strax og þeir heyrðu
að maður var frá Íslandi spurðu þeir um
hvernig gengi með Baugsmálið.
Sagði þeim að um fátt annað væri
fjallað bæði meðal fólksins og í
fjölmiðlum á Íslandi þessa dag-
ana. Mikil dramatík væri komin
i Baugsmálið og maður
veigraði sér við að fletta
dagblöðunum á
morgnana vegna þró-
unar málsins.“

Öfugmæli um Davíð
Sigurjón Þórðarson, þingmaður frjáls-
lyndra, fjallar um arfleifð Davíðs Odds-
sonar á heimasíðu sinni: „Ýmsir, jafnvel
háskólaprófessorar, hafa talað um að í
stjórnartíð Davíðs hafi eitthvert óskil-
greint frelsi aukist og ríkisafskipti
minnkað. Þetta eru í raun alger öfug-
mæli þar sem útgjöld hins opinbera
hafa aukist gífurlega í valdatíð Davíðs
Oddssonar og þeir sem hafa ekki viljað
lúta stjórn hafa fengið bágt fyrir, s.s.
Baugur, á meðan aðrir hafa fengið að
leika lausum hala. Það hefur ýmislegt
áunnist í íslensku þjóðlífi á undan-

förnum áratugum og má rekja stóran
hluta þess til alþjóðasamninga, s.s.

EES-samninga, og ýmsar stjórnsýslu-
og réttarbætur sem rekja má til al-

þjóðlegra viðhorfsbreytinga. Ég á þá
m.a. við stjórnsýslu- og upplýsingalög.“ 

Árásir á Hæstarétt
Loks skal hér vitnað í pistil sem Jó-
hann Ársælsson, þingmaður Samfylk-
ingarinnar, skrifar á heimasíðu sína:
„Það er ... mín skoðun að framganga
Davíðs Oddssonar gagnvart Hæstarétti
eigi stærstan þáttinn í þeim skorti á
trausti til dómstóla og réttarkerfis sem
greinilega hefur komið fram hjá þjóð-
inni að undanförnu. Ítrekaðar árásir
forsætisráðherrans á Hæstarétt fyrir
niðurstöður í dómsmálum t.d. kvóta-
málum og málum öryrkja og síðar
skipan frænda og vina í réttinn hafa
veikt mjög traust fólks á sjálfum æðsta
dómstól landsins.“

gm@frettabladid.is
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Öll ríki Evrópu hafa breyst mikið
sl. 15 ár, hvort sem þar hafa setið
hægri eða vinstrimenn eða góðar
eða slæmar stjórnir, og flest ríki
hafa séð góðan vöxt a.m.k. sl. 10
ár. Það hefur lítið með stjórnunar-
hætti að gera. En það sem kemur í
ljós í máli lögreglunnar, Baugs og
prívat tölvupósta, er fyrst og
fremst pólitísk hugsunarvilla í
stefnu sem einu sinni var kölluð
nýfrjálshyggja, frjálshyggjuhug-
myndir sem ungir hægri menn í
Evrópu og víðar blésu nýju lífi í á
sjötta og áttunda áratugnum. Þá
var hópur manna í Sjálfstæðis-
flokknum sem talaði fyrir frjáls-
hyggjuna að fara inná þing og inn
í borgarstjórn og er enn í forystu
í íslenskum stjórnmálum. 

Veikleiki þessara hugmynda
um frjálshyggju fólst m.a. í
mikilli trú á hreinum viðskiptum,
að ríkið gerði ekki of mikið til að
sinna eftirliti, markaðurinn sér
um það. Kenningin leit svo á að
samfélagið væri hópur neytenda

en ekki hópur neytenda og borg-
ara. Hverjar sem staðreyndirnar
eru í þessu kærumáli þá koma
góðir stjórnmálamenn sér ekki í
afleita varnarstöðu að sitja undir
ásökunum úr öllum áttum fyrir
spillingu. En ástæðan fyrir þess-
ari súpu er sú að undir þeim situr
stjórnsýsla sem er ekki að virka
og þeir hafa ekki sjálfir sinnt,
henni tekst ekki að t.d. liðsinna
manni sem kýs að kæra stórt
fyrirtæki, eða gæta jafnræðis
gagnvart stóru fyrirtæki sem
virðist fá öðruvísi meðferð í kerf-
inu en önnur. Þetta er kjarni máls-
ins, íslensk stjórnsýsla er í tómu
tjóni, og það er absúrd fyrir
forystumenn Sjálfstæðisflokksins
að benda á annað og aðra þegar
flokkurinn sjálfur hefur setið svo
lengi við völd. 

En í fyrsta lagi er hér kominn
fram gamall verksmiðjugalli á
hugmyndafræði hægrimanna, í
öðru lagi þau mistök ríkisstjórn-
arinnar að pússa ekki hvössu
hornin af kerfi þar sem pening-
arnir virðast eina hreyfiaflið. Það
virkar ekki. Nema að flokkurinn
hafi viljað hafa það þannig svo
hægt væri að vera með puttana í
öllu sem hönd á festi. Allavega er
flokkurinn ekki sannfærandi
lengur þegar hann talar um
áhugamál sitt, „heilbrigða sam-
keppni“, og þegar horft er á
hvernig t.d. RÚV hefur verið
notað af flokknum Ég veit ekki, en
flokkurinn veldur bæði vonbrigð-
um, er aftur kominn á kaf í kjána-
leg skoðanaskipti sem er einfald-
lega leiðinlegt að hlusta á, á ensku
kallað „boring“, líklega það skelfi-
legasta sem getur komið fyrir
stjórnmál.

Höfundur er 
kvikmyndaleikstjóri.
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Hnefahögg í 
andlit Bolvíkinga

Hrós mitt fær Ólína Þorvarðar-
dóttir skólameistari sem skrifað
hefur góðar greinar um sam-
göngumál Vestfirðinga í blaðið
B.B. á Ísafirði. Samgöngubætur í
formi jarðganga á Vestfjörðum
eru orðnar svo knýjandi að fram-
tíð byggðanna í fjórðungnum velt-
ur á því að þessum málum verði
fylgt eftir eins og Ólína Þorvarð-
ardóttir hefur bent á. Þetta vil ég
taka undir. Með sölu ríkiseigna
sem seldar voru fyrir 90 milljarða
kr. er nú full ástæða til að ákveða
jarðgöng sem styrkja byggða-
kjarnana, ekki síst með styttingu
vegalengda.

Virkjunarframkvæmdir á
Austfjörðum vekja spurningar
um hvort sveitarstjórnirnar og
allir landsbyggðarþingmenn eigi
að skoða möguleika á heilborun
vegganga til að byggðirnar á Vest-
fjörðum og víðar losni úr þeirri
vetrareinangrun sem heimamenn
hafa búið við alltof lengi. Borin
eru á borð þau falsrök um að þjóð-
vegaleið nr. eitt muni liggja yfir
þessa snjóþungu þröskulda í
fjórðungnum. Þetta stenst aldrei.
Skoðaðir hafa verið tveir mögu-
leikar á jarðgangagerð til að leysa
umferðarvandamál á leiðinni
milli Hnífsdals og Bolungarvíkur.
Horft hefur verið til 4,2 km langra
vegganga milli Seljadals og
Fremri-Óss í Bolungarvík. Til eru
hugmyndir um að sprengja þrenn
stutt veggöng inn í hlíðina sem
yrðu jafnlöng. Þau gætu kostað
1/10 hluta af þeirri upphæð sem
áætlað er að Héðinsfjarðargöng
kosti. Þökk sé Kristni H. Gunnars-
syni sem hefur áhyggjur af þessu
máli þótt samgönguráðherra segi
annað.

Á hverju ári kemst vegurinn í
Óshlíð milli Hnífsdals og Bolung-
arvíkur í fréttirnar þegar aur-
skriður, grjóthrun og snjóflóða-
hættur skapa vandræði. Eitt

dæmi um ranga útdeilingu fjár-
muna til jarðgangagerðar eru
fyrirhuguð Héðinsfjarðargöng
sem gætu kostað 11 til 15 millj-
arða kr., jafnvel meira. Í úthlutun
fjármuna til samgöngubóta er
íbúum höfuðborgarsvæðisins, á
Vestfjörðum, fyrir norðan og
austan mismunað miðað við hvað
Héðinsfjarðargöng kosta sem
verða aldrei arðbær. Fullvíst má
telja að vegurinn í Óshlíð verði
ennþá dýrari en 4 km löng tví-
breið jarðgöng sem tryggja heils-
árssamgöngur á þessu svæði enn
betur en þessi dauðagildra. Tíma-
bært er nú orðið að bæjarstjórn
Bolungarvíkur og allir þingmenn
Vestfirðinga svari því strax hvort
ríkisstjórnin eigi að taka á þessu
vandamáli og ákveða jarðgöng á
þessu svæði áður en dauðaslys
verður á þessu svæði. 

Fullyrðingar samgönguráð-
herra um að þetta sé ekkert að-
kallandi eru hnefahögg í andlit
Bolvíkinga. Hafa allir þingmenn
Vestfirðinga nema Kristinn H.
Gunnarsson gleymt því að Bolvík-
ingar borga líka skatta til íslenska
ríkisins eins og aðrir landsmenn? 

Höfundur er
farandverkamaður.

Verksmi›jugallinn

fietta er kjarni málsins, íslensk
stjórns‡sla er í tómu tjóni, og
fla› er absúrd fyrir forystu-
menn Sjálfstæ›isflokksins a›
benda á anna› og a›ra flegar
flokkurinn sjálfur hefur seti›
svo lengi vi› völd.

EINAR ÞÓR GUNNLAUGSSON 

UMRÆÐAN
SJÁLFSTÆÐIS-
FLOKKURINN 

VEGURINN UM ÓSHLÍÐ „Á hverju ári kemst
vegurinn í Óshlíð milli Hnífsdals og Bol-
ungarvíkur í fréttirnar þegar aurskriður,
grjóthrun og snjóflóðahættur skapa vand-
ræði,“ segir greinarhöfundur.

GUÐMUNDUR KARL JÓNSSON 
SKRIFAR UM SAMGÖNGUR Á 
VESTFJÖRÐUM 



Í síðustu viku birtist heilsíðuaug-
lýsing í Fréttablaðinu frá lands-
samtökum hjartasjúklinga o.fl. í
tilefni af alþjóðlegum hjartadegi
sem haldinn var 25. september.
Þar er barátta gegn offitu sett á
oddinn, eins og svo oft áður þegar
fjallað er um hjartasjúkdóma.
Þessi forvarnaraðferð er afar
undarleg í ljósi þess að offita er
alls ekki einn af helstu áhættu-
þáttum hjarta- og æðasjúkdóma.
Helstu áhættuþættirnir hér á
landi eru reykingar, háþrýstingur,
blóðfitutruflanir og sykursýki.
Samkvæmt rannsóknum Hjarta-
verndar skýra þessir þættir fjög-
ur af hverjum fimm tilfellum
kransæðasjúkdóma. Það væri því
nærri lagi að fjalla nánar um
þessa þætti í stað þess að einblína
á offitu.

Ein sterkustu rökin gegn því að
offita sé mikilvægur áhættuþátt-
ur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma

eru að tíðni þessara sjúkdóma
hefur farið mjög lækkandi á sama
tíma og offita hefur aukist. Tíðni
kransæðastíflu lækkaði til dæmis
um heil 44% meðal karla og 36%
meðal kvenna á árunum 1981 til
1994. Hefur þessi þróun breyst
frá því að offita tók að aukast á
níunda og tíunda áratugnum? Nei,
síður en svo. Tíðni kransæðastíflu
hefur haldið áfram að lækka og
voru tilfellin árið 2001 meira en
50% færri en tuttugu árum áður.
Það er varla mögulegt að skýra
samhliða fækkun kransæðasjúk-
dóma og vaxandi tíðni offitu nema
gera ráð fyrir að offita sé í raun
veigalítill áhættuþáttur fyrir
þessa sjúkdóma.

Þess ber að geta að lækkandi
tíðni hjarta- og æðasjúkdóma
hefur meðal annars verið þökkuð
bættu mataræði og aukinni hreyf-
ingu hér á landi. Breytingar á ís-
lensku mataræði síðustu 20 árin
hafa til dæmis leitt til þess að
meðalgildi kólesteróls hefur
lækkað um 12% hjá körlum og um
14% hjá konum. Þetta kemur
sannarlega á óvart miðað við
hvernig rætt er um lifnaðarhætti
þegar talið berst að offitu. Þá er
staðhæft að Íslendingar lifi svo
óheilsusamlegu lífi að búast megi
við holskeflu sjúkdóma innan tíð-
ar sem muni leggja heilbrigðis-
kerfið í kaf. Til dæmis segir í ný-
legri skýrslu Manneldisráðs að of-
neysla og hreyfingarleysi séu
meðal þeirra þátta sem helst ógni
heilsu landsmanna um þessar
mundir. Þessi myrku orð koma á
óvart í ljósi niðurstaðna könnun-
arinnar, sem sýndu nánast alfarið
jákvæðar breytingar á neyslu-
venjum þjóðarinnar, svo sem
aukna vatnsdrykkju, aukna
neyslu ávaxta og grænmetis og
stórminnkaða fituneyslu. Þá hafa
rannsóknir Hjartaverndar sýnt að

hreyfing í frístundum hefur auk-
ist til muna á síðustu þrjátíu
árum.

Það er ekki heillavænlegt að
láta hjá líða að hrósa þegar vel
gengur, ef markmiðið er að halda
áfram á sömu braut. Enn síður er
það vænlegt að slá á fingur þeirra
sem standa sig vel. Íslendingar
eiga skilið viðurkenningu fyrir
frábæran árangur – þeir hafa bætt
mataræði sitt, dregið úr reyking-
um og aukið hreyfingu. Afrakstur-
inn er lækkandi tíðni hjartasjúk-
dóma og vaxandi lífslíkur. En í
stað þess að fá klapp á bakið upp-
skera landsmenn eftir sem áður
stöðugar umvandanir. Ef jákvæð
hegðun er ekki verðlaunuð eru
minni líkur til þess að hún verði
endurtekin. Þetta er nokkuð sem
lýðheilsufrömuðir þessa lands
ættu að taka til athugunar. 

Lykillinn að góðri heilsu og
langlífi er heilbrigt líferni. Þetta
höfum við alltaf vitað. Þegar tekið
er tillit til þátta eins og mataræðis
og hreyfingar hefur líkams-
þyngdin ein og sér lítið að segja.
Þessu til stuðnings sýna rann-
sóknir að feitt fólk í góðu formi
lifir lengur en þeir sem eru grann-
ir og lifa kyrrsetulífi. Með tilliti
til þess að fólk hefur mun betri
stjórn á hegðun sinni en holdafari
ætti heilsuefling fremur að bein-
ast að lifnaðarháttum en líkams-
þyngd. Áherslur á kjörþyngd og
offitu draga aðeins athygli frá því
sem mestu máli skiptir – lífsvenj-
um.

Þetta getur haft afdrifaríkar
afleiðingar. Þegar grannur vöxtur
er helsta markmið heilsueflingar
er til að mynda líklegt að fólk
gefist upp á því að bæta lífsvenj-
ur sínar þegar ekki tekst að
grennast til frambúðar. Í ljósi
þess að níu af hverjum tíu megr-
unarkúrum mistakast má gera ráð

fyrir því að þetta verði niðurstað-
an í flestum tilvikum. Enn fremur
hafa endurteknar tilraunir til þess
að grennast í för með sér heilsu-
farslega áhættu. Nýleg ítölsk
rannsókn sýndi sem dæmi of feit-
ar konur sem aldrei höfðu farið í
megrun höfðu eðlilegan blóð-
þrýsting, en blóðþrýstingur
þeirra sem höfðu gert margar til-
raunir til að grennast var of hár.
Þetta ætti að skipta máli þegar
litið er til þess að fyrsta boðorð
læknisfræðinnar er að valda
engum skaða. 

Að lokum veitir stöðug áhersla
á offitu grönnu fólki falska örygg-
iskennd. Hversu oft hefur maður
ekki heyrt þá sem eru grannir
lýsa því yfir með stolti að þeir
þurfi aldrei að hreyfa sig eða
hugsa um hvað þeir borða? Þeim
grönnu er kerfisbundið talin trú
um að holdafarið sem slíkt verndi
þá gegn sjúkdómum og ótímabær-
um dauða. Það er þó fjarri sanni,
því jafnvel þótt ýmiss konar
heilsubrestir séu algengari meðal
feitra en grannra eru þeir grönnu
fólki oft hættulegri. Til dæmis
eykur háþrýstingur meðal feitra
dánarlíkur þeirra aðeins örlítið,
en meðal grannra tvöfaldast líkur
á ótímabærum dauða. 

Höfuðáhersla á líkamsþyngd
við eflingu heilbrigðis er röng. Það
er tímabært að forvarnir gegn
hjartasjúkdómum og öðrum lífs-
stílskvillum einkennist af stað-
reyndum og vandlega raunprófuð-
um aðferðum í stað siðferðilegs of-
stækis og hræðsluáróðurs. Fólk á
rétt á sannreyndum og fullnægj-
andi upplýsingum um áhrif þyngd-
ar á heilsu, en ekki hálfsannleik og
siðaboðskap í dulbúningi stað-
reynda. Hættum eilífri þráhyggju
um holdarfar og beinum sjónum að
því sem skiptir máli: Heilsu, vel-
ferð og vellíðan. ■
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Höfu›áhersla á líkamsflyngd
vi› eflingu heilbrig›is er röng.
fia› er tímabært a› forvarnir
gegn hjartasjúkdómum og ö›r-
um lífsstílskvillum einkennist
af sta›reyndum og vandlega
raunprófu›um a›fer›um í sta›
si›fer›ilegs ofstækis og
hræ›sluáró›urs.

Baugsmáli›
Átök milli voldugustu höfðingja Ís-
lendinga hafa skekið samfélagið í
vikunni líkt og uppfærð útgáfa
sturlungaaldar. Áreiti fjölmiðla,
vopnagnýrinn og mannorð Styrmis
ritstjóra efst í valhrauknum.
Nýjasta áhlaupi Baugsmanna mætti
jafna við úrræði sumra baldinna
höfðingja þjóðveldisins sem freist-
uðu að hleypa upp dómum með
dólgshætti og látum á Alþingi svo
dómstólarnir fengju ekki frið til að
dæma í málum þeirra. 

Ásakanirnar sem liggja að baki
blaðaskúbbi vikunnar eru ekkert
gamanmál. Er það raunverulega
svo að leiðin að eyrum ákæruvalds-
ins í landinu sé í gegnum valdaklík-
una í kringum ráðherra Sjálfstæðis-
flokksins? Eiga Íslendingar raun-
verulega á hættu að verða ákærðir
að undirlagi stjórnmálamanna? Al-
menningur á heimtingu á svörum
við þessum spurningum. Skiptir þar

engu hver
n i ð u r s t a ð a
Baugsmálsins
verður fyrir
dómi. Nægj-
anlegur vafi
leikur nú
þegar á því að
svarið við
þ e s s u m
spurningum
sé ekki af-
dráttarlaust

nei. Það má ekki horfa hjá því ógn-
arvaldi sem felst í því að geta ákært
menn. Sjá má fjölmörg dæmi úr
sögunni þar sem slíkt vald hefur
verið notað til misgæfulegra verka.
Allt frá galdraofsóknum miðalda til
sýndarréttarhalda Stalíns. Það má
að sjálfsögðu ekki líkja ástandinu
við þær hörmungar. Skylda ríkis-
valdsins gagnvart þegnunum er
samt sú að menn eigi ekki á hættu
að verða ákærðir fyrir engar sakir
eða af annarlegum ástæðum. 

Við höfum byggt ríkisvald okkar
á kenningum franska lögspekings-
ins Montesquieu sem á 18. öld setti
fram kenningar um þrískiptingu
ríkisvalds. Samkvæmt kenningum
hans skiptir það ekki máli þótt ein-
um þætti ríkisvaldsins sé misbeitt
því hann verður ávallt tempraður af
öðrum hvorum hinna þáttanna.
Þannig er lítil ástæða til að óttast að
Baugsmenn verði dæmdir að ósekju
þrátt fyrir að svo ólíklega reynist að
framkvæmdarvaldið hafi farið
offari í rannsókn málsins og útgáfu
ákæru. Dómstólarnir eru óháðir,
samkvæmt kenningunni, og dæma
því einungis eftir lögum en ekki
duttlungum ákæruvaldsins eða yfir-
manna þess. Athugist þó með fyrir-
vara um skipunarhátt æðstu dómara
landsins sem ekki verður rakið hér.
Lagasetningarvaldið hefur einnig
úrræði til þess bremsa framkvæmd-
arvaldið af með ákvæðum stjónar-
skrár um Landsdóm og rannsóknar-
nefndir þingsins. Mögulegt er með
þeim verkfærum að ganga úr
skugga um réttmæti framkvæmdar-
valdsathafna á ábyrgð ráðherra og
ákæra þá sjálfa, ef ástæða þykir,
fyrir brot í starfi. Sbr. Tamílamálið í
Danmörku fyrir nokkrum árum. 

Þannig á stjórnarskráin svör við
mörgum klassískum deilum sem
komið hafa upp í lýðræðissamfélög-
um um aldir. Nú er bara að sjá hvort
fulltrúar lagasetningarvaldsins á
Alþingi séu vaxnir einu af megin
hlutverki sínu samkvæmt stjórn-
skipun lýðveldisins. Að halda fram-
kvæmdarvaldinu í skefjum með
lýðræðislegu og stjórnarskrár-
bundnu eftirliti. Það er í höndum Al-
þingis að þvo ákæruvaldið af ásök-
unum um óeðlileg vinnubrögð og
brigslum um pólitísk afskipti með
skipun rannsóknarnefndar, rétt eins
og það er í höndum dómstóla að
dæma um sekt eða sakleysi Baugs-
manna.

Höfundur er laganemi og járn-
bindingamaður.

HAUKUR LOGI
KARLSSON

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.

Hjartaheill á villigötum

SIGRÚN DANÍELSDÓTTIR
SÁLFRÆÐINGUR 

UMRÆÐAN
HJARTAVERND



TILBOÐ O.FL.
Bílauppboð hjá Vöku

BLS. 3
[ SVEPPIR

Girnilegar uppskriftir
BLS. 5

ÍSLENSK HÖNNUN
Gróska í miðbænum

BLS. 6-7
]

SMÁAUGLÝSINGAR

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Verið velkomin í

stórglæsilegan

sýningarsal

Mörkinni 1,

108 Reykjavík.

Upplifið það nýjasta

í innréttingum.

Opnunartími.  
Virka daga 9-18
Laugardaga 11-15

Sími 515 0700

Góðan dag!
Í dag er föstudagur 30. september, 

273. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 7.34 13.18 19.00
AKUREYRI 7.19 13.02 18.44

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Rósa Guðný Þórsdóttir leikkona býr í
Hvalfirðinum þar sem hún sækir sér
hráefni í næsta nágrenni.

„Eftir að ég flutti út í sveit kaupi ég öðru-
vísi inn, þar sem ég skrepp ekki bara út í
búð,“ segir Rósa Guðný Þórsdóttir leik-
kona, sem býr í Hvalfirðinum. „Ég fjárfesti
í frystikistu og nú fæ ég naut af næsta bæ,
en ég hef ekki fengið betra nautakjöt á Ís-
landi. Lamb fæ ég líka, í heilum skrokkum
og á sjálf tvær rollur. Ég er nú ekki farin að
slátra afurðunum ennþá, en þarf víst að
gera það ef ég ætla að vera almennilegur
rollubóndi,“ segir Rósa Guðný og hlær. Hún
er einnig að koma sér upp matjurtargarði í
sveitinni þar sem hún fiktar við kartöflu-
rækt og fleira. „Um að gera að nýta sér
þetta pláss sem maður hefur,“ segir Rósa
Guðný.

Hvað daglega eldamennsku varðar
segist Rósa Guðný ekkert sérstaklega hafa

gaman af því að elda mat svona dags dag-
lega, en annað mál sé með veislumat. „Ég
hef mjög gaman af því að bjóða fólki í mat
og hafa þá dálítið fyrir hlutunum. Þegar ég
er í því stuðinu finnst mér það fínt að elda-
mennskan taki smá tíma. Sérstaklega finnst
mér gaman að laga súpur,“ segir Rósa
Guðný.

„Ég get alveg legið yfir súpum í nokkra
klukkutíma og soðið þær. Ég bý til dæmis
til mjög góða uxahalasúpu og humarsúpur.
Súpugerð er mikil vinna og mikið dútlerí,“
segir Rósa Guðný. 

Í sumar náði hún sér í skelfisk í Hval-
firðinum og bauð fólki í súpu. „Skömmu
eftir að ég tíndi hann kom í fréttunum að
maður ætti ekki að borða skelfisk á sumrin.
Ég tíndi hann náttúrlega í miklum hita
þannig að ég gat vaðið berfætt út í, en
engum varð nú illt af þessu, sem betur fer,“
segir Rósa Guðný.

kristineva@frettabladid.is

Tínir skelfiskinn sjálf
Verslunin Change í Smáralind
er með 20-70% afslátt á vörum
sínum sem allar eru fyrir döm-
ur. Þar er um að ræða náttföt í
öllum mögulegum stærðum og
gerðum, baðfatnað, undirföt og
hlýlegan heimafatnað úr flísi.
Sem dæmi um verð má nefna

bómullarnáttföt
sem áður kost-
uðu 5.990 en
kosta nú 4.792
kr. og brjósta-
höld sem voru
á 3.790 fást nú
á 2.653 kr.

Allar úlpur og kápur eru á
hausttilboði hjá Hrafnhildi á
Engjateigi 5. Þar er boðinn
15% afsláttur af þessum yfir-
höfnum og það kemur sér vel í

norðannepjunni eða hvaðan
svo sem vindurinn blæs.
Nú er tíminn til að kaupa sér
smjör og setja í frystinn því
gera má ráð fyrir að það sé
unnið úr sumarmjólk. Mjólk úr
kúm sem bíta mikið gras inni-
heldur meira af Omega-3 fitu-

sýrum en mjólk úr
kúm sem nærast

á kjarnfóðri.
Því er sumar-

smjör hollara en
vetrarsmjör.

Línan hefur lækkað verð á Em-
press Queen size dýnu. Lista-
verð á henni er 94.900 en hún
býðst nú á 75.900 kr. Innifalið í
því verði er dýnan, boxdýna og
undirstöður. Línan er til húsa á
Suðurlandsbraut 22. 

Rósa Guðný Þórsdóttir við störf í eldhúsinu sínu. 

LIGGUR Í LOFTINU
[ TILBOÐ - MATUR ]

KRÍLIN

Presturinn sagði að
ég hefði sannarlega
gert jarðarförina
meira spennandi!

SMÁAUGLÝSINGAR
SÍMI: 550 5000

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

FASTEIGNIR  HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  ATVINNA  BRÚÐKAUP  TILBOÐ O.FL.
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Svínaskankar og lambahjörtu eru á 55% afslætti þessa
vikuna. Svínaskankarnir fást í Hagkaupum, kílóið af þeim kostaði 198
krónur áður en kostar einungis 89 krónur nú. Kílóið á lambahjörtum í
Nóatúni kostar nú 180 krónur en var á 399 krónur. [ ]

Yfirhafnir og peysur 

komnar í tvö líf!

Rope Yoga stúdíó
Ármúla 44

Opið hús laugardaginn 1. okt., kl. 14 - 17
Kennari: Emma Bjarnadóttir
Upplýsingar: sími 860 2173 & 581 1222 - info@eger.is - www.eger.is

Rope Yoga stúdíó • Ármúla 44, 3 hæð • 108 Reykjavík

   

   

     

    

55%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Krónu krydduð lambasteik 1.081 1.298 1.081 15
Goða súpukjöt, lítill poki 387 499 387 22
Bautabúrs grísabógur, reyktur 468 669 468 30
Freschetta pizzur, 3 tegundir, 400 g 199 276 498 30
Jónagold epli 49 79 49 40
Íslenskt hvítkál 96 170 96 45
Lay’s snakk 4 tegundir, 200 g 99 150 495 35
7 Up Free, 2 l 99 144 50 30
GM honey nut tvöfaldur, 1.389 g 599 695 431 15
Maxwell house contiental 500 g 299 369 598 20

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Kryddað helgarlamb 1.332 1.665 1.332 20
Búfells kindabjúgu 183 229 183 20
Nautagúllas 1.454 1.818 1.454 20
Fresetta Roma pizzur 369 416 369 10
Gevalia kaffi, 500 g 329 399 658 15
Hunt’s tómatsósa 680 g 99 149 138 35
Nesquik, 500 g 289 339 578 15
Swiss Miss 737 g 379 489 492 20

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
K.S lambalæri frosið 699 998 699 30
K.S lambabógur frosinn 599 Nýtt 
SS frosin lifrarpylsa 426 608 426 30
Finish uppþvottavélatöflur 699 999 699 30
Vanis oxy 2 x 500 ml 469 938 938
Bjarnabrugg léttöl 500 ml 39 59 78 33
E.S frosið grænmeti 199 Nýtt 
E.S spaghetti 59 Nýtt
E.S makkarónur 69 Nýtt 
E.S kaffifillter, 200 stk. 129 Nýtt 
Melroses te 129 169 129 25

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Óðals hamborgarhryggur 881 1.468 880 40
Svínakótilettur pre pack 899 1.398 899 35
Svínahnakki úrbeinaður pre pack 899 1.499 899 40
Svínasnitsel pre pack 899 1.599 899 45
Svínagúllas 899 1.599 899 45
Svínalundir 1.589 2.298 1.589 30
Svínarifjasteik 499 798 499 35
Svínabógur úr kjötborði 389 498 399 20
Svínalæri úr kjötborði 498 598 499 15
Svínaskankar úr kjötborð 89 198 89 55
Eldfugls kjúklingastrimlar 1.121 1.495 1.121 25
Eldfugls kjúklingabollur 743 990 743 25
Nestlé vivana ís 419 599 419 30
Pepsi max 2 l 149 179 75 15

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Lamba súpukjöt af nýslátruðu 299 599 299 50
Lambalæri af nýslátruðu 899 1.498 899 40
Lambalæri kryddað 998 1.498 998 35
Lambahjörtu 180 399 180 55
Goða hamborgarhryggur 1.049 1.498 1.049 30
Grand It. campagnole pasta, 50 g 90 129 180 30
Móa laugardags kjúklingur, kryddaður 489 699 489 30
Boboli pizzur, 4 teg. 300 g 199 299 663 35
Rauðar vatnsmelónur 89 149 89 40
Blómkál 189 269 189 30

Tilboðin gilda til
2. október

Tilboðin gilda til
5. október

Tilboðin gilda til
5. október

Tilboðin gilda til
4. október

Tilboðin gilda til
5. október

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Nautainnralæri 1.798 2.198 1.798 20
Nautafille 1.898 2.198 1.898 15
FK reykt folaldakjöt 489 698 489 30
Matfugls kjúklingastrimlar 1.199 1.499 1.199 20
Matfugls kjúklingarúllur 1.199 1.499 1.199 20
FK jurtakryddað lambalæri 1.058 1.763 1.058 40
Merrild special kaffi 400 g 198 279 198 30
FK samlokubrauð 75 119 75 35
Farm frites franskar kartöflur 750 g 119 198 159 40
Tvöf. SS pylsupakki + söngvaborg 1&2 1.790 Nýtt

Tilboðin gilda til
1. október

Útsölulok í Smart
ENN ER HÆGT AÐ GERA GÓÐ KAUP Í
TÍSKUVERSLUNINNI SMART. 

Útsölunni í tískuversluninni Smart fer
senn að ljúka en þar má enn gera
góð kaup. Sumarvörurnar eru á góðu
verði og til að mynda má fá góðar
bómullarbuxur á 1.990 krónur og boli
á 1.500 krónur. Þá eru gallabuxur,
síðbuxur og ýmsar aðrar vörur á allt
að fimmtíu prósenta afslætti. Stefnt
er að því að klára útsöluna um helg-
ina enda verið að rýma fyrir nýjum
vetrarvörum.
Verslanir Smart eru þrjár; ein að Ár-
múla 15, önnur í Grímsbæ við Bú-
staðaveg og sú þriðja í Hafnarstræti á
Akureyri.
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Fjölskyldudagur

Laugardag 1.okt
Eigið skemmtilegan dag saman

og fáið fjölskylduafslátt.

Opið 13-18.

Skráning í Keramik fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

Keramik fyrir alla

Lokað í dag
vegna útfarar 

Unnar Grétu Ketilsdóttur

GULLBRÁ, Nóatún 17 s. 562-4217

Bílauppbo› hjá Vöku
Úrvalið af uppboðsbílum er margvíslegt.

