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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

VÍÐA BJARTVIÐRI síst þó austan til.
Hætt við lítilsháttar súld norðaustan og
austan til annars þurrt og bjart. Hiti 3-10
stig, hlýjast sunnan til. VEÐUR 4
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SÍMASALAN Skipti ehf. greiddi ís-
lenska ríkinu 66,7 milljarða króna
síðdegis í gær fyrir Landssíma Ís-
lands. Þar af greiddi félagið rúma
32 milljarða króna í erlendri mynt
og verður þeim hluta greiðslunnar
varið strax til þess að greiða niður
erlendar skuldir ríkissjóðs.

Halldór Ásgrímsson forsætis-
ráðherra og Davíð Oddsson utanrík-
isráðherra segja þetta sögulega
stund. Að teknu tilliti til gjaldeyris-
varasjóðs Seðlabankans og 25 millj-
arða afgangs á ríkissjóði, sem

einnig verður varið til að greiða upp
erlendar skuldir, verði íslenska rík-
ið sem næst skuldlaust við útlönd
um næstu áramót.

„Við leggjum inn fé í Seðlabank-
ann og fáum þar vaxtatekjur en létt-
um jafnframt af okkur vaxtabyrði
með greiðslu erlendra skulda. Við
reiknum með að þetta eitt bæti hag
ríkissjóðs um fjóra milljarða króna
á næsta ári,“ segir Geir H. Haarde.

Ráðgert er að verja um 15 millj-
örðum króna til samgöngubóta á ár-
unum  2007 til 2010. Þar af verður

um 10 milljörðum króna varið til
lagningar Sundabrautar og annarra
samgöngumannvirkja á höfuðborg-
arsvæðinu.

Þá er ráðgert að verja alls 18
milljörðum króna á fimm ára tíma-
bili til uppbyggingar hátækni-
sjúkrahúss á Landspítalalóðinni.

Einnig er ætlunin að verja millj-
örðum til kaupa á varðskipi, upp-
byggingar fjarskiptaþjónustunnar
og nýrra búsetuúrræða fyrir geð-
fatlaða svo nokkuð sé nefnt.

- jh / sjá nánar á síðu 2

VEÐRIÐ Í DAG

> Markaðurinn
Sögurnar... tölurnar...fólki›...

FYLGIR MEÐ FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra 
fjárfesta. Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.

* Nafnávöxtun frá 01.08.2005–31.08.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr. 
30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. 
Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingarsjóðir 
hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur 
en verðbréfasjóðir. Um frekari upplýsingar um sjóðinn, 
m.a. hvað varðar muninn á verðbréfasjóðum og 
fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir sjóðsins, 
vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu 
sem nálgast má í afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. 
auk upplýsinga á heimasíðu bankans www.li.is

410 4000  |  landsbanki.is

8,1%*
Peningabréf Landsbankans
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Sævar Karl

Viðskipti upplifun
og ánægja

Hlutabréfamarkaðurinn

Veislan 
stendur enn

Fjárfestingar

Konur betri
en karlar

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 7. september 2005 – 23. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Landsbankinn kaupir | Lands-
bankinn keypti evrópska verð-
bréfafyrirtækið Kepler. Um er að
ræða áttatíu og eins prósenta hlut
í fyrirtækinu og er kaupverð tæp-
ir sex milljarðar króna. Heildar-
verðmæti Kepler er um 7,2 millj-
arðar króna.

Lykilmenn Íslandsbanka selja
| Forstjóri Íslandsbanka og fimm
framkvæmdastjórar seldu 241
milljón hluta í bankanum á 3,7
milljarða króna. Gengi á hluta-
bréfum í bankanum lækkaði í
kjölfar tíðindanna. 

Íslendingar í Merlin | Líklegt er
að Baugur verði meðal þeirra
fjárfesta sem munu koma að
kaupum á dönsku raftækjakeðj-
unni Merlin. Sverrir Berg Stein-
arsson leiðir hóp fjárfesta sem
eiga í viðræðum við FDP sem á
Merlin, en einnig er talið að
Milestone eigi hlut að máli. 

Ítalskur farsi | Öll spjót standa
nú á Antonio Fazio, seðlabanka-
stjóra Ítalíu. Fazio er sakaður um
að hafa beitt sér gegn því að hol-
lenski bankinn ABN Amro eignað-
ist hinn ítalska Banca Antonoveta.
Áhrifamenn krefjast afsagnar
Fazios.

Olíuverð lækkar | Verð á hráolíu
lækkaði á heimsmarkaði eftir að
iðnríkin samþykktu að setja hluta
varabirgða sinna á markað. Þetta
var gert til þess að vega upp fram-
leiðslutap vegna fellibylsins
Katrínar. Olíufatið kostar nú tæpa
67 Bandaríkjadali.

Tilboð í Skandia | Suður-afríska
fjármálafyrirtækið Old Mutual
lagði fram formlegt yfirtökutil-
boð í Skandia þar sem Burðarás á
um 4,6 prósenta hlut. Tilboð Old
Mutual hljóðaði upp á rúmar 360
íslenskar krónur á hlut.

KAUPENDUR OG SELJENDUR Stefán Ei-
ríksson, John Phillips, Robert Croshaw,
Brynja Halldórsdóttir og Jón Helgi Guð-
mundsson.

Útrás í timbursölu:

Norvik kaupir
í Bretlandi

Norvik, eignarhaldsfélag BYKO-
samstæðunnar, hefur fest kaup á
öllu hlutafé í breska iðnaðarfyr-
irtækinu Continental Wood Prod-
ucts sem flytur inn timbur frá
Eystrasaltslöndunum. Um 60
manns starfa hjá CWP.

„Kaupin eru gerð til þess að
styrkja fyrirtækið í heild sinni og
efla starfsemina á Bretlandi,“
segir Brynja Halldórsdóttir,
framkvæmdastjóri Norvikur. 

Höfuðstöðvar fyrirtækisins
eru í Westerham, sunnan við
London. CWP flytur timbur sjó-
leiðina frá Lettlandi og Eistlandi.

Norvik keypti í desember á
síðasta ári Wayland Timber, sem
selur unnar timburvörur bæði í
heildsölu og smásölu.

Eftir kaupin er velta Norvikur
um 3,5 milljarðar á Bretlandseyj-
um og fjöldi starfsmanna um eitt
hundrað. - eþa

Björgvin Guðmundsson 
skrifar 

Kaupendur Símans greiddu ríkinu í gær andvirði
66,7 milljarða króna fyrir fyrirtækið. KB banki sá
um að millifæra upphæðina inn á reikning ríkisins í
Seðlabanka Íslands. Það var gert í nokkrum hlutum
og hefur undirbúningur fyrir þetta verið nokkur
samkvæmt upplýsing Markaðarins. Menn telja að
aldrei áður hafi stærri peningafærsla farið fram á
Íslandi.

Í kjölfarið fengu eigendurnir hlutabréfin í Sím-
anum afhend og fyrirtækið því formlega komið úr
opinberri eigu. Eftir þessi viðskipti hefur ríkið
dregið sig að öllu leyti út úr samkeppnisrekstri á
fjarskiptamarkaði.

Um helmingur upphæðinnar eða 34,5 milljarðar
var greidd í íslenskum krónum. Þá fékk ríkið 310
milljónir evra og 125 milljónir Bandaríkjadala sem
hluta af greiðslunni. Miðað er við gengi þessara
gjaldmiðla eins og það var skráð 27. júlí.

Eignarhaldsfélagið Skipti er skráður kaupandi
Símans. Eigendur félagsins eru Exista með 45 pró-
sent, KB banki með 30 prósent, fjórir lífeyrissjóðir
með samtals 21 prósent og MP Fjárfestingarbanki
og Skúli Þorvaldsson með tvö prósent hvor. Þessir
aðilar hafa óskað eftir því við stjórn Símans að að-
alfundur verði haldinn 17. september næstkom-
andi. Þá verður ný stjórn kosin sem tekur yfir
rekstur Símans.

Erlendur Hjaltason, forstjóri Exista, sagði í gær
að þetta ferli hefði gengið vel fyrir sig. Samstarf
við einkavæðingarnefnd hefði verið gott og málið

vel undirbúið að öllu leyti. Hans hlutverk væri ekki
stórt á þessum degi þar sem allt væri þetta rafrænt,
bæði sjálf greiðslan og svo eigendaskiptin á hluta-
bréfunum sjálfum. Hann taldi hvorki tímabært að
tjá sig um væntanlegt stjórnarkjör né framtíðar-
rekstur Símans.

F R É T T I R  V I K U N N A R
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Fyrrum forstöðumaður TVG
Zimsen, sem er flutningafyrir-
tæki í eigu Eimskips, er að undir-
búa stofnun nýs fyrirtækis í
flutningsmiðlun. Munu fleiri frá
fyrirtækinu fylgja honum og hafa
þeir þegar sagt upp störfum.

„Þær flutningsmiðlanir sem
eru starfandi hér eru svipað upp
byggðar. Það má gera ráð fyrir
því að þetta verði svipað,“ segir

Valgeir Guðbjartsson aðspurður
um málið. Hann sagði upp störf-
um hjá TVG Zimsen í byrjun
sumars og hætti í júlí. Hann vill
ekki endilega tengja brotthvarf
sitt við nýleg eigendaskipti held-
ur frekar að starfsemi Eimskips
hafi breyst undanfarin tvö ár.
Pláss sé fyrir nýjan aðila á mark-
aðnum.

Valgeir getur ekki sagt ná-

kvæmlega hversu margir starfs-
menn TVG Zimsen fylgi honum.
Of snemmt sé að tjá sig mikið um
þetta mál. „Þarna er fólk sem ég
þekki vel og er traust,“ segir
hann. Meira geti hann sagt eftir
eina til tvær vikur. „Það tekur
sinn tíma að starta svona lög-
uðu.“

Ekki náðist í yfirmann TVG
Zimsen eða Eimskips í gær. – bg

Útrásarvísitalan hækkar
Keops hástökkvari
Útrásarvísitalan hækkar um tæp
þrjú prósent milli vikna og stend-
ur í 116,71 stigi. Útrásarvísitalan
hefur ekki hækkað svo mikið
milli vikna síðan í byrjun maí. 

Þessi þriggja prósenta hækk-
un á sér stað á sama tíma og
krónan styrkist, þannig að gengi
félaga í Útrásarvísitölunni hefur
hækkað nokkuð í síðustu viku. Ef
krónan hefði verið óbreytt hefði
Útrásarvísitalan hækkað um
fjögur prósent milli vikna.

Mest hækkaði gengi Keops
eða um rúm fimm prósent. Intr-
um Justitia og French Connect-
ion hækkuðu um þrjú prósent. 

Mest lækkaði gengi Low &
Bonar eða um 4,5 prósent. Þar á
eftir kemur easyJet með tæplega
þriggja prósenta lækkun. - dh

Stærsta greiðsla 
Íslandssögunnar
Skipti ehf. greiddi ríkinu í gær 66,7 milljarða króna fyrir Sím-
ann. Talin stærsta millifærsla á peningum í Íslandssögunni.

Hætta og fara í samkeppni við Eimskip

FORSTJÓRI EXISTA Á SKRIFSTOFU SINNI Í GÆRMORGUN Á
meðan stærsta millifærsla á peningum mallaði í gegnum greiðslu-
kerfi bankanna í gærmorgun var rólegt hjá Erlendi Hjaltasyni á
skrifstofunni. Hann hafði lítið hlutverk þar sem búið var að undir-
rita alla pappíra og ferlið sem eftir var rafrænt.

Fr
ét

ta
bl

að
ið

/G
VA

Spennan
magnast
Þættirnir um ís-
lenska piparsveininn
byrja 15. september
á þættinum Leitin. Í
þættinum verður
skyggnst bak við
tjöldin.
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Guðrún Helgadóttir sjötug
Samferða-
menn Guð-
rúnar segja
hana hafa
ríka réttlæt-
iskennd og
varðveita
barnið í
sjálfri sér. 

TÍMAMÓT 20

Leikhlé fyrir 
Gerhard og Joschka
Gerhard Schröder og Joschka Fischer
eru sennilega mestu hæfileikamenn-
irnir í hópi stjórn-
málamanna
Berlínarlýðveldis-
ins en þeir eru
líka því miður al-
gerir tækifæris-
sinnar, segir
Henryk M.
Broder.

UMRÆÐAN 18

Liðlega 32 milljörðum króna verður varið til að greiða niður erlendar skuldir:

Ríki› skuldlaust vi› útlönd

DÓMSTÓLAR „Um ákveðið áfall er að
ræða fyrir ákæruvaldið, fram hjá
því er ekki hægt að horfa,“ segir Ei-
ríkur Tómasson lagaprófessor um
bréf dómara í Baugsmálinu þar sem
bent er á að verulegir annmarkar
kunni að vera á ákærum. Í bréfinu
segir að annmarkarnir kunni að
vera slíkir að úr þeim verði ekki
bætt og ákærum jafnvel vísað frá
dómi. Annmarkarnir snúa að 18
ákæruliðum af 40 á hendur Jóni Ás-
geiri Jóhannessyni, Jóhannesi Jóns-
syni, Kristínu Jóhannesdóttur og
Tryggva Jónssyni. 

„Ákæra á að vera þannig úr garði
gerð að hægt sé að dæma mál á
grundvelli hennar. Hún og þau gögn
sem henni fylgja eiga að vera
þannig að ekki þurfi frekari skýr-
inga við til að hægt sé að leggja dóm
á ákæruna,“ segir Eiríkur. „Hér er
um að ræða ágalla á ákærunni, það
er alveg ljóst. En svo verður bara að
koma í ljós hvort þeir leiða til frá-
vísunar eftir að skýringar ákæru-
valdsins hafa komið fram.“ Hann
segir að Baugsmálinu verði tæpast
vísað frá í heild sinni þó svo að ein-
stökum ákæruliðum yrði vísað frá.
„Málið er svo margþætt og ákæru-
atriði aðskilin, sýnist mér.“

Jón H. Snorrason saksóknari
telur ábendingar dómaranna
dæmi um mjög vandaða málsmeð-
ferð í Baugsmálinu. Þær séu fjarri

því að vera áfellisdómur yfir störf
ákæruvaldins, því ekki sé gefið að
annmarkar séu á rannsókninni.
„Oft eru fundnir einhverjir
hnökrar á ákærum og málum því
vísað frá í Hæstarétti eða
sakborningar sýknaðir af þeim
ástæðum. Dómurinn er að koma í
veg fyrir að eitthvað slíkt komi
upp,“ segir Jón og telur kappnóg-
an tíma til að gera bót á ákærun-
um. Liðirnir sem sett sé út á, þar á
meðal viðskipti á milli Baugs og
Gaums, séu ekki aðalatriði máls-
ins, enn nái ákærurnar til stór-

felldra bókhaldsbrota að upphæð
einum milljarði króna.

Gestur Jónsson, lögmaður Jóns
Ásgeirs Jóhannessonar, leggur
áherslu á að bréf dómaranna sé
hvorki úrskurður né ákvörðun í
sjálfu sér. „Þetta er boðun í þinghald
þar sem dómurinn segist munu gefa
mönnum kost á að tjá sig um þessa
niðurstöðu sína,“ segir hann, en
bætir við að verði niðurstaðan sú að
málinu verði vísað frá að hluta sé
það gífurlega harður dómur yfir
vinnubrögðum ákæranda. Þá telur
hann ólíklegt að ákæruvaldið fái að
laga annmarkana með framhaldsá-
kæru, enda séu heimildir í lögum til
að gera leiðréttingar á ákærum
óskaplega þröngar. „Þetta eru miklu
alvarlegri hlutir en að úr þeim verði
bætt á grundvelli þeirra heimilda.“

„Þetta sætir tíðindum,“ segir
Einar Þór Sverrisson, lögmaður
Jóhannesar Jónssonar og bætir við
að þróun mála komi honum ekki að
öllu leyti á óvart því honum hafi
fundist ákæran hroðvirknislega
unnin. Hann áréttar þó að niður-
staða dómara liggi ekki fyrir. Málið
verður tekið fyrir í Héraðsdómi
Reykjavíkur næsta mánudag.

- óká / – gag / sjá síðu 4

Áfall fyrir ákæruvaldi›
Dómarar í Baugsmálinu segja slíka annmarka á hluta ákæra a› fleim ver›i
jafnvel vísa› frá. Saksóknari fagnar ábendingunum. Eiríkur Tómasson prófess-
or talar um áfall fyrir ákæruvaldi›. Verjandi telur framhaldsákæru útiloka›a.

JÓN H. SNORRASON
Saksóknarinn segir
nóg ráðrúm til að
gera úrbætur á
ákærum.

GESTUR JÓNSSON
Verjandinn segir
þröngar laga-
heimildir til úrbóta
á ákærum.

FORYSTUMENN STJÓRNARFLOKKANNA Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra og Davíð Oddsson utanríkisráðherra kynntu ráðstöfun and-
virðis Landssímans ásamt þeim Guðna Ágústssyni landbúnaðarráðherra og Geir H. Haarde fjármálaráðherra.

Forstjórar skráðra félaga:

Fjórir eiga 
yfir milljar›
VIÐSKIPTI Fjórir forstjórar fyrir-
tækja, sem mynda Úrvalsvísitölu
Kauphallar Íslands, eiga yfir einn
milljarð í hlutabréfum í því félagi

sem þeir
stýra. Þetta
eru Lýður
Guðmunds-
son, Róbert
We s s m a n ,
Bjarni Ár-
m a n n s s o n
og Hreiðar
Már Sig-
urðsson.

A f
f i m m t á n
stjórnend-
um félaga í
Úrvalsvísi-
tölunni eiga

níu þeirra eignarhluti yfir eitt
hundrað milljónir króna að mark-
aðsvirði. Aðeins tveir forstjórar
eiga engin bréf.

Í gegnum stærsta eiganda
Bakkavarar, fjárfestingarfélagið
Exista, eiga Lýður og bróðir hans
Ágúst hlut sem er um 11,7 millj-
arðar króna að markaðsvirði.
Eignarhlutir Róberts, Bjarna og
Hreiðars Más liggja á bilinu
1.200-1.450 milljónir króna. 

- eþa / Sjá Markaðinn

Nýkominn með ökuréttindi:

Tekinn á 144
kílómetra hra›a
LÖGREGLA Ungur ökumaður með
dagsgamalt bráðabirgðaöku-
skírteini var stöðvaður á 144 kíló-
metra hraða á Suðurlandsvegi,
rétt austan Þjórsár í gær. Að sögn
lögreglu á Hvolsvelli fékk hann
rækilegt tiltal og ólíklegt að hann
haldi skírteininu lengi haldi hann
uppteknum hætti.

Lögregla sagði nokkuð hafa
verið um hraðakstur í umdæminu,
en í gær voru alls níu ökumenn
gripnir á of mikilli ferð. Sá sem
hraðast fór var á 146 kílómetra
hraða á Suðurlandsvegi á Rangár-
völlum.

- óká

Forseti Íraks:

Saddam játar
á sig glæpi
ÍRAK, AP Saddam Hussein, fyrrum
forseti Íraks, hefur játað að hafa
fyrirskipað aftökur og önnur
óhæfuverk í stjórnartíð sinni,
sagði Jalal Talabani, núverandi
forseti, í sjónvarpsviðtali í gær-
kvöld.

Talabani sagði dómara hafa
tjáð sér að honum hefði tekist að
fá Saddam til að játa á sig glæpi,
þar á meðal aftökur. Talabani
sagði ekki hvaða málum játningar
Saddams tengdust en sagði sumar
þeirra snúa að málum sem hann
verður ákærður fyrir.

Saddam Hussein verður dreg-
inn fyrir dóm 19. október vegna
fjöldamorða á sjíum í Dujail
1982. ■

RÓBERT WESSMAN Einn
fjögurra forstjóra sem
eiga meira en milljarð í
fyrirtækinu sem þeir
stjórna.
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Leikskólastjórar í Breiðholti, Árbæ og Grafarholti:

Uggandi vegna manneklu
LEIKSKÓLAMÁL Leikskólastjórar í
Breiðholti, Árbæ og Grafarholti
eru uggandi yfir því ástandi sem
skapast hefur í leikskólum vegna
starfsmannaeklu. Þeir hittust á
fundi í gær þar sem ræddar voru
hugsanlegar leiðir til úrlausnar á
vandanum.

Að sögn Ólafar Helgu Pálma-
dóttur, leikskólastjóra á Hálsa-
borg, er ástandið misalvarlegt eft-
ir skólum. „Það sem er sameigin-
legt er hins vegar það að hvergi
eru leikskólakennarar að sækja
um, heldur einungis ófaglærðir og
fólk með aðra menntun,“ segir
hún. „Fólk með aðra menntun
missir þó iðulega áhugann á starf-

inu um leið og það heyrir hver
launin eru,“ segir hún.

Leikskólastjórar í hverfinu
standa frammi fyrir því að þurfa

margir að skerða þjónustu síðari
hluta dags vegna manneklu, en
tugi starfsmanna vantar í skólana
í hverfunum. Á sumum leikskól-
um er ástandið svo alvarlegt að
senda þarf börn heim dag og dag
og loka deildum á víxl.

„Þótt ástandið sé ágætt í sum-
um skólum vantar alls staðar stöð-
ugleikann og öryggið,“ segir Ólöf
Helga. „Það er spurning hversu
lengi hægt er að leggja þetta á
starfsfólk og hversu mikið úthald-
ið er, því þetta er ekki í fyrsta sinn
sem starfsmannaekla kemur upp í
leikskólum þótt ástandið nú sé
óvenjuslæmt miðað við undan-
farin ár,“ segir hún. - sda

SÍMASALAN Einum milljarði króna
af söluandvirði Símans verður
varið til þess að hefja nú þegar
uppbyggingu búsetuúrræða og
þjónustu fyrir geðfatlaðra og er
markmiðið að eyða biðlistum
eftir húsnæði fyrir geðfatlaða
að sögn Árna Magnússonar fé-
lagsmálaráðherra.

Gert er ráð fyrir kaupum eða
byggingu á húsnæði og upp-
byggingu dagvistunar og endur-
hæfingarúrræða fyrir geðfatl-
aða um land allt á fimm ára
tímabili, frá 2006 til 2010. Mark-
miðið er að eyða biðlistum og
tryggja að geðfatlaðir búi við
viðunandi aðstæður. Heildar-
fjárþörf vegna stofnkostnaðar
við uppbyggingu á fimm árum
er 1,5 milljarður króna. Gert er
ráð fyrir því að Framkvæmda-

sjóður fatlaðra verji 500 millj-
ónum króna til viðbótar til
kaupa eða byggingar húsnæðis
fyrir geðfatlaða.

Sú áætlun sem gerð hefur
verið um uppbyggingu búsetu-
úrræða og þjónustu fyrir geð-
fatlaða næstu fimm árin byggir
meðal annars á áfangaskýrslu
sem félagsmálaráðherra og heil-
brigðis- og tryggingamálaráð-
herra létu vinna fyrri hluta
þessa árs. 

- jss

SÍMASALAN Fyrirtækið Skipti ehf.
greiddi íslenska ríkinu tæpa 67
milljarða króna í gær fyrir Lands-
síma Íslands hf., en þar með lauk
umfangsmestu einkavæðingu í
sögu þjóðarinnar.

Halldór Ásgrímsson forsætis-
ráðherra og Davíð Oddsson utan-
ríkisráðherra kynntu jafnframt í
gær áætlun um ráðstöfun fjárins
ásamt Guðna Ágústssyni landbún-
aðarráðherra og Geir H. Haarde
fjármálaráðherra.

Liðlega 32 milljörðum króna í
erlendri mynt verður varið strax
til að greiða niður erlendar skuld-
ir ríkissjóðs.

Stærsta einstaka framkvæmd-
in sem ráðist verður í er hátækni-
sjúkrahús á lóð Landspítalans en
18 milljarðar króna renna til
verksins á fjórum árum. Í fyrsta
áfanga verður byggt húsnæði fyr-
ir slysa- og bráðaþjónustu sem og
rannsóknastarfsemi spítalans.

Liðlega 10 af 15 milljörðum,
sem ráðgert er að verja til sam-
göngumála, renna til mannvirkja
á höfuðborgarsvæðinu. Sunda-
braut og breikkun Reykjanes-
brautar eru þar stærstu einstöku
verkefnin. Öll samgönguverkefn-
in eru á vegaáætlun og dreifast
um allt land. 

Þremur milljörðum króna
verður varið til kaupa á varðskipi
og flugvél fyrir Landhelgisgæsl-
una.

Nýsköpunarsjóði eru ætlaðir
2,5 milljarðar króna, þar af einn
milljarður þegar á þessu ári. For-
sætisráðherra segir að stóraukin
framlög til nýsköpunar séu bylt-
ingarkennd fyrir sjóðinn.

Einum milljarði verður varið
nú þegar til umbóta á farsíma-
kerfi landsmanna en alls um
tveimur og hálfum milljarði á
þremur árum.

Einum milljarði verður einnig
varið til úrbóta í húsnæðismálum
geðfatlaðra.

Löks er ráðgert að verja einum
milljarði króna til nýbyggingar
við Árnastofnun í tilefni af 100
ára afmæli Háskóla Íslands og
200 ára fæðingarafmæli Jóns Sig-
urðssonar árið 2011.

Ákvarðanir ríkisstjórnarinnar
verða útfærðar frekar í frum-
varpi sem lagt verður fram í upp-
hafi Alþingis í haust.

johannh@frettabladid.is

Íslendings leitað:

Rita hefur
ekki fundist
HAMFARIR Ritu Daudin, íslensku
konunnar sem saknað er eftir
fellibylinn Katrínu á suðurströnd
Bandaríkjanna, er enn ófundin.
Einnig er leitað að syni hennar.

Pétur Ásgeirsson hjá utanríkis-
ráðuneytinu segir að talið sé að
hús Ritu standi það ofarlega í
hverfinu Metairie í New Orleans
að það geti hafa sloppið við flóðið:
„Það er hins vegar ekki talið lík-
legt að hús sonar hennar sé jafn
vel staðsett.“

Pétur segir að ræðismaður Ís-
lendinga í New Orleans vinni að
því að fá einhvern til að fara að
heimili konunnar í dag.

- gag

Forstjóri Landspítalans:

Hver áfanginn
rekur annan
SÍMASALAN Magnús Pétursson, for-
stjóri Landspítalans - háskóla-
sjúkrahúss, er afar ánægður með
fyrirætlanir um hátæknisjúkrahús.

„Í þessu felst að við getum
haldið ótrauðir áfram að vinna að
þessu umfangsmikla og flókna
verkefni sem undirbúningur fyrir
nýja spítalann er,“ segir hann.

Magnús segir þetta sérlega
ánægjulegt í ljósi þess að nú reki
hver áfanginn annan: „Fyrst er
það þetta og svo er í gangi sam-
keppni núna um það hvernig sé
best að koma spítalanum fyrir við
Hringbrautina. Henni lýkur á
morgun og svo liggur úrskurður
dómnefndar fyrir í byrjun októ-
ber svo allt fellur þetta vel sam-
an.“ - jse

Gæslan fær þrjá milljarða:

Löngu tímabært
LANDHELGISGÆSLAN „Þetta er ákaf-
lega gleðilegt fyrir mig og alla
sem starfa hjá Landhelgisgæsl-
unni enda löngu tímabært,“ segir
Georg Lárusson, forstjóri Land-
helgisgæslunnar. 

Ríkisstjórnin tilkynnti í gær að
þrír milljarðar af því fé sem í rík-
issjóð kom vegna sölu Símans fari
í tækjakaup fyrir Landhelgis-
gæsluna og er féð eyrnamerkt til
kaupa á einni flugvél og nýju
gæsluskipi. Áður höfðu verið uppi
hugmyndir um að leigja slíkan
tækjakost og segir Georg það ekki
enn útilokað en á þeim tíma hafi
engir peningar heldur verið til og
því sé staðan breytt. - aöe

SPURNING DAGSINS
Kjartan, hefur›u oft fengi›
stö›umælasekt? 

„Ég fæ nokkrar á ári en flýti mér alltaf að
borga til að losna við sektarkenndina.“

Kjartan Magnússon er borgarfulltrúi sjálfstæðis-
manna, sem leggja til að stöðumælar verði fjar-
lægðir úr miðborginni. 

RÁÐSTÖFUN FJÁRINS SEM FÆST FYRIR SÍMANN
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Samtals

Vegaframkvæmdir 0 0 3.700 5.000 3.700 2.600 0 0 15.000
Sundabraut 0 0 1.500 2.500 2.000 2.000 0 0 8.000
Reykjanesbraut 0 0 700 600 300 0 0 0 1.600
Gatnamót við Nesbraut 0 0 600 0 0 0 0 0 600
Vestfjarðavegur 0 0 0 300 200 200 0 0 700
Arnkötludalur 0 0 400 400 0 0 0 0 800
Þverárfjallsvegur 0 0 200 100 0 0 0 0 300
Norðausturvegur 0 0 300 400 400 400 0 0 1.500
Hornafjarðarfljót 0 0 0 400 400 0 0 0 800
Bræðratunguvegur 0 0 0 100 200 0 0 0 300
Suðurstrandarvegur 0 0 0 200 200 0 0 0 400
Hátæknisjúkrahús 300 0 200 1.500 4.000 4.000 4.000 4.000 18.000
Varðskip/flugvél 0 0 1.000 2.000 0 0 0 0 3.000
Nýsköpunarsjóður 1.000 0 500 500 500 0 0 0 2.500
Fjarskiptasjóður 1.000 0 500 500 500 0 0 0 2.500
Framkv. vegna geðfatlaðra 200 0 200 300 300 0 0 0 1.000
Hús fyrir Árnastofnun 0 0 0 300 300 400 0 0 1.000

Allar upphæðir eru í milljónum króna

ÓLÖF HELGA PÁLMADÓTTIR, LEIKSKÓLA-
STJÓRI Á HÁLSABORG: „Þótt ástandið sé
ágætt í sumum skólum vantar alls staðar
stöðugleikann og öryggið.“

FÉLAGSMÁLARÁÐHERRA Árni Magnússon
segir markmiðið með uppbyggingu
búsetuúrræða vera að eyða biðlistum eftir
húsnæði.

Reynt að eyða biðlistum með byggingu húsnæðis og þjónustu:

Ge›fatla›ir fá einn milljar›

Hátæknisjúkrahús
rís á Landspítalaló› 
Ríkisstjórnin hefur ákve›i› a› 18 milljör›um króna af andvir›i Landsímans
ver›i vari› til uppbyggingar hátæknisjúkrahúss. Landhelgisgæslan, Háskóli Ís-
lands, N‡sköpunarsjó›ur og ge›fatla›ir njóta einnig gó›s af sölunni.

LANDSPÍTALINN Nýtt sjúkrahús rís á lóð
spítalans á næstu árum.

Mótmæli á Hótel Nordica:

Skemmdirnar
endurmetnar
DÓMSTÓLAR Komið hefur í ljós að
ofmetnar voru skemmdir á tækj-
um og innanstokksmunum í ráð-
stefnusal á Hótel Nordica eftir
grænar slettur mótmælenda í
sumar. Þingfest var í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær mál á hendur
Ólafi Páli Sigurðssyni og Örnu
Ösp Magnúsardóttur fyrir aðild
þeirra.

Málinu var frestað meðan sér-
fræðingar meta verðrýrnun hluta
sem áður voru taldir ónýtir. Arna
Ösp játaði, en neitaði stórfelldum
eignaspjöllum, meðan Ólafur Páll
neitaði sök. Bretinn Paul Geof-
frey Gillvar í byrjun júlí dæmdur
í tveggja mánaða skilorðsbundið
fangelsi, fyrir aðild sína, en
skaðabótakröfum upp á tæpar 2,9
milljónir króna var vísað frá. - óká

Framkvæmdastjóri KEA:

Halldór rá›inn 
KEA Halldór Jóhannsson viðskipta-
fræðingur verður næsti fram-
kvæmdastjóri KEA. Stjórn félags-
ins ákvað á síðasta fundi sínum að
ráða hann til starfa í stað Andra
Teitssonar sem lætur af störfum.

Halldór hefur unnið sem fjár-
festingastjóri KEA frá í nóvem-
ber síðast liðnum. Þar áður var
hann aðstoðarframkvæmdastjóri
Kaldbaks og fyrir það aðstoðar-
kaupfélagsstjóri KEA. - bþg

RÁÐFÆRIR SIG VIÐ LÖGMANN Arna Ösp
Magnúsardóttir ráðfærir sig við Guðmund
B. Ólafsson lögmann í Héraðsdómi Reykja-
víkur í gær. 

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/H

EI
Ð

A

GEORG LÁRUSSON Nýtt skip tímabært.
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Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna
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DÓMSMÁL Jón H. Snorrason sak-
sóknari telur ábendingar dómar-
anna dæmi um mjög vandaða
málsmeðferð í Baugsmálinu.
Þær séu fjarri því að vera áfell-
isdómur um störf ákæruvalds-
ins, því ekki sé gefið að ann-
markar séu á rannsókninni. 

„Oft eru fundnir einhverjir
hnökrar á ákærum og málum því
vísað frá í Hæstarétti eða sak-
borningar sýknaðir af þeim
ástæðum. Dómurinn er að koma
í veg fyrir að eitthvað slíkt komi

upp,“ segir Jón. 
Jón segir kappnógan tíma til

að gera bót á ákærunum fyrir
mánudag, þegar þingað verður í
málinu. Liðirnir sem sett sé út
á, þar á meðal viðskipti á milli
Baugs og Gaums, séu ekki aðal-
atriði málsins. Enn nái ákær-
urnar til stórfelldra bókhalds-
brota að upphæð einum millj-
arði króna sem ekki hafi verið
sett út á.

Jón segir erfitt að segja hver
verði niðurstaða dómsins þegar

þingað verði um ákæruliðina
átján mánudaginn 12. septem-
ber. Atriðin sem dómarar bendi
á séu ekki augljós. Þau skýrist
betur í þinghaldinu og út frá því
ákveði ákæruvaldið hvort rétt sé
að setja fram nýja ákæru um at-
riðin. - gag

Óvissa dómara um 
grei›slukortalögbrot
Dómarar telja vanreifa›a ákæruli›i flar sem sakborningar eru taldir hafa
millifært fé me› ólögmætum hætti og misnota› a›stö›u sína í au›gunarskyni.
DÓMSMÁL Dómarar Héraðsdóms
Reykjavíkur í máli ákæruvaldsins
gegn Baugsfeðgum og fjórum öðr-
um sakborningum hafa vakið at-
hygli ákæruvaldsins á því að slíkir
annmarkar kunni að vera á átján
af fjörutíu liðum ákærunnar að úr
þeim verði ekki bætt í málarekstr-
inum. Dómur verði því ekki kveð-
inn upp um efni þeirra. 

Í bréfi til málsaðila og lögfræð-
inga þeirra er ákæranda og verj-
endum gefinn kostur á að tjá sig
um efnið þegar þingað verður í
málinu næstkomandi þriðjudag. 

Efasemdir dómenda snúa að
ákæruliðum um fjárdrátt, umboðs-
svik og brot gegn lögum um hluta-
félög.

Í öðrum kafla ákærunnar er Jón

Ásgeir, Jóhannes Jónsson faðir
hans og Tryggvi Jónsson taldir
hafa misnotað aðstöðu sína hjá
Baugi hf. varðandi kaup á 10 -11
verslununum árið 1999 og gerst
brotlegir í viðskiptum með fast-
eignir.

Í athugasemdum sakborninga
var því andmælt að um auðgunará-
setning hefði verið að ræða. Jón
Ásgeir hefði ekki hagnast á við-
skiptunum en Baugur hefði aftur á
móti hagnast um allt að fjóra millj-
arða króna. 

Dómendur telja að skort geti á
að verknaðarlýsing umboðssvika
sé fullnægjandi og hlutdeild
Tryggva og Jóhannesar sé ekki
lýst með fullnægjandi hætti. 

Athugasemdir dómenda taka

einnig til áttunda og níunda liðar
ákærunnar sem varða meðal ann-
ars færslur á tugum og hundruð
milljóna króna milli Baugs og
skyldra félaga. Lýsing á fjárdrætti
sé ekki nægilega ljós í umræddum
ákæruliðum en brot af áðurgreind-
um toga geta varðað allt að sex ára
fangelsi teljist þau alvarleg.

Dómararnir gera einnig athuga-
semdir við þrettán aðra ákæruliði
sem snerta meðal annars milli-
færslur og úttektir Jóns Ásgeirs
með kreditkortum Baugs. Fjár-
dráttarsökin er þar ekki talin
nægilega reifuð og hlutdeild
Tryggva og Kristínar Jóhannes-
dóttur í þeim brotum sé ekki nægi-
lega lýst.

johannh@frettabladid.is

Baugur í héraðsdómi:

Dómara a› 
meta ákærur
DÓMSTÓLAR „Ég skal ekki segja um
hversu algengt þetta er, en fyrir
kemur að dómarar bendi á ann-

marka á málatil-
búnaði af hendi
ákæruvaldsins,“
segir Eiríkur Tóm-
asson lagaprófess-
or um ábendingar
dómara í Baugs-
málinu.

Eiríkur segir þó
almennt gert ráð
fyrir að dómarar
skoði þessa hluti

þegar þeir fá ákærur í hendur. „Ef
þeir telja að augljós atriði kunni
að valda frávísun eiga þeir að
koma með vísbendingu þegar á
því stigi. Síðan er einnig gert ráð
fyrir að dómarar, eftir að mál
hafa verið þingfest, taki til skoð-
unar hvort einhverjir gallar kunni
að vera á málatilbúnaði sem valdi
frávísun.“ - óká

HARÐBAKUR EA-3
Þremur yfirmönnum skipsins var sagt upp
störfum við brottför frá Akureyri.

Harðbakur EA:

Yfirmönnum
sagt upp 
UPPSAGNIR Þrír yfirmenn á Harð-
baki EA, skipstjóri, fyrsti stýri-
maður og yfir vélstjóri, fengu í
hendur uppsagnarbréf við brott-
för skipsins frá Akureyri í síðustu
viku. Allir eru þeir með sex mán-
aða uppsagnarfrest en Guðmund-
ur Kristjánsson, forstjóri Brims,
segir að uppsagnirnar tengist
hagræðingu innan fyrirtækisins.
„Það stendur ekki til að segja
áhöfninni í heild sinni upp en við
leitum stöðugt leiða til að auka
hagkvæmni í rekstri félagsins,“
segir Guðmundur. - kk

Þrír Portúgalar:

Fengu laun 
sín lei›rétt
KJARAMÁL Portúgalskur starfsmað-
ur fyrirtækis á Akranesi fékk í
gær laun sín leiðrétt fjóra mánuð
aftur í tímann. Upphæðin nam
94.100 krónum.

