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Sænsk kvenréttindasamtök:

Fleiri en tvo
í hjúskap

Blés nýju lífi í útgáfuna
Margrét V. Helgadóttir hefur látið af
störfum sem ritstjóri
Hafnarpóstsins, málgagni Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn. Á
stuttum tíma umbylti hún útgáfu
blaðsins.

Ráðstefna
stærstu kvenréttindasamtaka Svíþjóðar hófst í gær. Búist er við því
að tilkynnt verði um fyrirhugaða
þátttöku samtakanna í þingkosningum í Svíþjóð sem fram fara á
næsta ári.
Ráðstefnugestir lögðu á ráðin
um pólitíska stefnuskrá samtakanna en innan hennar verður gert
ráð fyrir því að hjúskaparlögunum í Svíþjóð verði breytt svo að
leyfa megi hjúskap fleiri einstaklinga en tveggja. Einnig munu
samtökin leggja það til að stúlkur
geti borið drengjanöfn og öfugt. ■

JAFNRÉTTISBARÁTTA

TÍMAMÓT 22

Lífið stælir skáldskapinn
Þráinn Bertelsson segir frá skyndilegum starfslokum forsætisráðherra í nýrri
sakamálasögu og
það er engu líkara
en hann hafi séð
fyrir brotthvarf
Davíðs Oddssonar
úr stjórnmálum.
BÆKUR 34

Vinna Blikastúlkur tvöfalt?
Úrslitaleikurinn í VISA-bikarkeppni
kvenna í fótbolta fer fram á Laugardalsvelli í dag en þar mætast Íslandsmeistarar Breiðabliks og KR.

SUNDGARPAR KOMNIR AÐ LANDI Þeir
FRÉTTABLAÐIÐ/EÓL

Hálfdán Freyr og Heimir Örn nýkomnir að
landi við mynni Fáskrúðsfjarðar eftir
þriggja kílómetra sund.

ÍÞRÓTTIR 38

Sundgarpar að austan:

Syntu frá
Skrú›num
Sundgarparnir Hálfdán
Freyr Örnólfsson og Heimir Örn
Sveinsson gerðu sér lítið fyrir í
gær og syntu frá Skrúðnum og í
fjöruna við mynni Fáskrúðsfjarðar. Sundið tók um klukkutíma en
aðstæður eru afar erfiðar á þessu
svæði eins og menn vita sem
þekkja söguna af skipinu Synetta
sem sökk við Skrúðinn á níunda
áratugnum og enginn sjómannanna lifði af.
Hálfdán Freyr og Heimir Örn
skiluðu sér hins vegar í fjöru eftir
erfitt sund en þó ekki erfiðara en
svo að þeir gátu tekið léttan sundsprett í ísköldu Lagarfljóti um
- jse
kvöldið.

SJÓSUND

VEÐRIÐ Í DAG
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UMFERÐARÖNGÞVEITI VIÐ SJÁVARÚTVEGSSÝNINGUNA Þrátt fyrir hráslagakulda var stemningin mikil hjá þeim sem áttu leið á sjávarútvegssýninguna í Fífunni í Kópavogi í gær. Öngþveitið var mikið. Fólk setti ekki fyrir sig að ganga lengri leiðir en Íslendingum er
tamt, enda einhverjir óökufærir. Haustið minnir hressilega á sig en þó er von á bærilegra veðri í dag en í gær.
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Strekkingur sunnan og
austan til annars hægari.

11
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MINNKANDI VÆTA ÞEGAR LÍÐUR
Á DAGINN Suðaustlæg átt í fyrstu en
snýst smám saman til norðlægrar áttar.
Víða rigning eða skúrir í morgunsárið en
dregur úr vætu síðdegis. Hiti yfirleitt 8–14
VEÐUR 4
stig.
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segir Magnús. „Við erum ekki
spennt fyrir að þær verði leyfðar
á herbergjum. Við höfum sótt um
stækkun á deildinni til heilbrigðisráðuneytis, en höfum ekki fengið jákvætt svar enn.“
Sjö pláss eru á réttargeðdeildinni og er umræddur maður áttundi öryggisgæslusjúklingurinn á
staðnum.

MAGNÚS SKÚLASON Leyfi fyrir

1. – 11. sept.
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stækkun réttargeðdeildarinnar á
Sogni hefur ekki
fengist frá heilbrigðisráðuneytinu.

Maðurinn sem vistaður er í
heimsóknarherberginu á Sogni
lagði í einelti prófessor í réttarlæknisfræði í Reykjavík. Veruleikabrenglun mannsins, sem geðlæknar báru fyrir dómi að haldinn
væri svokallaðri kverúlantaparanoju, gerði það að verkum að hann
taldi prófessorinn hluta af samsæri um að fara rangt með niðurstöður barnsfaðernismáls sem
hann var beðinn um að skera úr
um árið 2002.
Eftir að hafa hótað prófessornum um tíma réðst hann á hann að
kvöldi föstudagsins 22. apríl í
vor.
Ekki náðist í gær í Jón Kristjánsson
heilbrigðisráðherra
vegna málsins, en hann var
staddur við opnun jarðganga á
- jss / – óká
Fáskrúðsfirði.

HE

Karlmaður á fertugsaldri sem fundinn var ósakhæfur í Héraðsdómi Reykjavíkur
í fyrradag er nú vistaður í herbergi á réttargeðdeildinni á Sogni.
Það er alla jafna notað fyrir heimsóknir, kennslu og viðtöl. Deildin
er yfirfull, að sögn Magnúsar
Skúlasonar yfirlæknis og því varð
að grípa til þessa ráðs.
„Það var sett rúm inn í þetta
herbergi, þannig að starfsemin
sem verið hefur í því verður flutt
eitthvert annað,“ segir Magnús.
Hann bætir við að kennsla og viðtöl sem fram hefðu farið í herberginu verði væntanlega flutt í
litla skrifstofubyggingu við hlið
réttargeðdeildarinnar.
„Meðan þetta er svona verðum
við líklega að leyfa heimsóknir í
setustofu eða finna aðrar lausnir,“
HEILBRIGÐISMÁL
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N‡jasti vistma›urinn á Sogni er vista›ur í herbergi sem annars er nota› fyrir
heimsóknir, kennslu og vi›töl. Á deildinni er pláss fyrir sjö, en hann er áttundi
sjúklingurinn. Rá›uneyti› hefur ekki heimila› stækkun réttarge›deildarinnar.
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Réttarge›deildin
á Sogni er yfirfull
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New Orleans-borg rýmd vegna hættu á farsóttum og eldsvoðum:

Seinheppnir rummungar:

ﬁúsundir íbúa ﬂrjóskast vi›

Gættu ekki a›
felusta›num

SPURNING DAGSINS
Kristinn, tekur ﬂú ólöglegar
myndir?
Nei, en sumar mynda minna eru eitthvað
að fara á skjön við lögin.
Kristinn H. Benediktsson ljósmyndari hefur farið
fram á lögbann á útgáfu bókarinnar Flýgur fiskisaga en hann er ósáttur við þá meðferð sem
myndir hans fengu við vinnslu bókarinnar.

GLEÐISTUNDHér er borgarstjórinn í

traustum höndum fjárfesta.

Hugmyndasamkeppni:

Milljónir í
ver›launafé
KB banki, Landsbanki,
Íslandsbanki og þróunarfélagið
Þyrping ætla að leggja 21 milljón
króna í alþjóðlega hugmyndasamkeppni um skipulag Vatnsmýrarinnar. Fulltrúar bankanna og Þyrpingar undirrituðu ásamt borgarstjóra
Reykjavíkur
samstarfssamning
þess efnis.
Viðskiptabankarnir þrír hafa
aldrei staðið saman að slíku verkefni. „Fasteignamarkaðurinn er stór
hluti af starfsemi bankanna. Vatnsmýrin er mjög áhugavert byggingasvæði og það skiptir okkur öll máli
hvernig staðið verður að skipulagi
hennar,“ segir Bjarni Ármannsson,
- sgi
forstjóri Íslandsbanka.
VATNSMÝRIN

LÖGREGLUFRÉTTIR
SJÖ ÁREKSTRAR Í HAFNARFIRÐI
Sjö árekstrar urðu í Hafnarfirði í
gær. Allir urðu þeir skammt frá
gatnamótum Hafnarfjarðarvegar
og Álftanesvegar. Að sögn lögeglunnar er líklegt að bleyta á vegi
hafi gert ökumönnum erfitt fyrir.
Allir árekstrarnir voru þó minniháttar. Einnig varð minniháttar
árekstur á Ísafirði í gær.

DÓMSTÓLAR
EIGNARNÁMIÐ VAR HEIMILT
Samgönguráðuneytið mátti heimila
Landssíma Íslands eignarnám á
fjarskiptamastri og tveggja metra
breiðri lagnaleið í Stykkishólmi í
ársbyrjun í fyrra, samkvæmt dómi
Héraðsdóms Reykjavíkur í gær.
Fyrirtækið sem stefndi keypti fasteign og lóð af ríkinu árið 2001, en í
afsali var ekkert rætt um mastrið.

fluttir þaðan með valdi. En talsmaður lögreglunnar, Warren
Riley, sagði að með hverjum deginum sem liði yrði ólíklegra að
beita þyrfti nokkurn íbúa valdi,
þar sem þeir gerðu sé nú flestir
grein fyrir að það væri þeim fyrir
bestu; þeir þyrftu ekki að óttast að
óaldaflokkar rændu eigum þeirra
og þeirra biði ekki ringulreið eins
og ríkti fyrstu dagana í Superdome-íþróttahöllinni og ráðstefnumiðstöð borgarinnar.

LÖGREGLA Tveir menn voru handteknir í Reykjavík aðfaranótt föstudags fyrir árvekni starfsmanna
Ríkislögreglustjóra sem tekið höfðu
eftir golfsetti við bílageymsludyr
embættisins.
Settinu hafði verið stolið úr bíl í
nágrenninu, en starfsmennirnir
biðu þar til þjófana bar að með
meira góss. Þeir gistu fangageymslur og voru yfirheyrðir í gær. Ómar
Smári Ármannsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn í Reykjavík, segir
ekki óalgengt að þjófar feli þýfi sitt
með þessum hætti til að minnka líkur á að vera gripnir með feng sinn.
„Í þetta sinn gættu þeir ekki betur
- óká
að vali á geymslustað.“

FRÉTTABLAÐIÐ/BANDAR.SJÓHERINN/AP

Her- og lögreglumenn gengu hús úr húsi í New Orleans í gær, lögðu hald á vopn og
reyndu að fá þá íbúa borgarinnar
sem enn hafast við í húsum sínum
til að yfirgefa borgina vegna
hættu á farsóttum og eldsvoðum.
Lögreglan merkir hús sem lík
finnast í til að sækja þau síðar.
Talið er að allt að 10.000 manns
þrjóskist enn við að verða við fyrirmælum um að yfirgefa borgina,
þrátt fyrir kolmórautt og bakteríumengað flóðvatnið, sem geymir
meðal annars óljósan fjölda rotnandi líka, og skipun borgarstjórans Ray Nagin um að hafa sig á
brott eða vera að öðrum kosti

BANDARÍKIN, AP

- aa

LEITAÐ HÚS ÚR HÚSI Hermenn
sigla milli húsa í kaffærðu hverfi
í New Orleans.

Einkarekinn spítali
innan fimm ára
Augljóst er a› einkarekinn spítali ver›ur settur á stofn hér á landi innan næstu
fimm ára, segir forma›ur Læknafélags Íslands. Hópur fólks var vel á veg kominn me› slíkar hugmyndir, en bakka›i vegna andspyrnu sem ﬂa› var› fyrir.
HEILBRIGÐISMÁL Einkarekinn spítali
í einhverri mynd verður settur á
stofn hér á landi innan næstu
fimm ára, segir Sigurbjörn
Sveinsson, formaður Læknafélags
Íslands. Einfaldasta skilgreining
á hugtakinu spítali er þegar læknir ber ábyrgð á sjúklingi yfir nótt.
„Það voru nokkrir einstaklingar sem voru komnir nokkuð langt
með hugmyndir að einkareknum
spítala fyrir fáeinum árum, en
bökkuðu svo,“ segir Sigurbjörn.
„Þessar hugmyndir mættu töluverðri andspyrnu og þetta fólk
varð fyrir töluverðri aðsókn út af
þessu á sínum vinnustöðum. Það
varð því ekki frekar úr aðgerðum.“
Sigurbjörn bendir á að heilbrigðisráðherra geti ráðið örlögum starfsemi af þessu tagi með
pólitískum
sjónarmiðum, þó svo
að ekki sé
gert ráð fyrir almannafé
í stofnun né
rekstri hennar.
Starfr æ k s l a
einkarekins
spítala
sé
leyfisSIGURBJÖRN SVEINSSON háð
Formaður Læknafélags
veitingu ráðÍslands.
herrans og
hann geti leyft hana eða hafnað á
grundvelli eigin skoðana um þörfina fyrir hana.
„Það er mín skoðun að staðan
snerti atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar eins og hún er núna,“
segir Sigurbjörn. „En það er verið

LITLA-HRAUN Mannræninginn ungi þarf

að sitja á Litla-Hrauni þar til 2. október.

16 ára mannræningi:

Í var›haldi til
októberloka
Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði í gær sextán ára
pilt í gæsluvarðhald til 21. október eða þar til dómur fellur í máli
hans.
Pilturinn rændi ásamt fjórum
öðrum tæplega tvítugum starfsmanni Bónuss á föstudaginn fyrir
viku og daginn eftir voru þeir úrskurðaðir í sex daga gæsluvarðhald. Hinum fjórum hefur verið
sleppt.
Árásarmennirnir hafa borið
því við að þeir hafi verið að innheimta skuld hjá þeim sem þeir
rændu, en honum ógnuðu þeir
með skotvopni og neyddu til að
taka út peninga í hraðbanka.
Pilturinn sem er í haldi var
nýsloppinn úr gæsluvarðhaldi
- óká
þegar brotið var framið.

DÓMSTÓLAR

ORKUHÚSIÐ Dæmi um einkarekstur í lækningum sem þanist hefur út að undanförnu.

Einkarekinn spítali er næsta skref í þeirri þróun.

að endurskoða lög um heilbrigðisþjónustu og vonandi verða þau sjónarmið ofan á að menn geti sett á fót
svona starfsemi ef markaðurinn
óskar eftir því, án íhlutunar hins
pólitíska valds. Með öðrum orðum,
að fagleg sjónarmið séu uppfyllt, en
að öðru leyti sé ekki hægt að stoppa
fólk í að nota menntun sína og þau
leyfi sem það hefur sjálft til þess að
stunda ákveðna starfsemi.“
Sigurbjörn undirstrikar að
starf við heilbrigðisþjónustu sé atvinna eins og hvað annað en ekki

líknarstarfsemi eða lítilmagnahjálp. Heilbrigðisþjónustan sé
mjög stór hluti af atvinnustarfsemi í landinu.
„Það leikur enginn vafi á að það
verður frekari þróun í kringum
einkarekstur læknastarfsemi eins
og við sjáum þegar á umfangi
hennar í Orkuhúsinu og Læknasetrinu svo dæmi séu nefnd,“ segir
hann. „Þjóðfélagið stefnir í þessa
átt og heilbrigðisþjónustan er þar
ekki undanþegin.“
jss@frettabladid.is

Leit að frönskum ferðamanni:

Fannst látinn í ﬁórsmörk
SLYSFARIR Franskur ferðamaður
sem leitað hafði verið að fannst
látinn um klukkan þrjú í gær. Í
tilkynningu frá Landsbjörgu
kemur fram að komið hafi verið
auga á líkið úr þyrlu Landhelgisgæslunnar í Markarfljóti fyrir
neðan Húsadal í Þórsmörk.
Fyrr um daginn höfðu björgunarsveitir fundið vísbendingar
um að maðurinn hefði lent í
vandræðum á leið fyrir Kaldaklofskvísl sem rennur í Markarfljót.
Um 80 björgunarsveitarmenn
voru við leitina í gær frá sveitum
af Suður- og Suðvesturlandi, en
henni var stjórnað frá Hellu.
Maðurinn hét Christian Aballéa og var fæddur árið 1972. Eftirgrennslan um ferðir hans hófst
annan þessa mánaðar þegar hann
mætti ekki í flug sem hann átti
bókað úr landi. Hann var talinn

DÓMSTÓLAR
FÆR EKKI BÆTT FALL Húsfélagið í
Lágmúla 5 í Reykjavík hefur verið sýknað af rúmlega 10 milljóna
króna skaðabótakröfu konu sem
hrasaði og datt um brunnlok fyrir
framan húsið í janúarlok árið
2002 á leið úr verslun Lyfju. Hún
ökklabrotnaði og snerist á hné.
Dómurinn sagði slysið óhappatilvik.