Laugardaginn 1. október verður
haldið bílauppboð hjá Vöku að Elds-
höfða 4. Uppboðið hefst stundvís-
lega klukkan 13.30. Uppboð sem
þessi eru haldin í um níu skipti á ári
og á haustin er reynt að halda þau
fyrsta laugardag í hverjum mánuði.
Úrvalið á uppboðsbílum er marg-
víslegt. „Þetta eru alls konar bílar
sem eru seldir á nauðungaruppboði
vegna skulda eða fjárnáms. Einnig
bjóðum við upp bíla sem er ekki
vitjað,“ segir Bjarni Ingólfsson hjá
Vöku. Bílarnir eru mismikið notað-
ir, sumir þeirra eru sama sem
ekkert keyrðir. „Fólk bara mætir á
staðinn og býður í bílana. Það er
ekkert lágmarksboð, þetta byrjar
einhvers staðar og endar einhvers

staðar. Svo má greiða með pening-
um eða korti hjá sýslumannsemb-
ættinu,“ segir Bjarni og nefnir að
oft verði mikið fjör í kringum upp-
boðin. Á síðasta uppboði voru boðn-
ir upp um 40 bílar en endanlegur
fjöldi bíla á uppboði ræðst mjög
seint þar sem eigendur koma oft á
síðustu stundu til að sækja þá.
Starfsfólk Vöku stefnir svo að því
að gera upplýsingar um þessi upp-
boð aðgengileg á netinu og þá er
hægt að skoða uppboðslistann sama
dag og uppboðið er. „Fólk hefur
gert ágætiskaup á þessum uppboð-
um,“ segir Bjarni. ■

Bílauppboðið fer fram hjá
Vöku, Eldshöfða 14. 

Góð kaup 
fyrir heimilið
LAGERSÖLUNNI HJÁ MÍRA ART
HÚSGÖGNUM LÝKUR Í DAG. 

Nú fer hver að verða síðastur að
næla sér í ódýr húsgögn á lagersöl-
unni hjá Míra Art húsgögnum. Lag-
ersalan hefur staðið frá því á mið-
vikudag en henni lýkur kl. 18 í dag.
Á lagersölunni má fá ný og vönduð
húsgögn sem eru örlítið útlitsgölluð
og einnig er mikið úrval af eldri
vörum sem ekkert er að. 
Valdís Árnadóttir, starfsmaður hjá
Míru, segir að úrvalið sé gott og
hægt sé að gera virkilega góð kaup.
„Vörurnar eru búnar að rjúka út hjá
okkur en við eigum ennþá nóg
eftir. Við erum til dæmis með tölu-
vert af stökum sófum, til dæmis
góðum svefnsófum og svo er mikið
úrval af smávöru sem ekkert er að.
Þetta eru til dæmis vínrekkar, lamp-
ar, púðar og teppi svo fátt eitt sé
nefnt. Hér má fá gott rúmteppi á
2.000 krónur og púða á 1.000 kall,“
segir Valdís. 
Lagersalan er til húsa að Bæjarlind
4 í Kópavogi, þar sem Art húsgögn
voru áður.

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 



Egg þarf að sjóða í 2-3 mínútur til þess að þau verði linsoðin
en 10-15 mínútur til þess að verða harðsoðin.[ ]

Námskeiðin byrjuð!
Skráning í síma 533 1020

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000  /  FRÍ HEIMSENDING*

Íbú› breytt í kaffihús
Það er heimilislegt á Babalú
við Skólavörðustíg.

Babalú er nýtt kaffihús við
Skólavörðustíg og stemmningin
þar er mjög notaleg. „Við erum
sex sem eigum kaffihúsið en
fjórir af okkur sjá um rekstur-
inn. Við opnuðum föstudaginn
16. september og það hefur
bara gengið vel,“ segir Hall-
grímur Hannesson, einn eig-
enda Babalú. Hann segir að
hugmyndin hafi upphaflega
komið frá Rafael Iba–es sem er
einn af eigendunum sex og er
frá Sviss. Hinir hafi svo ákveð-
ið að taka þátt í þessu með
honum. „Það er mjög heimilis-
legt hjá okkur. Húsgögnin koma
héðan og þaðan og sumt af dót-
inu sem við notum fengum við á
staðnum því það var gömul
kona sem bjó hér uppi á lofti
sem skildi þetta eftir.“

Babalú er opið frá klukkan
átta á morgnana til hálf tólf á
kvöldin á virkum dögum en frá
tíu til hálf tólf um helgar. Þar er
hægt að fá franskar pönnukök-
ur, baguette, súkkulaðikökur og
margt fleira.

Hallgrímur er bjartsýnn á
framtíð Babalú. „Við ætlum að
vera með fjölbreytta dagskrá í
næsta mánuði. Það verður
meðal annars bingókvöld, lit-
himnulestur og ýmislegt
fleira.“

Vín frá Gallo hafa verið feikivinsæl á Íslandi um árabil. Ein söluhæsta
lína af vínum frá fyrirtækinu heitir Sierra
Valley. Kassavín úr þrúgunum caber-
net sauvignon og chardonnay hafa
fengist hér um nokkurt skeið við mikl-
ar vinsældir og nú hefur bæst við 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 hit-
inn getur orðið mikill á daginn en kóln-
að svo mjög á nóttunni og hentar þetta
loftslag afar vel til að framleiða
ávaxtarík og frískleg vín. Andstæðurn-
ar í loftslaginu endurspeglast í vínun-
um. Vínin eru ódýr og auðdrekkanleg og henta
vel í boð og með fjölbreyttum mat.

E&J Gallo Sierra Valley White Grenache er laxableikt, hálfsætt með
léttum frískum ávaxtatónum. 

Verð í vínbúðum 2.890 kr.

SIERRA VALLEY WHITE GRENACHE:

Hagstætt rósavín í kassa

Rafael afgreiðir gesti og gangandi á Babalú.

Stemningin er mjög notaleg á Babalú sem sjá má.

Babalú á Skólavörðustíg.
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Framboð á áfengum gosdrykkjum eykst sífellt og fram
koma ódýrari drykkir, en hingað til hafa drykkirnir
verið í dýrari kantinum. Nú eru komnir í sölu í Vínbúð-
um bresku drykkirnir VK Kick sem framleiddir eru af
fyrirtækinu GBL. VK Kick eru einhverjir vinsælustu
áfengu gosdrykkirnir í Englandi og hafa hlotið
einkar góðar viðtökur á Íslandi. Drykkirnir þykja
ódýrir, vandaðir og bragðgóðir. VK Kick eru seld-
ir í 275 ml flöskum og fást í fimm bragðtegundum.

VK Ice
Sætur og ferskur með sítrónu-, ávaxtahlaups-
og malttónum. 

VK Blue
Hálfsætur og ferskur með kokkteilávaxta-
og karamellutónum. 

VK Cherry
Sætur og ferskur með kirsuberjabragði.

VK Apple
Sætur og ferskur með eplabragði.

VK Orange
Sætur með vel þroskuðu appelsínubragði. 

Fást í Heiðrúnu og Kringlunni og kosta 197 kr.

Frábær köld með kjúklingi og lambakjöti og út á pizzuna. 
Góð á saltkexið með rifsberjahlaupi og sem ídýfa.

VK KICK:

Ód‡rustu áfengu gosdrykkirnir
500 g brytjaður kjúklingur
1 dós (500 g) niðursoðnir tómatar
1 dós (200 g) tómat púrra
1,5 msk. söxuð steinselja
1,5 tsk. salt
1 tsk. basil
200 g lasagna plötur
2 dósir kotasæla, hrein
1 egg, slegið saman

1/2 tsk. pipar
180 g Mozzarella ostur
1/2 bolli Parmesan ostur

Setjið kjúklinginn á meðal-
heita pönnu og hrærið af og til
í 6 mínútur. Setjið
n i ð u r s o ð n u
tómatana, tómat-
púrruna, hálfa
tsk. af steinselj-
unni og eina tsk.
af saltinu í bland-
ara og hrærið vel
saman.
Hrærið blönd-
unni saman við
kjúklinginn á
pönnunni og látið
malla í u.þ.b. 20
mínútur. Blandið
saman í skál af-
ganginum af
steinseljunni, af-
ganginum af salt-

inu, kotasælunni, egginu og
pipar.

Setjið nú allt í eldfast mót.
Fyrst kjúklinginn, þá kota-
sælublönduna, mozzarella ost,
og síðan lasagna plöturnar,
aftur kjúkling og síðan
parmesan ost. Mjög gott er að
geyma í ísskáp yfir nótt áður
en eldað en ekki nauðsynlegt.
Setjið í 190˚ heitan ofn og eld-
ið í 30 mínútur. Látið standa í
10 mínútur áður en borið
fram.

RJÓMASOÐNIR SVEPPIR Á RISTUÐU BRAUÐI

350 g sveppir
1 hvítlauksgeiri
50 g smjör
nýmalaður pipar
3-4 msk. steinselja, söxuð (má sleppa)
200 ml rjómi
2 tsk. sojasósa
1/2 tsk.paprika 
sneiðar af góðu brauði
Grand-salat

Sveppirnir skornir í sneiðar og hvítlaukurinn saxaður smátt.
Smjörið brætt á stórri pönnu og síðan eru sveppirnir settir á
pönnuna ásamt hvít-
lauknum, kryddaðir með
pipar og látnir krauma við
meðalhita í 4-5 mínútur.
Hrært oft á meðan. Stein-
seljunni stráð yfir og síð-
an er rjómanum hellt yfir,
sojasósu og paprikudufti
hrært saman við og látið
sjóða við hægan hita í
um 5 mínútur. Smakkað og bragðbætt með pipar og salti ef
þarf. Brauðið ristað í ofni eða í brauðrist þar til það er farið
að taka lit. Salatblöð sett á diska, 1-2 brauðsneiðar settar á
hvern disk og sveppunum ausið yfir.

Girnilegt úr sveppum
KÍNVERSKIR SVEPPIR MEÐ SPERGILKÁLI

500 g sveppir
200 g spergilkál
2 hvítlauksgeirar
2-3 cm bútur af engifer
1 chilialdin, fræhreinsað
2-3 vorlaukar
2 msk. olía
2 msk. sesamfræ
2 msk. sojasósa
1 msk. ostrusósa
vatn
e.t.v. sósujafnari

Sveppirnir skornir í sneiðar eða bita. Spergilkálið snyrt og
skipt í litla kvisti; stönglarnir skornir í þunnar sneiðar. Olían
hituð vel í wokpönnu eða á stórri, þykkbotna pönnu. Hvít-

laukur, engifer og
chili saxað smátt og
hvíti hlutinn af vor-
laukunum einnig og
þetta síðan steikt í
um 1 mínútu og
hrært stöðugt. Þá er
sveppum og
spergilkáli bætt á
pönnuna og
veltisteikt í 2-3 mín-
útur. Sesamfræjun-

um dreift yfir og síðan er sojasósu, ostrusósu og smáskvettu
af vatni hrært saman við, hitinn lækkaður, lok sett yfir og lát-
ið malla í 3-4 mínútur í viðbót. Sósan ef til vill þykkt með
svolitlum sósujafnara. Grænu blöðin af vorlauknum söxuð og
stráð yfir. Borið fram með soðnum hrísgrjónum eða núðlum.

Kjúklingalasagna
Saðsamur og bragðgóður kjúklingaréttur sem svíkur engan.

SVEPPASÚPA

350 g sveppir
1 laukur
1 hvítlauksgeiri
2 msk. smjör eða olía
1 l vatn
1 lárviðarlauf
1 msk. Plantaforce eða annar grænmetiskraftur
nokkrir dropar af tabascosósu
nýmalaður pipar
salt
1/2 knippi steinselja
2-3 sítrónubátar

Sveppirnir skornir í þunnar sneiðar og laukur og hvítlaukur
saxaður smátt. Smjör eða olía hitað í potti og laukur og hvít-
laukur látinn krauma við fremur vægan hita í nokkrar mínút-
ur. Sveppunum bætt út í, hitinn hækkaður ögn og steikt í
2-3 mínútur í viðbót; hrært oft á meðan. Vatnið hitað að
suðu og hellt yfir. Lárviðar-
laufi, grænmetiskrafti,
tabascosósu og pipar hrært
saman við, svo og salti, ef
notaður er saltlaus grænmet-
iskraftur. Mestöll steinseljan
söxuð og sett út í. (Einnig er
gott að skera alla leggina af
steinseljunni, binda þá saman
í knippi og sjóða með til að
fá kraftinn úr þeim.) Súpan látin malla í 12-15 mínútur. Safi
úr 1-2 sítrónubátum kreistur út í og súpan síðan smökkuð til
með pipar, salti og ef til vill meiri sítrónusafa. Lárviðarlaufið
veitt upp úr (og steinseljuleggirnir, ef þeir voru notaðir), af-
ganginum af steinseljunni stráð yfir og súpan borin fram
með nógu af góðu brauði.

SVEPPIR MEÐ HVÍTLAUK OG KRYDDJURTUM

500 g sveppir
3 hvítlauksgeirar, saxaðir smátt
2 msk. ólífuolía
1 msk. smjör
nokkrar timjangreinar
nýmalaður pipar
salt
2 msk. brandí
1/2 knippi steinselja, söxuð

Sveppirnir skornir í sneiðar eða fjórðunga. Olía og smjör hit-
að á stórri pönnu. Sveppir og hvítlaukur sett á pönnuna,
timjani, pipar og
salti stráð yfir, og
látið krauma við
meðalhita í 8-10
mínútur, eða þar
til sveppirnir hafa
tekið góðan lit.
Hrært oft á
meðan. Brandí-
inu er svo hellt
yfir og hrært
stöðugt á meðan
það gufar upp.
Steinseljunni stráð yfir, hrært vel og síðan er pannan tekin af
hitanum. Borið fram sem meðlæti með steiktu eða grilluðu
kjöti, eða bara með brauði og salati.



Á morgun er langur laugardagur. 
Þá eru verslanir í miðbæ Reykjavíkur opnar frá 10-17.
Tilvalið tækifæri til að gera góð kaup.[ ]

Tilboð
Gallabuxur og bolur
kr 6.900

Laugavegi 25   s: 533 5500  www.olsen.de

Fá eintök af hverri flík
Linda Sigurjónsdóttir, verslunarstjóri Oni.

Blaðamaður náði tali af Lindu Sig-
urjónsdóttur, verslunarstjóra Oni,
á leið sinni í vinnuna, niður Lauga-
veginn. „Verslunin hefur fengið
mjög góðar viðtökur, sem varð til
þess að hún var flutt inn á Lauga-
veginn. Enda var það draumurinn
frá upphafi,“ segir Linda og bætir
því við að nú sé allt á fullu með að
panta inn nýjan fatnað og fylla
búðina. Oni hefur verið rekin í eitt
og hálft ár í bakhúsi við Lauga-
veginn. Eigandi hennar er Bryn-
dís Ísfold, sem hannar fatnað und-
ir heitinu Ísfold sem seldur er í
Oni. „Við erum með fatnað og
skart frá íslenskum hönnuðum
auk þess sem við kaupum inn föt
og skart að utan, aðallega frá New
York,“ segir Linda. Áherslu segir

hún vera lagða á að hafa fá eintök
af hverri flík. „Við reynum að
halda verðinu niðri, þannig að fólk
geti eignast sérstakar flíkur á við-
ráðanlegu verði. Áherslan er ekki
lögð á hátísku, heldur fatnað sem
fólk klæðist dags daglega eða fer
í út á djammið,“ segir Linda. 

Hún segir íslenska hönnun
vera mjög frábrugðna erlendri
hönnun. „Hún er allt öðruvísi.
Bæði eru hönnuðirnir ólíkir, og
stíllinn mismunandi, frágangur
og annað,“ segir Linda. 

Linda er spennt yfir því að
vera komin inn á Laugaveg og
hafnar því að hann sé að deyja.
„Mörg ný fyrirtæki eru að spretta
upp og margt spennandi á seyði,“
segir Linda. 

Verslunin Oni hefur flutt úr bakhúsinu við Laugaveg inn á sjálfan Laugaveginn. 
Oni sérhæfir sig í sölu á fatnaði, skarti og fylgihlutum og íslenskri hönnun. 

Sara María Eyþórsdóttir rekur búðina Nakta apann
ásamt þeim Þorleifi Kamban og Ólafi Orra Guð-
mundssyni. Þau selja mikið af eigin hönnun enda öll
menntuð eitthvað á því sviði. „Við erum helst að
þrykkja á hettupeysur og boli. Við ætluðum að fara
út í miklu meira en höfum ekki haft tíma til þess
sökum anna,“ segir Sara. Hönnuðirnir þrír hafa
verið að gera flíkur saman þannig að áhrif allra
koma fram á hverri flík. „Við erum að gera tilraunir
með að blanda saman handmáluðu, handteiknuðu,
þrykktu og ásaumuðu og útkoman er mjög skemmti-
leg. Þetta er mjög fjölbreytt hjá okkur og engar tvær
peysur eins.“ 

Í búðinni er einnig að finna sitt lítið af hverju
eftir aðra listamenn, bæði íslenska og erlenda, ásamt
handþrykktum peysum og bolum frá Sigur Rósar-
meðlimum sem fylgja með nýrri plötu þeirra, Takk. 

Miklar breytingar verða á búðinni um næstu
mundir. „Hér er búið að rífa niður veggi og allt á
hvolfi en vinkona mín ætlar að setja upp hár-
greiðslustofu sem verður alveg ótrúlega flott. Við
ætlum öll að vera í sama rýminu og erum því að
stækka mikið.“ 

Handmála›, flrykkt og 
sauma› í Nakta apanum
Þrír hönnuðir reka búðina Nakta apann í Bankastræti. Mikið hefur verið að gera hjá þeim und-
anfarið og fljótlega mun hárgreiðslustofa bætast við í búðina.

Sara María inni í búðinni Nakta apanum.

ÍSLENSK HÖNNUN & FRAMLEIÐSLA
Laugavegi 59 • 3. hæð Kjörgarði • 561 5588

Sundföt sem passa

Gjafabréf

Í Oni er úrval af einstökum fötum. Fallegir bolir og töskur í Oni.

Margt spennandi leynist í hillum og á
slám. Margt spennandi leynist í hillum og
á slám.

Skemmtilega uppsettir eyrnalokkar sem
margir hverjir koma frá íslenskum hönn-
uðum.
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Á Hverfisgötu hefur verslunin
Júniform verið starfrækt í þrjú
ár. Eigendur verslunarinnar eru
Andrea Magnúsdóttir og Birta
Björnsdóttir. Þær hanna og
sauma allar flíkur sem seldar eru
í versluninni sjálfar. „Oftast
hönnum við flíkurnar saman en
stundum í sitthvoru lagi. Birta er
búin að vera í barneignarfríi í
hálft ár og hefur unnið heima hjá
sér og á meðan hef ég unnið hér á
Hverfisgötunni,“ segir Andrea.
Hún segir að þær séu samt á
svipaðri bylgjulengd og svo hitt-

ist þær alltaf og beri saman það
sem þær hafi verið að gera.

„Við erum yfirleitt mjög
litaglaðar en núna erum við rosa-
lega mikið í svörtu. Það hefur
ekki gerst oft. Við erum búnar að
vera mjög rómantískar með
mikið af gulli en erum núna rokk-
aðari með meira svart. Þetta er
kannski svona blanda af viktorí-
önskum stíl og rokki. Svona
Cindy Lauper-stíll með smá pönk-
ívafi. Það eru að minnsta kosti
ákveðnar breytingar í gangi,“
segir Andrea. 

Úr rómantíkinni í rokki›
Andrea og Birta í Júniform eru samstíga í því sem þær gera.

Í Verksmiðjunni á Skóla-
vörðustíg kennir ýmissa
grasa. Handgerðir skór og
heklaðar húfur eru meðal
þess sem þar er að finna.

Við Skólavörðustíg 4 stendur
verksmiðja. Ekki hefðbundin
verksmiðja heldur hönnunar-
verksmiðja. Þar eru seldar
skemmtilegar vörur eftir nokkr-
ar íslenskar konur sem leggja
metnað sinn í að vinna úr nátt-
úrulegu hráefni. 

Hulda Kristinsdóttir er ein
þeirra níu kvenna sem standa á
bak við Verksmiðjuna. Hún segir
að hópurinn sé góður og hver og
ein vinni að sínum hugðarefnum.
„Þetta er mjög sterkur hópur. Við
erum flestar um og yfir fimm-
tugu og búum að mikilli reynslu.
Þótt verkefni hverrar og einnar

séu ólík smellur þetta allt mjög
vel saman og myndar skemmti-
lega heild,“ segir Hulda og bætir
því við að hönnuðirnir hafi allir
einhvers konar hönnunarnám að
baki. „Í hópnum eru myndlistar-
menn, textílhönnuðir og klæð-
skerar svo bakgrunnurinn er
fjölbreyttur. Það gerir þetta enn
skemmtilegra.“

Verslunin hefur verið starf-
rækt með svipuðu sniði við
Skólavörðustíg í tvö ár og að
sögn Huldu gengur reksturinn
vel. „Hingað kemur margt fólk
og ferðamennirnir hafa verið
einstaklega duglegir að kíkja
inn. Við skiptumst á að vera í
búðinni og erum bara mjög
ánægðar með þetta allt saman.
Staðsetningin er líka skemmti-
leg og það er alveg meiriháttar
að vera hér á Skólavörðustígn-
um,“ segir Hulda.

Skemmtileg stemning í Verksmi›junni
FÖSTUDAGUR 30. september 2005

Belti eftir Maríu unnið úr hlýraroði.

Jakki úr íslensku minkaskinni eftir Sunn-
evu.

Peysa eftir Þorbjörgu. Þæfð ull ofan á
prjónaefni.

Pils eftir Huldu úr geitarúskinni og hlýra-
roði.

Trefill og vettlingar eftir Önnu. Hugmyndin
að munstrinu kemur frá laufabrauðs-
útskurði.Verksmiðjan er til húsa að Skólavörðustíg 4.



Toyota Land Cruiser 90 VX New 33”, ár-
gerð 7/2005. Ek. 2 þ. km. Dísel. 7
manna. Minni 33” breyting, álfelgur,
dráttarkr., filmur, húddhlíf, leður, loft-
púðafjöðrun. Glæsilegur bíll Verð kr.
5.950.000. S. 567 2400.

Isuzu Trooper 3.0 TD 38” árg. 1999. Ek.
168 þ. km. Verð kr. 2.150.000. Áhv.
1600 þús, afb 40 þús. Dísel knúinn. 7
manna. 3000cc slagrými. 5 dyra. S. 567
2400.

Toyota Landcruiser 100 VX Dísel, árgerð
2002. Ekinn 80 þ. km. Verð kr.
5.200.000. Leður, Tems-fjöðrun, Weba-
sto-aukamiðstöð, Navi, geisla-
diskamagasín, og margt fleira. Glæsi-
legur bíll. S. 567 2400.

VW Golf árgerð 2001. Ekinn 88 þ. km.
Nýskráður 8/2001. Áhv. 800 þús. afb
24 þús. Verð kr. 1.050.000. Fallegt ein-
tak. S. 567 2400.

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Suzuki Jimmy LXI árg. 1998, ek. 57 þús.
5 gíra, ný tímareim, CD, 4 Wheel drive.
Verð 680 þús ATH. skipti J.R bílar. S. 567
0333.

M.benz sprinter 316 CDi árg. 2002 ek.
143 þús. Sendibíll, dísel, steptronic, CD,
dráttakúla sjálfskiptur. Ásett 2.820 þús.
ATH skipti J.R Bílar. S. 567 0333.

Toyota landcr. 90 GX TDI árg. 1996 ek.
218 þús., 5 gíra, nýleg 38” dekk 4/88
hlutföll, 12/240v breytir, dísel, Tilbúin í
allt. Sjón er sögu ríkari ásett 2.200 þús.
J.R Bílar. S. 567 0333.

Honda Civic 1.5 V-tec árg. 1999 ek. 112
þús. 5 gíra, CD, álfelgur, filmur, þjófa-
vörn, fjarstýrðar samlæsingar, rafmagn í
rúðum, ásett 690 þús. ATH Skipti J.R Bíl-
ar. S. 567 0333.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
www.jrbilar.is

Cadillac Escalade árg 2002 ,354 hp,
perluhvítur, ek. 33 þ., leður, CD, loft-
fjöðrun, 7 manna, 20” álf, o.m.fl. Verð
5.500.000 Tilboðsverð 4.200.000 stgr.

Audi A6 árg 2003 3.0 Quattro , ekinn 4
þ. km, leður, CD, rafm. í öllu. Verð
4.900.000 Tilboðsverð 4.400.000. stgr.

MMC Pajero V6, árg. 1991, ekinn 190
þ., 7 manna, ssk. Verð 350.000 stgr.

Ford Excursion, LTD Dísel, árg. 2001, ek-
inn 108 þ., leður, rafm. í öllu eins og ný.
Verð 3.990.000 Tilboðsverð 3.450.000
stgr.

Renault Laguna árg 8/99, ekinn 162 þ.,
ABS hemlar, auka felgur, álfelgur, fjar-
stýrðar samlæsingar, geislaspilari. Verð
800.000 Tilboðsverð 690.000. stgr.

M Benz E 320 árg 2004, ekinn aðeins 8
þ.km, leður, topplúga, rafm. í öllu,
cromefelgur, eins og nýr. Verð
5.400.000 Tilboðsverð 4.850.000. stgr.

M Benz ML55 AMG árg. 2001, ekinn 28
þ., eins og nýr, hlaðinn auka búnaði.
Verð 4.900.000 Tilboðsverð 4.500.000.
stgr.

Rexton 290, árg. 2002, 35” breyttur,
leður, rafm í öllu, 7 manna, cromefelg-
ur. brettakantar. Verð 3.900.000. Til-
boðsverð 3.650.000.stgr

M Benz C320 stw, árg. 12/03, ekinn 10
þ., einn hlaðin aukabúnaði, bíll fyrir
vandláta. Verð 4.400.000 Tilboðsverð
3.990.000 stgr.

Dodge Sprinter 316 Cdi, 5/2005, nýr og
óekinn, 13+1 farþega, 156 hp, ssk,
2föld miðstöð/ac, allur aukabúnaður,
Abs, Asr, Esd, litað gler, central, rafm. í
rúðum o.m.fl. Verð 4.700.000 stgr.

VW LT 35 Tdi, óekinn, central, rafm. í
speglum, klæddur að innan, bíll með
ábyrgð. Verð 2.600.000 Tilboðsverð
2.370.000. +/vsk.

Ford F 350 Xlt Lariat Dísel, árg. ‘99, einn
með öllu ek. 80 þ. Verð 2.000.000. Til-
boðsverð 1.730.000 +/vsk.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

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

ur.is/magnusson

M.BENZ E 500, ek. 38 þ. km. Árg. ‘03,
18” álfelgur, ABS, leðuráklæði, loft-
púðafjöðrun, Xenon aðalljós, o.fl. Verð
5.900, Ágúst 862 2000, myndir,
www.bilasolur.is/magnusson, Þessi bíll
er sýnis hjá Bílaborg Stórhöfða 26, sími
517 1111.

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

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

Iðnaðarmenn athugið. M. Bens Sprinter
árg. 2002, sjálfskiptur, ekinn 50 þús.
km., þjónustubók, extra stórt afturhús
með vinnuborði og hillum, lítur vel út
og í topplagi, 100% lánað, verð kr.
2.150.000 m.vsk. S. 821 6292.

MMC Galloper diesel árgerð ‘98, bein-
skiptur, 7 manna, ekinn 220 þús. km,
einn eigandi sk. ‘06, 100% lánað, verð
580.000. S. 821 6292.

Volvo 850 GLI árgerð ‘96, sjálfskiptur,
leðursæti, og fl. og fl., ekinn 170 þús.
km, einn eigandi frá 25 þús., sk. ‘06,
100% lánað, verð 750.000. S. 821
6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

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.

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

M. Benz E 500 Sport árg. 2003, ek. 51
þ. km, m/öllu. Listaverð 6,8 m. kr. Ásett
5,5 m kr. Stgr.afsl. S. 896 3867.

Volvo XC90 árg. 2005, ek. 6 þ. km, leð-
uráklæði ofl. Verð 4.950 þ. Stgr.afsl. S.
896 3867.

Sparibaukur Ford Ka 03/’98, ekinn
133.000 smurbók, skoðaður ‘06, 5 gíra,
CD, Spoiler og álfelgur. Heilsársdekk.
Verð aðeins 290.000. Uppl. í síma 820
4469.

Hyundai Starex 7manna dísel, árg. ‘98,
ek. 196 þús. V. 490 þús. Uppl. í s. 663
2474.

Daihatsu Rocky til sölu árg. ‘91, ek. 143
þús. Þarfnast smá útlitslagfæringar f.
skoðun. Ný headpakkn. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 897 0044.

VW Golf ‘95, ekinn 153 þ. Sumar og
vetrardekk. 250 þús. stgr. Uppl. í s. 899
0660.

Dodge Neon ‘95, 3 dyra, ek. 88 mílur.
Sk. ‘06. Verð 180 þús. Uppl. í s. 862
3568.

Hyundai Pony ‘93. Frábær bíll fyrir
námsmenn eða sem sendibíll í vinnu.
40 þús. S. 692 2220.

Opel Astra Station árgerð ‘93 í ágætu
lagi til sölu fyrir lítið. Uppl. í s. 561 4012
& 515 3562.

VW Golf árg. ‘94, ekinn 160 þús. Verð
100 þús. S. 659 1501.

Toytoa Corolla, árg. 1988. Ökufær en
þarfnast lagfæringa. Skoðunarvottorð
liggur frammi. Verð kr. 50.000. Einnig til
sölu 4 Michelin nagladekk á felgum kr.
20.000. Sími 897 6027.

Mazda 323 árg. ‘91 ek. 130 þús., skoð-
aður. Glæsibifreið sem þarfnast smá
lagfæringa. Verð 40 þús. S. 692 9191.

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

Nissan Sunny 1600, árg. ‘95, ekinn 111
þús. Sjálfsk. Nýsk. Sumar og vetrardekk.
CD. Nýjar bremsur, borðar og diskar að
framan. Verð 350 þús. 280 þús. stgr. S.
864 0559.

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

Til sölu Toyota Corolla Wagon 4x4 árg.
‘97, smátjón að framan. Á álfelgum,
krókur, sk. ‘06, nýleg tímareim o.fl.
Verðhugm. 420 þús. S. 821 5270.

Toyota Corolla lb, sjálfskiptur, 5 dyra,
1994, ek. 175 þús. km. Góður bíll. Verð
350 þús. S. 692 8188.

Nissan Primera ‘98, 1600, m. krók,
nýsk., ekinn 140 þ. Verð 350 þ. kr. S.
551 8909.

BMW ‘96 320I ek. 161 þ., leður, topp-
lúga, bsk., nýjar felgur. Er í Rvk. S. 865
4278.

Til sölu Ford Focus stw, árg. 03/’99, bsk,
ek. 61 þ. Verð 690 þ. Uppl. 899 9133.

170 Hp á útsölu!
Opel Vectra 2,5 V6 árg. ‘97 ek. 130 þús.
sjálfsk., rafm., spoiler, krókur, álfelgur
ofl., ofl. Listav. 810 þ. Verð 600 þ. Uppl.
í s. 861 4332.

VW Golf 1,6 Comfortline stw, árg. ‘00,
beinsk., ný tímareim, krókur, cd. Verð
850 þ. Ath. ódýrari. Uppl. í s. 661 8000.

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ 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
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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Í GÓÐUM MÁLUM Í ELDHÚSINU
Bryndís Ásmundsdóttir leikkona hefur gott tangarhald á
eldhúsbúskapnum. SJÁ BLS. 6

[ SÉRBLAÐ UM HÚS OG HEIMILI - FÖSTUDAGUR 30. SEPTEMBER 2005 ]
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Fosshálsi 1 
110 Reykjavík simi 525-0800

www.baðheimar.is

Victory böð 
með eða án nudds í úrvali

sígild eldhúsáhöld }

Þau hafa komið sér vel fyrir í ný-
byggðu raðhúsi í Vatnsendahverf-
inu Ágústa Þóra og Aðalsteinn
ásamt börnunum Margréti Sól og
Viktori Helga svo og hundinum
Breka. Stílhreint eldhúsið er það
fyrsta sem mætir augum þegar
komð er upp á aðra hæð og er þar
hluti af stóru opnu rými. Lítið sést

af heimilistækjum á borðum enda
fá þau að hvíla sig inni í skáp þegar
þau eru ekki í notkun.
Það var Tak á Akureyri sem smíð-
aði innréttinguna en Ágústa kveðst
hafa haft fastmótaðar hugmyndir
um hvernig hún ætti að vera. „Ég
pældi rosalega mikið í því hvað ég
vildi, bæði hvað varðar útlit og

nýtingu,“ segir Ágústa og heldur
áfram. „Við útbjuggum eldhús
þegar við dvöldum í Noregi svo þar
fékk ég smá reynslu, svo fluttum
við til Belgíu og þar gaf ég mér
góðan tíma til að skoða eldhúsinn-
réttingar áður en ég flutti heim.
Langaði í háan skápavegg með
engum höldum og hafði áhyggjur
af að ég gæti ekki fengið neinn til
að smíða svoleiðis. Annað kom á
daginn því þetta var einmitt hátísk-
an hér heima. Fyrst vorum við að
hugsa um að hafa skápinn úr eik en
hættum við og völdum að sprautu-
lakka hann með háglans.“ 
Í stíl við skápinn eru snjóhvít borð-
in. Þau eru úr gerviefni sem nefnist
corian og er mjög hart og þolið að
sögn húsráðenda. Eldavélareyjan er
með hnotuklæddum skúffum og
skápum og líka skápurinn við
vaskinn þar sem er uppþvottavélin
er hálf innbyggð. „Ég hefði viljað
hafa uppþvottavélina hærri en því
varð ekki við komið. Hins vegar er
ofninn í góðri hæð,“ segir Ágústa.
Eldavélin er bæði fyrir rafmagn og
gas. Þau hjón ljúka miklu lofsorði á
það fyrirkomulag. Gaskútarnir eru
niðri í geymslu svo engin hætta
stafar af þeim í íbúðinni. 
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Eldhúsið hjá Ágústu Þóru Jónsdóttur og Aðalsteini Leifssyni er ekki bara flott. Það er
líka búið sérstökum þægindum sem henta fjölskyldunni enda hannaði Ágústa það sjálf. 