Vilhjálmur Birgisson, formað-
ur Verkalýðsfélags Akraness, seg-
ir forsvarsmenn fyrirtækisins,
sem greiddi Portúgalanum auk
tveggja samlanda hans 755 krón-
ur í jafnaðarlaun á tímann, hafa
talið sig greiða samkvæmt kjara-
samningum. Þeir hafi því leiðrétt
launin þegar annað kom á daginn. 

Vilhjálmur segir mennina hafa
unnið allt að 306 klukkustundir á
mánuði. Þeir hefðu átt að vera
með um 840 krónur fyrir klukku-
stundina. - gag

Úthalds- og styrktarþjálfun sértaklega
hugsuð til að bæta líðan í hálsi,
herðum og baki. Liðkandi æfingar og
teygjur í hverjum tíma.

Kennslan fer fram í nýrri og bjartri
sundlaug við Laugarás, kl. 16.20 og
17.10 miðvikudaga og föstudaga 

Kennarar: Harpa Helgadóttir
sjúkraþjálfari BSc. MTc, MHSc. Sérhæfing
í meðferð á hrygg og útlimaliðum og
Ólöf I Óladóttir, sjúkraþjálfari, BSc

Skráning fer fram í síma 897-2896 
Vefsíða: www.bakleikfimi.is • Netfang: harpahe@hi.is

VatnsleikfimiVatnsleikfimi

FRÁ ÞINGSETNINGU MÁLSINS Ákærurnar voru teknar fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í síðasta mánuði.

Pistill Þorvaldar Gylfasonar:

Rannsókn á
leka hætt
RANNSÓKN Lögregla hefur hætt
rannsókn á meintum leka lög-
reglunnar á upplýsingum um
hverjir yrðu ákærðir í Baugsmál-
inu áður en ákæran var birt að
því er fréttastofa Sjónvarps
greindi frá í gærkvöldi.

Þorvaldur Gylfason sagði í
pistli í Fréttablaðinu 7. júlí að
virtur maður í viðskiptalífinu,
sem vel væri tengdur, hefði sagt
sér frá því hverjir yrðu ákærðir
og að sá hinn sami hefði sagt hon-
um að um 20 manns vissu þetta. Í
frétt Sjónvarps segir að Þorvald-
ur hafi verið kallaður til yfir-
heyrslu en neitað að upplýsa um
heimildamann sinn þar sem sjálf-
ur væri hann blaðamaður og
heimildamaðurinn nyti því
verndar. - bþg

EIRÍKUR TÓMAS-
SON Dómarar
kanna hvort mál
kalli á frávísun.

Jón H. Snorrason saksóknari:

Ábendingar dómara dæmi 
um vanda›a málsme›fer›

JÓN H. SNORRASON Saksóknari segir
atriðin sem dómararnir nefna ekki skýr.

Eftir þinghaldið á mánudag ákveði
ákæruvaldið hvort rétt sé að setja fram

nýja ákæru í Baugsmálinu.





6 7. september 2005  MIÐVIKUDAGUR

Hundrað starfsmenn vantar á frístundaheimilin:

Ríflega 500 börn á bi›lista
BARNAGÆSLA Alls eru 511 börn á
biðlista eftir plássi á frístunda-
heimilum skólabarna í Reykja-
vík. Á heimilin vantar 102
starfsmenn.

Soffía Pálsdóttir, æskulýðs-
fulltrúi Íþrótta- og tómstunda-
ráðs Reykjavíkurborgar sem
hefur umsjón með frístunda-
heimilunum, segir að þrátt fyrir
að umsóknum um störf hafi
fjölgað í síðustu viku hafi það
lítið að segja því æ fleiri for-
eldrar vilja nýta þjónustuna. 

„Alls eru umsóknir orðnar
2.243 en þær voru 2.100 í fyrra.
Á því má sjá að eftirspurnin er

að aukast,“ segir Soffía. Hún
segir marga foreldra mjög
ósátta við ástandið. Þeir eru í
miklum vanda og gagnrýna að
aðstæður ráða því ekki hvaða
börn komast að hverju sinni.
Það sé skiljanlegt, en of tíma-
frekt sé hins vegar að safna
upplýsingum um börnin svo það
sé hægt.

„Við vorum ekki í svona
langvarandi vanda í fyrra og
vorum löngu búin að manna á
þessum tíma. Þá áttum við held-
ur ekki í þessari gífurlegu sam-
keppni við aðra um starfs-
fólkið.“ - gag

Fellibylur í suðurhluta Japans:

Tugir flúsunda ur›u a› fl‡ja
FELLIBYLUR Öflugur fellibylur reið
yfir suðurhluta Japans í gær með
þeim afleiðingum að einn lést og
fjörutíu slösuðust. Sextán er enn
saknað.

Tugir þúsunda þurftu að yfir-
gefa heimili sín og sjór gekk langt
upp á land svo strandbæir fóru á
kaf. Sjötíu þjóðvarnarliðar voru
sendir á svæðið til að aðstoða fólk
í neyð og styrkja flóðavarnir.

Áætlunarflugi var aflýst, lestir
og ferjur gengu ekki og hrað-
brautir lokuðust svo tugþúsundir
ferðalanga urðu strandaglópar.

Vindhraði í fellibylnum var um 35
metrar á sekúndu og fylgdi hon-
um mikil rigning.

„Vindurinn var svo mikill í
morgun að ég gat varla gengið. Ég
gat ekki farið út úr húsi,“ sagði
Mitoshi Shiroi, verslunareigandi í
Tarumizu á Kyushu-eyju við
strendur Japans en verslun hans
var á kafi í vatni vegna flóðanna
sem fylgdu fellibylnum. Einn
fannst látinn í húsi sínu sem eyði-
lagðist í aurskriðu og níu var
saknað í tveimur aurskriðum til
viðbótar á eyjunni. - sda

HAFNARFJÖRÐUR

FÁA STARFSMENN VANTAR Sjö
starfsmenn vantar á leikskóla
Hafnarfjarðarbæjar, sem eru
fimmtán. Enga stafsmenn vantar í
heilsdagsskólana, sem taka við
grunnskólabörnunum er skóladegi
þeirra lýkur. Steinunn Þorsteins-
dóttir, upplýsingafulltrúi Hafnar-
fjarðar, segir að ástandið sé gott
miðað við nágrannasveitarfélögin
og síður verra nú en síðustu ár. 

TADSJIKISTAN

FRJÁLS FJÖLMIÐLUN Í HÆTTU
Fulltrúar Öryggis- og samvinnu-
stofnunar Evrópu hafa látið í ljós
áhyggjur sínar yfir þróun fjöl-
miðlamarkaðarins í fyrrum Sov-
étlýðveldinu Tadsjikistan. Yfir-
völd í landinu hafa látið leggja
niður æ fleiri frjálsa fjölmiðla í
landinu og er svo komið að nær
engin óháð dagblöð eru gefin út í
landinu.

SVEITARSTJÓRNARMÁL Borgarfulltrú-
ar fögnuðu samhljóða þeirri
ákvörðun ríkisstjórnarinnar að
leggja áherslu á samgöngubætur í
höfuðborginni við ráðstöfun sölu-
andvirðis Landssíma Íslands. Sér-
staklega var því fagnað að átta
milljarðar króna skyldu lagðir í
fyrsta áfanga Sundabrautar á ár-
unum 2007 til 2010. 

Tillögur um legu Sundabrautar
bíða nú meðferðar umhverfisráð-
herra, vegna kæru íbúa. En að því
gefnu að umhverfisráðherra telji
innri leið færa yfir Kleppsvík
verður ráðist í breytingu á gild-
andi aðalskipulagi Reykjavíkur.
Meirihlutinn í borgarstjórn hefur
verið hlynntur því að setja Sunda-
braut í brú, í svokallaðri ytri leið,
en frá því hefur nú verið fallið.
Steinunn Valdís Óskarsdóttir
borgarstjóri segir að í ræðu sinni
í borgarstjórn 7. desember hafi
hún sagt að hún væri opin fyrir
öllum hugmyndum um Sunda-
braut. „Við komumst að þeirri nið-
urstöðu að það væri ekki forsvar-
anlegt að fara ytri leið, sem er 4,5
milljörðum dýrari og með ákveðn-
um forsendum erum við sátt við
þetta svona.“ Forsendur sem
meirihluti borgarstjórnar setur
fyrir innri leið er að viðunandi
lausn fáist á tengingu Sunda-
brautar við Sæbraut, og þar með
við miðborgina. Þá sé mikilvægt
að sjónarmiðum íbúa í Hamra-

hverfi og Vogahverfi sé mætt.
Meðal annars sé verið að skoða að
setja götu í stokk í Vogahverfinu
og að Sundabraut liggi vestar en
nú er gert ráð fyrir. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson,
oddviti sjálfstæðismanna, fagnaði
ákvörðun ríkisstjórnarinnar í
ræðu sinni í borgarstjórn í gær
um að leggja verulega fjármuni
til byggingu Sundabrautar og til
mislægra gatnamóta Vesturlands-
vegar og Suðurlandsvegar. Hann

Íranar fyrir Öryggisráðið:

Rússar 
mótmæla
MOSKVA, AP Rússar hafa mótmælt
því að kjarnorkumál Írana fari
fyrir Öryggisráð Sameinuðu
þjóðanna. Þeir sjá enga ástæðu
til að málefni Írana verði flutt
frá Alþjóðakjarnorkumálastofn-
uninni.

Bretar, Þjóðverjar og Frakkar
reka málið fyrir hönd Evrópu-
sambandsríkjanna og segjast að
íhuga drög að samþykkt þar sem
þess er krafist að Öryggisráðið
fjalli um kjarnorkumál Írana
fari þeir ekki að kröfum um að
stöðva auðgun úraníums, en það
er hægt að nota við framleiðslu
kjarnorkuvopna. ■

segir að sjálfstæðismenn hafi
flutt um það tillögu að innri leið
Sundabrautar verði fyrir valinu
og sé þessi niðurstaða í samræmi
við það. Hann sagði þó að hann
hefði viljað sjá fjármuni í mislæg
gatnamót Miklubrautar og
Kringlumýrarbrautar. „Sem hefði
ugglaust verið í þessum ákvörð-
unum ríkisstjórnarinnar ef R-list-
inn hefði ekki hafnað því á sínum
tíma að byggja þar mislæg gatna-
mót.“               svanborg@frettabladid.is

ÍSAFJÖRÐUR
AMMONÍAKFNYKUR
Ammoníak lak úr frystigeymsl-
unum í Norðurtangahúsinu á Ísa-
firði í gærmorgun en slökkviliði
tókst að stöðva lekann von bráð-
ar. Lögregla fór engu að síður um
nágrennið og bað fólk um að loka
gluggum á húsum sínum. - jse

LÖGREGLUFRÉTTIR

ELDSUPPTÖK Í FRYSTIKISTU
Rannsókn er nú lokið á eldsupp-
tökum þegar hús brann á Siglu-
firði í síðustu viku. Það liggur
ljóst fyrir að eldurinn kviknaði í
gamalli frystikistu sem var í
kjallara húsins.

TVEIR ÖLVAÐIR VIÐ AKSTUR
Ökumaður var tekinn fyrir ölv-
unarakstur í umdæmi Húsavík-
urlögreglu um hádegisbil í gær.
Um sama leyti barst tilkynning
um að maður, sem líklegast væri
ölvaður, færi um á bíl sínum í
umdæminu. Sá hafði enn ekki
náðst síðdegis í gær, en málið er
í rannsókn að sögn lögreglunnar,
sem ennfremur segir það óal-
gengt að menn séu teknir vegna
ölvunaraksturs snemma dags á
þriðjudegi.

Endurskoðun laga um lax- og
silungsveiði nr. 76/1970

Athugasemdir óskast við frumvarpsdrög

Nefnd sem landbúnaðarráðherra skipaði til að
endurskoða gildandi löggjöf um lax- og silungsveiði hefur
unnið drög að frumvörpum er þennan málaflokk varða.
Þar er um að ræða frumvarp til laga um lax- og
silungsveiði, frumvarp til laga um fiskeldi, frumvarp til
laga um fiskrækt, frumvarp til laga um varnir gegn
fisksjúkdómum og frumvarp til laga um íslenskar 
vatnarannsóknir. Stefnt er að framlagningu frumvarpanna
á komandi haustþingi. Öllum sem þess óska gefst nú
kostur á því að koma athugasemdum við frumvörpin til
nefndarinnar áður en nefndin skilar frumvarpsdrögunum
til landbúnaðarráðherra. Frumvarpsdrögin má finna á 
vefslóðinni www.landbunadarraduneyti.is.

Athugasemdir sendist á postur@lan.stjr.is fyrir 20. september.

Hefur þú fundið fyrir auka-
verkunum vegna lyfjatöku?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að leyfa læknum að reka 
eigið sjúkrahús?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

41%

59%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Beint flug frá Keflavík til hinnar fögru miðaldaborgar

Tallinn í Eistlandi 
Innifalið í verði: 
Flug, 4 stjörnu hótel m/morgunmat, akstur til og frá flugvelli, íslensk
fararstjórn og skattar.
Verð 49.900 kr.

Sökum mikillar eftirspurnar höfum við bætt við einni ferð frá Keflavík

Frá Keflavík
12.-16. október laus sæti
28.-31. október (Aukaferð)

Tallinn hefur breyst í nútímaborg með alþjóðlegu yfirbragði á síðustu 10 árum. Þrátt
fyrir það eru íbúarnir stoltastir af gamla bæjarhlutanum. Þar eru götur 
steini lagðar og við þær standa vel varðveittar stórkostlegar byggingar frá 11-15 öld.
Þá setja markaðirnir mikinn svip á borgina.  Tallinn hefur verið bætt við á heimslista
UNESCO sem ein best varðveitta miðaldarborg N-Evrópu. Menningarlíf í Talllinn sten-
dur með miklum blóma og geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Í Tallinn er hægt að
gera góð kaup.  Þar er ódýrt að versla og matur á veitingahúsum er ódýr. Þá er,
næturlífið fjörugt, barir, skemmtistaðir og kaffihús á hverju götuhorni. Tallinn er borg
sem fangar, borg sem skilur eitthvað eftir, löngu eftir að komið er heim.

Spennandi skoðunarferðir í boði með íslenskri fararstjórn

Trans-Atlantic
Sími 5888900   www.transatlantic.is

BJÖRGUNARAÐGERÐIR Í MIYAZAKI Í JAPAN Einn lést og sextán er enn saknað eftir fellibyl
sem reið yfir suðurhluta Japans í gær. Tugir þúsunda þurftu að yfirgefa heimili sín.

GAMAN Á FRÍSTUNDAHEIMILUNUM Börnin
skemmta sér vel á Skýjaborgum eftir
grunnskólann.
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FAGNAÐI ÁKVÖRÐUN RÍKISSTJÓRNAR Steinunn Valdís Óskarsdóttir kynnti ákvörðun ríkis-
stjórnar um að leggja fjármuni til samgöngubóta í borgarstjórn í gær.

Farin ver›ur innri
lei›in yfir Sundin 
Borgarstjóri segir a› farin ver›i innri lei›in me› Sundabraut fyrir flá átta
milljar›a sem ríki› veitir til framkvæmdanna. Allir borgarfulltrúar fögnu›u
fleirri ákvör›un ríkisstjórnarinnar a› leggja fé til samgöngumála í borginni.
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Sævarhöf›a 2  Sími 525 8000  www.ih.is Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00 og laugardaga kl. 12:00–16:00

Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

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

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

NISSAN PATROL
Gott gengi á Nissan Patrol í september 2005.

Luxury 3,0 TDI dísil
– 160 hestöfl
– 5 dyra
– 7 manna

NISSAN PATROL
Hann er nú flegar í uppáhaldi fleirra sem flekkja til fjórhjóladrifinna
bíla, en n‡r og endurbættur Nissan Patrol er betri en nokkru sinni fyrr.
N‡ja 3,0 lítra túrbó dísilvélin me› beinni innsp‡tingu gefur allt a› 40%
meira tog og 20% meira afl en eldri vélar. Hún er um lei› sparneytnari,
hrö›unin er meiri og dráttur eftirvagna au›veldari.

Ver› frá 4.230.000 kr.

43.982 kr. á mánu›i*

250.000 kr. KAUPAUKI
Öllum Nissan Patrol jeppum sem keyptir eru í
september 2005 fylgja 33” dekk, krókur og toppbogar.

LÆKKA‹ VER‹
Ver› Fyrir Eftir

Patrol Luxury beinskiptur      4.460.000 kr. 4.230.000 kr.
Patrol Luxury sjálfskiptur 4.580.000 kr. 4.390.000 kr.
Patrol Elegance beinskiptur 4.825.000 kr. 4.580.000 kr.
Patrol Elegance sjálfskiptur 4.945.000 kr. 4.690.000 kr.

*Bílasamningur Glitnis me› 30% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.

USD 62.04
JPY 0.57
EUR 77.44

Gengi› í hádeginu
6. september 2005
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Þrír af hverjum fimm framhaldsskólanemum eru í bóklegu námi:

Verknámi› situr á hakanum
MENNTAMÁL Ísland er í hópi ríkja á
borð við Eistland, Grikkland,
Ítalíu og Portúgal, þar sem
hærra hlutfall nemenda á fram-
haldsskólastigi er í almennu bók-
námi en í verknámi. Þetta kemur
fram í ritinu Lykiltölur í mennt-
un í Evrópu 2005 sem Evrópu-
sambandið gefur út. Þar segir að
í löndum Evrópusambandsins sé
hlutfall þeirra sem eru í verk-
námi 63 prósent, en á Íslandi er
hlutfallið 37 prósent. Í Evrópu er
algengt að fjórðungur fólks á
aldrinum 20 til 24 ára hafi lokið
starfsnámi en á Íslandi er hlut-
fallið um tíu prósent. 

Slippstöðin á Akureyri í fjárhagserfiðleikum:

Tapa›i á verkefnum vi› Kárahnjúka
REKSTRARERFIÐLEIKAR Slippstöðin á
Akureyri á í fjárhagserfiðleikum
og leita stjórnendur fyrirtækisins
að nýju hlutafé. Annað tveggja
verkefna Slippstöðvarinnar í
tengslum við Kárahnjúkavirkjun
gekk illa til að byrja með og varð
félagið fyrir umtalsverðum fjár-
hagslegum skakkaföllum af þeim
völdum.

Frá því í vor hafa starfsmenn
Slippstöðvarinnar unnið að sam-
setningu á þrýstipípum í aðfalls-
göngum Kárahnjúkavirkjunar.
Guðmundur Tulinius, fram-
kvæmdastjóri Slippstöðvarinnar,
segir að byrjunarerfiðleikar við

það verkefni hafi leitt til þess að
Slippstöðina skortir nú rekstrar-
fé. „Slippstöðin hefur á undan-
förnum árum gengið í gegnum
mikla fjárhagslega erfiðleika og
því hefur félagið ekki burði til
þess að komast út úr vandanum.
Við erum að leita að nýju hlutafé
og ef það næst í höfn mun ekki
koma til uppsagna,“ segir Guð-
mundur en alls starfa 120 manns
hjá Slippstöðinni.

Starfsmenn Slippstöðvarinnar
koma einnig að niðursetningu á
vélbúnaði í Kárahnjúkavirkjun og
hefur það verk gengið vel.

- kk

BANDARÍKIN, AP George W. Bush
Bandaríkjaforseti boðaði í gær að
hann myndi sjálfur stýra sér-
stakri rannsókn á því hvað fór úr-
skeiðis í viðbrögðum stjórnvalda
við neyðarástandinu sem skapað-
ist af völdum fellibylsins Katrín-
ar. Bandaríkjaþing boðaði einnig
aðra slíka rannsókn á sínum veg-
um. Talsmenn þingflokks demó-
krata sögðu að þeir kynnu að fara
fram á að framlög á næstu fjár-
lögum til björgunar- og almanna-
varnamála verði hækkuð í fimm-
tíu milljarða dala, andvirði um
3.150 milljarða króna.

„Skriffinnska fær ekki að
standa í vegi fyrir því að verkið
verði unnið fyrir fólkið,“ sagði
Bush eftir ríkisstjórnarfund í
Hvíta húsinu.

„Stjórnvöld brugðust á öllum
stigum,“ sagði öldungadeildar-
þingmaðurinn Susan Collins í
Washington. Hún tilkynnti að
stjórnsýslumálanefnd öldunga-
deildarinnar efni til yfirheyrslna
af þessu tilefni. „Það er erfitt að
skilja skortinn á viðbúnaði og hve
miklar tafir urðu á því að brygðist
yrði við hamförum sem þó hafði
verið spáð um árabil, og skírar að-
varanir höfðu verið gefnar út um
marga daga í röð,“ sagði þingmað-
urinn.

Bush, sem hefur sætt orrahríð
harðrar gagnrýni vegna málsins
undanfarna daga, kallaði leiðtoga
þingsins til fundar við sig í gær til
að ræða hvað alríkisstjórnin getur
gert nú í framhaldinu. Fimm vikna
sumarfríi þingmanna lauk í gær
og boðuðu formælendur þingsins
að ráðstafanir til þess að bæta úr
ástandinu á hamfarasvæðunum
við Mexíkóflóa yrði efst á dagskrá
þess næstu vikurnar.

Viðgerðir á flóðvarnargörðun-
um sem brustu í New Orleans
voru það langt á veg komnar í gær
að byrjað var að dæla flóðvatninu
af götunum. Óttast er að það verði
ljót sjón sem við blasi þegar flóð-
vatnið sjatnar. „Sú sjón vekur
þjóðina á ný,“ sagði borgarstjór-
inn Ray Nagin. Hann sagði að það
tæki um þrjár vikur að dæla vatn-
inu burt og nokkrar vikur til við-

bótar að ryðja mesta brakið af
götunum. Það gæti tekið allt að

átta vikur að koma rafmagni aftur
á borgina. audunn@frettabladid.is

Í flestum ríkjum Evrópusam-
bandsins brautskráðust rúmlega
25 prósent háskólastúdenta úr
félagsvísindagreinum, lögfræði
og viðskipta- og hagfræðigrein-
um. Á Íslandi er hlutfallið 37 pró-
sent.

Hlutfall þeirra sem útskrifuð-
ust með háskólamenntun í raun-
vísinda- og tæknigreinum jókst
víðast hvar í Evrópu á árinum
1998 til 2002, en Ísland var eitt
níu ríkja þar sem aukningin á
þessu sviði var yfir tíu prósent
miðað við aldurshópinn 20 til 29
ára.

- bs 

Alltaf á mi›vikudögum!

Taktu þátt í Víkingalottóinu og láttu reyna á hvort
lukkuhjólið snúist þér í vil að þessu sinni. Það væri

enginn smá bónus fyrir þig að fá nokkrar millur í vinning.
Freistaðu gæfunnar – það er til mikils að vinna!

Skelltu þér á miða á næsta sölustað, á lotto.is eða

fáðu þér mi›a í áskrift svo þú missir ekki af neinu!

ENGINN SMÁ BÓNUS!
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Vertu me› fyrir kl.16.

4040
50501. vinningur

9090milljónir90illjónir
Bónus-vinningur

23
milljónir

HÁSKÓLI ÍSLANDS Um 37 prósent ís-
lenskra háskólastúdenta brautskráðust úr
félagsvísindagreinum, lögfræði og við-
skipta- og hagfræðigreinum. 

Bush bo›ar rannsókn
Bandaríkjaforseti og talsmenn Bandaríkjaflings ætla a› rannsaka hva› fór úr-
skei›is í vi›brög›um stjórnvalda vi› ney›arástandinu sem skapa›ist af völd-
um fellibylsins Katrínar. Byrja› er a› dæla fló›vatninu af götum New Orleans.

BRUNI Í KJÖLFAR FLÓÐS Slökkviliðsþyrla losar vatn yfir húsbruna í New Orleans í gær.
Mörg hús hafa brunnið á flóðasvæðinu.
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SLIPPSTÖÐIN Hefðbundin starfsemi Slipp-
stöðvarinnar á Akureyri, við endurbætur á
bátum og skipum, hefur gengið vel í sum-
ar og verkefnastaðan verið með betra
móti.
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10 7. september 2005 MIÐVIKUDAGUR

Hefja má veiðar á íslensku sumargotssíldinni:

Fyrsta skipi› fari› til leitar
SÍLDVEIÐAR Jóna Eðvalds SF, skip

Skinneyjar–Þinganess á Horna-
firði, hélt síðdegis í gær fyrst
skipa til síldarleitar á þessu hausti
en veiðar máttu hefjast 1. septem-
ber síðastliðinn. Verið er að undir-
búa flest nótaskipin til síldveiða
við Ísland en vinnsluskipin stunda
nú veiðar á norsk-íslenskri síld
utan lögsögunnar.

Sigurður Ægir Birgisson, skip-
stjóri á Jónu Eðvalds, segist ætla
að byrja að leita síldar fyrir aust-
an land. „Það hefur lítið frést af
síld fyrir austan enn sem komið
er en eitthvað hefur sést af síld
fyrir vestan þó engin síldveiði-
skip séu komin á þau mið,“ segir
Sigurður Ægir.

Upphafskvótinn á síldarvertíð-
inni er 110 þúsund tonn og er

Skinney–Þinganes og Síldarvinnsl-
an með mestu veiðiheimildirnar,
hátt í 15 þúsund tonn hvort félag.

Í fyrra hófst vinnsla á síld ekki

af krafti á Austurlandi fyrr en í
október en stór og góð síld fannst
fyrir vestan land í september.

- kk

SAMGÖNGUR „Veginum vestur á
Barðaströnd hefur verið haldið
opnum síðastliðna tvo vetur og
samkvæmt vegalögum á ríkið ekki
að styrkja ferjusiglingar þar sem

heilsársvegur
er,“ segir Jón
Rögnvaldsson
v e g a m á l a -
stjóri.

Jón bendir á
að hlutar af
veginum vest-
ur séu ekki
orðnir góðir
enn og því hafi
verið ákveðið
að draga smám
saman úr þátt-
töku ríkisins í
ferjusiglingum
yfir Breiða-
fjörð næstu

fimm ár. „Hins vegar er ekki þar
með sagt að ferjusiglingar séu úr
myndinni,“ segir Jón. „Einkaaðilar
mega vitaskuld gera út ferju.“ 

Pétur Ágústsson, fram-
kvæmdastjóri Sæferða, sem gerir
út ferjuna Baldur, telur hins vegar
að ferjusiglingar yfir fjörðinn
muni leggjast af hætti ríkið þátt-
töku sinni. „Þær bera sig kannski
á sumrin en fráleitt að vetrarlagi,“
segir Pétur sem telur það mikla
afturför í samgöngum ef áform
ríkisins verða að veruleika. „Þótt
við höfum verið heppin með færð-
ina síðastliðna tvo vetur koma
alltaf erfið tímabil þar sem fólk
verður að treysta alfarið á ferj-
una. Flutningabílar til dæmis, sem
þurfa að koma farmi í flug á rétt-
um tíma, stóla á okkur langan part
úr vetri.“

Guðmundur Guðlaugsson, bæj-

arstjóri Vesturbyggðar, telur að
það muni hafa talsverð áhrif á
sveitarfélagið leggist ferjusigling-
ar af yfir vetrartímann. „Miðað
við óbreytt ástand er ljóst að sam-
keppnishæfni sjávarútvegsfyrir-
tækja á svæðinu mun skerðast,
þar sem þau reiða sig á ferjuna til
að koma ferskri vöru á áfangastað
á veturna. Eins yrðu áhrifin á íbú-
ana þónokkur. Við erum eins og
eyland þegar það er snjóþungt og
þótt snjór hafi verið lítill undan-
farið, hefur hálka verið áberandi
og gert landleiðina erfiða yfirferð-
ar.“

Ferjan Baldur siglir í Flatey á
Breiðafirði en Jón segir að á með-
an föst búseta er í eyjunni verði
samgöngum þangað haldið úti, þó í
annarri mynd til dæmis með
smærri bátum. 

bergsteinn@frettabladid.is

Skólastyrkur
- fyrir alla!- fyrir alla!
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BTnet

V16 extra light
Ótakmarkað niðurhal!

3.890 kr.
á mánuði allt innifalið auk bíókorts 
og áskrift af tónlist.is!  

Við hjálpum 
þér í gegnum
   námið á 
fullum hraða!  

- líka fyrir þá sem

eru í skóla lífsins.
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Þú færð
BTnet í næstu

verslun BT!

Skólastyrkur BTnet!
BTnet hefur verið í fararbroddi um að bjóða lægsta verðið á 
ADSL. Nú bjóðum við enn betur. Með skólatilboði BTnet fylgir:

     • • Frítt niðurhal (endalaust eins og þig lystir).

     • • Frítt í bíó (gildir í sex mánuði).

     • • Frí tónlist (gildir í sex mánuði á tónlist.is).

Kíktu við í næstu BT verslun og fáðu þér áskrift!

Segir ferjusiglingar yfir
Brei›afjör› leggjast af
Ríki› hættir a› taka flátt í ferjusiglingum yfir Brei›afjör› innan fimm ára.
Framkvæmdastjóri Sæfer›a segir a› ferjusiglingar yfir fjör›inn leggist af í
kjölfari›. Bæjarstjóra Vesturbygg›ar hugnast breytingarnar ekki.

JÓNA EÐVALDS Ekki er á vísan að róa þegar kemur að síldveiðum en í gegnum tíðina hef-
ur fyrsta haustsíldin oft komið að landi í kringum 20. september.
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FERJAN BALDUR Ferjan siglir milli Stykk-
ishólms og Brjánslækjar allan ársins
hring. Á sumrin fer hún tvær ferðir fram
og til baka á dag en eina á veturna. 

JÓN RÖGNVALDSSON
Ríkið á ekki að taka
þátt í ferjusiglingum
þar sem heilsársvegur
er. 

Starfsfólk Skinnaiðnaðar á Akureyri heldur vinnunni í nokkra mánuði:

Rekstrinum tæpast bjarga›
IÐNAÐUR Skinnaiðnaður á Akureyri
mun ekki hætta starfsemi 4. nóv-
ember eins og útlit var fyrir þegar
nær öllu starfsfólki félagsins, tæp-
lega 40 manns, var sagt upp í júlí-
byrjun.

Ormarr Örlygsson, fram-
kvæmdastjóri Skinnaiðnaðar, segir
að enn sé verið að vinna úr birgð-
um og því haldi starfsfólk störfum
sínum í nokkra mánuði enn. Hann
er hins vegar ekki bjartsýnn á að
starfsemi félagsins á Akureyri
verði bjargað. „Það hafa engar
rekstrarforsendur breyst frá því
að við sögðum fólkinu upp en við
munum reyna áfram að finna starf-
seminni rekstrargrundvöll.

“Skinnaiðnaður á Akureyri hóf
starfsemi árið 2002. Starfsmenn fé-
lagsins eiga 54 prósent í félaginu
en aðrir eigendur eru Landsbank-
inn og KEA.

Ormarr segir reksturinn hafa
gengið mjög vel á fyrsta starfsár-
inu, heldur verr árið 2003 en í fyrra
og í ár hafi afkoma félagsins verið
léleg, einkum vegna sölutregðu og
stöðu íslensku krónunnar gagnvart
erlendum gjaldmiðlum. - kk

ORMARR ÖRLYGSSON Um 30 manns
var sagt upp hjá Skinnaiðnaði í fyrra
og útlit er fyrir að um 40 manns til
viðbótar hætti hjá félaginu í byrjun
nýs árs.
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„Það er allt fínt að frétta af mér,“ segir María Marteinsdóttir snyrti- og
fótaaðgerðafræðingur. María er að jafna sig eftir langvarandi veikindi, en
hún fékk heilahimnubólgu ekki alls fyrir löngu og hefur varið síðustu
mánuðum í að ná heilsu. „Ég er farin að geta unnið aðeins aftur og það
hjálpar mikið að komast aftur í vinnuna,“ segir María en hún á fótaað-
gerðastofu í Bólstaðarhlíð 43. María hefur verið snyrtifræðingur síðan árið
1976 og segir aðsóknina í fótaaðgerðir aukast ár frá ári. „Það er stöðugur
straumur allan ársins hring, en það merkilega er að straumurinn eykst ef
eitthvað er þegar sólin skín. Mér finnst það alltaf dálítið undarlegt að fólk
vilji sitja inni á snyrtistofu þegar það er sól úti.“ 
Í sumar brá María sér til Spánar til þess að safna kröftum og sér ekki
eftir því. „Ég fór til bæjar sem heitir Salu og er sunnan við Barcelona.
Ferðaþjónustan er ný en vaxandi grein þar, en þetta er skemmtilegasti
staður sem ég hef komið til.“ 
María hefur mörg járn í eldinum og ætlar meðal annars að ganga í það
heilaga í haust. Sá heppni heitir Skúli Björn Árnason. „Við giftum okkur í
október,“ segir María en er ekki viss hvenær brúðkaupsferðin verður.
„Við erum svo nýkomin heim að utan að það er aldrei að vita nema við
frestum henni fram á næsta vor eða sumar,“ segir María ánægð yfir að
hafa endurheimt heilsuna.

12 7. september 2005 MIÐVIKUDAGUR

Ættfræ›igrunnur á 200 milljónir
Odd Helgason dreymir
um að stofnað verði ætt-
ar- og þjóðfræðisetur
utan um fyrirtæki hans
ORG ættfræðiþjónust-
una. Hann hefur lagt al-
eiguna og meira til í upp-
byggingu ættfræði-
grunnsins Unnar og segir
verðmæti hans nema um
200 milljónum króna.

„Viltu í nefið?“ spyr Oddur
Helgason, oft kallaður spekingur.
Blaðamaður afþakkar en Oddur
fær sér vænan skammt í aðra
nösina. Ekki þann fyrsta og ekki
þann síðasta þennan morguninn.

Þau tímamót urðu í sögu ORG
fyrr á árinu að Íslendingur númer
sex hundruð þúsund var skráður í
ættfræðigrunninn Unni. Síðan
hafa margir bæst við og í dag tel-
ur skráin tæplega 626 þúsund Ís-
lendinga.

„Draumur minn er að gera
þetta að ættar- og þjóðfræðisetri
Íslendinga með um þrjú og hálft
stöðugildi og öflug hollvinasam-
tök að baki sér,“ segir Oddur. 

Upplýsingarnar eru allar í ætt-
fræðiforritinu Espólín sem unnið
er í Dos-tölvukerfi en mikilvægt
er að færa það yfir í hið notenda-
væna umhverfi Windows. Oddur

veit að það kostar peninga en ekki
hve mikla peninga. Hann veit líka
að upplýsingarnar sem hann hef-
ur fært inn í grunninn eru verð-
mætar og slær á að kostnaðurinn
sé um 350 krónur á hvert nafn.
Það gera tæpar 220 milljónir
króna. Þau verðmæti vill hann
færa þjóðinni með stofnun ættar-
og þjóðfræðiseturs.

Þótt aðeins sé áratugur síðan
Oddur kom ORG á fót hefur ætt-
fræðiáhuginn blundað lengi í hon-
um. „Ég hef haft áhuga á ætt-
fræði frá því ég var barn,“ segir
hann. Örlögin höguðu því þannig
að hann fór að sinna þessu áhuga-
máli sínu af kappi. „Ég varð at-
vinnulaus og fór á tölvunámskeið
og kynntist þar Espólín-forrit-
inu.“ Síðan hefur hann varla
stoppað og hver einasta króna
sem honum hefur áskotnast síð-
asta áratuginn hefur runnið í ætt-
fræðina. „Ég hef fengið styrki og
venslamenn mínir í Kjarnafæði
sjá um að ég hafi eitthvað í kjaft-
inn á mér því maðurinn þarf jú
meira en andlegt fóður,“ segir
Oddur. Í gamla daga kölluðu
fræðimenn það neftóbaksstyrki
þegar þeir fengu eitthvað smá-
ræði úr opinberum sjóðum enda
dugðu peningarnir vart fyrir
öðru en nokkrum neftóbaksdós-
um. Og þeir tóku jú vel í nefið
karlarnir í gamla daga, líkt og
Oddur nú. 

„Ég get annars sagt það að

grunnurinn heitir eftir þeirri
manneskju sem hefur stuðlað
mest að því að þetta er hægt og
það er konan mín. Það er lykil-
atriði að vera vel giftur og hún
Unnur mín hefur skilið það sem
ég hef verið að gera.“ Oddur
bendir á að þau hjónin misstu

íbúðina sína en endurheimtu
hana úr höndum lánadrottna. „Ég
þekki persónulega marga af fjár-
málamönnum landsins og get
leitað til þeirra,“ segir Oddur
spekingur og fær sér vænan
slurk af íslensku neftóbaki.

bjorn@frettabladid.is

Ísfirskir gæludýraunnendur sjá
fram á bjartari tíð því með
haustinu opnar gæludýraverslun í
bænum. Ekki hefur verið hægt að
kaupa gæludýr í búð á Vestfjörð-
um um árabil, en í eina tíð voru
seldir páfagaukar í blómabúðinni
á Ísafirði. 

„Mig hefur lengi langað að fara
með eitthvað nýtt á heimaslóðirn-
ar og sló til núna,“ segir Jón Vig-
fús Guðjónsson, Súgfirðingur og
verðandi gæludýrakaupmaður.
Hann missti eigin-
konu sína í
sumar

og ákvað í framhaldi þess að söðla
um og flytja vestur. Saman ráku
þau hjónin heildverslun í Reykja-
vík.

„Ég ætla að bjóða upp á páfa-
gauka, fiska og þessi hefðbundnu
nagdýr og svo fóður og aðra fylgi-
hluti,“ segir Jón Vigfús, sem sjálf-
ur er mikill dýravinur og á hunda. 

Búðin verður við Hrannargötu
22 þar sem ýmis atvinnurekstur
hefur verið í gegnum árin. Jón

fær húsið afhent um
miðjan mánuð-

inn og vonast
til að geta

opnað í
byrjun
október.

- bþs

BJÖRN DAVÍÐSSON ÞRÓUNARSTJÓRI
SNERPU.

Gó› hugmynd

SAMEINING SVEITARFÉLAGA Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

SJÓNARHÓLL

Jafnar sig eftir heilahimnubólgu og undirb‡r brú›kaup
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? MARÍA MARTEINSDÓTTIR

nær og fjær

OR‹RÉTT„ “
Láttu okkur bara vita
ef flú nær›

„Það stóð aldrei annað til en
að ljúka prófinu og ég geri
það væntanlega síðar.“

GÍSLI MARTEINN BALDURSSON UM

NÁMSRAUNIR SÍNAR Í DV.