KJARASAMNINGAR
NÆR ALLIR KUSU VERKFALL Félagar í Starfsmannafélagi Akraness samþykktu með 97 prósentum greiddra atkvæða að hefja
verkfall 3. október næstkomandi
semjist ekki fyrir þann tíma.
Samningafundir hefjast hjá ríkissáttasemjara fljótlega í næstu
viku.

Samningar tókust:

20 prósenta
launahækkun

CHRISTIAN ABALLÉA Franski ferðamaður-

inn sem ekki hafði til spurst síðan í lok
ágúst fannst í gær látinn í Markarfljóti í
Þórsmörk.

hafa ætlað að ganga „Laugaveginn“ til Þórsmerkur og þaðan
yfir Fimmvörðuháls til Skóga.
Síðast var vitað um ferðir hans
25. ágúst í ferðamannaskálanum
- óká
Álftavatni.

VERKALÝÐSMÁL Nýr kjarasamningur tryggir félagsmönnum Samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu, SFH, tuttugu prósenta
launahækkun á samningstímanum. Samningarnir eru afturvirkir
og gilda frá 1. febrúar.
Síðdegis í gær var samningurinn undirritaður hjá sáttasemjara
en sættir milli SFH og SFR náðust
síðasta miðvikudag en þann sama
dag hefðu félagar í SFH boðað til
verkfalls hefðu samningar ekki
náðst.
Í gær var einnig undirritaður
nýr kjarasamingur við Starfsmannafélag Suðurnesja hjá ríkis- jse
sáttasemjara.

ÖLL Á
SAMA STA‹
Hákon
sálfræ›ingur

Hrund
sérkennslurá›gjafi

Sigrún
ﬂroskaﬂjálfi

Ragnhei›ur
félagsrá›gjafi

Gu›rún Inga
sálfræ›ingur
ﬁráinn
frístundará›gjafi

Samuel
li›veisla

Eva
heimaﬂjónusta

Emilía
daggæslurá›gjafi

Ingibjörg
framkvæmdastjóri

Kristín
leikskólará›gjafi

Á ﬁJÓNUSTUMI‹STÖ‹INNI
Í ﬁÍNU HVERFI!
ﬁjónustumi›stö›in Mi›gar›ur hefur ﬂjóna› íbúum Grafarvogs í átta ár.
Vi› endurskipulagningu á ﬂjónustu Reykjavíkurborgar bætast Kjalnesingar í hópinn.
Vi› bjó›um ﬂá velkomna í Mi›gar›.

www.reykjavik.is
ﬁjónustumi›stö› Vesturbæjar, Vesturgar›ur - Hjarðarhaga 45-47 • ﬁjónustumi›stö› Mi›borgar og Hlí›a - Skúlagötu 21
ﬁjónustumi›stö› Laugardals og Háaleitis - Síðumúla 39 • ﬁjónustumi›stö› Grafarvogs og Kjalarness, Mi›gar›ur - Langarima 21
ﬁjónustumi›stö› Brei›holts - Álfabakka 12 • ﬁjónustumi›stö› Árbæjar - Bæjarhálsi 1

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, fær› ﬂú allar uppl‡singar um ﬂjónustu og starfsemi borgarinnar og samband vi› ﬂá starfsmenn sem ﬂú ﬂarft a› ná í.
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Haraldur
unglingasmi›ja

GENGIÐ
GENGI GJALDMIÐLA 09.09.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

62,82

63,12

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

Dönsk króna

DKK

10,447 10,509

Norsk króna

NOK

9,993 10,051

Sænsk króna

SEK

8,347

Japanskt jen

JPY

SDR

XDR

115,29 115,85
77,89
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92,67

93,23

Gengisvísitala krónunnar
108,8949
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Hótelstjórinn á Raufarhöfn:

Lei›inlegt
og kalt sumar
FERÐAÞJÓNUSTA „Sumarið var kalt og
leiðinlegt og aðsóknin eftir því,“
segir Erlingur Thoroddsen, hótelstjóri á Hótel
Norðurljósum
á Raufarhöfn.
Hann
segir
enga
lausatraffík
hafa
verið í sumar,
aðeins þeir hafi
komið
sem
bókuðu
herbergi
fyrirERLINGUR THORODDfram.
SEN HÓTELSTJÓRI Fáir
„Vont veður ferðamenn lögðu leið
og malarvegur sína til Raufarhafnar í
gerðu það að sumar.
verkum að ekki
komu fleiri til okkar í sumar,“ segir
Erlingur, sem hefur stýrt Norðurljósum í áratug. Sumarið var þó
ekki það versta sem Erlingur hefur
séð. „Nei, ég hef séð það verra,“
segir hann og vonast eftir betra
- bþs
veðri næsta sumar.

FRAKKLAND
CHIRAC HÆTTIR VIÐ FUND Jaques
Chirac Frakklandsforseti hefur
tilkynnt að hann muni ekki taka
þátt í fundi Sameinuðu þjóðanna í
New York í næstu viku af heilsufarsástæðum. Chirac þjáist af
æðaþrengingum sem hafa áhrif á
sjón hans. Miklar vangaveltur
eru í Frakklandi um hversu alvarleg veikindin eru.

EGYPTALAND
MUBARAK SAKAÐUR UM SVINDL
Ríkisfjölmiðlarnir í Egyptalandi
fögnuðu úrslitum forsetakosninganna í landinu þar sem Hosni
Mubarak sitjandi forseti fór með
sigur af hólmi. Efasemdaraddir
eru þó uppi meðal stjórnarandstöðunnar um lögmæti kosninganna þó að hún fagni nýtilkomnu
lýðræði í landinu.
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Ágúst Einarsson um ráðningu Davíðs Oddssonar:

Á skilorð í tvö ár:

Ska›ar ímynd Se›labankans

Beit a›ra í
baugfingur

SEÐLABANKINN „Ég er mjög ósáttur við þessi vinnubrögð og
finnst þessi skipun mjög gagnrýniverð,“ segir Ágúst Einarsson, deildarforseti viðskipta- og
hagfræðideildar Háskóla Íslands.
„Að það skuli eina ferðina
enn vera skipaður stjórnmálamaður í bankastjórastöðu í
Seðlabankanum sem er að setjast í helgan stein. Ég var formaður bankaráðs Seðlabankans
og sagði af mér þegar Steingrímur Hermannsson var skipaður við samskonar aðstæður og
Davíð Oddsson núna,“ segir
Ágúst.

„Það gerðist fyrir rúmum tíu
árum og ég hélt að við hefðum
lært betri vinnubrögð en svo
virðist ekki vera. Staða seðlabankastjóra er sérhæft verkefni
á sviði peningamála og þeir sem
gegna henni verða að hafa faglegar forsendur til þess. Svo var
ekki í tilviki Steingríms Hermannssonar á sínum tíma og er
ekki í tilviki Davíðs Oddssonar
núna,“ segir Ágúst.
Hann segir pólitískar ráðningar vitaskuld skaða ímynd
Seðlabankans.
„Þetta eru vinnubrögð sem
þekkjast ekki í nálægum löndum og eru ekki dæmi um góða

ÁGÚST EINARSSON:

„Staða seðlabankastjóra er sérhæft
verkefni á sviði
peningamála og
þeir sem gegna
henni verða að
hafa faglegar forsendur til þess.“

efnahagsstjórnun eða hegðun af
hálfu stjórnvalda. Við erum einfaldlega ekki komin lengra í því
að viðhafa eðlileg vinnubrögð
þegar kemur að stjórnmálamönnunum sjálfum,“ segir
- sda
Ágúst.

DÓMSTÓLAR Ákvörðun um refsingu
rétt tæplega 26 ára gamallar konu
var í gær frestað í Héraðsdómi
Vestfjarða, en hún hafði verið kærð
fyrir líkamsárás. Haldi konan skilorð í tvö ár fellur refsingin niður.
Konan bar við sjálfsvörn þegar
hún beit aðra í baugfingur vinstri
handar í húsi á Ísafirði aðfaranótt
laugardagsins 19. mars síðastliðins.
Ákæruvaldið féllst á að árásin hefði
átt sér stað í átökum milli kvennanna. Sú sem bitin var á einnig í
málarekstri fyrir dómi, en hún sætir ákæru fyrir líkamsárás, sem og
bróðir hennar. Hún hlaut bitför og
- óká
skurð á fingur.

Daví› fær eftirlaun
auk se›labankalauna
Eftirlaun Daví›s Oddssonar leggjast ofan á laun hans sem se›labankastjóri.
Fyrst í sta› ver›a eftirlaunin 334 ﬂúsund en hækka í 718 ﬂúsund í lok rá›ningartímabilsins. Laun se›labankastjóra eru tæplega 1,3 milljónir á mánu›i.

20. OKT. 2005
Seðlabankastjóri
Eftirlaun
Samtals

kr. 1.354.000
kr. 334.000
kr. 1.688.000

20. OKT. 2012
Seðlabankastjóri
Eftirlaun
Samtals

kr. 1.354.000
kr. 732.130
kr. 2.074.200

starfi
seðlabankastjóra
og
2.074.200 undir lok ráðningartímabilsins.
Samkvæmt eftirlaunalögunum
umdeildu sem samþykkt voru á
Alþingi í desember 2003 hefur
Davíð rétt á eftirlaunum sem eru
80 prósent af launum forsætisráð-

...um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.
Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“

Síminn er 550-5000

ÍSLENSKA AUGL†SINGASTOFAN EHF./SIA.IS - PRE 28023 04/2005

markvissar auglýsingar

Fáskrúðsfjarðargöng opnuð:

Bylting á
Austurlandi
Fáskrúðsfjarðargöng

EFTIRLAUN Laun seðlabankastjóra
voru hækkuð um fimmtán prósent
fyrir tveimur vikum. Formaður
bankastjórnar
er
nú
með
1.354.000 krónur á mánuði, samkvæmt upplýsingum frá Ingimundi Friðrikssyni, aðstoðarbankastjóra Seðlabankans.
Davíð Oddsson hefur rétt á að
þiggja eftirlaun sem ráðherra
ofan á laun sín sem seðlabankastjóri. Eftirlaunin í upphafi ráðningartímabilsins verða 334 þúsund krónur á mánuði vegna aldurstengdrar skerðingar sem kemur á eftirlaun þegar ráðherrar
fara í aðra launaða vinnu. Í lok
ráðningartímabils síns sem seðlabankastjóri verða eftirlaunin hins
vegar um 718 þúsund krónur.
Davíð gæti því verið með
1.688.000 krónur í laun frá ríkinu
á mánuði þegar hann tekur við

LAUN OG EFTIRLAUN DAVÍÐS:

EKIÐ Í GEGN Samgönguráðherra fór
fyrstur um göngin.

SAMGÖNGUR

voru formlega tekin í notkun í
gær. Sturla Böðvarsson samgönguráðherra klippti á borða við
gangamunnann Reyðarfjarðarmegin.
Með tilkomu ganganna styttist
akstursleiðin á milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar um 31
km og rutt er úr vegi einum hættulegasta vegarkafla á Austfjörðum,
veginum fyrir Vattarnes.
Fáskrúðsfjarðargöng eru tvíbreið, samtals 5,9 km að lengd, en
heildarkostnaður við gerð þeirra
er um 3,9 milljarðar króna.
- kk

Bílveltur í Borgarfirði:
DAVÍÐ KVEÐUR STJÓRNMÁLIN Hann verður þó ekki á flæðiskeri staddur því samkvæmt

hinum umdeildu eftirlaunalögum hefur hann rétt á eftirlaunum ofan á laun sín sem
seðlabankastjóri. Samtals verður hann því með 1.688.000 krónur frá ríkinu á mánuði í
upphafi ráðningartímabilsins en 2.074.200 í lok þess.

herra. Laun forsætisráðherra eru
915.162 krónur á mánuði. Færi
Davíð á eftirlaun nú án þess að
fara í annað starf fengi hann því
732.130 krónur í eftirlaun á mánuði.
Davíð er fæddur 17. janúar
1948 og er því 57 ára en samkvæmt eftirlaunalögunum getur
hann hafið töku eftirlauna 55 ára
hafi hann gegnt ráðherraembætti
lengur en sex ár. Hið sama gildir
fari hann í annað launað starf.
Lögin gera þó ráð fyrir því að
eftirlaunin skerðist um 0,5 pró-

sent fyrir hvern mánuð sem eftirlaunaþegann vantar upp á 65 ára
aldurinn og munu eftirlaun hans
sem forsætisráðherra því skerðast um 43,5 prósent fyrsta mánuð
hans í starfi. Skerðingin minnkar
þó um 0,5 prósent á hverjum mánuði og fellur niður ef hann lætur
af störfum seðlabankastjóra.
Að sögn Ingibjargar Sólrúnar
Gísladóttur, sem situr í bankaráði,
voru skiptar skoðanir um launahækkunina í ráðinu. „Samfylkingin samþykkti hana ekki,“ segir
sda@frettabladid.is
Ingibjörg.

Keyr›u fullir
af dansleik
SLYS Tvær bílveltur urðu á Vesturlandsvegi með stuttu millibili í
fyrrinótt skammt sunnan við Bifröst en þar var haldinn dansleikur
umrædda nótt. Báðir ökumennirnir eru grunaðir um ölvun við
akstur. Engin slys urðu á fólki en
bílarnir eru báðir mjög skemmdir
eða ónýtir að sögn lögreglunnar í
Borgarnesi. Fyrr um nóttina hafði
lögreglan afskipti af ökumanni
sem hafði fengið sér neðan í því.
Í gær voru síðan níu ökumenn
stöðvaðir fyrir of hraðan akstur í
Borgarfirðinum þó að akstursskilyrði væru með verra móti.
- jse
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Er rétt hjá Davíð Oddssyni að
fara í Seðlabankann?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

37,42%

Nei

62,58%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að leyfa varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli að fara burt?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Anna Kristinsdóttir:

Vill lei›a lista
Framsóknar
Anna Kristinsdóttir borgarfulltrúi gefur kost á sér í fyrsta
sæti á lista Framsóknarflokksins í
Reykjavík í næstu
borgarstjórnarkosningum.
„Ég er tilbúin til
þess að taka það
verkefni að mér að
leiða flokkinn til
ANNA
sigurs í næstu
KRISTINSDÓTTIR
borgarstjórarkosningum. Þótt á brattann sé að sækja
held ég að tækifærin séu mýmörg,“
segir Anna.
„Ég hef öðlast ákveðna þekkingu
á borgarmálum með starfi mínu
innan borgarinnar og hef starfað
sem formaður Íþrótta- og tómstundaráðs, sem formaður framkvæmdaráðs borgarinnar og sem
varaformaður skipulagsráðs og haft
mikla ánægju og gleði af þessum
- sda
störfum,“ segir hún.
PRÓFKJÖR

Þorleifur Gunnlaugsson:

Í prófkjör hjá
Vinstri grænum
Þorleifur Gunnlaugsson
dúklagningameistari hefur ákveðið
að gefa kost á sér í forval Vinstri
grænna vegna borgarstjórnarkosninga á næsta ári. Hann segist stefna
að þriðja til fjórða sæti listans.
Þorleifur er varaformaður
Vinstri grænna í Reykjavík og hefur verið virkur í borgarmálum í tæp
fjögur ár. Hann situr í stjórn SÁÁ
og er fyrrverandi formaður Félags
dúklagninga- og veggfóðrarameistara og tók þátt í stofnun Meistarasambands byggingamanna. Hann
segir að félagsmál verði sín helstu
baráttumál, auk þess sem hann hafi
mikinn áhuga á skipulagsmálum. ■

PRÓFKJÖR
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Ágóða af sölu Símans varið til samgöngubóta:

Njarðarbraut í Njarðvík:

Styttir lei›ina til Ísafjar›ar

Sluppu vel
úr árekstri

firði, til Reykjavíkur styttist um
41 kílómetra,“ bætir Birna við.
Guðmundur Guðlaugsson, bæjarstjóri Vesturbyggðar, segir að
þar sem fjárveiting sem renna
átti til Vestfjarðarvegar samkvæmt samgönguáætlun hafi verið skert á síðasta þingi sé kærkomið að fá þessa fjárveitingu þó
að hún nægi ekki til að koma Vestfjarðarveg í það horf sem vænst
er.
- jse

SAMGÖNGUR „Við fögnum því að
stjórnvöld skuli ætla að verja einum og hálfum milljarði til vegagerðar á Vestfjörðum,“ segir
Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar í Ísafjarðarbæ, um þá
ákvörðun ríkisstjórnarinnar að
verja hluta ágóðans af sölu Símans til vegamála.
Átta hundruð milljónum króna
verður veitt til vegagerðar í Arnkötludal og sjö hundruð milljónum í Vestfjarðaveg sem liggur frá
Bjarkarlundi til Vatnsfjarðar í
Breiðafirði.
„Þetta þýðir að leiðin frá
Hólmavík, og þá einnig frá Ísa-

BIRNA LÁRUSDÓTTIR Birna fagnar þeim

skerfi sem Vestfirðingar fá af sölu Símans,
en sá skerfur mun fara til vegagerðar.