Teiknaði eldhúsið eftir eigin höfði

Ágústa vissi hvað hún vildi og teiknaði eldhúsið upp en Tak á Akureyri smíðaði innréttinguna og sendi hana samsetta suður. Borðið
kemur í beinu framhaldi af eldavélareyjunni og platan er algerlega heil. Hún er úr corian sem fyrirtækið Orgus flytur inn. Hvíti veggurinn
fyrir endanum er haldalaus skápaveggur utan um kæliskápinn og ofninn. Þar á eftir að loka rifum meðfram veggjunum.

Eldavélin er af gerðinni AEG
og þótt hún sé bæði fyrir
gas og rafmagn þá rennur
hún saman í eitt enda heitir
hún Púsl. Þetta eru gashell-
urnar, hinar eru úr keramiki.

Neðri skáparnir eru úr hnotu, bæði í eyjunni og vaskborðinu. 

Vaskurinn og borðið
umhverfis hann er úr
corian, allt úr einni
plötu. Kraninn er mjúk-
ur og dæla fyrir sápuna
eykur á þrifnaðinn. 

Flautandi fugl
HÖNNUN MICHAEL GRAVES.
Ketillinn „Whistling Bird“ var hannaður af arkitektinum Michael
Graves fyrir Alessi árið 1985. Ketillinn var fyrsta varan í vörulínu
Alessi sem hönnuð var af Bandaríkjamanni og er jafnframt
söluhæsta vara Alessi frá upphafi. Hugmyndin er byggð á
hefðbundnum flautukatli, en það sem gerir hann sér-
stakan er lítill fugl við stútinn sem flautar. Til eru
nokkrar gerðir af katlinum en sú upprunalega,
með bláu handfangi og rauðbrúnum
fugli, er sú vinsælasta. Í takt við nýja
tíma hefur hann verið framleiddur sem
hraðsuðuketill með rafmagnssnúru. Í til-
efni af 20 ára afmæli ketilsins hefur Alessi
framleitt sérstaka afmælisútgáfu, en þá er
fuglinn úr hvítu plexigleri og sjálfur ketillinn er
sérmerktur. Sú útgáfa er framleidd í takmörkuðu
upplagi.
Whistling Bird fæst í Casa og kostar 8.900 kr.

Whistling Bird var hannaður árið 1985 og halda framleið-
endurnir upp á árin 20 um þessar mundir.





4 ■■■ { hús & heimili } ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Notar handryksuguna í allt
Björk Jakobsdóttur leikkonu finnst ómissandi að hafa handryksugu í eldhúsinu.

Hrærivél með stóru hái
EINSTAKT ELDHÚSÁHALD KOM FULLHANNAÐ FRAM Á SJÓNAR-
SVIÐIÐ OG NÁLGAST AÐ VERA FULLKOMIÐ.
Talið er að hina sígildu KitchenAid hrærivél megi finna á um sjötíu pró-
sentum heimila á Íslandi. Fá vörumerki hafa verið eins vel kynnt fyrir Ís-
lendingum og KitchenAid enda hafa verið til slíkar matvinnsluvélar hér-
lendis í sjötíu og fimm ár og kynslóðum saman hafa konur sannfært dætur
sínar um að það sé ekkert vit annað en að eiga KitchenAid. 
Vélin er miklu meira en hrærivél og má kalla hana alhliða vél til heimilis-
nota því fylgihlutirnir með henni eru óþrjótandi. Má þar nefna djúspressu,
pastagerðarsett, kvörn, dósahníf, hakkavél, rifjárn, berjapressu og ísgerðar-
vél. KitchenAid-fyrirtækið var stofnað árið 1908 þegar Joseph nokkur
Hobart þurfti nauðsynlega að finna upp tæki til að blanda deig. Kitchen-
Aid hrærivél var eitt af fyrstu rafmagnstækjum til heimilisnota sem bárust
hingað til lands. Íslendingar tóku þátt í samkeppni um hvar elstu
KitchenAid-hrærivél í Evrópu væri að finna og var hún á Akranesi. Konan
sem átti vélina sagði að þegar henni áskotnaðist þessi merkisgripur hefði
aðeins verið eitt hús á Akranesi þar sem rafmagn var og þangað hefði hún
farið á sunnudögum til að hræra í vélinni sinni. 
Vélarnar eru sterkar og vandaðar og fást auk þess í ýmsum skemmtilegum
litum.
Einar Farestveit er umboðsaðili KitchenAid á Íslandi og selur auk hinna
frægu hrærivéla ýmis önnur tæki frá þessu gæðavörumerki. 

Mjúklokun á skúffur & 
skápahurðir
Mjúklokun til öryggis og þæginda.
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sígild eldhúsáhöld }

„Ætli handryksugan sé ekki uppá-
halds eldhústækið mitt,“ segir
Björk hugsi þegar hún er spurð
hvaða eldhústæki sé í mestu uppá-
haldi. „Ryksugan hefur staðið í eld-
húsinu síðan ég uppgötvaði hana
og mér þykir mjög vænt um hana.
Það er alveg nauðsynlegt að eiga
svona græju því þá þarf ég ekki
alltaf að draga fram stóra skrímslið
þótt eitthvað detti á gólfið,“ segir
Björk og bætir því við að það sé
aðallega sóðaskapur eftir hundinn
sem kalli á ryksuguna góðu. „Ég á
eiginlega þrjár ryksugur. Ég á stóra
ferlíkið sem hefur agalega hátt. Svo
á ég hundinn sem er svona lífræn
ryksuga og svo á ég handryksug-
una. Hundurinn tínir upp allt sem
fer á gólfið í eldhúsinu en hann er
hins vegar ekki nógu duglegur við
að hreinsa upp sóðaskapinn eftir
sjálfan sig. Þá kemur handryksug-
an að góðum notum. Annars ætlaði
ég aldrei að kaupa svona græju.
Mamma var búin að segja mér í
þrjú ár að kaupa handryksugu en
mér fannst það alltaf algjör óþarfi.
Í dag þakka ég henni kærlega fyrir
þessa ábendingu því handryksugan
hefur forðað mér frá mörgum ferð-
um með stóra ryksuguhlunkinn
milli hæða,“ segir Björk og viður-
kennir að hún standi oft kengbogin
í eldhúsinu og ryksugi gólfið með
handryksugunni í stað þess að
sækja þá stóru. „Fyrir vikið er ég
alltaf með vöðvabólgu og farlama í
bakinu, en það er alveg þess virði,“
segir hún.

Björk með ryksuguna góðu og hundinn.

Nú er vinsælt að setja skúffubrautir
með dempara til að fá mjúklokun á
skúffur og skápahurðir. Skúffurnar
eða hurðirnar skella þá ekki aftur
með látum og minni líkur eru á að
litlir puttar klemmist. Demparinn
tekur við þegar skúffan er að fara
að lokast, pressar á móti þannig að
hún leggst varlega aftur. Þessa nýj-
ung má einnig fá fyrir hurðir með
svokölluðum mjúklokunarlömum.
Til að vernda forvitna fingur má
líka fá grind sem er sett fremst á
eldavélina og varnar því að börn
nái taki á pottum og pönnum.

H.G. Guðjónsson. Grind sem sett er fremst
á eldavélina. Hún varnar því að börn geti

teygt sig í pottana og rifið þá niður.

TIL VINSTRI: Hönnunin tekur við skúffum og skápahurðum, pressar á móti svo að hvort
tveggja lokist á ljúfan máta. TIL HÆGRI: Skúffubrautir með dempara. Axis. H.G. Guðjónsson.





ELDHÚSIÐ ER EITT MIKILVÆGASTA
HERBERGIÐ Í HVERJU HÚSI. UM ÞAÐ
GETA FLESTIR VERIÐ SAMMÁLA.
MARGAR KENNINGAR ERU TIL UM
HVERNIG BEST ER AÐ SKIPULEGGJA
ELDHÚSIÐ. Í FENG SHUI FRÆÐUNUM
ER AÐ FINNA ÝMIS GÓÐ RÁÐ UM
SKIPULAG OG UMGENGNI ELDHÚSA.
HÉR ERU NOKKUR ÞEIRRA. 

T I L B O Ð S DA G A R  10 - 3 0 %  A F S L Á T T U R

Opið virka daga 11-18. Laugardaga 11-14.

FENG SHUI er forn
kínversk hugmyndafræði
um hönnun rýmisins sem
við lifum og hrærumst í.
Tilgangurinn er meðal
annars sá að koma jafn-
vægi á orkuna eða chi
þar sem við búum og
vinnum. Samkvæmt feng
shui fræðunum hefur
það áhrif á flæði chi, eða
hins „lífsnauðsynlega
afls“, hvernig við skipu-
leggjum umhverfi okkar.
Vont skipulag getur sem
sagt truflað flæði þessar-
ar mikilvægu orku.

Í góðum málum 
í eldhúsinu
Bryndís Ásmundsdóttir leikkona telur góð áhöld nauðsynleg.
„Nýverið keypti ég geggjaða töng og teflonpönnu í Kokku,“ segir Bryndís
Ásmundsdóttir leikkona er hún er spurð um eftirlætiseldhúsáhaldið. „Ég
get gert allt með þessari töng, nota hana þegar ég er að steikja, tek upp
pastað eða hvað sem er. Alveg meiriháttar,“ segir Bryndís og kveðst vera
fastagestur í Kokku. „Ég geri mikið af því að skoða þar og finnst það hrika-
lega gaman,“ segir Bryndís og hlær sínum einstaka hlátri. Hún telur það
afar nauðsynlegt að notast við góð eldhúsáhöld við eldamennskuna, því
það geri starfið mun léttara, sé róandi og geri eldamennskuna skemmti-
legri.
„Reyndar er pizzaofninn minn líka í uppáhaldi, sem ég fékk í jólagjöf frá
mömmu og pabba, og KitchenAid-hrærivélin. Ég er í góðum málum í eld-
húsinu og get endalaust talið upp góð eldhúsáhöld,“ segir Bryndís, sem
nýtur þess að vera í eldhúsinu að elda. Hún skellir upp úr þegar hún er
spurð hvort hún sé góður kokkur og svarar: „Ekkert smá!“ og hlær enn
meira.

Bryndís Ásmundsdóttir með töngina góðu.
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3. Haltu ruslafötunni hreinni og
hafðu hana þar sem ekki sést til.
Vond lykt hrekur góða orku á
braut.

5. Skál með ferskum ávöxtum og
blómum fyllir eldhúsið og matinn
sem þar er jákvæðri orku, góðu chi.
Athugaðu að mikilvægt er að
henda strax gömlum ávöxtum og
fölnandi blómum. 1. Haldið eldhúsinu ávallt hreinu.

Mikilvægt er að ganga frá matar-
ílátum, þurrka af borðum, sópa gólf
og sjá til þess að birta sé nægileg
og loftræsting sé góð. 
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6. Hentu leirtaui sem tekið er að
kvarnast. Því fylgir neikvæð orka
eða neikvætt chi.

9. Eldavél og vaskur eiga heldur
ekki að standa hvor á móti öðrum.
Í litlum eldhúsum verður oft ekki
hjá því komist. Ef sú er raunin er
best að vega upp á móti vondum
áhrifum þessa með því að velja
bjarta liti í eldhúsið og halda því
snyrtilegu.

2. Hentu út hlutum sem ekki hafa
verið notaðir síðasta árið. Heimilis-
tæki sem aldrei eru notuð eru bara
fyrir og laða til sín neikvæða orku.
Drasl gerir það sömuleiðis. Ekki
hafa neina hluti uppi á borðum sem
ekki eru í reglulegri notkun.

8. Aldrei að hafa
eldavél og vask
hlið við hlið. Þau
eru fulltrúar elds
og vatns sem
passa afar illa
saman. En ef
ekki verður kom-
ist hjá því, settu
þá lítinn blóma-
pott á milli.

12. Eldavélar eru fulltrúar mjög
virkrar orku. Þess vegna er mjög
mikilvægt að rúmi sé ekki stillt upp
við vegginn hinum megin, það
getur truflað svefn viðkomandi.

Jákvæð orka í eldhúsinu
10. Tæmdu ís-
skápinn reglulega.
Það mun koma
þér á óvart hvaða
dularfullu matar-
leifar geta leynst í
honum.

11. Mikilvægt er
að þrífa eldavél-
ina og ofninn vel
og vandlega á að
minnsta kosti
þriggja mánaða
fresti.



Höfum fengi› til landsins fullan gám af frábæru
14mm fulllökku›u 60cm parketi

sem allt ver›ur selt á sama ótrúlega gó›a ver›inu!

ATH: fietta glæsilega tilbo› gildir a›eins í fletta eina skipti!

Stærsti

s‡ningarsalur

me› gólfefnum

á landinu

Eik Hlynur Rau› eik

A›eins kr. 1.990,- pr. m2

A›eins kr. 1.990,- pr. m2

A›eins kr. 1.990,- pr. m2

A›eins kr. 1.990,- pr. m2

Einn gámur
eitt ver›!

E
in

n
 t

v
e

ir
 o

g
 þ

r
ír

 2
8

7
.0

5
3

-fiegar flú kaupir
gólfefni
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Eldhúsinnréttingar fylgja duttlung-
um tískunnar eins og aðrir hlutir.
Einfaldar innréttingar hafa verið
áberandi undanfarið og þannig
verður það áfram. Að minnsta kosti
um sinn. Tískan einkennist af and-
stæðum þar sem viði og stáli er
stefnt saman og svart mætir hvítu. 
Bylgja Ríkharðsdóttir hjá Brúnás
innréttingum segir að eikin sé alls-
ráðandi í eldhúsinnréttingatísk-
unni. „Eikin er búin að vera vinsæl
mjög lengi og mér sýnist ekkert lát
vera á því. Hnotan er líka vinsæl og
hvítlakkaðar og háglansandi inn-
réttingar eru einnig að koma sterk-
ar inn. Þetta þrennt er mest áber-
andi en eikin er alveg yfirgnæf-
andi,“ segir Bylgja og bætir því við
að eikin sé líklega ekki á leiðinni út
á næstunni. „Eikin er mjög sterk og
þar sem hún er vinsæl í húsgögnum
líka hugsa ég að hún verði inni
næstu tvö árin eða svo.“
Bylgja segir að þótt alltaf sé ein-
hver ráðandi tíska þá sé í raunini
allt leyfilegt. „Núna eru flestar inn-
réttingarnar sem við hönnum ein-
faldar og stílhreinar og það er mjög
lítið um liti. Fólk vill hafa þetta
slétt og fellt og leyfa viðnum að
njóta sín. Það er til dæmis lítið um
höldur og vinsælt að láta fræsa grip
úr viðnum,“ segir Brynja.
Sigurður Sigurjónsson, smiður hjá
SBS innréttingum, tekur í sama
streng. „Eikin er langvinsælust en
það er orðið vinsælt að hafa ein-
hvern lit með henni, oftast hvítt.
Oft eru neðri skáparnir hafðir í lit
en efri skáparnir úr viði. Viðurinn
er þá hafður berstrípaður og liggj-
andi þannig að línurnar í viðnum
mynda láréttar línur en ekki lóð-

réttar eins og í mörgum eldri inn-
réttingum.“
Hjá SBS innréttingum eru allar inn-
réttingar sérsmíðaðar og Sigurður
segir að þeir smíði úr ýmsu efni.
„Það er til dæmis vinsælt að hafa
borðplötuna úr graníti en það er
dýrt efni. Marmarinn er líka alltaf
vinsæll og það er mikið um hann
núna. Margir vilja líka hafa borð-
plötuna úr massívum viði, en slíkur

viður er ekki sérlega hentugur í
borðplötur. Þá reynum við að
benda fólki á eitthvað annað.“
Hjá Bræðrunum Ormsson eru seld-
ar HTH innréttingar. Um er að ræða
danska hönnun sem byggir á ótelj-
andi einingum sem raða má saman
á óteljandi vegu. Steinunn Jóns-
dóttir er innanhússarkítekt hjá HTH
innréttingum og hún segir að ein-
faldar og stílhreinar innréttingar
séu allsráðandi. 
„Það sem er vinsælast hjá okkur
núna er höldulausar hvítar innrétt-
ingar. Sprautulakkaðar háglansandi
innréttingar hafa líka verið að
koma inn og við erum með nokkrar
slíkar í boði bæði hvítar og svartar.
Annars er lítið um liti og svart,
hvítt, viður og stál einkennir tísk-
una,“ segir Steinunn og bætir því
við að flestir velji tæki úr stáli eða
áli. „Álið er mjög flott og við
höfum til dæmis boðið upp á
veggjapanil úr áli sem er vinsælt að
setja í staðinn fyrir flísar.“ Láréttar
línur einkenna innréttingarnar og
breiðar skúffur eru áberandi. Þá
segir Steinunn að lágir og mjóir
efriskápar séu vinsælir og skáparn-
ir séu sjaldan látnir ná alveg upp í
loft. „Margt yngra fólk vill ekki
hafa neina efri skápa. Oft eru efri
skáparnir breiðir en lágir og
kannski með sandblásnu gleri,“
segir Steinunn. 
Hvað varðar heildarhönnun eld-
hússins eru flestir sammála um að
litlar breytingar séu í vændum. Eld-
húsin eru opin og þau eru látin
flæða saman við borðstofu eða opið
rými. Háfarnir vinsælu eru enn
allsráðandi og frístandandi eld-
unareyjar eru ekkert á leiðinni út. 

Stílhrein hvít innrétting frá Brúnási. Allar
innréttingarnar frá Brúnási eru íslensk
hönnun.

Eldunareyja frá HTH úr birki og með
svartri plastplötu. Háfar og eldunareyjar
eru alls ekki á útleið.

Sérsmíðuð innrétting frá SBS. Það er vin-
sælt að blanda saman hvítum lit og viði.

Einfaldleikinn er allsráðandi
Tískan í eldhúsinnréttingum er einföld og stílhrein. Hönnuðir hjá Brúnási, SBS innrétt-
ingum og HTH innréttingum eru sammála um að litlar breytingar séu í vændum hvað
eldhúsinnréttingatískuna varðar. 

Skemmtileg innrétting frá Brúnási. Gráir
sprautulakkaðir skápar, stállituð tæki og
skemmtileg tekkklæðning gera góða
blöndu.

Falleg og stílhrein, sprautulökkuð innrétt-
ing frá HTH. Láréttar línur eru allsráðandi
og hurðirnar eru höldulausar. Borðplatan
er úr graníti.
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Hvar á að byrja?
Í eldhúsdeildinni í Ikea má finna skemmtileg horn þar sem gott er staldra við og raða
upp hugmyndum að nýja eldhúsinu sínu með kubbum.

Eftir að búið er að forma grunnteikning-
una í réttum mælieiningum er hægt að
raða eldhúsinnréttingunni í forritið og
skoða í þrívídd.

Á vefsíðu Ikea má finna teikniforrit sem
auðveldar skipulagningu á nýju eldhúsi.

GAKKTU ÚR SKUGGA UM AÐ
ALLT PASSI. ENGINN VILL ELD-
HÚSINNRÉTTINGU SEM NÆR
FRAM Í BORÐSTOFU.

Að skipuleggja framtíðareldhúsið sitt
er vandaverk. Sumum reynist erfitt að
sjá fyrir sér hvernig hugmyndin kem-
ur til með að líta út að verki loknu. Í
eldhúsdeildinni í Ikea má finna eins
konar púsluspil úr kubbum þar sem
hægt er að raða upp hugmyndum að
skipulagi í eldhúsi á einfaldan hátt.
Einnig má finna á heimasíðu Ikea ein-
falt teikniforrit sem reynist mikil hjálp
við að koma hugmyndunum niður á
blað. Forritið veitir yfirsýn yfir fram-
kvæmdir og einfaldar það að koma
hugmyndunum í orð. Í teikniforritinu
er byrjað á að setja inn lengd, stærð
og lögun rýmis. Þá er sett inn stað-
setning á gluggum og hurðum í rétt-
um hlutföllum og svo er hægt að
hefjast handa við að púsla inn inn-
réttingum og eldhústækjum. Hægt er
að skoða framtíðareldhúsið í þrívídd.
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Eins og úrvalið og möguleikarnir
eru núna ættu allir að fá þann eld-
húsvask sem þeim hentar best. Al-
gengastir eru þeir úr stáli, enda eru
þeir sterkir og endingargóðir. Ný
efni hafa þó verið að ryðja sér til

rúms, eins og silgranít og corian.
Silgranít er sterkara efni en stálið
og er framleitt í nokkrum litum.
Corian er efni sem hægt er að
móta hvernig sem er og algengt er
að fólk láti smíða vask og borð-
plötu úr Corian-efninu. Alltaf
sækjast einhverjir eftir að hafa
vaskana undir borðplötunni
þannig að vaskurinn er ekki eins
áberandi, á meðan aðrir sækjast
eftir stórum vaski sem lætur mikið
fyrir sér fara. Postulínsvaskar sem
notaðir voru hér mikið áður fyrr
eru að mestu leyti horfnir og eru
sérpantaðir að utan ef fólk sækist
eftir þeim. Gallinn við postulíns-
vaskana er sá að það brotnar
mikið upp úr þeim, enda eldhús-
vaskar oft undir miklu álagi. 

Búið vel um uppvaskið
Eldhúsvaskar af öllum stærðum og gerðum. 

Hefðbundinn ferkantaður stálvaskur, IKEA. 

Tvískiptur vaskur úr IKEA. 

Vaskur í Húsasmiðjunni sem minnir á
væng af fiðrildi.

Tvískiptur stálvaskur í Húsasmiðjunni.

Skemmtilega kringlóttur og lítill vaskur
sem hentar vel í lítið rými. Fæst í IKEA.

Silgranit vaskur sem fæst í mörgum litum í
Húsasmiðjunni.

Fallegur hvítur og djúpur vaskur úr IKEA.







Nissan Primera SLX 2.0 árg. ‘98, sjálfsk.,
cd, álf., dráttarb. Verð 550 þ. Ath. ódýr-
ari. Uppl. í s. 661 8000.

Óska eftir bíl á 0-700 þ. stgr. ekki eldri
en ‘96, skipti á Toy Touring ‘90, nýsk. bíll
í toppst. V. 200 þ., ek. 180 þ. km. S. 847
5257.

2 góðir, Renault Megane Scenic
10/1999 nýsk., ekinn 217 þ. Verð að-
eins 550.000, einnig Opel Zaphira árg.
07/2000, ek. 79 þús. Áhv. ca 800 þús.
Verð 1.090 þús. Uppl. í síma 896 8838
& 891 8390.

Mazda 323F dökkblár. Sparneytinn og
góður bíll. Reyklaus. Einn eigandi. Verð
930.000. Upplýsingar í síma 895 1449.

Chrysler Sebring árg. ‘03. Ek. 28 þús.
mílur. Áhv. 1900 þús. 100 þús. út og yf-
irtaka láns. S. 897 0930.

Toyota Landcr. 90 VX, 7 manna, ‘97,
sjálfsk., ek. 143 þús. Hækkaður f. 33”,
hlaðinn aukabúnaði. Verð 2.100.000.
Sími 898 2012.

Til sölu BMW Z3 2,8 árg. ‘98 Special Ed-
ition. Ekinn 92 þús. Verð 2 milljónir.
Uppl. í s. 699 1367.

Óska eftir notuðum Hyundai Accent,
verðhugmynd 100-150 þús. Uppl. í s.
865 0147.

Ford Econoline 250 árg. ‘91, 7,3 dísel,
ekinn 206 þús. 44” breyttur, er á 40”,
loftpúðafjöðrun, loftlæsing að framan.
Verð 1.280 þús. Uppl. í s. 692 0003.

Til sölu Toyota Lancr. 90 ‘97 ek. 200 þ.
Ný negld 36” dekk, bíll í góðu standi, 7
manna. V. 1.990 þ. Bíla- og vélasala
Borgarnesi 437 1200 www.geisli.com

Grand Cherokee Limited Special Ed-
ition árg. 2004, ek. 25 þ m. Verð 3.900
þús. S. 660 4110.

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

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

Ford F 250 2002 7,3 ek. 70.000 mílur.
35” dekk, lok á palli, Power kubbur ofl.
Einn með öllu, topp eintak. V. 2.950 þ.
S. 894 8586.

Landcruiser HJ80 árg. ‘92, 38” breyttur.
Mikið af aukahlutum. Ekinn 392 þús.
Verð 1.490 þ. Skipti ath. á ódýrari. S.
698 1396.

Land Rover Freelander XEi árg. 2002 ek.
45500 km. Verð 1730 þús. Ath. skipti á
ódýrari. Uppl. í s. 847 5184.

Toyota 4Runner 38” ek. 230 þús. Verðh.
520 þús. Skoða skipti á ódýrari. Uppl. í
s. 849 8168 eftir kl. 6.

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

Til sölu Bronco ‘72, 130 þ. Chevrolet
pallbíll, dísel vél. 120 þús. Uppl. í s. 487
7737 & 847 7737.

Til sölu Sprinter 312D ‘97 ek. 175 þ.
Beinskiptur. V. 890 þ. + vsk Bíla- og
vélasala Borgarnesi 437 1200
www.geisli.com

Til sölu Volvo FH16 ‘98, ek. 650 þ. Með
stól og tvöfaldri dælu. V. 2.900 þ. + vsk.
Bíla- og vélasala Borgarnesi 437 1200,
www.geisli.com

Til sölu M. Benz 2535 ‘01, ek. 177 þ.
km. allur á lofti, dráttarstóll, Palfinger
24500 ‘01, fjarstýring, letingjabíll. V.
6.190 þ. + vsk. Bíla og vélasala Borgar-
nesi 437 1200/894 8620.

Suzuki GSX-R 1000 ‘01, ekið 5.000 km.
Verð 1.090 þús. Hrafn s. 856 5707.

Ducati S2R 800cc 77hö, 72Nm,
05/2005 3.940 km. Dekurhjól. Nýtt
1.185.000 kr. Þitt fyrir 900.000 kr. S.
690 1025.

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

Til sölu Bombardier DS650 árg. 2001.
Verð 480 þús. Áhvílandi 205 þús. Uppl.
í s. 897 4513.

Polaris Sportsman 500 fjórhjól árg.
2002. Dráttarspil, hiti í haldföngum,
stærri dekk. Yfirfarið af þjónustuaðila.
Verð 560 þús. Upplýsingar gefur Þór í
síma 898 0089.

Polaris 800LE árg. 2001. Topp sleði
mikið yfirfarinn. Panna, töskur, brúsagr.
Stgr.verð 490 þús. S6963360

Ísl. jeppa, verktaka, hesta og hjóla kerr-
ur, nokkrar stærðir til. Einnig járnhlið
eftir pöntun. S. 899 2202 J.E.S ehf.

Chevrolet Pickup ‘96 6,5 Turbo og
Camper til sölu. Selst saman eða í sitt-
hvoru lagi. Uppl. í s. 694 4555.

Geymsluhúsnæði.
Til leigu nokkur pláss fyrir tjald-
vagna/fellihýsi. Upphitað, þjófavörn og
hreinlegt húsnæði. Verð 7 þús., pr mán.
Uppl. í s. 567 2400.

Til sölu Case 580K ‘91 ek. 4200 v.st., 2
skóflur, góð vél. V. 1.000 þ. + vsk Bíla-
og vélasala Borgarnesi 437 1200
www.geisli.com

Til sölu MF 115 ‘96, ek. 1600 v.st.,
breikkanlegur undirvagn, 3 skóflur. V.
1.000 þ. + vsk. Bíla- og vélasala Borgar-
nesi 437 1200 www.geisli.com

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

Óska eftir 20-30 ha bátavél. Uppl. í s.
421 3058 e. kl. 17.

Til sölu heilsársdekk á stálfelgum 6
gata, 225/75 R16. Uppl. í s. 896 5517.

175/65R14 vetradekk á álfelgum. Gott
munstur. 4x100. 45 þús stgr. Uppl. 698
7353 eski@simnet.is get sent mynd.

Til sölu óslitin Michelin nagladekk á
álfelgum undir Peugeot 306 185/65
R14. Uppl. í s. 421 3058 e. kl. 17.

óska eftir dekkjum á /eða felgum á
Citroen Berlingo 175/65 14”

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18.
Lau. 10-15.

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

Ópel partar
Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553 9900 & 845 2996.

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

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.

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Kerrur

Vélsleðar

Fjórhjól

Mótorhjól

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir
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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.

Musso-Lancer ‘93
Er að rífa Musso ‘98, ‘99 og Lancer ‘93.
Á einnig framljós í Golf, Avensis og
Corollu. Uppl. í s. 864 0984.

Til sölu vél og sjálfskipting í Renault
Megane 1997, ekin 55000 km. Upplýs-
ingar í síma 861 5861.

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

Pústþjónustan í Miðbænum.
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.

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

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitt-
ing fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

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.

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.

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

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.

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.

Vegna flutninga er til sölu Mitsubishi
Lancer árg. ‘93, ekinn 196 þús. Verðtil-
boð. Whirlpool barkaþurrkari, 6 mán.
gamall, nánast ónotaður. Verð 25 þús.
S. 845 5407, Brynja. (er á Egilsstöðum).

Vandað borðstofuborð, stólar, hjóna-
rúm, sófi, sjónvarp og fl. Uppl. í s. 863
0034.

ATH! Sérsmíðað hornsófasett úr leðri
svart. Sést ekki neitt á því. Uppl. í síma
555 2600 & 897 0600

Til sölu hjónarúm með gafli, 11 ára
gamalt. Fæst á 2000 kr. Uppl. í síma
821 0656 e. kl. 16.

Ársgamall heitavatnskútur 80L frá Einari
Farestweit, 10” álfelgur undan Hi-Lux,
Mobira NMT farsími. S. 820 7157 & 565
7157.

Til sölu eða gefins stórt kúlugrill, sófi,
teikniborð, kaffivél o.fl. S. 694 1986 &
553 9363.

Til sölu nýleg keramikhella. Selst ódýrt.
Sími 555 4215.

Vegna flutninga er eftirfar-
andi til sölu eða gefins.

Stofuglerborð kr. 2.000, geisla-
diskaturnar, snúningsturn f. 200 diska
kr. 2.000, 2 stk. svartir málmturnar fyrir
60 diska hvor, samtals kr. 2000, Nýleg-
ur ísskápur með góðu frystihólfi kr.
20.000, tausófi með pullum gefins
gegn því að vera sóttur. Ýmis notaður
fatnaður gefins. Áhugasamir mæti í Iðn-
búð 1, Garðabæ, föstudag milli 16-18.
Uppl. í síma 822 0482 eftir kl. 15:00
föstudag.

GPS Garmin 182C til sölu. Nýr og ónot-
aður ásamt aukahlutum. Uppl. í s. 861
2525.

Skrifstofuhúsgögn, skrifborð og 15
metrar af skilrúmum. Uppl. í s. 511
1611.

Óska eftir að kaupa notaða stimpil-
klukku. Uppl. í s. 698 6761.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Antik Píanó frá Brodrene Hals, vel með
farið og ný uppgert til sölu. Uppl. í s.
848 3700.

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

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

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

Sjónauki 6-24x50 (sniper), Tactical still-
ing á kross og fókus. Upplýstur mil-dot
kross. Lágt verð. S. 699 0023.

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

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.

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.

Nylonhúðun ehf.
Til sölu nylonhúðunarfyrirtæki. Húðun
á málmun, sandblástur og járnsmíði.
Frekari uppl. í síma 565 8022.

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

Tek að mér minni fyrirtæki og stiga-
ganga. Er vön. Vinsamlegast sendið fyr-
irspurnir á stigagangar@hotmail.com

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.

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.

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

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.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf.

Sími 892 3666 Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Fyrirtæki

Verslun

Til bygginga

Skotvopn

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

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Bílaleiga

Viðgerðir

30. september 2005  FÖSTUDAGUR
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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.