En enginn man fla›
lengur

„Það má ekki gleyma hvers
vegna spítalarnir voru sam-
einaðir og rökunum fyrir því.“

JÓHANNES M. GUNNARSSON,

LÆKNINGAFORSTJÓRI LANDSPÍTALA,

UM HUGMYNDIR UM EINKAREKIÐ

SJÚKRAHÚS. FRÉTTABLAÐIÐ.

Stjórn Samfylkingarfélagsins í Reykjavík hvetur félaga og stu›ningsfólk til a› mæta á fundinn

og taka flátt í málefnastarfi flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar á vori komanda.

SAMFYLKINGARFÉLAGI‹
Í REYKJAVÍK

SffRFundur um borgarmál

Mi›vikudagurinn 7. september kl. 20-22:

Velfer›, jafnrétti
Fundarefni: Velfer›armál, fjölskyldumál, jafnréttismál

Frummælendur: Stefán Jóhann Stefánsson, Gu›rún
Erla Geirsdóttir og Bryndís Ísfold Hlö›versdóttir.
Gestur fundarins er Regína Ástvaldsdóttir, svi›sstjóri
fijónustu- og rekstrarsvi›s Reykjavíkurborgar.
Fundarstjóri: Ásta Ragnhei›ur Jóhannesdóttir.

Samfylkingarfélagi› í Reykjavík bo›ar til fundar um velfer› og jafnrétti
í Reykjavík. Fundurinn ver›ur haldinn a› Hallveigarstíg 1, 2. hæ›.

Nýjung í verslun á Vestfjörðum:

Gælud‡raverslun 
opnu› á Ísafir›i

„Mér líst ágætlega á þessar hugmyndir
Ólafs F. Magnússonar og ég er eigin-
lega hissa á að hvort sitt sveitarfélagið
geti verið hvort sínu megin við sömu
götuna eins og raunin er með Reykja-
vík og Seltjarnarnes,“ segir Björn
Davíðsson, þróunarstjóri tölvufyrirtæk-
isins Snerpu á Ísafirði, spurður um
skoðun sína á hugmyndum Frjálslynda
flokksins um sameiningu sveitarfélag-
anna á höfuðborgarsvæðinu.
Björn telur hins vegar heppilegast að
annars vegar sameinist Reykjavík og
Seltjarnarnes og hins vegar hin fimm
sveitarfélögin á svæðinu og úr verði tvö
öflug sveitarfélög. „Ég get hins vegar
sætt við mig eitt, ef Ólafur telur það
góða hugmynd,“ segir Björn sem al-
mennt er fylgjandi fækkun sveitarfélaga.
„Það verður þó að gæta að því að þau
verði ekki það stór landfræðilega að
sveitarstjórnarmenn missi sýn yfir þau.“

ODDUR SPEKINGUR HELGASON Daginn út og inn situr hann við skrifborðið sitt í höf-
uðstöðvum ORG að Skeljanesi í Skerjafirði og grúskar í ættfræðiskjölum. Hægt er að
kynna sér starfsemina á vefsíðunni simnet.is/org.
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JÓN VIGFÚS Opnar gæludýraverslun
á Ísafirði í byrjun október.



Reykjagarður hf

Álegg frá Holtakjúklingi

Fjórar tegundir áleggs frá Holtakjúklingi.
Fitulítið og bragðgott álegg sem hentar öllum.



Engin hætta á braski

■ VILL AÐ LÍNUÍVILNUN KOMI Í STAÐ BYGGÐAKVÓTA

SPURT & SVARAÐ 
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Vörn fyrir ágangi áa og sjávar
FBL-GREINING: FLÓÐVARNIR

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ

Skóladagar nemenda 
í framhaldsskólum
2004 til 2005
Heimild: HAGSTOFA ÍSLANDS

 

Markmið þessa námskeiðs er að þjálfa einstaklinga í 
samskipt um og auka hæfni þeirra í framkomu.  Lögð verður 
áhersla á mannleg samskipti og jákvæð þjónustusamskipti.  
Farið verður í viðhorfsgreiningu, framkomu, líkamstjáningu 
og fl eiri þætti sem hafa áhrif á samskipti. Námskeiðið hentar 
öllum sem hafa áhuga á að styrkja sig í samskipta- og 
kynningarhæfni.   

14., 15., 19. og 20. september frá kl. 16.30-19.30. 
Námskeiðið er samtals 12 tímar. 

Verð 24.000,-

Samskipta- og 
kynningarhæfni

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

SÍMENNT HR
www.ru.is/simennt

Guðmundur Halldórsson hefur lengi
verið baráttumaður smábátaeigenda á
Vestfjörðum. Hann stendur fastur á
því að línuívilnun eigi að koma í stað
byggðakvóta.

Hvað er línuívilnun?
Það má segja að línuívilnun sé bónus
fiskimanna á smábátum. Línuívilnun
er uppbót á allan afla sem komið er
með að landi og ef engum afla er
landað fær viðkomandi ekkert auka-
lega. Þetta á að vera uppbót fyrir þá
sem sækja sjóinn mest og koma með
afla að landi. 

Hver er munurinn á línuívilnun og
byggðakvóta?
Byggðakvóta er úthlutað árlega af
sjávarútvegsráðuneytinu til ýmissa
byggðarlaga að geðþótta ráðherra.
Viðkomandi bæjarfélögum er gert að
deila út sínum hlut en vegna þess að
jafnan er ágreiningur um slíkar úthlut-
anir kjósa sum bæjarfélög að láta
ráðuneytið um það. Handhafi slíks
kvóta getur sem best selt hann eða
leigt og oft á tíðum nýtur bæjarfélagið
alls ekki kvótans því hann er ekki not-
aður á þeim stað er honum var ætlað.

Af hverju er línuívilnun betri kostur?
Vegna þess að byggðakvótinn helst
ekki í byggðunum eins og lögin ætla.
Hann er seldur og braskað með hann
fram og aftur en með línuívilnun er
ekki hægt að braska þar sem enginn
fær uppbót nema koma með afla að
landi. Það er ekki hægt að svindla og
græða nema með því einu að verra
duglegur úti á sjó.

GUÐMUNDUR HALLDÓRSSON 
ÚTGERÐARMAÐUR

Kjartan Jakob Hauksson lauk um
síðustu helgi einni viðamestu
áheitaferð sem lagt hefur verið
upp í hér á landi en hún hófst síð-
sumars 2003. Þá lagði hann af stað
frá Reykjavíkurhöfn á bát sínum
Rödd hjartans með það fyrir aug-
um að róa umhverfis landið og
safna áheitum til styrktar Hjálp-
arliðasjóði Sjálfsbjargar. Bátur-
inn reyndist hinsvegar óhentugur
til verksins og fyrri áfanga ferð-
arinnar lauk með skipsbroti við
Rekavík í Ísafjarðardjúpi.

Þann 5. júni í sumar hófst hann
handa öðru sinni og lagði þá af
stað frá Bolungarvík á bátnum
Frelsinu sem er mun léttari en
fyrri báturinn.

Kjartan skilaði sér svo í
Reykjavíkurhöfn á laugardaginn
var eftir að hafa lagt 2.300 kíló-
metra að baki.

Þegar hann kom í höfn höfðu
safnast rétt um þrjár og hálf
milljón króna. Skömmu eftir kom-
una tóku góðgerðarmenn við sér
og er upphæðin komin í rúmar sjö
milljónir. 

Gönguferð sem ekki 
er metin til fjár
Þann 20. júní lögðu göngugarparn-
ir Guðbrandur Einarsson og Bjarki
Birgisson upp í göngu hringinn um

landið. Guðbrandur er nær blindur
og Bjarki hreyfihamlaður og því
áttu kjörorð göngunnar vel við:
„Haltur leiðir blindan.“

Það var ráðgjafamiðstöðin
Sjónarhóll sem hafði umsjón með
göngunni. Þetta var ekki áheita-
ganga en hver var þá ávinningur-
inn? Þorgerður Ragnarsdóttir,
framkvæmdastjóri Sjónarhóls,
segir að takmarkið hafi verið að
kynna málefni barna með sérþarf-
ir fyrir þjóðinni og það hafi svo
sannarlega tekist. „Á meðan á
göngunni stóð birtust vel á annað
hundrað fréttir, greinar og viðtöl
tengd málefninu og þar sem Sjón-
arhóll tók virkan þátt í skipulagn-
ingunni um land allt efldu samtök-
in tengslanet sitt til mikilla muna
svo ávinningurinn var verulegur
þó ekki sé hann talinn til fjár.“

Allt fyrir áheitin
Eggert Skúlason hjólaði hringveg-
inn og safnaði fé fyrir Hjartaheill
og fékk með sér góða förunauta.
Eiður Smári Guðjohnsen lagði af
stað með honum en sneri skokk-
andi til baka frá Litlu kaffistof-
unni. Þessi ferð vakti mikla at-
hygli og eftir ferðina höfðu safn-
ast rúmar sex milljónir króna. 

Jón Eggert Guðmundsson
ákvað að nota sumarfrí sitt frá

Púla› fyrir málsta›inn

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN OG EGGERT SKÚLASON Eggert Skúlason fékk slæmt
veður á hringferð sinni en góða ferðafélaga og góðar viðtökur því rúmar sex milljónir
söfnuðust. Eiður Smári fylgdi honum úr hlaði og var þessi mynd tekin við það tækifæri.
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KJARTAN JAKOB HAUKSSON  Kjartan sést hér við mynni Reykjavíkurhafnar eftir að hafa lagt að baki 3.200 kílómetra. Afrekið hefur
skilað Sjálfsbjörgu á áttundu milljón króna.

HALTUR LEIÐIR BLINDAN Bjarki Birgis-
son og Guðbrandur Einarsson gengu
hringinn og er afrakstur þeirrar ferðar ekki
metinn til fjár en þjóðin er margs vísari
um hagi barna með sérþarfir, segir fram-
kvæmdastjóri Sjónarhóls.
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Margvíslegar flrautir voru leystar í sumar í flví
augnami›i a› safna áheitum en ekki sí›ur til a›
vekja athygli landans á gó›um málsta›.

JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON
jse@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING

Reiknistofu bankanna í að ganga
strandvegi landsins hringinn á
enda. Um miðjan júní lagði hann í
þá áheitagöngu og bauð Krabba-
meinsfélaginu að njóta afrakst-
ursins. Hann fór eftir suður-
ströndinni og náði að komast til
Egilsstaða en þá var sumarfríinu
lokið. Hann ætlar að reyna að
ljúka hringnum næsta sumar en
ef hann þræðir strandvegi Vest-
fjarða á leið sinni til Reykjavíkur
frá Egilsstöðum verður ferðin
orðin rúmlega þrjú þúsund kíló-
metra löng þegar yfir lýkur. Að
sögn Sigurðar Gunnlaugssonar,
sviðsstjóra markaðs- og fjáröflun-
arsviðs Krabbameinsfélagsins,
hafa tæpar tvöhundruð þúsund
krónur safnast en hann segir að
félagið vonist til að söfnunin taki
betur við sér þegar sér fyrir end-
an á ferð Jóns Eggerts. 

Allt fyrir athyglina
Leifur Leifsson stóðst þá þraut
sem í fljótu bragði virðist óvinn-
anleg en hann fór upp á Esjuna á
hjólastól en að sjálfsögðu með
hjálp góðra manna. Hann hefur
líka ögrandi kjörorð til að standa
undir: „Örykinn ósigrandi.“ 

Að sögn Sigurðar Einarssonar,
framkvæmdastjóra Sjálfsbjargar,
var þar ekki um áheitasöfnun að
ræða heldur var verið að vekja at-
hygli á því að flestir vegir eru
öryrkjum færir ef vilji er fyrir
hendi í þjóðfélaginu.

Allt frá því að fyrstu siðmenningarsamfélögin
mynduðust fyrir þúsundum ára í Mesópótamíu
og Nílardalnum hafa flóðvarnir gegnt mikil-
vægu hlutverki í lífi manna.

Hvers vegna fór New Orleans á kaf?
New Orleans-borg í Louisiana í Bandaríkjunum
fór á kaf er fellibylurinn Katrín gekk þar yfir í
síðustu viku vegna þess að flóðvarna-
garðar brustu, bæði meðfram Miss-
issippi-ánni og við Pontchartrain-
stöðuvatnið. Kjarni borgarinnar er á
svæðinu þar á milli, en landið stend-
ur að miklu leyti lægra en vatnsyfir-
borðið í ánni og vatninu. Flóðvarna-
garðar eru meðfram Mississippi-ánni
allt frá ósum hennar við Mexíkóflóa
nokkur hundruð kílómetra inn í land.
Varnargarðarnir við Mississippi eru
hlaðnir upp úr grjóti og jarðvegi og

yfirborðið sem snýr að árfarveginum stein-
steypt.

Hverjir eru gallarnir við flóðvarnagarða?
Gallinn við slíka garða er að þeir mjókka árfar-
veginn og valda því að vatnið í ánni streymir
hraðar en ella. Framburður og set veldur því
að árbotnin hækkar líka. Því þarf slíkt flóð-

varnakerfi jafnan mikið viðhald. 
Talsvert tjón varð af völdum flóða í
ám í Mið-Evrópu í sumar. Á síðustu
árum hefur ítrekað komið til skað-
ræðisflóða í ám á meginlandi Evrópu,
þar á meðal Saxelfi, Oder, Dóná og
Rín. Flóðin hafa veitt viðvörunarorð-
um náttúruverndarsinna aukið vægi,
en þeir hafa lengi bent á að það
kunni ekki góðri lukku að stýra að
þrengja með slíkri mannvirkjagerð að
ánum; þær þurfi að geta breitt úr sér

hér og hvar til að jafna rennslið með náttúru-
legum hætti. Með öðrum orðum: Flóðvarnirnar
geta gert flóðin alvarlegri en ella.
Stór hluti Hollands er undir sjávarmáli og er
það varið miklu flóðvarnagarðakerfi, alls um
13.000 kílómetra löngu. 
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Lýðræðissamfélagið byggist á því
að kjósendur kveði upp dóm um
verk fráfarandi stjórnenda, votti
þeim traust til áframhaldandi
stjórnarsetu eða felli þá frá völdum
mislíki þeim framganga þeirra á
liðnu kjörtímabili. Til þess að svo
fari þarf stjórnarandstaðan líka að
hafa áunnið sér nægilegt traust
kjósenda til þess að þeir telji óhætt
að fela henni stjórnartaumana
næsta kjörtímabil.

Stundum ber svo við að meiri-
hluti kjósenda er í rauninni hundó-
ánægður með framgöngu pólitískra
forystumanna á síðasta kjörtíma-
bili, en hefur þó enn minni trú á því
að stjórnarandstaðan geti bætt um
betur. Þannig vildu margir túlka úr-
slit síðustu kosninga í Bretlandi í
vor sem leið.

Í Þýskalandi hefur reglan verið
sú að meginflokkarnir tveir, Sósíal-
demókratar og Kristilegir
demókratar hafa myndað sam-
steypustjórn með öðrum hvorum
litlu flokkanna, Frjálsum demókröt-
um og nú Græningjum. Í gamla
Vestur-Þýskalandi kom þó fyrir að
stóru flokkarnir sátu saman í ríkis-
stjórn, en það var undantekning og
almennt ekki talið æskilegt að svo
stór ríkisstjórnarblokk dómíneraði
þing og stjórn.

Ég hef margsinnis áður rætt það
hér í þessum dálkum að kosningar
hér á landi eru meira eða minna
marklausar og meir í ætt við happ-
drætti heldur en aðferð til að koma
mönnum frá völdum eða til valda.
Borgarstjórnarkosningar undanfar-
in þrjú kjörtímabil hafa þó verið
þar undantekning á. Tvær fylkingar
hafa þar tekist á, hvor undir forystu
fyrirfram ákveðins borgarstjóra-
efnis og borgarbúar þannig getað
gert upp við sig í kosningum hvorri
fylkingunni og hvoru borgarstjóra-
efninu þeir treystu betur á grund-
velli reynslunnar og með tilliti til
framtíðarfyrirheita. Borgarbúar
hafa þannig fyrirfram getað séð
hver áhrif atkvæði þeirra hefði á
stjórn borgarinnar.

Öðru máli gegnir með kosningar

til Alþingis og þar með um land-
stjórnina. Þar hefur sá óvani við-
gengist áratugum saman, að allir
flokkar „ganga óbundnir til kosn-
inga“. Það þýðir á mæltu máli að
hvorki er kosið um feril undangeng-
innar ríkisstjórnar né má treysta
fögrum fyrirheitum einstakra
flokka um það, hvers má vænta
komi þeir að landstjórninni. Eftir
kosningar hefjast nefnilega hrossa-
kaupin um ráðherrastólana. Og í því
karpi öllu má finna ótal (tylli)ástæð-
ur og afsakanir fyrir að drekkja öll-
um fögru kosningaloforðunum í
málamiðlunum og sáttaumleitun-
um. Þetta kallar ekki á ábyrg stjórn-
mál; endalaust geta pólitíkusar
skotið sér undan að axla ábyrgð á
einstökum gjörðum og afl kjósand-
ans til að hafa bein áhrif með at-
kvæði sínu verður hverfandi. Þetta
er eins og að spila í lottói. Tilviljun
ræður því hvaða tölur koma upp og
hver hlýtur vinninginn.

Samt kom mér á óvart að jafn-
reyndur pólitíkus og Guðmundur
Árni Stefánsson skyldi gera því
skóna í viðtali í Tímariti Morgun-
blaðsins síðastliðinn sunnudag, að
eftir síðustu kosningar hefði verið
ìraunhæfur möguleikiî í stöðunni að
mynda samstjórn Sjálfstæðisflokks
og Samfylkingar. Aðeins „reynslu-
leysi“ Össurar og Ingibjargar Sól-
rúnar hefði komið í veg fyrir það.
„Það var eftirspurn eftir nýju
stjórnarmynstri“, segir Guðmund-
ur Árni. Það má kannski til sanns
vegar færa að svo hafi verið, en
meinið var, að mínu viti, að kjósend-
ur höfðu ekki öðlast traust á því að
stjórnarandstaðan gæti gert betur.
Því gat Framsóknarflokkurinn á

síðustu stundu fengið félagshyggju-
arm sinn til að halda tryggð við
flokkinn og þar með bjargað stjórn-
inni. Það var svo hámark ósvífninn-
ar að um það leyti sem allar skoð-
anakannanir sýna, að þessi félags-
hyggjuarmur hefur yfirgefið flokk-
inn eftir atburði þessa kjörtímabils,
þá verður formaður án fylgis for-
sætisráðherra! Fátt sýnir betur
hversu áhrifalitlir kjósendur eru
um yfirstjórn landsins.

Hitt kom mér jafnvel enn meir á
óvart að Stefán Jón Hafstein skyldi
lýsa því yfir í fyrri viku, að Sam-
fylkingin gæti vel hugsað sér að
ganga til samstarfs við Sjálfstæðis-
flokkinn um stjórn borgarinnar. Um
hvað yrði þá kosið í kosningum að
vori? Ég hef talið það meginafrek
R-listans að hafa gefið borgarbúum
kost á því að kjósa sér borgarstjóra
og flokk að baki honum eftir hrein-
um línum. Þótt R-listinn hafi leyst
upp í frumparta sína þarf þó ekki að
verða nein eftirsjá að honum. Ég tel
að það sé borin von að í komandi
borgarstjórnarkosningum geti ann-
ar hvor stóru flokkanna fengið
hreinan meirihluta. Samt geta þeir
dregið upp skýrar átakalínur með
því að bjóða hvor fyrir sig fram
ákveðið borgarstjóraefni og lýst
jafnframt yfir að í eftirkaupum við
minni flokka að afstöðnum kosning-
um verði borgarstjórastóllinn ekki
lagður undir. Borgarbúar geta þá
a.m.k. verið vissir um að með því að
kjósa þá eru þeir ekki að kjósa
Alfreð sem borgarstjóra!

Þingkosningar verða í Noregi
síðar í þessum mánuði. Þar hafa að
undanförnu setið samsteypustjórn-
ir af ýmsum toga. Nú hefur Verka-
mannaflokkurinn tekið skýra af-
stöðu um stjórnarmynstur eftir
kosningar og norskir kjósendur
geta í fyrsta sinn um lengri tíma
kosið milli stjórnar og stjórnarand-
stöðu. Samfylkingunni ber skylda
til að gefa kjósendum kost á mót-
vægi við Sjálfstæðisflokkinn – ekki
að keppa að því að leysa Framsókn-
arflokkinn af hólmi sem hækja
hans, þegar hann þarf á að halda. ■

Enginn kvaddi sér hljóðs,“ sögðu fjölmiðlar eftir fundinn í
fulltrúaráði sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík í Valhöll síð-
degis á mánudaginn. Tillaga stjórnarinnar um prófkjör

vegna borgarstjórnarkosninga var afgreidd samhljóða án um-
ræðna. Síðan flutti Davíð Oddsson, formaður Sjálfstæðisflokksins,
stutt ávarp. Það var eftirvænting og nokkur spenna í loftinu þegar
hann tók til máls en hún hvarf á örfáum mínútum. Formaðurinn
hafði engin tíðindi að segja að þessu sinni. Fundinum var slitið
sextán mínútum eftir að hann var settur. Það er nýtt hraðamet í
sögu fulltrúaráðsins. 

Hið mikla fjölmenni sem sótti fundinn bendir til þess að trúnað-
armenn Sjálfstæðisflokksins hafi átt von á því að formaður flokks-
ins ætti eitthvert erindi við þá. Það er skiljanlegt. Landsfundur
flokksins verður í næsta mánuði. Formaðurinn verður þá að vera
búinn að gera það upp við sig hvort hann vill halda áfram eða af-
henda Geir H. Haarde varaformanni keflið. Um önnur formanns-
efni er ekki að ræða. Allt hefur sinn tíma. Formannsskipti í Sjálf-
stæðisflokknum eru nú rædd af fullri alvöru í fyrsta sinn í næstum
hálfan annan áratug.

Davíð Oddsson er án efa búinn að gera upp hug sinn í málinu. Við
honum blasa ótal skemmtileg tækifæri í lífinu. En hann er þannig
gerður að hann vill ekki að aðrir semji stundatöfluna sína. Hann
vill ákveða sjálfur stund og stað. Það er ekki ósanngjarnt en úr því
að tíminn var ekki kominn hefði verið heppilegra að einhver annar
hefði ávarpað trúnaðarmannafundinn í Valhöll að þessu sinni. Það
var lítil háttvísi í þeim vinnubrögðum sem upp á var boðið á mánu-
daginn. Það er barnaskapur þegar formaðurinn og samstarfsmenn
hans láta eins og áhugi fjölmiðla sé einkennilegur. Það sem er ein-
kennilegt er hve Davíð Oddsson dregur á langinn að opinbera
ákvörðun sína.

En þyki mönnum sem fulltrúaráðsfundurinn hafi verið snubb-
óttur verður formanni Sjálfstæðisflokksins ekki einum um það
kennt. Það er raunar sjaldgæft þegar hann er meðal fundarmanna.
Í því felast margrómaðir yfirburðir hans sem stjórnmálamanns. Á
slíkum fundum er málfrelsi og tillöguréttur. Hitt sem er einkenni-
legt er að áhugasömustu og áhrifamestu menn Sjálfstæðisflokksins
skuli koma saman á flokksfund án þess að nokkur þeirra sjái
ástæðu til að nota tækifærið og ræða flokksmál eða málefni líðandi
stundar. Vantar þó ekki stórmálin og stóratburðina. Ekkert bannaði
fundarmönnum að beina fyrirspurn til formanns flokksins. Um-
hugsunarefni er af hverju enginn gerði það.

Því miður er fulltrúaráðsfundur sjálfstæðismanna ekki stílbrot
að þessu leyti heldur þáttur í ferli sem fyrir löngu er hafið í öllum
stjórnmálaflokkunum og hefur breytt þeim úr hugmyndasmiðjum
og umræðuvettvangi í þögular afgreiðslustofnanir. Þegar legsteinn
flokkanna verður reistur mun standa á honum: „Enginn kvaddi sér
hljóðs“. ■
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GUÐMUNDUR MAGNÚSSON

Fulltrúaráðsfundur sjálfstæðismanna var snubbóttur.

Enginn kvaddi sér
hljó›s

FRÁ DEGI TIL DAGS

En flyki mönnum sem fulltrúará›sfundurinn hafi veri› snubbótt-
ur ver›ur formanni Sjálfstæ›isflokksins ekki einum um fla›
kennt.

L‡›ræ›i – ekki lottó

Óttast vinstri stjórn
Kolbrún Bergþórsdóttir, menningar-
stjóri á Blaðinu, skrifar skemmtilega
grein á heimasíðu Einars K. Guðfinns-
sonar alþingismanns, ekg.is. Kolbrún,
sem segist vera hægri-krati, hvetur
Samfylkinguna og Sjálfstæðisflokkinn
til að taka upp samstarf. Hún hefur
áhyggjur af vinstri slagsíðu á Samfylk-
ingunni og segist óttast fátt meira en

að flokkurinn muni
„leggja það á þjóðina
að skapa vinstri
stjórn eftir næstu
kosningar með til-

heyrandi vitleysis-
gangi og óstjórn í

efnahagsmálum“. Fari
svo, „þá kann vel að

vera að ég hafi póli-

tísk vistaskipti og beri fyrir mig sam-
viskuástæður“, segir hún.

„Töffaraleg greind“
Kolbrún segir að félögum sínum í Sam-
fylkingunni finnist hún vera alltof dað-
urgjörn við sjálfstæðismenn. „Eina af-
sökun mín er sú að ég hrífst af töffara-
legri greind og mér finnst mikið bera á
henni í Sjálfstæðisflokknum, ásamt
málflutningi sem er yfirleitt skynsam-
legur. Þarna er innanborðs fólk sem
hefur sjálfstraust í bland við hæfileika
og nær árangri. Í mínum flokki finnst
mér of algengt að fólk sé að afsaka til-
verurétt sinn, eins og hendir oft þá
sem þjást af skorti á sjálfstrausti. Og
svo er þetta fólk fullt af öfund út í
stærsta flokk þjóðarinnar og finnur
honum flest til foráttu. Ég held að

þarna séu flokksfélagar mínir að gera
mistök. Þeir eiga að rýna í Sjálfstæðis-
flokkinn og spyrja sig: Hvað eru þeir að
gera rétt? Sjálfstæðisflokkurinn er að
gera margt rétt“.

Greiða stofnkostnað
Í gær var hér fjallað um heimasíður
þingmanna og sagt að Alþingi greiddi
allan kostnað við þær. Einar K. Guð-
finnsson alþingismaður bendir okkur á
að hann hafi sjálfur borgað „hönnun,
útlit og uppsetningu“ á sinni heima-
síðu, en nettengingu greiði þingið eins
og annan símakostnað þingmanna. Eft-
ir stendur hitt að þingmenn eru ekki
nógu röskir við að notfæra sér netið.
Það er hneisa að 38 af 63 þingmönn-
um skuli ekki halda úti heimasíðu.

gm@frettabladid.is
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Lestrartréð spratt upp í Foldasafni á svipuðum hraða og baunagrasið í sögunni af Jóa og baunagrasinu. 

SMÁAUGLÝSINGAR

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er miðvikudagur 

7. september, 
250. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 6.27 13.26 20.22
AKUREYRI 6.08 13.10 20.11

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Barnastarf hófst í mörgum
kirkjum landsins síðasta
sunnudag. Sunnudagaskólinn
er ætlaður fyrir börn upp að
sjö ára aldri og hann sækja ár-
lega milli átta og níu þúsund
börn. Mörg þeirra eru í fylgd
foreldra og má reikna með því
að minnsta kosti fjögur þús-
und foreldrar tengist starfi
sunnudagaskólans á hverjum
vetri.

Nemendur á framhaldsskóla-
stigi sem þurfa að stunda nám
fjarri heimahögum og fjöl-
skyldu geta átt rétt á jöfnunar-
styrk frá Lánasjóði íslenskra
námsmanna. Ekki er þó hægt
að fá samtímis bæði námslán
og jöfnunarstyrk. Þeir nem-
endur sem eiga rétt á jöfnun-
arstyrk verða að sækja um
hann á vef lánasjóðsins
www.lin.is fyrir 15. október.

Barnajóga verður í Hjóna-
görðum Háskóla Íslands fyrir
börn á öllum aldri í vetur.
Leiðbeinandi er Guðrún Arn-
alds, rcyp-barnajógakennari.
Hún kennir börnum að slaka á
og hlusta á líkamann í gegn-
um leik og hreyfingu sem gef-
ur börnum aukna einbeitingu
og sjálfstraust. Tímarnir eru
fyrir 2-12 ára, aldursskipt. Allar
nánari upplýsingar fást á
www.andartak.is. 

Síðsumarferð jeppamanna
verður farin á vegum Ferða-
félags Íslands um næstu helgi,
9. til 11. september ef veður-
spá verður góð. Gist verður við
Álftavatn aðfaranótt laugar-
dagsins og síðan verður ekið
um Mælifellssand og Öldu-
fellsleið og gist í Þórsmörk
seinni nóttina. 

nam@frettabladid.is
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KRÍLIN

Mamma, af hverju
eru grísir ekki

röndóttir eins og
beikon?

SMÁAUGLÝSINGAR
SÍMI: 550 5000

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is
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Hópur barna í Grafarvogi ásetti sér í
vor að vera duglegur að lesa í sumar
og stóð við það.

Gleði ríkti í Foldasafni í Grafarvogi á hátíð
sem haldin var fyrir skemmstu. Þar var ver-
ið að fagna góðum árangri í lestrarátaki sem
safnið stóð fyrir í sumar meðal barna á aldr-
inum sex til þrettán ára. Veittar voru viður-
kenningar fyrir þátttöku og líka dregið úr
lukkupotti. Glæsilegt lestrartré spratt upp á
safninu þar sem afraksturinn varð sýnilegur
með laufblaði fyrir hverja lesna bók. Börnin
sem tóku þátt í sumarlestrinum voru 34 tals-
ins. Þau lásu samtals 240 bækur eða 25.955

blaðsíður, að sögn Sigrúnar Ásu Sigmarsdótt-
ur, bókasafnsfræðings í Foldasafni. „Lestur-
inn veitti börnunum ómælda ánægju og flest
brunuðu langt fram úr eigin markmiðum,“
segir hún og upplýsir að bækurnar hafi ver-
ið af öllu tagi, allt frá smábókum með mörg-
um myndum upp í þykkar Harry Potter-bæk-
ur. Foldasafn heldur jafnan einnar viku nám-
skeið í skapandi skrifum þar sem börnin
njóta leiðsagnar rithöfundar og myndlistar-
manns. Þetta er hins vegar í fyrsta sinn sem
hvatt er sérstaklega til sumarlesturs meðal
barna af hálfu safnsins og telur Sigrún Ása
fullvíst að framhald verði á. „Það hafa ekki
öll börn áhuga á íþróttum en þau eru kannski
bókaormar,“ bendir hún á réttilega.

Laufbla› fyrir lesna bók
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Golfvöllurinn í Gufudal
upp af Hveragerði hefur
verið kallaður best
geymda leyndarmál
golfsins.

Gufudalsvöllur í Hvera-
gerði blasir ekki beint við
augum þegar ekið er fram
hjá bænum, en hann er þó
vinsæll völlur í góðri rækt.
Mörgum finnst gott að
munda þar kylfurnar og
jafnvel sameina golfiðkun-
ina helgardvöl í Hvera-
gerði. Gistiheimilið Frum-

skógar og Golfklúbburinn í
Hveragerði hafa nefnilega
gert samkomulag um að
þeir sem gista í Frumskóg-
um geta spilað endurgjalds-
laust á Gufudalsvelli út
þetta ár. Í Frumskógum eru
fimm íbúðir til leigu og
fimm herbergi. Tveggja
manna herbergi án baðs
kostar 5.000 krónur nóttin
og íbúð um helgi kostar
15.000. Morgunmatur er á
staðnum og kostar 850
krónur. Húsráðandi í Gisti-
heimilinu Frumskógum er
Kolbrún Bjarnadóttir. 

Gisting og golf
Gufudalsvöllur er í góðri rækt. 

ENDURMENNTUN
Nám fyrir heilbrigðis- og
félagsmálastéttir. BLS 4

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Helgartilboð á hótelinu. BLS 7[ NÁMSKEIÐ

Tónlist fyrir ungabörn. BLS 2 ]



Falleg föt fyrir skólann

3 m. – 2 ára kr. 1.595.-
3 – 6 ára kr. 1.995.-
7 – 14 ára kr. 2.295.-

Sendum í póstkröfu

Laugaveg 53  s. 552 3737      Opið mán.- föst. 10 -18. Laugard. 10 – 16

GALLABUXUR 
- NÝ SENDING

Nýjar vörur í hverri viku

Smáralind  sími 517-5330
www.adams.is adams@adams.is

Rétt næring er lykilatriði við uppeldi barna. Ef barnið fær holl-
an mat úr öllum fæðuflokkum er lagður grunnurinn að góðri
heilsu og góðu lífi.[ ]

Tónlist hefur ákaflega góð
áhrif á fólk allt frá unga
aldri. Hjá Símenntunarstofn-
un Kennaraháskólans eru í
boði sérstök tónlistarnám-
skeið fyrir lítil börn. Yngstu
nemendurnir eru aðeins
þriggja mánaða.

Tónlist byrjar að örva skilningar-
vitin þegar í móðurkviði og ýmsar
rannsóknir sýna að tónlist hefur
afar góð áhrif á börn. Símenntun-
arstofnun Kennaháskóla Íslands
býður í vetur upp á tónlistarnám-
skeið fyrir ung börn og foreldra
þeirra. Yngstu börnin sem sækja
námskeiðin eru aðeins þriggja
mánaða en boðið er upp á nám-
skeið í þremur aldurshópum. 

Dr. Helga Rut Guðmundsdótt-
ir, lektor í tónmennt við KHÍ, hef-
ur umsjón með tónlistarnám-
skeiðunum. Hún hefur unnið mik-
ið með börn og tónlist og segir
ákaflega gaman að fylgjast með
því hvaða áhrif tónlistin hefur á
börnin. „Það er alveg ótrúlegt að
sjá hvernig krakkarnir bregðast
við og foreldrarnir verða oft hissa
á því hve mikið er hægt að gera
með tónlist. Við syngjum saman
þulur og vísur og notum tónlistina

afar markvisst. Á námskeiðinu
skapast notaleg stemming og
börnunum líður vel. Þegar heim
er komið er auðvelt að endur-
vekja þessa stemmingu með því
að byrja að spila sömu tónlist eða
syngja sömu vísur og notaðar eru
á námskeiðinu. Tónlistin verður
þannig að samskiptatæki barna
og foreldra og styrkir samband
þeirra,“ segir Helga og bætir því
við að tónlistin eigi að vera hluti
af hversdagslegu uppeldi og með
námskeiðunum sé alls ekki verið
að búa til einhver tónlistarséní
eða undrabörn. 

Námskeið af þessum toga hafa
áður verið í boði hjá Símenntun-
arstofnun KHÍ og hafa þau, að
sögn Helgu, gefið mjög góða
raun. „Í vetur ætlum við að ein-
beita okkur að yngsta aldurshópn-
um enda lítið í boði annars staðar
fyrir hann,“ segir Helga. „Þetta
eru litlir og persónulegir hópar og

við leggjum mikla áherslu á að
virkja foreldrana,“ segir Helga
sem hefur kynnt sér sambærileg
námskeið í Bandaríkjunum,
Kanada og Noregi. Námskeiðin
hér heima eru hins vegar sérsnið-
in fyrir íslensk börn og unnin með
íslenskan menningararf í huga.
„Ég hef til dæmis grúskað svolít-
ið á Árnastofnun og fundið ýmsan
gamlan kveðskap sem ég nota svo
á námskeiðunum. Margar þessar
þulur og vísur eru samdar með
börn á hnjánum og eiga enn í dag
alveg jafn mikið erindi til barna,“
segir Helga en öll börn sem koma
á námskeið fá geisladisk og bók
með þeim söngtextum sem notað-
ir eru á námskeiðinu. Þannig geta
foreldrarnir haldið markvisst
áfram að þjálfa börnin eftir að
námskeiðinu lýkur. 

Um tíu vikna námskeið er að
ræða og munu þau fyrstu hefjast
þann 17. september. ■

Tónlistarnámskei› fyrir ungabörn

Þegar minnst er á réttindi barna dettur mörgum í hug alþjóðleg barátta gegn
barnaklámi og vinnuþrælkun barna. Því er ekki úr vegi að minna á að börn í
þessum heimshluta eiga líka réttindi. Réttindi barna ná meira að segja til
þeirra eigin foreldra sem ekki mega koma fram við það hvernig sem er. 
Að sjálfsögðu þarf að taka mið af þroska barna og hæfileika þess til að taka
ákvarðanir, en þó má með þeim rökum ekki gera lítið úr réttindum barna til
þess að ráða sér sjálf upp að því marki sem eðlilegt er. Tekið skal réttmætt
tillit til skoðana barna í samræmi við aldur og þroska. 
Lykilatriði er að barnið á sig sjálft, líkama sinn og allar hugsanir. Af því leiðir
meðal annars að það er réttur barns að vilja ekki vera snert af sínum nán-
ustu. Barn á rétt á því að eiga einkalíf án þess að nokkur skipti sér af því. Til
dæmis á það því rétt á að skrifa hugsanir sínar í dagbók sem enginn á rétt á
að lesa, hvort sem um er að ræða önnur börn eða fullorðnar manneskjur.
Um þessi réttindi og önnur réttindi barna er kveðið á í Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna.

Tónlist hefur mikil áhrif á börn og er vel til þess fallin að örva líkamlegan og andlegan
þroska þeirra.

Kennt er í litlum og persónulegum hópum
þar sem aldrei eru fleiri en 12 börn. For-
eldrarnir taka virkan þátt í námskeiðinu.

Óhamingjusam-
ur Algjör Milli
Fimmta og síðasta bók söng-
konunnar Madonnu er komin
út á íslensku.

Fimmta og jafnframt síðasta bók
Madonnu, Algjör Milli, er komin
út á íslensku hjá Máli og menn-
ingu. Fyrri bækur söngkonunnar
eru Ensku rósirnar, Eplin hans
Peabody, Yakov og þjófarnir sjö
og Abdi og hálsmen drottningar-
innar en eins og þær kemur Al-
gjör Milli út á fjörutíu tungumál-
um í meira en hundrað löndum.

Algjör Milli er söguhetja bók-
arinnar. Hann á allt sem hugurinn
girnist en er samt mjög óham-
ingjusamur. Hann leggur upp í
leit að gleðinni og í þeirri ferð
kemur eiginlega flest á óvart.