Flestir í frambo›
fyrir Sjálfstæ›isflokk
Fimmtán hafa tilkynnt frambo› í prófkjör Sjálfstæ›isflokksins, sem ver›ur 4.
og 5. nóvember. Fjórir hafa tilkynnt frambo› í prófkjör Vinstri grænna. Anna
Kristinsdóttir, Framsóknarflokki, ætlar gegn Alfre› ﬁorsteinssyni oddvita hans.
Mun
fleiri hafa tilkynnt um framboð í
prófkjör Sjálfstæðisflokksins fyrir
borgarstjórnarkosningarnar næsta
vor en í prófkjör hjá öðrum flokkum. Prófkjör flokksins verður þó
ekki haldið fyrr en 4. og 5. nóvember. Kosning á lista hefur verið
bindandi hljóti menn 50 prósent atkvæða í það sæti.
Björn Bjarnason, sem er í fyrsta
sæti listans, mun ekki gefa kost á
sér aftur. Þá er einnig ljóst að Guðrún Ebba Ólafsdóttir, sem nú er í
þriðja sæti mun ekki bjóða sig fram
aftur. Júlíus Vífill Ingvarsson hefur
tilkynnt að hann muni sækjast eftir
einu forystusæti listans og er fastlega gert ráð fyrir að hann bjóði sig
fram í fyrsta sætið. Þá hafa einnig
raddir verið uppi um að Guðlaugur
Þór Þórðarson gefi kost á sér í
fyrsta sætið. Ef úr

BORGARSTJÓRNARKOSNINGAR

verður eru þeir fjórir sem gefa kost
á sér í forystu flokksins í borginni,
en þegar hafa Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og Gísli Marteinn Baldursson tilkynnt það.
Það er nokkuð síðan tilkynnt var
að Ólafur F. Magnússon muni leiða
Frjálslynda flokkinn. Margrét
Sverrisdóttir verður í öðru sæti.
Ekki hefur verið tilkynnt um önnur
sæti, en eftir uppstillingu býður
flokkurinn upp á fléttulista.
Anna Kristinsdóttir, borgarfulltrúi
R-listans, fyrir Framsókn sækist
eftir fyrsta sæti flokksins í borgarstjórnarkosningunum rétt eins og
Alfreð Þorsteinsson. Hún tilkynnti
framboð sitt í gær.
Þá er fastlega gert ráð fyrir að
Björn Ingi Hrafnsson tilkynni fljótlega að hann bjóði sig fram til forystu í borginni. Ekki hefur verið
ákveðið
hvernig
verður raðað

á listann, en á kjördæmaráðsfundi,
sem verður líklega í næsta mánuði,
verður ákvörðun tekin um niðurröðunina. Reiknað er með prófkjöri, en
framsóknarmenn eru ekki á eitt
sáttir um hversu opið það verður.
Einungis þrír hafa tilkynnt um
framboð hjá Samfylkingunni: Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Stefán
Jón Hafstein í fyrsta sætið og Stefán Jóhann Stefánsson í öruggt sæti.
Ekkert hefur verið ákveðið um
prófkjör innan flokksins.
Þá hafa fjórir tilkynnt að þeir
stefni á sæti hjá vinstri grænum:
Svandís Svavarsdóttir í fyrsta sætið, Árni Þór Sigurðsson í annað sætið, Grímur Atlason í þrjú fyrstu
sætin og Þorleifur Gunnlaugsson í
þriðja til fjórða sæti. Framboðsfrestur rennur út 16. september og
prófkjör fer fram 1. október.

Allharður árekstur
tveggja bíla varð á Njarðarbraut í
Njarðvík um klukkan eitt aðfaranótt föstudags.
Samkvæmt upplýsingum lögreglunnar í Keflavík voru ökumenn og farþegar bílanna fluttir
með sjúkrabifreið á Heilbrigðsstofnun Suðurnesja til skoðunar,
en meiðsl þeirra voru ekki talin
alvarleg.
Þá var ökumaður kærður um
nóttina fyrir að aka á 122 kílómetra hraða á Reykjanesbraut,
þar sem leyfilegur hámarkshraði
er 90 kílómetrar á klukkustund.

LÖGREGLA

- óká

SJÁFSTÆÐISFLOKKURINN

1. sæti

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
Gísli Marteinn Baldursson
Júlíus Vífill Ingvarsson (1-3)

2. sæti

Hanna Birna Kristjánsdóttir

3. sæti

Kjartan Magnússon

4. sæti

Jórunn Frímannsdóttir
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir

5. sæti

Ragnar Sær Ragnarsson
Kristján Guðmundsson
Jónína Benediktsdóttir
Steinn Kárason (5-6)

6. sæti

Marta Guðjónsdóttir
Loftur Már Sigurðsson

8. sæti

Gústaf Níelsson

10.- 12. sæti Gunnar Dorfi Ólafsson

FRAMSÓKNARFLOKKURINN

1. sæti

Alfreð Þorsteinsson

1. sæti

Anna Kristinsdóttir

SAMFYLKINGIN

1. sæti

Steinunn Valdís Óskarsdóttir
Stefán Jón Hafstein

2.-5. sæti

Stefán Jóhann Stefánsson

svanborg@frettabladid.is
FRJÁLSLYNDI
FLOKKURINN

1. sæti

Ólafur F. Magnússon

2. sæti

Margrét Sverrisdóttir

VINSTIRHREYFINGIN
– GRÆNT FRAMBOÐ

1. sæti

Svandís Svavarsdóttir
Grímur Atlason (1-3)

KAPPHLAUP UM RÁÐHÚSIÐ Flokkarnir í Reykjavík eru lengst komnir í að skipuleggja framboðsmál fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor.

Norræn ráðstefna um landupplýsingar
14.-17. september á Nordica Hótel
Skráning og dagskrá
er á heimasíðu ráðstefnunnar
http://www.meetingiceland.com/ginorden2005/

Allt það nýjasta á sviði landupplýsinga og
notkun landupplýsingakerfa.
Fimmtíu fyrirlesarar og viðamikil sýning
Meðal annars er fjallað um:
stefnumótun, lagasetningu, aðgengi að landupplýsingum,
tæknilausnir, kortagerð,
gagnagrunna,
gagnavefsjár, fjarkönnun,
eftirlitskerfi vegna náttúruhamfara
LÍSA - samtök um landupplýsingar á Íslandi
og GI Norden

2. sæti

Árni Þór Sigurðsson

3.-4. sæti

Þorleifur Gunnlaugsson

Skemmtiferðaskipið The World í Reykjavík:

Íbú›ir seldar á 260 milljónir
FERÐAMÁL
Skemmtiferðaskipið
Heimurinn (The World) kom til
Reykjavíkur á fimmtudag og
lagðist að bryggju í Sundahöfn.
Skipið er óvenjulegt fyrir þær
sakir að herbergi þess og íbúðir
eru í einkaeigu og geta eigendur
þeirra ráðstafað þeim að vild.
110 íbúðir eru í skipinu, ýmist
eins, tveggja eða þriggja herbergja auk stúdíóíbúða. Íbúðirnar
kosta frá tæpum 50 millljónum
króna upp í rúmar 260 milljónir
og eru nokkrar til sölu. Þar sem
svo háttar til er hægt að leiga
íbúðir í tiltekinn tíma og er leigan
frá 63.000 krónum upp í 215.000
krónur nóttin. Minnst er hægt að
leigja íbúðir í sex sólarhringa í
senn.
Öll nútímaþægindi eru um
borð í Heiminum, til dæmis átta
veitingastaðir, þrjár verslanir,
gallerí, leikhús, bókasafn, næturklúbbur, spilavíti, tennisvöllur,
hlaupabraut, sundlaugar, líkamsræktarsalir og snyrtistofa.
Skipið er á sjó lungann úr árinu
og hefur stutta viðdvöl í höfnum
- bþs
hér og þar um heiminn.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KJÖRKASSINN

6

HEIMURINN Öll nútímaþægindi eru um borð í skipinu, til dæmis leikhús, tennisvöllur og

snyrtistofa.
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Launahækkanir hjá fyrirtækjum í verslun og þjónustu:

Ungur Ísfirðingur:

Gert vel vi› útvalda starfsmenn

Var heimilt a›
berjaÍsfirðingi
mann
á þrítugs-

„Fyrirtæki í verslun og
þjónustu hafa að undanförnu
hækkað laun þeirra starfsmanna
sinna sem þykja eftirsóknarverðir
til að tryggja að þeir hætti ekki,“
segir Sigurður Jónsson, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar
og þjónustu. Þetta var niðurstaða
könnunar starfsmanna samtakanna á stöðu launa- og starfsmannamála hjá tíu stórum aðildarfyrirtækjum.
„Þetta er ekki almennt launaskrið,“ segir Sigurður. „Samkvæmt
svörum fyrirtækjanna er verið að
gera vel við útvalda starfsmenn.“
Flest fyrirtækin sögðu starfsmannaveltu mun meiri núna en á

LAUNAMÁL

VEISTU SVARIÐ?

1
2
3

Hver var endurkjörinn forseti Egyptalands?
Hvað heitir nýrekinn forsætisráðherra
Úkraínu?
Með hvaða liði í Englandi spilar
Hannes Þ. Sigurðsson?
SVÖRIN ERU Á BLS. 30

Deilan í Garðasókn:

Sóknarbörn
kæra til biskups
TRÚMÁL Sóknarbörn í Garðasókn
kærðu í síðustu viku til biskups
brota á fundarsköpum á aðalsafnaðarfundi sem haldinn var 30. ágúst
síðastliðinn. Krefjast þau þess að
fundurinn verði dæmdur ólögmætur.
Þau segja að dr. Gunnar Kristjánsson hafi viðhaft illgirni og
ósanngirni í málflutningi sínum og
nokkrum fundargesta brugðið svo
illa að þeir hurfu grátandi af fundi.
Sóknarbörnin segja fundarstjóra
ekki hafa haft heimild til að víkja af
dagskrá fundarins með því að setja
Gunnar skyndilega á mælendaskrá.
- jse

Úthlutun úr tónlistarsjóði:

Fjörutíu og
einn styrkur
Menntamálaráðuneytið
kynnti í fyrradag hverjir hljóta úthlutun úr tónlistarsjóði í ár en alls
voru veittar tæpar þrettán milljónir
króna til 41 tónlistarmanns.
Hæsti styrkurinn að þessu sinni
var veittur Félagi íslenskra tónlistarmanna til tónleikahalds á landsbyggðinni.
Þorkell Sigurbjörnsson hlaut
rúmlega milljón króna ferðastyrk
til að flytja kammeróperuna Gretti í
Toronto og Calgary í Kanada en
hann fer þangað með kammersveit
sinni í janúar á næsta ári.
Einnig hlaut Jóhann Jóhannsson
eina milljón króna til að kynna tónlist sína í Evrópu og Bandaríkjun- jse
um.

MENNING

LÖGREGLUFRÉTTIR
SLYS Í KÓPAVOGI Ekið var á
gangandi vegfarenda á gangbraut
í Kópavogi í fyrradag. Vegfarandinn var fluttur á slysadeild
með fótbrot en slapp að öðru
leyti vel.

sama árstíma undanfarin ár, þó
ekki þannig að til vandræða horfði.
Hvað varðar fjölgun auglýsinga
þar sem auglýst er eftir eldra fólki
sögðu stjórnendur fyrirtækjanna
sem haft var samband við það ekki
vera nýja stefnu að leggja áherslu
á ráðningu eldra starfsfólks.
Ástæðan væri fremur sú, að þessir
einstaklingar hefðu ef til vill ekki
áttað sig á því að þeirra starfskrafta væri óskað til jafns við alla
aðra góða starfsmenn.

DÓMSTÓLAR

aldri var ekki gerð refsing í Héraðsdómi Vestfjarða í gær fyrir
að hafa slegið mann nokkrum
sinnum í andlitið aðfaranótt
sunnudagsins 13. febrúar síðastliðins.
Sá sem var laminn hruflaðist
á nefi og bólgnaði í andliti. Sá
sem kýldi lýsti því hjá lögreglu
að hann hefði verið nauðbeygður
til að slá hinn til að stöðva árás
hans á þriðja mann. Dómurinn
féllst á að ákærði hefði ekki
gengið lengra en þurft hefði til
að stöðva þá árás og var ungi
maðurinn því sýknaður.

- jss

SIGURÐUR JÓNSSON Ekki almennt
launaskrið, heldur launahækkanir til
einstakra starfsmanna.

- óka

Kjötmjöl unni› í Flóanum á n‡
Sorpstö› Su›urlands hættir a› taka vi› sláturúrgangi til ur›unar á mánudaginn. ﬁá hefst aftur rekstur
kjötmjölsverksmi›ju í Hraunger›ishreppi, en hærra móttökugjald á a› tryggja reksturinn. Forstjóri
Sláturfélags Su›urlands, Steinﬂór Skúlason, segir samkeppnisgrundvöll skekktan.
LANDBÚNAÐUR Á mánudaginn hefst

á ný vinnsla í kjötmjölsverksmiðju Kjötmjöls í Hraungerðishreppi, en henni var lokað í apríl
þar sem ekki þótti grundvöllur
fyrir rekstrinum. Frá þeim tíma
hefur sláturúrgangur á Suðurlandi verið urðaður.
Torfi Áskelsson, verksmiðjustjóri Kjötmjölsverksmiðjunnar
segir ákveðið hafa verið að Sorpstöð Suðurlands leigði reksturinn af KB banka. Sorpstöðin
hættir að taka við sláturúrgangi
til urðunar þegar verksmiðjan
hefur starfsemi að nýju. „Og við
hækkum móttökugjaldið til að ná
núllinu í rekstrinum,“ segir
hann. KB banki keypti verksmiðjuna á nauðungaruppboði í
fyrra og rak um sinn með tapi, á
meðan beðið var eftir því að
rekstur hennar yrði tryggður.
Bankinn gafst upp á biðinni í vor
og lokaði verksmiðjunni. Síðan
þá hefur þurft að urða sláturúrgang á Suðurlandi, en verksmiðjan tekur við úrgangi frá Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu.
Steinþór Skúlason, forstjóri
Sláturfélags Suðurlands, segir
það þýða kostnaðarauka fyrir félagið þegar verksmiðjan fer í
gang að nýju og hefur nokkrar
áhyggjur af skekktri samkeppnisstöðu kjötvinnsla og sláturhúsa
á landinu. „Þó svo að öll ráðstöfun og umhverfismál eigi að vera
í lagi, þá þarf það að gilda alls
staðar. Það má ekki skekkja samkeppnisstöðu fyrirtækja með því
að við fáum á okkur kostnað upp
á tugi milljóna sem samkeppnisaðilar annars staðar á landinu
þurfa ekki að bera af því þar eru
hlutir gerðir með einhverjum
allt öðrum og ófullnægjandi
hætti,“ segir hann og bætir við
að ef móttökugjald verksmiðj-

HJÁ ALI KJÖTVÖRUM Í HAFNARFIRÐI Við slátrun og kjötvinnslu leggst til nokkur úrgangur sem farga þarf með einhverju móti. Af slíkum

úrgangi getur stafað nokkur smit- og sjúkdómahætta og því hefur þótt hreinleg lausn að vinna hann í kjötmjöl.

unnar fyrir sláturúrgang verði
óheyrilegt, þá muni félagið
reyna að leita annarra leiða með
förgun.
„Það er ekki hægt að bjóða
þessum atvinnurekstri á Suðurlandi upp á að hann eigi að búa

við allt önnur starfsskilyrði en
aðrir,“ segir hann.
Kjötmjölsvinnslan
verður
með svipuðu sniði og verið hefur
en afurðir verksmiðjunnar eru
urðaðar því engir markaðir eru
fyrir mjölið. Erlendir markaðir

urðu að engu eftir að kúariða
komst í hámæli og svo starfar
verksmiðjan líka á sauðfjárriðusvæði. Torfi Áskelsson segir þó
unnið verða að því að finna nýja
markaði fyrir mjölið.
olikr@frettabladid.is

Fjórðungsþing Vestfirðinga:

Lánsbíll eyðilagður:

Málfrelsi takmarka›

Eigandinn fær
ekki bætur

VESTFIRÐIR „Það er einfaldlega verið
að reyna að koma í veg fyrir það að
óþægilegar skoðanir fyrir stjórnarflokkana heyrist á fjórðungsþinginu,“ segir Sigurjón Þórðarson,
þingmaður Frjálslynda flokksins,
eftir fjórðungsþing Vestfjarða sem
haldið var um síðustu helgi.
Hann segir á vef sínum að Birna
Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar, hafi viljað skerða
málfrelsi þingmanna sem boðnir

voru á þingið í kjölfar ræðu þar sem
Sigurjón deildi hart á framgöngu
stjórnvalda í málefnum fjórðungsins. Lagði hún fram tillögu að breytingum þingskapa sem kveður harðar á um málfrelsi, setu- og tillögurétt þingmanna á fjórðungsþinginu.
Tillagan var samþykkt.
„Ég lít einfaldlega svo á að fjórðungsþingið sé ekki vettvangur fyrir
þingmenn til að karpa um það hver
sé bestur heldur á að þetta að vera
vettvangur fyrir sveitarstjórnarmenn til að tala um málefni fjórðungsins, en undanfarin ár hefur
mér fundist sem þingmenn líti á
þetta sem einhverskonar vasaútgáfu af Alþingi,“ segir Birna. - jse
SIGURJÓN ÞÓRÐARSON Sigurjón segir

það fáheyrt að kjörnir fulltrúar séu
boðaðir til fjórðungsþings en síðan
reynt að þagga niður í þeim ef skoðanir þeirra séu öðrum óþægilegar.