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

Hjá Hirti, Innrömmun & Myndlist Suður-
strönd 2, Bónushúsinu 170 Seltj. Sími
561 4256.

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

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

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. 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.

Járnsmíði - Járnsmíði
Getum bætt við okkur verkefnum. Öll
almenn járnsmíði. Tilboð eða tíma-
vinna. Fljót og góð þjónusta. S. 698
8594.

Parket til sölu! Hickory 19 mm, niður-
límt, fullslípað. Með lakki eða olíu. Verð
9.000 á fm m/vsk. S. 847 1481.

Selst ódýrt...Til sölu notað I.D.M kant-
límingarvél. Uppl. í síma 897 1700.

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

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.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is

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

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

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

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

Herbalife. Innri og ytri næring. 20 kg.
farin frábært útlit, glaðningur með sept-
emberpöntun. Sesselja. S. 659 5819 &
birtad@simnet.is.

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

Þjónusta

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Iðnaður

Spádómar

Snyrting

Innrömmun

Tölvur
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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.

Djöflaterta.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

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

Hamborgarabúlla.
Hamborgarabúllla-
Tómasar.

Jeppakerrur, Víkurvagnar

Er rafgeymirinn slappur?
Frí rafgeymamæling.
Gúmmívinnustofan 
Skipholti.

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

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

Kynntu þér KB Tekjuvernd-
Pantaðu ráðgjöf á
KBbanki.is eða hringdu í
síma 444-7000.
KB banki

Dráttarbeisli, Víkurvagnar

Rýmingarsala í Sigtúni.
Allt á að seljast.
Blómaval.

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

Sláturmarkaður S.S. og Hag-
kaupa er í Hagkaupum,
Skeifunni.
Sláturmarkaður S.S.

Yfirhafnir í miklu úrvali.
Debenhams.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Rafhlöður.
Rafborg.

Kalkúnapíta.
Pítan, Skipholti.

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

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

20% haustafsláttur í dag.
Lene-Bjere, Bæjarlind 6

20% afsláttur af Smjörva í
næstu verslun.
Osta &_Smjörsalan

Rýmingarsala í Sigtúni.
Allt að 80% afsláttur.
Blómaval.

Heilsársdekk.
Gúmmívinnustofan Skip-
holti.

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Frábær hádegistilboð.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Belladonna. is

Allt til víngerðar.
Áman.

Líttu við!
Belladonna. is

Full búð af nýjum vörum.
Du-parel-au-meme,
Franska búðin, Laugavegi
og Kringlunni.

Hágæða amerísk rúm.
Rekkjan Skipholti_35

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

flutningur.is
575-3000.

Buffpíta.
Pítan Skipholti.

Nikótínlyf á heildsöluverði.
Lyfjaver apótekið Suður-
landsbraut.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 

Gerðu sjálfur þitt gæðavín.
Áman.

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

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

Tískuvöruverslunin Næs
Conneection.

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

GP-alkaline.
Rafborg.

Kápur fyrir veturinn.
Debenhams.

Við flytjum.
Allar vörur í Sigtúni á rým-
ingarsölu.
Blómaval.

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Haustið er komið.
Belladonna

Góður matur, góð stemning. 
Grillhúsið Tryggvagötu.

Veldu góða skó.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Kjúklingapíta.
Pítan Skipholti.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Símarafhlöður.
Rafborg.

Stígvél í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Næs Connection
Hæðarsmára 4

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Inniskór í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Grænmetispíta.
Pítan Skipholti.

Hjólbarðaskipti.
Gúmmívinnustofan 
Skipholti_35

Lopavettlingar og indversk
rúmteppi-
Alvöru búðin-Selfossi.

Víngerðarnámskeiðin eru að
byrja.
Áman.

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

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

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA
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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.

Ertu að leita að ekta
amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Orginal íslenskt sófasett 3+1+1, Hörpu-
diskur framleitt um 1940. Uppl. í s. hjá
H.S.Bólstrun ehf. 892 1284, Hafsteinn.

Til sölu nýleg Simens uppþvottavél og
ísskápur (hvítt). Verð 70 þús. Uppl. í s.
849 0000.

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.

Tveir kettlingar fást gefins og ein 9
mánaða læða. Uppl. gefur Vigdís í s.
821 3703. (Getur ekki svarað í hádeg-
inu).

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

www.sportvorugerdin.is

Til sölu tíu hesta hesthús með rúmgóðri
hlöðu og góðu gerði í breiðholtshverf-
inu á Akureyri. Tilboð óskast. Sími
8631241 Kristín Vantar hesthús til
kaups eða leigu í Víðidalnum eða Mos-
fellsbæ.

Hef nokkra mjög góða reiðhesta til sölu
og jafnvel nokkur efnileg keppnishross.
Uppl. í s. 865 4892.

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

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.

Til leigu , einbýli á Selfossi (byggt ‘84)
Leigist næstu 8. mánuði.. 15.okt ‘ 05 -
15.jún-06 . Húsið er 160 fm. á 2-hæð-
um og hefur 4. svefnherb. upplýsinga-
sími: 8465842 .

Til leigu 2-3 herb. íbúð í Grafarv í 6-8
mán sér inng. reglus.áskilin. Uppl. í s
861 5894 e.kl. 18

Snyrtilega 90 fm penthouse-íbúð til
leigu í vesturbænum, leigist með öllu
innbúi. Íbúðin er laus frá áramótum.
Uppl. í s. 552 7573 & 899 7578.

Herbergi til leigu í vesturbæ Kópavogs,
rétt hjá sundlauginni, með húsgögnum,
sjónvarpi og örbylgjuofni. Uppl. í s. 664
8192.

Við miðborgina
Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í steinhúsi
í Þingholtunum. 2 stofur og 2 svefnh.
Leigist rólegu og reglus. fólki í 1 ár.
Uppl. sendist til FBL merkt “Reglusemi”
fyrir mið. 05.10.

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%

kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,-

með afsl. og verð á 2,5 kg katta-
fóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd, s. 587 0711,

Dýraland Kringlan, s. 588 0711
Dýraland Spöng. s. 587 0744.

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Málverk

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Kennsla

Námskeið

Ýmislegt

30. september 2005  FÖSTUDAGUR

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: 
101-22 Hávallagata 

Túngata 
101-24 Ránargata 
101-27 Eggertsgata 
101-38 Sólvallagata 
101-39 Bjarkargata 

Hringbraut 
Suðurgata 
Tjarnargata 

101-44 Bræðraborgarstígur 
Drafnarstígur 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-46 Baldursgata 
101-56 Brekkustígur 

Holtsgata 
Sólvallagata 
Vesturvallagata 

104-03 Laugarásvegur 
Sunnuvegur 

104-07 Langholtsvegur 
104-13 Hólmasund 

Kleppsvegur 
105-13 Reynihlíð 

Suðurhlíð 
Víðihlíð 

105-21 Engihlíð 
Miklabraut 
Mjóahlíð 

105-22 Drápuhlíð 
105-28 Hofteigur 

Laugateigur 
105-30 Hrísateigur 

Otrateigur 
Sundlaugavegur 

105-39 Blönduhlíð 
105-40 Hamrahlíð 

Stigahlíð 
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 

109-27 Stafnasel 
Stallasel 
Stapasel 
Staðarsel 
Steinasel 
Stekkjarsel 

110-05 Brekkubær 
Melbær 

110-17 Urriðakvísl 
Álakvísl 

110-26 Seiðakvísl 
Árkvörn 

110-28 Bröndukvísl 
Fiskakvísl 
Stangarhylur 

112-09 Fannafold 
112-36 Bakkastaðir 
112-49 Frostafold 
113-02 Maríubaugur 
113-05 Ólafsgeisli 
200-02 Kópavogsbraut 
200-07 Kópavogsbraut 

Þinghólsbraut 
200-08 Kársnesbraut 
200-11 Hraunbraut 

Kársnesbraut 
210-01 Haukanes 

Þrastanes 
210-02 Hegranes 

Tjaldanes 
210-04 Kríunes 

Súlunes 
Þernunes 

210-12 Iðnbúð 
Smiðsbúð 
Ásbúð 

210-22 Holtsbúð 
210-25 Asparlundur 

Einilundur 
Hvannalundur 
Skógarlundur 
Víðilundur 

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 
Strandgata 

220-39 Háabarð 
Móabarð 
Svalbarð 

221-01 Hvassaberg 
Ljósaberg 
Stuðlaberg 
Þórsberg 

230-01 Bragavellir 
Gígjuvellir 
Ránarvellir 
Sjafnarvellir 
Týsvellir 
Ægisvellir 
Þórsvellir 

230-09 Aðalgata 
Hafnargata 
Kirkjuvegur 
Túngata 
Vallargata 
Íshússtígur 

230-10 Hringbraut 
Miðtún 
Sunnubraut 
Sóltún 
Tjarnargata 
Vallartún 

230-13 Hafnargata 
Hringbraut 
Suðurgata 

230-14 Austurgata 
Framnesvegur 
Hrannargata 
Suðurgata 
Vatnsnesvegur 

230-21 Aðalgata 
Hringbraut 
Kirkjuteigur 
Melteigur 

240-02 Heiðarhraun 
Hvassahraun 
Leynisbraut 
Staðarhraun 

240-05 Blómsturvellir 
Efstahraun 
Gerðavellir 
Hólavellir 
Höskuldarvellir 
Iðavellir 
Litluvellir 
Sólvellir 

260-07 Kirkjubraut 
Kópubraut 
Njarðvíkurbraut 
Njarðvíkurvegur 
Thorkellsgata 

270-03 Barrholt 
Bergholt 
Njarðarholt 
Urðarholt 
Þverholt 

270-19 Brekkuland 
Hagaland 
Helgaland 
Hjarðarland 
Álafossvegur 

800-19 Austurvegur 
Fagurgerði 
Grænuvellir 
Hörðuvellir 



20 fm herbergi til leigu í Kópavogi. Að-
eins fyrir reglusama einstaklinga. Að-
gangur að eldhúsi, baði og þvottavél. S.
868 9484

Stúdíóíbúð
Rúmgóð stúdíóíbúð miðsvæðis í
Kópav. til leigu frá 1. okt. Kjallari, sérinn-
gangur. Eldhús, herb., baðherb. og
stofa. Rafm. og hiti innifalið. Reglusemi
áskilin. Uppl. í síma 864 5920.

3ja herbergja íbúð óskast á svæði 105
eða 101. S. 849 0194.

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

Óska eftir 3-4 herb. íbúð með eða án
bílskúrs til leigu. Uppl. í síma 899 2135.

Mosfellsbær. Vantar 3-4 herb. íbúð á
leigu sem fyrst. Reglusemi og skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. í síma 898 7309
Elín. Eftir kl. 16.00.

Ungur maður með 2 börn óskar eftir
3ja herbergja íbúð helst í Hlíðunum
eða í nágrenni. Reglusemi og skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. í s. 698 6491.

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.

Bílskúr til leigu að Hjarðarhaga 44-50
vesturbæ. Hiti og rafmagn. S. 696 9520.

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting. www.gistiheimil-
id.dk 0045 24609552

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.

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.

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

Viltu vinna með skemmti-
legu fólki?

Kringlukránna vantar fólk til þjónustu-
starfa. Um er að ræða fullt starf og
hlutastarf. Lágmarksaldur er 18 ár. Um-
sóknir á staðnum og á www.kringlukra-
in.is

Pizzabakari og aðstoðar-
kokk

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.

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

Café Borg, Hamraborg 10
Óskar eftir fólki í aukavinnu. Þarf að
vera með góða þjónustulund. Umsókn-
areyðublöð á staðnum. Uppl. í síma
822 0950.

Laghentur maður óskast
Viljum ráða laghentan mann í ýmiss til-
fallandi störf. Bílpróf skilyrði. Vélvík ehf,
Höfðabakka 1, Rvk. Sími 587 9960.

Byggingarfyrirtæki óskar eftir að ráða
sem fyrst 1-2 húsasmiði eða starfs-
menn vana byggingarvinnu. Nemi kem-
ur til greina. Möguleiki er að fá íbúð
leigða hjá fyrirtækinu. Uppl. í s. 893
9777.

Starfsmaður óskast nú þegar í hjól-
barðadeild Bræðranna Ormsson, Lág-
múla 9. Uppl. í síma 530 2846 og 899
2844

Óskum eftir að ráða aðstoðarfólk í eld-
hús. Unnið er á vöktum. Uppl. í síma
553 6737, Guðjón.

Sendlastarf!
Óska eftir starfsmanni við útkeyrslu og
lagerstörf. Upplýsingar í s. 530 2700 á
skrifstofutíma. Ístak.

Starfskraftur óskast til afgreiðslu í bak-
aríi. Vinnutími annan daginn 7-13 og
hinn daginn frá 13-18 og önnur hver
helgi. Upplýsingar s. 863 3567 & 554
3560.

Stýrimann vantar!
Stýrimann vantar á 130 tonna dragnót-
arbát sem gerður er út frá Suðvestur-
horninu. Uppl. í s. 847 2836 & 863
9357.

Háseta vantar
Háseta vantar á línubátinn Sigurvon.
Uppl. í síma 863 9357.

Au-pair
2 20 ára þýskum stelpum vantar vinnu
sem au-pair frá jan-júní í R.vík. Ina &
Ria. weiseina@web.de.

Ericsson R310 tapaðist 16. sept. í Skip-
holti að Hlemmi. Uppl. í s. 897 0044.

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

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

Einkamál

Tilkynningar

Lýðræðisflokkurinn Nýtt
afl boðar til funda

nefnda um málefnastarf
flokksins.

Fundarstaður félagsheimilið að
Hamraborg 7, Kópavogi. Upphafs-
fundir: Atvinnumál og siðvæðing
stjórnmálastarfs. Formaður Jón
Magnússon jm@nu.is Velferðar-

og umhverfismál. Formaður Guð-
mundur Borgþórsson

gudmb@thi.is mánudaginn 3.
október kl. 17.15. Fjármál hins
opinbera. Formaður Höskuldur

Höskuldsson husky@lyra.is mið-
vikudaginn 5. október kl. 17.15.
Sendið formönnunum tölvu-
póst og látið þá vita skoðanir
ykkar og áhuga á að starfa.

Stjórnin.

Fundir

Tapað - Fundið

Vantar þig starfsfólk?
IntJob útvegar erlend

starfsfólk
Sjáum um allar skráningar til yfir-

valda og ferðatilhögum.
Leggjum áherslu á fagmennsku.

IntJob
sími 517 4530 i
intjob@intjob.is

Atvinna óskast

Hellu-og varmalagnir ehf.
óska eftir verkamönnum í hellu-
lagnir og jarðvinnu.Góð laun í

boði. Þarf að geta hafið störf sem
fyrst.

Upplýsingar í síma 892 1882
eða 893 2550.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til jarð-
vinnuframkvæmda. Heimkeyrsla

og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Starfsmaður óskast
Bakarí í Hafnarfirði óskar eftir að
ráða starfsmann í afgreiðslu sem

fyrst.
Uppl. í síma 555 0480.

bakari@hn.is Bæjarbakarí 
í Hafnarfirði.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

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

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

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

hordur@ipf.is

Rafvirkjar - Aðstoðar-
menn

Raf-x ehf. vantar rafvirkja og að-
stoðarmenn í vinnu strax. Vegna

góðrar verkefnastöðu er mikil
vinna framundan.

Upplýsingar gefur Þórður í
síma 897 6530.

Hjá Dóra
Erum að leita að röskum og

snyrtilegum starfsmanni til af-
greiðslu á heitum mat, undirbún-
ingu, frágangi og öðrum eldhús-

störfum.
Frekari uppl. á staðnum eða í

síma 567 5318 & 692 0359.

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

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum kringlunni. Leitar
eftir aukafólki í Osta- og Sælkera-
borðið í Hagkaupum Kringlunni.
Vinnutími er frá 15-19 virka daga
9-18 á laugardögum og 13-17 á
sunnudögum. Tilvalið fyrir skóla-

fólk
Áhugasamir sendið tölvupóst á

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

Fiskislóð 81a, 101 Reykjavík.

Hrafnista Reykjavík -
Vaktmaður

Við leitum að vaktmanni á besta
aldri í kvöld-, helgar- og nætur-
vinnu Ýmis hlunnindi í boði. Sjá

www.hrafnista.is
Uppl. veitir starfsmannaþjón-

ustan s. 585 9529.

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir

þjónum 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
Svanhildur.

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

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.
Bakaríið Hjá Jóa Fel, Klepps-

vegi 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
stöðunum.

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

Gisting

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast
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VESTURBÆR - ÁLAGRANDI

Falleg og rúmgóð, 80 fm., tveggja herbergja íbúð á
efstu hæð í rétt við KR völlinn. 

Parketlögð stofa, stórt flísalagt svefnherbergi. Baðherbergi með
baðkari og tengi fyrir þvottavél. Suðursvalir með fallegu útsýni.
Húsið hefur nýlega verið málað að utan.

VERÐ : 16,9 millj.

FLATAHRAUN HAFNARF.

Á jarðhæð björt og rúmgóð 110 fm. 3ja herbergja íbúð, íbúðin hef-
ur verið mikið endurnýjuð á smekklegarn hátt. Stór, björt stofa,
parket á gólfi, útgengt á suður-svalir og þaðan út í garð. Eldhús er
með góðri innréttingu. Hjónaherbergi er rúmgott með góðum skáp-
um, barnaherbergi parketlagt. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Sér
þvottahús og geymsla eru innan íbúðarinnar. Húsið er að mestu
klætt viðhaldslítilli klæðningu. LAUS FLJÓTLEGA.

Verð: 20,9 millj.

HÚSANAUST BORGARTÚNI 29 SÍMI 530 7200
Ásgeir Erling Gunnarsson lögg. fasteignasali

AUGLÝSTU FASTEIGNINA ÞÍNA 
Á RÉTTUM STAÐ

Lestur mánudaga* 

45% 

73%
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Rúmlega 60% fleiri Íslendingar á aldrinum 

25–54 ára lesa mánudagsblað Fréttablaðsins 

frekar en mánudagsblað Morgunblaðsins.

Á mánudögum fylgja með Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um fasteignir. 

Nýttu þér gott tækifæri og auglýstu fasteignina þína í Fréttablaðinu.

* 25–54 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

 

FASTEIGNIR

UPPBOÐ

TILKYNNING

TILKYNNING

Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á
þeim sjálfum, sem hér segir

• Ásgata 8, Raufarhöfn, þingl. eig. Kristján Þ Snædal, 
gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður og Raufarhafnar
hreppur, fimmtudaginn 6. október 2005 kl. 11:30.

• Fjarðarvegur 9, Þórshöfn, þingl. eig. Óðinn Jakob 
Haraldsson, gerðarbeiðendur Húsasmiðjan hf, Íbúða
lánasjóður og Landsbanki Íslands hf, fimmtudaginn 6. 
október 2005 kl. 14:00.

• Lindarholt 10, Raufarhöfn, þingl. eig. Gunnar Finnbogi 
Jónasson og Þórhildur Hrönn Þorgeirsdóttir, gerðar
beiðandi Íbúðalánasjóður, fimmtudaginn 6. október 
2005 kl. 11:00.

• Skógar I, Öxarfjarðarhreppi, refahús, þingl. eig. Mein-
dýravarnir Íslands ehf og Silfurstjarnan hf, gerðar-
beiðandi Vátryggingafélag Íslands hf, fimmtudaginn 6. 
október 2005 kl. 09:45.

Sýslumaðurinn á Húsavík, 
29. september 2005. 

Við á hársnyrtistofunni KORNER viljum
bjóða Björk og Elvu velkomnar til starfa.

Bæjarlind 14 - 16, Kópavogi • Sími 544 - 4900

Af sérstökum ástæðum 
verður Gerðarsafn lokað 

föstudaginn 30. september. 
Forstöðumaður.

Allt um heilsu
á þriðjudögum
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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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?

AUGLÝSTU EFTIR STARFSFÓLKI 
Á RÉTTUM STAÐ

Lestur sunnudaga* 
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60%
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Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri Íslendinga 

á aldrinum 20–40 ára með því að auglýsa í atvinnublaði 

Fréttablaðsins frekar en atvinnublaði Morgunblaðsins. 

Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð inni í aðalblöðunum sem fjalla 

um atvinnumál. Rúmlega  60% 20–40 ára Íslendinga fletta ekki sunnudagsblaði Morgunblaðsins. 

Láttu ekki fyrirtæki þitt verða af góðum starfsmanni með því að auglýsa á röngum stað.

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

L A U G A R D A L
PYLSUBARINN



Börn að leik í haustlegri Reykjavík. / Ljósmynd: Vilhelm

SJÓNARHORN

SVIPMYND 

SKEMMTILEGAST - LEIÐINLEGAST
Guðný Dóra er safnvörður á Gljúfrasteini, heimili Halldórs og Auðar Laxness.
Hún fékk yfir sig tvær sígildar spurningar: 
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera?
Mmm... mér finnst skemmtilegast að vera með góðu og skemmtilegu fólki.
En leiðinlegast?
Ég held mér þyki leiðinlegast að vaska upp!

Guðný Dóra Gestsdóttir

30. september 2005 FÖSTUDAGUR 12

Vissir þú ...

... að 76 ára gömul kona sat föst í lyftu
í fjölbýlishúsi sínu í sex daga frá 28.
desember 1987 til 2. janúar árið 1988?

... að stærsta gljúfur sólkerfisins er Val-
les Marineris á reikistjörnunni Mars,
það er 4.500 kílómetra langt, 600 kíló-
metra breitt og allt að 7 kílómetra
djúpt?

... að það tekur jörðina 23 klukku-

stundir, 56 mínútur og fjórar sekúndur
að snúast einn hring en það tekur
Venus 243,16 jarðardaga að snúast
einn hring?

... að árið á Venus stendur aðeins í
224,7 daga?

... að Venus snýst andsælis miðað við
helstu aðrar reikistjörnur og Úranus
snýst á hlið?

Allt um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Ólafsfjörður: Kaupstaður við samnefndan fjörð sem gengur inn úr Eyjafirði. 

Upphafið: Föst búseta hófst í Ólafsfjarðarhorni skömmu fyrir aldamótin 1900
þar sem kaupstaðurinn stendur nú en staðurinn varð löggiltur verslunarstaður
árið 1905.
Sérkenni: Ólafsfjarðarmúli er sæbratt fjall milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur og
utan í honum var vegur í um 230 m hæð en nú hafa jarðgöng leyst veginn af
hólmi.
Sorgarsaga: Í Sýrlandsvogum vestan Ólafsfjarðar varð sjóslys 1783 er ellefu
menn af þremur eyfirskum bátum drukknuðu en sex björguðust illa þrekaðir
eftir að hafa legið fimm sólarhringa sjóblautir í hríðarveðri og kulda og nærst
eingöngu á fjörukáli. 
Hlunnindi: Heitar lindir eru tæpa fjóra kílómetra frá kaupstaðnum og hitaveita
hefur verið í Ólafsfirði síðan 1944.
Hæfileikafólk: Hjónin á Syðri-Á í Ólafsfirði, Jón Árnason og Ingibjörg Guð-
mundsdóttir, voru máttarstólpar í menningarlífi Ólafsfirðinga og Jón stofnaði
hljómsveitina South river band. 
Íbúatala nú: 979 um síðustu áramót.
Mannfagnaður: Berjadagar eru árleg tónlistarhátíð í Ólafsfirði.
Gott að vita: Félagsmiðstöðin í Ólafsfirði heitir Tunglið.



Ísland í Öryggisrá› Sameinu›u fljó›anna
Það hefur verið mikið í umræð-
unni að undanförnu hvort Ísland
ætti að draga umsókn sína um
aðild að Öryggisráðinu til baka.
Andstæðingar aðildarinnar tala
um mikinn kostnað og sjá ekki
neinn hag í þessu fyrir Íslend-
inga. Þessu er ég algjörlega
ósammála. Það kostar að vera
sjálfstæð þjóð og við sem þjóð
eigum að vera stolt af þessu
framboði okkar. Sú ákvörðun að
sækja um aðild að Öryggisráðinu
var tekin 1998 og var þverpóli-
tísk samstaða um málið. Að
draga til baka núna myndi veikja
stöðu Íslands í Alþjóðasamfélag-
inu og skaða farsælt samstarf
okkar við hinar Norðurlanda-
þjóðirnar. 

Því má ekki gleyma að hinar
Norðurlandaþjóðirnar og Eystra-
saltsríkin styðja okkar umsókn.
Þingmaður Samfylkingarinnar
Rannveig Guðmundsdóttir for-
seti Norðurlandaráðs talaði um
það að draga til baka núna gæti
haft alvarlegar afleiðingar í för
með sér í samstarfi okkar við
þessar miklu vinaþjóðir okkar. 

Meginhlutverk Öryggisráðs
Sameinuðu þjóðanna er að við-
halda friði og sitja 15 þjóðir
hverju sinni í Öryggisráðinu. 5
fastaþjóðir en þær eru Bandarík-
in, Bretland, Frakkland, Rúss-
land og Kína. 10 aðrar þjóðir
Sameinuðu þjóðanna eru kosnar
inn í 2 ár í einu. Öryggisráðið
getur beitt efnahags- og hernað-

arlegum aðgerðum gegn þeim
ríkjum er rjúfa frið. Eins og fram
kom í ályktun okkar ungra Fram-
sóknarmanna fyrir skemmstu er
sjálfsagt að skoða hvernig hag-
kvæmast verði staðið að fram-
boðinu og að nota eigi framboðið
til að klára uppbyggingu og end-
urskoðun utanríkisþjónustunnar
með því að taka upp stjórnmála-
samband við öll ríki heims. Nú
þegar hefur verið tekið upp sam-
starf við á fimmta tug ríkja af 66
sem Ísland átti eftir að taka upp
samband við. Ætlunin er að
semja við hin fyrir lok árs 2008.
En alls eru 191 ríki innan Samein-
uðu þjóðanna. Fyrir Íslendinga
skiptir miklu máli að hafa stjórn-
málasamband við öll ríki heims.

Það að vera sjálfstæð fullvalda
þjóð í alþjóðasamfélaginu er eitt-
hvað sem við eigum að vera stolt
af. Við eigum að vera virkir þátt-
takendur en ekki bara þiggjend-
ur. Með þessu framboði hefur ís-
lenska þjóðin frábært tækifæri
til að láta gott af sér leiða.

Við erum þjóð sem hefur á ör-
skömmum tíma farið frá því að
vera ein fátækasta þjóð í Evrópu
í það að vera ein ríkasta í heimin-
um. Þessu getum við verið stolt
af. Við höfum mikla sérstöðu og
þekkingu í hafréttar- og um-
hverfismálum og á þessu sviði og
mörgum öðrum getur Ísland látið
gott af sér leiða. 

Höfundur er formaður Sam-
bands ungra Framsóknarmanna.
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Vínandi og
sílamávar
Menn og sérstaklega börn kvarta
yfir sílamávum sem eru ágengir
og hálfráðast á börn sem koma
niður að Tjörninni í Reykjavík til
að gefa öndunum brauð. Sílamáv-
ar nánast hrifsa brauðið úr hönd-
um barnanna. Gera þau skelfingu
lostin.

Nú þarf að gera átak til að
hreinsa sílamávana burtu enda
bera þeir margt hættulegt smit
t.d. salmonellu samkvæmt rann-
sóknum. Fara í úrgang úr klóök-

um og bera
þaðan smit. 

Hreinsun-
a r d e i l d
Reykjavík-
u r b o r g a r
segir 7.000
s í l a m á v a
hafa verið
skotna í ár
en ekkert
dugi. Höf-
undur þess-

arar greinar leggur til að vínandi
sé settur út í fiskúrgang sem síla-
mávar sækja mjög í. Þá lenda
sílamávarnir „á því“ og komast
ekki á loft eða allt flug verður
eins og þegar drukkinn maður
ekur bíl. Þá má ná þeim og eyða
þeim öllum. Svo verða sílamávar
sem lifa áfengið af í bili alkó-
hólistar og koma aftur og aftur til
að fá sér einn afréttara. Með
þessu móti má eyða öllum síla-
mávum.

Sagt er frá í fréttum að til
standi að friða refi á Miðnesheiði
svo þeir geti hreinsað það svæði
af sílamávi en þar eru sögð vera
37.000 hreiður sílamáva. Þetta er
stærsta varp þeirra og mikil
hreinsun að losna við þá alla og
egg þeirra. Refirnir ætu þetta
allt.

Mikill skari sílamáva sækir í
tún bænda um sláttinn. Etur
orma um leið og slegið er og er
sóðaskapur á öllum túnum.
Hreinsa þá burtu.

Áfengi er alveg saklaust til að
losna við alla sílamáva. Áfengi
yrði sett í grunnt vaskafat sem
fiskbitar hefðu verið settir í.
Mikið áfengi er afgangs í botni
glasa á öllum börunum. Bara
koma því í sílamávana og þá
sofna þeir svefninum eilífa. Sæll
dauðdagi og saklaus fuglum.

Höfundur er
hæstaréttarlögmaður.

Vi› höfum mikla sérstö›u
og flekkingu í hafréttar-
og umhverfismálum og á
flessu svi›i og mörgum
ö›rum getur Ísland láti›
gott af sér lei›a.

JAKOB HRAFNSSON 

UMRÆÐAN
ÖRYGGISRÁÐ SÞ

LÚÐVÍK
GIZURARSON



„Ég lít á þetta sem partí og
hef meiri ánægju af að fá
fólkið í heimsókn en að fá
einhverjar gjafir,“ segir
Kristinn Jónasson, bæjar-
stjóri í Snæfellsbæ, sem
býður um 200 manns til
stórveislu í félagsheimil-
inu Klifi í kvöld í tilefni af
fertugsafmæli sínu. „Ég
sagði að vísu konunni
minni að mig vantaði
gönguskó því nú er
rjúpnaveiðitíminn að
byrja,“ segir Kristinn, en
rjúpan er eini fuglinn sem
hann skýtur. „Það er mjög
erfitt að skjóta fyrstu
rjúpuna en eftir það
kemur drápseðlið upp í
manni,“ segir Kristinn
hlæjandi en áréttir þó að
hann skjóti ekki fugla sér
til skemmtunar heldur ein-
ungis í matinn.

Þegar Kristinn tók við
sem bæjarstjóri árið 1998
var hann yngstur bæjar-
stjóra á landinu en nú, sjö
árum síðar, hefur hann
einna lengstan starfsaldur
þeirra. Kristinn er fæddur
og uppalinn Dýrfirðingur
og á ekki langt að sækja
áhugann á sveitarstjórnar-
málum enda var faðir hans

sveitarstjóri á Þingeyri í
um 30 ár. 

„Þegar ég tók við árið
1998 var mikið af húsnæði
til sölu og tónninn sá að
fólkið væri frekar að fara,“
greinir Kristinn frá en seg-
ir að töluverðar breytingar
hafi orðið síðan þá. Nú sé
enginn að fara og allir að
koma og mikið og jákvætt
andrúmsloft. „Það er stór-
sigur,“ segir Kristinn og
þakkar þennan árangur
meðal annars bættum sam-
göngum enda voru Hval-
fjarðargöngin opnuð fyrir
sjö árum. 

Sveitarstjórnarmálin
eru Kristni hugðarefni en
þess utan sinnir hann þó
öðrum áhugamálum. „Þó að
það hljómi hallærislega er
það fjölskyldan,“ segir
Kristinn, sem einnig er
áhugamaður um golf. „En
það nær ekki mikið lengra.
Það er alltaf takmark á
hverju vori að standa sig
betur, en það gengur ekki
upp,“ segir Kristinn, sem
eyðir löngum stundum í
sumarbústað sínum á
Arnarstapa.

Kristinn hefur einnig
gaman af að ferðast en fór í

sumar í fyrsta sinn til Dan-
merkur. „Ég skildi það þá af
hverju Íslendingarnir voru
svona ánægðir að vera í

Kaupmannahöfn í gamla
daga,“ segir Kristinn og
hlær en hann heillaðist
bæði af landi og þjóð. ■
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JAMES DEAN (1931-1955) 
lést þennan dag.

Vantar skó í rjúpnaveiðina
KRISTINN JÓNASSON, BÆJARSTJÓRI Í SNÆFELLSBÆ, ER 40 ÁRA

„Dreymdu líkt og þú munir lifa að eilífu,
lifðu líkt og þú munir deyja á morgun.“

James Dean var bandarískur leikari og þekktastur fyrir 
hlutverk sín í myndunum Rebel Without a Cause og Giant.

Dean lést langt fyrir aldur fram í bílslysi.

timamot@frettabladid.is

UNGUR EN REYNSLUMIKILL Þegar Kristinn tók við bæjarstjórastarfinu
fyrir sjö árum var hann yngstur bæjarstjóra á landinu.