Portúgalinn Rui Paes mynd-
skreytir bókina og eins og með
fyrri bækur Madonnu rennur all-
ur ágóði af sölunni til Spirituality
for Kids Foundation. ■

Réttindi barnsins
BÖRN HAFA EINS OG FULLORÐNIR RÉTTINDI SEM BER AÐ VERNDA. 

Myndskreytingarnar eftir Rui Paes eru afar
skemmtilegar og öðruvísi.
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Gott er fyrir foreldra að hafa augun
opin fyrir eftirtöldum vísbending-
um í hegðun barns sem geta bent til
þess að einelti eigi sér stað. Flestir
foreldrar átta sig á því að barn
þeirra verði fyrir einelti þegar það
neitar að fara í skólann eða segist
veikt þegar frístundatímar eða
íþróttatímar eru. Aðrar vísbending-
ar gætu verið að barnið kemur
heim í rifnum fötum eða með mar-
bletti. Týnir skóladóti eða matar-
peningum og er því svangt þegar
það kemur heim. Hættir að um-
gangast vini sína. Er mislynt og
skapstyggt og getur orðið árásar-
gjarnt gagnvart systkinum. Barnið
er hrætt við að fara í og úr skólan-
um og kemur oft seint heim þaðan.
Kvíði gerir vart við sem kallar oft á
höfuð- og magaverki og orsakar
svefnleysi. Spurðu barnið þitt ein-
faldra spurninga um daginn. Óljós
eða loðin svör geta verið vísbend-
ing um að eitthvað ami að. Gerðir

þú eitthvað skemmtilegt í skólanum
í dag? Við hverja lékstu þér? Hlakk-
ar þú til að fara í skólann á morgun?

Ef barnið þitt segir þér frá því
að það sé lagt í einelti skaltu trúa
því og taka vandamálinu alvarlega.
Mikilvægasti styrkurinn fyrir
barnið er að finna að þú sem for-
eldri hafir stjórn á aðstæðum, það
veitir barninu aukna trú á því að
það sjálft geti ráðið við aðstæðurn-
ar. Ekki bregðast við með reiði,
hvorki í garð barnsins né skólayfir-
valda. Með því að storma í skólann
með reiðina og hefndarhuginn á
bakinu og heimta að eitthvað sé
gert í málinu gætir þú búið til var-
anlega samskiptaörðugleika við
starfsmenn skólans sem þú þarfn-
ast samvinnu við.

Leitaðu þér upplýsinga um
hvernig þú getir komið þínu barni
til hjálpar. Nánari upplýsingar um
einelti má finna á heimasíðu Regn-
bogabarna www.regnbogaborn.is.

Foreldrar þurfa að vera vakandi fyrir einkennum eineltis hjá börnum sínum.

Frístundaheimili borgarinnar
taka á móti yngstu grunn-
skólabörnunum eftir að skóla
lýkur. Börnin hafa þar ýmis-
legt fyrir stafni eins og gerð
stuttmyndar og íþróttir.

„Starfið miðast við börn á aldrin-
um 6-9 ára sem koma á frístunda-
heimilið eftir skóla, miðað er við
að hafa starfið fjölbreytt fyrir
börnin og er það allt unnið miðað
við þeirra þroska,“ segir Jóhanna
Bjarnarson umsjónarmaður frí-
stundaheimilisins Álftabæjar í
Álftamýrarskóla. Hún nefnir til
að mynda að í gær hófust þau
handa við að búa til stuttmynd
með börnunum, en það sé val
barnanna að taka þátt í því. Á
fimmtudögum sé starfræktur til-
raunaklúbbur sem gerir ýmsar
tilraunir með leiðbeinanda. 

„Sem umsjónarmaður sé ég
um að skipuleggja starfið, og
geri það meðal annars með tilliti
til þeirra fjármuna sem heimil-
inu er úthlutað,“ segir Jóhanna.
Ásamt henni eru 45 börn og fjór-
ir starfsmenn, en sem sakir
standa vantar enn þá einn. 

„Við erum í skemmtilegu
samstarfi við Fram með íþrótta-
skóla og við sjáum einnig um
síðdegishressingu fyrir börnin,“
segir Jóhanna, en augljóst er að
í nógu er að snúast. Aðspurð um
reynslu og menntun starfs-
manna segir hún hana misjafna.
„Í fyrra voru allir mínir starfs-
menn í háskólanámi en í ár er ég
meira með eldra fólk,“ segir Jó-
hanna. Sjálf er hún menntuð í fé-
lagsfræði og lýkur BA-prófi í fé-
lagsfræði næsta vor frá Háskóla
Íslands. „Mér þykir námið
hjálpa mér mikið í þessu starfi,“

segir Jóhanna, en á veturna þeg-
ar frístundaheimilið er lokað sér
hún um leikjanámskeið fyrir
ÍTR. Aðrir starfsmenn frí-
stundaheimilisins eru ekki endi-
lega í starfi allt árið um kring og
sumir aðeins í starfinu hluta úr
degi.

„Allir starfsmenn þurfa að
taka námskeið í skyndihjálp,
auk þess sem þeir fá grunn-
fræðslu sem felur í sér kynn-
ingu á starfi frístundaheimila og
farið er yfir þroska barna á aldr-
inum 6-9 ára,“ segir Jóhanna. 

Samskipti við foreldra eru
hluti af starfinu og segir
Jóhanna þau mjög mikilvægt.
„Hvert frístundaheimili er með
heimasíðu auk þess ég er í tölvu-
póstsamskiptum við foreldra,“
segir Jóhanna.

kristineva@frettabladid.is

Jóhanna Bjarnarson er umsjónarmaður í Álftabæ, frístundaheimilis Álftamýrarskóla.

Fjörlegt og skapandi starf

A› elta uppi einelti›
Erfitt að bregðast við vanda sem barnið segir ekki frá.

Hjálparstarf }

Láttu gott af þér
leiða
TVÖ ÞÚSUND ÍSLENSKAR KRÓNUR
BREYTA LÍFI BARNS.

Til þess að styrkja alþjóðlegt hjálp-
arstarf má leita til Unicef á Íslandi,
Rauða krossins, SOS-barnaþorp-
anna, Hjálparstofnun kirkjunnar
eða ABC hjálparstarfsins. Hægt er
að velja á milli þess að gerast
styrktarforeldri eða gefa fjárhæð í
almenna sjóði sem meðal annars
eru notaðir til bólusetningar, bygg-
inga á skólum eða til neyðarað-
stoðar þegar þörfin kallar á. Þinn
stuðningur við börn þriðja heimsins
getur skipt sköpum fyrir framtíð
þeirra, til dæmis þarf ekki nema
um tvö þúsund krónur á mánuði til
þess að gefa barni í þriðja heimin-
um möguleika á skólasókn, heitum
mat í hádegi alla daga, læknisþjón-
ustu og öðru sem öll börn þurfa á
að halda.

Allt um mat
á föstudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til

ÍS
LE

NS
KA

 A
UG

LÝ
SI

NG
AS

TO
FA

N/
SI

A.
IS

  
PR

E 
28

04
9 

 0
4/

20
05



Reglustikur
Reglustikur eru vanmetin skólatæki. Með beinum og vel afmörkuðum
línum er hægur leikur að gera glósubókina ásjálega og þannig að þú
bókstaflega þráir að lesa hana.[ ]

“Hafði góða tilfinningu, bæði fyrir og eftir námskeiðið. Það bar þann 
árangur sem ég leitaði eftir og rúmlega það. Svo er það mjög hvetjandi
að það er lofað endurgreiðslu ef ekki verður að minnsta kosti tvöföldun

á lestrarhraða.” - Björg Eyþórsdóttir, 22. ára nemi.

...næsta námskeið hefst 26. september
Skráning er hafin á www.h.is og í síma 586-9400

Gleraugnaverslunin
SjónarhÓll

stærri verslun
meira úrval

frábær tilboð
Reykjavíkurvegi 22, Hafnarfirði S.565-5970

w w w . s j o n a r h o l l . i s

Stuðningsfulltrúar á námskeiði hjá Framvegis á vorönn 2005.

Framvegis, miðstöð um sí-
menntun í Reykjavík, sérhæf-
ir sig í endurmenntun heil-
brigðis- og félagsmálastétta.
Þar eru nýjungar á döfinni.

Hvernig er heilsan, Helstu
flokkar geðraskana, Líknandi
hjúkrunar- og læknismeðferð og
Hulin sorg á ýmsum æviskeið-
um eru heiti nokkurra nýrra
námskeiða hjá Framvegis sem
kennd verða á haustönn. Það
fyrstnefnda er í raun fimm stutt
námskeið sem eru opin öllum
heilbrigðis- og félagsstéttum.
Þar er fjallað um næringu,

hreyfingu og heilsu í fyrsta
hluta, kynjavelferð í öðru, lýð-
heilsu í þriðja, streitu í fjórða og
fátækt og heilsu í því fimmta.
Auk þeirra námskeiða sem hér
hafa verið nefnd verða kennd
mörg námskeið sem hafa áður
verið á dagskrá og má þar nefna
Sár og sárameðferð I og II, Sið-
ferðileg álitamál og Samskipti
við sjúklinga. 

Framvegis er fjögurra ára
sjálfseignarstofnun sem hefur
verið í örum vexti. Birna Gunn-
laugsdóttir er framkvæmda-
stjóri hennar og hún segir fjölg-
un allra námskeiðsstunda hafa
tvöfaldast frá fyrra ári. Spurð

um ástæðuna svarar hún: „Fyrir-
tækið hefur skipað sér fastan
sess á námskeiðsmarkaðinum og
markaðssetning þess skila sér.“
Hún segir námskeiðin sérhæfð
og fagleg því ýmsar breytingar í
umhverfinu kalli stöðugt á nýja
þekkingu og færni. Því sé mikil-
vægt að vera sífellt vakandi fyr-
ir nýjungum. „Það er liðin tíð að
hægt sé að keyra sama nám-
skeiðið aftur og aftur í óbreyttri
mynd. Einnig kappkostum við að
því að fá góða leiðbeinendur til
liðs við okkur,“ segir hún og
bætir við að lokum: „Fólk hefur
ekki tíma til að sitja námskeið
sem nýtast því ekki vel.“

„Fólk kemur allt upp í þrisvar í
viku, annaðhvort í örhópum eða í
einkatíma, því er námið mjög
markvisst og krefjandi. Þetta er
næstum eins og að vera í útlönd-
um!“ segir Júlíus Hjörleifsson
spænskukennari. Hann og félag-
ar hans, Stefano Rosatti og Jean-
Rémi Chareyre hafa tekið hönd-
um saman og sett á stofn fyrir-
tækið estudiolatino.is. Þar kenna
þeir spænsku, ítölsku og frönsku.

„Þetta er fyrir þá sem vilja
taka tungumálanámið föstum tök-
um og leggja tíma, vinnu og pen-
inga í þetta eins og menn gera
þegar menn kaupa sér námskeið
erlendis,“ heldur Júlíus áfram og
telur námið gott fyrir þá sem vilji

af alvöru koma sér í gang með að
tala erlend mál og bæta framburð
og orðaforða. Sjálfur er hann ný-
kominn af námskeiði fyrir
spænskukennara í San Sebastian
á Spáni og kveðst aldrei hafa far-
ið á jafn erfitt námskeið. „Það var
algerlega talmáls- og tjáskipta-
miðað og gerði miklar kröfur til
nemenda,“ segir hann. Hvar fer
kennslan fram hjá Estudiolatino?

„Við erum með þetta heima
hjá okkur nema við séum komnir
með einhverja hópa. Þá finnum
við okkur einhvern hlutlausan
stað. Það er langbest fyrir nem-
endur að komast að heiman og
vera lausir við síma og annað
áreiti.“

Innflytjendur }

Efla starfsanda og
vellíðan
EINKAÞJÁLFUN OG SPJALL ERU
LEIÐIR FRÆÐSLUDEILDAR ALÞJÓÐA-
HÚSSINS TIL ÞESS AÐ UPPLÝSA
ALMENNING.

„Við viljum efla starfsanda og vellíð-
an á fjölmenningarlegum vinnu-
stöðum og auka þekkingu starfs-
manna á þeim breytingum sem
orðið hafa í samfélaginu undanfarin
ár,“ segir Einar Skúlason, fram-
kvæmdastjóri Alþjóðahússins. Hann
lætur ekki sitja við orðin tóm því á
vegum fræðsludeildar hússins er
boðið upp á námskeið og styttri
fræðslufundi fyrir fyrirtæki, skóla,
samtök og hópa til þess að bæta
þjónustu við innflytjendur.

Hvernig er heilsan?

Áhersla á talmál og tjáskipti
Hjá Estudiolatino er boðið upp á einkatíma í frönsku,
spænsku og ítölsku.

Stefano Rosatti, Jean-Rémi Chareyre og Júlíus taka að sér nemendur í einkatíma eða í
smáhópum.
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Tungumál
10 vikna námskeið
20 kennslustundir

ENSKA
Enska I – II 
Enska I – II frh 
Enska III 
Enska tal og leshópur I
Enska tal og leshópur II

DANSKA
Danska I – II

NORSKA
Norska I – II
Norska tal og leshópur

SÆNSKA
Sænska I – II
Sænska III

FRANSKA
Franska I
Franska tal og leshópur

ÍTALSKA
Ítalska I
Ítalska I frh
Ítalska tal og leshópur

SPÆNSKA
Spænska I
Spænska I frh
Spænska II 
Spænska III
Spænska III frh
Spænska tal og leshópur

ÞÝSKA
Þýska I 
Þýska I frh

ÍSLENSKA
fyrir útlendinga
8 vikna námskeið
32 kennslustundir

Verklegar greinar
ENGILL ÚR TRÉ
1 viku námskeið 
4 kennslustundir

FRÍSTUNDAMÁLUN
8 vikna námskeið
32 kennslustundir

GLER – POSTULÍNSMÁLUN
8 vikna námskeið 
32 kennslustundir

GLERLIST
10 vikna námskeið
40 kennslustundir

HAUSTKRANSAGERÐ
1 viku námskeið
4 kennslustundir 

HURÐARKRANS ÚR BIRKI
2 vikna námskeið
8 kennslustundir 

ÍKONAGERÐ
2 vikna námskeið
8 kennslustundir

KRUKKUR MEÐ
UPPHLEYPTU MUNSTRI
2 vikna námskeið
8 kennslustundir

LEIRMÓTUN I
Byrjendur:
6 vikur 24 kennslust.
Framhald:
4 vikur 16 kennslust.

LOPAPEYSA PRJÓNUÐ
4 vikna námskeið
16 kennslustundir

PAPPÍR MARMORERAÐUR
1 viku námskeið
4 kennslustundir

SILFURSMÍÐI
9 vikna námskeið
36 kennslustundir

STAFRÆN MYNDATAKA
Á VIDEOVÉLAR

1 viku námskeið
12 kennslustundir

KLIPPING Á STAFRÆNUM 
KVIKMYNDUM
1 viku námskeið
12 kennslustundir

TRÉSMÍÐI
9 vikna námskeið
36 kennslustundir

ÚTSKURÐUR
9 vikna námskeið
36 kennslustundir

Saumanámskeið
BÚTASAUMUR
6 vikna námskeið
24 kennslustundir

BÚTASAUMSKLÚBBUR
3 miðvikudagar kl. 19:00
Einu sinni í mánuði

CRAZY QUILT
4 vikna námskeið
16 kennslustundir

FATASAUMUR /
BARNAFATASAUMUR
6 vikna námskeið
24 kennslustundir

ÞJÓÐBÚNINGUR – 
SAUMAÐUR
10 vikna námskeið
40 kennslustundir

SKRAUTSAUMUR –
BALDERING
5 vikna námskeið
15 kennslustundir

Tölvunámskeið
FINGRASETNING og
RITVINNSLA
2vikna námskeið 
8 kennslustundir

VEFSÍÐUGERÐ 
FrontPage
2 vikna námskeið
16 kennslustundir

TÖLVUGRUNNUR
4 vikna námskeið
32 kennslustundir

TÖLVUGRUNNUR 
Framhald:
4 vikna námskeið
20 kennslustundir

WORD OG EXCEL
3 vikna námskeið
20 kennslustundir

Matreiðslunámskeið
GÓMSÆTIR 
bauna – pasta- og
grænmetisréttir

3 vikna námskeið
12 kennslustundir

MATARMIKLAR SÚPUR OG
HEIMABAKAÐ BRAUÐ
2 vikna námskeið
8 kennslustundir

MATARGERÐ 
FYRIR KARLMENN I
Grunnnámskeið
3 vikna námskeið
12 kennslustundir

MATARGERÐ 
FYRIR KARLMENN II
Framhaldsnámskeið
3 vikna námskeið
12 kennslustundir

SPENNANDI BÖKUR OG
PUTTAMATUR
2 vikna námskeið
8 kennslustundir

SUÐRÆN MATARGERÐ
2 vikna námskeið
8 kennslustundir

Ýmis námskeið
BÓKHALD
Grunnatriði í bókhaldi
6 vikna námskeið
24 kennslustundir

RÍMNAKVEÐSKAPUR OG
BRAGFRÆÐI
5 vikna námskeið
10 kennslustundir

Fyrstu námskeiðin hefjast 
21. september  
Netfang: 
kvoldskoli@kopavogur.is
Vefsíða: 
http://kvoldskoli.kopavogur.is

NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2005

Innritun í síma 564 1507  5. – 15. september kl. 10 – 18 
eða á vef skólans eða á skrifstofu Kvöldskólans í Snælandsskóla 

Viltu stofna
fyrirtæki?
Vönduð viðskiptaáætlun er
lykilatriði þegar kemur að
stofnun eða reksturs fyrirtækis.

Iðntæknistofnun býður upp á
námskeið fyrir þá sem eru að
taka fyrsta skrefið í átt að
stofnun eigin fyrirtækis. Nám-
skeiðið hefst í enda september
þar sem kennd verða grunnat-
riði í gerð viðskiptaáætlana.
Farið verður yfir hvert innihald
slíkra áætlana á að vera, hverj-
um þær eru ætlaðar, mikilvægi
og nauðsyn. Rannsóknir hafa
sýnt að vönduð og ítarleg við-
skiptaáætlun getur skipt sköp-
um þegar farið er út í sjálfstæð-
an rekstur.

Það getur verið yfirþyrmandi að hefja sinn
eigin rekstur.
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Ingólfur hefur sjálfur náð góðum árangri í meðferð fjármuna og miðlar af sinni reynslu.

Frelsi í fjármálum er nafn á
námskeiði sem haldið verður í
Háskóla Íslands. Ingólfur H.
Ingólfsson er leiðbeinandinn.

„Það er fátt sem okkur skortir
meira í dag en tíma og peninga.
Ég veit ekkert hvernig á að laga
þetta með tímann en ég hef nokk-
ur góð ráð varðandi peningahlið-
ina og þeim ætla ég að miðla,“
segir Ingólfur sem hefur haldið
svona námskeið áður við góðan
orðstír auk þess að skrifa bók
sem heitir Þú átt nóg af pening-
um. Þú þarft bara að finna þá.
„Námskeiðin sjálf byggja svolít-
ið á eigin reynslu. Ég var orðinn
miðaldra og alltaf skítblankur
þótt tekjurnar væru góðar. Við
hjónin settumst niður og pældum

í því hvað á seyði væri. Fundum
ákveðna lausn og snerum dæm-
inu við. Fórum svo að segja vin-
um og kunningjum frá þessu og
það endaði með því að efnið varð
að námskeiði haustið 2002. Eftir
það hefur boltinn hlaðið utan á
sig og á síðasta ári hætti ég í
minni vinnu sem rekstrarstjóri
hjá Tryggingastofnun ríkisins og
hef ekki gert annað en búa til
peninga með því að kenna öðrum
að fara með peninga. „Ég legg
höfuðáherslu á að það eru ekki
tekjurnar sem skipta máli heldur
útgjöldin. Það hvað maður gerir
við peningana sem maður hefur
milli handanna.“ Fyrsta nám-
skeiðið hjá Ingólfi á þessu hausti
verður í stofu 101 Odda 13. sept-
ember milli kl. 18 og 22. Skráning
er á www.spara.is 

Einföld, mjúk og áhrifarík meðferð sem farið 
hefur sigurför um Evrópu. 

Virkar vel á hverskonar vandamál.

Kennt á Akureyri 14. - 17. október 2005 
Í Reykjavík 21. - 24. október 

Íslenskt námsefni og íslenskur kennari.

Uppl. síma 421 4569 og 897 7469 • Margeir
www.bowentaekni.com • jmsig@simnet.is

Námskeið í 
Bowen Tækni

www.kringlan.is  upplýsingasími 588 7788  skrifstofusími 568 9200

Jólamarkaður verður haldinn fyrir utan
Kringluna í desember. Markmiðið er að skapa 
skemmtilega jólastemmningu utanhúss þar 
sem ætlunin er að bjóða upp á  handiðnað
og fleira  sem tengist jólahaldinu.

Þeir sem hafa áhuga á að selja vörur sínar 
á markaðnum geta sótt um aðstöðu í litlum 
húsum fyrir 20. september. Húsin verða á
Kringlutorginu og eru af tveimur stærðum, 

Nánari upplýsingar gefur Hólmfríður Petersen, 
þjónustustjóri Kringlunnar, í netfanginu 
hbp@kringlan.is

Vinsamlegast takið fram hvaða vörur þið
hafið áhuga á að koma á framfæri.

Kringlan
– jólamarkaður!

3x2,4 m og 4x2,4 m.

Aukin ökuréttindi
Nú er rétti tíminn til að afla sér nýrra

atvinnumöguleika!

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

Næsta námskeið hefst
7.  september.

Upplýsingar og innritun í síma:
567-0300

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

www.bilprof.is

 Starfar þú í verslun? 
 Viltu sækja þér fagþekkingu? 

Verzlunarskóli Íslands býður:  
 þriggja anna verslunarfagnám 
 sem metið er til eininga á 

framhaldsskólastigi 
          Kannaðu málið á slóðinni: 

www.verslo.is/verslo/verslunarfagnam/ 

Verzlunarskóli Íslands, Ofanleiti 1 
103 Reykjavík, s. 5900-600 
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Útgöldin skipta
öllu máli

Námskeið }

Námskeið um
Sölku Völku
FYRIR LEIKHÚSROTTUR OG AÐDÁ-
ENDUR HALLDÓRS LAXNESS.

Mímir símenntun býður upp á nám-
skeið um Sölku Völku eftir Halldór
Laxness í samstarfi við Borgarleikhús-
ið. Kennt verður á þriðjudögum í
nóvember og farið yfir þá þætti sem
lúta að skáldsögunni og leikverkinu
sem Borgarleikhúsið setur upp nú í
haust. Edda Heiðrún Backman leik-
stjóri og Hrafnhildur Hagalín Guð-
mundsdóttir, hönnuður leikgerðar,
fjalla um uppsetningu á leikverkinu,
Halldór Guðmundsson rithöfundur
ræðir um samtíma Sölku Völku og
höfund bókarinnar og Silja Aðal-
steinsdóttir bókmenntafræðingur
fjallar um Sölku Völku sem skáldverk.
Þetta er tilvalið námskeið fyrir Lax-
ness-unnendur og leikhúsaðdáendur.

Námsgögn }

Spil fyrir hvern
staf
AUÐUR B. KRISTINSDÓTTIR SÉR-
KENNSLURÁÐGJAFI HEFUR GEFIÐ
ÚT SPILASTOKK MEÐ STÖFUM. 

„Spilin eru grunntæki til þess að
þekkja samband bókstafsins og
hljóðsins og mér finnst að hvert
fimm ára barn ætti að fá þau í hend-
ur því þau flýta svo mikið fyrir lestrar-
náminu,“ segir Auður sem sérhæfir
sig í greiningu á lestrar- og ritunarerf-
iðleikum. Hún segir spilin byggð á 30
ára kennslureynslu sinni. „Fyrst hand-
skrifaði ég stafina á pappaspjöld og
notaði þau við kennsluna en svo
fékk ég hönnuð til að gera þessi spil.
Það er svo mikilvægt að börnin læri
sem fyrst bókstafina og það hefur
forspárgildi um seinni tíma frammi-
stöðu í lestri. 
Bakhlið spilanna er einungis með
ramma. Þar er ætlast til þess að
barnið teikni litla mynd sem minnir á
hljóðið. „Þegar þau muna ekki hvað J
segir þá bara kíkja þau aftan á
spjaldið og þá er þar kannski jólatré,“
segir Auður og tekur fram að börnin
þurfi handleiðslu við námið. „Ég segi
gjarnan við foreldrana. Takið fyrst
bara mömmustaf og pabbastaf og
einhverja fimm til sex aðra og smá-
bætið við. Þau byrja fljótt að raða
spjöldunum saman og búa til lítil orð
sem þau skrifa þau kannski niður í
stílabók. Það er svo gott að læra að
þekkja stafina í gegnum leik.“

Góð og gjöful
samskipti
AFI OG AMMA Á 21. ÖLD ER HEITI
NÁMSKEIÐA HJÁ REYKJAVÍKURAKA-
DEMÍUNNI Í HAUST. 

Jón Björnsson sálfræðingur verður
aðalleiðbeinandi á námskeiðunum
og hann var spurður út í efni þeirra.
„Hlutverk afa og ömmu er eitthvað
sem menn fá og ganga inn í með
hækkandi aldri. Þau hafa mikið breyst
á allra síðustu árum, að ekki sé talað
um langömmu-og langafahlutverkið
sem var varla til í gamla daga. Ég vil
efla samskiptin milli barnanna og
þessara eldri kynslóða því ég held að
þau geti verið svo góð og gjöful. Ég
tel líka að afi og amma geti bætt upp
hluti sem aðrir hafa ekki aðstöðu til
að sinna á sama hátt. Þar kemur ým-
islegt til, tími og þroski og líka hitt að
þessi samskipti eru ekki eins forskrif-
uð og hin. Annars er ég á nýju landi
því ég hef ekki gert þetta áður.“



Taktu til í geymslunni áður en þú leggur af stað í ferðalag. Í góðri geymslu
leynist ýmislegt sniðugt sem er tilvalið að taka með sér. Með því að halda dótinu til
haga er líka hægt að losna við að kaupa nýjan svefnpoka eða nýja pappadiska í hvert
sinn sem haldið er í ferðalag.[ ]

Síðumúla 11  •  108 Reykjavík  •  Sími: 588 6500  •  www.utivistogveidi.is

       OPIÐ Í SUMAR:
laugardaga 10-17, sunnudaga 11-16, virka daga 9-19
                    Neyðarsími allan sólarhringinn 844 7000

Mikið úrval af skotveiðibúnaði 
fyrir gæsaskyttur ... 

Tvíhleypur frá FAIR og 

Sabatti haglaskot frá

Baschieri og Pellagri 
Einnig veiðirifflar í hreindýraveiðina 

frá Mannlicher og Sabatti

Síðasta Laugavegsferð sumarsins, 
brottför 8. sept. kl. 20.
Grill- og haustlitaferð í Bása
helgina 9.-11. sept.

Kirkjubæjarklaustur er kjör-
inn staður fyrir þá sem vilja
dvelja fjarri skarkalanum.
Þar eru helgartilboð á hótel-
inu og í grennd eru sjóbirt-
ingsár og vötn sem veiðist í á
haustin.
„Við verðum með sérstök helgar-
tilboð í gistingu og mat allar helg-
ar í september og október,“ segir
Karl Eysteinn Rafnsson, hótel-
stjóri Icelandair-hótels á Klaustri.
Hann getur þess líka að mat-
reiðslumaðurinn Sigurður Daði
Friðriksson töfri fram hverja
veisluna á fætur annarri í allt
haust. Lambið verði í öndvegi í
sérstakri veislu um mánaðamótin
september/október og í nóvember
taki margrómaðar villibráðar-
veislur við. 

Hótelið á Klaustri hefur verið
vel nýtt í sumar eftir miðjan júní
að sögn Karls enda segir hann
ferðamenn hafa margt að skoða í

kringum Klaustur, hvort sem er
vestan Skeiðarársands eða aust-
an. „Fólk sækist eftir að fara í
dagsferðir héðan austur að Jök-
ulsárlóni og í Skaftafell og svo er
Vestur-Skaftafellssýslan ótæm-

andi sjóður góðra útivistarstaða,“
segir hann og nefnir Lagagíga,
Fjaðrárgljúfur og Systrastapa
sem dæmi um staði sem allir vilji
sjá. „Svo er bara svo gott að vera
hér í veðursældinni og njóta
kyrrðarinnar á svæðinu,“ bætir
hann við. Þegar hann er spurður
um veiði í vötnum og ám í grennd-
inni bendir hann á Brodda Hilm-
arsson sem sérfræðing um málið.
Þá er hringt í hann og ekki stend-
ur á upplýsingunum. „Hér eru
nokkrar góðar sjóbirtingsár, til
dæmis Laxá, Djúpá, Brúará í
Fljótshverfi sem veiðifélagið
Birtingur er með. Svo er Ragnar á
Hörgslandi með veiðisvæði í
Hörgsá og Grenlæk og stang-
veiðifélag Keflavíkur með Geir-
landsá. Það er veiði í öllum þess-
um ám fram eftir hausti,“ segir
Broddi og telur líka upp nokkur
vötn sem eru góðir veiðistaðir svo
sem Hæðagarðsvatn, Fljótsbotn
og Efri-Víkurflóð. Greinilega góð-
ur staður Klaustur. ■

Tilbo› og vei›i á Klaustri
Haustveiði er yfirleitt góð í ám og vötnum í Vestur-Skaftafellssýslu. 

Hótelið á Kirkjubæjarklaustri býður helgar-
tilboð í haust. 
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Fyrir göngugarpa
FARIN VERÐUR HRAÐFERÐ UM
LAUGAVEGINN UM HELGINA Á VEG-
UM ÚTIVISTAR.
Gengið verður rösklega um Lauga-
veginn nú um næstu helgi, 8. til
11.september. Sú ferðatilhögun er
hugsuð fyrir þá sem vilja fara hratt
yfir því leiðin verður gengin á tveim-
ur dögum og næturdvöl höfð í
Hvanngili. Fararstjóri er Tómas Þröst-
ur Rögnvaldsson og segist hann
reikna með því að farnir verði ein-
hverjir útúrdúrar frá hinum hefð-
bundna Laugavegi. Því henti ferðin
vel vönu göngufólki sem langar til
þess að prófa spennandi leiðir. „Það
er gaman að fá ný sjónarhorn á
þetta frábæra fjallasvæði sem farið
er um,“ segir hann. 



Nissan Sunny SLX, skrd. 04/1994, ek.
140.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 290.000 kr. Tilboð 199.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 09/1997, ek.
126.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 680.000 kr. Tilboð 490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Lexus LS-430, skrd. 08/2003, ek.
19.000 km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.990.000 kr. Tilboð 5.390.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Laguna, skrd. 04/2001, ek.
80.000 km. 600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo V70 XC, skrd. 11/2003, ek.
36.000 km. 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.050.000 kr. Tilboð 3.690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 09/2004, ek.
36.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Renault Megane Scenic, skrd. 02/1997,
ek. 121.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 580.000 kr. Tilboð 390.000
kr.100% lán mögulegt. S. 515 7000.
SH-261

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Opel Astra, skrd. 12/2002, ek. 59.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.320.000 kr. Tilboð 890.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Mercedes Benz ML-350, skrd. 03/2003,
ek. 28.000 km, 3724cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.890.000 kr. Tilboð
4.590.000 kr. S. 515 7000.

Volvo V40 SE, skrd. 01/2004, ek.
29.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.550.000 kr. Tilboð 2.290.000 kr.
100% lán mögulegt S. 515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 11/1998, ek.
114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

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

Ford Focus H/S station, skrd. 03/2001,
ek. 85.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.080.000 kr. Tilboð 980.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Hyundai Elantra GLSi, skrd. 05/1997,
ek. 170.000 km. 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 370.000 kr. Tilboð 199.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

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

Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000

www.brimborg.is

Opel Astra, skrd.03/1999, ek. 135.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
650.000 kr. Tilboð 399.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
10/2002, ek. 50.000 km. 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.340.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Golf, skrd. 07/1997, ek. 150.000
km, 1400 cc, beinskiptur. Ásett verð
390.000 kr. Tilboð 290.000 kr. S. 515
7000.

Daihatsu Charade CX, skrd. 05/1998,
ek. 105.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 480.000 kr 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Citroen Picasso, skrd.05/2002, ek.
32.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.190.000 kr. Tilboð 990.000 kr
100% lán mögulegt S. 515 7000.

VW Passat 4Motion station,
skrd.09/2002, ek. 88.000 km, 2000cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.720.000 kr. Til-
boð 1.590.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo XC90 LPT-Turbo, skrd.11/2003,
ek. 32.000 km, 2500cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 5.150.000 kr. Tilboð
4.790.000 kr. S. 515 7000.

Opel Zafira 7-manna, skrd.02/2000, ek.
101.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.150.000 kr. Tilboð 799.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Ford Mondeo GHIA, skrd.03/2004, ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.140.000 Kr. Tilboð 1.890.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Sunny SLX , skrd.05/1994 ek.
146.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 320.000 kr. Tilboð 199.000. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Lanos, skrd.11/1999, ek.
126.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 470.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus station, skrd.11/2001, ek.
92.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.040.000 kr. Tilboð 940.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Nubira station, skrd.08/1999,
ek. 83.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 620.000 kr. Tilboð 499.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Mercedes Benz E-280 4Matic, skrd.
06/1999, ek. 103.000 km, sjálfskiptur
4x4. Ásett verð 2.450.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Ford Fiesta, skrd. 08/1999 ek. 117.000
km, 1250cc, beinskiptur. Ásett verð
470.000 kr. Tilboð 370.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40 T5-Turbo, skrd.03/2004 ek.
33.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.590.000 kr. Tilboð 3.380.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.06/2004, ek.
21.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.850.000 kr. Tilboð 3.630.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Kia Grand Sportage, skrd.06/1999, ek.
97.000 km, 2000cc, beinskiptur, 4x4.
Ásett verð 890.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane station, skrd.08/1999,
1600cc, ek. 105.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 760.000 kr. Tilboð 540.000
kr 100% lán mögulegt S. 515 7000.

Nissan Almera, skrd.06/1998, ek.
134.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 520.000 kr 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Peugeot 306 Break STW. skrd.06/1999,
ek. 123.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 540.000 kr. Tilboð 399.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S60, skrd.05/2004, ek. 16.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
3.470.000 kr. Tilboð 3.090.000 kr
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia station,
skrd.05/2005, ek. 12.000 km, 2000cc,
diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.950.000
100% lán mögulegt S. 515 7000.

Range Rover, skrd.12/1996, ek.
118.000 km, 2500cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.490.000 kr. S. 515
7000.Brimborg

Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000

www.brimborg.is

MMC Pajero Sport, skrd.12/2001, ek.
76.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.290.000 kr. Tilboð 1.990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40 SE, skrd.12/2003, ek. 34.000
km., 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.360.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Subaru Legacy, skrd. 11/1995, ek.
168.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 390.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Terrano II. 12/1999, ek. 99.000
km, 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.490.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Toyota Avensis Executive, skrd.
11/2003, ek. 70.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000. YH-156

Ford Focus Trend station, skrd.
05/2003, ek. 61.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Legacy GL station, skrd.
03/1997, ek. 180.000 km, 2000cc,
beinskiptur. Ásett verð 620.000 kr. 100
% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Caddy, skrd.08/2000, ek. 60.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
680.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Opel Vectra, skrd.12/1999, ek. 113.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
920.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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Subaru Legacy Wagon nýskr. 02/00,
bsk., ek. 105 þús. km. Verð 1.120.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Lexus RX300 nýskr. 11/02, ssk., ek. 57
þús. km. Verð 3.620.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

YI099 Range Rover nýskr. 10/98, ssk.,
ek. 116 þús. km. Verð 2.130.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Golf nýskr. 05/00, bsk., ek.
73 þús. km. Verð 850.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Luxury nýskr. 05/01,
ssk., ek. 80 þús. km. Verð 980.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Avensis sedan nýskr. 05/01, ssk.,
ek. 71 þús. km. Verð 1.320.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 Diesel nýskr. 07/99,
bsk., ek. 177 þús. km. Verð 1.650.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester CS nýskr. 12/00, bsk.,
ek. 111 þús. km. Verð 1.240.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Hyundai Matrix nýskr. 07/02, ssk., ek.
45 þús. km. Verð 1.190.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Primera Acenta nýskr. 08/04,
ssk., ek. 13 þús. km. Verð 2.080.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Outback nýskr. 11/99,
ek. 185 þús. km. Verð. 1.220.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota RAV4 nýskr. 10/02, bsk., ek. 20
þús. km. Verð 1.720.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020

Suzuki Vitara nýskr. 05/99, bsk., ek. 76
þús. km. Verð 1.090.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Vitara nýskr. 05/99, bsk., ek. 76
þús. km. Verð 1.090.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Outback nýskr. 03/00,
ssk., ek. 119 þús. km. Verð 1.590.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Lancer nýskr. 07/00, bsk., ek.
84 þús. km. Verð 740.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Nissan Terrano Luxury Diesel nýskr.
02/99, ssk., ek. 215 þús. km. Verð
1.180.000. 100% lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Opel Combo nýskr. 05/03, bsk., ek. 38
þús. km. Verð 1.080.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Daihatsu Charade nýskr 04/99, bsk.,
ek.80 þús. km. Verð 490.000. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 02/00, bsk.,
ek. 75 þús. km. Verð 940.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 206 nýskr. 07/00, bsk., ek. 76
þús. km. Verð 590.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Comfort nýskr. 04/05, ssk.,
ek. 7 þús. km. Verð 2.390.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Vitara JLX nýskr. 10/97, bsk., ek.
152 þús. km. Verð 620.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 406 nýskr. 06/01, bsk., ek. 72
þús. km. Verð 1.180.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Opel Zafira Comfort nýskr. 11/03, ssk.,
ek. 29. þús. km. Verð 1.940.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Pajero Sport Diesel nýskr.
06/99, bsk., ek. 153 þús. km. Verð
1.380.000. 100% lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 Diesel nýskr. 07/98,
bsk., ek. 350 þús. km. Verð 950.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 02/03,
ssk., ek. 30 þús. km. Verð 1.390.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury 35” Diesel nýskr.
01/03, ssk., ek. 52 þús. km. Verð
3.450.000. 100% lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Volkswagen Golf nýskr. 05/00, bsk., ek.
60 þús. km. Verð 820.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Primera SLX nýskr. 10/97, ssk.,
ek. 132 þús. km. Verð 530.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020

Subaru Impreza GL nýskr. 04/99, bsk.,
ek. 120 þús. km. Verð 750.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Peugeot 307 Diesel nýskr. 11/04, bsk.,
ek. 12 þús. km. Verð 2.350.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Avensis S/D SOL nýskr. 03/04,
ssk., ek. 22 þús. km. Verð 2.390.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Outback nýskr. 10/99,
bsk., ek. 123 þús. km. Verð 1.280.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chrysler Caravan nýskr. 04/05, ssk., ek.
1 þús. km. Verð 2.760.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Laguna nýskr. 07/97, bsk., ek.
154 þús. km. Verð 590.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 01/00, bsk., ek.
87 þús. km. Verð 840.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Kangoo nýskr. 02/02, bsk., ek.
77 þús. km. Verð 890.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 05/01, bsk.,
ek. 72 þús. km. Verð 750.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is
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TOYOTA LANDCRUISER 100 VX Árg.
2000. Ekinn 167 þ.km Verð kr. 3850.-
þús. Dísel knúinn. Sjálfskiptur 4200cc.
Þjónustubók

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Til sölu Ford F 250 Harley Davidison
3/2004. Ekinn 20 þ. km. Dísel Sjálf-
skiptur (1713) verð 4.250.000. Upplýs-
ingar í síma 892 8808.