DÓMSTÓLAR Maður á fertugsaldri
fær ekki bætta rúmlega 2,5
milljóna króna Audi-bifreið sem
hann átti. Maðurinn lánaði hana
öðrum um mitt sumar árið 2002.
Sá sem fékk bílinn lánaðan
gjöreyðilagði hann með ofsaakstri um vegþrengingu á
Laugavegi fyrir ofan Hlemm og
skemmdi fjölda annarra bíla í
leiðinni, en hann missti vald á
bílnum þegar hann ók á
vegkannt.
Dómurinn segir bíleigandann
hafa borið ábyrgð á akstrinum
að því leyti sem á reyndi í málinu, því hann hafði lánað bílinn.
Eigandinn stefndi SjóváAlmennum til greiðslu bótanna.
Sjálfur þarf maðurinn hins
vegar að borga tryggingarfélaginu 200.000 krónur í máls- óká
kostnað.

MAN.CITY
.
s
v
MAN.UTD

Í BEINNI Á LAUGARDAG!

LAUGARDAGUR 10. SEPTEMBER

ENNEMM / SÍA / NM18109

14:00

16:15

SUNNUDAGUR 11. SEPTEMBER

Man Utd - Man City (b)
Chelsea - Sunderland (b-EB
Tottenham - Liverpool (b-EB 3)

15:00

Newcastle - Fulham (b-EB 4)
Birmingham - Charlton (b-EB 5)
Middlesbrough - Arsenal (b)

19:00

Bolton - Blackburn (b)

MÁNUDAGUR 12. SEPTEMBER
West Ham - Aston Villa (b)
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SVONA ERUM VIÐ

FBL GREINING: URÐUN EÐA BRENNSLA SLÁTURÚRGANGS?

ALLS HÖFÐU 173 SMITAST AF
HIV-VEIRUNNI Á ÍSLANDI Í ÁRSLOK 2004

Enginn marka›ur fyrir kjötmjöli›

35

173

Alnæmi

Látnir

fréttir og fró›leikur

SPURT & SVARAÐ
SLÁTURTÍÐ

Slátrun
sau›fjár
Nú er sláturtíð að hefjast og bændur
að heimta fé af fjalli.
Hversu margar
kindur eru í
landinu?
Fjöldi sauðfjár
síðastliðið haust
var 455.398. Þar
af voru ærnar
365.083. Þetta
er féð sem afurðirnar koma af
nú í haust.
Hvað á að slátra mörgu fé í
ERNA BJARNAár?
DÓTTIR HagfræðVið reiknum með ingur Bændasamtaþví að það verði kanna.
slátrað rösklega
500 þúsund lömbum, sem er ívið
minna en í fyrra því fjöldi sauðfjár þá
var aðeins minni en 2003. Því verður
framleiðslan aðeins minni í haust en
í fyrra.
Hefur neysla á lambakjöti aukist
að undanförnu?
Neyslan hefur verið að aukast. Í fyrra
jókst hún um 13,2 prósent frá árinu
á undan. Ef við tökum fyrstu sex
mánuði þessa árs er neyslan svipuð
og á sama tíma 2004 en var þá 5,3
prósentum meiri en næstu tólf mánuði á undan. Markaðurinn hefur verið að breytast mjög til hins betra fyrir
kindakjötsframleiðendur.

Urðun sláturúrgangs geta fylgt margvísleg
vandamál og jafnvel sjúkdómar. Hún viðgengst þó hér á landi, en hefur víða erlendis verið bönnuð. Um þessar mundir
er kjötmjölsverksmiðja að hefja starfsemi
að nýju á Suðurlandi, eftir gjaldþrot, tekur
hún við öllum sláturúrgangi sem til
skamms tíma hefur verið urðaður. Á Suðurlandi einu falla árlega til um fjögur til
fimm þúsund tonn af lífrænum úrgangi
frá sláturhúsum og kjötvinnslum.
Hvernig verður kjötmjöl til?
Enginn markaður er til fyrir kjötmjöl og
því verður það urðað, en það er ólíkt
hreinlegra en að urða sláturúrganginn
beint. Mjölið er búið til með því að sjóða
og brenna svo úrganginn, en áður fyrr var
mjölið notað bæði sem skepnufóður og
sem gróðuráburður, enda ríkt af margvíslegum snefilefnum.

Er teflt á tvær hættur?
Kjöt- og beinamjöl fékk á sig nokkuð
óorð þegar kúariðufárið stóð sem hæst í
Bretlandi og notkun þess í fóður var
bönnuð. Afbrigði af kúariðunni getur
lagst á fólk með skelfilegum afleiðingum,
því sjúkdómurinn ræðst á heilann,
þannig að hann verður eins og
svampur á eftir.
Hvað kemur það verksmiðjunni hér við?
Ein kenningin um uppruna kúariðu er sú
að kýr hafi verið fóðraðar á kjötmjöli sem
í hafi farið sláturúrgangur af riðusýktu
sauðfé. Hér hefur sauðfjárriða ítrekað
komið upp sums staðar á landinu, meðal
annars á Suðurlandi, starfssvæði kjötmjölsverksmiðjunnar. Það þarf því ef til
vill engan að undra þó svo að sala mjölsins sé takmörkuð.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

HIVsýkingar

35

Heimild: LANDLÆKNIR

Valdabarátta og togstreita
Ástæ›ur deilumála lækna og yfirstjórnar á Landspítala - háskólasjúkrahúsi eru margﬂættar. Valdabarátta og togstreita af ‡msum toga hafa birst á
margvíslegan hátt, allt frá stö›ulækkunum til
deilna um stimpilklukku.
Deilur einstakra
lækna og yfirstjórnar Landspítala
- háskólasjúkrahúss eru á viðkvæmu stigi. Takist stjórnarmönnum ekki að ná samkomulagi
við læknana sem í hlut eiga, er óttast að fleiri læknar rísi upp með
ófyrirsjáanlegum afleiðingum.
Ýmsir hafa orðið til að skella
skuldinni á sameiningu stóru spítalanna, sem er þó ekki höfuðorsök
vandans. Hún hefur hins vegar
valdið því að nú hafa sjúkrahúslæknar aðeins einn vinnuveitanda
og þeir því í viðkvæmari stöðu en
ella. Valdabarátta og ýmiss konar
togstreita eru kraumandi undir
niðri. Svo skarst verulega í odda
með kröfu stjórnarnefndar LSH í
desember 2001 um að yfirlæknar
skyldu einungis vinna innan veggja spítalans væru þeir ráðnir þar í
fullt starf. Þar með átti stofurekstur þessara tilteknu lækna að
vera úr sögunni.
Á það hefur verið bent að yfirlæknarnir hafa gert ráðningasamning við vinnuveitanda sem
setur þeim ákveðin skilyrði, þannig að þeir eiga valið. Í trausti
kjarasamnings þeirra sem LSH

HEILBRIGÐISMÁL

gerði við Læknafélag Íslands, er
stjórn spítalans stætt á að setja
fram þessa kröfu um störf yfirmanna. Hafi læknir ráðið sig í 100
prósent starf hjá spítalanum þá
gefur það auga leið að hann getur
ekki jafnframt unnið á stofu.
Vinni hann einn dag í viku utan
spítalans þá er starfshlutfall hans
einungis í 80 prósent.
Mál rekið fyrir dómi
Einn þeirra sem ekki vildi hætta
að reka stofu úti í bæ var Tómas
Zoëga, fyrrum yfirlæknir á
geðsviði LSH. Stjórnin greip þá til
þess úrræðis að færa hann til í
starfi, þannig að hann gegndi
stöðu sérfræðings. Þessu vildi
Tómas ekki una, og fór í mál við
spítalann. Það er nú rekið fyrir
Héraðsdómi Reykjavíkur og er
prófmál. Læknafélag Íslands fjármagnar málareksturinn fyrir
Tómas. Ástæðan er sú, að hann
hafði haft þessa tilhögun í starfi í
langan tíma áður en stjórnarnefndin setti fram helgunarkröfuna, auk þess sem hann var lækkaður í stöðu á spítalanum, en hann
var ráðherraskipaður yfirlæknir.

Notaðu peningana þína ...
... til þess að:
• Greiða hratt niður skuldir
• Hafa gaman af því að eyða þeim
• Spara og byggja upp sjóði og eignir
• Læra á verðbréfamarkaðinn

Læknafélagið hefur bent á dæmi
um yfirlækna á LSH sem ráðnir
eru í hlutastarf og vinna einnig úti
í bæ.
Margvíslegar deilur
Þetta er ekki eina ágreiningsefnið
milli sérfræðinga og stjórnar
LSH. Einn sérfræðingur í æðaskurðlækningum hefur sagt upp
vegna óánægju með uppsetningu
stimpilklukku, svo og að erfitt sé
að vinna í andrúmslofti þar sem
harðar deilur standa yfir. Yfirlæknir æðaskurðdeildar rak stofu
úti í bæ áður en stjórnarnefndin

setti fram helgunarkröfuna. Hann
hefur ekki viljað una henni fremur en Tómas Zoëga. Spítalastjórnin vildi að hann segði upp stöðu
yfirlæknis, sem hann hefur ekki
gert. Hann á yfir höfði sér áminningu stjórnar fyrir vanrækslu í
opinberu starfi, þar sem hann
hlýddi ekki yfirboðurum sínum.
Hann er með sín mál í höndum
lögfræðings. Hinn þriðji, sem er
almennur skurðlæknir, rekur
stofu úti í bæ. Hann og yfirmenn
hans eiga í deilum meðal annars
vegna helgunarkröfunnar.
jss@frettabladid.is

Fyrrum yfirlæknir á Landspítala - háskólasjúkrahúsi:

Læknum lí›ur illa
„Ég hitti daglega
lækna á Landspítalanum sem líður mjög illa andlega. Þeim finnst
þeir ekki fá tækifæri til að sinna
sjúklingnum eins og þeir ættu að
gera og þora ekki að segja neitt.
Ef menn gera það þá eru þeir
teknir í gegn.“
Þetta segir Ólafur Þór Ævarsson sérfræðingur sem hætti
störfum á Landspítala - háskólasjúkrahúsi fyrir þremur árum
vegna ágreiningsmála.
Hann var starfandi yfirlæknir, svo og kennslustjóri á geðdeild LSH, fyrrverandi formaður
Læknafélags Reykjavíkur, sat
um tíma í stjórn læknaráðs LSH,
auk þess sem hann var formaður
vísindasiðanefndar spítalans.
Hann telur að deilur lækna og
stjórnarmanna spítalans nú, sé
ekki eingöngu hægt að rekja til
sameiningar spítalanna. Hann
segir að helgunarkrafa stjórnarinnar á yfirlækna sé mjög skiljanleg. Hins vegar sé ósanngjarnt
að þeir megi gegna launuðum
störfum utan spítalans við allt
annað en að vera á stofu. Það hafi
skapað spennu meðal þeirra.
„Andinn meðal lækna á LSH í
dag er þannig að þeim finnst

HEILBRIGÐISMÁL

Þú getur þetta allt með peningunum sem þú átt nú
þegar því að þú átt nóg af þeim – þú þarft bara að
finna þá.
ÚR MÍNUS Í PLÚS - næstu námskeið:
Reykjavík: 13. sept. Egilsstaðir:
8. okt.
11. okt.
Ísafjörður:
22. okt.
15. nóv.
Akureyri:
5. nóv.
Vestm.eyjar: 12. nóv.
Selfoss:
19. nóv.
Skráning á www.spara.is eða í síma 587 2580

Ingólfur H. Ingólfsson hefur um
árabil haldið vinsæl námskeið um
fjármál heimilanna og hjálpað
fjölda fólks að ná tökum á
fjármálum sínum.

SKURÐLÆKNAR Skurðlæknar á Landspítala - háskólasjúkrahúsi eiga í hörðum deilum
við yfirstjórn spítalans. Verið er að reyna að ná sáttum en óvíst er hvernig málum hvers
og eins lyktar.

Penninn/Eymundsson veitir
15% afslátt af bókinni á meðan
á námskeiðunum stendur

edda.is

ÓLAFUR ÞÓR ÆVARSSON Læknarnir
eru undir álagi sem þeir hafa ekki lengur
stjórn á.

yfirstjórnin ganga of hart fram
líkt og hún vantreysti mönnum.
Ef þeir gera ekki eins og þeim er
sagt þá geta þeir ekki verið á
staðnum. Þeir eru undir álagi
sem þeir hafa enga stjórn á
-jss
lengur.“

Allar
pottaplöntur

50%
afsláttur

4stk.
erikur

999

Orkideur

999

Útsala
Sigtún - Grafarholt - Kringlan - Smáralind
- Akureyri - Keflavík - Selfoss -

Haustlaukamarkaður
75 túlipanar

990
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ

SIGU RJÓN M. EGI LSSON

Halldór Ásgrímsson hefur sagt að þekking og
reynsla Davíðs Oddssonar sé yfir alla gagnrýni hafin.

ﬁessar tilviljanir
Ólafur G. Einarsson, formaður bankaráðs Seðlabankans, uppástendur að það sé einstök tilviljun að bankaráðið hafi afráðið að
hækka laun bankastjóranna þegar Davíð Oddsson ákvað að verða
aðalbankastjóri bankans. Sama gerir Birgir Ísleifur Gunnarsson,
formaður bankastjórnar sama banka, þegar hann segir ekkert
samhengi í því að hann láti af störfum áður en stóð til, á sama
tíma og Davíð Oddsson vill starfið sem Birgir Ísleifur gegnir.
Þetta eru miklar tilviljanir.