Á þessum degi árið 1994 þurfti að aflýsa leiðtogafundi Boris Jeltsín
Rússlandsforseta og Taoiseach Albert Reynolds, forsætisráðherra
Írlands, því sá fyrrnefndi hafði sofið yfir sig. 
Jeltsín var svo almennilegur að leggja lykkju á leið sína í flugi frá
Ameríku til Moskvu til að geta hitt Reynolds á Írlandi. Auk forsætis-
ráðherrans biðu tveir þingmenn, írskur heiðursvörður og sendi-
nefnd frá rússneska sendiráðinu á rauðum dregli og biðu þess að
forsetinn mætti í viðhafnarmóttöku. Þeir urðu að hins vegar að gera
sér að góðu að hitta aðstoðarforsætisráðherra Rússlands sem tjáði
Reynolds að Jeltsín væri enn í fastasvefni. Síðar var honum sagt að
forsetinn væri of þreyttur til að mæta en stuttu seinna var Jeltsín
sagður veikur. 
Reynolds sagðist sýna vanlíðan forsetans fullan skilning. Jeltsín var
sagður ölkær maður og grunaði marga að hann hefði einfaldlega
fengið sér of mikið neðan í því. Hann neitaði því og sagðist einfald-
lega hafa sofið yfir sig. Jeltsín var oft á tíðum óútreiknanlegur forseti
og áður hafði hann tvívegis stokkið upp á svið til að skemmta gest-
um í opinberum athöfnum. Hann dró sig í hlé árið 1999. BORIS JELTSÍN

ÞETTA GERÐIST > 30. SEPTEMBER 1994 MERKISATBURÐIR 
1148 Bæjarbruni verður á Mýr-

um. Þetta er mannskæð-
asti eldsvoði á Íslandi þar
sem meira en sjötíu
manns fórust, meðal ann-
ars Magnús Einarsson
biskup.

1399 Hinrik IV verður konungur
yfir Englandi eftir að Rík-
harður II lætur af völdum.

1846 Eter er notað í fyrsta sinn
sem svæfingalyf í tann-
lækningum.

1954 Tekin er ákvörðun um að
láta smíða fyrsta kjarn-
orkuknúna kafbát heims,
sem bera átti heitið
Nautilus.

1966 Sjónvarpið hefur útsend-
ingar.

1996 Eldgos hefst í Vatnajökli
og stendur í tvær vikur.
Þetta er talið fjórða
stærsta gosið á tuttugustu
öld.

Jeltsín sefur yfir sig

Ástkær unnusti minn, faðir okkar,
tengdafaðir, bróðir og afi,

Kjartan Ólafsson
Laugarnesvegi 116, Reykjavík,

lést að heimili sínu aðfaranótt laugardagsins 24. 
september. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju 
þriðjudaginn 4. október kl. 15.00. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Hjúkrunarþjónustuna Karitas, s. 551 5606.

Sigríður A. Stefánsdóttir
Ólafur Kjartansson Unnur Edda Hjörvar
Una Dögg Evudóttir Davíð Tryggvason
Birta Kjartansdóttir
Máni Kjartansson
systkini og barnabörn.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
vináttu við andlát og útför ástkærrar 
eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, systur og mágkonu,

Ingu Ingólfsdóttur
Núpalind 6.

Gunnlaugur Guðmundsson

Elín Gunnlaugsdóttir

Heimir Gunnlaugsson Hulda Sigurbjörnsdóttir

Egill Gunnar Ingólfsson Kristrún Gunnarsdóttir.

Þökkum auðsýnda samúð og vináttu við
andlát og útför

Gróu Sólborgar Jónsdóttur
frá Stóra-Sandfelli.

Jóna Kristbjörg Jónsdóttir,  Magnús Stefánsson 

og aðrir aðstandendur.

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

Ólafur Ketils Gamalíelsson
frá Stað, Ásvöllum 3, Grindavík,

verður jarðsunginn frá Grindavíkurkirkju laugardaginn
1. október kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent 
á Orgelsjóð Grindavíkurkirkju.

Guðbjörg S. Thorstensen
Hermann Th. Ólafsson     Margrét Benediktsdóttir
Bjarni G. Ólafsson       Hafdís Karlsdóttir
Gestur Ólafsson        Linda Kristmundsdóttir
Sólveig Ólafsdóttir       Eiríkur Dagbjartsson
Elsa K. Hermannsdóttir     
barnabörn og barnabarnabörn.

www.steinsmidjan.is Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Þegar andlát ber að

Síðastliðin 15 ár höfum við feðgar 
aðstoðað við undirbúning útfara.

Alhliða útfararþjónusta 
Símar: 567 9110,

893 8638 og 897 3020

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Svavar Á. Sigurðsson
Norðurási 4, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 27. september. Útförin fer fram frá 
Árbæjarkirkju mánudaginn 3. október kl. 13.00.

Þórhildur Svavarsdóttir    Guðmann Hauksson
Sigrún Svavarsdóttir     Skafti Fanndal
Ásgeir Svavarsson     Brynja H. Þorsteinsdóttir
Ragnar Svavarsson
og barnabörn.

Frændi okkar, 

Sigurður Jónsson
frá Hólmum, Vopnafirði,

verður jarðsunginn laugardaginn 1. október kl. 14.00 
frá Vopnafjarðarkirkju.

Fyrir hönd aðstandenda,

Erla Runólfsdóttir.

ANDLÁT

Ágústa Sigurðardóttir Powers lést í
Oviedo, Flórída, þann 5. september. Út-
förin hefur farið fram í kyrrþey.
Kjartan Ólafsson, Laugarnesvegi 116,
Reykjavík, lést á heimili sínu laugardag-
inn 24. september.
Hjálmar Guðbjörnsson, bifreiðastjóri,
Kleppsvegi 120, Reykjavík, lést á Land-
spítalanum við Hringbraut mánudaginn
26. september.
Jakob Guðmundsson, frá Hæli, Dvalar-
heimili aldraðra, Borgarnesi, lést mánu-
daginn 26. september.
Jens G. Jónsson, Flókagötu 56, Reykja-
vík, lést á Landspítala við Hringbraut
þriðjudaginn 27. september.
Jón Jakobsson, Laugarnesvegi 89,
Reykjavík, andaðist á Landspítalanum í
Fossvogi þriðjudaginn 27. september.
Sigurður Þórir Þórarinsson, tónlistar-
maður, Hafnarstræti 45, Akureyri, lést á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þriðju-
daginn 27. september.
Svavar Á. Sigurðsson, Norðurási 4,
Reykjavík, lést þriðjudaginn 27. septem-
ber.

JAR‹ARFARIR

13.00 Þorkell Máni Þorkelsson, Ránar-
götu 44, Reykjavík, verður jarðsunginn
frá Fossvogskapellu.

13.30 Einar Kr. Pálsson, sjóntækjafræð-
ingur, Oddeyrargötu 14, Akureyri, verður
jarðsunginn frá Akureyrarkirkju.

14.00 Gísli Viðar Harðarson, slökkvi-
liðs- og sjúkraflutningamaður, Óðinsvöll-
um 4, Keflavík, verður jarðsunginn frá
Keflavíkurkirkju.

14.00 Þorsteinn Hjartarson, vélstjóri,
Stekkjarholti 18, Akranesi, verður jarð-
sunginn frá Akraneskirkju.

15.00 Guðrún Einarsdóttir, fyrrverandi
kaupmaður, Hofteigi 30, Reykjavík, verð-
ur jarðsungin frá Fossvogskirkju.

15.00 Sigurbjörg Guðleif Guðjónsdótt-
ir (Leifa), Hrafnistu, Reykjavík, verður
jarðsungin frá Laugarneskirkju.

15.00 Unnur Gréta Ketilsdóttir verður
jarðsungin frá Dómkirkjunni.





Umsjón: nánar á visir.is

Aðhald Seðlabankans
Seðlabankinn kom markaðnum á óvart með
skörulegri vaxtahækkun og skilaboðum um að
ekkert verði gefið eftir í stjórn peningamála
til að halda verðbólgu í skefjum. Nú er það
svo að seðlabankar eiga að vera fyrirsjá-
anlegir og íhaldssamir, en eiga innan
þess ramma að geta komið aðeins á
óvart. Þegar við innkomu á fund Seðla-
bankans mátti greina aukið aðhald
bankans. Veitingar á þessum fundum
hafa verið kaffi, appelsín, pepsi, kleinur
og flatbrauð með hangikjöti. Kaffið,
pepsíið og flatbrauðið með úrvals
hangikjöti var á sínum stað, en í þetta
skiptið var kleinum og appelsíni sleppt.
Spurningin er sú að fyrstu merki þess
að draga fari úr aðhaldsþörf Seðla-
bankans birtist í því að appelsínið og
kleinurnar mæti aftur á kynningarfundi
Peningamála.

Kynslóðabil tískunnar
Derek Lovelock forstjóri Mosaic kynnti uppgjör
félagsins fyrir fjárfestum og fulltrúum greiningar-

deilda í gær. Heimur bresku hátískunnar
er ekki mjög kunnur íslenskum fjárfest-
um og nýtti Derek tækifærið til að

kynna mönnum viss lögmál í straum-
um tískunnar. Hann upplýsti menn
um að þróun tískunnar hefði verið í
þá átt að kynslóðabil hefði minnkað.
Þannig hefði mátt sjá mæður og
dætur svipað eða eins klæddar. Þessi
tíska kallaði ávallt á viðbrögð æsk-
unnar sem vildi skera sig úr. Nú
væru komin föt sem unga fólkið
sækti í. Áberandi væru meðal annars
berir magar og afar stutt pils. Klæðn-
aður sem ungar stelpur sæktu í en
mæður þeirra ekki. „Eða maður
skyldi vona ekki,“ hnýtti hann aftan
við.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.613 Fjöldi viðskipta: 252
Velta: 3.842 milljónir

+0,68% 

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Burðarás, eitt stærsta félag Kauphallar

Íslands, var afskráð úr hlutafélagaskrá í
dag vegna samruna við Landsbankann
og Straum Fjárfestingarbanka. Burðarás,
sem áður var gamla Eimskipafélagið, var
stofnað í janúar 1914.

Krónan styrkist um tæpt prósent í gær
áður en Seðlabankinn tilkynnti um 75
punkta vaxtahækkun. Gengi evrunnar
veiktist mest.

Fjárfestingafélagið Vending, sem er í
eigu Ólafs Ólafssonar og Guðmundar
Hjaltasonar, stjórnarmanna í SÍF, hefur
keypt hlutabréf í SÍF fyrir eitt hundrað
milljónir króna. Vending er stærsti hlut-
hafinn í SÍF.

Íslandsferðir, sem eru í eigu FL Group,
hafa selt söluskrifstofur sínar í Evrópu.
Kaupandinn er svissneska ferðaheildsal-
an IS-Travel. 
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Peningaskápurinn…

Actavis 40,80 -0,20% ...
Bakkavör 43,60 +0,50% ... Burðarás 18,00 +0,60% ... FL Group
14,70 +0,00% ... Flaga 3,60 +0,00% ... HB Grandi 9,20 +0,00%
... Íslandsbanki 14,90 +0,00% ... Jarðboranir 20,60 +0,00% ... KB
banki 596,00 +1,40% ... Kögun 56,30 +0,50% ... Landsbankinn
22,10 +0,50% ... Marel 66,70 +0,00% ... SÍF 4,69 +2,00% ...
Straumur 13,70 +0,40% ... Össur 85,50 +0,00%

Mosaic +5,45%
SÍF +1,96%
KB Banki +1,36%

Síminn -3,00%
Atorka Group -1,69%
Hampiðjan -0,25%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Væntingar markaðsaðila um að
stutt sé í að stýrivextir nái há-
marki og muni fljótlega lækka
aftur eru óraunsæjar og hafa taf-
ið fyrir því að vaxtahækkanir
Seðlabankans hafi tilætluð áhrif
sagði Birgir Ísleifur Gunnarsson
seðlabankastjóri í gær um leið og
hann kynnti hækkun stýrivaxta
bankans um 0,75 prósent. Eru þá
stýrivextir Seðlabankans 10,25
prósent.

„Skilaboðin okkar eru mjög
skýr: Við ætlum að standa við
verðbólgumarkmið Seðlabankans
og ætlum að hækka stýrivexti
eins og þarf til að stuðla að því að
verðbólgumarkmiðið náist sem
fyrst og helst á næstu tveimur
árum,“ sagði Birgir Ísleifur í sam-
tali við Fréttablaðið. Ómögulegt
væri að segja fyrir um hversu
hátt þyrfti að hækka vextina en
þeir hefðu farið upp í 11,4 prósent
á síðasta þenslutímabili 2000 og
2001. Það gæti vel verið að það
þyrfti jafn mikið aðhald þegar
upp væri staðið eins og var þá. 

Í ræðu sinni sagði Birgir Ísleif-
ur að Seðlabankinn gæti þurft að
hækka stýrivexti sína meira en
áður hefði þótt sennilegt til að ná
verðbólguvæntingum markaðsað-
ila í átt að markmiðum bankans.

Arnór Sighvatsson, aðalhag-
fræðingur Seðlabankans, sagði á
fundinum að verðbólguspá bank-
ans hefði verið uppfærð og gert
væri ráð fyrir að verðbólga yrði
4,5 prósent á síðasta ársfjórðungi
þessa árs miðað við óbreytta
stýrivexti og gengi. Það væri 1,5
prósenti meira en í fyrri spá
bankans og einnig hefði verð-
bólguspá fyrir fyrstu mánuði

næsta árs verið hækkuð um 1,2
prósent.

Markmið Seðlabankans er að
halda verðbólgu í 2,5 prósentum.
Á verðbólgan að vera sem næst
því markmiði en víki hún meira
en 1,5 prósentustigum frá því ber
Seðlabankanum að gefa ríkis-
stjórninni skriflega skýringar á

ástæðum þess og leiðum til úr-
bóta. Í september mældist tólf
mánaða verðbólga 4,8 prósent og
var því yfir þolmörkum bankans.

„Seðlabankinn á við það sama
að glíma og við sjáum hjá seðla-
bönkum annarra landa, til dæmis
í Bandaríkjunum. Vextir þar voru
lágir en bandaríski Seðlabankinn
hefur verið að hækka vexti mjög
hratt. Þeir eru enn að glíma við
þann vanda að vextir á langtíma-
markaðnum hafa ekki hækkað
heldur jafnvel lækkað. Það erum
við að glíma við líka, en við trúum
því að peningastefnan leiði að lok-
um til þess að vextir á langtíma-
markaði verði líka hærri en ella,“
sagði Birgir aðspurður hvort
vaxtahækkanirnar hefðu tilætluð
áhrif. Samkeppni á fjármála-
markaði og breytingar á húsnæð-
islánum hefðu svo leitt til gríðar-
legrar útlánaaukningar sem dragi
úr áhrifunum. 

bjorgvin@frettabladid.is

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

Next opnar risa-
verslun í Kringlunni
Verslunarmi›stö›in
stækkar um 1.700 fer-
metra. Mikil ásókn
kaupmanna í húsi›.

Tískukeðjan Next opnar flagg-
skipsverslun næsta vor í nýbygg-
ingu sem rísa mun við verslunar-
miðstöðina Kringluna á komandi
mánuðum. Next færir sig úr eldra
húsnæði í Kringlunni og tvöfaldar
verslunarrýmið, úr eitt þúsund
fermetrum í 1.700.

„Þegar við opnuðum í Kringl-
unni á sínum tíma þá fannst okkur
vera pláss fyrir verslun af þessari
stærðargráðu sem næði til allra
aldurshópa. Byrjunin gaf fljótt til
kynna að við þyrftum stærri
verslun og erum því mjög lánsöm
að fá þetta húsnæði sem Kringlan
er að reisa,“ segir Ragnhildur
Anna Jónsdóttir sem rekur versl-
unina ásamt manni sínum, Sverri
Berg Steinarssyni.

Ragnhildur segir að nýja versl-
unin muni bjóða upp á sama vöru-
úrval en auk þess bætist við heim-
ilsvörudeild. Next-verslunin í
Kringlunni er söluhæsta verslun

Next utan Bretlandseyja að sögn
Ragnhildar.

Örn Kjartansson, fram-
kvæmdastjóri Kringlunnar, seg-
ir að byggingin, sem er tveggja
hæða, muni rísa við suðurbygg-
ingu Kringlunnar. „Þessi bygg-
ing kemur á bílastæðin við hlið-
ina á þeim stað sem skrifstofa
Flugleiða var áður til húsa. Við
erum mjög spennt að geta bætt
aðeins við okkur.“

Örn segir að gríðarleg eftir-
spurn sé eftir verslunarhúsnæði
í Kringlunni og framkvæmdirn-
ar megi skoða í því ljósi. Þetta
gefur Kringlunni svigrúm að
auka við úrvalið. „Þetta þýðir að
það húsnæði þar sem Next er
losnar og þar mun koma ein
verslun. Viðræður eru í gangi
við seljendur þekkts merkis en
ég get ekki sagt hverjir það
eru.“

Árið hefur verið gott í Kringl-
unni en síðasta ár var það besta
frá upphafi. „Við erum á svipuð-
um stað í aðsókn en veltan hefur
aukist um að giska sex prósent í
heildina litið. Við getum ekki
kvartað,“ segir hann.

eggert@frettabladid.is

NEXT KRINGLUNNI Opnar flaggskipsverslun á næsta ári. Kringlan stækkar um 1.700
fermetra.
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Kaupa Plús.is og Birtu
365 miðlar hafa keypt rekstur
Plús.is og Birtu – vefmiðla. Plús.is
er gagnvirkt markaðstæki sem
opnar fyrirtækjum milliliðalaus
samskipti við viðskiptavini og er
hægt er að nota þau á margs kon-
ar máta. Birta – vefmiðlar miðla

netauglýsingum á fjölda mismun-
andi vefja. Markmiðið með kaup-
unum er að 365 miðlar taki for-
ystu í þjónustu við fyrirtæki um
markaðssókn á netinu að því er
fram kemur í fréttatilkynningu
frá félaginu. 

Í dag er síðasti dagur Birgis Ís-
leifs Gunnarssonar í stóli banka-
stjóra Seðlabankans.

„Það eru blendnar tilfinningar
sem koma upp nú þegar ég er að
hætta sem bankastjóri. Ég er bú-
inn að vera hér í þessari stofnun
í bráðum fimmtán ár. Hér vinnur
mikið af óskaplega góðu fólki
sem ég er í daglegum samskipt-
um við. Ég mun auðvitað sakna
þess. Á hinn bóginn finnst mér
líka gott að geta hætt á þessum
tíma. Bankinn er að ég held í
góðri stöðu, það er búið að breyta
hér miklu á síðustu árum. Ég
horfi bara glaður fram á það að
hætta og snúa mér að einhverju
öðru. Ég veit reyndar ekki ennþá
hvað það verður, en maður sem
er 69 ára þarf kannski ekki að
hafa miklar áhyggjur af því hvað
hann er að fara að gera,“ segir
Birgir Ísleifur.

Birgir óskaði sjálfur eftir
lausn frá störfum sem banka-
stjóri Seðlabankans og formaður
bankastjórnar. Í kjölfarið var
Davíð Oddsson, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, skipaður banka-

stjóri frá og með 20. október
næstkomandi. Birgi Ísleifi lýst
vel á eftirmann sinn og telur að
trúverðugleiki Seðlabankans
muni síst minnka með tilkomu
Davíðs í bankastjórastólinn. -bg

Staðið verður við 
verðbólgumarkmið
Skilabo› se›labankastjóra voru sk‡r í gær; Se›labankinn ætlar a› ná ver›-
bólgunni ni›ur. Væntingar starfsfólks bankanna væru óraunsæjar og hef›u
tafi› fyrir framgangi peningamálastefnunnar.

BIRGIR ÍSLEIFUR GUNNARSSON SEÐLABANKASTJÓRI Á FUNDINUM Í GÆR Birg-
ir Ísleifur Gunnarsson sagði að Seðlabankinn gæti þurft að bregaðst við þegar gengi ís-
lensku krónunnar lækkaði með því að hækka stýrivexti. Erfitt væri að sjá fyrir hve háir
vextirnir þyrftu að vera á aðlögunarskeiðinu.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/V

AL
G

AR
Ð

U
R

HVERNIG VIRKA 
STÝRIVEXTIR?
Seðlabankinn framkvæmir peninga-
stefnuna einkum með því að stýra
vöxtum á peningamarkaði, fyrst og
fremst í gegnum ávöxtun í viðskiptum
sínum við lánastofnanir. Hækkun stýri-
vaxta Seðlabankans veldur undir eðli-
legum kringumstæðum hækkun vaxta
á sparnaði, skammtímaskuldum sem
og langtímaskuldum með breytilegum
vöxtum. Í mjög einföldu máli má segja
að þegar vextir hækka er orðið hag-
stæðara fyrir fólkið í landinu að spara
og dýrara að eyða. Þetta á að slá á eft-
irspurn í hagkerfinu og draga úr verð-
bólgu.

Sí›asti vinnudagur Birgis Ísleifs
Sáttur eftir fimmtán ár í stóli bankastjóra Se›labankans.

BANKASTJÓRN SEÐLABANKANS Eiríkur Guðnason, Birgir Ísleifur Gunnarsson og Jón
Sigurðsson. Þeir hafa myndað bankastjórn Seðlabankans en eftir daginn í dag hættir Birg-
ir og Davíð Oddsson bætist í hópinn í staðinn. Birgir segist munu sakna þess góða starfs-
fólks sem vinnur í Seðlabankanum.
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Launavernd

Ertu búinn að tryggja þér og fjölskyldunni 
áframhaldandi laun komi til tekjumissis vegna 
fráfalls, sjúkdóma eða starfsloka vegna aldurs?

Skynsemin segir þér hvað er rétt að gera. 
Ekki hugsa málið – kláraðu það!
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Verndaðu lífsgæði
fjölskyldunnar

HÖFUÐSTÖÐVAR SÍF Ker borgaði 60 milljónir evra auk skulda fyrir Iceland Seafood
International. SÍF hyggst selja fleiri dótturfélög.

Kaupverðið á Iceland Seafood
International var 60 milljónir
evra, að meðtöldum skuldum, en
Ker keypti meirihluta í félaginu
af SÍF fyrir nokkru. Jafngildir
það um 4,5 milljörðum króna. Frá
þessu var greint á kynningarfundi
SÍF-samstæðunnar á miðvikudag-
inn.

Jakob Sigurðsson vildi ekki
greina frá kaupverðinu í samtali
við Markaðinn á dögunum en

sagði það þó hagstætt fyrir hlut-
hafa.

Iceland Seafood International
var stofnað í nóvember 2004 um
hefðbundið sölu- og markaðs-
starf SÍF með lítt unnar sjávaraf-
urðir. 

Stjórnendur SÍF greindu
einnig frá því að það komi til
greina að selja frystiframleiðsl-
una, það er SÍF France, til að reka
smiðshöggið á nýtt félag. - eþa

Gáfu upp kaupver› Iceland Seafood

Abramovich hagnast
um 820 milljar›a
Rússneski kaupsýslumaðurinn
Roman Abramovich, gekk á mið-
vikudag frá sölu á tæplega 73 pró-
senta hlut sínum í olíufélaginu Si-
bneft. Kaupandinn var olíufélagið
Gazprom sem er í eigu rússneska
ríkisins. Samkvæmt frétt Times í
gær má áætla að hagnaður
Abramovich af sölunni sé um 820
milljarðar íslenskra króna. 

Rússneska ríkið stefnir nú
óðum að því að ná yfirráðum á ol-
íulindum landsins en ríkið seldi
margar þeirra til einkaaðila undir
forystu þáverandi Rússlandsfor-
seta, Boris Yeltsins, eftir hrun
Sovétríkjanna árið 1991.

Það er sama félag og á stærsta
hlutinn í knattspyrnufélaginu
Chelsea sem selur hlut sinn í Sib-
neft, en Abramovich festi kaup á
hlutnum fyrir um 6 milljarða.
Hann er talinn ríkasti maður
Bretlands og Rússlands. Erlendir
fjölmiðlar og sérfræðingar á fjár-
málamarkaði velta því nú fyrir

sér hvar inngrip Abramovich
verði í viðskiptalífinu og hvernig
hann muni verja söluhagnaðinum
af Sibneft. - hb

ROMAN ABRAMOVICH Hagnast um
820 milljarða á sölunni á olíufélaginu Sib-
neft.

SPRON tvöfaldar stofnfé
Bætir eiginfjárhlutfall sitt til a› mæta frekari vexti.

„Stjórnin tók þá ákvörðun að tvö-
falda stofnféð einfaldlega vegna
þess að reksturinn hefur gengið
mjög vel og sparisjóðurinn stækk-
ar hratt. Við sjáum fram á frekari
þróun í þá átt. Eiginfjárhlutfallið
var komið í það lágmark sem við
gerum kröfur um, það er tíu pró-
sent en má ekki fara undir átta
prósent samkvæmt lögum,“ segir
Guðmundur Hauksson, spari-
sjóðsstjóri SPRON.

Stjórn SPRON ákvað að tvö-
falda stofnfé sparisjóðsins úr
43.440 hlutum í 86.880. Hver hlut-
ur er að uppfærðu nafnverði um

45 þúsund krónur þannig að allt
stofnfé mun við hækkunina fara
úr 1,9 milljörðum króna í rúma
3,9. Eigið fé SPRON var um 8,5
milljarðar um mitt ár.

Aðspurður segir Guðmundur
þessa ákvörðun ekki tengjast
áformum um sameiningu spari-
sjóða.

Þetta verður í annað skiptið á
árinu sem stofnfé SPRON er auk-
ið. Í útboði á vormánuðum var það
þrefaldað. Núverandi stofnfjár-
eigendur hafa forkaupsrétt að
fyrirhugaðri stofnfjáraukningu.

- eþa/bg

STJÓRNENDUR SPRON „Við viljum styrkja stöðu okkar til að taka þátt í þeirri þróun
sem á sér stað á fjármálamörkuðum og nýta tækifæri sem koma upp,“ segir Guðmundur
Hauksson, sparisjóðsstjóri SPRON.
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> Við búumst við ...

... harðri samkeppni milli liða í
Landsbankadeildinni um að

hreppa Sigurvin Ólafsson
sem verður ekki áfram í
Vesturbænum. Það er þó
líklegt að Eyjahjartað  slái
enn ört og það er alveg
ljóst að hann myndi
styrkja lið ÍBV mikið fyrir

komandi sumar.

Tryggvi til Molde
... að Tryggvi Bjarnason, varnarmaður KR
er á leiðinni til Molde í upphafi næsta
mánaðar eftir að norska úrvalsdeildar-
félagið óskaði eftir að fá kappann til
reynslu í vikutíma. Tryggvi var fastamaður
í sumar í liði KR í Landsbankadeildinni
sem og lykilmaður í 21 árs landsliðinu
sem mun spila við Svía í næsta mánuði.

sport@frettabladid.is
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> Við hrósum ...

.... enn og aftur Gunnari Heiðari
Þorvaldssyni sem raðar inn
mörkum þessa dagana með
sænska liðinu Halmstad og
skiptir þá engu máli hvort
hann spilar í deildinni eða í
Evrópukeppninni. Nú er
bara vona að hann fá i
langþráð tækifæri með A-
landsliðinu.

Grétar Rafn Steinsson og félagar í AZ Alkmaar komust áfram á ævint‡ralegan
hátt en Kristján Örn Sigur›sson og Árni Gautur Arason eru úr leik.

Gunnar Heiðar skorar enn
FÓTBOLTI Landsliðsframherjinn
Gunnar Heiðar Þorvaldsson er
sjóðheitur þessa dagana en hann
skoraði fyrir Halmstad sem gerði
sér lítið fyrir og sló út stórlið
Sporting Lissabon í Evrópukeppni
félagsliða í gærkvöld. Gunnar
Heiðar, sem skoraði í fyrri leik lið-
anna úr vítaspyrnu, kom Halmstad
yfir á 15. mín. þegar hann slapp
einn í gegnum vörnina og læddi
boltanum í gegnum klofið á mark-
verðinum. Sporting jafnaði metin
en Dusan Djuric skoraði fyrir
Halmstad í uppbótartíma og þar
sem fyrri leikurinn fór 2-1 fyrir
Sporting þurfti að grípa til fram-
lengingar. Þar urðu Svíarnir fyrir
því óláni að skora sjálfsmark en
varamaðurinn Patrik Ingelsten var
hetja Halmstad þegar hann skor-
aði sigurmarkið á 114. mín. Halm-
stad vann Sporting 3-2 en saman-
lagt í báðum leikjunum 5-5 en
Halmstad komst áfram í riðla-
keppni Evrópukeppni félagsliða á
fleiri mörkum skoruðum á útivelli.

Grétar Rafn Steinsson og félag-
ar hans í hollenska liðinu AZ Alk-
maar komust áfram í riðlakeppni
Evrópukeppni félagsliða eftir æv-
intýralegan sigur á rússneska lið-
inu Krylia Sovetov, 3-1. Rússneska
liðið vann fyrri leikinn 5-3, leikirn-
ir báðir fóru samanlagt 6-6 og AZ
Alkmaar komst áfram á fleiri
mörkum skoruðum á útivelli. Grét-
ar Rafn kom inn á sem varamaður
á 90. mín. 

Kristján Örn Sigurðsson lék all-
an leikinn fyrir Brann sem tapaði
fyrir Lokomotiv í Mosku 3-2 og
samanlagt 5-3. Håkan Opdal,
markvörður Brann, var rekinn út
af eftir hálftíma leik og vítaspyrna
dæmd. En varamarkvörðurinn Jo-
han Thorbjörnsen varði vítaspyrn-
una. Kristján Örn og félagar börð-
ust hetjulega og komust tvisvar
yfir en Rússarnir reyndust sterk-
ari á lokasprettinum og skoruðu í

tvígang.

Árni Gautur ekki með
Árni Gautur Arason lék ekki

með Vålerenga sem tapaði fyrir
Steaua Bukarest 3-1 og samanlagt
6-1. Árni Gautur fékk frí vegnn
smávægilegra meiðsla.

Ensku liðin Bolton og Middles-
brough komust áfram en Everton
er úr leik. Bolton komst í hann
krappann gegn gegn Lokomotiv
Plodiv. Búlgarska liðið komst yfir
1-0 og var á leiðinni í riðlakeppn-
ina. En Bolton tryggði sér sigur, 2-
1, með mörkum frá El-Hadji Diouf
og Jared Borgetti og Bolton vann
samanlagt 4-2. Middlesbrough
gerði markalaust jafntefli við FC
Xanthi í Grikklandi en enska liðið

vann samanlagt 2-0. Everton sigr-
aði Dinamo Bucharest 1-0 á Goodi-
son Park með marki Tim Cahill en
það dugði skammt því Dinamo
Bukarest vann fyrri leikinn 5-1.

Norska liðið Tromsö var senu-
þjófur gærkvöldsins. Tromsö gerði
sér lítið fyrir og sló út tyrkneska
stórliðið Galatasaray. Liðin gerðu
jafntefli 1-1 í Istanbul. Patrice
Bernier kom Tromsö yfir í fyrri
hálfleik en Hakar Sükur jafnaði
metin fyrir Galatasary sem átti
auk þess þrjú stangarskot í leikn-
um. Tromsö vann fyrri leikinn 1-0
og samanlagt 2-1. Hetja norska
liðsins var markvörðurinn Lars
Hirchfield sem varði eins og ber-
serkur. þg

LEIKIR GÆRDAGSINS

Evrópukeppni félagsli›a:
AZ – Krylya Sovetov 3–1
Van Galen (45.), Koevermans (79.),
Landzaat, víti (85.) – Adamu (16.).
Grétar Rafn Steinsson kom inn á sem
varamaður hjá AZ á 90. mínútu.
AZ Alkmaar vann samanlagt á fleiri
mörkum skoruðum á útivelli.
Aris – Roma 0–0
Roma vann samanlagt 5–1.
Anorthosis – Palermo 0–4
Caracciolo (5.), Makinwa 2(46. , 68.), Al-
berto Santana (53.)
Palermo vann samanlagt 6-1 
Domûale – Stuttgart 1–0 
Stuttgart vann samanlagt 2-1 
Sporting–Halmstad 2–3
Wender (34.), sjálfsmark (102.) – Gunnar
Heiðar Þorvaldsson (15.), Djuric (90.),
Ingelsten (114.)
Halmstad vann á fleiri mörkum
skoruðum á útivelli.
Steaua – Vålerenga 3–1
Árni Gautur Arason var hvíldur eins og
margir lykilmanna liðsins.
Steaua vann samanlagt 6–1.
Mainz – Sevilla 0–2
Kanoute 2 (9., 40.).
Sevilla vann samanlagt 2–0.
Galatasaray – Tromsö 1–1
Sukur (78.) – Bernier (32.),
Tromsö vann samanlagt 2–1.
CSKA Sofia – Bayer Leverkusen 1–0
CSKA Sofia vann 2-0 samanlagt
Genk – Litex 0–1
Corea Sandrinho (56.).
Litex vann samanlagt 3–2.
Indriði Sigurðsson spilaði allan leikinn
fyrir lið Genk sem er úr leik.
Xanthi – Middlesbrough 0–0
Middlesbrough vann samanlagt 2–0.
Loko Plovdiv – Bolton 1–2
Iliev (51.)- Sjálfsmark (79.), Nolan (86.) 
Bolton vann samanlagt 4-2
Austria – Viking 1–1
Rushfeldt (21.), Lasnik (47.) – Nygaard
(12.).
Viking vann samanlagt á fleiri mörkum
skoruðu á útivelli.
Allan Borgvardt var ekki í hópnum hjá liði
Viking þar sem að hann er ólöglegur.
Everton – Dinamo Búkarest 1–0
Cahill (28.).
Dinamo vann samanlagt 5–2.
Lokomotiv Moskva – Brann 3–2 
Loskov (63.), Asatiani (78.), Bilyatetdinov
(90.) – Macallister (45.), Miller (75.)
Lokomotiv vann samanlagt 5–3.
Kristján Örn Sigurðsson lék allan með
Brann.
FC Zurich–Bröndby 2–1
Arauju Rafael 2 (15., 89.) – Elmander
(46.). Bröndby vann samanlagt 3–2.