Bílahúsið.is
Holtsgötu 52, 260 Njarðvík

Sími: 421 8808
www.bilahusid.is

Saab 9-5 5/2000, ek. 80 þ. km., ssk.,
álf., grænn, meiriháttar skemmtilegur
bíll . Verð 1790 þús.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Daewoo Musso Grand LUXE TDI árgerð
2000. Ekinn 121 þ. km. Verð kr.
1.690.000. 100% lán SG Bílar. S. 421
4444.

Hyundai Getz árgerð 2004. Ekinn 43 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Hyundai Getz árgerð 2004. Ekinn 35 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Hyundai Getz árgerð 2004. Ekinn 33 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Honda Civic LSI árgerð 1999. Ekinn 95
þ. km. Verð kr. 760.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Hyundai Santa Fe árgerð 2001. Ekinn
84 þ. km. Verð kr. 1.790.000. 100% lán
SG Bílar. S. 421 4444.

Hyundai Getz árgerð 2004. Ekinn 40 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Hyundai Santa Fe árgerð 2002. Ekinn
94 þ. km. Verð kr. 1.990.000. 100% lán
SG Bílar. S. 421 4444.

Hyundai Getz árgerð 2004. Ekinn 42 þ.
km. Verð kr. 1.190.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Hyundai Trajet árgerð 2001. Ekinn 74 þ.
km. Verð kr. 1.590.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Hyundai Getz árgerð 2004. Ekinn 34 þ.
km. Verð kr. 1.340.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Mazda 3 sedan árgerð 2004. Ekinn 46
þ. km. Verð kr. 1.490.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Mazda 3 hatchbck árgerð 2004. Ekinn
39 þ. km. Verð kr. 1.690.000. 100% lán
SG Bílar. S. 421 4444.

Land Rover Discovery 2.5 TDI seres II
árgerð 2003. Ekinn 67 þ. km. Verð kr.
3.990.000. 100% lán SG Bílar. S. 421
4444.

Mazda 3 hatchbck árgerð 2004. Ekinn
41 þ. km. Verð kr. 1.690.000. 100% lán
SG Bílar. S. 421 4444.

Toyota Avensis Terra árgerð 2002. Ekinn
73 þ. km. Verð kr. 1.390.000. 100% lán
SG Bílar. S. 421 4444.

VW Passat árgerð 1998. Ekinn 73 þ. km.
Verð kr. 970.000. 100% lán SG Bílar. S.
421 4444.

Toyota Corolla árgerð 1998. Ekinn 137
þ. km. Verð kr. 510.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Renault Scenic árgerð 2003. Ekinn 25
þ. km. Verð kr. 1.780.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

Toyota Avensis Wagon árgerð 2000. Ek-
inn 78 þ. km. Verð kr. 1.250.000. 100%
lán SG Bílar. S. 421 4444.

VW Golf GL 1.6 árgerð 2001. Ekinn 64
þ. km. Verð kr. 1.090.000. 100% lán SG
Bílar. S. 421 4444.

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykja-

nesbæ
Sími: 421 4444

Nýr 2006 Subaru Tribeca Ltd. Jeppi.
3,0L, 250 hö. vél, 7 manna, Með öllum
hugsanlegum aukahlutum. Sýningarbíll
á staðnum. Okkar verð 4.636 þús

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

HYUNDAI SONATA 2.0L. ÁRG. 03.1996.,
BSK., BÚIÐ AÐ SKIPTA UM TÍMAREIM,
KRÓKUR OG RAFMAGN Í RÚÐUM OG
SPEGLUM. UPPLÝS. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Volkswagen Golf GTI, nýskr 08/00, ek.
100 þ. km, steingrár, sumardekk á 17”,
vetrardekk á stálfelgur, leður, topplúga
o.fl. Verð 1.390.000. Heimsbílar eru
staðsettir á nýja stóra bílasölusvæðinu
við Klettháls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Nissan Terrano diesel árgerð ‘99, sjálf-
skiptur, ekinn 102 þús., 33” hækkun,
álfelgur, brettakantar, topplúga, topp-
bogar, dráttarkúla o.fl., sk. ‘06, verð
1.790.000, 100% lánað, 821 6292.

Subaru Forester árg. ‘98, ekinn 80 þús.
km, sjálfskiptur, 2,0L, fjarstýrðar sam-
læsingar o.fl., sk. ‘06, verð 790.000,
100% lánað, s. 821 6292.

Mercedes Bens Sprinter árg. 2003,
diesel, 7manna, ekinn 15 þús. km., lítur
út eins og nýr, hvítur, ekinn 20 þús. km.,
verð 2.550.000 með vsk. S. 821 6292.

Musso GL diesel turbo árgerð 1999,
beinskiptur, 33” hækkun, ekinn 140
þús. km., einn eigandi, þjónustubók, sk.
‘06, 100% lánað, verð 1.590.000. S.
821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

MMC Galant 3,0 GTZ '2002 ek 23 þ.km
Verð 2,690 þús Bílalán 2,450 þús

EKKI FALLA Í FJÖLDANN - GÓÐ AÐKOMA

Mazda Protage 5 '2003 ek 75 þ.km
Sjálfsk/steptronic Leðurklæddur sóllúga

Verð 1,790 þús

Toyota Hiace Diesil afturdrifinn 6/2001
ek 133 þ.km 5 gíra Verð 1,350 þús

VW Passat 2,0 Trendline '2003 ek 34
þ.km Sjálfsk Verð 2,190 þús 

áhv 1,300 þús

Fosshálsi 27 
Sími 577 4747. Fax 577 4750 
hofdabilar@hofdabilar.is • hofdabilar.is  

Chevrolet Suburban LT Autoride '2002 ek
48 þ Sjálfsk Leðurklæddur 7 manna lúx-
us jeppi 4 Kapteinstólar, 33î nýdekk og

felgur 2x sjónvarpskjáir + DVD 
Verð 5,100 þús

Porsche 968 Boxter '2000 ek 37 þ.km
Sjálfsk/triptronic Blæja Hartop 

Verð 4,200 þús

Ford F-250 6,0 Diesil Nýr Bíll 
Verð 4,400 þús

Land Rover Discovery 2,5 Tdi '2000 ek
148 þ.km Sjálfsk 7 manna læstur að 

aftan Verð 2,050 þús

BMW 116 '2005 ek 10 þ.km 5 gíra 
Verð 2,450 þús

Toyota Yaris 2003 ek 89 þ.km 
Verð 890 þús

Chevrolet Silverado K2500 Duramax
'2003 ek 64 þ.km 33î loftpúðum að 

aftan Með öllu Verð 3,850 þús

Toyota Hilux double cap 38î 1992 ek 194
þ.km 2“ opið púst, 5:29 Hlutföll

aukatankur ofl Verð 695 þús

Dodge Ram 1500 club cap 5,2 v8 4x4
'1996 ek 180 þ.km Sjálfsk 35î Verð 

1,390 þús

BMW 520iA '2004 ek 30 þ.km leður 
Sóllúga Bakkskynjari Leiðsögukerfi 18´

álfelgur Verð 5,250 þús

Isuzu Crew Cap '2000 ek 164 þ.km
Sjálfsk Gott eintak Verð 1,650 þús

Nissan Patrol 2,8 Tdi '1995 ek 210 þ.km
5 gíra 33´ Verð 1,290 þús

Ford Explorer Sport Trac V6 '2002 ek 64
þ.km Sjálfsk Verð 2,350 þús

MMC Pajero 3,2 DID '2003 ek 56 þ.km
Sjálfsk Leðurklæddur sóllúga Verð 4,190

þús Bílalán 3,800 þús

Renault Megan 1600 Classic 1998 ek
130 þ.km 5gíra Verð 450 þús 

Tilboð 350 þús 
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DODGE RAM 2500 LARAMI 5,9L DIES-
EL 4X4 4 DYRA ÁRG 2004 EKINN
27,000 ÞÚS KM. EINN MEÐ ÖLLU S.
898-2811.

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

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

Splúnkunýr Ford Explorer langt undir
listaverði. Aðeins kr. 3.190.000 fyrir nýj-
an bíl frá verksmiðju! Við seljum bíla
langt undir markaðsverði, veitum öfl-
uga 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 reyfara-
kaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com

Til sölu GMC Safari árg. ‘96, ek. 81 þús.
mílur, 7 manna, 6cyl, 4,3. Einnig óskast
Camper hús. Uppl. í s. 894 3707.

Nizzan Almera 8/98 1.6, ssk. PlaySta-
tion2, DVD, sjónv, 5d., ek. 111 þús. km.
Smurbók. Innbyggt. 2xlcd. skjáir í höf-
uðpúðum, 2xHeadphone. V. 690 þ. S.
661 9660.

Ford F350 Lariad 6,0 diesel, 6 manna,
leður. Nýr bíll, einn með öllu, verð
4.050.000 með VSK. S. 898 2811.

Ford F 150 Lariat árg. 2004, ekinn
35.000 km. og Ford F 150 Lariat árg.
2005, ekinn 25.000 km. S. 898 2811.

Suzuki Sidekick árg. 1991, ek. 156 þús.
km til sölu. Uppl. í s. 588 6008.

Nissan Sunny ‘91 ek. 198 þús., ósk. ‘05,
þarfnast viðgerða. V og s. dekk fylgja.
Selst ódýrt. S. 694 6266.

Chervoled Blazer ‘87, ekinn 76 þús míl-
ur. Tilboð óskast. Uppl. í s. 695 4295.

Til sölu Nissan Micra árg. ‘97, verðtilboð.
Uppl. í s. 895 6007.

Til sölu Toyota Corolla ‘93, Toyota Car-
ina E ‘93 og Honda Accord ‘93. Sími
868 3069.

Toyota Corolla ‘93, skoðaður ‘05, sum-
ar og vetrardekk. Verð 150.000. Nýr
vatnskassi og bremsur. S. 695 3080.

Volvo 740 árg. ‘89, ek. 219 þ., sk. ‘06.
Verð 130 þús. S. 899 4457.

Suzuki Svift ‘95 ek. 151 þús., beinsk., sk.
‘06. Verð 120 þús.stgr. Uppl. í s. 846
1065.

Til sölu Ford Fiesta árg. 1997. Verð 230
þús. Uppl. í s. 662 3184.

Hyundai Accent ‘97. Ssk., ekinn 137
þús. Sk. í gær. Ofurtilboð! Fyrir kl. 17 í
dag fæst hann á 150 þús. Uppl. í s. 865
5727.

33 þúsund á mánuði í 7 mánuði. Alfa
Romeo 156 2.0 Selespeed, árg. 2001,
ek 70 þús. gegn yfirtöku á rekstrarleigu.
Upplýsingar í 840 7004

MMC L300 4x4 ‘93, sk. ‘06, 8 manna,
ek. 207 þús. Nýr vatnskassi, vatnsdæla,
tímareimar, yfirfarið hedd. Verð 250
þús. Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í s. 898
8625.

Til sölu er góður og sparneytinn bíll.
Toyota corolla ‘95. Sk’06. Ný dekk allt
ný yfirfarið. Aukahlutir álfelgur og cd.
Uppl. Eftir kl. 18 í s. 894 4548.

Subaru Legacy árg. ‘91. Verð 80 þús.
Uppl. í s. 896 6053 & 587 3528.

Honda Civic ‘93 til sölu, 30 þ. S. 699
1597.

Toyota Corolla ‘93, 1.6 GLi sedan, bsk.,
5 gíra, ek. 185 þ. Verð 230.000. Uppl. í
s. 861 7199.

1988 Volvo 740, ekinn aðeins 158 þ.,
bsk., ný dekk, nýskoðaður. S. 694 7627.

Subaru Legacy ‘91, ekinn 218 þús.
Álfelgur, cd. Mjög sparneytinn bíll. Verð
150 þús. S. 858 7161.

Nissan Sunny ‘92, 3ja dyra 1600, lítur
vel út. Þarfnast smá lagf. Verð 55 þús. S.
821 0858.

Til sölu vegna flutninga Renault Laguna
árg. ‘96. Lítið ekinn en þarfnast að-
hlynningar og rúml. ársgömul jeppa-
kerra. Gott verð.

Hyundai H1 2000, 9 manna með bil-
aða vél. Mikið endurnýjaður. V. 100 þús.
S. 897 6196.

Góðir ódýrir nýsk. !! Sunny ‘92, ssk. V.
110 þ. Lancer ‘91, ssk. 5 d. V. 85 þ. Golf
‘90, 4d. V. 60 þ. S. 662 8356 & 552
3404.

Tveir Mercedes Benz 190 E bílar frá ár-
gerð ‘83-’88 til sölu. Annar þarfnast lag-
færingar og hinn í varahluti. Verðhug-
mynd 65. þús. Upplýsingar í síma 869
2900.

Hyundai Coupe árg. ‘97 sk. ‘06. V. 250
þús. Kia Sportage árg. ‘95, sk. ‘06, ek.
140 þ. á 33”. V. 250 þús. S. 691 9374.

Toyota Carina E ‘95 árg., ek. 231 þús.
Sk. ‘05. Verð 400 þús. Uppl. í s. 699
2780.

Opel Astra árg. ‘00 til sölu, 1600cc, ek-
inn 133 þús. Verð aðeins kr. 470.000.
Uppl. í síma 822 1155.

Blazer S10 Taho 4,3, árg. ‘94, ekinn 134
þús., 5 dyra, nýsk. ‘06. Fallegur og góð-
ur bíll. Verð 350 þús. Get tekið tölvu
eða ódýrari bíl uppí sem má vera bilað-
ur. S. 896 6744.

Nissan Almera 1999 1.4l, ek. 110 þ.
Nýjar bremsur 25/8. Verð 430 þ. S. 660
1518

VW Polo skr. dagur 12/’98, ekinn 132
þús. Bsk., álfelgur, cd. Verð 460 þús.
Staðsetning Akureyri. S. 863 3331.

Góður staðgreiðsluafsláttur! VW Passat
04.97 1.6, ek. 160 þ. Gangverð 600 þ.
en fæst á 480 þ. stgr. S. 861 7199.

VW Golf ‘96, 5 dyra, beinsk., álfelgur,
CD. Ekinn 94.000 km. Uppl. í s. 895
1741, Jón. Verð 400.000 stgr.

Subaru Impreza ‘97, 4 d., 2WD, ek. 162
þ. Skólabíll á góðu verði. Uppl. í s. 692
3820.

Enduro - Husqvarna TE250 2004 4-
stroke til sölu mjög vel farið Husqvarna
TE250 2004 lítið keyrt, flutt inn ónotað
í júní . Verð 550 þús. engin skipti. S. 895
7029.

Renault Megane Classic ‘99, ek. 127
þús., ssk. Verð 780 þús. Áhv. lán 520
þús. Ath skipti. Uppl. í s. 844 7277
Helgi.

Subaru Impreza, árg. 1998. Ek. 97 þús.
km. Sjálfskiptur, dráttarkúla, álfelgur,
nýskoðaður. Sumar og vetrardekk. Vel
með farinn bíll. Verð 680 þús. Uppl. í
síma 863 6320.

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

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Nissan micra 2/1997, 
ek. 115 þús km, 3dyra, 5 gíra, nýskoðaður '06,

mikið yfirfarinn, verð 350 þús.

Honda civic 1.4 is 2/1997 
5dyra 5 gíra, grænn, 166 þús þús.,km, skoðaður

'06, ásett verð 490, tilboð 340.

Sanboat Traphy 470, 
nýr með mercury 60 ha. Verð 1490 þús.

Hyndai Getz 1.3, 3/2003, 
ek. 42 þús., km, 3 dyra, ásett 890 þús, 660 þús.

Nissan Patrol 7/2000 
ek. 112 þús., km, einn með öllu, sjálfskiptur, weba-

sto myðstoð, 2990 þús., b.lán 1600 þús.

Merzedes Benz E 50 AMG 1997,
ek. 184 þús., km, 18 „ felgur, einn með öllu, 347

hö, verð 2990 b.lán 2100, skoða öll skipti.

Audi a-6 3.0 Qvattro 2002, 
ek 66 þús., km, fallegur bíll, einn með öllu, ásett

verð 3490 þús, tilboð 2990 þús. 

Nissan Terrano 4/2001
bensín 35“ breyttur, ek. 81 þús, 5 gíra, 

verð 2390 þús.

Toyota Avensis 1600 9/1998,
ek. 138 þús., km, 4 dyra, 5 gíra, ásett 780 þús, 

tilboð 600 þús.

100 % lán Subaru Impreza 1996 
ek. 133 þús 2.0, verð 570, tilboð 390 þús, 

b.lán 390.

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

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

Bílakjarnin • Breiðhöfða
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VW Golf, silfurlitaður 12/’98, ekinn 120
þús. km. Ný tímareim. Sumar og vetrar-
dekk á felgum. Verð 700 þús. S. 894
3830.

100 þús. kr. afsl.
Vegna flutninga úr landi er BMW 318
‘97, nýir klossar og diskar, innfluttur
2000. Listaverð 820 þús. Tilboð 720
þús. eða besta boð. Uppl. í s. 823 5227.

Toyota Corolla, árg 2002. Ekinn 45.þús.
Fæst gegn yfirtöku á láni. s.8431263

Óska eftir ódýrum bíl á 0-50 þús. Allt
kemur til greina. S. 699 3548.

Vantar nýskoðaðan 4x4 á 100-150 þús.
Sendu uppl. á frodifrodi585@hot-
mail.com

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

Splúnkunýjir Jeep Grand Cherokee á til-
boði þessa viku frá kr. 2.999.000. Fyrst-
ir koma fyrstir fá. Hægt að velja um liti
og aukabúnað Grand Cherokee Laredo,
Limited og Limited HEMI á ótrúlega
hagstæðu verði á meðan birgðir end-
ast. Hringdu strax til að tryggja þér bíl á
útsöluverði. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com

Toyota 4Runner ‘95, 6cyl., breyttur 31”,
sjálfsk., ný dekk og stuðarar. S. 894
2133 eftir kl. 15.

Toyota LC 90 VX, dísel. 07/99, ek. 135
þús. 8 sæta, leður, ssk., 33”, auka dekk
+ álfelg., beisli ofl. Góð þjónustub. V.
2.450 þús. Uppl. í s. 898 9039.

Land Cruiser 80 VX, árg. ‘92, ek. 212
þús. Bíll í toppstandi. Verð 1.650 þús.
Uppl. í síma 843 1254.

Ford Escape XLT ‘05 sem nýr, V6, ek. 16
þ., 6XCD, ssk., o.fl. Verð 2,59 m. S. 659
9679.

Til sölu Land Rover Discovery árg. ‘01.
Áhv. bílalán. Uppl. í s. 848 4160.

Til sölu Toyota Landcruiser 90 VX 1999,
35” breyttur, intercooler, leður ofl. ofl.
Keyrður 104.000. Verð 2.850.000. Uppl.
í síma 897 3141.

Til sölu Gallopper árg. ‘98, ekinn 86
þús. reyklaus. Verð 800 þús. Upplýsing-
ar í s. 697 7309.

Ford og Toyota pallbílar á tilboðsverði.
Splúnkunýjir Ford pallbílar í öllum
stærðum og gerðum á tilboði þessa
viku frá kr. 1.795.000. 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. Nán-
ari upplýsingar í síma 552 2000 og á
www.islandus.com

Óska eftir Benz sendiferðabíl eða pallbíl
310 eða 410, ‘91 og yngri til niðurrifs. S.
892 4487.

Scania 124C 400 árg. ‘98, ekinn 134
þús. Með fassa 36 tonnmetra, árg. ‘05,
7 í vökva, spil og jibb. Uppl. í s. 897
2289.

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

Þessi glæsilegi húsbíll Ford Transit
2004, afturdrifinn er til sölu. Hús Rimor
686, lágþekja. Upplýsingar í síma 664
5638.

Suzuki GSXR 1100, árg. ‘87 til sölu. Mik-
ið endurnýjað og í góðu standi. 360
þús. Jón s. 861 1691.

Óska eftir skutlu eða skellinöðru í góðu
lagi, staðgreiðsla í boði. Uppl. í s. 822
0068.

Lynx 2002 440cc, selst langt undir lista-
verði, skoða skipti á krossara. VW Golf
‘99 Comfortline, selst á 600 þús. Uppl.
í s. 692 8232.

Tökum hjólhýsi/fellihýsi til geymslu í
vetur. Hagstætt verð. Gjafakot Siglufirði,
s. 555 6770.

Palomino Colt ‘01. Fortjald og fl. Lítið
notaður. Uppl. í s. 895 0543.

Veghefill, 14 tonn, með ripper og blaði
að framan, gerð SHM-4NB, árgerð
1995, ástand mjög gott, dekk nýleg.
Verð án vsk. kr. 3.000.000.- Upplýsingar
í s. 824 6061 og 824 6071.

Drifskaftaefni
Og aukahlutir t.d hjöruliðir, hjöruliðs-
gafflar, kúplingar, drifskaftarör, hlífar o.fl.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Gul blikkljós - Hálf-vitar;
Blikkljós í miklu úrvali til ásamt festing-
um. 12 volt/24 volt. Fáanleg með
óbrjótanlegu gleri. Vélaborg Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak, 464
8600.

SEAT vinnuvélasæti.
Sæti í jeppa, báta, vörubíla, vinnuvélar
og lyftara Vélaborg ehf., Krókhálsi
5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2,
603 Ak, 464-8600

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

Vinnuvélar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Vélsleðar

Vespur

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

1-2 milljónir

BMW 730 DIESEL E65. Dísel. Ssk, Árg
'03. Ek 147 þ.km. Armpúði, álfelg, bakk-
skynjari. Verð kr. 6900.000. ATH skipti
ódýrari.

FORD EXPLORER LIMITED 4,6. Árg
'04. Ek 22 þ.km. Ssk. Álfelg, CD, dráttar-
kúla. Verð kr. 3950.000. Ath skipti ódýr-
ari.

SAAB 9 5 2,3 TWIN TURBO. Árg 03. Ek
53 þ.mílur. Ssk. CD, kastarar, leður. Verð
kr. 2690.000.Skipti: Ódýrari.

VOLVO V 70 X/C CROSS COUNTRY
2,4 TURBO. Árg '01. Ek 70 þ.mílur. Cd,
álfelgur, litað gler. Verð kr. 2950.000.
Skipti: Ódýrari.

BMW 530 TOURING BENSÍN. Ssk, Árg
ë01. Ek 116 þ.km. Ssk, ASR spólvörn,
Álfel, driflæs. Verð kr. 3140.000. Ath
skipti ódýrari.

BMW X3. Árg '04. Ek 38 þ.km. Ssk.
231 hestöfl. CD, topplúga, smurbók.
Verð kr. 4950.000. Ath skipti ódýrari.

MMC PAJERO SPORT 2,5 DISEL. Árg
'00. Ek 96 þ.km. ABS hemlar, álfelgur,
dráttarkúla. Verð kr. 2390.000.Skipti:
Ódýrari

PEUGEOT 807. Árg '04. Ek 21 þ.km.
Ssk. CD, litað gler.Verð kr. 2950.000.

TOYOTA LANDCR 100 VX TDI. Árg '00.
Ek 118 þ.km. Dísel. Ssk. Álfelgur, dráttar-
kúla, CD. Verð kr. 4500.000

VOLVO S 60. Ár '02. Ek 40 þ.km. Ssk.
Álfelgur, cd, spoiler. Verð kr. 2550.000.
Skipti: Ódýrari.

MINI COOPER. Árg '02. Ek 40 þ. Ssk.
CD, kastarar, litað gler. Verð kr. 3090.000
Skipti: Ódýrari.

DODGE GRAND CARAVAN. Árg '05. Ek
25 þ.km. Cd, vökvastýri. Verð kr.
2980.000. Skipti: Ódýrari

BMW 530 D TOURING. Dísel. Ssk. Árg
'03. Ek 110 þ.km. Leðuráklæði, Cd, litað
gler ofl. 194 hestöfl. Verð kr. 4300.000.

AUDI A6 QUATTRO. Dísel. Ssk. Árg '04.
Ek 35 þ.km. CD magasín, litað gler, álfelg-
ur. Verð kr. 6490.000. Skipti: Ódýrari 

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
4,7. Árg '02. Ek 94 þ.km. Ssk. Álfelgur,
CD, leður. Verð kr. 2780.000.

JEEP GRAND CHEROKEE OVER-
LAND. Árg '04. Ek 27 þ.mílur. Ssk.
kastarar, krómfelgur, leðuráklæði. Verð
kr. 3950.000.

SUBARU IMPRESA WRX STI. Árg '03.
Ek 20 þ.km. CD, litað gler, kastarar.Verð
kr. 2950.000

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO.
Árg '04. Ek 71 þ.km. Álfelgur, litað gler.
Verð kr. 2990.000.

550 5000
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Jungheinrich pal-
lettutjakkar

málaðir eða galvaniseraðir, báðar gerð-
ir með “quick lift” Verð frá kr. 46.586-
án vsk. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110
Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464-8600

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

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bata-
land.is

Flugskóli Reykjavíkur
Útleiga eins- og fjölhreyfla flugvéla með
og án flugmanna. Einkaflugmannspakki
kr. 695.000. Uppl. í síma 562 2100 &
696 8447 info@flugskoli.com

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.

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

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

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

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

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

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

Aðalpartasalan s. 565
9700

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

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

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

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

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

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.

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

Hreinsað út - t.d. stakir jakkar 1.500-
Buxur 500.- Skór-500. Lagersala, Auð-
brekku 1, Opið 10-18.

Eldhúsinnrétting sérsmíðuð um 7 ára
gömul svartar granítplötur á borðu.
Tvöfaldur ísskápur með klakavél stál.
Bakarofn stál. Rafmagns og gashellu-
borð + grill Miele. Ný Miele uppþvotta-
vél stál. Hvítt leðursófasett 3+3+1+1.
Brúnt sófasett 3+3. Innréttingar í
þvottahús. 9 hvítar innihurðar úr
massífri eik. Halogen lýsing og margt
margt fleira. Uppl. veitir Arnar í 896
3601 & Hildur 897 8595.

Sem nýr svartur L-XL fallegur selskinns
herrapels. Ódýrt frá Eggert. Dömu og
herra demantshringar. Gott verð. S. 554
6343, eftir kl. 14 þriðjudag og mið-
vikud.

Hluti úr búslóð til sölu
Skenkur með glerskáp úr Miru, Cal King
rúm úr Svefn og heilsu, borðstofuborð
úr Unika ofl. S. 897 8919.

Nýlegur ísskápur og örbylgjuofn til sölu,
burstað stál. Selst vegna flutninga. S.
848 9105.

5 ára þvottavél fæst gefins og Yamaha
B-405 orgel til sölu. Uppl. í s. 554 6723.

Óska eftir að kaupa notaðar útihurðir:
útidyrahurð, svalahurð og geymslu-
hurð. S. 866 4896 & 897 8953.

Þessi harmonika sem er af gerðinni
Ranco Anonio er til sölu. Hún er
handunna tóna fjögra kóra og carrotto,
mjög gott hljóðfæri. Uppl. í s. 588 6008.

Schecter S1 Dmnd ser. rafm.gítar til
sölu. Einnig AX1500G effect. Í topp-
standi. S. 862 8717.

Hljómborð /midi controller Evolution
MK 249C2. Standur fylgir. S. 692 9460.

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

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Axenta 1100 þvottavélar fyrir vélahluti.
Verð 293.300.- m/vsk. Jákó/Ísaco Auð-
brekka 23 Kóp. S. 564 1819 og 565
7744.

Óska eftir að kaupa 40 feta gám og
góðan vinnuskúr. Upplýsingar í síma
860 0866.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.ven-
us6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

La Cimbali 2 stúta espresso kaffivél til
sölu. Lítið notuð. Uppl. í s. 846 5985.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

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

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

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

Tökum garðinn í gegn! Helluleggjum,
þökuleggjum, sláum, klippum tré og öll
önnur garðverk. Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta. Þórhallur
s. 846 0864 Hjörleifur s. 868 2667.

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

Tökum að okkur viðgerðir og málninga-
vinnu. Uppl. í s. 869 3934. Viðhald 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.

A.H.K Flutningar.
Tek að mér flutninga. Get bætt við mig
föstum flutningum fyrir fyrirtæki, er
með stóran bíl sem hefur heilopnum
beggja megin. Sími 869 3046 Arnór.

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

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

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

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

Múrverk
Húsaviðgerðir, flísalagnir, flotlagnir, al-
mennt múrverk. 699 1434. Verkmúr
Ehf.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun, trésm., perket & flísa-
lagnir. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616
1569.

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

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

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.

www.stop.is Nýr hlekkjavefur! Aðal-
stopið á netinu í dag! www.stop.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál,
þakrennuupsetningar, þakásetn-
ingar, þak-og gluggamáling. Tré-
smíðavinna. Tilboð og tímavinna.

Áratugareynsla og fag-
mennska. S. 854 7449, 864

7449 og 565 7449

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

Bátar

Lyftarar
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Alspá 908-6440
Óhamingjusöm/samur? Óþarfi! Notaðu
NLP. Einkatímar. 10-22 Y.Carlsson.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lest-
ur og fáðu svör við spurningunum þín-
um. 908 5050. Lára & Laufey e. kl.
18.00 til kl. 01.00.

Spádómar og huglæg hjálp alla daga
hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar
þér hentar.

Múrari með sveinspróf óskar eftir vinnu
við múrverk, flísalagnir og húsaviðhald.
S. 694 1399.

Getum bætt við okkur sólpöllum, skjól-
veggjum og allri almennri gipsvinnu.
Erum byrjaðir að taka niður pantanir
fyrir næsta sumar. Uppl. í s. 867 0791 &
865 1863.

Tek að mér alla alm. trésmíðavinnu, svo
og múrun og málun. Föst tilboð eða
tímavinna. s. 616 1569.

Kynningarnámskeið í
Bowen tækni.

Sauðarkróki 10. sept. og Akureyri 11.
sept. Uppl. í síma 421 4569 og 897
7469, Margeir www.bowentaekni.com
jmsig@simnet.is

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

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

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

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

Flottar hunangs gelneglur á tilboði.
Lenging Með French 5500 kr. Uppl. í s.
697 6573 & 564 5455. Snyrtilindin.

Píanókennsla fyrir byrjendur og lengra
komna. Uppl. í s. 899 3787.

Sundskóli KR fyrir 5- 9 ára börn hefst
mánudaginn 12. sept í Austurbæjar-
skóla og Sundhöllinni. Skráningar í
síma 661 3365, www.sund.kr.is

Bóklegt námskeið hefst um miðjan
sept. Skráning á geirfugl.is - Sími 511
5511.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu notuð eldhúsinnrétting ásamt
eldavél, viftu, vaski og blöndunartækj-
um. Verð 100 þús. Upplýsingar í s. 869
1481.

6 kg AEG þurrkari 6 ára með raka-
skynjara og barka selst á 30 þús. og 6
kg Simens þvottavél selst á 30 þús. Eða
saman á 50 þús. Uppl. í s. 693 4194 e.
kl. 17.

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

Fallegur kvenfatnaður á lágu verði. S.
557 3684.

Kynjakettir
Kattasýningar verða 8. og 9. okt. í Reið-
höll Gusts í Kópavogi. Skráningu líkur
9.sept. Upplýsingar á www.kynjakett-
ir.is.

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.

Vegna breyttra aðstæðna
Til sölu gullfallegur 6 mán gulur
Labrador Retriver, helst í sveit eða út á
land. Verð 70 þ. S. 897 8919.

Til sölu 2ja mánaða hreinræktaður Chi-
huahua strákur, gulbrúnn, snöggur, ör-
merktur og sprautaður. Uppl. í s. 693
4194 e. kl. 17.

Fagmennska í fyrirrúmi
Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

Gæsaveiði. Til leigu tún til gæsaveiða
ásamt gistiaðstöðu. Um 200 km frá
Reykjavík. Upplýsingar í síma 451 2649
& 895 0582 Þorsteinn.

Hlýr reiðfatnaður í göngur og réttir,
beisli, mél og múlar á hálfvirði. Ístölt
Bæjarlind 2, S. 555 1100.

Til sölu úrvals hestahey (littlu þurrheys-
baggarnir) 15kr./kg eða tilboð. S. 699
5869.

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

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

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Flug

Kennsla

Námskeið

Naglaskóli La Fame
Byrjar 12. september. Innritun

hafin á negluroglist.is og í s. 553
4420.

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Trésmíði

Rafvirkjun

Múrarar

Spádómar
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Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Barnadansar.
Dansskóli Jóns_Péturs
og Köru.

Humarsúpa á heimsmæli-
kvarða.
Sægreifinn.

Jeppakerrur
Víkurvagnar

Parket-útsala.
Harðviðarval.

80% afsláttur . 
Gleraugnaverslunin
Sjónarhóll.

Hitapottar.
Normex.

Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler_í _gegn.

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheimar Fosshálsi.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Sjávarréttir við höfnina.
Sægreifinn.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 

Nýjar haustvörur.
Næs Connection

Pallbílaréttindi.
ekill.is

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Næs Connection. 

Handavinnunámskeið
Erla.is 

Sumarbústaðareigendur –
Erum að smíða hlið fyrir
veturinn. 
Vélsmiðja Ingvars
Guðna. Sími: 486-1810
og www.vig.is 

Vetrarúlpur í skólann. Lag-
ersala.
Everest Skeifunni 

50-70 % afsláttur á lager-
sölu Everest Skeifunni 

Sniðugar ! 
Húfur sem hlæja. Lauga-
vegi 70 

Stærri verslun. Meira úrval
Gleraugnaverslunin
Sjónarhóll 

Útsala. 
Ramma-miðstöðin. Síðu-
múla 34 

Innrömmun með 20 %
afslætti. 
Rammagerðin 

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

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

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

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

á einfaldan og ódýran hátt.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Glæsileg íbúð eða allt húsið til sölu eða
leigu. Tvær 170m2 íbúðir og 80m2
íbúð eða vinnustofa. Leigist með eða
án húsgagna til lengri eða skemmri
tíma. Einnig er hægt að kaupa fasteign-
ina samtals 440m2. Mjög skemmtilega
staðsett umkringt útivistarsvæðum
neðst í Breiðholti, nálægt Mjódd, skólar,
kirkjur, íþróttamiðstöð og verslanir í
göngufjarlægð. Upplýsingar í síma 865
5285.

Til leigu 2 herb. Í 101 Rvík. 1 mán. fyrir-
fram + tryggingavíxill. S. 557 1372 milli
kl. 18 - 21.

Til leigu stúdíóíbúð. Í 101 Rvík. 1 mán.
fyrirfram + tryggingavíxill. S. 557 1372
milli kl. 18 - 21.

Nál. tjörn í 101. Rúmgott herbergi. Aðst.
deilt m. einni kvk. Helst f. stúlku. S. 551
6527 & 867 4280.

Stúdíóíbúð
miðsvæðis í Kópav. til leigu laus fljót-
lega, sérinngangur. Reglusemi áskilin.
Áhugasamir sendi uppl., nafn, kt. og
símanr. á Fréttablaðið fyrir 10. sept.
merkt “Stúdíó - kóp”.

Íbúð óskast í Hafnarfirði
Fjölskylda óskar eftir 3ja-4ra herbergja
íbúð í Lækjarskólahverfinu í Hafnarfirði.
Meðmæli ef óskað er. Öruggum og skil-
vísum greiðslum heitið. Upplýsingar í
síma 898 2181.

Óska eftir að leigja stúdíóíbúð eða 2ja
manna herbergi í 2 mánuði. S. 895
8763.

Verktaki óskar eftir einstaklings eða 2ja
herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu.
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. Uppl. í s. 695 4661.

Par með 1 barn óskar eftir 3ja herb.
íbúð. Uppl. gefur Auður í s. 849 4182.

Þrjár fullorðnar reyklausar og reglusam-
ar manneskjur óska eftir íbúðarhús-
næði til leigu á höfuðborgarsvæðinu. S.
899 0936.

Reglus. og reykl. par m/kött óskar eftir
2 herb. íbúð helst á svæði 104. Skilvís-
um greiðslum heitið. Uppl. í síma 662
4795 eftir kl. 15.

Bráðvantar stúdíó eða litla íbúð á höf-
uðb. svæðinu (ekki 101). Er mjög reglu-
söm og reyklaus. Greiðslugeta 55-60
þús. S. 663 5664.

Óska eftir að taka íbúð á leigu á sv. 112
eða 113. Reyklaus og skilvísar greiðslur.
S. 821 2778 & 587 1051.

Óska eftir herbergi eða íbúð í Hafnafirði
eða nágreni. Góð umgengni og skilvís-
um greiðslum heitið. Sími 661 3232
Baldur.

5 manna fjölskylda óskar eftir 4ra til 5
herb. íbúð í Reykjavík frá 1. nóv. á sv.
101-108, langtímaleiga. Skilvísum
greiðslum heitið og bestu meðmæli ef
óskað er einar.sveinsson@365.is s. 659
8013 & Sigrún 692 5772.

Rafgirðingaefni.
Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennu-
gjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarraf-
hlöður, leiðarar, einangrar, randbeitar-
girðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Til sölu 63m2 sumarhús. Fullfrágengið
að utan og fokhelt að innan. Bjálka-
klæðning og stallajárni á þaki. Verð 5,4
millj. Uppl. í s. 891 7800 & 660 3581.

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

Atvinnu / Skrifstofuhús-
næði til leigu.