Hann sem n‡veri› loka›i vi›skiptareikningum sínum í bankanum í mótmælaskyni, ﬂegar hann gat
ekki sætt sig vi› há laun bankastjóranna. ﬁetta er
skr‡ti› líf.
Eflaust er það líka tilviljun að Davíð Oddsson kom í veg fyrir
að eftirlaunakjör forréttindahópsins fræga yrðu endurskoðuð síðastliðið vor. Allar þessar tilviljanir hafa mikil áhrif á einkahagi
Davíðs Oddssonar. Starfslokasamningurinn við hann mun kosta
samfélagið verulegar fjárhæðir. Það sjá allir, eins og Davíð orðar
hluti svo oft. En það er ekki á allra færi að meta hverjar afleiðingar geta orðið, eða hafa jafnvel orðið, af því að uppgjafastjórnmálamenn setjist í stól seðlabankastjóra. Aftur og ítrekað. Þeir
eru fáir fræðimennirnir sem mæla með þessu, en þeir eru margir sem óttast afleiðingar þess að Seðlabankinn sé notaður sem
endastöð í starfsævi stjórnmálamanna. Svo langt ganga sumir,
sem mark er tekið á, að segja stjórnmálamennina ekki bara vanhæfa til starfsins, þeir séu óhæfir.
Allir vissu, svo notaðar séu frægar fullyrðingar, að eftirlaunalögin voru keyrð í gegnum Alþingi með slíkum ofsa að óbreyttir
þingmenn og óbreyttir ráðherrar þorðu ekki annað en að samþykkja þau. Það vissu líka allir að lögin pössuðu betur að réttindum sumra. Til að mynda að tekjur af menningarstörfum, svo sem
skrifum, kæmu ekki til frádráttar, skertu ekki himinhá eftirlaunin.
Vissulega er lífið svo ótrúlega fjölbreytt og ófyrirséð að á
flestu er von. Það er kannski þess vegna sem okkur er ætlað að
trúa að stórbætt kjör bankastjóra Seðlabankans hafi ekkert með
það að gera að Davíð Oddsson er að taka við fyrsta sæti í bankastjórninni, og það er kannski þess vegna sem okkur er ætlað að
trúa að það sé hrein og klár tilviljun að Birgir Ísleifur Gunnarsson afréð að biðjast lausnar á sama tíma og Davíð þurfti á starfinu að halda.
Merkilegt er að heyra formann bankaráðsins rökstyðja vilja
ráðsins, um hækkandi laun til handa Davíð, að þau séu svar við
háum launum í öðrum peningastofnunum, að Seðlabankinn þurfi
að keppa við viðskiptabankana um starfsfólk. Nýverið losnaði
staða bankastjóra í KB banka. Ætli Ólafur G. Einarsson, Hannes
Hólmsteinn Gissurarson og þeir aðrir í bankaráðinu, sem samþykktu ósköpin, hafi óttast það mikið að ef launin hækkuðu ekki
væri yfirvofandi hætta á að Davíð færi til starfa í þeim banka?
Hann sem nýverið lokaði viðskiptareikningum sínum í bankanum
í mótmælaskyni, þegar hann gat ekki sætt sig við há laun bankastjóranna. Þetta er skrýtið líf. ■

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

Ekki fjörugur
Viðskiptablaðið hefur stundum verið
talið nokkurs konar óopinbert málgagn
þess valdahóps í Sjálfstæðisflokknum
sem nú mun smám saman hverfa úr
pólitíkinni á eftir foringja sínum, Davíð
Oddssyni. Enn má þó lesa á milli línanna í blaðinu eitt og annað forvitnilegt um innri mál flokksins. Þannig
segir dálkahöfundur blaðsins, Týr að
væntanlegur landsfundur sjálfstæðismanna í október verði „ekki fjörugur
eða eftirminnilegur að nokkru leyti,
fyrir utan að þá lætur Davíð Oddsson formlega af embætti formanns“. Týr segir að frétta- og
blaðamenn, sem eigi von á öðru,
„verði fyrir vonbrigðum“. Svona yfirlýsing frá gamla valdahópnum
hefði í tíð Davíðs falið í sér endanlega ákvörðun, en nú er spurning

hvort dagar málfrelsisins – og hugrekkisins – séu runnir upp í flokknum.
Þorgerður varaformaður
Týr og vinir hans eru búnir að ákveða
hver verður næsti varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Það er Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra. „Fátt mun geta komið í
veg fyrir kjör hennar“. Og mótframbjóðendur karlkyns, svo
sem Kristján Júlíusson – og
Árni Mathiesen, ef hann
skyldi vera að hugsa sig
um – fá svohljóðandi
skilaboð: „Týr er nokkuð
sannfærður um að það
yrði nokkurs konar pólitískt harakírí fyrir karlmann að fara gegn henni
í varaformannskjöri. Hér

skiptir andrúmið öllu. Landsfundarfulltrúar munu keppast við tvennt; að sýna
mikla samstöðu með nýjum formanni
og leiða konu til áhrifa í flokknum.“
Illa fyllt skarð
Væntanlegur formaður Sjálfstæðisflokksins, Geir H. Haarde, fær þessa
kveðju frá blaðinu: „Hans bíður það
erfiða hlutverk að fylla skarð sem illa
verður fyllt.“ Og svo koma stóru lýsingarorðin um hinn fráfarandi á nær öllum síðum blaðsins: „Merkasti stjórnmálamaður fyrr og síðar. Einstakur ferill. Kænska og rökfimi. Styrkur. Fáir ef
nokkrir eiga glæstari feril og fáir hafa
haft jafnmikil áhrif á samtíð sína og
framtíð þjóðar. Harka, húmor og traust.
Vinsældir. Glæsilegur árangur. Sögulegasti dagurinn“. Amen.
gm@frettabladid.is

Af pólitískum tómarúmum
Nú þegar lokið er mærðarlegri
skjallumræðunni um stórfengleik
Davíðs Oddssonar – sem vissulega
var eðlileg og sjálfsögð í tilefni af
starfslokum hans í pólitík – hljóta
sjónir manna að beinast að þróun
íslenskra stjórnmála eftir Davíð.
Hin pólitíska staða er í einum svip
orðin gjörbreytt og miklar breytingar fram undan. Slíkum breytingum fylgir ávallt nokkur óstöðugleiki og óvissa og víst er að svo
mun einnig verða nú. Óvissan mun
hafa veruleg áhrif á allt litróf hins
pólitíska veruleika, enda eru
spurningarnar og álitamálin fjölbreytileg sem vakna við tíðindi
vikunnar.
Fyrsta spurningin lýtur kannski
að því hversu pólitískt óvirkur
Davíð muni í raun verða í stjórnmálum? Mikið af því valdi sem
hann hefur haft undanfarna áratugi hefur tengst persónu hans, og
í stöðu formanns bankastjórnar
Seðlabankans er hann vissulega í
aðstöðu til að kippa áfram í spotta
og láta til sín taka á bak við tjöldin.
Almælt var til dæmis að Finnur
Ingólfsson hafi haft veruleg pólitísk afskipti af framgagni mála í
Framsóknarflokknum þótt hann
hafi verið orðinn seðlabankastjóri.
Önnur spurning snýr að þeirri
stöðu sem Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra er kominn í þegar
hans helsti bandamaður í pólitík
síðustu tíu árin er farinn af vettvangi. Í hönd fara tímar flokkspólitískra átaka í tengslum við sveitarstjórnarkosningar og síðan alþingiskosningar í framhaldinu. Sé komin þreyta í stjórnarsamstarfið, eins
og margir hafa talið sig merkja,
mun það verða mun erfiðara verkefni fyrir forsætisráðherra að
halda niðri átökum og árekstrum
án aðstoðar hins sterka og drottnandi félaga í samstarfsflokknum. Í
þriðja lagi munu stjórnarandstöðuflokkarnir telja sig eiga sóknarfæri í gagnrýninni eftir að stjórnarliðið hefur ekki lengur á að
skipta Davíð Oddssyni.
Það hefur þannig myndast umtalsvert tómarúm í stjórnmálun-

Í DAG

ÍSLENSK STJÓRNMÁL
EFTIR DAVÍÐ

BIRGIR
GUÐMUNDSSON

ﬁannig er ljóst a› fram undan
er í Sjálfstæ›isflokknum tímabil átaka milli manna og fylkinga og umræ›a mun spretta
fram sem legi› hefur í láginni
um margra missera skei›.
um, sem getur haft veruleg áhrif á
framvinduna í baráttu stjórnmálaflokkanna. En þótt tómarúmsins
verði vart í almennri stjórnmálabaráttu og stjórnmálaástandi er
ljóst að það mun mest áhrif hafa á
framvinduna innanhúss hjá Sjálfstæðisflokknum sjálfum. Ein arfleifð Davíðs Oddssonar er að hann
vakti til vegs á ný stjórnunarstíl
foringjastjórnmálanna. Hann var
hinn sterki foringi, sem ávallt átti
síðasta orðið og raunar talsvert oft
það fyrsta líka. Allt stjórnmálastarf flokksins stóð því í skugga
formannsins og sjálfsmynd flokksins var meira og minna skilgreind
út frá honum. Það hafði vissulega
sína kosti og varð flokknum oft til
framdráttar. Á öðrum sviðum er
þetta hins vegar fötlun. Á meðan
foringjans nýtur við verða gallarnir ekki mjög áberandi, en þegar
hann fer koma þeir í ljós.
Þannig er ljóst að fram undan er
í Sjálfstæðisflokknum tímabil
átaka milli manna og fylkinga og
umræða mun spretta fram sem
legið hefur í láginni um margra
missera skeið. Það eru vissulega
pólitísk tíðindi að Davíð skuli sjálfur hafa útnefnt Geir Haarde sem
eftirmann sinn á formannsstóli.
Þótt Geir sé farsæll og hæfur

stjórnmálamaður getur verið erfitt
fyrir hann að ná utan um alla þá
þræði sem Davíð hefur ofið saman
á löngum ferli. Hann mun einfaldlega þurfa talsverðan tíma til að
festa sig í sessi. Hin hliðin á því að
Geir er krýndur eftirmaður Davíðs
er að Björn Bjarnason er úr leik að
þessu leyti, en oft er talað um
Björns-arminn og Geirs-arminn í
flokknum. Þó Björn játi sig sigraðan í forustuátökum er ekki víst að
stuðningsmenn hans sætti sig við
þessa niðurstöðu. Framundan eru
harðvítug átök um varaformennskuna í flokknum þar sem ráðherrarnir Árni Mathiesen og Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir, og fulltrúi
alveg nýrrar kynslóðar, Bjarni
Benediktsson munu verða meðal
keppenda. Ugglaust verður þar
teflt saman sjónarmiðum reynslunnar, kvennapólitíkur og þarfarinnar á kynslóðaskiptum. Þegar
síðan lengra líður munu fleiri mál
gjósa upp sem haldið hefur verið
niðri undir þrýstingi hins sterka
formanns. Evrópumálin eru þar á
meðal og samskipti flokksins við
hina ofurríku auðmenn sem vaxið
hafa upp í nýjum efnahagsveruleika.
Það er því ljóst að á fjölmörgum
sviðum mun glóð pólitískra átaka
ná að magnast og verða að eldum –
við það eitt að vindurinn fer úr foringjastjórnmálum
sjálfstæðismanna. Það er því ekki að undra
þótt margir sjálfstæðismenn hafi
áhyggjur af því sem framtíðin
kann að bera í skauti sér. Sporin
hræða – því þegar allt kemur til
alls er þetta jú ekki í fyrsta sinn
sem Davíð Oddsson yfirgefur
snögglega þann pólitíska vettvang
sem hann starfar á. Það gerði hann
árið 1991 þegar hann hvarf úr
borgarstjórnarpólitíkinni. Þar hefur flokknum enn ekki tekist svo vel
sé að vinna úr því tómarúmi sem
myndaðist, þrátt fyrir að Davíð
hafi þá – eins og nú – útnefnt eftirmann og þrátt fyrir að flokkurinn
hafi í raun haft á að skipa glæsilegum og frambærilegum frambjóðendum sem tóku við keflinu.
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Kastari
BONOLUX kastari
2xGU10, 50W, brass.
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ANNKÖLLUÐ L
Vnr.52100208

Vnr.52612342

Kastari

3.215

Vnr.51120354

4.287

BONALUX kastari, 3xGU10 50W, brass.

Ljós

Vnr.51071474

Loftljós

Loftljós
HONS Landhaus
4xE14-40W. Fæst í
BYKO Breidd.

Loftljós með
LOONEY TUNES myndir,
E27, 60W F20.
Fæst í BYKO Breidd, Selfossi
Glerártorgi á Akureyri.

10.670

1.724

14.225

2.298

Vnr.54623560

818

1.090

Halogen ljós, 50W, 230V, króm.

Útiljós

3.338

4.450

LARGO útiljós E27 75W grátt, IP65 20.
Fæst í BYKO Breidd, Selfossi og Glerártorgi á Akureyri.

| Breiddin-Verslun opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4200 | Timburverslun-Breidd opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 - Sími: 515 4100 | Lagnadeild-Breidd opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 | Akranes opið virka daga: 8-18 laug: 10-16 - Sími: 433 4100 | Akureyri, Glerártorg opið virka daga: 8-1830 laug: 10-17 - Sími: 460 4800 | Akureyri, Furuvöllum opið virka daga: 8-18 laug: 10-14 Sími: 460 4860

Sími:

515 4040

25

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM LJÓSUM*

ENN MEIRI LÆKKUN
AF VÖLDUM LJÓSUM
*Gildir ekki með öðrum tilboðum

Ð LJÓSAVEISLA!
Útiljós/Inniljós
Garðljós/Baðljós
Lampar/Halogenljós

g
Vnr.52228511

10.170

Flúrljós

Innréttingar o.fl.
16.950

MEDWED flúrljós, 2x36W. Fæst í BYKO Breidd,
Selfossi og Glerártorgi á Akureyri.

4.797
Vnr.54511591

Loftljós

3.590

OCTAV loftljós PL, 11W IP44, hvítt.

4.070
Vnr.52100238

3.053

Loftljós

Loftljós grænt 39x40 E27 60W.
Fæst í BYKO Breidd og Selfossi.

1.290
Vnr.51865048-9

Loftljós

890

BEIMME loftljós, gyllt eða króm.

BYGGIR MEÐ ÞÉR

| Leigumarkaður BYKO opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4020 | Hringbraut opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 562 9400 | Hafnarfjörður opið virka daga: 8-18
| Reyðarfjörður opið virka daga: 8-18 laug: 10-14 - Sími: 470 4200 | Suðurnes opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 - Sími: 421 7000 | Selfoss opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 - Sími: 480 4600 |

laug:

9-16 -

Sími:

555 4411
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Helg bla›
Helgarbl

MAÐUR VIKUNNAR

Lífi› byrjar
klukkan fimm
DAVÍÐ ODDSSON

A
N
R
A
B
M
M
I
F
FAÐIR OG AFI
KOMDU ÞÉR Í FORM FYRI
R VETURINN
Fimm frægar og flottar
koma þér í form!
Helgarblað
Bls. 20-21

LAUGARDAGUR
10. SEPTEMBER
2005 DAGBLAÐIÐ
VÍSIR 205.

TBL. – 95. ÁRG.

Davíð og Ás

tríður

Ekkert kem
ást þeirra ur
jafnvægi úr
Bls. 38

Sigrún
Bender
ástfangin
Kolla í Íslandi í bítið

– VERÐ KR. 295

Bls. 39

Nýi
foringinn

trúlofuð

Ekki enn búin að
ákveða stóra daginn
Bls. 32–33

Sjarmatröll

FYRIRBURAR

&stuðbolti

Berjast
fyrir
lífi sínu
Dökk

SKRIFAR UM ADHD SAMTÖKIN

Bls. 30–31

fortíð

3

GEISLA¡U

3TØRHÚF¡A 

BLØMSTRA¡U

SÓMI 


KOMDU

fram að
tvítugu

Bls. 26–27

NJØTTU

WWWENGLAKR
OPPARIS

Hefur
sé›
DV í dag

ﬂú

hálfan annan áratug, eins og
Davíð Oddsson hefur verið, valdi
því ekki að stjórna Seðlabankanum með góða og vel menntaða
ráðgjafa sér við hlið. En segja má
að málið snúist ekki um það. Auðvitað er það ákveðin gengisfelling
á bankanum

og yfirlýstu sjálfstæði hans og
faglegu hlutverki að hann sé
nokkurs konar elliheimili fyrrverandi stjórnmálamanna. Þetta
myndi ekki líðast í nokkru öðru
vestrænu landi.
Hvað getur Seðlabankastjóri
gert? – „af sér“ – bæta sumir við.
Hann getur hækkað eða lækkað
stýrivexti og það getur haft all-

nokkur áhrif á efnahags- og fjármálalífið. Svo getur hann ákveðið
hve mikið fé viðskiptabankarnir
þurfa að binda hverju sinni. Það
hefur sín áhrif. En blöskri ríkisstjórn ákvörðun sem Seðlabankastjóri tekur á hún auðvitað þann
kost að grípa inn í með bankaráði
sínu eða lagasetningu.
Seðlabankinn er ekki
sambærilegur
við
Hæstarétt, sem er endastöð. Völdum Davíðs í
Seðlabankanum verða
mikil takmörk sett.
Sagt er að hagfræðingum í Seðlabankanum
hafi brugðið við tíðindin. Góðu fréttirnar eru
þó þær að launin í
bankanum eru að
hækka. Fyrir hreina
tilviljun var ákvörðun tekin um það fyrir
tveimur vikum.
Davíð talaði um það
á miðvikudaginn að
hann væri frekar latur
(sem er auðvitað öfugmæli) og fór svo að
segja frá nýja starfinu
sínu, sem hann taldi að
myndi bjóða upp á ýmislegt föndur meðfram,
svo sem skriftir. Ýmsum fannst þetta frekar
óheppilegt eftir allt
ósanngjarna slúðrið um
blýantanagarana
í
bankanum. En hann
meinti þetta ekki illa og
sennilega er bara nokkuð til í því að þótt
Seðlabankastjóraembættinu geti fylgt annríki er það ekki sambærilegt við ráðherrastarf sem er vakt allan
sólarhringinn. Þetta er
starf „á milli níu og fimm“ eins og
Davíð orðaði það. Eftir klukkan
fimm hvern virkan dag er hann
kominn í frí og þá – og allar helgar – getur hann sinnt því sem
skemmtilegt er í lífinu.
Það er sjónarsviptir að Davíð
úr stjórnmálunum, en svona er
lífið. Allt hefur sinn tíma. Gangi
honum sem best í nýja starfinu!