■ ■ LEIKIR
� 19.15 Grindavík og Keflavík mæt-

ast í Reykjanesmótinu í körfu karla.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn. Þátturinn er

endursýndur þrisvar sinnum til
klukkan 9.00 og svo aftur klukkan
18.10.

� 18.00 Upphitun á Skjá einum.

� 18.40 Gillette-sportpakkinn á Sýn.

� 19.05 Motorworld á Sýn.

� 19.30 Meistaradeild Evrópu á Sýn.
Fréttir af leikmönnum og liðum í
Meistaradeildinni.

� 20.00 A1 kappaksturinn á Sýn.
Keppni frá Brands Hatch í Bretlandi
endursýnd.

� 21.50 K-1 á Sýn. 

Reykjavíkurmót karla í körfubolta lauk í gærkvöldi með 87–59 sigri KR á ÍR:

KÖRFUBOLTI KR-ingar eru
Reykjavíkurmeistarar í
körfubolta eftir sannfærandi 28
stiga sigur á ÍR-ingum, 87–59, í
DHL-höllinni í gær.

KR-ingar unnu alla fjóra leiki
sína í mótinu með 28 stigum og
meira þar af unnu þeir nágranna
sína í Val með 80 stiga mun í
fyrsta leik. KR-ingar höfðu 10
stiga forskot í hálfleik, 37-27, og
gerðu út um leikinn í seinni hluta
þriðja leikhlutans eftir að ÍR-
liðið hafi náð að minnka muninn í
fimm stig.

Pálmi Freyr Sigurgeirsson
var stigahæstur í KR-liðinu með
21 stig en Ashley Champion
skoraði 16 stig og tók auk þess 10
fráköst. Skarphéðinn Ingason
átti þó tilkall í að vera maður
leiksins en hann var með 9 stig, 8
fráköst og 9 stoðsendingar á

þeim 27 mínútum sem hann
spilaði í leiknum. Þá voru þeir
Ólafur Már Ægisson og
Gunnlaugur Hafsteinn Erlends-
son með 9 stig hvor og
fyrirliðinn Steinar Kaldal
skoraði átta stig. 

Hjá ÍR skoraði Theo Dixon
mest eða 21 stig og Ómar
Sævarsson var með 12 stig, 13
fráköst og 5 varin skot. Ales
Zivanovic, nýi útlendingurinn í
liði ÍR, náði sér engan veginn á
strik og skoraði aðeins 5 stig á 26
mínútum en 9 af 10 skotum hans
utan af velli rötuðu ekki rétta
leið. Eiríkur Önundarson og
Ólafur Jónas Sigurðsson skoruðu
báðir 7 stig. - óój

KR-ingar sannfærandi meistarar

Eiður Smári Guðjohnsen, fyrirliði ís-
lenska landsliðsins í knattspyrnu,
handabrotnaði á æfingu með Chelsea
fyrir skemmstu en þarf þó ekki að taka
sér frí frá æfingum eða keppni. „Það
hefur gengið á ýmsu hjá mér í upphafi
leiktíðar. Fyrst veiktist ég og þurfti að
taka mér frí í tvær vikur og svo
handarbrotnaði ég. En annars er ég
bjartsýnn á framhaldið og sáttur
með mína stöðu, þó það hefði
auðvitað verið skemmtilegra
að fá fleiri tækifæri með
liðinu hingað til,“
sagði Eiður Smári í
samtali við
Fréttablaðið í gær.

Eiður spilaði í rúman hálftíma gegn
Aston Villa í síðasta leik Chelsea og svo

virtist sem handarbrotið væri ekki að há
honum mikið þar sem Eiður

spilaði vel þann tíma sem
hann var inn á vellinum.

Línur er þegar teknar að
skýrast í toppbaráttunni

í ensku úrvals-
deildinni og svo

virðist sem
fátt geti

stöðvað
Chelsea.
Eiður
Smári
er þó

á því
að
Chelsea
eigi

mikið inni. „Mér finnst við vera að búnir
að spila þokkalega hingað til, en þó
hefur vantað svolítið upp á það að
sóknarleikurinn hafi gengið vel. Aðalá-
stæðan fyrir því að við erum efstir á
þessum tímapunkti er sú að aðalkeppi-
nautar okkar, Manchester United og
Arsenal, hafa tapað ódýrum stigum og
gert okkur auðveldara fyrir að verja
stöðu okkar á toppnum. En eflaust á
keppnin eftir að verða jöfn í vetur þó
það væri auðvitað best ef okkur tækist
að vinna deildina með yfirburðum.“

Eiður kom ekkert inn á í leik Liverpool
og Chelsea í Meistaradeild Evrópu í
fyrrakvöld en verður vonandi í leik-
mannahópnum á sunnudaginn þegar
liðin mætast á nýjan leik í ensku úrvals-
deildinni.

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN: VERIÐ ÓHEPPINN ÞAÐ SEM AF ER LEIKTÍÐ

Ei›ur Smári er handabrotinn en er fló leikfær

STERKUR Pálmi Freyr Sigurgeirsson skoraði
21 stig á 26 mínútum í gær og hitti úr 7 af
11 skotum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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ENN Á SKOTSKÓNUM Gunnar Heiðar Þorvaldsson sést hér fagna marki sínu sem hann
skoraði fyrir Halmstad gegn Sporting Lissabon í gær. GETTYIMAGES

Breytingar hjá KR:

Ekki sami› vi›
Sigurvin aftur
FÓTBOLTI Stjórn KR-sports hefur
ákveðið að semja ekki að nýju við
miðjumanninn Sigurvin Ólafsson.
Samningur Sigurvins við KR renn-
ur út um áramótin og í gær til-
kynnti KR-sport þessa ákvörðun
félagsins og greinilegt að Teitur
Þórðarson, nýráðinn þjálfari KR,
er farinn að taka til í leikmanna-
hópnum.

Sigurvin sagði í samtali við
Fréttablaðið að hann vissi ekki
hvað tæki við hjá sér. 

„Einn möguleikinn er að hætta í
boltanum en ég er opinn fyrir öllu.
Við sjáum til hvað verður,“ sagði
Sigurvin sem hóf ferilinn hjá ÍBV
og segist enn bera sterkar taugar
til félagsins. Sigurvin kom til KR
fyrir leiktíðina 2001 frá Fram og
varð Íslandsmeistari með félaginu
árin 2002 og 2003. - þg



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 
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Nýtt tímarit 
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- vertu með frá byrjun! 

Tilboð fyrir nýja áskrifendur

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.
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Uppeldisfélögin hans Grétars Rafns fá hluta af kaupver›i hans eftir a› hann
var seldur á dögunum frá Young Boys til AZ Alkmaar.

KS og ÍA skipta á milli
sín 2,5 milljónum króna
FÓTBOLTI Uppeldisfélög knatt-
spyrnumannsins Grétars Rafn
Steinssonar munu skipta á milli
sín fimm prósenta hlut af þeim
tæplega fimmtíu milljónum sem
svissneska félagið Young Boys
fékk fyrir hann þegar hann gekk
til liðs við hollenska félagið AZ
Alkmaar. Grétar er Siglfirðingur
og lék með yngri flokkum KS
fram að sextán ára aldri þegar
hann samdi við ÍA. Samstöðubæt-
ur greiðast til félaga sem Grétar
hefur spilað með frá því að hann
var tólf ára gamall og þar til hann
hefur náð tuttugu og þriggja ára
aldri.

Ánægjuleg viðurkenning
Eiríkur Guðmundsson, sem sit-

ur í meistaraflokksráði hjá ÍA,
segir alltaf ánægjulegt þegar leik-
menn sem hafa spilað með yngri
flokkum félaga ná langt. 

„Það er ánægjulegt þegar pen-
ingar skila sér til okkar með þess-
um hætti því það er eins konar
viðurkenning á því starfi sem við
erum að vinna. Það er nú ekki
komið í ljós hversu miklir pening-
ar þetta eru en það skiptir ekki
öllu mál hversu há upphæðin er.
Þessir peningar koma að góðum
notum.“ Þórir Hákonarson, for-
maður KS, tók í sama streng og
gladdist yfir því að KS fengi að
njóta góðs af því að Grétar væri

að standa sig vel. „Það kemur mér
ekkert á óvart að Grétar skuli
vera að ná langt í fótboltanum.
Hann hefur rétta hugarfarið og

auðvitað líka mikla hæfileika og
það er ánægjuefni að KS skuli
njóta góðs af góðu gengi Grétars.“

magnus@frettabladid.is

Framtíð Viktors Bjarka í lausu lofti eftir að Sigurður Jónsson hætti hjá Víkingi:

FÓTBOLTI Viktor Bjarki Arnars-
son, sem lék með Fylki í Lands-
bankadeildinni í sumar, er enn
samningsbundinn Víkingi en
hann er á lánssamningi hjá Fylki.
Að óbreyttu ætti hann því að
verða leikmaður Víkings en Vikt-
or er þó ekki viss um hver niður-
staða hans verður. „Ég á eftir að
ræða þessi mál við forráðamenn
Víkings. En ég geri ráð fyrir því
að þeir vilji ganga frá samning-
um við nýjan þjálfara áður en
niðurstaða fæst í leikmannamál-
in.“

Sigurður Jónsson hætti fyrir
skemmstu sem þjálfari Víkings
og þykir líklegt að Magnús
Gylfason, fyrrverandi þjálfari
KR og ÍBV, muni taka við Vík-
ingi. Grétar Sigfinnur Sigurðs-
son var líkt og Viktor Bjarki á
lánssamningi í sumar og því leit

út fyrir að Víkingur myndi fá
góðan liðsstyrk fyrir næstu leik-
tíð. En eftir að Sigurður ákvað að
hætta sem þjálfari Víkings virð-
ist sem áhugi þessara tveggja
sterku leikmanna til þess að
koma aftur til Víkings sé orðinn
að engu. „Það voru óneitanlega
mikil vonbrigði að Sigurður hafi
hætt. Hann er frábær þjálfari og
góður félagi þar að auki. Eins og
staðan er núna þá reikna ég frek-
ar með því að vera áfram hjá
Fylki. En annars kemur það bara
í ljós hvað stjórn Víkings ætlar
að gera í leikmanna- og þjálfara-
málum.“ - mh

Ólíklegt a› Viktor fari aftur til Víkings

IVEY AÐ GERA ÞAÐ GOTT Jeb Ivey hefur
byrjað vel með Njarðvíkingum og átti stór-
an þátt í að liðið vann alla sex leiki sína í
Reykjanesmótinu.

Reykjanesmót karla í körfu:

Eins jafnt og
fla› gat veri›
KÖRFUBOLTI Njarðvíkingar unnu
Reykjanesmótið í körfubolta á
dögunum en liðið vann alla sex
leiki sína í mótinu. Það gat þó
varla munað minna í leikjunum
gegn Grindvíkingum en Njarðvík
vann þá tvo leiki með samtals
þremur stigum, þann fyrri á
heimavelli með tveimur stigum í
framlengdum leik og þann seinni
með einu stigi í Grindavík á mið-
vikudagskvöldið. Leikurinn í
Grindavík var sögulegur því þetta
var fyrsti opinberi leikurinn sem
er spilaður á parketti í húsinu en
gamla dúknum var skipt út í sum-
ar.

Jeb Ivey, bandaríski bakvörð-
urinn í liði Njarðvíkur, spilað
stórt hlutverk í að landa þessum
tveimur sigrum. Hann tryggði
framlengingu í fyrri leiknum og
skoraði síðan körfu og fékk víti að
auki sem hann nýtti á lykilaugna-
bliki í framlengingunni. Ivey
skoraði síðan sigurkörfuna í
seinni leiknum fjórum sekúndum
fyrir leikslok og var samtals með
54 stig og 10 stoðsendingar í þess-
um tveimur leikjum. 

Páll Axel Vilbergsson var at-
kvæðamestur Grindvíkinga í báð-
um leikjunum, skoraði 26 stig í
fyrri leiknum og 28 stig í þeim
síðari, en Damon Bailey var með
23 stig að meðaltali í þessum
tveimur leikjum.

Njarðvíkingar hafa lokið sín-
um leikjum í Reykjanesmótinu en
Keflavík og Grindavík koma til
með að bítast um annað sætið. Lið-
in mætast í kvöld klukkan 19.15 á
nýja parkettinu í Grindavík.
Keflavík vann fyrri leikinn með
einu stigi í Keflavík á dögunum
þar sem Arnar Freyr Jónsson
tryggði sínum mönnum sigurinn í
lokin en sigurvegari kvöldsins
hreppir silfurverðlaunin á mót-
inu. - mh

BYRJAR VEL MEÐ BAYREUTH Logi Gunnars-
son skoraði 25 stig í fyrsta leiknum.

Þýski körfuboltinn að byrja:

Logi sjó›heitur
í fyrsta leik
KÖRFUBOLTI Landsliðsbakvörðurinn
Logi Gunnarsson byrjar vel með
sínu nýja liði Bayreuth í þýsku 2.
deildinni en hann átti mjög góðan
leik í æfingaleik gegn TSV Troest-
er Breitenguessbach en þetta var
fyrsti leikur hans fyrir félagið. 

Logi samdi við liðið á dögunum
eftir að hafa spilað undanfarin ár
með Giessen 46ers í þýsku úrvals-
deildinni. TSV Troester Breit-
enguessbach er í suðurdeild 2.
deildar þýsku Bundesligunnar
líkt og BBC Bayreuth liðið. 

Logi skoraði 25 stig og setti
niður sjö af ellefu þriggja stiga
skotum sínum í leiknum og
Bayreuth vann leikinn, 90-79.
Fyrsti leikur Bayreuth í deildinni
er á laugardaginn kemur á móti
Stuttgart á útivelli.   -óój

SEX MÖRK Greta Mjöll Samúelsdóttir er
búin að skora sex mörk í fyrstu tveimur
leikjum 19 ára landsliðs kvenna.

1. deild kvenna í körfubolta:

Helga spilar
me› stúdínum
KÖRFUBOLTI Reykjavíkurmeistarar
ÍS í kvennakörfunni fengu mikinn
liðstyrk í gær þegar landsliðskon-
an Helga Jónasdóttir ákvað að
spila með liðinu í 1. deild kvenna í
vetur en með hennar liðsinni er
ÍS-liðið orðið allra hávaxnasta lið
deildarinnar. 

Helga, sem er 23 ára og 188 sm
miðherji, var án félags eftir að
Njarðvík lagði niður meistara-
flokk kvenna hjá sér. Helga lék
vel með Njarðvík á síðasta tíma-
bili, kom þá sterk inn aftur eftir
barneignarfrí og var þá með 7,3
stig og 10,4 fráköst að meðaltali í
leik og nýtti 57,8% skota sinna á
tímabilinu. Helga á enn frákasta-
met Íslendings í deildinni en hún
tók 27 fráköst í leik gegn KR 27.
október 2001. Hún hefur alls tekið
732 fráköst í 76 leikjum í efstu
deild eða 9,6 að meðaltali. 
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GRÉTAR RAFN STEINSSON Grétar er hér í búningi AZ Alkmaar en félögin sem hann lék
með hér á Íslandi njóta góðs af því að hann var seldur frá Young Boys til AZ Alkmaar. 

VIKTOR BJARKI ARNARSSON Viktor sést hér
fagna marki sínu gegn KR í sumar en hann
var einn af lykilmönnum Fylkis og má telja

líklegt að hann verði áfram í Árbænum.

Ísland burstaði Bosníu 5-0:

Greta Mjöll
me› fjögur
FÓTBOLTI Greta Mjöll Samúelsdótt-
ir skoraði fjögur mörk fyrir ís-
lenska U19 ára landslið kvenna
sem sigraði gestgjafana Bosn-
íu/Hersegóvínu 5-0 í undankeppni
HM í gær. Greta Mjöll skoraði tvö
mörk gegn Georgíu í síðasta leik
og hefur því skorað sex mörk í
tveimur leikjum. Katrín Ómars-
dóttir skoraði eitt mark. 

Með sigrinum tryggði Ísland
sér sæti í milliriðli en Ísland og
Rússland eru efst og jöfn með sex
stig en Bosnía/Hersegóvína og
Georgía eru án stiga. Rússland
gerði sér lítið fyrir og burstaði
Georgíu 21-0 í gær. Rússland og
Ísland mætast á morgun í hrein-
um úrslitaleik um efsta sæti rið-
ilsins. - þg

Það verður vel fylgst með íslensku kandsliðsmönnum í Svíaleiknum:

Margir íslenskir leikmenn undir smásjánni
FÓTBOLTI Það verður vel fylgst með
leikmönnum ungmennalandsliðs
Íslands í knattspyrnu þegar það
mætir Svíum, en leikurinn fer
fram hinn 11. október í Svíþjóð.
Að sögn Ólafs Garðarssonar, um-
boðsmanns nokkurra leikmanna
liðsins, má búast við því að for-
ráðamenn flestra félaganna í Sví-
þjóð muni fylgjast með leiknum.

„Ég veit til þess að það ætla
margir að fylgjast með leikmönn-
um Íslands í þessum leik. Að sjálf-
sögðu verða þarna menn frá
sænskum félögum og svo verða
einnig forráðamenn enskra liða á
leiknum, þannig að það er um að
gera fyrir leikmenn íslenska liðs-
ins sem þarna verða að vera vel
undirbúnir og standa sig vel.“

Ólafur segist vita til þess að
áhugi á nokkrum leikmanna ís-
lenska liðsins sé fyrir hendi. „Það
verður vel fylgst með Tryggva
Bjarnasyni, Garðari Gunnlaugs-
syni, Sigmundi Kristjánssyni og
Davíð Viðarssyni. Svo veit ég að
það munu einhver félög fylgjast

nokkuð vel með Pálma Rafni
Pálmasyni. Annars eru möguleik-
ar allra leikmanna liðsins jafnir
og ef menn standa sig er aldrei að
vita nema einhver félög vilji fá þá
til sín.“

Tryggvi Bjarnason, leikmaður
KR, er einn af þeim sem líklega
verða í eldlínunni með íslenska
landsliðinu gegn Svíum. Hann er
meðvitaður um að vel verði fylgst
með leikmönnum íslenska liðsins í

leiknum.
„Ég stefni á að komast í at-

vinnumennsku og það yrði bara
gott mál ef ég kæmist út fljótlega.
Til þess að fá möguleika á því að
komast út verð ég að standa mig
vel í leiknum gegn Svíþjóð. Þó
hugur stefni út er ég ekkert að
stressa mig á þessu. Ég verð þá
bara áfram í KR og það er ekkert
nema gott um það að segja.“

-mh

LIÐIÐ GEGN KRÓATÍU Hér sést byrjunarlið Íslands undir 21 árs í leiknum gegn Króatíu á
dögunum en margir þessarra stráka fá tækifæri til að sýna sig gegn Svíum.

ÞORA ÞEIR Latrell Sprewell gæti verið á
leiðinni til LA Lakers. GETTYIMAGES

NBA deildin í körfubolta:

Sprewell á lei›
til LA Lakers?
KÖRFUBOLTI Hinn margfaldi
stjörnuliðsleikmaður, Latrel
Sprewell, leikmaður Minnesota
Timberwolves í NBA deildinni í
körfubolta er nú sterklega orðað-
ur við Los Angeles Lakers. Und-
anfarin ár hafa T’Wolves og
Lakers verið erkifjendur og mæst
í úrslitum Vesturdeildarinnar.
Sprewell, 35 ára er hugsaður sem
lítill framherji hjá liðinu. Ef af
skiptunum verður þarf Sprewell
að skipta um treyjunúmer, því
Kobe Bryant lætur ekki áttuna af
hendi svo auðveldlega. - hh



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



36 30. september 2005 FÖSTUDAGUR

Saumaklúbbar eru
skemmtilegt fyrir-
bæri, gott yfirvarp
til að hitta vinkon-
urnar, borða kökur
og tala um lífið og
tilveruna. Margir
halda því fram að í

saumaklúbbum fari lítið fyrir út-
saumi og prjónaskap en í mínum
saumaklúbbi eru margar öflugar
hannyrðakonur sem framleiða
peysur á færibandi. Ég hef reyndar
farið með hlutverk aulans sem ekk-
ert kann í klúbbi þessum. Handa-
vinnutilburðir mínir hafa ekki ver-
ið glæsilegir. Ég hálfprjónaði trefil
fyrir nokkrum árum sem enn er
uppi í skáp. Svo byrjaði ég á mjög
metnaðarfullu hekluðu ponsjói. Vel

gekk í upphafi við þá iðn en heldur
tók að syrta í álinn þegar ráðgjafi
minn og heklmeistari fór til útlanda
og ég sat ein eftir með óskiljanlega
uppskrift og mánuður í næsta
saumaklúbb.

Ponsjóið var komið úr tísku þeg-
ar ég fann það inni í fataskáp. En
mikil var gleði mín þegar ég í sömu
leit fann gamla krosssaumsmynd
sem ég hafði lagt til hliðar tólf ára
gömul þegar áhuginn á krosssaumi
slokknaði. Ég tók til við myndina og
held svei mér þá að ég hafi fundið
handiðn sem mér líkar vel við. Eini
gallinn er að það getur stundum
verið erfitt að gera eitthvað annað
en að telja út og rýna í myndina. Ég
hef nefnilega tekið eftir að vönustu
handavinnukonur geta haldið uppi

samræðum um flóknustu mál um
leið og þær prjóna kaðlaprjón eða
eitthvað álíka dularfullt.

Það er auðvitað mikilvægur
hæfileiki þó við skiptumst  á sög-
um og slúðrum jafnvel. Ég hélt að í
klúbbnum væru stundum sagðar
krassandi sögur en þær blikna
reyndar allar í samanburði við
Baugsmálin margumræddu. Þvílík
flækja, drama og baktjaldamakk
hjá mektarmönnum með vænum
skammti af ást og afbrýði. Sápuóp-
erur eru greinilega ekki eins fjarri
raunveruleikanum og ég hélt. Og
meðan fréttirnar hljóma eins og
sápuópera er kannski í lagi að ég
missi af uppáhaldssápunum mín-
um því ég er svo niðursokkinn í
krosssaum.

STUÐ MILLI STRÍÐA
SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR HEFUR UPPGÖTVAÐ ÚTSAUM. 

Saumað og spjallað
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Tónlistarskóli Árbæjar í Grafarholti!
Hug á tónlistarnámi? Nú er tækifærið!

Nýr tónlistarskóli í Grafarholtinu. Kennsla fer fram í Ingunnarskóla. 
Kennt á öll helstu hljóðfæri fyrir byrjendur sem lengra komna. 

Nokkur pláss laus á gítar og píanó!
Umsóknir sendist á tölvupósti: tonarb@heimsnet.is

Reyndir og menntaðir kennarar

Tónlistarskóli Árbæjar, Ingunnarskóla
Skoðið vefsíðu okkar:  www.tonarb.net

símar 587 1664  861 6497

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

6 5 1 8 9

6 3 5

8 1 5 2

5 4 6 8 9

3 7

2 9 4 5 8

4 5 6 1

7 4 8

3 6 7 2 4

■ 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.

1 2 6 3 4 9 7 5 8

9 7 8 1 5 6 3 2 4

4 3 5 2 7 8 9 6 1

3 5 2 9 1 7 4 8 6

6 1 7 5 8 4 2 3 9

8 9 4 6 2 3 5 1 7

7 6 9 8 3 2 1 4 5

5 8 3 4 9 1 6 7 2

2 4 1 7 6 5 8 9 3

Lausn á gátu gærdagsins

Neeeei
Eeelsa!!!

ALDREI setjast
niður áður en
ég er kominn í

kútinn!

Hvað þarf marga
fimmtán ára ung-
linga til þess að
skrúfa í peru?

Svona
svona...

hann er þó að
hjálpa til. 

Bara...
eitt....

stökk...
í viðbót. 

Fyrirgefðu.

Hei Nonni... hvernig 
líst þér á nýju 

klippinguna hans 
Lalla?

Mamma, má 
ég fá íssamloku?

Já, já. Æ, æ... það er
bara ein eftir.

Ég sker hana bara í tvennt
svo Hannes geti fengið
líka þegar hann 
vaknar.

Enginn nema bróðir minn getur
jafnvel eyðilagt góðar stundir á
meðan hann er sofandi!

FRÁBÆRLEGA
Þetta ætti að 

hræða burtu allar 
lýs í heiminum!

Allt um atvinnu
á sunnudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Úrvalið 

er í BT

Fifa 06
Besti Fifa leikurinn til þessa.  Meira en 
10,000 leikmenn og hægt er að keppa í 
meira en 20 deildum.  Allir vellirnir, allir 
leikmennirnir og öll stemmingin úr 
fótboltaheiminum.  Nýtt stjórnkerfi þar 
sem leikmenn þurfa að vera nákvæmari 
í sendingum og skotum.  Glænýr 
manager möguleiki er í leiknum þar 
sem hægt er að kaupa og selja 
leikmenn, ráða þjálfara, selja 
auglýsingar og setja upp leikkerfin.  Fifa 
06 er gríðarlega raunverulegur og 
tryggir enn og aftur sæti sitt sem 
vinsælasti fótboltaleikur allra tíma.

Einkunn

PSM Magazine

8.0
Einkunn

Game Informer

8.0

4.989

Burnout Revenge
Burnout Revenge er fjórði og nýjasti 
leikurinn í Burnout seríunni.  Án 
nokkurs vafa besti bílaleikur allra tíma, 
en hér þurfa leikmenn að berjast fyrir 
lífi sínu á vegum úti.  Hér gildir að beita 
bellibrögðum eða vera kaldur úti.  
Hraðinn í Burnout Revenge er 
óhugnanlegur og á sér enga hliðstæðu.  
Árekstrar, hraðakstur, óheiðarleiki og 
stuð…allt lykilorð í Burnout Revenge.

Einkunn

Gamespot.com

9.1
Einkunn

Official 
PS2 Magazine

10
Einkunn

ING.COM
8.9

4.989

4.499
PC-leikur

BT tryggir 

verðið

ÓdýrasturÓdýrastur

á Íslandiá ÍslandiÓdýrastur

á Íslandi

Ódýrastur

á ÍslandiÓdýrastur

á Íslandi



Starfsfólk Íslensku óperunnar
kynnti í gær vetrarstarf sitt og
býður það að vanda upp á fjöl-
breytta dagskrá þar sem allir
ættu að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi.

Hæst ber að venju tvær óp-
erusýningar. Aðalverkefni óper-
unnar á haustmisseri er óperan
Tökin hert, eða The Turn of the
Screw, eftir breska tónskáldið
Benjamín Britten, sem frumsýnd
verður 21. október. Aðalverkefni
vormisseris verður síðan hin sí-
gilda ópera Öskubuska, eða La
Cenerentola, eftir Rossini, sem
verður frumsýnd í febrúar. 

Texti óperunnar Tökin hert er
eftir Myfanwy Piper og byggður
á samnefndri smásögu Henry
James sem kom út árið 1898.
Óperan var frumsýnd í Feneyj-
um árið 1954 og hefur síðan þá
verið sýnd reglulega í öllum
helstu óperuhúsum í heimi, en
þetta er í fyrsta skipti sem óper-
an Tökin hert er sett upp hér á
landi. Leikstjóri er Halldór E.
Laxness og hljómsveitarstjóri er
Kurt Kopecky. Einsöngvarar
eru: Hulda Björk Garðarsdóttir,
Ólöf Kolbrún Harðardóttir,
Gunnar Guðbjörnsson, Hanna
Dóra Sturludóttir, Þórunn Arna
Kristjánsdóttir og Ísak Rík-
harðsson.

Leikstjóri Öskubusku er hins
vegar Paul Suter og hljómsveit-
arstjóri Kurt Kopecky. Ein-
söngvarar eru: Sesselja Krist-
jánsdóttir, Garðar Thór Cortes,
Bergþór Pálsson, Davíð Ólafs-
son, Hlín Pétursdóttir, Anna
Margrét Óskarsdóttir og Einar
Guðmundsson.

Auk þessara stórverkefna
verður ýmislegt annað á dagskrá
óperunnar starfsárið 2005-2006,
þar á meðal óperudeigla, hádeg-
istónleikar, óperufræðsla í sam-
vinnu við Leikhúskjallarann,
samstarf við Leikfélag Akureyr-
ar, óperustúdíó ásamt málþingi
um framtíð Íslensku óperunnar. 

Með óperudeiglunni, sem
verður í samstarfi við Listahátíð
í Reykjavík og fleiri, er hug-

myndin sú að skapa vettvang
fyrir tilraunastarf og nýsköpun á
sviði óperulistar. Tilgangurinn
með deiglunni er að laða áhuga-
sama einstaklinga með ólíka sér-
þekkingu til samstarfs um
ákveðið tilraunaferli sem með
tíð og tíma kann að fæða af sér
áhugaverð verk fyrir óperuhús

21. aldar. Fyrsta samkoma óp-
erudeiglunnar verður haldin í
lok október.

Sérstök áhersla verður lögð á
að bjóða ungu fólki góð kjör á
óperusýningar, en allir 25 ára og
yngri fá 50% afslátt af miðum í
sal á aðalverkefni Íslensku óper-
unnar á haustmisseri. 
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> Ekki missa af ...

... tónleikum Kristínar R. Sigurðar-
dóttur sópransöngkonu í Kópavogskirkju
á morgun, þar sem hún syngur óperu-
aríur og íslensk sönglög.

... sýningunni Hvernig borg má bjóða
þér? sem nú stendur yfir í Hafnarhúsinu.
Henni lýkur um helgina.

... sýningunni Íslensk myndlist 1945-
1960, sem nú stendur yfir í Listasafni Ís-
lands við Fríkirkjuveg.

Brynhildur Guðjónsdóttir mun túlka Edith
Piaf, eina frægustu söngkonu heims, í 80.
skipti á föstudagskvöld. Nú fer hver að
verða síðastur að sjá þessa frábæru sýn-
ingu.

Brynhildur „Piaf“ Guðjónsdóttir hefur
heillað landann með ógleymanlegri túlkun
sinni á Edith Piaf, einhverri eftirminnileg-
ustu söngkonu síðustu aldar, en fyrir hana
hlaut Brynhildur Grímuna – Íslensku leik-
listarverðlaunin sem besta leikkona í aðal-
hlutverki. Sýning Þjóðleikhússins á Edith
Piaf eftir Sigurð Pálsson hefur gengið fyr-
ir fullu húsi á þriðja leikár og á föstudags-
kvöldið er 80. sýning.

Piaf var goðsögn í lifanda lífi. Lífshlaup
hennar var einstakt; hún ólst upp meðal
vændiskvenna og bófa í skuggahverfum
Parísarborgar en með rödd sinni og ein-
stakri túlkun komst hún upp á svið helstu

hljómleikahúsa heims. Við kynnumst konu
sem aldrei afneitaði neinu og allra síst for-
tíð sinni og uppruna, hvað þá ástarsam-
böndum sínum.

Kl. 23.00 
Sveitasöngvamessa Köntrísveitar
Baggalúts verður haldin í Stúdenta-
kjallaranum í kvöld. Leikin verða
sönglög af hljómdisknum Pabbi þarf
að vinna, í bland við sígilda sveita-
söngva bandaríska.

menning@frettabladid.is

Áttatíu sinnum Piaf

Tökin hert og Öskubuska
Íslenska óperan kynnti í gær starfsemi vetrarins. Hæst ber tvær óperusýningar
en fjölmargt annað er á boðstólum.

!

28. sept. – 2. okt. 2005

Reykjavik Jazz Festival

Í kvöld

Í Þjóðmenningarhúsinu eru nú
sýndar þrjár tillögur að byggingu
tónlistarhúss og ráðstefnumið-
stöðvar við Austurhöfnina í
Reykjavík ásamt skipulagi
aðliggjandi svæða.

Í bókasal er vinningstillaga
Portus Group, á þriðju hæð í stofu
Hins íslenska bókmenntafélags
og í tónlistarstofu er tillaga Fast-
eignar/Klasa og í kjallara er til-
laga frá Viðhöfn. Skel tónlistar- og
ráðstefnuhúss Portus Group er
hönnuð af Ólafi Elíassyni og hefur
líkani af henni verið komið fyrir á
lóð Þjóðmenningarhússins.