Glæsileg 60 fm og 15 fm. skrifstofuher-
bergi til leigu í Dugguvogi. Gott að-
gengi, næg bílastæði. Uppl. í síma 617
7760.

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

Upphitað geymsluhúsnæði á Suður-
nesjum. Tek í geymslu tjaldvagna og
fellhýsi í vetur. Uppl. í s. 865 1166 &
895 5792.

Til leigu geymslupláss í upphituðu hús-
næði í Hfj. fyrir tjaldvagna, fellihýsi, hjól-
hýsi og húsbíla. Uppl. í s. 585 8200.

Bílskúr/geymsluhúsnæði. Upphitaður
bílskúr til leigu í Garðabæ. S. 824 2122.

Herbergi til leigu með aðgangi að sal-
erni, eldhúsi og þvottaaðstöðu. S. 893
8839.

Vegna mikilla anna óskum við eftir að
ráða hresst og duglegt fólk í sal. Nánari
upplýsingar á staðnum eða á
www.aroma.is. Veitingahúsið Café
Aroma Hafnarfirði.

Dagvinna-Subway Faxafe
Vantar fólk í vaktavinnu, 100% starf,
sveiganlegur vinnutími. Leitum að já-
kvæðu og lífsglöðu fólki með mikla
þjónustulund. Hægt er að sækja um á
subway.is.

Dagvinna-Subway-Ár-
túnshöfða

Vantar fólk í vaktavinnu, 100% starf,
sveiganlegur vinnutími. Leitum að já-
kvæðu og lífsglöðu fólki með mikla
þjónustulund. Hægt er að sækja um á
subway.is

Símadömur! Símaþjónusta Rauða
Torgsins leitar samstarfs við spennandi
símadömur. Nánari uppl. á www.rauda-
torgid.is, og í s. 552 3349 og 899 7987.

Hafnarfjörður - verkamenn. Verkamenn
óskast, framtíðarvinna, fríar ferðir og
fæði. Uppl. í s. 892 5388.

Góðir tekjumöguleikar
Lærðu allt um neglur, gervineglur,
skraut, lökkun ofl. Íslandsmeistarar
kenna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar. Sími
892 9660.

Red chili
Viljum bæta við okkur hressu og dug-
legu starfsfólki í sal. Vegna mikilla anna
í vakta og kvöldvinnu. Umsóknir og
upplýsingar á staðnum eða í s. 660
1855. Laugavegur 176.

Ísl./Svissn. hjón í Þýskal. vantar trausta,
reyklausa au-pair strax. Frítt þýsku-
námssk. Uppl. í s. 0049 2205 907102,
gerdur@puntin.de

Sómi samlokugerð óskar eftir starfsfólki
í vaktavinnu. Uppl. gefur verkstjóri á
staðnum. Sómi ehf. Gilsbúð 9, 210
Garðabæ.

Didrix Spa
óskar eftir fólki í andlitsböð og húð-
hreinsanir, sýrur, súrefni og húðslípðan-
ir, spa, líkamsþjálfanir og fleira. Uppl. í s.
561 8677.

Rútubílstjóri.
Vantar rútubílstjóra til starfa sem fyrst.
S. 566 7420 & 892 3102.

Ræstingar!
Vantar fólk í ræstingar í dagstörf 50% &
morgunstörf 75% á svæði 110. Góð
laun í boði. Uppl. í s. 561 8000 & 893
6552.

Lystadún óskar eftir bílstjóra og lager-
manni. Uppl. gefur Grímur í s. 660
4948.

Kaffihúsið Kaffibrennslan óskar eftir
barþjónum í fullt starf og hlutastarf.
Ekki yngri en 20 ára og reynsla er æski-
leg. Upplýsingar í síma 899 2414.

Kaffibrennslan óskar eftir kokkum í fullt
starf og hlutastarf. Ekki yngri en 20 ára
og reynsla er æskileg. Upplýsingar í
síma 663 7772.

Smiðir
Óska eftir einum eða tveimur smiðum,
úti og inni vinna, verkstæðisvinna. Uppl.
í s. 895 8763.

Hrói Höttur
Hringbraut. Óskar eftir bílstjórum. Eigin
bíll kostur ekki skilyrði. Góð laun í boði
fyrir rétt fólk. Upplýsingar í síma 849
4756.

Hrói Höttur
Hringbraut. Óskar eftir starfsfólki í allar
stöður. Góð laun í boði fyrir rétt fólk.
Aldur 18 skilyrði. Fólk eldri en 30 ára
sérstaklega velkomið. Uppl.s 849 4756

Veitingahúsið Jómfrúin
Óskum eftir að ráða starfskraft í smur-
brauðsgerð fyrirtækisins. Reynsla af
matargerð æskileg. Aldur engin fyrir-
staða. Góð laun, góður starfsandi.
Framtíðarstarf. Uppl. milli kl. 10-12
næstu daga á staðnum, lækjargötu 4.

Hreinsitækni ehf., óskar eftir bílstjórum
með vinnuvélaréttindi og meirapróf.
Góð vinnuaðstaða og mikil vinna. Uppl.
veittar á staðnum að Stórhöfða 37 eða
í s. 693-1701 Rúnar.

Leikskólinn 101
óskar eftir að ráða starfsmann í 100%
stöðu. Uppl. gefur Hulda í s. 562 5101.

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

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum kringlunni. Vant-

ar fólk í eftirtalin störf: Við af-
greiðslu í Osta- og sælkeraborð-

inu í Hagkaupum kringlunni.
Vinnutími 11-19 virka daga og

annanhvern laugardag frá kl 9-18.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á
sælkeramatvörum og mannlegum

samskiptum.
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.

Gullnesti, Grafarvogi
Óskar eftir rösku starfsfólki í fullt

starf.
Uppl. í s. 567 7974.

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

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum kringlunni. Vant-
ar eldra fólk til að sjá um kjöt og
fiskborð í einni af verslunum Hag-

kaupa. Tveir aðilar geta skipt á
milli sín einu stöðugildi. Nauð-
synlegt er að viðkomandi hafi

einhverja reynslu af matvælum.
Einnig vantar fólk í afgreiðsu í fisk
og kjötborð Hagkaupa seinnipart

dags. Tilvalið fyrir skólafólk.
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.

Fitness Sport .
Starfsfólk vantar í verslun Fitness
Sport Laugum frá kl. 15-20 virka
daga og annan hvern laugardag.
Uppl. milli 8-15 á staðnum eða

í síma 544 5554.

Skerjagarður
sem er skemmtilegur einkarekinn

leikskóli langar að fá ferskan
starfskraft í lið með sér hálfan

eða allan daginn.
Endilega hafið samband við
Ellu eða Sóldísi í s. 551 8088

eða 822 1919.

Mötuneytisumsjón.
Við óskum eftir starfskrafti til þess
að sjá um mötuneyti hjá virtu fyr-

irtæki miðsvæðis í Reykjavík.
Starfið felst í léttri matreiðslu og
frágangi í eldhúsi og sal. Vinnu-
tími er frá 10.00 til 15.00 virka

daga. Við leitum að stundvísum,
reglusömum og snyrtilegum ein-
stakling með áhuga á matargerð.
Upplýsingar veittar Jakob hjá

ISS í síma 580 0600.

Hellur og Gras ehf.
Óskum eftir mönnum í hellulagn-
ir 20+ og manni á vörubíl með

krana.
Upplýsingar í síma 899 9189 &

869 1415

Framtíðarstarf
Fjarðarbakarí Hafnarfirði óskar
eftir fólki, eldra en 30 ára í af-

greiðslustörf. Reglusemi og
reykleysi skilyrði.

Uppl. í s. 895 8192 milli 8-17.

Skalli Vesturlandsvegi
Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir
starfsfólkí á vaktir og í hlutastarf.
Uppl. á staðnum í dag milli 16-

20.

Smurstöð og hjólbarða-
verkstæði

Vanur maður óskast á Smurstöð
og hjólbarðaverkstæði. Framtíðar-

vinna.
Upplýsingar í síma 562 6066.

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og dug-
legu fólki á American Style. 100%
starf í boði í vaktavinnu. Líflegur
og fjörugur starfshópur á þremur
stöðum Reykjavík / Kópavogi /
Hafnarfirði. Æskilegur aldur 17
ára og eldri. Einnig lausar hád.
vaktir alla virka daga frá 11-14.

Upplýsingar veitir starfs-
mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836 einnig umsóknir á

americanstyle.is.

Ert þú ekki að fara í
skóla?

Okkur vantar fleira gott fólk í fullt
starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára
og eldri, ert með góða ástundun í

vinnu, vilt vinna í skemmtilegu
vinnuumhverfi og dugleg/ur þá
ert þú á réttum stað hjá okkur.

Borgum góð laun fyrir gott vinnu-
framlag í skemmtilegu vinnuum-

hverfi.
Umsóknir á www.aktutaktu.is.

Upplýsingar veitir starfs-
mannastjóri (Herwig) í síma

568 6836.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til jarð-
vinnuframkvæmda. Heimkeyrsla

og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Atvinna í boði

Gisting

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði
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Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330. 
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 
Virkir dagar 
101-11 Frakkastígur 

Skúlagata 
101-14 Hverfisgata 
101-16 Grettisgata 

Vitastígur 
101-21 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hringbraut 
Ljósvallagata 
Ásvallagata 

101-22 Hávallagata 
Túngata 

101-24 Ránargata 
101-27 Eggertsgata 
101-37 Hólavallagata 

Suðurgata 
Túngata 

101-39 Bjarkargata 
Hringbraut 
Suðurgata 
Tjarnargata 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-46 Baldursgata 
101-47 Laugavegur 
101-49 Aðalstræti 

Lækjargata 
Pósthússtræti 
Tryggvagata 

101-51 Barónsstígur 
Hlemmur 
Hverfisgata 
Snorrabraut 

103-03 Hvassaleiti 
104-07 Langholtsvegur 
104-08 Langholtsvegur 
104-13 Hólmasund 

Kleppsvegur 
105-02 Flókagata 

Hrefnugata 
Kjartansgata 

105-04 Háteigsvegur 
105-06 Hjálmholt 

Skipholt 
Vatnsholt 

105-07 Flókagata 
105-12 Langahlíð 

Skaftahlíð 
105-13 Reynihlíð 

Suðurhlíð 
Víðihlíð 

105-19 Drápuhlíð 
Mávahlíð 

105-21 Engihlíð 
Miklabraut 
Mjóahlíð 

105-22 Drápuhlíð 
105-28 Hofteigur 

Laugateigur 
105-39 Blönduhlíð 
105-40 Hamrahlíð 

Stigahlíð 
105-47 Flókagata 

Skeggjagata 
107-01 Hringbraut 
107-06 Grenimelur 
107-09 Grímshagi 

Lynghagi 
Starhagi 

107-11 Fornhagi 
Hjarðarhagi 

107-12 Fornhagi 
Kvisthagi 
Neshagi 

107-14 Faxaskjól 
Sörlaskjól 

107-23 Kaplaskjóls-
vegur 
Reynimelur 

108-19 Sogavegur 
109-10 Engjasel 
110-15 Fiskakvísl 

Laxakvísl 
Reyðarkvísl 

110-17 Urriðakvísl 
Álakvísl 

110-22 Deildarás 
Eyktarás 

110-26 Seiðakvísl 
Árkvörn 

112-06 Hverafold 
112-15 Garðhús 

Hlíðarhús 
112-36 Bakkastaðir 
112-37 Bakkastaðir 

Barðastaðir 
112-50 Logafold 

Reykjafold 
113-02 Maríubaugur 
113-05 Ólafsgeisli 
170-05 Fornaströnd 

Látraströnd 
Víkurströnd 

200-02 Kópavogsbraut 
200-07 Kópavogsbraut 

Sunnubraut 
Þinghólsbraut 

200-08 Kársnesbraut 
200-26 Hvannhólmi 

Starhólmi 
Stórihjalli 
Vallhólmi 

200-35 Digranesvegur 
Víghólastígur 

200-48 Kársnesbraut 
Litlavör 

210-01 Haukanes 
Þrastanes 

210-02 Hegranes 
Tjaldanes 

210-04 Kríunes 
Súlunes 
Þernunes 

210-15 Garðaflöt 
Smáraflöt 
Stekkjarflöt 

210-18 Garðaflöt 
Lindarflöt 

210-22 Holtsbúð 
210-24 Sunnuflöt 
210-25 Asparlundur 

Einilundur 
Hvannalundur 
Skógarlundur 
Víðilundur 

210-29 Hrísmóar 
Kjarrmóar 

210-32 Holtsbúð 
220-03 Austurgata 

Fjarðargata 
Reykjavíkurvegur
Strandgata 

220-04 Austurgata 
Hverfisgata 
Mjósund 
Sunnuvegur 
Tjarnarbraut 
Álfaskeið 

220-14 Arnarhraun 
Krókahraun 

220-33 Hringbraut 
Reynihvammur 
Strandgata 

220-39 Háabarð 
Móabarð 
Svalbarð 

220-49 Garðavegur 
Norðurbraut 

230-10 Hringbraut 
Miðtún 
Sunnubraut 
Sóltún 
Tjarnargata 
Vallartún 

230-17 Faxabraut 
Mávabraut 

230-18 Eyjavellir 
Freyjuvellir 
Heimavellir 
Norðurvellir 
Óðinsvellir 

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

270-03 Barrholt 
Bergholt 
Njarðarholt 
Urðarholt 
Þverholt 

270-06 Bjargartangi 
Borgartangi 
Bugðutangi 

310-01 Arnarklettur 
Austurholt 
Fálkaklettur 
Hrafnaklettur 
Höfðaholt 
Mávaklettur 
Réttarholt 

810-01 Kambahraun 
810-05 Breiðamörk 

Heiðmörk 
Hveramörk 
Reykjamörk

Allt um tísku
og ferðir
á fimmtudögum
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Aukavinna-uppgrip
Okkur vantar duglegt símasölufólk 2-3
kvöld í viku. Uppl. í s. 511 4501 Ístal ehf.

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

Vantar smiði og verkamenn vana við-
haldsvinnu. Uppl. í s. 894 0031.

Atvinna
Vantar starfsfólk í 100% starf. Mikil
vinna framundan. Góð laun í boði fyrir
góða einstaklinga. Hafið sambandi við
verslunarstjóra í síma 820 8004. Rúm-
fatalagerinn, Smáratorgi 1.

Múlakaffi leitar að bílstjóra í full starf.
Vinnutími frá kl. 9-18. Góð laun í boði.
Uppl. í sími 553 6737, Guðjón.

Óskum eftir smurbrauðskonu í fjöl-
breytt og skemmtilegt starf hjá Múla-
kaffi. Góð laun í boði. Uppl. í síma 553
6737, Guðjón.

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

Oddur Bakari
Oddur bakari óskar eftir afgreiðslufólki í
framtíðarstörf í Reykjavík og Hafnarfirði.
Vinnutími 6:30-13:00 Upplýsingar gefur
Oddur í síma 699 3677.

Viltu vinna 4 tíma á
kvöldin og þéna ca

5.000-12.000 per kvöld
Rótgrófið markaðsfyrirtæki leitar eftir
starfsfólki 2-5 kvöld vikunnar allt árið
um kring. Heppilegur aldur 20 ára og
eldri, jafnvel miklu eldri. Engin reynsla
áskilin. Verkefnin eru auðveld í sölu og
tekjumöguleikar góðir. Unnið er frá
skrifstofu okkar sem staðsett er í
Reykjavík og upplýsingar veittar í síma
699 0005 eftir kl.15 daglega.

Óskum eftir starfsmanni í afgreiðslu.
Vinnutími 10-14 virka daga. Uppl. í s.
564 6871 eftir kl. 18.

Óskum eftir að ráða trésmiði, mikil
vinna framundan. Uppl. í s. 860 0866.

Byggingaverkamenn. Óskum eftir að
ráða vana verkamenn, mikil vinna. S.
860 0866.

Málarar-verkamenn
K.J. Málun ehf. óskar eftir að ráða starfs-
menn vana sandspörslun og málun,
einnig verkamenn. Uppl. í s. 861 0006.

Getum bætt við vönum starfsmönnum
á hjólbarðaverkstæði og smurstöðvar á
Akureyri og á Egilsstöðum. Dekkjahöll-
in, s. 462 3002 & 471 2002.

Atvinnumiðlun býður upp á hæft starfs-
fólk frá Lettlandi, smiðir, verkamenn,
bílstjórar ofl. S. 845 7158.

38 ára kk. bráðvantar atvinnu. Helst
miðsvæðis (101,104,105). Hef reynslu
af útkeyrslustörfum, hef meirapróf og
meðmæli. Fyrir nánari uppl. vinsamleg-
ast hafið samb. í s. 694 3480 eða
sendioð mér línu á redarmy@visir.is,
Ólafur.

Erlent fyrirtæki getur útvegað verka-
menn til að vinna við smíðar, flísalagn-
ir, gipsveggi og fleira þessháttar. Upp-
lýsingar í s. 869 5484.

Svört/vínr. þríhjóla barnakerra tapaðist
við Frí kirkjuna í Rvk. Finnandi vinsam-
legast hafið samb. við Maríönnu í s. 659
1101.

Viltu kynnast fólki?
Fólk með sömu þarfir og þú er akkurat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

Einkamál

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Uppboð munu byrja á skrifstofu embættisins að Útgarði 1,
Húsavík, sem hér segir á eftirfarandi eignum:

Aðalbraut 57, Raufarhöfn, þingl. eig. Angela Ragnarsdóttir og
Einar Ragnarsson, gerðarbeiðendur Sparisjóður Hafnarfjarðar
og Sýslumaðurinn á Húsavík, 
mánudaginn 12. september 2005 kl. 10:00.

Ásgata 8, Raufarhöfn, þingl. eig. Kristján Þ Snædal, 
gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður og Raufarhafnarhreppur,
mánudaginn 12. september 2005 kl. 10:00.

Bakkavegur 9, Þórshöfn, þingl. eig. Grétar Jósteinn 
Hermundsson, gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á Húsavík,
mánudaginn 12. september 2005 kl. 10:00.

Eignarhluti gerðarþola í Sellandi, Þingeyjarsveit, þingl. eig.
Kristín Finnbogadóttir, gerðarbeiðandi Tollstjóraembættið,
mánudaginn 12. september 2005 kl. 10:00.

Eignarhluti gerðarþola í Fjarðarvegi 37, Þórshöfn, þingl. eig.
Sigurður Baldursson, gerðarbeiðandi Ingvar Helgason ehf,
mánudaginn 12. september 2005 kl. 10:00.

Fjarðarvegur 9, Þórshöfn, þingl. eig. Óðinn Jakob Haraldsson,
gerðarbeiðendur Húsasmiðjan hf, Íbúðalánasjóður og 
Landsbanki Íslands hf, 
mánudaginn 12. september 2005 kl. 10:00.

Héðinsbraut 7, Húsavík, þingl. eig. Ingibjörg Gísladóttir, 
gerðarbeiðandi Aðalsteinn Skarphéðinsson, 
mánudaginn 12. september 2005 kl. 10:00.

Lindarholt 10, Raufarhöfn, þingl. eig. Gunnar Finnbogi 
Jónasson, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður, 
mánudaginn 12. september 2005 kl. 10:00.

Refahús í landi Skóga I, Öxarfjarðarhreppi, þingl. eig. 
Meindýravarnir Íslands ehf og Silfurstjarnan hf, gerðarbeiðandi
Vátryggingafélag Íslands hf, 
mánudaginn 12. september 2005 kl. 10:00.

Stella ÞH-202, skipaskr.nr. 1803, þingl. eig. Rákir ehf, 
gerðarbeiðendur Dímon beita ehf, Haftækni hf og 
Pricewaterhouse Coopers hf, 
mánudaginn 12. september 2005 kl. 10:00.

Sýslumaðurinn á Húsavík,
6. september 2005.

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is 

Félagsmiðstöðin Igló
Frístundaleiðbeinandi

50%-100% starf
Langar þig að taka þátt í nýju verkefni sem

felst í vinnu með börnum og unglingum

með sérþarfir í félagsmiðstöðinni Igló? Hluti

af starfinu getur einnig verið að vinna í

almennu starfi í félagsmiðstöðinni. 
• Leitað er eftir einstaklingi með fjölbreytta

reynslu og/eða menntun á sviði tóm-
stunda/lista. 

• Reynsla í vinnu með börnum og
unglingum er skilyrði. 

Starf frístundaleiðbeinanda grundavallast á
færni í mannlegum samskiptum.

Karlar jafnt sem konur eru hvattar til sækja um
starfið.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Starfsmannafélags Kópavogs og launanefndar
sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veitir Valur Rafn Valgeirsson
forstöðumaður Igló 

s. 696-1621 eða 
valur@itk.is

(Krónuhúsinu) tilkynnir 
eigendaskipti. 
Gerður Sævarsdóttir
hefur tekið við rekstri 

stofunnar og 
býður hún alla
gamla og nýja 
viðskiptavini 
velkomna.

Opnunartími:
þriðjudag    10 – 18
miðvikudag 10 – 18
fimmtudag  10 – 18
föstudag     10 – 19
laugardag   10:30 – ?

Hársnyrtistofan Faxið í Mosfellsbæ

Stórglæsileg 92,3 fm íbúð á 8. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi
á frábærum útsýnisstað í Salarhverfinu. Vandaðar
innréttingar, svalir úr stofu með ótakmörkuðu útsýni.
Verð 21,9 millj. 

BLÁSALIR 22 KÓP. ÍB 802.
Opið hús í dag kl. 17 - 19

SÍMI 565 8000 
SÍMI 533 6050
Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20

www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson, viðskiptafræðingur, löggiltur fasteigna- og skipasali

Sölumaður frá Höfða sýnir eignina í dag milli kl. 17 og 19.

Allir velkomnir

Runólfur Gunnlaugsson lögg.fast

Lóð óskast

Óska eftir að kaupa einbýlishúsa,
par eða raðhúsalóð á 

stór-Reykjavíkursvæðinu. 

Nánari upplýsingar í síma 
690-7060.

TILKYNNINGAR ATVINNA
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Best a› hjálpa fólki á heimasló›um
17MIÐVIKUDAGUR  7. september 2005

Þremur dögum eftir Hirosímaárás-
ina 1945 margfaldaðist mannvonsk-
an með Nagasaki, enda eins og
vopnatilraun á fólki. Illskan var
orkan í grimmdaræði Hitlers,
Göbbels, Görings og Himmlers.
Þeir voru afkastamestu morðingjar
og skemmdarverkafól sögunnar.
Útrýmingarbúðirnar voru svívirði-

legustu vistarverur sem gerðar
hafa verið. Þær voru fullar af ólýs-
anlegri mannvonsku og hvergi vit-
að um svo samansafnaða illsku. En
hvað hefur gerst síðan óskapnaðn-
um var eytt? Stalín tók við og gerði
Austur-Evrópu að leppríkjum og Sí-
beríu að vinnu- og útrýmingarbúð-
um. Svo komu Afríku- og Asíustríð-
in þar sem Pol Pot myrti helming
þjóðar Kambódíu. Um þessar
mundir stunda arabískir glæpa-
flokkar þjóðarmorð í Darfur, án
inngripa Sameinuðu þjóðanna eða
stórþjóðanna. Þarna er afskipta-
leysið glæpur. Trúabragðastyrjald-
ir eru hryllingur. Þær hverfa þó í
skuggann af óhugnanlegri aðferð-
um sem miða að því að myrða sem
flesta í einu. Strætisvagnar með

skólabörnum eru sprengdir. Allir
muna 11. september og íþróttafólk-
ið á heimsleikunum í München. Nú
hafa múslimsk ofstækisöfl gerst
boðberar illskunnar og reyna með
fjöldamorðum á saklausu fólki að
setja fjölda þjóða í gíslingu. Í upp-
runalöndum sínum, lauma huglaus-
ir illræðisklerkar heilaskertum
ungmennum með sprengjubelti í
raðir eigin trúsystkina. Í Íran náði
holdgervingur illskunnar völdum
með ógnarverkum eins og að
sprengja upp kvikmyndahús og
veitingastaði. Hann lét taka forsæt-
isráðherrann og fjölda annarra fyr-
irmenna af lífi eftir réttarhöld sem
stóðu í fáar mínútur. Líkin voru
mynduð nakin og sýnd heimspress-
unni. Í styrjöldinni við Írak lét ill-

mennið ræna unglingum um allt
Íran, til að fara fyrir herjum yfir
jarðsprengjusvæðin. Múgsefjunar-
tækni morðvargsins virkaði eins og
deyfilyf á þjáða múslimska þjóð og
miðaldir héldu innreið í landið. Í
Evrópu hafa múslimskir of-
stækisklerkar stundað hatursáróð-
ur gegn gestgjöfum sínum og vel-
gjörðafólki. Þó gjörningurinn hafi
afhjúpað þá sem huglaus illmenni
og þjóðfélagslegt böl, hefur flærð
þeirra og lögin, verndað þá. Í Dan-
mörku er vandinn stórhættulegur
þjóðfélaginu og mest fyrir barna-
lega linkind Dana gagnvart fjand-
samlegu viðhorfi múslima á þjóð-
félag þeirra. Múslimar í landinu
halda úti vefsíðu þar sem hryðju-
verk eru lofsungin og vestræn gildi

fordæmd. Þeir ráðleggja sínu fólki
að þiggja ekkert af dönsku trúleys-
ingjunum nema félagsþjónustu.
Múslimar neita að samlagast við-
tökuþjóðum og því hættulegir. Við
eigum að læra af óförum annarra
þjóða í þessum efnum. Vítin eru til
að varast þau. Í múslimsku löndun-
um býr gott fólk við eigin siði, en
svo ólíkum okkar, að líkja má við
olíu og vatn að bera þá saman. Vel-
komið er það fólk sem vill samlag-
ast þjóð vorri og siðum. Múslimsk-
ar þjóðir líða ekki andhverfar þjóð-
félagsmyndanir innan eigin landa-
mæra, en finnst ósanngjarnt að
önnur lönd meini slíkt. Best er að
hjálpa fólki til að hjálpa sér í eigin
landi. Í því felst raunveruleg hjálp
og vinsemd. ■

Svo öll börn fái noti›...

Á síðustu misserum hafa bæst
við mikilvægir þjónustuþættir
fyrir grunnskólabörn í borginni,
sem stórbæta aðbúnað á þeim
vinnustað sem skólinn er. Ann-
ars vegar hafa nú nær allir skól-

ar fengið mötuneyti sem bjóða
upp á góðan mat í hádeginu, og
hins vegar starfa frístunda-
heimili eftir skóla, svo dagurinn
verður samfelldur hjá yngstu
börnunum. Þjónustan er mikið
niðurgreidd af borginni, en samt
kostar hún nokkuð. Því er ekki
að leyna að þegar innleiddir eru
gjaldbærir þjónustuþættir þarf
að huga sérstaklega að þeim
efnaminni. Spurning sem marg-
ir spyrja er þessi: Fá efnalítil
börn ekki notið þessarar góðu
þjónustu af fjárhagsástæðum?
Því er til að svara að í upphafi
þessa kjörtímabils ákvað félags-
málaráð að ein af megin áhersl-
um stefnumörkunar ráðsins fyr-
ir kjörtímabilið fælist í því að
styrkja börn efnalítilla foreldra
undir yfirskriftinni „Fjárfestum
í börnum“. Því er nú veittur
styrkur til þess að mæta kostn-
aði við leikskóla, heilsdagsskóla

og daggæslu; skólamáltíðir og
tómstundir. Árið 2004 var rúm-
um 25 milljónum króna veitt í
sérstaka fjárhagsaðstoð vegna
barna. Alls fengu 477 heimili
þessa þjónustu árið 2004 og 289
heimili fyrstu 6 mánuði ársins
2005. Vakin er sérstök athygli á
því að auglýsingar hafa verið
búnar til sem kynna þessa þjón-
ustu og hafa verið hengdar upp í
þjónustumiðstöðvum borgarinn-
ar og verða uppi í félagsmið-
stöðvum ÍTR og í öllum grunn-
skólum borgarinnar. Ég tel
framtak félagsmálaráðs (núver-
andi velferðarráðs) mikilvægt
og vek athygli foreldra og for-
ráðamanna leik- og grunnskóla-
barna á þeim möguleika sem í
aðstoðinni felst. Við viljum að
öll börn fái jöfn tækifæri. 

Höfundur er formaður borg-
arráðs og formaður menntaráðs
Reykjavíkurborgar.

ALBERT JENSEN  
TRÉSMIÐUR

UMRÆÐAN
BOÐBERAR 
ILLSKUNNAR 

STEFÁN JÓN HAFSTEIN  
BORGARFULLTRÚI

UMRÆÐAN
ÞJÓNUSTA VIÐ
BÖRN

Á sí›ustu misserum hafa bæst
vi› mikilvægir fljónustuflættir
fyrir grunnskólabörn í borg-
inni,

Er hægt að fá útför á
raðgreiðslum?
Pétur Tryggvi, gull- og silfursmiður, skrifar:
Ég er markaður. Mér var gefið númer. Á
númerinu má sjá hversu stór markaður
ég er. Sjá hvar ég er markaður, hvað ég
kaupi, hversu oft, hversu mikið. Það er
sótt að mér úr öllum áttum. Sóknin
heitir markaðssókn. Vopnin eru brýnd í
fjölmiðlum. Annars deyja þeir. Mark-
aðsumhyggja er umhyggja fyrir mér.
Hún passar að ég verði ekki lítill og lé-
legur markaður. Hún bendir mér á að
ég þurfi að hlaupa hraðar, vinna meira,
eyða meiru. Þá geti ég orðið stór mark-
aður. Markaðsumhyggjan er með núm-
erið mitt. Ég hleyp af stað. Markaðsum-
hyggjan lætur mig vita hvort ég hleyp í
rétta átt. Einmitt núna get ég tekið
miklu stærri skref á miklu lægri vöxt-
um. Hyggja markaðssóknarinnar leiðir
mig veiklundaðan með styrkri en mjúk-
ri hendi sinni inn í völundarhús þæg-
inda og vellíðunar. Ég ætlaði mér bara
lítinn bústað, svolitla umhyggju og dá-

litla vellíðan. En komst að því að þá
yrði ég bara lítill markaður. Núna er allt
orðið svo stórt. Ég gæti orðið stór-
markaður með litla hugsun, stórar
skuldir og litlar afborganir af öllu því
stóra sem ég ætti og veitti mér stóra
umhyggju. Umhyggjan fyrir mér, mörk-
uðum, markaðinum, felst í þessu: Sá
vinnur sem á mest af stóru dóti með
litlum afborgunum á löngum tíma þeg-
ar hann deyr. Er hægt að fá útför á rað-
greiðslum?

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.

BRÉF TIL BLAÐSINS



Í fyrsta sinn á 40 ára fullveldisferli
mínum mun ég í komandi kosning-
um ekki kjósa þýska jafnaðar-
mannaflokkinn SPD. Heldur ekki
græningja. Ég var of lengi eitt af
þessum sjálfgefnu atkvæðum, sem
hefði jafnvel kosið kústskaft, svo
fremi það hefði borið merkimiðann
„rauð-grænt“. Í fyrstu af sannfær-
ingu – það væri einfaldlega enginn
kjósanlegur valkostur við SPD –
síðar vegna þess að maður leit svo
á að flokkurinn væri illskárri en
hinir. Þegar Schröder varð kanslari
og Fischer utanríkisráðherra fékk
ég snert af þýsku stolti: Land þar
sem sonur skúringakonu og bíla-

verksmiðju-verkamaður getur náð
svo langt: slíkt land er betra en sá
orðstír sem fer af því.

Og þá fór að halla undan fæti. Á
meðan Schröder kepptist við að
halda PDS (arftakaflokki austur-
þýskra kommúnista) í fjarlægð
sýndu héraðshöfðingjar hans engar
hömlur á að efna til stjórnarsam-
starfs við nafnbreyttu kommún-
istana. Með þessu var PDS ekki að-
eins gerður „húsum hæfur“ heldur
var líka endurlífgaður „þjóðlegur
sósíalismi“. Afleiðingarnar blasa
núna alls staðar við, „Ossivæðing“
Sambandslýðveldisins (Ossi=Aust-
ur-Þjóðverji) heldur áfram hröðum
skrefum. Austurhluti landsins, sem
búið er að endurbyggja og dæla
fullan af fjárstyrkjum, kvartar yfir
„nýlenduvæðingu“ úr vestri. Fyrr-
verandi borgarar Austur-Þýska-
lands kalla ekki aðeins eftir „fé-
lagslegri hengikoju“ fyrir alla
heldur heimta þeir líka að einhver
ruggi þeim í henni. 

Oskar Lafontaine, sem var einu
sinni kanslaraefni SPD en er nú á
atkvæðaveiðum fyrir PDS og vest-
ur-þýska meðreiðarsveina þeirra,
talar um „erlenda verkamenn“
sem taki störf frá þýskum atvinnu-
leysingjum, Franz Müntefering,
formaður SPD, talar um hálaunaða
stjórnendur sem „engisprettur“
sem mergsjúgi allan þrótt úr þýsk-
um fyrirtækjum. Og man einhver
eftir ýktum and-amerískum yfir-
lýsingum frú Däubler-Gmelin
(fyrrverandi ráðherra úr SPD) og
herra Stiegler (áberandi þing-

manns úr vinstriarmi SPD)? Nei?
Það er líka best að þau orð séu
gleymd.

Schröder og Fischer eru senni-
lega mestu hæfileikamennirnir í
hópi stjórnmálamanna Berlínar-
lýðveldisins og eru í persónulegum
viðkynnum einstaklega þægilegir,
fyndnir og skemmtilegir. En þeir
eru líka því miður algerir tækifær-
issinnar.

Schröder kallaði ísraelskar
árásir á Hisbollah-búðir „óásætt-
anlegar“, úrslit svindl-kosning-
anna í Úkraínu aftur á móti

„ásættanleg“, til þess að halda
Pútín vini sínum góðum. Fischer
tókst að vera sá fyrsti sem óskaði
Bandaríkjamönnum til hamingju
með handtöku Saddams Hussein,
sá sami Fischer og hefði helst per-
sónulega stillt sér í veg fyrir
bandarísku skriðdrekana til þess
að hindra för þeirra til Bagdad.
Það má vera að slíkar mótsagnir
tilheyri hversdagsrútínu stjórn-
málanna, í mínum augum eru þær
samt „óásættanlegar“. Schröder
og Fischer hafa með sinni afkára-
legu pólitík skákað sjálfum sér út í

horn, sem þeir komast ekki út úr
nema kjósendur gefi þeim færi á
því. Í stjórnarandstöðu. Þar geta
þeir horft í eigin barm, gert yfir-
bót og velt fyrir sér hvernig þeir
geta gert hlutina öðruvísi og betur.
Báðir eru tiltölulega ungir, Fischer
undir sextugu, Schröder rétt yfir
því. Eftir fjögur eða átta ár geta
þeir stigið fram aftur, því þá verð-
ur Angela Merkel orðin þreytt og
útbrunnin. Ég óska þeim báðum
endurnærandi leikhlés. Þess vegna
kýs ég í fyrsta sinn CDU 18. sept-
ember næstkomandi. ■

Sveitarstjórnir eru það lýðræðis-
lega kjörna stjórnvald sem stend-
ur borgaranum næst og þekkir
þarfir íbúanna best. Sérstaklega á
þetta við um Ísland þar sem sveit-
arfélög eru mörg hver svo smá og
nábýlið svo mikið að flestir íbúar
sveitarfélagsins eru sveitar-
stjórnarmönnunum málkunnugir. 

Núverandi sveitarfélagaskip-
an með mörgum fámennum dreif-
býlissamfélögum á sér eðlilegar
skýringar, en flest sveitarfélög
hafa lítið breyst frá þjóðveldis-
öld. Sú skýring, sem oftast er
nefnd, tengist landafræði og sam-
göngum. Hún vegur vissulega
þungt, en líklegra er að verkefni
sveitarfélaga hafi öðru fremur
sett mark sitt á þá sveitarfélaga-
skipan sem hér hefur verið við
lýði síðastliðin þúsund ár eða svo. 

Allt fram undir miðbik síðustu
aldar voru helstu verkefni sveit-
arfélaga fjallskil og fátækra-
framfærsla og hittist hrepps-
nefndin (5 karlar að sjálfsögðu)
nokkrum sinnum ári til að ákveða
útsvarið og fyrirkomulag fjall-
skila, auk þess að finna lausnir á
vanda fátæklinga í hreppnum. Til

viðbótar var eitt meginverkefni
hreppsins að sinna ákveðinni vá-
tryggingu ef bústofn bænda varð
fyrir skakkaföllum. Í Grágás er
þess getið að hreppar skuli ekki
telja færri en 20 lögbýli, enda
geti að öðrum kosti reynst
hreppnum erfitt að uppfylla
skyldur sínar. Því hefur verið
fleygt fram að á hverju lögbýli
hafi búið um 20 manns, þannig að
minnstu sveitarfélög á þjóðveld-
isöld hafa að líkindum ekki talið
færri en 400 íbúa. 

Íslenskt samfélag hefur tekið
stakkaskiptum síðastliðin hund-
rað ár. Samhliða þeim breyting-
um hafa verkefni sveitarfélaga
breyst og önnur vaxið að um-
fangi. Sveitarfélög hafa í dag,
sem staðbundin stjórnvöld og
nærþjónustuaðilar, mörg verk-
efni á sinni könnu. Í grófum
dráttum má skipta þjónustu sveit-
arfélaga í tvennt. Annars vegar
er um að ræða velferðarþjónustu,
svo sem félagsþjónustu og rekst-
ur grunnskóla. Hins vegar er um
að ræða tæknilega þjónustu, svo
sem gatnagerð, veiturekstur
o.s.frv. Sem staðbundin stjórn-
völd þurfa sveitarfélög ennfrem-
ur að taka faglegar ákvarðanir
um ýmislegt sem snertir íbúana,
til þess þurfa þau að hafa sér-
fræðinga í stjórnsýslu á sínum
snærum.

Öll þessi nýju verkefni kalla
eðlilega á breytingar á núverandi
sveitarfélagaskipan, þar sem
kröfur samfélagsins til sveitarfé-
laga hafa aukist. Nú þurfa

sveitarfélög að hafa bolmagn til
að veita faglega skóla- og félags-
þjónustu með öflugu liði sér-
menntaðra starfsmanna. Auk
þess þurfa sveitarfélög að hafa
bolmagn til að byggja upp þá inn-
viði sem nauðsynlegir eru til að
geta keppt um fólk og fyrirtæki
til framtíðar.