Samtök um athyglisbrest og ofvirkni
INGIBJÖRG KARLSDÓTTIR

Jóns
FIMM BARN
Atla
A
F
Geir H. Haarde er
A
ÐIR OG AFI Dó
birtir ítarlega næ næstráðandi í Sjálfstæðisflokk
pisti
num. Helga
rmynd af

mann
rblað
sjarmatröll, sön
gvari og yndisleg inum sem tekur við af Davíð. Ge DV
ur fjölskyldufaðir
ir er
.
Bls. 22–2

Íslensk stjórnmál verða ekki eins
litrík eftir að skemmtilegasti
stjórnmálamaður landsins, Davíð
Oddsson, ákvað að draga sig í hlé
í vikunni. En það kom mörgum á
óvart að hann skyldi ákveða að
fara í Seðlabankann. Einhvern
veginn áttu menn von á því að
meiri reisn og frumleiki
myndi einkenna útgöngu
Davíðs úr stjórnmálunum.
En Davíð og gamli valdakjarninn í Sjálfstæðisflokknum eru sennilega
búnir að nota alla ásana
sína og þó ofmælt sé að
tómar hundar séu eftir
eru spilin í hendinni ekki
líkleg til að koma af stað
miklu umróti í þjóðfélaginu.
Ástæðulaust er að
rifja upp feril Davíðs
Oddssonar. Það er búið
að gera mörgum sinnum í öllum fjölmiðlum
landsins. Það er ekki heldur ástæða til að mæra hann
frekar. Hæfileikar hans og
yfirburðir í stjórnmálum
eru of augljósir til að þörf
sé á því. Og ómaklegt væri
á þessari stundu að velta
sér upp úr þessum öfáu
göllum mannsins sem fundist hafa. Í staðinn mætti á
þriðja degi eftir tíðindin –
þriðja í Davíð – velta því
fyrir sér hvernig Seðlabankastjóri hann verði.
Það er ekki nýtt að aldraður eða miðaldra stjórnmálamaður fái stól í Seðlabankanum. Eins og rakið er
annars staðar í Fréttablaðinu í dag eru jafnvel dæmi
um að menn sem enga
skólagöngu eigi að baki séu
af pólitískum ástæðum gerðir bankastjórar. Á síðari árum
hafa menn þó vandað sig betur.
Síðasta pólitíska sendingin, Birgir
Ísleifur Gunnarsson, þykir hafa
staðið sig vel og sett sig inn í
efnahagsmálin, þannig að engin
vandræði hafa skapast þótt ekki
sé hann hagfræðimenntaður. Og
enginn efast svo sem um að ráðherra efnahagsmála í næstum

Um 70% þeirra sem greinast
með ADHD eða athyglisbrest og
ofvirkni sem börn eru áfram
með þessa röskun sem fullorðnir
skv. rannsóknum. ADHD samtökin hétu áður Foreldrafélag
misþroska barna en nafninu var
breytt þegar ákveðið var á aðalfundi að samtökin skyldu jafnframt vera hagsmunasamtök
fullorðinna með ADHD og starfa
að verkefnum í þeirra þágu.
ADHD er alþjóðleg skammstöfun sem stendur fyrir Attention
Deficit Hyperactivity Disorder
eða athyglisbrest og ofvirkni.
Skrifstofa ADHD samtakanna
flutti árið 2004 að Háaleitisbraut
13 í nýtt og spennandi umhverfi
þar sem Ráðgjafarmiðstöðin
Sjónarhóll er til húsa og félögin
sem standa að Sjónarhóli. En þau
félög eru, auk ADHD samtakanna, Landssamtökin Þroskahjálp, Umhyggja – til stuðnings
langveikum börnum og Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra. Eins
og þjóðin veit hefði Ráðgjafarmiðstöðin Sjónarhóll aldrei orðið
að veruleika ef ekki hefði komið

til samstarf áðurnefndra hagsmunafélaga barna með sérþarfir
og stuðningur þjóðarinnar, fyrirtækja og ríkisins. Helstu starfsþættir og verkefni ADHD samtakanna eru :
• Upplýsinga- og fræðsluþjónusta sem er opin alla virka
daga 10 mánuði ársins milli
kl. 13 og 15. Upplýsingar og
ráðgjöf er veittar í gegnum
síma 581 1110 á sama tíma.
• Fræðslufundir, 3-4 á ári
• Útgáfa fréttabréfs, þrisvar á
ári
• Ýmis útgáfa, m.a. smárit um
ADHD og barnabók um ofvirkan dreng þetta árið
• Ráðgjafarmiðstöðin Sjónarhóll fyrir fjölskyldur barna
með sérþarfir
• Starfsemi í þágu fullorðinna
með ADHD
• Námskeið og stuðningshópar
• Norrænt samstarf
• Vefsíða samtakanna
www.adhd.is
Sjá nánar um starfsemi samtakanna á vefsíðunni. Hægt er að
skrá sig í samtökin í gegnum vefsíðuna, árgjald er aðeins kr.
2.300. Skráðir félagsmenn fá
send fréttabréf og upplýsingar í

netpósti um tilboð og starfsemi
samtakanna.
Í apríl 2005 var Ágústa Gunnarsdóttir sálfræðingur ráðin til
samtakanna til að sinna greiningum fullorðinna sem vilja fá úr því
skorið hvort þeir greinist með athyglisbrest og ofvirkni. Ástæðan
fyrir þessari ráðningu var að hjá
þeim fáu sérfræðingum sem
sinnt hafa fullorðnum með
ADHD hérlendis var allt orðið
fullt og ýmist löng bið eða ekki
hægt að komast að í greiningu.
ADHD samtökin leggja mikinn
metnað í að sú greiningarvinna
sem um ræðir verði faglega unnin og áreiðanleg í alla staði. Vitað
er að greining fullorðinna sem
hugsanlega eru með ADHD er
mjög vandasöm vegna algengra
fylgikvilla s.s. kvíða, þunglyndis,
persónuleikatruflana og vímuefnaneyslu. Leitað var ráðgjafar
hjá ýmsum aðilum um hvernig
staðið skyldi að þessari vinnu og
samráð var haft við helstu geðlækna sem við vísum fullorðnum
á. Hægt er að vísa fullorðnum 18
ára og eldri á ADHD samtökin til
að panta tíma í greiningu.
Höfundur er formaður ADHD
samtakanna.

TEIKNING: HELGI SIGURÐSSON – HUGVERKA.IS

FRÁFARANDI FORMAÐUR SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [ Hlutabréf ]
ICEX-15

Fjöldi viðskipta: 320
Velta: 2.914 milljónir

4.748 +0,33%

MESTA HÆKKUN
Hampiðjan
Síminn
Nýherji

+4,48%
+2,02%
+1,89%

MESTA LÆKKUN
Kögun
Atorka Group
Og fjarskipti

-0,88%
-0,86%
-0,41%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 41,60 +1,20% ...
Bakkavör 44,00 +0,00%... Burðarás 19,00 +1,60% ... FL Group
15,00 +0,30% ... Flaga 4,06 +0,00% ... HB Grandi 9,15 +1,10%
... Íslandsbanki 15,40 +0,00% ... Jarðboranir 20,10 +0,00% ... KB
banki 613,00 +0,30% ... Kögun 56,00 -0,90% ... Landsbankinn
23,00 +0,00% ... Marel 63,90 +0,30% ... SÍF 4,76 +0,80%
...Straumur 14,20 -0,40% ... Össur 88,50 +1,10%

Umsjón:

nánar á visir.is

Peningaskápurinn…
Tillitslausir áhættufjárfestar

Magasinkomplexinn

Veckans Åffärer sem er vikurit um viðskipti
skrifar grein um íslenska fjárfesta og fjárfestingar þeirra erlendis. Niðurstaða blaðisins er
að þar fari tillitslausir áhættufjárfestar sem láti
ekkert stoppa sig. Blaðið segir þá alla eiga
sameiginlegt að hafa kynnst afskiptum lögreglu. Er þar vísað til Baugsrannsóknar, Hafskipsmálsins og rannsóknar um meint innherjasvik í tengslum við kaup Kaupþings á JP
Nordiska. Það mál velktist í sænska kerfinu í á
annað ár og var síðan látið niður falla. Ásakanirnar voru um að fjárfestar hefðu keypt í JP
Nordiska með innherjavitneskju um að Kaupþing myndi gera yfirtökutilboð. Þegar kaupin
áttu sér stað hafði Fréttablaðið meðal annarra
fjölmiðla skrifað nokkrar fréttir um að yfirgnæfandi líkur væru á að Kaupþing hygðist
taka JP Nordiska yfir. Upplýsingarnar voru því
kunnar að minnsta kosti þeim sem lesa íslenska fjölmiðla.

Greinin er fremur neikvæð og fordómafull í garð
Íslendinganna. Hryggjarstykkið í greininni eru
gamlar ritsmíðar norskra og danskra blaða. Annars
vegar skrif Berlingske Tidende sem trylltist þegar
krúnudjásnið Magasin du Nord var keypt og hins
vegar viðtal við prófessor Thore Johnsen við Viðskiptaháskóla Noregs í Dagens Næringliv. Prófessorinn var harðlega gagnrýndur af kollegum hér á
landi fyrir að hafa ekki kynnt sér íslenskt efnahagslíf og markað nægjanlega vel. Hann óttaðist hrun á
markaði ef eitthvað blési á móti. Hrun er ekki í
sjónmáli, þótt fáir neiti því að
hlutabréf á Íslandi séu fremur
dýr.
Íslendingar eru langt því frá
hættir fjárfestingum á
Norðurlöndum og
við því að búast að
slíkar greinar birtist
öðru hverju á næstu misserum.

MARKAÐSFRÉTTIR...
Dresden Bank gaf í gær út skuldabréf
í íslenskum krónum fyrir tvo milljarða
króna. Heildarútgáfa erlendra aðila á
skuldabréfum í íslenskum krónum er
með því komin yfir þrjátíu milljarða
króna.
Farið hefur verið fram á hluthafafundi í
sænska getrauna og spilafyrirtækinu
Cherryföretagen. Burðarás hefur frá aðalfundi eignast verulegan hlut í fyrirtækinu og hefur farið fram á hluthafafund
þar sem kosin verðu stjórn sem endurspeglar núverandi eignarhald á fyrirtækinu.
Bandarískir neytendur hafa ekki verið
svartsýnni en nú síðan í mars 2003. RBC
CASH vísitalan, sem stofnunin Ipsos
mælir, lækkaði úr 72,6 stigum í ágúst í
61,4 stig nú. Ástæða svartsýninnar er
fellibylurinn Katrín og afleiðingar flóðanna í New Orleans.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Seðlabankinn í klemmu
Miki› flökt hefur veri›
á gengi krónunnar.
Se›labankinn er í
klemmu; hann á erfitt
me› a› hækka vexti en
ﬂarf a› halda aftur af
ver›bólgunni.

FJÁRFEST Í BÚLGARÍU Actavis styrkir stöðu sína í Búlgaríu með kaupum á Higia, stóru
lyfjadrefingarfyrirtæki, sem veltir tæplega sjö milljörðum króna á ári.

Actavis styrkir sig í Búlgaríu
Actavis hefur fest kaup á Higia
AD, einu stærsta búlgarska lyfjadreifingarfyrirtækinu. Kaupin
eru fjármögnuð með langtímaláni
en kaupverðið fæst ekki uppgefið.
Forsvarsmenn Actavis segja
að með kaupunum tryggi þeir sér
aðgang að tvö þúsund apótekum í
Búlgaríu og styrki mjög markaðshlutdeild sína í sölu til apóteka og
sjúkrastofnana. Kaupin gera það
að verkum að Actavis hefur í
sömu hendi framleiðslu og dreifingu á Búlgaríumarkaði.
Fyrirtækið virðist hafa fullan

hug á því að stækka enn frekar á
þessum markaði. „Búlgaría er
einn af okkar lykilmörkuðum og
stefna okkar er að styrkja okkur
þar enn frekar,“ segir Róbert
Wessman, forstjóri Actavis, í tilkynningu frá félaginu.
Greiningardeild KB banka telur að kaupin styrki mikið rekstur
Actavis í Búlgaríu og býst við að
veltan þrefaldist þar. Velta Higia
er áætluð um 6,6 milljarðar króna
á þessu ári en gert er ráð fyrir að
hún verði á bilinu 7-7,7 milljarðar
- eþa
á árinu 2006.

Björgólfur Thor talinn líklegur
stjórnarforma›ur Bur›aráss
Talið er líklegt að Björgólfur Thor
Björgólfsson taki við stjórnarformennsku í Straumi fjárfestingarbanka af Magnúsi Kristinssyni að
loknum hluthafafundi í Straumi sem
fram fer þann 15. þessa mánaðar.
Fimm manns hafa boðið sig fram til
stjórnarkjörs en það eru Björgólfur
Thor, Eggert Magnússon, Kristinn
Björnsson, Magnús Kristinsson og
Þór Kristjánsson. Er því sjálfkjörið.

Tveir fyrstnefndu og Þór sitja í
stjórn Burðaráss en Kristinn og
Magnús í stjórn Straums.
Á fundinum verður lögð fram tillaga stjórnar Straums um sameiningu við Burðarás. Hluthafar í
Burðarási munu fá um 43 prósent í
sameinuðu félagi.
Samdægurs fara fram hluthafafundir í Landsbankanum og Burðar- eþa
ási.

Mikið flökt var á gengi krónunnar
í gærdag. Við opnun markaða
veiktist krónan strax um eitt prósent eins og búist var við vegna tilkynningar Seðlabankans í fyrradag um aukin kaup á gjaldeyri til
að borga niður erlendar skuldir
ríkissjóðs. Hins vegar fóru gjaldeyrismiðlarar fljótt aftur að kaupa
krónur. Aukin eftirspurn eftir
henni gerði það að verkum að
gengið hækkaði. Í lok gærdagsins
hafði krónan styrkst um 0,5 prósent.
Gjaldeyrismiðlarar sem Fréttablaðið ræddi við í gær búast við að
verðbólgan í september mælist 0,8
til 1,0 prósent. Hagstofan tilkynnir
um það á mánudaginn. Það þýðir
4,2 til 4,3 prósenta verðbólgu miðað við tólf mánuði, sem er ekki
ásættanlegt fyrir Seðlabanka Íslands. Hans meginmarkmið er að
halda verðlagi stöðugu. Fari verðbólgan upp fyrir fjögur prósent
verður bankinn að gera ríkisstjórninni bréflega grein fyrir
ástæðum þess.
Til að halda verðbólgu í skefj-

HÖNDLAÐ MEÐ KRÓNUNA Erlendir aðilar hafa í auknum mæli viljað nýta sér hátt
vaxtastig á Íslandi miðað við útlönd og keypt íslenskar krónur fyrir um þrjátíu milljarða.
Það hefur hækkað gengi krónunnar.

um má búast við að Seðlabankinn
telji nauðsynlegt að hækka vexti.
Greiningardeildir
bankanna
reikna með að stýrivextir bankans
hækki um 0,5 prósent í lok september. Þegar vextir á Íslandi eru mun
hærri en í öðrum löndum vilja erlendir aðilar hagnast á vaxtamuninum, sem er þá nógu mikill til að
vega upp gengisáhættuna. Þeir
kaupa þá krónur sem hefur hækkað gengi hennar undanfarið. Í einföldu máli má segja að erlendir aðilar hafi í gær verið búnir að kaupa
íslenskar krónur fyrir yfir þrjátíu
milljarða króna og selt öðrum erlendum aðila. Ekki er séð fyrir

endann á þeim kaupum.
Út frá sjónarhóli Seðlabankans
takast þessi sjónarmið á; hvernig
eigi að halda verðlagi í skefjum
með hækkun vaxta án þess að
gengið hækki um of.
Í efnahagsfregnum KB banka
er því spáð að vaxtamunur við útlönd nái hámarki í byrjun næsta
árs og verði 8 prósent, en lækki
síðan hægt. Hátt gengi krónunnar
geti verkað sem hemill á vaxtahækkanir Seðlabankans. Einnig er
því spáð að meðalgengi krónunnar
það sem eftir lifi árs og á því
næsta verði nokkuð hærri en áður
bjorgvin@frettabladid.is
var spáð.