Í tilefni af sýningunni er
ókeypis aðgangur að öllum sýn-
ingum Þjóðmenningarhússins til
5. október sem er síðasti sýning-
ardagur á tillögunum.

Tillögur s‡ndar fram yfir helgi

VINNINGSTILLAGAN Er til sýnis í Þjóðmenningarhúsinu ásamt tveimur öðrum tillögum.

ÓPERAN ER Í STARTHOLUNUM Hulda Björk Garðarsdóttir söng í gær lag úr óperunni
Tökin hert eftir Benjamin Britten, en hún verður á dagskrá Íslensku óperunnar í haust.
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Sími 533-1100 - www.broadway.is

Miðaverð 1000 í forsölu
1500 við innganginn

laugardaginn
 1. október

ALLIR Á BALL
OG VERÐUM
Í STUÐI MEÐ
H E T J U N U M

hljómsveitin
eftir bolta kemur ball

stórmeistara

dansleikur

Allt fullt af djassi
Lög Guðmundar Ingólfssonar
verða leikin á Guðmundarvöku,
sem haldin verður á Hótel Sögu í
kvöld í tilefni 30 ára afmælis
Jazzvakningar. Tveir píanóleikar-
ar, þeir Jon Weber frá Bandaríkj-
unum og Hans Kwakkernaat frá
Hollandi, sjá um að koma lögum
Guðmundar til skila ásamt þeim
Birni Thoroddsen gítarleikara,
Gunnari Hrafnssyni á bassa og
trommaranum Guðmundi Stein-
grímssyni.

Einnig leikur danski píanóleik-
arinn Arne Forchhammer sem um
þessar mundir er að senda frá sér
nýjan geisladisk.

Guðmundarvaka er einn af
hápunktum djasshátíðarinnar,
sem nú stendur yfir í Reykjavík.
Hátíðin hófst á miðvikudaginn
og stendur fram á sunnudags-
kvöld.

Í kvöld verður einnig mikið um
að vera á Kaffi Reykavík. Þar
verða haldnir tvennir tónleikar.

Klukkan hálfellefu stígur þar á
svið M & M kvartettinn ásamt
þremur gestum. Róbert Þórhalls-
son leikur á bassa, Kjartan
Valdemarsson á píanó, Ásgeir J.
Ásgeirsson á gítar, Ólafur Hólm á
trommur og Kjartan Guðnason á
slagverk, en þau Kristjana Stef-
ánsdóttir og Gísli Magnason sjá
um sönginn.

Þá stígur á svið hljómsveitin
Rodent, sem er skipuð Hauki
Gröndal saxófónleikara, Jakko
Hakala trompetleikara, Lars
Thormod Jenset á bassa og Helga
Svavari Helgasyni á trommur.
Hljómsveitin var stofnuð haustið
2001 þegar Helgi Svavar flutti til
Kaupmannahafnar, en þar bjó
Haukur fyrir.

GUÐMUNDUR INGÓLFSSON Einn af hápunktum djasshátíðarinnar verður Guðmundar-
vaka á Hótel Sögu í kvöld.
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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 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 UPPSELT
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 Aukasýn
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

■ ■ TÓNLEIKAR
� 17.00 Lada Sport og Johnny Poo

troða upp í Gallerí Humar eða frægð
að Laugavegi 59 þar sem Smekk-
leysa plötubúð er einnig til húsa.

� 20.30 Á Hótel Sögu verður efnt til
Guðmundarvöku í tilefni af þrjátíu

ára afmæli Jazzvakningar. Bandaríski
píanóleikarinn Jon Weber og hol-
lenski píanóleikarinn Hans Kwakk-
ernaat leika lög Guðmundar Ing-
ólfssonar ásamt Birni Thoroddsen
á gítar, Gunnari Hrafnssyni á bassa
og Guðmundi Steingrímssyni á
trommur. Danski píanóleikarinn
Arne Forchhammer kemur einnig
fram í tilefni hljómdisks sem kemur
út um þessar mundir.

� 22.30 M & M kvartettinn leikur
djass á Kaffi Reykjavík og fær til sín
þrjá gesti. Fram koma Róbert Þór-
hallsson á bassa, Kjartan Valde-
marsson á píanó, Ásgeir J. Ásgeirs-
son á gítar, Ólafur Hólm á trommur,
Kjartan Guðnason á slagverk og

söngvararnir Kristjana Stefánsdóttir
og Gísli Magnason.

� 23.00 Hljómsveitirnar Nilfisk,
Touch og The Foghorns halda tón-
leika á Grand Rokki.

� Köntrísveit Baggalúts blæs til
sveitasöngvamessu í Stúdentakjallar-
anum við Hringbraut. Leikin verða
sönglög af hljómdisknum Pabbi þarf
að vinna, í bland við sígilda sveita-
söngva bandaríska.

� Brain police spilar í Sjallanum á Ak-
ureyri ásamt sænsku hljómsveitinni
Subsonic Mind og norsku hljóm-
sveitinni Zensor.

� Kvaratettinn Rodent spilar á djasshá-
tíð á Kaffi Reykjavík. Kvartettinn skipa
þeir Haukur Gröndal á altó sax,
Jakko Hakala á trompet, Lars Thor-
mod Jenset á bassa og Helgi Svav-
ar Helgason á trommur.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Einleikurinn Ég er mín eigin

kona eftir Doug Wright verður frum-
sýndur í Iðnó í flutningi Hilmis Snæs
Guðnasonar.

■ ■ SKEMMTANIR
� 23.00 Hljómsveitin Upplyfting

verður með dansleik á Kringlukránni.

� Danshljómsveit Friðjóns skemmtir í
Vélsmiðjunni á Akureyri.

� Garðar Garðars spilar á Catalinu. 

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.

Vi›bur›arík ævi klæ›skiptings
„Þetta er svo falleg saga og hún er
byggð á raunverulegum atburð-
um,“ segir Hilmir Snær Guðnason
um einleikinn Ég er mín eigin
kona, sem hann frumsýnir í Iðnó í
kvöld.

Leikritið fjallar um Charlotte
von Mahlsdorf, klæðskipting sem
fæddist í Berlín árið 1926 og og
hét upphaflega Lothar Berfelde,
en ákvað snemma á lífsleiðinni að
lifa sínu lífi sem kona. 

„Hann fer í gegnum bæði nas-
ismann og kommúnismann á
háum hælum,“ segir Hilmir Snær.
„Hann bjó í Austur-Berlín þangað
til undir lokin að hann fluttist til
Svíþjóðar. Sumir segja að hann
hafi hrakist þangað, en hann vildi
nú ekki viðurkenna það.“

Charlotte von Mahlsdorf lést
árið 2002 þegar hann var í stuttri
heimsókn til vina sinna í Berlín.
Ævi hans var vægast sagt við-
burðarík og alveg á mörkunum að
hægt sé að koma því öllu að á
einni kvöldstund.

„Við völdum þetta verk til sýn-
ingar fyrst og fremst vegna þess
að okkur leist svo vel á þessa
sögu. Höfundurinn sjálfur kynn-
ist þessum manni í Berlín og verð-
ur svo uppnuminn af þessum per-
sónuleika að hann ákvað að skrifa
um hann leikrit.“

Höfundurinn er sjálfur ein af
persónunum í leikritinu, þannig
að Hilmir leikur jafnt höfundinn
sem aðalpersónuna auk 33 ann-
arra persóna sem koma við sögu á
viðburðaríkri ævi Charlotte von
Mahlsdorf.

Doug Wright hefur fengið
margar viðurkenningar, meðal
annars Pulitzer- og Tony-verðlaun-
in fyrir leikritið Ég er mín eigin
kona. Einnig skrifaði hann leikrit-

ið Quills, sem fjallar um mark-
greifann de Sade og hefur verið
kvikmyndað með Geoffrey Rush
og Kate Winslet í aðalhlutverkum.

Aðalpersóna einleiksins,
Charlotte von Mahlsdorf, skrifaði
fyrir um það bil áratug sjálfs-
ævisögu sína, sem ber sama nafn
og leikritið. Þýski kvikmynda-
gerðarmaðurinn Rosa von Praun-

heim gerði skömmu síðar
kvikmynd eftir ævisögunni og
naut til þess aðstoðar Charlottu.

Það var Guðni Kolbeinsson,
faðir leikarans, sem fékk það hlut-
verk að þýða leikritið yfir á ís-
lensku. Leikmynd gerði Grétar
Reynisson en Stefán Baldursson
leikstýrði.

HILMIR SNÆR Charlotte von Mahlsdorf átti sér merka æfi, sem sagt er frá í einleiknum
Ég er mín eigin kona.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

Föstudagur
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Lau. 8. október



FÖSTUDAGUR 30. september 2005

Landsbankinn er bakhjarl sýningarinnar.
Vörðufélagar fá afslátt af miðaverði.

Miðasala í Iðnó // 562 9700 // www.idno.is

Frumsýning   Í kvöld  
2. sýning       sun.       
3. sýning       fim.      
4. sýning       lau.      
5. sýning       sun        

LEIKSTJÓRI: STEFÁN BALDURSSON

30/9
2/10
6/10
8/10
9/10

kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20
kl. 20

UPPSELT
ÖRFÁ SÆTI LAUS
LAUS SÆTI
LAUS SÆTI
LAUS SÆTI

Nokkrir af efnilegustu tónlistar-
mönnum ungu kynslóðarinnar ætla
að troða upp klukkan fimm í dag í
kjallara Kjörgarðs á Laugavegi 59,
nánar tiltekið í Gallerí Humar eða
frægð þar sem Smekkleysa plötu-
búð er einnig til húsa. 

Þarna kemur fram hljómsveitin
Lada Sport sem vermdi annað sæti
músíktilrauna í fyrra og gaf út hina
rómuðu skífu „Personal Humour“.
Hljómsveitin hefur notið tölu-
verðra vinsælda á vefsetrinu
rokk.is og einnig hefur farið gott
orð af tónleikum sveitarinnar. 

Einnig kemur fram hinn þrettán
ára gamli Johnny Poo, eða Jóhann
Páll Jóhannsson, sem fyrir stuttu
sendi frá sér lagið „Hvar er Guð-
mundur?“ Þessi ungi tónlistarmað-

ur hefur vakið verðskuldaða at-
hygli og undrun fyrir hæfileika

sína og ætlar að taka nokkur lög í
dag. ■

JÓHANN PÁLL Kemur fram í plötubúð Smekkleysu í dag ásamt hljómsveitinni Lada
Sport.

Ungt og smekklaust
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**** af 5 mögulegum - DV
Frábær fjölskylduskemmtun! - Fréttablaðið

eftir Thomas MEEHAN, Charles STROUSE & Martin CHARNIN

Sun. 2/10 kl. 14
Sun. 16/10 kl. 14 
Laug. 22/10 kl. 15
Miðasala í 
s:551 4700 alla daga
frá kl.13-17 í gamla
AUSTURBÆJARBÍÓI

www.annie.is 
www.midi.is



> Plata vikunnar ...

THE ROLLING STONES: 
A Bigger Bang

„Eftir 41 árs út-
gáfuferil tekst The
Rolling Stones að
gera það sem eng-

inn átti von á, að gera góða plötu.
Keith Richards er guð sem öllum
leikskólabörnum ætti að kenna að
dýrka.“ BÖS
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COLDPLAY
Breska hljóm-
sveitin er á
toppi X-listans
með lagið Fix
You. 

[ TOPP 10 ]
X-IÐ 977 - VIKA 30

COLDPLAY 
Fix You

GORILLAZ 
Dare

FULLI KALLINN 
Before 2000

NÚMER NÚLL 
Hér á allt að fá að flæða

IAN BROWN 
All Ablaze

MARK LANEGAN 
Hit The City

311 
Don't Tread On Me

GOLDIE LOOKIN CHAIN 
Your Missus Is Nutter

DEPECHE MODE 
Precious

SYSTEM OF A DOWN 
Old School Hollywood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Villingarnir í Bloodhound Gang
hafa nýverið gefið út plötuna
Hefty Fine. Það þarf ekki annað
en horfa á umslagið til þess að
átta sig á að hljómsveitin hefur
húmor og tekur sjálfa sig pass-
lega alvarlega.

Þeir verða seint sakaðir um að
vera kórdrengir. Þekktasta lagið
þeirra er um klámmyndaleikkon-
una Chasey Lain og þegar þeir
komu hingað til lands vöktu tón-
leikar þeirra mikla athygli. Barn-
ungar stúlkur voru dregnar upp á
svið og kysstu þar hljómsveitar-
meðlimi. Sjálfur vill Jimmy Pop
ekki meina að þeir séu verri en
aðrir. „Við erum bara partíhljóm-
sveit,“ segir hann, en hljómsveitin
var stödd í Þýskalandi og er vænt-
anleg hingað til lands í lok janúar.

Partí, brennivín og íslenskar
stelpur eiga hug Jimmys sem
hlakkar mikið til að koma hingað
aftur. „Ég kom fyrst til Íslands
þegar ég var fimmtán ára en gat
ekki notið landsins til fullnustu, „
segir Jimmy en Bloodhound Gang
hefur komið hingað nokkrum
sinnum og hitaði meðal annars
upp fyrir Blur. „Það var mikið
fjör,“ segir Jimmy sem segist eiga
góðar minningar héðan.

Hann segir rokksenuna í dag
vera skemmtilega og nefnir með-
al annars hljómsveitina Franz
Ferdinand sem góðan fulltrúa
hennar. Þá segist hann ekki nenna
að semja pólitíska texta. „Það yrði
þá bara Bush er hálfviti, endur-
tekið nokkrum sinnum,“ útskýrir
hann. „Við erum í þessu til að
skemmta okkur,“ bætir hann við. 

Nýji diskurinn frá Bloodhound
Gang er öllu rokkaðri en aðdáend-
ur sveitarinnar eiga að venjast.
„Það er rétt, enda kemur Ville
Valo við sögu á plötunni,“ segir
Jimmy en Ville þessi er Finni og
þekktastur fyrir að vera for-
sprakki rokksveitarinnar HIM.
Hann segir þó að þeir haldi fast í
hugsjónir hljómsveitarinnar, að
búa til tónlist sem fólk geti
skemmt sér yfir. „Hljómsveitin
varð til þegar bassaleikari sveit-
arinnar byrjaði að vinna fyrir sér
með tónleikahaldi og bjórsölu í
heimahúsi á meðan hann var í há-
skólanum,“ segir hann.

Það þarf ekki mikinn snilling
til að sjá að Bloodhound Gang er
fátt heilagt. Jimmy segir meðal
annars að hann hafi einu sinni
dottið í það með Britney Spears.
„Hún er rosaleg hörð í drykkjunni
og drakk viský af stút, algjörlega
hvítt drasl,“ segir hann, en sjálf-
um þykir Jimmy ekki mikið til
tónlistar hennar koma. „Það er
óþolandi þegar ég hitti persónur

sem maður hefði haldið að væru
algjör fífl en reynast síðan ótrú-
lega skemmtilegar,“ viðurkennir
hann og lumar augljóslega á fleiri
sögum úr heimi rokkara. „Vinur
okkar úr Jackass svaf hjá Jessicu
Simpson,“ segir hann, en Jimmy
er mikill andstæðingur raunveru-
leikaþátta poppstjarnanna. „Ferill
okkar er í það minnsta ekki í það
mikilli lægð að við þurfum á slíku

að halda,“ segir hann og hlær. Í
því augnabliki kemur umboðs-
maður sveitarinnar, Ruth, í sím-
ann og segir viðtalinu lokið. „Ég
var að fara segja fylleríssögur af
þér,“ svarar Jimmy og hlær. Um-
boðsmaðurinn tekur vandræða-
lega undir hláturinn, en Ruth er
auðheyrilega fegin að vafasamar
sögur af henni fara ekki í blaðið.

freyrgigja@frettabladid.is

Fyllerí með Britney Spears

BLOODHOUND GANG Villingarnir í Bloodhound Gang hafa gefið út nýja plötu sem þykir ögn rokkaðri en áður. Þeim er fátt heilagt og
láta sér ekkert fyrir brjósti brenna. 

tonlist@frettabladid.is

Í SPILARANUM HJÁ RITSTJÓRNINNI

Architecture in Helsinki: In Case We Die, Kaiser Chiefs:
Employment, The Boy Least Likely To: The Best Party Ever, 
Ray Lamontagne: Trouble, The Fiery Furnaces: Gallowbird's 
Park, Jack Johnson: In Between Dreams
Sufjan Stevens: Come On Feel the Illinoise.

Reggaehljómsveitin Rætur heldur tvenna tón-
leika um helgina. Á laugardaginn spilar hún í
Stúdentakjallaranum og á sunnudaginn á Oli-
ver. Hljómsveitin er skipuð þeim Petter Winn-
berg, Guðmundi Kristni Jónssyni, Sigurði Guð-
mundssyni, Mikael Svensson, Guðmundi Pét-
urssyni og Helga Svavari. „Þetta er reggíhljóm-
sveit og markmiðið okkar er að spila gamalt
reggí og kynna klassíkina fyrir Íslendingum,“
segir Petter Winnberg, söngvari hljómsveitar-
innar. 
„Það er svo oft þannig að fólk þekkir reggí lítið
og kannski bara og eingöngu lagið No Woman
No Cry. Okkur langar að kynna þessa stefnu bet-
ur fyrir Íslendingum og vonumst til að geta gert
það af alvöru. Við ætlum að spila fullt af virki-
lega fallegum reggílögum eftir tónlistarmenn
sem fæstir þekkja en eru afar mikilvægir í
reggísenunni. Á laugardaginn verður því alvöru
reggíkvöld á Stúdentakjallaranum,“ segir Petter. 

Kynna klassískt reggae

> Popptextinn ...

Who cares if you’re Jewish, 
And your breath smells of garlic, 
And your nose is a shiny red light. 
To me you are gorgeous, 
And everything’s right, 
When I turn off the living room light.

- The Kinks syngja um ljótleikann í laginu
When I turn off the living room light.

Waldorf uppeldisfræði á Íslandi!

Fegurð  - Ró - Gleði

Nýr hópur frá januar 2006.
Upplýsingar:

waldorf.isl@get2net.dk 
45-43425113

Íslenska hljómsveitin Brain
Police, Subsonic Mind frá Svíþjóð
og Zensor frá Noregi munu næstu
mánuði ferðast um Ísland, Svíþjóð
og Noreg en ferðalagið er í sam-
vinnu við Nordic Culture Fund.

Ferðalagið hófst í gær þar sem
sveitirnar spiluðu í Tónlistarþró-
unarmiðstöðinni. Í dag átti svo að
leggja upp í langferð með gestina
og halda norður á Akureyri til að
spila á Sjallanum. „Leyfa þeim að
kynnast menningunni í höfuðstað
Norðurlands,“ segir Vilhjálmur
Sanne, umboðsmaður Brain

Police. Það verður þó ekki bara
rokkað út í eitt því gestum gefst
kostur á að spjalla við hljómsveit-
armeðlimi. „Þeir ætla að halda
stutta fyrirlestra og deila með
fólki reynslu sinni,“ segir Vil-
hjálmur og bendir á að í gærkvöldi
hafi verið blátt bann á bæði tóbak
og vín og svo verði og í kvöld. „Við
viljum að foreldrar komi með
börnum sínum og hlusti á góða
rokktónlist,“ segir hann.

Það var sænska hljómsveitin
Subsonic Mind sem hafði frum-
kvæði að þessari reisu.“

Trommarinn í þeirri hljómsveit
býr hér á landi og benti á Brain
Police,“ segir Vilhjálmur. Lokatón-
leikar hljómsveitanna þriggja
verða svo á Gauknum næstkom-

andi laugardagskvöld en þá verð-
ur 20 ára aldurstakmark. „Héðan
förum við svo til Noregs og ljúk-
um ferðalaginu í Svíþjóð,“ segir
Vilhjálmur.

Brain Police í 
norrænt samstarf

BRAIN POLICE Spilaði í gær í
Tónlistarþróunarmiðstöðinni og
heldur í dag til Akureyrar þar sem
hún mun spila ásamt Subsonic
Mind og Zensor í Sjallanum

RÆTUR Hljómsveitin ætlar að leika klassískt reggí fyrir
Íslendinga um helgina og er afar hugleikið að kynna þessa
tegund tónlistar. 
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Eins og heimil-
isleysingjar
Tískuhönnuðurinn Valentino hef-
ur gagnrýnt leikkonurnar Juliu
Roberts og Cameron Diaz fyrir að

kunna ekki að
klæða sig.
Gamli kjóla-
hönnuðurinn
virðist sakna
gömlu og
glæsilegu tím-
anna þegar
stjörnur hvíta
tjaldsins voru
alltaf óaðfinn-
anlegar í útliti. 

„Í dag sjáið
þið Juliu Ro-
berts og
Cameron Diaz
sprangandi um
í druslulegum

íþróttafötum,“ sagði Valentino
hneykslaður. „Útgangurinn á
þeim er svo hræðilegur að þær
líta út fyrir að vera heimilislaus-
ar. Í gamla daga höfðu konur
meira stolt en þetta og pössuðu
upp á útlit sitt. Þær skiptu um föt
tvisvar eða þrisvar á dag og voru
alltaf með fullkomna hár-
greiðslu.“

CAMERON DIAZ
OG JUSTIN TIM-
BERLAKE Tískuhönn-
uðurinn Valentino er
sennilega ekki mjög
hrifinn af klæðaburði
Justins Timberlake.

„Should I stay or should I go?“
söng hljómsveitin Clash forðum
daga. Sá texti snérist reyndar um
einnar nætur gaman. Þegar flug-
völlurinn kom á sínum tíma tjöld-
uðu menn ekki til einnar nætur
heldur til frambúðar. Nú virðist
hjónaband miðborgarinnar og
flugvélanna vera í hættu og sitt
sýnist hverjum um hver eigi að
vera nýja „konan“ í lífi Reykja-
víkur ef til skilnaðar kemur.

Andstæðingar brotthvarfs
flugvallarins hafa sumir sagt að
flugvélaniðurinn sé jafn samofinn
borginni og styttan af Ingólfi Arn-
arsyni eða Hallgrímskirkja.
Stuðningsmenn benda á að þarna
sé svo gott byggingarland að ekki
eigi að sóa því fyrir einhverjar
„rellur“. Enn aðrir benda á að
þarna sé nauðsynleg samgönguæð
milli borgarinnar og landsbyggð-
arinnar. 

Stjórnmálamenn hafa nánast
borist á banaspjótum um hvað
skal gera þannig að Reykjavíkur-
borg ákvað að efna til hugmynda-
samkeppni meðal íbúa sinna.
Fréttablaðið tók forskot á sæluna
og fékk nokkra valinkunna ein-
staklinga til að viðra hugmyndir
sínar um flugvöllinn og Vatns-
mýrina

Á ÉG A‹ 

FARA E‹UR EI

> „Fyrst og fremst þarf að
tryggja að á Vatnsmýrar-
svæðinu verði líf og að þang-
að sæki fólk. Það er allt of
mikið af svæðum, meira að
segja grænum svæðum, í
borginni sem enginn fer um
af því að það virðist ekki gert
ráð fyrir því að fólk sé á ferli.
Útivistarsvæðið í Nauthóls-
vík finnst mér mjög vel
heppnað, þar er mikið líf og
ég vona að það fái að teygja
sig enn lengra inn á Vatns-
mýrarsvæðið í framtíðinni.“

EYRÚN MAGNÚS-
DÓTTIR, ÞÁTTA-
STJÓRNANDI KAST-
LJÓSS

> „Mín persónlega skoðun er sú að flugvöllurinn eigi
að fara. Ég vil sjá eðlilega borgarbyggð á þessu svæði
að hætti erlendra stórborga. Þröngar götur og fáa bíla.
Reiðhjólafólki yrði gert hærra undir höfði en borgin
hefur þegar gert. Ég vill sjá ungt fólk setjast þar að og
að svæðið hafi tengingu við háskólann í ljósi þess að
Háskóli Reykjavíkur á að koma hinumegin. 

ELÍAS JÓN GUÐJÓNSSON, 
FORMAÐUR STÚDENTARÁÐS

> „Ég vil flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni,
þrátt fyrir að ég búi í Hafnarfirði. Þetta segi
ég þrátt fyrir að það sé jafn langt fyrir mig að
keyra suður í Keflavík eða inn á Reykjavíkur-
flugvöll. Ég sé engan betri kost fyrir Vatns-
mýrina; nema þá helst að breyta svæðinu í
allsherjar útivistarparadís fyrir landsmenn.
Nú þegar hefur nýja Hringbrautin orðið til
þess að mjög seinfarið er um þetta svæði og
ætli menn að setja þar 5000 manna byggð í of-
análag, mun það strax kalla á enn stærri um-
ferðarmannvirki og umferðartafir. Ég hef
áhyggjur af þessari miklu umferð og kýs því
óbreytt ástand í Vatnsmýrinni.“ 

JÓNSI, SÖNGVARI Í 
Í SVÖRTUM FÖTUM

> „Ég vil gjarnan losna við flugvöllinn úr
Vatnsmýrinni og byggja flott íbúða- og
útivistarsvæði í staðinn þar sem nútíma-
legur arkitektúr fengi að njóta sín,“ segir
Harpa Einarsdóttir fatahönnuður. „Mér
finnst þetta ákaflega fallegt svæði og
myndi gjarnan vilja búa þar. Ég er mjög
hrifin af Öskjuhlíðinni og mér finnst Perl-
an falleg. Það mætti tengja þetta svæði
við Perluna og leggja áherslu á náttúruna
í bland við flottar byggingar.“ 

HARPA EINARSDÓTTIR, FATA-
HÖNNUÐUR

> „Ég myndi vilja fá íbúðabyggð á svæðið og burt með flugvöllinn,
hann getur verið annars staðar. Ég myndi vilja sjá einhvers konar
tengingu við háskólasvæðið og þá einhvers konar verslanir og
markaði, jafnvel flotta íbúðabyggð. Þá vildi ég ekki fá mikið af
blokkum eða allavega ekki of háar heldur frekar einbýlishús og
raðhús. Ég myndi vilja að HR myndi fá betri stað í Vatnsmýrinni
en undir Öskjuhlíðina því það er svo frábært íbúðarsvæði. Ég held
þetta gæti orðið alveg einstakt svæði fyrir blómstrandi mannlíf og
ég ætla að panta mér lóð um leið og það losnar.   

SÓLEY KRISTJÁNSDÓTTIR, 
PLÖTUSNÚÐUR OG NEMI
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breiðin akranesi
laugardagskvöldið 
1. október
 nasa laugardag
8. október

nýja lagið „hún“ 
komið í spilun 
á öllum betri útvarpsstöðvum. 

ný plata í verslanir 
í byrjun nóvember

www.skitamorall.is

> „Það er mikil þörf á að sameina Listahá-
skóla Íslands undir eitt þak og ég væri því
til í að sjá stóra byggingu í Vatnsmýrinni
þar sem nemendur Listaháskóla Íslands
geti unnið saman og allar deildirnar
myndu njóta góðs af hver annarri,“ segir
leiklistarneminn Þorbjörg Helga Þorgils-
dóttir. „Þetta er fallegt svæði og þó flug-
völlurinn hafi aldrei farið í taugarnar á
mér held ég að kominn sé tími til að nýta
svæðið betur. Núna er þetta statt þannig að
leiklistin og tónlistin er undir sama þaki,
grafísk hönnun, arkitektadeildin og fata-
hönnunardeildin er í sama húsi og mynd-
listardeildin er einhvers staðar allt annars
staðar. Ég held það væri upplagt að færa
alla starfsemina í stóra og flotta byggingu
í Vatnsmýrinni og sérstaklega er skemmti-
legt að Háskóli Íslands yrði þarna við hlið-
ina og því myndi svæðið vera sannkallað
háskólasvæði fyrir ungt fólk.“

ÞORBJÖRG HELGA
ÞORGILSDÓTTIR LEIK-
LISTARNEMI



Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 

Sýnd kl. 4 í þrívídd

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára
Sýnd í Lúxus kl. 4, 6, 8 og 10

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 4 ÍSLENSKT TALSýnd kl. 8 og 10.30  B.i. 16 ára

★★★
-ÓHT Rás 2

★★★
-HJ MBL

★★★
-SV MBL

Sýnd kl. 4 og 6 Miðaverð 450 kr. ÍSLENSKT TAL

Óbeint framhald af 
þáttaröðinni Jesú og 
Jósefína sem var sýnd við 
miklar vinsældir á Stöð 2 
síðustu jól.

Skemmtileg ævintýramynd með íslensku tali.

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Red Eye kl. 6, 8, 10 og 12 Miðnætursýn.
Óskar & Jósefína kl. 6
Bewitched kl. 8
The Man kl. 10

Sýnd kl. 8, og 10.20

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

My Summer of Love / Sumarást Sýnd kl. 6
You bet your Life / Teningnum er kastað
Sýnd kl. 8
Something like Happiness / Eins konar 
hamingja Sýnd kl. 10

Sýnd kl. 6  ÍSLENSKT TAL

Óbeint framhald af 
þáttaröðinni Jesú og 
Jósefína sem var sýnd við 
miklar vinsældir á Stöð 2 
síðustu jól.

Skemmtileg ævintýramynd með íslensku tali.

Kate Moss er komin í meðferð í
Bandaríkjunum. Fyrirsætan góð-

kunna flaug með þotu til Arizona-
eyðimerkurinnar þar sem hún dvelur
á einni dýrustu meðferðarstofnun í
heiminum, The Meadow Clinic. Hún
mun ekki fá leyfi til
að hafa samband
við neinn, hvorki í
persónu né síma.
Meðferðarstofn-
unin hefur hýst
nokkra meðlimi
þotuliðsins en
þar hafa meðal
annars Tara
Palmer Tom-
kinson, Kerry
Katona, Mich-
ael Barrymore
og Whitney
Houston dvalið. 

Charlotte Church hefur valið
draumadrykkjuliðið sitt og einnig

draumadrykkjufélagann en þann
heiður fékk söngvarinn Liam Gall-
agher. Söngkonan nefndi sex stjörn-

ur sem hún væri
til í að drekka
með og eru það
meðal annars
kærasti hennar,

Gavin Henson,
leikarinn James
Nesbitt, skemmti-
krafturinn Lee

Evans og spjall-
þáttastjórnand-
inn Paul
O'Grady. Einnig
valdi hún Vict-
oriu Beckham.
„Ég væri til í að
sjá hana fulla.
Ég held hún sé
mjög fyndin.“

Leikkonan Erika Christensen
hefur lýst því yfir að hún hafi í

huga að gerast söngkona, án þess
þó að hætta að leika. Christensen
hefur skemmt vinum sínum með
sönghæfileikunum árum saman og
hefur nú ákveðið
að deila þeim
með öllum
heiminum. „Ég
hef hugsað um
að hefja
söngferil og
ég hugsa
að ég
muni gera
þetta. Það
versta er
að mig
langar að
syngja eigið
efni og ég á
ekkert,“ segir
hún.

FRÉTTIR AF FÓLKI



Debra Messing hefur
varað framleiðendur

þáttanna Will & Grace
við því að leikarinn
Eric McCormack geti
verið með óskunda
þegar fyrsti þátturinn í
nýrri seríu verður
sýndur í beinni út-
sendingu. Messing
segist fullviss um að

McCormack fari út
fyrir handritið og segi

grófan brandara. „Það
er það sem ég er
hræddust við. Hann er
svo fljótur að hugsa og

orðin koma bara út og
oft er hann mjög fyndinn en

líka oft mjög óviðeigandi,“ segir
hún.

Elton John býður aðdáendum sín-
um bestu jólagjöf sem þeir geta

hugsað sér, hann sjálfan. Reyndar er
gjöfin ekki beinlínis gefins en það
kostar kaupandann 850 þúsund
pund að fá skemmtiatriði frá Elton.

Allur ágóði rennur
þó til Alnæmissam-
taka söngvarans.
Allt að fimm hund-
ruð manns mega
koma á tónleikana
svo lengi sem at-
burðurinn er ekki
auglýstur. 

Paris Hilton ætlar sér að gefa út
aðra bók en í þetta sinn vill hún

að aðdáendur sínir
skrifi hana. Bókin
mun heita Your
heiress diary: Con-
fess it all to me og
verður framhald af
bók hennar, Con-
fessions of an
heiress. Að hluta
til mun nýja
bókin innihalda
tóma dagbók
sem eigendur
geta svo skrif-
að leyndar-
málin sín í.

Sharon Osbourne segir Ozzy hafa
haldið framhjá sér með barnfóstr-
unni kvöldið sem sonur þeirra,
Jack, fæddist. „Ozzy var blindfull-
ur þegar hann kom á spítalann,
hrundi svo niður og fór heim. Að-
stoðarmaður minn kíkti við heima
til þess að athuga hvort ekki væri

allt í lagi en kom að honum í rúm-
inu með barnfóstrunni. Hún var
ekki falleg ljóska, hún var ljót og
gömul belja!“ segir Sharon. 