Sameining sveitarfélaga í ein-
ingar sem eru nægilega fjöl-
mennar og öflugar til að sinna
helstu lögbundnu og venju-
bundnu verkefnunum er nauð-
synleg svo efla megi sveitar-
stjórnarstigið og byggð í landinu.
Þá liggur einnig fyrir að smæstu
sveitarfélögin geta á engan hátt
tekið við fleiri verkefnum frá rík-
isvaldinu. Á meðan svo er verður
stjórnsýsla okkar miðstýrðari en
þekkist í nokkru grannríkja okk-
ar. 

Umhugsunarvert er að meðal
sveitarstjórnarmanna heyrast
þær raddir stöðugt oftar að illa
gangi að fá fólk til að sitja í sveit-
arstjórnum. Veldur þar örugg-
lega margt, m.a. auknar kröfur
um þjónustu, meiri ábyrgð en litl-
ar þakkir. Stærri einingar geta
betur brugðist við þessum vanda.
Ég hvet alla íbúa þeirra sveitarfé-
laga, sem gangast undir samein-
ingarkosningu þann 8. október
nk., til að velta þessum málum
vandlega fyrir sér og hafa að leið-
arljósi framtíðarhagsmuni íbúa
hvers sveitarfélags.

Höfundur er formaður verkefn-
isstjórnar um eflingu sveitar-
stjórnarstigs.
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Hófleg gjöld á fyrirtæki í Reykjavík

Mikilvægt er að þess sé gætt að
gjöld hins opinbera fyrir þjónustu
við fyrirtæki og einstaklinga séu
hófleg og í samræmi við lýðræðis-
lega mótaða stefnu. Þetta á að
sjálfsögðu við um gjöld sem sveit-
arfélög innheimta hjá fyrirtækj-
um vegna mengunar- og heilbrigð-
iseftirlits. Þau eru sett með stoð í

lögum um hollustuhætti og eiga að
vera rökstudd með vísan til þess
kostnaðar sem á sveitarfélagið
fellur vegna eftirlits. Í Reykjavík
gerir Umhverfissvið borgarinnar
tillögu að gjaldskrá sem bæði um-
hverfisráð og borgarstjórn þurfa
að taka afstöðu til. Reykjavíkur-
borg þarf á því að halda að hér séu
vel rekin fyrirtæki sem veita góða
atvinnu og taka þátt í þeirri auðs-
sköpun sem nauðsynleg er. Í upp-
lýstum nútímasamfélögum er
rekstri fyrirtækja þó settur viss
rammi, m.a. út frá umhverfissjón-
armiðum og vinnuverndarsjónar-
miðum. Þetta er talið eðlilegt í dag
og þessu fylgir kostnaður, en til
lengri tíma litið hagnast allir.
Reglur og gjöld af þessu tagi þarf

þó að sjálfsögðu að endurskoða í
ljósi reynslunnar. Í sumarbyrjun
birtu Samtök atvinnulífsins sam-
antekt um heilbrigðisgjöld í sveit-
arfélögum á landinu. Þar var því
haldið fram að gjöld heilbrigðis-
eftirlits á Suðurnesjum og í
Reykjavík væru almennt með
hæsta móti. Fulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins í umhverfisráði Reykja-
víkur gripu þetta á lofti, kröfðust
skýringa og lögðu sjálfir út frá
samantektinni með nokkru vand-
lætingarhjali. Þegar málið var
skoðað kom þó í ljós að engar for-
sendur voru til að draga þær
ályktanir sem fulltrúar Sjálfstæð-
isflokksins höfðu gert. Í saman-
tekt heilbrigðissviðs borgarinnar
kemur þvert á móti fram að gjöld

eru mjög hófleg í Reykjavík. Sem
dæmi um árlegan kostnað má
nefna að í Reykjavík er árlegt eft-
irlitsgjald fyrir bensínstöð með
veitingum kr. 48.000 (hæsta gjald-
ið annars staðar um 150.000 kr.),
stórt hótel með veitingum 61.000
kr. (hæsta gjaldið annars staðar
um 200.000 kr.) og miðlungsbakarí
48.000 kr. (hæsta gjald annars
staðar 67.900 kr.). Þegar reiknaður
er kostnaður fyrir hverja eftirlits-
ferð í 10 sambærilegum gjald-
flokkum á 8 eftirlitssvæðum kem-
ur í ljós að Reykjavík er lægst í
einum flokki og hæst í einum. Eft-
ir að nokkuð ítarlegar upplýsingar
með þessum samanburði lágu fyr-
ir var ljóst að sjálfstæðismenn í
umhverfisráði treystu sér ekki til

að fylgja fyrri ásökunum frá í
sumar eftir og þeir mótmæltu
ekki þeirri bókun R-listans í um-
hverfisráði að gjöldin væru hófleg
í Reykjavík. Auðvitað geta opin-
ber gjöld af ýmsu tagi skipt rekst-
ur fyrirtækja nokkru. Hins vegar
verður á það að líta að þessi hóf-
legu eftirlitsgjöld sem hér um
ræðir eiga að endurspegla kostnað
við eftirlitið og þau út af fyrir sig
hafa yfirleitt sáralítil áhrif á
rekstur fyrirtækjanna. Þeim er
ætlað að tryggja skilvirkt eftirlit
með því að starfsemi fyrirtækja
uppfylli kröfur um hollustuhætti
og mengunarvarnir sem eru í
þágu allra íbúa. 

Höfundur er fulltrúi Samfylking-
ar í umhverfisráði Reykjavíkur.

Leikhlé fyrir Gerhard og Joschka

Sveitarfélög: Skiptir stær›in máli?

Mannrán, pyntingar 
og skotárás

Tvö ofbeldismál og einn hrottinn í
öðru málinu er fórnarlambið í hinu:

Verstu
ofbeldishrottar

Akureyrar
mættust í

héraðsdómi

Verstu
ofbeldishrottar

Akureyrar
mættust í

héraðsdómi

STEFÁN JÓHANN STEFÁNSSON
HAGFRÆÐINGUR 

UMRÆÐAN
ÁLÖGUR Á 
FYRIRTÆKI

HENRYK M. BRODER 

UMRÆÐAN
ÞÝSKA KOSNINGA-
BARÁTTAN

HJÁLMAR ÁRNASON 
ALÞINGISMAÐUR 

UMRÆÐAN
SVEITARSTJÓRNAR-
STIGIÐ

Schröder og Fischer eru senni-
lega mestu hæfileikamennirnir
í hópi stjórnmálamanna
Berlínarl‡›veldisins og eru í
persónulegum vi›kynnum ein-
staklega flægilegir, fyndnir og
skemmtilegir. En fleir eru líka
flví mi›ur algerir tækifæris-
sinnar.

Gerhard Schröder.Joschka Fischer.
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KEMUR Í BÍÓ 
9. SEPTEMBER

[ • ] Aðalvinningur er
 Sony Ericsson 750i GSM sími,

4 bíómiðar og 
plakat, áritað af Rob Schneider*

Sendu SMS skeytið BTC VDB  
á númerið 1900 og þú gætir unnið. 

9. hver vinnur!
Aukavinningar eru bíómiðar fyrir tvo, 
DVD myndir, flottur varningur tengdur

myndinni, Coca Cola og fleira.

Fjandsamleg 
yfirtaka á Spáni
Spænska gasfyrirtækið Gas
Natural hefur gert yfirtökutilboð
í stærsta raforkufyrirtæki lands-
ins, Endesa. Tilboðið hljóðar upp á
1820 milljarða króna og verði það
samþykkt verður til þriðja
stærsta orkufyrirtæki heims.

Í yfirlýsingu frá Gas Natural
segir að boðnir hafi verið 21,3 evr-
ur á hlut og það sé tólf prósent
hærra en verð hlutarins við lokun
markaða á mánudag.

Talsmaður Endesa gaf hins
vegar ekki mikið fyrir tilboð Gas
Natural: „Þetta er fjandsamlegt
yfirtökutilboð og því mun verða
ýtt út af borðinu.“

- jsk

Össur sko›ar yfirtöku
Hyggst selja n‡tt hlutafé fyrir fimm milljar›a króna.
Össur á í viðræðum við evrópskt
stoðtækjafyrirtæki um hugsan-
lega yfirtöku á því og hefur verið
skrifað undir óskuldbindandi
viljayfirlýsingu um kaup. Kaup-
verð að meðtöldum skuldum gæti
verið um 1,2 milljarðar króna. 

Velta þessa evrópska félags er
yfir 900 milljónir króna á ári og
rekstrarhagnaður (EBITDA) þess
tæpar tvö hundruð milljónir.

Stjórn Össurar hefur einnig til-
kynnt að hún ætli að selja í hluta-
fjárútboði hlutafé fyrir 5,1 millj-
arð króna, sem nota á meðal ann-
ars til greiðslu á Royce Medical
Holdings, bandaríska stoðtækja-
fyrirtækinu. Kaupverðið er 81
króna fyrir hvern hlut sem er um
tíu prósenta afsláttur frá síðasta
markaðsverði.

Núverandi hluthafar eiga for-
gangsrétt að nýjum hlutum. - eþa

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.687 +0,44% 

Actavis 41,30 +0,00% ... Bakkavör 43,70 +0,00%... Burðarás 18,10 -0,50% ... FL Group
15,00 -0,70% ... Flaga 4,00 +0,00% ... HB Grandi 9,00 +0,00% ... Íslandsbanki 15,40
+1,30% ... Jarðboranir 20,30 -1,00% ... KB banki 603,00 +0,50% ... Kögun 56,00 -
0,70% ... Landsbankinn 23,00 +0,00% ... Marel 63,00 +0,00% ... SÍF 4,77 -0,60%
...Straumur 13,50 1,90% ... Össur 89,50 +2,30%

Össur +2,29%
Straumur +1,89%
Atorka Group +1,72%

Síminn -5,64%
Jarðboranir -0,98%
Kögun -0,71%

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]



Guðrún Helgadóttir, rithöfundur
og fyrrverandi alþingismaður,
fagnar sjötugsafmæli sínu í dag.
Guðrún dvelur í Frakklandi um
þessar mundir en Fréttablaðið
leitaði til samferðamanna hennar
til að bregða birtu á einn ást-
sælasta barnabókahöfund þjóðar-
innar. 

„Guðrún er kona með sterka
réttlætiskennd og það gegnsýrir
allar hennar bækur,“ segir Ragn-
heiður Gestsdóttir, rithöfundur
og formaður Sambands íslenskra
barna- og unglingabókahöfunda,
en þar er Guðrún virkur félagi.
„Hún ber mikla virðingu fyrir
börnum og hefur alltaf látið kjör
þeirra og málefni sig varða.“ 

Ragnheiður hefur lesið bækur
Guðrúnar frá upphafi, þótt hún
hafi verið komin af barnsaldri
þegar fyrstu bækur hennar komu
út. „Ég hef líka lesið þær sem
kennari og fyrir börnin mín og
barnabörn.“ Allar bækur Guðrún-
ar eldast vel að mati Ragnheiðar
sem skýrist af því að Guðrún hef-
ur skilning á barnssálinni. „Hún
veit sem er að börn breytast ekki
þó þjóðfélagið geri það; það er
alltaf eins að vera barn og fóta sig
í tilverunni. Guðrúnu hefur tekist
að varðveita barnið í sér og getur
miðlað því.“ 

Innt eftir uppáhaldsbók sinni
segir Ragnheiður margar koma
til greina, en upp úr standi þrí-

leikurinn Sitji Guðs englar. „Það
skín í gegn að margt í bókunum
tengist æsku hennar sjálfrar og
því sem hún hefur upplifað sjálf
og fyllir bækurnar krafti.“ 

Hjörleifur Guttormsson sat
með Guðrúnu á þingi fyrir Al-
þýðubandalagið um langt skeið.
Réttlætiskenndin er honum
einnig ofarlega í huga þegar Guð-
rún berst til tals. „Hún var jafn-
réttissinni góður og róttæk í sín-
um málatilbúnaði sem sósíalisti.
Það er óhætt að segja að hún hafi
stutt vel við þá sem voru minni-
máttar og var vel að sér í trygg-
inga-, félags-, og menntamálum.
Það var hennar aðall en hún var
lílka fundvís á önnur mál.“

Hjörleifur fylgdist líka með
Guðrúnu sem rithöfundi og
fannst mikið til koma. „Það var
mikið afrek að sinna öllum þeim
hlutverkum sem hún gerði. Hún
var húsmóðir og hafði fyrir börn-
um að sjá, auk þess að sinna þing-
og ritstörfum af krafti. Það eru
ekki margir sem fara í fötin henn-
ar að þessu leyti.“ ■
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SIDNEY LANIER (1842-1881) 
lést þennan dag.

Rithöfundur með ríka réttlætiskennd
GUÐRÚN HELGADÓTTIR: SKÁLD OG FYRRVERANDI ALÞINGISMAÐUR ER SJÖTUG

„Tónlist er ást í leit að orðum.“

Sidney Lanier var bandarískur tónlistarmaður og skáld.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Chrissie Hynde, söngkona Pretenders,
er 54 ára. 

Þorbjörn Jensson, fyrrver-
andi landsliðsþjálfari í
handbolta, er 52 ára. 

Alfreð Gíslason handknatt-
leiksþjálfari er 46 ára. 

Macy Gray söngkona er 35 ára. 

Elma Lísa Gunnarsdóttir leikkona er 32
ára.

Heiðar Örn Kristjánsson,
söngvari og gítarleikari
Botnleðju, er 31 árs. 

RITHÖFUNDURINN Guðrún þegar hún veitti barnabókaverðlaunum viðtöku í Höfða
árið 1994. 

ALÞINGISMAÐURINN Guðrún var forseti sameinaðs þings árin 1988 til 1991. 

RAGNHEIÐUR GESTSDÓTTIR Guðrún
hefur mikinn skilning á barnssálinni og
getur miðlað honum.

HJÖRLEIFUR GUTTORMSSON Mikið af-
rek hjá Guðrúnu að geta sinnt þing- og rit-
störfum af fullum krafti meðfram barna-
uppeldi.

Á þessum degi árið 1936 fædd-
ist rokkstjarnan Buddy Holly í
bænum Lubock í Texas. Buddy
Holly hefur haft mikil áhrif á
rokksöguna og sóttu menn á
borð við Bob Dylan og Paul
McCartney innblástur til hans. 
Holly lærði barnungur að leika á
píanó, gítar og fiðlu. Í mennta-
skóla stofnaði hann kántrí-
hljómsveit með vinum sínum.
Hljómsveitinni gekk ágætlega;
fékk að leika í útvarpi og tók
upp prufutökur, sem síðar voru
útgefnar að Holly látnum. Hann
komst í kjölfarið á plötusamning
og hann fékk meðal annars að

hita upp fyrir Elvis Presley.
Það varð til þess að hann ákvað
að snúa sér frekar að rokktónlist,
en þá fór frægðarsól hans að
rísa. Holly stofnaði hljómsveitina
Holly and the Crickets sem átti
miklum vinsældum að fagna um
miðjan 6. áratuginn og gaf út
smelli á borð við Peggy Sue, Oh,
Boy!, Maybe Baby og Early in the
Morning.
Sem frægt er orðið lést Buddy
Holly langt fyrir aldur fram á vo-
veiflegan hátt í flugslysi í febrúar
árið 1959. Í slysinu létust líka
tónlistarmennirnir Richie Valens
og Big Bopper. BUDDY HOLLY

ÞETTA GERÐIST > 7. SEPTEMBER 1936 MERKISATBURÐIR 
70 e. Kr. Rómverski herinn hertekur Jer-

úsalem.

1732 Jarðskjálfti varð á Rangárvöllum. 

1822 Brasilía lýsir yfir sjálfstæði frá
Portúgal. 

1874 Sigurður Guðmundsson listmálari
lést 41 árs gamall. 

1901 Boxarabyltingunni í Kína lýkur. 

1923 Interpol, alþjóðasamstarf lögregl-
unnar, stofnað í Vínarborg. 

1973 Mósaíkmynd Gerðar Helgadóttur
á Tollstöðinni í Reykjavík er af-
hjúpuð.

1986 Desmond Tutu er vígður erkibisk-
up af Höfðaborg. 

1996 Tupac Shakur er skotinn til bana. 

Buddy Holly fæddist

www.steinsmidjan.is

ANDLÁT

Sigurjón Ólafsson (Siggi í Bæ), Folda-
hrauni 37G, Vestmannaeyjum, lést á
sjúkrahúsi Vestmannaeyja sunnudaginn
14. ágúst. Útförin fór fram í kyrrþey. 

Unnur Einarsdóttir, Nesbala 70, Sel-
tjarnarnesi, lést á líknardeild Landspítal-
ans í Kópavogi fimmtudaginn 25. ágúst.
Útför hennar fór fram í gær. 

Ásgeir Arnar Jónsson, Urðargerði 4,
Húsavík, lést af slysförum fimmtudaginn
1. september. 

Jóhann Eyþórsson lést á dvalar- og
hjúkrunarheimilinu Grund föstudaginn
2. september. 

Sigurður Kristinsson, málarameistari,
Hringbraut 9, Hafnarfirði, lést á St.
Jósefsspítala í Hafnarfirði sunnudaginn
4. september. 

Friðjón Hauksson, Háeyrarvöllum 26,
Eyrarbakka, lést á Landspítalanum í
Fossvogi, mánudaginn 5. september. 

JAR‹ARFARIR

11.00 Jóhanna Svava Proppé verður
jarðsungin frá Fossvogskirkju.

13.00 Hörður Guðmundsson, fyrrver-
andi bóndi á Kverngrjóti, Fanna-
fold 185, Reykjavík, verður jarð-
sunginn frá Grafarvogskirkju. 

15.00 Maren Níelsdóttir Kiernan verð-
ur jarðsungin frá Fossvogskirkju. 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

FÆDDUST fiENNAN DAG 

1533 Elísabet I Englandsdrottning. 

1919 Magnús Jónsson ráðherra frá Mel. 

1920 Sigfús Halldórsson tónskáld.

1909 Elia Kazan leikstjóri. 

1949 Gloria Gaynor söngkona. 

1963 Eric „Eazy-E“ Wright rappari.
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> Við mælum með ...

... að fólk fylgist með leik Íslands
og Búlgaríu sem fram fer ytra

klukkan 16 og er í beinni
útsendingu á
sjónvarpsstöðinni Sýn.
Íslenska liðið lék mjög vel
í 45 mínútur gegn Króatíu
og vonandi fylgja þeir því
eftir í dag.

Heyrst hefur ...
... að hópur stuðningsmanna KR sé að
safna hlutabréfum í KR-Sporti þessa
dagana og ætli sér í kjölfarið að ná
yfirráðum í félaginu. Jónas Kristinsson
hefur setið í brúnni síðustu ár og er
óhætt að segja að Jónas sé ekki allra og
þar á meðal þeirra sem safna
hlutabréfunum.

sport@frettabladid.is
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> Við hrósum ...

... Eyjólfi Gjafar, þjálfara U-21
árs landsliðsins, fyrir að rífa
sína menn upp eftir tapið
gegn Króatíu og ná sigri
gegn Búlgaríu ytra. Liðið
hefur gengið í gegnum
miklar hremmingar
síðustu mánuði og þessi
sigur sýnir að það býr mikill
karakter í framtíðarliði
Íslands.

Íslenska U-21 árs landsli›i› vann gó›an sigur á jafnöldrum sínum frá Búlgaríu, 3–1, ytra í gær. fia› var
búi› a› bí›a lengi eftir flessum útisigri hjá strákunum.

Fyrsti útisigurinn í fjögur ár
FÓTBOLTI Íslenska landsliðið í
knattspyrnu skipað leikmönnum
21 árs og yngri vann sinn fyrsta
útisigur í fjögur ár, eða frá því lið-
ið vann Norður-Íra 3-1 árið 2001,
er það bar sigurorð af Búlgörum
3-1 í hörðum leik ytra. Fyrir leik-
inn hafði íslenska liðið tapað níu
leikjum í röð á útivelli og því sig-
urinn kærkominn.

Fyrri hálfleikur einkenndist af
hörku og þegar skammt var til
leikhlés vísaði dómari leiksins
einum Búlgaranum af velli.
Eyjólfur Gjafar Sverrisson lands-
liðsþjálfari ákvað í hálfleik að
taka Eyjamanninn Andra Ólafs-
son af velli og setti Pálma Rafn
Pálmason inn á í hans stað en
Andri var með gult spjald og átti
lítið inni hjá dómaranum að sögn
landsliðsþjálfarans.

Ósanngjörn forysta
Þrátt fyrir að vera einum færri

tóku Búlgarar forystu á 59. mín-
útu en eftir markið tóku íslensku
strákarnir öll völd. Varamaðurinn
Pálmi Rafn jafnaði leikinn á 69.

mínútu og tveimur mínútum síðar
kom Emil Hallfreðsson Íslending-
um yfir. Það var síðan Garðar
Gunnlaugsson sem gulltryggði ís-
lenskan sigur þegar komið var í
uppbótartíma og 3-1 sigur Íslands
staðreynd.

Eyjólfur Sverrisson var
kampakátur að leik loknum þegar
Fréttablaðið ræddi við hann. „Ég
er stoltur af strákunum, við höf-
um misst sex lykilmenn úr þessu
liði frá því að þetta mót hófst en
strákarnir sem hafa komið í stað
þeirra hafa sýnt að þeir eru til-
búnir,“ sagði Eyjólfur og bætti því
við að vonandi hefðu ungu strák-
arnir gefið tóninn fyrir leik
kvöldsins hjá A-landsliðinu.

hjorvar@frettabladid.is

Það má með sanni segja að bölvun
hvíli á íslenska landsliðinu í knatt-
spyrnu þegar kemur að því að spila
á Balkanskaga en í níu heimsókn-
um sem liðið hefur átt þangað
hefur liðið aldrei unnið sigur. Af-
rakstur landsliðsins í heim-
sóknum til Balkanskagans í
gegnum tíðina er eitt stig
sem náðist gegn Tyrkjum
fyrir 17 árum síðan. Síð-
an þá hafa átta leikir
tapast, gegn þjóðum á
borð við Albaníu,
Makedóníu, Rúmeníu og
Búlgaríu.

„Þetta er athyglisverð töl-
fræði en við spáum ekkert

í hana,“ segir Ásgeir Sigurvinsson,
annar íslensku landsliðsþjálfar-
anna, sem undirbýr nú lið sitt af
kappi fyrir leikinn í dag. „Nú er
það einfaldlega okkar verk að

létta af þessum álögum og ég er
sannfærður um að við getum
það,“ bætir hann við. 

Ásgeir segir að verið sé að
vinna í því að tjasla leikmönn-
um saman eftir átökin gegn
Króatíu en þeir létu íslensku
leikmennina svo sannarlega
finna fyrir sér. „Grétar
Steinsson er marinn og
Auðun Helgason er tæpur
í hnénu en Indriði og
Heiðar eru að koma til og
ég vonast til þess að það

geti allir leikið,“ segir Ásgeir.

Stærsta áhyggjuefni Íslands fyrir leikinn
í dag er hálsbólga sem hrjáir fyrirliðann
Eið Smára Guðjohnsen en að sögn Ás-
geirs hefur hann fengið lyf við bólgunni
og ætti að öllu óbreyttu að vera leikfær.
Hann hélt sig þó að mestu inni á hótel-
herbergi sínu í gærdag. Kollegi Ásgeirs
hjá Búlgaríu, hinn skrautlegi Hristo
Stoichkov, verður í banni í leiknum eftir
að hafa fengið rauða spjaldið gegn Sví-
um um síðustu helgi. Ásgeir telur þó að
fjarvera hans hafi ekki mikil áhrif á
búlgarska liðið. „Aðstæður eru mjög
góðar, það er um 22 stiga hiti og leikið
verður á stórum leikvangi svo að ég á
ekki von á öðru en að þetta verði
hörkuleikur.“

ÍSLENSKA LANDSLIÐIÐ Í KNATTSPYRNU: MÆTIR BÚLGARÍU Í UNDANKEPPNI HM Í DAG

Bölvun hvílir á íslenska landsli›inu

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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� 07.00 Olíssport á Sýn.
Þátturinn er endursýndur fjórum
sinnum til klukkan 09.30.

� 15.45 Landsleikur Búlgaríu
og Íslands í undankeppni HM á
Sýn.

� 18.30 Landsleikur Írlands
og Frakklands í undankeppni HM
á Sýn.

� 20.35 Landsleikur Norður-
Írlands og Englands í und-
ankeppni HM á Sýn.

� 22.15 Olíssport á Sýn.

� 22.45 Landsleikur Búlgaríu
og Íslands í undankeppni HM end-
ursýndur á Sýn.

Útlendingar í þýska boltanum:

Brand varar
vi› fjöldanum
HANDBOLTI Þýski landsliðsþjálfar-
inn í handbolta, Heiner Brand, er
afar ósáttur við þann mikla fjölda
útlendra leikmanna sem spila í
þýsku úrvalsdeildinni. Um 130 út-
lendingar frá 23 þjóðum spila í úr-
valsdeildinni, flestir þeirra koma
frá Íslandi eða 14. 

Brand segir í viðtali við
íþróttavefinn sport1.de, að í leik
Kiel og Flensburg um þýska
súperbikarinn á dögunum hafi að-
eins tveir Þjóðverjar tekið þátt í
leiknum.

„Þetta er slæm þróun sem get-
ur ekki haldið áfram. Við verðum
að stöðva þetta,“ segir Brand og
bætir við að þetta hafi  slæm áhrif
á þýska landsliðið. Auk Íslendinga
eru Svíar, Tékkar, Pólverjar, Dan-
ir og Serbar fjölmennir í þýsku
úrvalsdeildinni. - þg

FÓTBOLTI Blikastúlkan Greta Mjöll
Samúelsdóttir var í gær kjörin
besti leikmaður 8.-14. umferðar
Landsbankadeildar kvenna og var
þjálfari hennar, Úlfar Hinriksson,
valinn besti þjálfarinn. Lið
Breiðabliks hefur verið í sér-
flokki í sumar og tapaði liðið að-
eins tveimur stigum í deildar-
keppninni sem lauk um helgina. 

„Ég bjóst nú alls ekki við
þessu. Liðsheildin er aðalatriðið í
fótbolta og ég reyni yfirleitt ekki
að hugsa of mikið um það hvort ég

er spila vel, heldur reyni ég bara
að gera mitt besta og hjálpa liðinu
mínu að vinna alla leiki,“ sagði
Greta.

Úlfar Hinriksson, þjálfari
Breiðabliks, segir tímabilinu hjá
Breiðabliki alls ekki lokið þar sem
markmiðið sé að verða bikar-
meistari.

„Þetta sumar er búið að vera
virkilega skemmtilegt. Það hefur
náðst upp góður stöðugleiki sem
er lykillinn að velgengni okkar í
sumar. - mh

Greta og Úlfar best í seinni umfer›
LIÐ SEINNI UMFERÐAR
Þóra Helgadóttir Breiðablik
Ásta Árnadóttir  Valur
Bryndís Bjarnadóttir  Breiðablik
Guðrún Sóley Gunnarsdóttir  KR
Ólína G. Viðarsdóttir Breiðablik
Dóra María Lárusdóttir Valur
Edda Garðarsdóttir Breiðablik
Erna B. Sigurðardóttir Breiðablik
Laufey Ólafsdóttir Valur
Greta Mjöll Samúelsdóttir  Breiðablik
Margrét Lára Viðarsdóttir  Valur

BESTI LEIKMAÐURINN:
Greta Mjöll Samúelsdóttir  Breiðablik

BESTI ÞJÁLFARINN:
Úlfar Hinriksson Breiðablik

Sex leikmenn frá Breiðabliki í liði seinni umferðar:

BEST Greta Mjöll Samúelsdóttir þótti
leika best seinni hluta Íslandsmótsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HÖRÐUR Í HARÐRI BARÁTTU
Keflvíkingurinn Hörður Sveinsson, sem
sést hér í baráttu við leikmann Króatíu
síðastliðinn föstudag,  var í byrjunarliði

Íslands í gær og lék ágætlega þótt honum
hefði ekki tekist að skora.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
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Leitar a› félagi
KÖRFUBOLTI Logi Gunnarsson,
landsliðsmaður Íslands í
körfuknattleik, hefur ekki enn
fundið sér félag til þess að spila
með í vetur, en vonast þó til þess
að ganga frá sínum málum á
næstu dögum. „Ég hef verið í
samningaviðræðum við nokkur
félög í Evrópu á síðustu vikum og
er að skoða þá möguleika sem í
boði eru.“ 

Logi lék með Giessen í þýsku
úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð
og náði sér ágætlega á strik á leik-
tíðinni, en var mikið á varamanna-
bekknum seinni part tímabils. Fé-
lög á Ítalíu, í Ungverjalandi,

Hollandi og Þýsklandi hafa öll fal-
ast eftir Loga. „Ég lenti í erfiðum
meiðslum á öxlinni á síðustu leik-
tíð og var í svolítið erfiðri stöðu
þegar það kom inn nýr þjálfari og
nýir leikmenn. En ég æfði vel og
náði að komast í gott form.“

Keppnistímabilið í Evrópu
hefst í október og því þarf Logi að
ganga frá sínum málum sem
fyrst. „Ég hef yfirleitt gengið frá
mínum málum í lok ágúst þannig
að ég er frekar seinn í þessu núna.
En ég hef engar áhyggjur af stöð-
unni þar sem það eru mörg félög
sem hafa sýnt mér áhuga.“

- mh

David Beckham, fyrirliði enska
landsliðsins, er tilbúinn til þess

að leika allar
stöður á vellin-
um hjá
Englandi en
hann hefur ver-
ið látinn spila
inn á miðri
miðjunni að
undanförnu þó
hann kunni
best við sig
hægra megin.
„Ég vil bara fá
að spila fótbolta með enska lands-
liðinu og ég fer ekki fram á neitt
annað en að fá að hjálpa til við að
vinna leiki. Það er mikil barátta um
stöður í liðinu og ég get ekki farið
fram á það að vera í byrjunarliðinu.“
Enska landsliðið hefur verið undir
mikilli gagnrýni upp á síðkasti eftir
háðulegt tap fyrir Dönum í Kaup-
mannahöfn. Beckham er þó viss um
að enska landsliðið geti orðið
heimsmeistari á næsta ári. „Við höf-
um getuna til þess og verðum að
gera okkar besta til þess að ná því
markmiði.“

Franski landsliðsmaðurinn Thierry
Henry hlakkar til þess að mæta

Roy Keane í kvöld þegar Frakkland
og Írland mætast í undankeppni
heimsmeistarmótsins. Henry segist
bera mikla virðingu fyrir Keane,
þrátt fyrir að þeir séu fyrirliðar erki-

fjendanna
Manchester
United og
Arsenal. „Ein-
hverra hluta
vegna hefur
Roy Keane það
orð á sér að
hann óheiðar-
legur leikmaður.
Ég ber mikla
virðingu fyrir
honum. Hann

er einn allra besti miðvallarleikmað-
ur heims og ef menn ætla að
standa sig vel á móti honum verða
menn að vera tilbúnir í slaginn. Við
eigum að geta unnið Íra og vonandi
tekst okkur það,“ sagði Thierry
Henry sem oftar en ekki hefur
fengið óblíðar móttökur hjá Íranum
harða sem kallar ekki allt ömmu
sína.

Miðjumaðurinn smái en knái,
Andy Reid, óttast ekki stjörnum

prýtt lið Frakka og vonast eftir því að
írska liðið geti komið Frökkunum á
óvart. „Ég hef fylgst með franska
landsliðinu upp á síðkastið og án
þess að ég sé með nokkurn hroka,
þá er greinilegt að franska liðið er
langt frá því að vera eins sterkt og
það var fyrir
fimm árum.
Liðið er mikið
breytt og ég
get með sanni
sagt við eigum
góða möguleik
gegn því.“ Andy
Reid hefur byrj-
að tímabilið
ágætlega hjá
Tottenham
Hotspurs en
þar hefur hann verið hluti af sterkri
miðju sem farið hefur mikinn í byrj-
un leiktíðarinnar. „Ég er tilbúinn til
þess að mæta snillingum eins og
Zinedine Zidane og ég mun gera allt
sem í mínu valdi stendur til þess Ír-
land vinni leikinn.“

Heimssamtök knattspyrnumanna
velja á næstu dögum efnilegasta

knattspyrnumann heims en tólf leik-
menn eru tilnefndir. Leikmennirnir
eru: 1 Adu, Bandaríkin; 2 Chiellini,

Ítalíu; 3 Fabreg-
as, Spáni; 4
Fangzuo, Kína;
5 Martins, Ní-
geríu; 6 Mas-
cherano, Argen-
tínu; 7 Mavuba,
Frakklandi; 8
Robben, Hol-
landi; 9 Robin-
ho, Brasilíu; 10
Ronaldo, Portú-
gal; 11 Rooney,

Englandi og 12 Schweinsteiger,
Þýskalandi. Sjónvarpsstöðin Sýn
býður Íslendingum að taka þátt í
valinu og verður það hægt með því
að senda SMS skeyti með númeri
leikmanns í númerið 1919. Vinn-
ingshafi verður dreginn út 13.sept-
ember næstkomandi og getur hann
unnið flugmiða fyrir tvo á úrslita-
hátíðina sjálfa í London sem fer
fram þann 19.september. Nánari
upplýsingar um leikinn er að finna á
heimasíðu Sýnar, www.syn.is.

ÚR SPORTINU

LOGI GUNNARSSON Logi var stigahæstur leikmanna íslenska landsliðsins gegn Dönum
um helgina, en hann skoraði 18 stig í leiknum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Logi Gunnarsson, landsliðsmaður í körfubolta:



24 7. september 2005 MIÐVIKUDAGUR

M i n n i s -
leysi getur
verið ansi
h v i m l e i t t .
Sjálfur hef ég
átt í mestu
vandræðum
með að muna
nöfn og hef
meira að
segja gerst

sekur um að tala heillengi við fólk
án þess að muna hvað það heitir. 

Að gleyma nöfnum er aftur á
móti sárasaklaust þegar maður
heyrir af þekktum persónum sem
muna ekki stóra atburði í lífi sínu
og jafnvel ekki hvað þeir gerðu í
fjölda ára. Á dögunum tók ég við-
tal við Joe Cocker sem sló í gegn

á Woodstock 1969 þegar hann
söng Bítlalagið With a Little Help
From my Friends. Þegar ég
spurði hann hvernig tilfinning
það hefði verið að syngja fyrir
framan hálfa milljón manns var
aftur á móti furðu fátt um svör.
Hann sagði bara að það hefðu
verið mikil viðbrigði fyrir áður
óþekkta hljómsveit sína að koma
þar fram. Þegar ég spurði hann
hvort þessi hátíð hefði verið há-
punkturinn á ferlinum hafði hann
einnig frá litlu að segja. Skömmu
síðar komst ég að því að Cocker
mundi bara ekki ekki baun eftir
Woodstock; var líklega of hátt
uppi til þess að muna nokkurn
skapaðan hlut. 

Minnisleysi Cockers er sak-

laust miðað við sögu sem ég
heyrði af liðsmönnum Aerosmith.
Þeir gerðu garðinn fyrst frægan á
áttunda áratugnum en áttu síðan
öfluga endurkomu undir lok þess
níunda með plötunni Pump. Vímu-
efnaneysla setti sitt mark á sveit-
ina í upphafi og í einhverju viðtali
sögðu þeir að allur áttundi áratug-
urinn væri eins og þoka í þeirra
huga. Ekki bara einhverjir tón-
leikar eða stutt tímabil heldur
heill áratugur, ótrúlegt en satt.

Sjálfur ætlaði ég að líka að
fjalla um fyrrum söngvara Black
Sabbath í þessum pistli og
heróínreykingar hans í þrjá ára-
tugi, en ákvað að hætta við þar
sem ég var búinn að steingleyma
hvað hann heitir.

STUÐ MILLI STRÍÐA
FREYR BJARNASON SKRIFAR UM MINNISLEYSI

Hver man ekki eftir Woodstock?
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

3 8 2 4
5 7 1 3

8 2 9 6 5
5 9 7

4 3 9 6
8 3 2

9 6 5 1 8
1 9 4 7

3 2 6 1

■ SUDOKU DAGSINS
Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blað-
inu á morgun.

4 3 5 7 8 9 2 1 6
9 8 1 6 5 2 4 3 7
6 2 7 1 3 4 8 5 9
3 9 2 8 6 1 5 7 4
8 7 4 5 2 3 9 6 1
5 1 6 4 9 7 3 8 2
7 5 8 2 4 6 1 9 3
2 6 3 9 1 5 7 4 8
1 4 9 3 7 8 6 2 5

Lausn á gátu gærdagsins

Svona! Nú get ég
fært bílinn!

Ég er velgjörðarmaður
mikill! Af hverju ætti

grey bíleigandinn að fá
sekt fyrir að leggja
bílnum sínum hér?

Þegar hann
getur fengið
hana þarna

niðri?

Palli...þú verður að fá
Önnu til að skilja að þú

hefur ekki áhuga á
henni.

Þetta grey spillir ung-
dómi sínu með því að

púkka upp á þig. 

Rétt. Þetta
skal gerast. 

Ég verð að
ganga hreint og

beint í   
verkið.

Það er
rétt.

Gætir þú þá kannski beðið Lúllu
um að biðja Karínu um að segja
Mörtu að segja Önnu að ég vil
ekki vera kærastinn hennar?

Hvenær er matur?

Solla og Hannes eru búin að
vera að rífast síðan þau vökn-

uðu í morgun og ég er búin að
vera algjör norn í allan dag. 

Svo þegar ég hélt að ég væri endanlega
að fara að missa þolinmæðina þá komu
þau til mín og knúsuðu

mig og kysstu. Núúú, mér heyrist
þú ekki hafa verið

svo mikil – 

Svo ég ákvað að sleppa
því að elda þau og borða

þau í kvöldmat. - norn.





HUGSAÐU STÓRT SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 4 ÍSLENSKT TAL

Sýnd kl. 5,20, 8 og 10.30

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

Sýnd kl. 8 og 10.20

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á 

honum.”

Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.

Hefur fengið einróma lof 
gagnrýnenda um heim allan.