GENGI GJALDMIÐLA

GENGIÐ OG VIÐSKIPTIN

GENGISVÍSITALA

Gengi gjaldmiðla segir til um verðmæti
þeirra gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Til
dæmis kostaði einn Bandaríkjadalur í
gær tæpar 63 krónur. Þegar gengi
krónunnar styrkist verður ódýrara að
kaupa Bandaríkjadal í krónum. Dalurinn verður dýrari ef krónan veikist. Í
grófum dráttum má svo segja að gengi
gjaldmiðla stjórnist af framboð og eftirspurn. Aukist eftirspurn eftir gjaldmiðli
hækkar gengi hans (verðið á gjaldmiðlinum hækkar) og öfugt ef eftirspurn
minnkar.

Þegar gengi krónunnar er sterkt er
ódýrara fyrir innlenda aðila að kaupa
vöru og þjónustu í erlendum gjaldmiðli. Það fæst meira fyrir hverja
krónu. Hins vegar fá þeir sem framleiða vöru og þjónustu á Íslandi færri
krónur í sinn vasa þegar þeir selja sínar
afurðir í útlöndum. Þeir fá færri krónur
en ella fyrir vörur sínar. Þess vegna
kvarta hinar svokölluðu útflutningsgreinar á Íslandi yfir háu gengi.

Gengisvísitala íslensku krónunnar mælir verðgildi erlendra gjaldmiðla gagnvart krónunni. Þegar vísitalan hækkar
er verð erlendra gjalmiðla að hækka í
krónum talið. Hækkun vísitölunnar
jafngildir því lækkun á gengi íslensku
krónunnar (krónan að veikjast). Þegar
vísitalan lækkar er gengi krónunnar
hins vegar að hækka (krónan að styrkjast). Vísitalan er samsett úr myntum
þeirra þjóða sem við eigum mest viðskipti við.

ÞÓRÐUR MÁR JÓHANNESSON
HJÁ STRAUMI Hlutabréf í Straumi
hækkuðu mest í vikunni sem var eða
um sjö prósent.

Áfram hækka hlutabréf
Úrvalsvísitalan heldur áfram að
hækka og slá met. Lokagildi hennar í gær var 4.748 stig sem er
hæsta gildi frá upphafi. Í vikunni
hækkaði vísitalan um tæp 1,8 prósent.
Straumur fjárfestingarbanki
hækkaði mest allra félaga í vikunni
eða um sjö prósent en rekja má

þessa hækkun til frétta af tæplega
tveggja milljarða viðskiptum Þórðar Más Jóhannessonar forstjóra og
Magnúsar Kristinssonar, stjórnarformanns Straums, með hlutabréf í
því. Burðarás, sem mun að öllum
líkindum sameinast Straumi á
næstunni, hækkaði um sex prósent
- eþa
á sama tíma.
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Mest frelsi í íslenskri vi›skiptalöggjöf
Minnst ber á viðskiptahamlandi
reglugerðum og lögum hér á
landi af þeim löndum sem
kanadíska rannsóknarstofnunin
Fraser Institute mælir efnahagslegt frelsi hjá. Þetta kemur
fram í nýrri frelsisvísitölu
stofnunarinnar sem birt var í
gær.
Ísland er í 13.-16. sæti frelsisvísitölu Fraser Institute en vísitalan mælir efnahagslegt frelsi
þjóða út frá ýmsum þáttum í
efnahagslífi þjóðanna svo sem
frelsi einstaklinga, frelsi í viðskiptum, samkeppnishæfni viðskiptalífsins og frelsi til að eignast hluti svo sem fasteignir og
annað þess háttar.
Þetta er í níunda skipti sem
frelsisvísitalan er mæld en

mesta frelsið mældist í Hong
Kong. Singapore varð í öðru
sæti og Nýja-Sjáland, Sviss og
Bandaríkin lentu í 3.-5. sæti.
Danmörk lendir í 13.-16. sæti
með Íslandi en af öðrum Norðurlöndum lendir Finnland í 17.18. sæti en Sví1. Hong Kong
þjóð og Noregur
2. Singapore
3.-5. Nýja-Sjáland eru neðst Norð3.-5. Sviss
urlandanna og
3.-5. Bandaríkin
eru í 24.-25. sæti.
6. Bretland
Ísland lenti í 13.
7. Kanada
sæti árið 2003 í
8. Írland
13.-16. Danmörk sömu könnun en
árið 1990 var Ís13.-16. Ísland
land í 26. sæti og
13.-16. Holland
13.-16. Austurríki árið 1980 í 60.
125. Venesúela
sæti.
126. Simbabve
Meðal þeirra
127. Myanmar
þátta sem Ísland

nær hvað bestum árangri í er,
auk reglugerða og laga í viðskiptaumhverfinu, lög og reglugerðir á vinnumarkaði þar sem
Ísland nær næstbestum árangri
allra þjóða auk þess sem á Íslandi þykja lög og reglugerðir
um vernduð eignarréttindi 5.
best allra landa.
Alls eru 127 lönd þátttakendur
í könnun Fraser Institute en gögnin sem unnin voru úr könnuninni
- hb
ná aftur til ársins 2003.
FRÁ HONG KONG
Mesta frelsið samkvæmt frelsisvísitölu Fraser Institute mælist í Hong Kong. Enda
þótt Hong Kong sé nú hluti af Alþýðulýðveldinu Kína þá mælist þar mest frelsi.
Kína lendir í 86. sæti í frelsisvísitölu Fraser
Institute. Gögnin sem unnið var með við
vísitölumælinguna ná aftur til ársins 2003.

Efnahagur borgarbúa á næstu árum
SPM Í BORGARNESI Sparisjóður Mýrasýslu
tók á dögunum í notkun nýtt húsnæði í
Borgarnesi þar sem höfuðstöðvar bankans
eru. SPM vill leggja hlutafé í menntaskóla.

SPM leggur
hlutafé í skóla
Sparisjóður Mýrasýslu hefur
gefið vilyrði fyrir 40 milljóna
króna hlutafé í nýjan menntaskóla í Borgarnesi ef af byggingu hans verður. Vinnuhópur á
vegum Borgarbyggðar, Viðskiptaháskólans á Bifröst og
Landbúnaðarháskóla Íslands á
Hvanneyri hefur þegar hafið
undirbúning að stofnun einkaskóla á menntaskólastigi í
Borgarnesi.
Gert er ráð fyrir því að hinum nýja menntaskóla muni
svipa til einkarekinna menntaskóla svo sem Menntaskólans
Hraðbrautar og Verzlunarskóla
Íslands og innheimti hófleg
skólagjöld. Gert er ráð fyrir því
að nemendum gefist kostur á að
ljúka námi við skólann á þremur
árum. Þá mun nemendum gefast
kostur á að ljúka þriðja árinu í
námi sínu annað hvort við Viðskiptaháskólann á Bifröst eða
Landbúnaðarháskólann
á
- hb
Hvanneyri.

Morgunverðarfundur Íslandsbanka
Fimmtudaginn 15. september kl. 8.15 – 10.00.
Íslandsbanki býður þér til morgunverðarfundar um
horfur í efnahagsmálum og hvernig þær snerta borgarbúa.
Fundurinn verður haldinn í Þingsölum á Hótel Loftleiðum.
Einar Sveinsson, formaður stjórnar Íslandsbanka, setur fundinn.

Í hápunkti hagsveiflu

Hin öfluga örmynt
Heimsmarkaðsverð á olíu hækkaði lítillega
í gær eftir að hafa lækkað daginn áður.

Ver› á olíu
hækka›i í gær
Heimsmarkaðsverð á olíu
hækkaði í gær en hafði lækkað
nokkuð á fimmtudag þegar í
ljós kom að olíubirgðir í Bandaríkjunum voru meiri en búist
hafði verið við. Verð á hverja
tunnu af hráolíu fór upp fyrir
65 dali á markaði í gær en
orkumálráðuneyti Bandaríkjanna skýrði frá því að orkukostnaður myndi vera hærri en
hann hefði verið síðustu tíu
árin á undan. Hæst hefur verð
á hverja tunnu af hráolíu farið í
70 dali að undanförnu.
Bandaríkjamenn hafa notað
minna af bensíni en áður eftir
að fellibylurinn Katrín gekk
yfir ríki Bandaríkjanna við
Mexíkóflóa en alls er samdráttur í bensínnotkun um fjögur
- hb
prósent.

Ingvar Arnarson, hagfræðingur í Greiningu Íslandsbanka
Eru líkur á því að krónan muni styrkjast enn frekar? Hvenær eru líkur
á lækkun hennar og hvað má reikna með að sú lækkun verði mikil?

Hagstjórn þegar á reynir
Jón Bjarki Bentsson, hagfræðingur í Greiningu Íslandsbanka
Hvernig eru Seðlabanki, ríki og sveitarfélög líkleg til að bregðast við hagsveiflunni?
Eru líkur á því að þessir aðilar muni verja kaupmátt almennings fyrir gengislækkun,
verðbólgu og atvinnuleysi?

Stjórn borgarinnar og efnahagur borgarbúa
Gísli Marteinn Baldursson, varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og
Stefán Jón Hafstein, formaður borgarráðs
Hver er þáttur borgarinnar í að tryggja stöðugleika
og viðvarandi vöxt í efnahagsumhverfi borgarbúa?
Er ástæða til aðgerða á næsta kjörtímabili?

Skráning hefst mánudaginn 12. september á isb.is
og í þjónustuveri bankans í síma 440 4000.

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 4214

Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka
Helstu efnahagsstærðir í umhverfi heimila og fyrirtækja í höfuðborginni.
Hver er líkleg þróun á næstunni?

FordMustang

Veldu nýjan Ford

Nýtt tákn
Atriði af gæðalista staðalbúnaðar GT:
Loftkæling.
P235/55ZR17 dekk.
17" Premium álfelgur.
AM/FM útvarp með
geislaspilara og klukku.
Miðjustokkur með armhvílu
og geymsluhólfi.
2 glasahaldarar.
12V innstungur 2 st.
Mælaborð með krómáferð.
Körfusæti (með leðuráklæði
í Premium).

Rafstillt bílstjórasæti.
Hraðastillir.
Veltistýri.
Rafstýrðar rúður.
Rafstýrðir útispeglar.
Öryggispúðar fyrir ökumann
og farþega í framsæti.
Vindskeið að aftan.
ABS hemlakerfi.
Diskabremsur.
Spólvörn.
Samlitar gólfmottur.

Verðlisti: Nýr Ford Mustang GT 2006 á frábæru verði* Hægt að fá aukalega í GT:

Kaupverð

Beinskiptur

Mustang GT V8 Coupe Deluxe
Mustang GT V8 Coupe Premium

3.490.000 kr. 3.640.000 kr.
3.690.000 kr. 3.840.000 kr.

Mustang GT V8 Convertible Deluxe
Mustang GT V8 Convertible Premium

3.970.000 kr. 4.120.000 kr.
4.170.000 kr. 4.320.000 kr.

Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000
667
500

20
03
20
04

0

Sjálfskiptur

Íslendingar velja Ford umfram önnur leiðandi
bílamerki (74,1% aukning 2004) og er Ford
meðal vinsælustu bílamerkja á Íslandi. Endursalan staðfestir það einnig. Vertu í hópi þeirra
bestu. Veldu nýjan Ford.

5R55S 5-gíra sjálfskipting.
17 álfelgur Machined.
18 álfelgur Polished.
18 álfelgur Premium.
Felgulásar.
Hliðaröryggispúðar í sætum.
Interior Upgrade Package.
Interior Sport Package.
Interior Color Package.

Shaker 500 hljómkerfi AM/FM
útvarp með 6 diska spilara,
MP3 spilara og 8 hátölurum.
Shaker 1000 hljómkerfi
AM/FM útvarp með 6 diska
spilara, MP3 spilara og 8
hátölurum og 2x10
bassakeilur.
Þjófavarnarkerfi.

Tímabil

Nýttu haustuppskeruna
Skoðaðu Ford Mustang í bílaverslun Brimborgar

Ford Mustang V6 Coupe
Kaupverð frá 2.790.000 kr.*

Ford Mustang V6 Convertible
Kaupverð frá 3.270.000 kr.*

Við staðgreiðum gamla bílinn veljir þú bíl frá Brimborg.
Þú veltir fyrir þér hvernig best er að losna við gamla bílinn.
Brimborg kaupir hann af þér staðgreitt** veljir þú bíl frá
Brimborg. Þú færð peninginn beint í vasann - eða greiðir

Ford Mustang GT V8 Coupe
Kaupverð frá 3.490.000 kr.*

Ford Mustang GT V8 Convertible
Kaupverð frá 3.970.000 kr.*

upp lánið á gamla bílnum. Þú losnar við allt umstang við að
selja og minnkar þinn kostnað. Komdu og skoðaðu Ford í
dag. Komdu í Brimborg - skoðaðu nýja hönnun og kynntu
þér hvernig þú getur fengið þér nýjan Ford.

* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. ** Staðgreitt 45 dögum eftir afhendingu nýja bílsins. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar.

Komdu á frumsýningu
Nýr Ford Mustang í Brimborg

GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Komdu í dag og skoðaðu nýjan Mustang blæjubíl í
Brimborg Reykjavík. Skoðaðu Mustang - topplausan.
Komdu í kaffi. Ford Mustang blæjubíll í Brimborg
í dag. Opið frá kl. 12 til 16.

um gæði

Íslendingar velja Ford umfram önnur vestræn
bílamerki. Spennandi hönnun, aukin gæði og
örugg þjónusta Brimborgar er trúleg ástæða
þess að Ford sækir á Toyota sem vinsælasta
bílamerkið á Íslandi. Upplifðu nýtt tákn um gæði
- veldu Ford.

Og þá gerist eitthvað nýtt.
Nýtt og betra er betra. Þetta er þróunin. Sum
gömul tákn falla önnur ekki. Nýjasta nýtt er
gamla táknið Mustang. Nýr Mustang. Bróðir

Mondeo! Komdu og skoðaðu Ford Mustang
GT Premium. V8. 4,6 lítra vél. 24 ventlar. 300
stóðhestar undir húddinu  þrjú hundruð hestöfl!
Leyndardómsfullur. Svartur með blæju. Rauð
sæti. Rauð hurðarspjöld. Rauðar motturnar.
Rauður í hólf og gólf. Sexí. 5R55S 5 gíra sjálfskipting. Bright Machined Cast 17 tommu felgur.
Shaker 500 hljómflutningsgræjur, 6 diska CD
spilari, MP3 spilari, 8 hátalarar. Almennt færðu
ekki meira fyrir peninginn. Mustang er annað
orð yfir orku og massa í öðru veldi. Skoðaðu
úrvalið. Vertu á Mustang. Verð frá 2.790.000 kr.

Komdu í Brimborg  skoðaðu Mustang, finndu
Mustang, kauptu Mustang og þú ert miðpunktur
alheimsins, öll kvöld, alla daga í mörg mörg mörg
ár. Veldu Ford.
Kynntu þér örugga þjónustu Brimborgar. Vertu
í hópi þeirra bestu, í dag og um alla framtíð.
Vertu á Mustang.
Berðu saman bíla. Komdu í Brimborg. Veldu
nýjan Ford - nýtt tákn um gæði.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
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STEPHEN JAY GOULD
(1941-2002) fæddist þennan dag.