Hún segir Ozzy þó að lokum
hafa gefist upp á að halda framhjá
eftir að hún heimtaði að hann færi
í alnæmispróf og lét hann seinna

halda að
prófið væri
jákvætt. „Ég
vildi hræða
hann og mér
tókst það svo
sannarlega,“
segir hún. 

Ozzy og Sharon 
Osbourne

Ozzy hélt framhjá



VIÐ TÆKIÐ ÞÓRGUNNUR ODDSDÓTTIR HLÆR SIG MÁTTLAUSA YFIR HINUM ÍSLENSKA BACHELOR.

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Tobbi tvisvar (5:26) 18.25 Villt dýr (1:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Perfect Strangers 13.25 George Lopez
13.45 Dauðdagi Díönu prinsessu (e) 14.30
LAX 15.15 Jag 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.40

L’ANGLAISE 
ET LE DUC

▼

BÍÓ

20.00

ARRESTED DEVELOPMENT

▼

GAMAN

21.00

OUTFOXED

▼

BÍÓ

22.30

DIRTY SANCHEZ

▼

NÝTT

19.05

MOTORWORLD

▼

ÍÞRÓTTIR

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 2005 9.35 Oprah Win-
frey 10.20 Ísland í bítið 

19.35 The Simpsons 9 
20.00 Arrested Development (8:22) (Tómir

asnar) Einn besti gamanþáttur síðari
ára. Michael Bluth er sá eini í lagi í
léttgeggjaðri fjölskyldu. 

20.30 Idol Sjtörnuleit 3 (1:45) (Áheyrnarpróf)
Rúmlega 1400 keppendur skráðu sig
til leiks í Idol – Stjörnuleit en haldin
voru áheyrnarpróf víða um land. 

21.25 Two and a Half Men (22:24) 
21.50 Entourage (5:8) 
22.15 Blue Collar TV (5:32) .
22.40 Jeepers Creepers 2 (Skrímslið) Hryll-

ingsmynd. Stranglega bönnuð börn-
um.

0.20 Holiday Heart 1.55 Some Girl (Bönnuð
börnum) 3.20 Biker Boyz 5.05 Fréttir og Ís-
land í dag 6.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

18.30 Ungar ofurhetjur (19:26) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Latibær

20.40 Hertoginn og hefðarkonan (L’anglaise
et le duc) Frönsk bíómynd frá 2001
um skoska aðalskonu og fyrrverandi
elskhuga hennar, hertogann af Or-
leans, sem lenda hvort í sinni fylking-
unni í frönsku byltingunni. Leikstjóri er
Eric Rohmer og meðal leikenda eru
Jean-Claude Dreyfus, Lucy Russell,
Alain Libolt og Charlotte Véry.

22.45 Áhætta (Risk) Spennumynd frá 2000
um starfsmann tryggingafélags sem
dregst inn í svikamál. Kvikmyndaskoð-
un telur myndina ekki hæfa fólki yngra
en 12 ára. 

0.15 Grafreitur með útsýni 1.50 Útvarpsfréttir
í dagskrárlok 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Seinfeld (20:24) 
19.30 Íslenski listinn 
20.00 Joan Of Arcadia (13:23) (Recreation)

Sagan af Jóhönnu af Örk færð í nú-
tímann.

21.00 Outfoxed Heimildarmynd sem vakti
gífurleg viðbrögð í Bandaríkjunum
sem og um heim allan. Myndin rann-
sakar innra gangverk fjölmiðlaveldis
Rupert Murdoch, með Fox News-
fréttastöðina í broddi fylkingar. Hverjar
eru afleiðingar þess að sífellt stærri
risafyrirtækjasamsteypur eru að eign-
ast allar fréttastofur Bandaríkjanna?

22.30 Kvöldþátturinn (brot af því besta) 

23.10 Hell's Kitchen (5:10) 0.00 David Lett-
erman 0.50 David Letterman 

23.00 Battlestar Galactica 23.50 Leitin að ís-
lenska bachelornum (e) 0.45 Tvöfaldur Jay
Leno (e) 2.15 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Leitin að íslenska bachelornum (e) 
19.20 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 The King of Queens (e) 
20.00 Charmed
20.45 Complete Savages
21.15 Ripley’s Believe it or not! 
22.00 The Jamie Kennedy Experiment 

22.30 Dirty Sanchez Í þættinum kynnumst
við nýjum fleti á því hvað sársauki
getur verið, þegar við fylgjumst með
þremur Wales-búum og einum brjál-
uðum Lundúnabúa. Fjórmenningarnir
eiga það sameiginlegt að bera enga
virðingu fyrir eigin öryggi og virðast
ekkert hræðast. 

17.35 Cheers 18.00 Upphitun

6.00 Kissed by an Angel 8.00 Benny and Joon
10.00 Overboard 12.00 Duplex 14.00 Kissed by
an Angel 16.00 Benny and Joon 18.00 Overbo-
ard 20.00 Duplex Frábær gamanmynd. Aðalhlut-
verk: Drew Barrymore og Ben Stiller. 22.00
Monster Sláandi verðlaunamynd, byggð á sann-
sögulegum atburðum. 0.00 The 51st State
(Stranglega bönnuð börnum) 2.00 They (Strang-
lega bönnuð börnum) 4.00 Monster (Stranglega
bönnuð börnum).

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Gastineau Girls 13.00 The E! True
Hollywood Story 14.00 101 Most Shocking Moments in...
15.00 E! Entertainment Specials 16.00 Style Star 16.30
Style Star 17.00 Dr. 90210 18.00 E! News 18.30
Gastineau Girls 19.00 America’s Sweetheart 20.00 101
Most Shocking Moments in... 21.00 Rich Kids: Cattle Dri-
ve 22.00 E! Entertainment Specials 23.00 E! News 23.30
Gastineau Girls 0.00 America’s Sweetheart 1.00 Rich
Kids: Cattle Drive 

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og end-
ursýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

18.40 Gillette-sportpakkinn 
19.05 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

það nýjasta í heimi akstursíþrótta.
Rallíbílar, kappakstursbílar, vélhjól og
ótal margt fleira. 

19.30 UEFA Champions League Fréttir af leik-
mönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.

20.00 A1 Grand Prix (Heimsbikarinn í
kappakstri) Útsending frá kappakstri á
Brands Hatch í Englandi síðasta
sunnudag.

21.50 K-1 Það er komið að úrslitakeppni K-
1, World GP 2004 Final í Japan. Kepp-
endur eru Remy Bonjasky, Ernesto
Hoost, Peter Aerts, Francois Botha,
Ray Sefo, Musashi, Kaoklai Kannorsing
og Mighty Mo.

18.10 Olíssport 

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:Bobby úr kvikmyndinni U turn árið 1997.

„40,000 people die every day, Darrell.
How come you're not one of 'em?“

Árstíð raunveruleikasjónvarpsins er
runnin upp og framundan eru spennandi
tímar. Ný sería af America´s Next Top-
model hefur hafið göngu sína, íslenski
bachelorinn er farinn í loftið og Idolið
byrjar í kvöld. Íslenskar sjónvarpsstöðv-
ar keppa við ameríska risann og fram-
leiða íslenska raunveruleikaþætti í gríð
og erg. Sumt virkar en annað ekki. Sumar
hugmyndir verða nefnilega bara kjána-
legar þegar búið er að setja þær í íslenskt
samhengi.

Íslenski bachelorinn er klárlega í þeim
hópi. Horfði á þáttinn um daginn og leið
vægast sagt undarlega. Fannst eins og ég
væri að horfa á hryllingsmynd því ég
þurfti að fela mig á bak við púða í vand-

ræðalegustu senunum. Skalf af viðbjóði
og fór hjá mér fyrir hönd þátttakendanna.
Svona svipað og þegar ég sá búninginn
hennar Selmu í Evróvisjón og afneitaði
eigin þjóðerni. 

Þegar leið á þáttinn áttaði ég mig
smám saman á því að þetta var allt saman
sprenghlægilegt. Stjórnendum Skjás eins
hafði gjörsamlega mistekist að yfirfæra
ameríska bachelorinn yfir í íslenskan
veruleika en í staðinn hafði þeim, alveg
óvart, tekist að búa til frábæran gaman-
þátt.

Stelpunum á Stöð tvö tekst varla að fá
mig til að hlæja og Spaugstofan er orðin
dálítið þreytt. Íslenski bachelorinn er
hins vegar sorglega fyndinn. Þegar mað-

ur er búinn að jafna sig á mesta kjána-
hrollinum er ekki annað hægt en að skella
upp úr. Því þótt konseptið virki ekki,
umgjörðin sé hallærisleg og
markmiðið fáránlegt er þáttur-
inn svo innilega bjánalegur að
maður getur ekki annað en
hlegið.

Svo styttist í að ástar-
fleyið leggi úr höfn. Ég get
ekki beðið.

8.00 Sherwood Craig 8.30 Um trúna og tilveruna
9.00 Maríusystur 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce
Meyer 10.30 T.D. Jakes 11.00 Robert Schuller
12.00 Samverustund (e) 13.00 Joyce Meyer 13.30
Blandað efni 14.30 Ron Phillips 15.00 Kvöldljós
16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Dr.
David Cho 17.30 Freddie Filmore 18.00 Mack
Lyon 18.30 Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan –
fréttir á ensku 20.00 Vatnaskil Hvítasunnukirkjan
Fíladelfía 21.00 Mack Lyon Í leit að vegi Drottins
21.30 Acts Full Gospel 22.00 Joyce Meyer 22.30
Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan – fréttir á
ensku 0.00 Miðnæturhróp 0.30 Nætursjónvarp
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Fyndnasti flátturinn á skjánum

ENSKI BOLTINN

▼

▼

▼

▼

14.00 WBA – Charlton frá 24.09 16.00 Chel-
sea – Aston Villa frá 24.09 18.00 Að leikslok-
um (e) 

19.00 Upphitun
19.30 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“ (e) 
20.30 Upphitun (e) 
21.00 Að leikslokum (e) 
22.00 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“ (e) 

23.00 Dagskrárlok

▼

HVER SKYLDI
BACHELORINN VERA?

Er hann bróðir þinn, frændi,
vinur eða bólfélagi? Lítið

land, svo þú hlýtur að þekkja
hann.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Fréttir 12.45 Veður 12.57 Dánarfregnir
13.00 Van Morrison í sextíu ár 14.03 Útvarps-
sagan 14.30 Miðdegistónar 15.03 Útrás 16.13
Dixiland 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir 18.24 Augl.

18.25 Spegillinn 18.50 Dánarfregnir 19.00
Lög unga fólksins 19.30 Útrás 20.30 Kvöld-
tónar 21.00 Sönglagasafn 21.55 Orð kvölds-
ins 22.15 Pipar og salt 23.00 Kvöldgestir 

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 

10.00 Fréttir 10.03 Brot úr degi 12.03 Hádeg-
isútvarp 12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland
16.00 Fréttir 16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2
18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar

18.25 Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og
Kastljósið 20.00 Popp og ról 22.00 Fréttir 

22.10 Næturvaktin 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 6.50 Bæn 7.30 Morgunvaktin
9.05 Óskastundin 9.50 Leikfimi 10.13 Sagna-
þættir Jóns Helgas. 11.03 Samfélagið í nær-
mynd 12.00 Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing 14.03 Birta 15.03 Allt og
sumt 17.59 Á kassanum. 18.30 Fréttir Stöðvar
2 19.00 Ísland í dag 

19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00
Margrætt e. 21.00 Á kassanum e. 21.30 Há-
degisútvarpið e. 22.00 Úrval úr Allt & sumt e.
23.00 Hrafnaþing e. 0.00 Birta e. 1.00

Margrætt e. 2.00 Úrval úr Allt & sumt e. 

7.00 Fréttir 7.03 Morgunútvarpið 9.03
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Sigurði G.
Tómassyni.

0.10-6.00 Ljúfir 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 með Gesti Einari 

8.00 Arnþrúður Karlsd. 10.00 Rósa Ingólfsdótt-
ir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið 13.00
Ylfa Lind 14.00 Kjartan G. Kjartansson 15.00

Hildur Helga 17.00 Gústaf Nielsson 18.00
Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arnþrúður
Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00
Kjartan G. Kjartansson 0.00 Hildur Helga 2.00
Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00
Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsd.

Stjörnur morgundagsins
Nú er að hefjast ný sería af

hinu geysivinsæla íslenska Idoli.
Rúmlega 1400 keppendur
skráðu sig til leiks og voru hald-
in áheyrnarpróf víða um land. Í
kvöld fáum við að sjá hvernig
þátttakendur úr höfuðborginni
stóðu sig. Hinir upprennandi
söngvarar mættu á Hótel Loft-
leiðir þar sem gleðin var sannar-
lega við völd. Einar Bárðarson
og Páll Óskar Hjálmtýsson eru
nýir liðsmenn dómnefndarinnar
en þeirra og Siggu og Bubba
beið erfitt en mjög skemmtilegt
verkefni.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 20.30
»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.15 Motorcycling: Grand Prix Qatar 13.15 Football: UEFA Champ-
ions League 14.15 Football: UEFA Champions League 15.30 Foot-
ball: Top 24 Clubs 16.00 Tennis: WTA Tournament Luxembourg
17.30 Wrestling: World Championship Budapest Hungary 18.30
Football: UEFA Champions League 19.30 Football: UEFA Champ-
ions League 20.30 Rally: World Championship Japan 21.00 Xtreme
Sports: Yoz Xtreme 21.30 Adventure: Escape 22.00 News:
Eurosportnews Report 22.15 Xtreme Sports: LG Action Sports
23.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Ballykissangel 13.00 Teletubbies 13.25 Tweenies 13.45
Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 50/50 15.00 Location, Location,
Location 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest Link 17.00
The Best 17.30 Mersey Beat 18.30 Wildlife 19.00 Blackadder the
Third 19.30 Manchild 20.00 I’m Alan Partridge 20.30 Copenhagen

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Seconds from Disaster: Zeebrugge Ferry Disaster 13.00
Seconds from Disaster: Motorway Plane Crash 14.00 Seconds from
Disaster: Columbia’s Last Flight 15.00 Seconds from Disaster:
Zeebrugge Ferry Disaster 16.00 Seconds from Disaster: Motorway
Plane Crash 17.00 Seconds from Disaster: Columbia’s Last Flight
18.00 Seconds from Disaster: Zeebrugge Ferry Disaster 19.00
When Expeditions Go Wrong: Cave Flood 20.00 When Expeditions
Go Wrong: Sunken Sub 21.00 Voices from Heaven 22.30 1 Giant
Leap 23.00 Crime Scene Bangkok 0.00 Asteroid: the Doomsday
Rock

ANIMAL PLANET
12.00 Killing for a Living 13.00 Sharks – The Truth 14.00 Animal
Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing
Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Meerkat Manor 17.30
Animals A-Z 18.00 Miami Animal Police 19.00 The Real Spiderman
20.00 Mad Mike and Mark 21.00 Venom ER 22.00 Meerkat Manor
22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 The
Real Spiderman 1.00 Miami Animal Police 

DISCOVERY 
12.30 Reel Wars 13.00 Extreme Engineering 14.00 Extreme
Machines 15.00 Junkyard Mega-Wars 16.00 Thunder Races 17.00
American Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Ray Mears’ Extreme
Survival 20.00 Psychopaths 21.00 Spy 22.00 Mythbusters 23.00
Forensic Detectives 0.00 Europe’s Secret Armies

MTV
13.00 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV
16.30 MTV:new 17.00 Dance Floor Chart 18.00 Punk’d 18.30 Viva
La Bam 19.00 Wild Boyz 19.30 The Osbournes 20.00 Top 10 at Ten
21.00 I Want a Famous Face 21.30 Wonder Showzen 22.00 Party
Zone 23.00 Just See MTV

VH1
12.00 VH1 Hits 14.00 VH1 Weekly Album Chart 15.00 So 80s 16.00
VH1 Viewer’s Jukebox 17.00 Smells Like the 90’s 18.00 VH1 Classic
18.30 MTV at the Movies 19.00 Friday Rock Videos 23.30 Flipside
0.00 Chill Out 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 Staying in
Style 18.30 Hollywood One on One 19.00 It’s a Girl Thing 19.25 The
Villa 20.15 Sextacy 21.10 Sex and the Settee 21.35 My Messy
Bedroom

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 Turt-
les 15.30 B-Daman 16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Fost-
er’s Home for Imaginary Friends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2
Century 17.30 Charlie Brown Specials 18.00 What’s New Scooby-
Doo? 18.30 Tom and Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 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
11.55 For Better Or for Worse 13.30 Troll 2 15.05 Gallant Hours
17.00 Initiation of Sara 18.35 Cry for the Strangers 20.10 Land of
Doom 21.40 Wonderful Country 23.20 Terror at London Bridge 0.55
To Be a Rose

TCM
19.00 Coma 20.55 Zabriskie Point 22.50 The Last Run 0.25 Village
of Daughters 1.50 Greed

HALLMARK
7.00 The Incident 8.45 Dynasty: Behind The Scenes 10.15 Just
Cause 11.00 Inside the Osmonds 12.45 The Hollywood Mom’s My-
stery 14.15 The Incident 16.00 Just Cause 16.45 Dynasty: Behind
The Scenes 18.30 Early Edition 19.15 Amnesia 20.45 Carla

BBC FOOD
12.00 Secret Recipes 12.30 A Cook’s Tour 13.00 Beyond River
Cottage 13.30 United States of Reza 14.00 Off the Menu 14.30
Deck Dates 15.00 Douglas Chew Cooks Asia 15.30 Ready Steady
Cook 16.00 Food Source 16.30 Gondola On the Murray 17.00 The
Thirsty Traveller 17.30 Great Wine Walks 18.00 Gary Rhodes 18.30
Diet Trials 19.00 Kitchen Takeover 19.30 The Great Canadian Food
Show 20.00 Secret Recipes 20.30 Giorgio Locatelli – Pure Italian
21.00 The Best 21.30 Saturday Kitchen

DR1
13.11 Norge de næste 100 år 13.15 Det Vildeste Westen 13.30 Un-
gefair 14.00 Boogie Listen 15.00 Helle for Lykken 15.40 F¢r
s¢ndagen 15.50 Held og Lotto 16.00 Til dans, til vands og i luften
16.20 Sallies historier 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt
17.05 Hunde på job 17.30 Julie 18.00 Far til fire på Bornholm 19.40
Moonraker 21.40 Anklaget 22.25 Gyldne lænker 23.55 Boogie List-
en

SV1
12.00 Plus 12.30 Stina om Ludmila Engquist 13.00 Landgång
13.30 Din släktsaga 14.00 Krönikan 15.00 Doobidoo 16.00 Boli-
Bompa 16.01 Disneydags 17.00 Kenny Starfighter 17.30 Rapport
17.45 Sportnytt 18.00 Folktoppen 19.00 Popcorn 19.30 Brottskod:
Försvunnen 20.15 Forsytesagan 21.10 Rapport 21.15 Ung rebell
23.05 Familjen 23.55 Sändning från SVT24

Idol-stjörnuleit 3

Einar Bárðarson og Páll Óskar Hjálmtýsson hafa
bæst í dómarahópinn.
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Ítímariti Sirkus RVK sem kemur út í
dag er spennandi viðtal við Hrein

Vilhjálmsson sem hefur ýmsa fjör-
una sopið. Hann var á götunni um
árabil en sú reynsla hefur komið að
góðum notum því hann er búinn að
skrifa bók, eins konar sjálfævisögu. Í
viðtalinu kemur fram að rithöfund-
urinn Einar Kárason hafi orðið svo
hrifinn þegar hann las kafla úr bók-
inni að hann hafi haft
samband við Mál og
Menningu strax. Það var
því fyrir hans tilstilli að
bókin er nú að
koma út. Hreinn
vill þó alls ekki
meina að
bókin sé
glæpasaga þó
hún spanni
svarta fortíð
heldur ævi-
saga.

Það verður Brynhild-
ur Ólafsdóttir sem

kemur til með setjast
við hlið Loga Berg-
manns Eiðssonar
þegar hann mæt-
ir til leiks og les
fréttir. Brynhildur
var sem kunnugt
er búin að taka að
sér starf forstöðumanns Alþjóða-
málastofnunar og Rannsóknaset-

urs um smáríki við Há-
skóla Íslands. Í ljósi

þessara miklu um-
skipta hafa gárungar
leitt að því getum að

fleiri gamlar hetjur
kynnu að koma

með „come –
back“. Í þeim
efnum hafa

heyrst nöfn
Eggerts
Skúlasonar,

talsmanns Eiðs Smára, Hrannar
Pétursson sem nú
er upplýsingafull-
trúi hjá ÍSAL en
hann var mikil
stjarna hjá RÚV.
Þá má ekki
gleyma Árna
Snævarr sem nú
vinnur hjá
Samein-
uðu þjóð-
unum.

LÁRÉTT 1 útskýring 6 kraftur 7 dýrahljóð
8 tveir eins 9 flýtir 10 gerast 12 angra 14
kjaftur 15 í röð 16 þys 17 efni 18 dreifa.
LÓÐRÉTT 1 skák 2 upphrópun 3 tveir
eins 4 umrita 5 andmæli 9 keyra 11 spil
13 engi 14 háð 17 á fæti.
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Ósáttur við dóminn
en ætlar að 
verða arkitekt

Hákon 
Eydal

Það var kvikmynd Ágústs Guð-
mundssonar, Í takt við tímann,
sem var kosin í forval fyrir ósk-
arsverðlaunin sem afhent verða í
mars. Meðlimum íslensku kvik-
mynda- og sjónvarpsakademíunn-
ar gafst kostur á að kjósa frá
mánudegi til miðvikudags. Báru
Stuðmenn því sigurorð af Óttari
Þór og félögum í myndinni Strák-
unum okkar sem fékk fína dóma
nýverið í kvikmyndatímaritinu
Variety. „Þetta er óvæntur og ófyr-
irséður heiður sem gerir ekkert
annað en að gleðja aðstendur
myndarinnar,“ sagði Jakob Frí-
mann Magnússon þegar tíðindin
voru borin undir hann. 

Í dag kemur Í takt við tímann út
á mynddiski þar sem verður að
finna viðtöl og aukaefni. „Svo
gerðum við upphaflega endi sem
okkur fannst full sorglegur en fal-
legur. Við gerðum hann því glað-
legri en þó við allt aðrar aðstæður.
Á mynddisknum geta áhorfendur
valið á milli.“ 

Jakob vildi ekkert vera að gera
sér of miklar væntingar um hvort
myndin kæmist alla leið í Kodac
Center í mars. „Við erum ekkert
að hætta í okkar hversdagslegu
störfum,“ segir hann, en var þó bú-
inn að gera sér í hugarlund hverju
hann myndi klæðast. „Ég mun
mæta í svanakjólnum hennar
Bjarkar,“ lýsti hann yfir og verður

væntanlega tekinn á orðinu ef ör-
lögin haga því þannig til.

Fjörugu starfsári Stuðmanna er
nú að ljúka. Þeir hafa skipt um
söngkonu, sungið í Royal Albert
Hall og nú síðast í Feneyjum. „Nú
erum við að semja nýtt efni fyrir
væntanlega plötu. Gera okkur klár
fyrir Sumar á Sýrlandi 2006 því
það verður djassað í Damaskus.“ ■

Ætlar a› klæ›ast svanakjól Bjarkar

Fjörugu starfsári Stuðmanna er nú lokið eftir tónleikahald í Royal Alberthall og í Feneyj-
um.

Væringarnar á fjölmiðlamarkaðn-
um héldu áfram í gærkvöldi. Eins
og lesendur Fréttablaðsins sáu í
gær var því spáð að Jóhanna Vil-
hjálmsdóttir myndi ganga til liðs
við sinn gamla félaga úr Íslandi í
dag, Þórhall Gunnarsson. Hann
mun sem kunnugt er ritstýra nýja
magasínþættinum, Torginu.

Nú hefur þessi spádómur geng-
ið eftir því þegar Fréttablaðið
náði tali af ritstjóranum var hann
nýkominn af fundi með starfs-
fólki þáttarins og meðal þátttak-
enda var Jóhanna. 

Þórhallur var að sjálfsögðu í
skýjunum. „Við áttum vel saman á
skjánum og mér finnst hún frá-
bær persónuleiki,“ segir Þórhall-
ur sem nú er þess fullviss að hóp-

urinn í kringum þáttinn sé full-
mannaður og félagaskiptaglugg-
inn því lokaður. „Þetta er sann-
kallað draumalið og það er leitun
að öðrum eins mannskap,“ segir
hann, ánægður með sitt. 

Jóhanna sagði aðdragandann
hafa verið mjög snöggan, símtal
að kvöldi og fundur að morgni.
„Þetta er mjög erfið ákvörðun. Ég
ætlaði að fara að vinna aftur uppi
á Stöð 2 en forsendur fyrir þeirri
vinnu breyttust,“ segir hún og þar
hafi brottför Þórhalls vegið mjög
þungt. „Við höfðum hlakkað til að
fara vinna aftur saman enda er
ekkert hlaupið að því að finna
annan félaga á skjánum í sam-
starfi þar sem allt gengur upp,“
segir hún, en tekur þó fram að

hún hafi verið full tilhlökkunar að
koma aftur upp á Lyngháls. Þegar
kallið kom krafðist það alvarlegr-
ar umhugsunar. „Það er mjög
hæft lið sem vinnur á báðum stöð-
um en ég hlakka til að fara að
vinna í því umhverfi sem minn
gamli yfirmaður, Páll Magnússon,
er að búa til hér í Efstaleitinu,“
segir hún.

Jóhanna er reyndar ekki að
ganga inn um dyr Ríkissjónvarps-
ins í fyrsta skipti þó það hafi verið
á Laugaveginum síðast þegar hún
gerði það. Hún hóf sinn ljósvaka-
feril sem þula á sínum tíma. „Ég
er því að koma aftur á minn gamla
vinnustað,“ segir Jóhanna og
hlakkar til að hitta sitt gamla góða
fólk þar. freyrgigja@frettabladid.is

SAMEINUÐ Á NÝ Tvíeykið úr Íslandi í dag hefur verið sameinað á ný en Jóhanna gekk seint í gærkvöldi til liðs við Torgið, nýjan
magasínþátt Ríkissjónvarpsins.

...fær Nanna Rögnvaldsdóttir fyr-
ir nýja vefinn www.gestgjafinn.is
sem fór í loftið í gær. 

HRÓSIÐ

Ég hef mikið verið að hugsa um það hvernig ég
muni hitta hinn eina sanna, hvort það hafi gerst nú
þegar og hvort það muni yfir höfuð gerast. Ég hef
heyrt all margar útgáfur af því hvernig fólk kynnist
og þær eru svo sannarlega mjög fjölbreyttar og oft
á tíðum frekar fyndnar. 

Það sem varð kveikjan að þessum pælingum mín-
um var þó sú að vinkona mín átti sér aðdáanda fyr-
ir stuttu. Það lýsti sér þannig að eitt föstudagskvöld-
ið, þegar við vorum á leiðinni út að skemmta okkur,
fékk hún sms. Hún kannaðist ekkert við númerið
og í skilaboðunum stóð einfaldlega: Hæ, hvað seg-
irðu gott? Hún svaraði ekki skilaboðunum enda gat
hún ómögulega fundið út hver ætti númerið. Síðan
fór þetta að ágerast og sendandinn sagði henni að
hann hefði séð hana nokkrum sinnum úti, þau
ættu sér sameiginlegan vin og að honum fyndist

hún sæt. Nokkrum dögum síðar sendi hann sms
þar sem hann spurði hana hvort hún vildi ekki hitta
hann yfir drykk. Hún varð svolítið smeyk og spurðist
fyrir um manninn sem svo enginn vildi kannast við.
Það er ekki oft sem það gerist á þessu litla landi
svo hún ákvað að láta sig hafa það og mæta (haf-
andi enga hugmynd við hverju hún ætti að búast).
Upp kviknuðu fullt af hugmyndum og hún fann sig
í skemmtilegum og sorglegum pælingum. Málið er
nefnilega það að þetta hefði getað orðið hið besta
mál og jafnvel endað í heitri senu úr rómantískri
bíómynd eða þá sem enn eitt súra deitið. Hún end-
aði á þeirri ákvörðun að skella sér í ævintýrið. Það
myndi þá mögulega enda sem ástarævintýri eða
spennusaga þar sem hún væri aðalleikkonan á
flótta undan ástsjúkum geðsjúklingi. Það er því
miður oft raunin þegar maður er orðinn spenntur
yfir því að eiga sér leyndan aðdáanda að hann er

enn ein gúrkan í deitsalatinu. Deitið var
svo hið rómantískasta en það var þó ekki
svo að þau áttu vel saman og einhverra
hluta vegna var hún frekar lítið sjáanleg í
framhaldinu.

Við frekari umhugsun komumst við að því
að þetta hefði sennilegast aldrei getað endað
vel. Það er út af fyrir sig örlítið einkennilegt að
hitta mann sem þú hefur ekki átt samskipti
við á neinn annan hátt en í gegnum sms.
Þetta hefði allt verið mun auðveldara ef hann
hefði bara haft sig í það að tala við hana í
eitt af skiptunum sem hann sá hana úti á
lífinu. Þá hefðu þau getað sparað sér
bæði tíma og ómældar vangaveltur. Ég er
farin að halda, eins sorglegt og það má
virðast, að bíóást sé bara til í bíó.

REYKJAVÍKURNÆTUR
HARPA PÉTURSDÓTTIR SPÁIR Í FRAMTÍÐARÁSTINA

Bíóást er bara í bíó

FRÉTTIR AF FÓLKI

LÁRÉTT:1túlkun,6afl,7me,8ff, 9asi,
10ske,12ama,14gin, 15jk,16ys,17
tau,18strá.
LÓÐRÉTT:1tafl,2úff, 3ll,4umsemja,5
nei,9aka,11vist,13akur, 14gys, 17tá.

JÓHANNA VILHJÁLMSDÓTTIR: NÝR LIÐSMAÐUR TORGSINS

Erfitt að yfirgefa Stöð 2
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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
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Ískaldur

Léttur öllari ROYAL

Nýr konunglegur!

Skemmdar-
starfsemi á

börnum

SÚSÖNNU SVAVARSDÓTTUR

BAKÞANKAR

Mikið var að eitthvað jákvætt og
skemmtilegt lét kræla á sér í

blöðunum. Það hefur verið svo kvíð-
vænlegt að vakna seinustu dagana
vegna þess að alls staðar eru fjöl-
miðlar að troða ofaní kokið á manni
tíðindum sem maður vill alls ekkert
vita af. Í morgun, fimmtudag, lyftist
þó á manni brúnin og ekki útlit fyrir
annað en að dagurinn verði góður.
Það er loksins farið að tala um eitt-
hvað sem kemur okkur við, – því
miður annars staðar en hér – sam-
skipti barna og umgengnisforeldra.

ÞAÐ hefur einatt vakið furðu mína
hvað við Íslendingar eru þöglir um
þá skemmdarstarfsemi sem fer
fram á börnum og unglingum í
þessu landi, þegar forsjá og um-
gengnisréttur er annars vegar. Það
er gleðilegt að sjá að ungur laga-
nemi, Helgi Áss Grétarsson, hefur
skrifað sína kandídatsritgerð um að
löng málsmeðferð hafi óbætanleg
áhrif á samband barns og foreldris.
Þótt lögin líti vel út, er síður en svo
hægt að segja að framkvæmd þeirra
hafi verið okkur til sóma.

ÉG hef aldrei álitið Íslendinga
heimska. Þess vegna hef ég átt erfitt
með að skilja hvers vegna þessi þjóð
er sér ekki meðvitaðri um mikil-
vægi þess að börn umgangist báða
foreldra sína eins mikið og unnt er,
þótt foreldrarnir búi ekki báðir á
sama heimili. Jú, það er í lögum, en
hvert og eitt forsjárforeldri hefur
býsna mikið svigrúm til þess að slá
einkaeignarhaldi á barnið ef því
sýnist svo og báðir hafa tækifæri til
þess að nota þau sem vopn í átökum
sín á milli. 

ÞAÐ hefur afleiðingar fyrir barn að
vera ekki í góðu tilfinningasambandi
við móður sína. Það hefur jafn
slæmar afleiðingar fyrir það að vera
ekki í góðu tilfinningasambandi við
föðurinn. Tilfinningamótun barns í
uppeldi er mikil jafnvægiskúnst.
Halli á annan hlutann, verður ekki
séð fyrir endann á afleiðingunum.
Eitt er víst, það leiðir af sér ein-
hverja andlega kröm. 

MIKIÐ væri gott að sjá fjölmiðla
eyða sama púðri í að fjalla um þessi
mál og í styrjaldir milli peningaafla.
Hin raunverulegu verðmæti þjóðar-
innar felast jú í þeim börnum sem
eru að alast upp og eiga að taka við
skútunni í ekkert svo fjarlægri
framtíð.