Sýnd kl. 4 og 6 í þrívídd

★★★★
-HJ. MBL

★★★★
-ÓÖH. DV

Þegar ekki er meira pláss í helvíti 
munu hinir dauða ráfa um jörðina

Meistari hrollvekjunnar snýr aftur 
til að hræða úr okkur líftóruna

Sýnd kl. 5,50, 8 og 10.10 B.i. 16 ára
Sýnd í Lúxus kl. 5,50, 8 og 10.10

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

www.leikhusid.is

Þröstur Leó Gunnarsson

Leikari ársins í aukahlutverki

Gríman 2005

Kirsuberjagarðurinn eftir Anton Tsjekov
8. og 9. september á Stóra sviðinu

Að eilífu eftir Árna Ibsen
10. og 11. september á Stóra sviðinu
Texti á skjá

Jennifer
Lopez ólétt?
Grunur leikur á að Jennifer Lopez
sé ólétt en hún fór á dögunum að
kaupa barnaföt sem hún sagði að
væru fyrir sig. Starfsmenn búðar-
innar voru vissir um að hún væri
að versla fyrir eitthvað lítið
frændsystkin en Jennifer sagði
sposk á svip, „Nei þetta er fyrir
mig.“ Vonandi fáum við þessar
grunsemdir staðfestar sem fyrst
því það lítur út fyrir að barneign-
ir séu í tísku í poppbransanum
vestanhafs.

Tónlistarhátíðin Orðið Tónlist
2005 verður haldin í Listasafni Ís-
lands og Iðnó dagana 7. til 10.
september. Þetta er í fyrsta sinn
sem þessi hátíð er haldin og er
markmið hennar að kynna þá
listamenn sem eru á snærum hjá
Smekkleysu.

Margaret Leng Tan spilar verk
eftir John Cage í Listasafninu í
kvöld klukkan
20.00 og annað
kvöld verða haldn-
ir tónleikar til
minningar um
Magnús Blöndal
Jóhannsson á sama
stað. Á föstudags-
kvöld spila í Iðnó
hljómsveit irnar
Rass, Mammút, Dr.
Spock, Jeff Who?
og dúettinn Hair-
doctor sem er skip-
aður Jóni Atla og
dr. Árna Digital. 

Á laugardag
spilar í Iðnó banda-
ríska hipphopp-

hljómsveitin Dälek, sem hefur
farið í tónleikaferðir með þekkt-
um sveitum á borð við The Roots,
De La Soul, The Melvins,
Grandmaster Flash og Toma-
hawk. Það kvöld troða einnig upp
íslensku sveitirnar Ghostigital,
Forgotten Lores, Skakkamanage
og kvennatríóið Donna Mess. ■

Rokksveitin Dimma spilar ásamt
Búdrýgindum og Days of Our
Lives á miðnæturtónleikum sem
verða haldnir á Gauki á stöng á
föstudag.

Dimma mun þar kynna nýtt efni
af væntanlegri plötu sem kemur út
í október. Sveitin hefur áður sent
frá sér lögin Bullets og Cockeye
Gutterworm, en myndband við það
lag hefur fengið töluverða spilun í
sjónvarpi undanfarið.

Síðast sást til Dimmu þegar

sveitin hitaði upp fyrir rokkgoðið
Alice Cooper í Kaplakrika í síðasta
mánuði og fengu þeir toppeinkunn

frá meistaranum.
Miðaverð á tón-
leikana á Gaukn-
um er 800 krón-
ur. ■

DIMMA Rokksveitin
Dimma spilar á mið-
næturtónleikum á
Gauki á stöng á föstu-
dag.

Mi›næturtónleikar á GauknumSmekkleysuhátí› a› hefjast

DÄLEK Bandaríska hljómsveitin Dälek spilar í Iðnó næstkom-
andi laugardag.

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 6 í þrívíddSýnd kl. 5.30, 8 og 10.20  B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 6 ÍSLENSKT TAL

“Hann var kvennabósi 
mikill...en nú kemur 

fortíðin í bakið á honum.”

Fékk Grand Prix 
verðlaunin í Cannes.

Hefur fengið einróma lof 
gagnrýnenda um heim 

allan.

★★★★
-HJ. MBL

★★★★
-ÓÖH. DV

Broken Flowers
Fantastic Four b.i. 10 ára
Wedding Crashers
Ævintýraferðin

kl. 8 og 10.10
kl. 8
kl. 5.50 og 10.10
kl. 6

Sýnd kl. 8 og 10.30  B.i. 16 ára



STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU 

e. Astrid Lindgren
Su 11/9 kl 14, Su 18/9 kl 14, 
Lau 24/9 kl 14, Su 25/9 kl 14

HÖRÐUR TORFA LENGI LIFI

Ýmsir listamenn leika lög eftir Hörð í
tilefni 60 ára afmælis listamannsins.
Lau 10/9 kl. 21

KYNNING LEIKÁRSINS

Leikur, söngur, dans og léttar veigar
Su 11/9 kl 20

Opið hús og allir velkomnir

HÖRÐUR TORFA HAUSTTÓNLEIKAR
Fös 16/9 kl. 19:30, Fös 16/9 kl 22:00

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR Í SEPT.
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi

28. okt. Su 18/9 kl. 21, Fö 23/9 kl 20, 
Fi 29/9 kl 20 UPPSELT, Fö 30/9 kl 20,
Lau 1/10 kl 20 (sýning á ensku)

HÍBÝLI VINDANNA

Örfáar sýningar eftir. Lau 24/9 kl. 20, 

Su 25/9 kl. 20, Su 2/10 kl. 20, 

Fö 7/10 kl. 20, Lau 8/10 kl.20

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

MANNTAFL

Su 18/9 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELTL
Su 25/9 kl. 20, 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20
EG BRILLJANT 

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Fi 8/9 kl. 20, Fö 9/9 kl 20, Lau 10/9 kl 20, 

Su 11/9 kl 20, Fi 15/9 kl. 20, 

Lau 17/9 kl 20Miðasölusími 568 8000 
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Endurnýjun áskriftarkorta er hafin!
Ef þú gerist áskrifandi fyrir 
20. september færð þú frítt 
gjafakort í Borgarleikhúsið

- Það  borgar sig að vera áskrifandi -

Miðasalan er opin kl. 12:30-18:00 mánudaga og þriðjudaga. 

Aðra daga kl.12:30- 20:00. Símapantanir frá kl. 10:00 virka daga. 

midasala@leikhusid.is. Sími 551-1200. Miðasala á netinu:

www.leikhusid.is

Klaufar og kóngsdætur KoddamaðurinnGestaleikur

STÓRA SVIÐIÐ KL. 20:00STÓRA SVIÐIÐ KL. 20:00 Kirsuberjagarðurinn - gestasýning fim. 

8/9, fös. 9/9 Að eilífu - gestasýning lau. 10/9, sun. 11/9 Velkomin 

í Þjóðleikhúsið! fös. 16/9, lau. 17/9, Klaufar og kóngsdætur 

sun. 18/9 kl. 14:00, Edith Piaf sun. 18/9. LITLA SVIÐIÐ KL. 20:00LITLA SVIÐIÐ KL. 20:00 

Koddamaðurinn fim. 8/9, fös. 9/9, lau. 10/9. SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ 

KL. 20:00KL. 20:00 Rambó 7 fim. 8/9, fös. 9/9.

Fös 9. september
Lau 10. september
Lau. 17. september
Fös. 23. september

Kvöldverðartónlist
Gunnar Gunnarsson flautuleikari og Helgi Bragason píanóleikari.

 
Stefán Hilmarsson söngvari blúsar

við undirleik Dóra Braga og Guðmundar Péturssonar gítarleikara.

Borgardætur 
Andrea Gylfadóttir, Ellen Kristjánsdóttir og Berglind Björk

Jónasardóttir syngja og skemmta við undirleik Eyþórs Gunnarssonar.

 

Uppskeruhátíð
kylfinga 2005
Uppskeruhátíð
kylfinga 2005
Veislustjóri:  Sigmundur Ernir Rúnarsson
á broá broadwadway laugardugardaginn 10. september 2005 

Verð fyrir  Mat, skemmtun og dansleik kr. 5.900

á broadway laugardaginn 10. september 2005 

Hljómsveitin ÍSAFOLD
leikur fyrir dansi

M a t s e ð i l l
Ristaðir sjávarréttir á spjóti

með cus cus og humarsósu
Lambahryggvöðvi með camembert-grape sósu

Eftirréttafantasía a la Chef

Ert þú kylfingur?
láttu þá þesa hátíð ekki

framhá þér fara

S í m i  5 3 3  1 1 0 0  -  w w w. b r o a d w a y. i s
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Kylie Minogue er að jafna sig
eftir brjóstakrabbamein og

hefur kallað eftir aðstoð systur
sinnar Dannii Minogue. Kylie
gistir sem stendur í íbúð
kærasta síns Olivier
Martinez en hann er
nú við tökur á nýrri
mynd sinni í Rúm-
eníu. Kylie greind-
ist með krabba-
mein fyrir þremur
og hálfum mánuði
gengur um þessar
mundir í gegnum

geislameðferð í París. Systir
hennar verður henni innan
handar í vikurnar tvær sem
kærastinn verður í burtu.

Chris Martin, söngv-
ari Coldplay, segir
að neikvæð gagn-

rýni á hljómsveit-
ina hafi vond
áhrif á alla

meðlimi
bandsins.

Nýjasta plata
þeirra fékk ekki

góða dóma frá tímaritunum New
York Times eða Rolling Stone. „Það
er allt í lagi að viðurkenna að við
erum mannlegir og að hlutir af
þessu tagi draga mann niður,“ segir
söngvarinn.

FRÉTTIR AF FÓLKI



17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Stjáni (9:11) 18.24 Sí-
gildar teiknimyndir (8:38) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Sjálfstætt fólk 13.30 Jamie Oliver (Oliver¥s
Twist) 13.55 Hver lífsins þraut (e) 14.25
Extreme Makeover - Home Edition 15.10
Amazing Race 6 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 

SJÓNVARPIÐ

21.25

SURFING THE MENU

▼

MATUR

21.00

OPRAH WINFREY 

▼

SPJALL

21.45

SJÁÐU

▼

KVIKMYNDIR

20.00

AMERICA'S NEXT TOP MODEL

▼

NÝTT

15.45

BÚLGARÍA-ÍSLAND

▼

FÓTBOLTI

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons (17:25) (e) 
20.00 Strákarnir
20.30 What Not to Wear (3:6) Ekki eru allir

gæddir þeim hæfileika að kunna að
klæða sig sómasamlega. 

21.00 Oprah Winfrey (Parents Out Of
Control) Oprah Gail Winfrey er valda-
mesta konan í bandarísku sjónvarpi. 

21.45 1-800-Missing (11:18) (Mannshvörf)
Hörkuspennandi myndaflokkur um
leit bandarísku alríkislögreglunnar að
týndu fólki. 

22.30 Strong Medicine 3 (19:22) (Samkvæmt
læknisráði 3) 

23.15 Stelpurnar 23.40 Kóngur um stund
0.05 Mile High (B. börnum) 0.50 Star Wars
Episode II: The Att 3.10 Fréttir og Ísland í dag
4.30 Ísland í bítið 6.30 Tónl.myndb. frá Popp
TíVí  

18.32 Líló og Stitch (8:19)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Ed (82:83) 
20.55 Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu Norsk-

ur heimildarþáttur um einkavæðingu í
heilbrigðiskerfinu. 

21.25 Kokkar á ferð og flugi (5:8) (Surfing
the Menu) Áströlsk þáttaröð þar sem
tveir ungir kokkar flakka á milli fallegra
staða í Suðurálfu og töfra fram ljúf-
fenga rétti úr hráefninu á hverjum stað.

22.00 Tíufréttir
22.20 Formúlukvöld Upphitun fyrir kappakst-

urinn í Belgíu um helgina.
22.45 Medici-ættin - Guðfeður endurreisnar-

innar (3:4) endursýnt
23.40 Eldlínan (8:13) 0.25 Kastljósið 0.55
Dagskrárlok

23.30 Joan Of Arcadia (10:23) 0.15 Friends 3
(2:25) 0.40 Seinfeld (6:24) 1.05 Kvöldþáttur-
inn

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Seinfeld (7:24) 
19.30 Game TV 
20.00 Seinfeld (10:24) 
20.30 Friends 3 (3:25) 
21.00 Rescue Me (11:13) 

21.45 Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur
Birna sýnir okkur allt það heitasta í
kvikmyndaheiminum.

22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur þar sem viðburðir dags-
ins eru hafðir að háði og spotti. Stjörn-
ur og afreksfólk af öllum sviðum sam-
félagsins koma í viðtöl og verða spurð
spjörunum úr. Aðalþáttastjórnarndi er
Guðmundur Steingrímsson og honum
til aðstoðar er Halldóra Rut Bjarnadótt-
ir.

22.40 David Letterman 

23.40 Judging Amy ñ NÝTT! (e) 0.40 Cheers
(e) 1.05 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið 
19.30 According to Jim (e) 

20.00 America's Next Top Model IV – NÝTT!
Fjórtán stúlkur keppa um titilinn og
enn er það Tyra Banks sem heldur um
stjórnvölinn og ákveður með öðrum
dómurum hverjar halda áfram hverju
sinni. Stúlkurnar gangast vikulega
undir próf sem skera úr um það hverj-
ar halda áfram og fá skyndinámskeið í
fyrirsætustörfum, sem getur leitt til
frægðar og frama í tískuheiminum ef
vel gengur. Þátttakendur verða að
sýna fram á innri sem ytri fegurð.

21.00 Dr. Phil 
22.00 Law & Order 
22.55 Jay Leno 

17.50 Cheers 18.20 Innlit/útlit (e) 

6.00 Fun and Fancy Free 8.00 Home Alone 4
10.00 Molly 12.00 Fíaskó 14.00 Fun and
Fancy Free 16.00 Home Alone 4 18.00 Molly. 
20.00 Fíaskó. Íslensk nútímasaga sem gerist í
Reykjavík. 22.00 Lost in Translation. Frábær
verðlaunamynd sem hreppti m.a. Óskarsverðlaun
fyrir handritsgerð. Aðalhlutverk: Bill Murray 0.00
Buffalo Soldiers (Stranglega bönnuð börnum)
2.00 Girl Fever (Stranglega bönnuð börnum)
4.00 Lost in Translation 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.30 Love is in the Heir 13.00 The E! True Hollywood
Story 14.00 101 Sensational Crimes of Fashion! 15.00 E!
Entertainment Specials 16.00 Style Star 16.30 Style Star
17.00 High Price of Fame 18.00 E! News 18.30 Good
Girls Gone Bad 19.00 The E! True Hollywood Story 20.00
101 Sensational Crimes of Fashion! 21.00 Party @ the
Palms 21.30 The Anna Nicole Show 22.00 Wild On
23.00 E! News 23.30 Good Girls Gone Bad 0.00 The E!
True Hollywood Story 1.00 Party @ the Palms 1.30 The
Anna Nicole Show

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Aksjón tónlist 21.00 Níubíó
23.15 Korter

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 9.00 Olíssport 

0.25 Bandaríska mótaröðin í golfi 

18.30 HM 2006 (Írland - Frakkland) Bein út-
sending frá leik Írlands og Frakklands í
4. riðli undankeppninnar. Þjóðirnar
berjast við Sviss og Ísrael um sæti í
lokakeppninni í Þýskalandi næsta
sumar en riðillinn er einn sá mest
spennandi.

20.35 HM 2006 (N-Írland - England) Útsend-
ing frá leik Norður-Írlands og Eng-
lands í 6. riðli undankeppninnar. 

22.15 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. 

22.45 HM 2006 (Búlgaría - Ísland) Útsending
frá leik Búlgaríu og Íslands í 8. riðli
undankeppninnar fyrr í dag. 

15.45 HM 2006 

▼ ▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Jack í kvikmyndinni The Importance
of Being Earnest árið 2002. 

„Lady Bracknell, I hate to seem inquisitive, but
would you kindly inform me who I am?“

▼ ▼

Ég var mjög ánægð með þáttinn Stelpurnar sem frumsýnd-
ur var síðasta laugardagskvöld. Það var kominn tími á
stelpugrín af þessari sort. Leikkonurnar voru hver annarri
betri og náðu að endurspegla vel hvað við kvenfólkið getum
verið klikkaðar á köflum. Gert var grín af fitukomplexum
kvenna og þeirri áráttu, sem getur gripið konur þegar þær
eru búnar að vera lengi í hjónabandi, að halda að mennirnir
þeirra séu á eftir hverju pilsi. Auðvitað voru atriðin mis-
fyndin en það var eitt atriði sem mér fannst langbest. Leik-
ararnir Ilmur Kristjánsdóttir og Kjartan Guðjónsson sitja
upp í sófa í rómantískum gír þegar hann spyr hana hvort
henni finnist eitthvað vanta í sambandið. Hún hugsar sig
um í dálitla stund og segir svo: „Þú mættir kannski koma
mér oftar á óvart.“ Hann jánkar því og innan nokkurra sek-
úndna bregður hann henni svo heiftarlega að hún skoppar
út úr svarta leðursófanum. Þetta fannst mér fyndið. Ég hef
allt of oft orðið vitni að samskonar samræðum þegar stelp-
ur koma saman. Kærastarnir eiga að vera rómantískir en

það er ekki nóg. Þær vilja gjafir
og fullt af óvæntum uppákom-
um. Ég er samt ekkert viss um
að kvenpeningurinn yrði ógur-
lega ánægður ef líf þeirra væri
endalaus óvissa. Það getur verið
þreytandi að vera sífellt úti að
borða og „vera“ einhvers staðar
í sparifötunum. Í mínum huga
þarf lífið að vera blanda af
báðu, smá stuð en líka rólegheit
þar sem maður getur sprangað
um heima hjá sér í ljótum jogg-
inggalla með illa greitt hár og
legið eins og kartöflupoki upp í
sófa. Þá eru óvæntar uppákom-
ur afþakkaðar.

Dagskrá allan sólarhringinn.

28 7. september 2005  MIÐVIKUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR ER HRIFIN AF STELPUNUM

Óvæntar uppákomur 

20.00 Þrumuskot (e) Farið er yfir leiki liðinnar
helgar og öll mörkin sýnd. 21.00 Þrumu-
skot (e) 22.00 Portsmouth - Aston Villa frá
24.08 Leikur sem fram fór síðastliðinn mið-
vikudag. 0.00 Dagskrárlok

ENSKI BOLTINN

SPRÆKAR Leikkonurnar Nína
Dögg Filippusdóttir og Ilmur Krist-
jánsdóttir eru góðar í Stelpunum.
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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

13.00 Útvarpsleikhúsið: Rödd í síma 13.05
Sumarstef 14.00 Fréttir 14.03 Útvarpssagan:
Hús úr húsi 14.30 Miðdegistónar 15.03 Daga-
munur 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskál-
inn 20.05 Kvöldtónar 20.35 Sáðmenn söngv-
anna 21.15 Frændur okkar í Persíu 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Kvöldsagan: Heimaeyjarfólkið

23.00 Dixiland, blús og sving 

5.00 Reykjavík síðdegis. 7.00 Ísland í bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland í dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - með ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.25 Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og
Kastljósið 20.00 Músík og sport 22.10 Popp
og ról 

0.10 Ljúfir næturtónar 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.30 Morgunvaktin 8.30 Árla dags 9.00 Fréttir
9.05 Laufskálinn 9.40 Úr kvæðum fyrri alda
9.50 Morgunleikf. 10.13 Pipar og salt 11.00
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing 14.03 Er það svo? 15.03 Allt
og sumt 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson. 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00 Marg-
rætt með Ragnheiði Gyðu Jónsd. e. 21.00
Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni e.

22.00 Á kassanum e. 22.30 Hádegisútv. e. 

7.00 Fréttir 7.03 Morgunútvarpið 9.03
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Sigurði G.
Tómassyni.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 17.00 Gúst-

af Nielsson 18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið
20.00 Arnþrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa Ing-
ólfsdóttir 23.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 
2.00 Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir
4.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 5.00 Arnþrúð-
ur Karlsdóttir

Kirurgisk krigföring er norskur heimild-
arþáttur þar sem leitað er svara við
ýmsum spurningum sem vaknað hafa
samfara aukinni einkavæðingu í heil-
brigðiskerfinu þar í landi, meðal annars
þeirri hvort læknar meðhöndli sjúklinga
eingöngu peninganna vegna. Opinber
sjúkrahús og einkasjúkrahús fá fast
gjald fyrir hverja aðgerð, og þau keppa
um þá sjúklinga sem mest gefa í aðra
hönd. Í þættinum er varpað ljósi á hvað
gerist þegar peningar ráða æ meira um
þær ákvarðanir sem teknar eru í heil-
brigðiskerfinu.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 20.55

»

KIA Picanto er lipur, fallegur og nútímalegur smábíll 
með skynsamlegri rýmisnýtingu og veglegum aukabúnaði. 
Það sakar svo ekki að verðið á sér ekki hliðstæðu. 
KIA Picanto 1.0 LX 5 gíra beinskiptur fimm dyra 
kostar aðeins 999.000 kr.

KIA er sá bílaframleiðandi sem er í mestum vexti í 
heiminum í dag. Það er ekkert skrítið þegar hægt er að 
bjóða þessi gæði á svona verði.

KIA Picanto – smábíll ársins 2004 á Íslandi

KIA  umboðið  á Ís landi  er  í  e igu Heklu hf . Laugavegi  172 • Reykjavík • s ími 590 5000

KIA Picanto 

999 þús.
Aðeins 20 bílar á þessu frábæra verði.
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SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
15.00 Tennis: Grand Slam Tournament US Open 21.45 Football:
World Cup Germany 23.15 News: Eurosportnews Report 23.30
Tennis: Grand Slam Tournament US Open 1.00 Tennis: Grand Slam
Tournament US Open

BBC PRIME
12.00 Hetty Wainthropp Investigates 13.00 Teletubbies 13.25
Tweenies 13.45 Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 The Stables 15.00
Location, Location, Location 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The
Weakest Link 17.00 Doctors 17.30 EastEnders 18.00 The Life Laun-
dry 18.30 Home From Home 19.00 The Boy Can't Help It 20.00 Jimi
Hendrix: The Man They Made God 21.00 Waking the Dead 21.50
Jonathan Creek 23.00 Trouble with Love 23.30 Trouble with Love
0.00 Great Writers of the 20th Century 1.00 Discovering Science
1.30 Discovering Science 

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Killer Hornets 13.00 When Expeditions Go Wrong 14.00
Going to Extremes 15.00 Men Of Iron 16.00 Battlefront 16.30
Battlefront 17.00 Storm Stories 17.30 Storm Stories 18.00 Killer
Hornets 19.00 When Expeditions Go Wrong 20.00 Inside 9/11 21.00
The Mafia 22.00 Paranormal? 23.00 Inside 9/11 0.00 The Mafia

ANIMAL PLANET
12.00 Weird Nature 12.30 Nightmares of Nature 13.00 The Amazing
Talking Orang-utan 14.00 Animal Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30
Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30 Big Cat Diary
17.00 Monkey Business 17.30 Animals A-Z 18.00 From Cradle to
Grave 19.00 City Slickers 20.00 Mad Mike and Mark 21.00 Animal
Cops Houston 22.00 Monkey Business 22.30 Animals A-Z 23.00
Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 City Slickers 1.00 From Cradle
to Grave 2.00 Animal Cops Houston 

DISCOVERY
acing Car is Born 16.30 A Racing Car is Born 17.00 American
Chopper 18.00 Myth Busters 19.00 Collision Course 20.00 Beslan
22.00 Myth Busters 23.00 Forensic Detectives 0.00 Assassinations
0.30 Assassinations

MTV
13.00 Pimp My Ride 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Switched On
MTV 16.00 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 Hit List UK 18.00
MTV Making the Movie 18.30 Making the Video 19.00 Trippin' 19.30
The Osbournes 20.00 Top 10 at Ten 21.00 MTV Mash 21.30 Dirty
Sanchez 22.00 The Lick 23.00 Just See MTV 

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells Like the
90's 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 The Fabulous Life
of... 19.30 The Fabulous Life of... 20.00 The Fabulous Life of... 20.30
The Fabulous Life of... 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5
22.30 The Fabulous Life of... 23.00 VH1 Hits 

CLUB
12.10 Fashion House 12.35 Awesome Interiors 13.00 Crimes of Fas-
hion 13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 City
Hospital 15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The
Method 16.50 Race to the Altar 17.40 Fashion House 18.05 Crimes
of Fashion 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Bad-
ly 19.25 The Villa 20.15 Spicy Sex Files 21.10 Sex Tips for Girls
21.35 Ex-Rated 22.00 Sex and the Settee 22.30 Men on Women
23.00 Weekend Warriors 23.30 Paradise Seekers 23.55 Arresting
Design 0.25 Fashion House 0.50 Vegging Out 1.15 Backyard Plea-
sures 1.45 Hollywood One on One 

CARTOON NETWORK
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename:
Kids Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Ani-
mated Series 14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja 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
12.20 Someone I Touched 13.40 Driving Me Crazy 15.10 Family
Things 17.00 Whales of August 18.30 Hadley's Rebellion 20.05
Stella 21.55 Troll 2 23.30 Jinxed! 1.10 War Party 

TCM
19.00 Little Off Set - Michael Kors - Butterfield 8 19.15 Butterfield 8
21.00 The Hill 23.05 Royal Wedding 0.35 Merry Andrew 

HALLMARK
12.45 A Child's Cry For Help 14.15 Back When We Were Grown Ups
16.00 Just Cause 16.45 Larry McMurtry's Dead Man's Walk 18.30
Early Edition 19.15 Mom At Sixteen 21.00 Gone But Not Forgotten
22.30 Early Edition 23.15 MacShayne: Final Roll of the Dice 0.45
Mom At Sixteen 

BBC FOOD
12.00 Kitchen Takeover 12.30 Ready Steady Cook 13.00 James
Martin: Yorkshire's Finest 13.30 Sophie's Weekends 14.00 Nigella
Bites 14.30 Kitchen Takeover 15.00 Beauty and the Feast 15.30
Ready Steady Cook 16.00 Chef at Large 16.30 Rosemary Castle
Cook 17.00 Sophie Grigson's Herbs 17.30 The Best 18.00 The
Naked Chef 18.30 Food and Drink 19.00 Gondola On the Murray
19.30 Grigson 20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Galley Slaves
21.00 Nigella Bites 21.30 Ready Steady Cook 

DR1
12.30 I f¢rste række 13.00 TV Avisen med vejret 13.20 Derhjemme
13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Dawson's Creek 14.45 Special
15.00 Braceface 15.20 Junior-Kremen 15.35 GO! 16.00 Klassen
16.10 Magnus og Myggen 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret
17.00 Dagens Danmark 17.30 Rabatten 18.00 Blodbr¢dre - Eng-
lands f¢rste designerbaby 19.00 TV Avisen 19.25 Profilen 19.50
HåndboldOnsdag 20.30 SportNyt 20.40 HåndboldOnsdag 21.25
Onsdags Lotto 21.30 Jeg har m¢dt Osama bin Laden 22.20 Speci-
al

SV1
12.45 Mirakel 14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00
Sverige! 15.30 Krokodill 16.00 BoliBompa 16.01 Sagoboken 16.15
Jasper Pingvin 16.20 Barndokumentären 16.30 Hjärnkontoret 17.00
Barbacka 17.30 Rapport 18.00 Stina om Magnus Härenstam 18.30
Mitt i naturen 19.00 Före stormen 20.45 Fader Ted 21.10 Rapport
21.20 Kulturnyheterna 21.30 Uppdrag Granskning 22.30 En röst i
natten 23.20 Sändning från SVT24

Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu 

Peningarnir rá›a fer›inni

Láta norskir læknar peningana ráða för? 
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FRÉTTIR AF FÓLKI
Bandaríska

söngkonan
Patti Smith, sem
hélt tónleika á
Nasa í gærkvöld,
hætti við
stutta tón-
leika í Rima-
skóla í gær.
Tónleikarnir
voru skipulagðir eftir að taflfélagið
Hrókurinn hafði gert hana að heið-
ursfélaga en Rimaskóli er þekktur
fyrir að framleiða upprennandi skák-
menn á færibandi. Ekki er vitað af
hverju Patti hætti við tónleikana en
kannski vildi hún bara spara kraft-
ana fyrir Nasa síðar um kvöldið.

Sjónvarpsstöðin Sirkus leitar nú að
fjórtán manneskjum á aldrinum

20 til 30 ára til þess
að taka þátt í raun-
veruleikaþættinum
Ástarfleyið. Þáttur-
inn verður tekinn
upp undan strönd-
um Marmaris á
Tyrklandi dag-
ana 1. til 18.
október.
Framleiðendur þáttarins lofa að þeir
sem verði valdir til leiks kynnist nýju
fólki, nýju landi og sjálfum sér upp
á nýtt um borð í ævintýraskútunni
Ástarfleyinu. Kapteinn Valdimar
Flygenring sér síðan um að halda
röð og reglu á mannskapnum.

Áheyrnarprófum vegna
Idol-stjörnuleitar 3,

sem hefst á Stöð 2 30.
september, er lokið. Um
hundrað manna hópur
var valinn til þess að
mæta í Salinn í Kópa-
vogi til að freista þess
að komast í 32 manna
úrslit, sem verða í
þetta skiptið haldin á

Nasa. Þar
velur
þjóðin þá tólf sem
keppa um titilinn Idol-
stjarna Íslands árið

2006. Þess má geta að
óhefðbundið áheyrnar-
próf fyrir starfsmenn
Kárahnjúka var haldið á
Egilsstöðum á sunnudag-
inn en ekki fylgir sög-
unni hvort einhverjir

þaðan komust áfram. 

Umboðsmaður AlþingisUmboðsmaður Alþingis

Skoðar hæfni
Halldórs í
Búnaðarbankasölunni

Skoðar hæfni
Halldórs í
Búnaðarbankasölunni

Þann fimmtánda september hefj-
ast sýningar á þættinum Leitin,
þar sem skyggnst verður á bak
við tjöldin við gerð piparsveina-
þáttarins sem verið er að taka upp
hér á landi.

Alls verða fjórir Leitar-þættir
sýndir og í hverjum þeirra verður
einn íslenskur piparsveinn kynnt-
ur til sögunnar. Í þáttunum verður
jafnframt fjallað um hvernig und-
irbúningurinn að þáttunum gekk
fyrir sig, meðal annars hvernig
þátttakendurnir voru fundnir. 

Aðstandendur Piparsveinsins
vildu ekki að þekktur einstakling-
ur hreppti hlutverk piparsveins-
ins heldur verður lögð áhersla á
að skapa eigin stjörnu í þættinum.
Vitað er að erlendir aðilar hafa að-
stoðað Saga film við gerð þáttar-
ins enda verður hann unninn sam-
kvæmt ýtrustu fyrirmælum
þeirra sem framleiða bandarísku
útgáfuna. Þannig hefur Saga film
þegar fengið samþykki frá hinum

þekkta fjölmiðlarisa Warner
Bros. varðandi tökur á pipar-
sveinaþættinum hér á landi. 

Hinn íslenski Piparsveinn hef-
ur göngu sína á Skjá einum þann

13. október. Þá fá íslenskir sjón-
varpsáhorfendur loks að vita
hvaða piparsveinn fær að velja
væntanlega eiginkonu úr föngu-
legum hópi einhleypra kvenna.

JÓN INGI HÁKONARSON Stjórnandi Piparsveinsins á Íslandi verður væntanlega í sviðs-
ljósinu á næstu mánuðum.

Gunnar Hauksson, starfsmaður
Esso, var í golfi í Kiðjabergi í
Grímsnesi síðastliðinn sunnudag
þegar hann komst í tæri við sjálf-
an Clint Eastwood, sem tekur upp
myndina Flags of Our Fathers hér
á landi.

Gunnar var að koma af níundu
braut þegar hann sá Eastwood,
sem er með fjóra í forgjöf, undir-
búa teighögg á fyrstu braut. „Ég
tók símann minn og smellti af
honum þegar hann var að slá
fyrsta höggið,“ segir Gunnar.
„Svo heyrðist klikkið í símanum
þegar hann var að reiða til höggs
og höggið geigaði. Það var fullt af
fólki að horfa á hann og ég veit
ekki hvort það var út af pressunni
sem var á honum eða myndinni
sem það geigaði. Ég fékk í það
minnsta áminningu um að vera
ekki að taka myndir. Það voru

menn þarna sem voru með honum
sem sussuðu á mig,“ segir hann.

Að sögn Gunnars sló Eastwood
annað högg sem tókst vel, enda
var þá ekkert sem truflaði hann.

„Ég veit það sem golfari að það
má ekki heyrast í mönnum á teig
því það þarf svo lítið til þess að
trufla menn sem eru að einbeita
sér. Þarna var dúnalogn og þegar
hann fer í sveifluna smelli ég
myndinni og þegar hann er í aft-
ursveiflunni heyrist klikkið. Ég
veit að þetta er ekki vel liðið í
golfi en ég lét bara vaða og skaut
á hann, enda er hann sjálfur
þekktur kúreki.“

Gunnar, sem er aðdáandi
Eastwoods eins og svo margir aðr-
ir, segist ekki hafa staðist mátið að
festa kappann á filmu. „Þetta er
maður sem ég er búinn að horfa á
sem kúreka og harðan nagla. Ég
hef séð svo lítið af honum á Íslandi
og það er ekki mikið af frétta-
mönnum á eftir honum. Hann
forðast auðvitað fjölmiðla og vill
fá vinnufrið.“ freyr@frettabladid.is

...fær Barði Jóhannsson fyrir að
opinbera líf sitt með myndinni,
Hver er Barði?

HRÓSIÐ

LÁRÉTT: 2 himinn, 6 þverslá á siglutré, 
8 klettasprunga, 9 kæla, 11 píla,
12 óneysluhæfur, 14 hefðarkonu
titill, 16 hvað, 17 lágvær niður, 
18 kærleikur, 20 tveir eins, 21 viðlag.
LÓÐRÉTT: 1 þriggja manna hljómsveit,
3 einnig, 4 langur vogur, 5 lítill sopi, 
7 girnast, 10 óhreinka, 13 þakbrún,
15 sjé eftir, 16 rámur, 19 drykkur.

Lausn

LÁRÉTT:2loft,6rá,8gjá, 9ísa,11ör,
12óætur, 14lafði,16ha,17suð,18ást,
20rr, 21stef. 
LÓÐRÉTT:1tríó,3og,4fjörður, 5tár, 
7ásælast,10ata,13ufs,15iðra,16hás,
19te.
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GUNNAR HAUKSSON Gunnar fékk
áminningu um að vera ekki að taka mynd-
ir á golfvellinum.

Piparsveinninn er ekki frægur

Fór á Shadows í vor

Já, ég er búinn að fara á
slatta af tónleikum. Ég fór
á Shadows í vor en þeir
stóðu vel undir vænting-
um. Svo er ég alltaf dug-
legur að fara og sjá inn-
lendar hljómsveitir á tón-
leikum og þá þykir mér
Hjálmar standa upp úr.
Þeir batna bara og standa
alltaf fyrir sínu. 

Duran stóðu undir
væntingum

Ég fór á Duran Duran fyrr í
sumar og þeir stóðu bara
fyllilega undir væntingum.
Ég var samt aldrei neinn
sérstakur Duran-aðdáandi
heldur var ég meira fyrir
Wham. Mér fannst George
Michael alltaf svo hrika-
lega góður söngvari. Ég
hef ekki farið á fleiri tón-
leika í sumar en mig
dauðlangaði á Joe Cocker
en var því miður ekki á
landinu þegar hann kom. 

Van Morrison minn
maður

Ég sá Van Morrison í vor.
Það var frábært og hann
er minn maður. Hann stóð
undir mínum væntingum
og rúmlega það. Svo
myndi ég mæta ef Bob
Dylan eða Rolling Stones
kæmu. Ég myndi segja að
það væru þeir artistar sem
enn eru að af hetjum
minnar kynslóðar. 

RÚNAR JÚLÍUSSON 
tónlistarmaður. 

JÓHANNA VIGDÍS ARN-
ARDÓTTIR leikkona.

ÓTTAR FELIX HAUKSSON 
athafnamaður. 

ÞRÍR SPURÐIR

Fórst flú á tónleika í sumar?
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GUNNAR HAUKSSON: KOMST Í TÆRI VIÐ KVIKMYNDASTJÖRNU

Truflaði Eastwood í sveiflunni

EASTWOOD Kvikmyndastjarnan var í golfi um-
kringdur samstarfsfólki sínu.

UNDIRBÝR SVEIFLUNA Clint Eastwood undirbýr
sveifluna á fyrsta teig í Kiðjabergi. Skömmu síðar
heyrðist smellurinn úr síma Gunnars sem truflaði
hann.





SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Mannleg
heg›un og
hörmungar

Mikið óskaplega er ömurlegt að
sjá hve lítið má út af bregða

svo siðferðiskennd sumra einstak-
linga gufi gjörsamlega upp. Sem
betur fer á þetta ekki við um þorra
almennings, en það eru alltaf hóp-
ar fólks sem bregðast við hörm-
ungarástandi sem skapast í stríði
eða eftir náttúruhamfarir á þann
hátt að mannleg hegðun einkennist
af algjöru siðleysi.

ÞVÍ MIÐUR varð þetta raunin í
kjölfar hörmunganna í New Orleans
í Bandaríkjunum. Fréttir voru af
hópum manna sem fóru um og
nauðguðu konum og réðust á þá sem
fyrir voru. Íbúar sem urðu innlyksa
í húsum sínum í flóðunum lýstu
ástandinu sem helvíti á jörðu og
urðu þeir sem leituðu sér skjóls á
íþróttaleikvangi borgarinnar og í
ráðstefnumiðstöðinni einna verst úti
hvað þetta varðar. Þar komst fólk
ekki á klósettið af hræðslu við að
verða skorið á háls eða nauðgað eða
rænt eða allt í senn, og gerði heldur
þarfir sínar á gólfið, svo óttaslegið
var það. 

OG ÞÓ var ekki stríð í gangi.
Þetta var ástand sem skapaðist í
kjölfar gríðarlegra náttúruhamfara.
Það voru engir stríðandi hópar að
takast á um völd þar sem annað
hvort yrðir þú að drepa eða vera
drepinn. Þarna hefði maður vonað að
kærleikurinn hefði náð yfirhöndinni
og að samkennd og hjálpsemi hefði
tekið völd. En ekki ofbeldi og hatur
og lítilsvirðing gagnvart náunganum
eins og virtist svo áberandi.

SEM BETUR FER átti þessi
hegðun ekki við um meginþorra
fórnarlambanna. Aðeins lítill minni-
hluti tapaði algjörlega siðferðis-
kennd sinni í þessu erfiða ástandi.
En þeir voru samt nógu margir til að
eyðileggja líf fjölda fólks og skilja
eftir enn stærri ör á sálu þeirra en
ella hefði verið. Það er nóg að þurfa
að takast á við það að missa heimili
sitt og jafnvel fjölskyldu í hörmung-
um, en að verða fyrir ofbeldi og
jafnvel nauðgun á sama tíma er eitt-
hvað sem seint grær um heilt. Guð
hjálpi þessu fólki. ■

SIGRÍÐAR DAGGAR 
AUÐUNSDÓTTUR
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