„Kenningarnar sem við teljum að við þekkjum best eru þær sem eru oftast rangar – því
við rannsökum þær aldrei eða vefengjum.“
Stpehen Jay Gould var bandarískur steingervingafræðingur,
sem fjallaði töluvert um þróunarkenninguna.

timamot@frettabladid.is
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Guernicu skila› til Spánar

1846 Elias Howe fær einkaleyfi á handknúna saumavél sína.

Á þessum degi árið 1981 var hinni risastóru veggmynd Guernica eftir listamanninn Pablo Picasso skilað til Spánar en hún
hafði verið í láni í Bandaríkjunum í fjóra
áratugi. Picasso málaði myndina árið 1937
undir áhrifum frá árás Þjóðverja á basneska þorpið Guernica sem talið er að hafi
verið gerð einræðisherranum Franco til
framdráttar í borgarastyrjöldinni á Spáni.
Picasso var hneykslaður á grimmdarlegri
árásinni og gerði hana því að meginefni
veggmyndar sinnar sem hann lauk á aðGuernica eftir Pablo Picasso.
eins þremur vikum. Myndin er 3,5 sinnum 7,7
Picasso bað um að Guernica og önnur verk hans
metrar að stærð og lýsir mikilli skelfingu borgaranna. Hún er máluð í svörtu, hvítu og gráu og sýnir yrðu geymd þar uns stríðinu lyki. Eftir stríð var
flestum verkanna skilað til Evrópu fyrir utan Guernmartraðarkenndar ímyndir sem vekja fólk til umhugsunar um óhugnað stríðsins.
icu, sem að ósk listamannsins átti að geyma í
Árið 1939 var myndin send til New York á sýningu. Bandaríkjunum þar til lýðræði yrði endurreist á
Síðar sama ár braust síðari heimsstyrjöldin út og
Spáni.

AFMÆLI

Jóhann Eyþórsson, Sléttuvegi 17,
Reykjavík, lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund föstudaginn 2. september.
Daði Þór Guðlaugsson, Mávahlíð 6,
Reykjavík, lést af slysförum mánudaginn
5. september.

Páll Samúelsson, stofnandi
Toyotaumboðsins, er 76 ára.
Gerður G. Bjarklind útvarpskona er 63 ára.

Guðrún Jónsdóttir, Birnustöðum, Laugardal, andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu
á Ísafirði þriðjudaginn 6. september.
Elísabet Jónsdóttir lést á dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri, miðvikudaginn 7.
september.

Barði Jóhannsson tónlistarmaður er 30 ára.

FÆDDUST ﬁENNAN DAG

Margrét Einarsdóttir, frá Litlalandi, lést
á heimili sínu Leirutanga 33, Mosfellsbæ, miðvikudaginn 7. september.

JAR‹ARFARIR

1914 Robert Wise leikstjóri.

1958 Chris Colombus kvikmyndaleikstjóri.

11.00 Jóhannes Ásbjörnsson, fyrrverandi bóndi, Stöð, Stöðvarfirði,
Aflagranda 40, Reykjavík, verður
jarðsunginn frá Stöðvarfjarðarkirkju.
13.30 Friðjón Hauksson, Háeyrarvöllum
26, Eyrarbakka, verður jarðsunginn frá Eyrarbakkakirkju.

1960 Colin Firth leikari.

1968 Guy Ritchie kvikmyndaleikstjóri.

1908 Fyrstu almennu leynilegu kosningarnar til Alþingis fara fram.
Kosningaþátttaka er meiri en
nokkru sinni eða 75,5 prósent.
1908 Samþykkt er í þjóðaratkvæðagreiðslu að lögleiða bann við innflutningi áfengra drykkja. Áfengisbannið var afnumið í febrúar
1935.
1813 Bandarísk herlið sigra Breta í bardaganum við Erie-vatn.
1950 Minnisvarði um Bjarna Sívertsen
riddara er afhjúpaður í Hellisgerði.
1977 Fallöxi er notuð í síðasta sinn í
Frakklandi til að aflífa fanga.
2002 Sviss fær inngöngu í Sameinuðu
þjóðirnar.

MARGRÉT V. HELGADÓTTIR LÆTUR AF RITSTJÓRN HAFNARPÓSTSINS:

Blés nýju lífi í útgáfuna
„Þetta hefur verið afskaplega
skemmtilegur tími,“ segir Margrét V. Helgadóttir, sem látið hefur af störfum sem ritstjóri Hafnarpóstsins eftir hálft þriðja ár.
Hafnarpósturinn er málgagn Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn. Blaðið kemur út sex sinnum
á ári og er upplagið þúsund eintök
sem send eru til félagsmanna Íslendingafélagsins.
Margrét hélt utan til náms fyrir fjórum árum síðan. Áður var
hún blaðamaður hjá Fróða og því
fannst henni það kjörið tækifæri
þegar henni bauðst að ritstýra
Hafnarpóstinum. „Ég kann að
meta andann sem fylgir því að
vinna í fjölmiðlum og fannst þetta
líka rakin leið til að halda íslenskunni við.“
Á skömmum tíma hefur Margrét blásið nýju lífi í blaðið. „Þegar ég tók við því var það í rauninni
bara lítið fjölrit með tilkynningum, sem var dálítil synd því á níunda áratugnum var þetta veglegt
blað og það er gaman að skoða
gömlu tölublöðin. Ég hafði mikinn

MARGRÉT V. HELGADÓTTIR Vann sem blaðamaður á Íslandi og fannst rakið að halda
sig á kunnulegum slóðum með því að ritstýra Hafnarpóstinum.

www.steinsmidjan.is

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

Eggert Jónsson
Suðurgötu 8, Keflavík,

er látinn.
Guðrún Jónsdóttir
Þorsteinn Eggertsson
Guðfinna Jóna Eggertsdóttir
Jón Eggertsson
Guðrún Eggertsdóttir
og fjölskyldur

Jóh. Fjóla Ólafsdóttir
Sigvaldi Hrafn Jósafatsson
Hólmfríður Guðmundsdóttir

Við færum alúðarþakkir öllum þeim sem vottuðu
samúð og létu í ljós vinarhug við andlát og útför
systur okkar og mágkonu,

Þyri Þorláksdóttur Myers
Við þökkum ekki síst þeim sem önnuðust hana svo vel í
veikindum hennar.
Ragnheiður Kristjana Þorláksdóttir
Helgi Þorláksson og Auður Guðjónsdóttir
Nanna Þorláksdóttir og Hjörtur Torfason
Ingi Sörensen og Ellen Sörensen

SÍÐASTA TÖLUBLAÐIÐ Íslensk kvikmyndahátíð í Danmörku er burðarefni síðasta tölublaðsins sem Margrét ritstýrði.

áhuga á að færa það til fyrra
horfs og réðst í verkið.“ Hún byrjaði á því að stækka brotið, fjölgaði
blaðsíðum, lét prenta blaðið í
prentsmiðju, virkjaði fólk til að
senda inn efni og skrifaði sjálf.
Allt var þetta gert í sjálfboðavinnu en erfiðið bar árangur. Bókhaldið hefur allar götur síðan verið réttu megin við núllið og gott
betur, enda reyndist auðveldara
að selja auglýsingar í blaðið eftir
að Margrét tók útgáfuna traustum
tökum.
Um síðustu áramót tók Margrét við nýju starfi og ákvað því

að láta af ritstjórn, enda er það
æði tímafrekt þótt það eigi að
heita hliðarverkefni. „En þetta
hefur bara verið svo skemmtilegt
og ég er búin að kynnast svo
mörgu skemmtilegu fólki í gegnum blaðið. Ég held líka að það sé
rétt að hætta á meðan ég hef enn
gaman af þessu og þetta er ekki
orðið kvöð,“ segir hún glaðbeitt.
Hafnarpósturinn leitar nú að
nýjum ritstjóra og Margrét hvetur alla áhugasama til að setja sig í
samband við Íslendingafélagið en
nánari upplýsingar um það má
finna á islendingafelagid.is. ■

Hausthátí› KFUM og K í Húsd‡ragar›inum
Félögin KFUM og KFUK bjóða íslensku þjóðinni án endurgjalds til
hausthátíðar í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum sunnudaginn 11.
september klukkan tíu til fimm en
skipulögð dagskrá hefst klukkan
14.00. Þetta er gert í tilefni af því
að vetrarstarf félaganna er að
hefjast en að venju er boðið upp á
fjölbreytta starfsemi fyrir stráka,
stelpur og fullorðna.
Skipulögð dagskrá hausthátíðarinnar hefst með því að börn úr
leikskólum KFUM og K taka lagið. Brúðurnar í Brúðubílnum
skemmta krökkunum og Tóti
trúður og vitlausi hestamaðurinn
mæta á svæðið svo fátt eitt sé
nefnt. Dagskránni lýkur með
skrúðgöngu yfir að félagsheimili
KFUM og K þar sem haldin verður fjölskyldusamkoma með fjölbreyttri dagskrá.
Botninn verður sleginn í
þennan viðburðaríka dag með

BOÐIÐ TIL HÁTÍÐAR Vetrarstarf KFUM og KFUK er að hefjast. Af því tilefni er boðið til
hausthátíðar í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum.

grillveislu en meðan pylsurnar
hitna geta börnin fengið að sitja

á hestum sem ganga með þau um
lóðina. ■
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Hvíta hættan

DR. JANE PLANT, PRÓFESSOR Í JARÐEFNAFRÆÐI Þessi virti fræðimaður er nú stödd á Íslandi og hélt fyrirlestra á vegum Heilsuhússins um breytt
mataræði í baráttunni við brjóstakrabbamein. Sjálf stóð Dr. Plant við dauðans
dyr árið 1987 og ákvað þá að nota eigin vísindaþekkingu til að reyna að
bjarga lífi sínu með því að útiloka mjólkurafurðir úr mataræðinu.

„Má ekki bjó›a ﬂér súkkula›i? Í ﬂví eru engar
mjólkurafur›ir,“ segir Dr. Kristín Vala Ragnarsdóttir
ﬂegar hún réttir kristalsskál me› tælandi súkkula›ibitum a› vinkonu sinni Dr. Jane Plant, en bá›ar
eru me› virtustu prófessorum í jar›efnafræ›i á
Bretlandseyjum. Jane teygir sig í vænan súkkula›imola, en í tólf ár hefur hún ekki snert mjólkurafur›ir og finnst ﬂær reyndar vi›bjó›slegar. ﬁórdís
Lilja Gunnarsdóttir gæddi sér á mjólkurlausu
súkkula›inu me› prófessorunum.
„Mér finnst bragðið allsendis viðbjóðslegt og tilhugsunin um mjólk
enn ógeðslegri. Ég spyr fólk hvort
það sjái sjálft sig leggjast undir
belju og sjúga á henni spena. Ekkert
annað spendýr en maðurinn nærist
á mjólk annars spendýrs og afkáraleg venja, enda fæða fyrir kálfa,“
segir Dr. Plant, sem áður lifði á
hvers kyns mjólkurafurðum.
„Ég fékk mér morgunkorn með
mjólk, drakk mjólk út í te, smjör á
brauð, osta, jógúrt, rjóma og ís þess
á milli. Hafði látið glepjast af áróðri
mjólkurframleiðanda um að mjólkurafurðir væru hollar og vitaskuld
umhugað um hollt mataræði þegar
ég fékk krabbamein. Mjólkinni var
hampað í heilsuritum og virtir Bretar töluðu um mjólkuriðnaðinn sem
„góðan“, en ég sé ekkert gott við að
kýr séu neyddar til að framleiða
sextíu lítra af mjólk á dag, þegar
fyrir hálfri öld að þær framleiddu
aðeins fimm lítra.“
Biðstofa dauðans
Það var í steypibaði sem Dr. Plant
fann hnút í brjósti sínu, þá 42ja ára,
árið 1987.
„Hryggð og áfall helltust yfir
mig. Þetta gat ekki gerst! Ég sem
lifði svo heilbrigðu lífi! Mundi ég
missa brjóstið, sem ég og gerði;
skildi meinið hafa dreift sér víðar?
Af hverju hafði ég ekki verið virk í
sjálfsskoðun?“ rifjar Dr. Plant upp,
en æxlið í brjóstinu reyndist staðbundið. Eftirköstin áttu að vera engin. Hún var laus. Sloppin fyrir horn.
„Fjóru og hálfu ári síðar fannst
illkynja æxli í handarkrikanum og
innan þriggja vikna annað. Eftir sex
geislameðferðir fannst hnútur í
hálsinum og tveimur vikum síðar
annar mun stærri. Það var þá sem
ég vildi hætta allri meðferð, en lét
segjast og hóf lyfjameðferð,“ segir
Dr. Plant, en krabbameinslyfin
verkuðu ekki sem skyldi.
„Þegar æxlið hörfaði ekki spurði
ég einn læknanna hvað biði mín.
Hann sagði mig heppna ef ég lifði
þrjá mánuði í viðbót. Mér fannst

það ekki geta verið satt. Það var
eitthvað svo óraunverulegt,“ segir
Dr. Plant sem fljótlega meðtók örlög sín.
„Þá tilkynnti ég það börnunum
og bað vini mína að hjálpa manninum mínum með börnin eftir að þau
yrðu móðurlaus. Síðan reyndum að
taka þessu með skynsemi og ró.“
Mjólkurlaust Kína
Dr. Plant hafði um tíma starfað að
rannsóknum á sviði jarðefnafræði í
Kína áður en hún veiktist af
brjóstakrabbameini. Þegar kínverskir starfsbræður hennar fréttu
af dauðadómnum sendu þeir Dr.
Plant kínverskar jurtir sem notaðar
eru til lækninga þar eystra.
„Þá fyrst rann upp fyrir mér
ljós, en allan tímann hafði ég átt í
fórum mínum upplýsingar um lága
tíðni brjóstakrabbameins meðal
kínverskra kvenna. Hvað voru þær
að gera öðruvísi en vestrænar konur? Og það rifjaðist upp fyrir mér
að Kínverjar neyta ekki mjólkurafurða og hafa ekki ensím til að
melta hana,“ segir Dr. Plant, en þess
má geta að mjólk var kölluð „lögur
úr júgrum kúa“ í Kína hér áður fyrr
og var nóg til þess að fólk hryllti sig,
en undanfarin ár hefur mjólkuriðnaðurinn herjað með mikilli markaðssetningu á Kínverja og breytt
nafninu í kúamjólk.
„Heilaþvotturinn hefur komist
til skila og nú eru Kínverjar farnir
að neyta mjólkurafurða í miklum
mæli. Kínverskur starfsbróðir
minn sagðist verða að drekka mjólk
til að fá sterkari bein, en ég sagði
honum að það væri áróður og bað
hann að hlusta á líkama sinn og eigin heilsu. Ég hef aldrei séð þessa
kínversku félaga mína líta jafn illa
út eða vera eins lasna og eftir að
þeir byrjuðu í mjólkurvörunum,“
segir Dr. Plant, en tíðni brjósta- og
blöðruhálskrabbameins í Kínverjum hækkar í samræmi við Vesturlandabúa þegar þeir flytjast búferlum til Vesturheims og aðhyllast
vestrænt mataræði.

Lyfið er fæðan
Andspænis dauðanum ákvað Dr.
Plant að útiloka allar mjólkurafurðir úr mataræði sínu, en á þeim tímapunkti borðaði hún tvær jógúrt á
dag.
„Eftir fimm daga fann ég mikinn
kláða í æxlinu sem byrjaði að mýkjast. Ég ákvað að mæla staðsetningu
æxlisins sem stöðugt minnkaði, og
innan sex vikna var það horfið með
öllu. Krabbameinslæknirinn varð
steini lostinn, sagðist ekki finna
æxlið; ég var laus við krabbameinið.
Hann hvatti mig til að halda áfram
að sleppa mjólkurmat ef ég teldi
það hjálpa mér, en sagði æxlið geta
komið aftur þegar lyfjameðferð
lyki,“ segir Dr. Plant sem tólf og
hálfu ári seinna er enn laus við
krabbamein.
„Ég fer enn í skoðun hjá krabbameinslækninum og hann býðst
reglulega til að útskrifa mig, en ég
vil það ekki því þá storkar maður
örlögunum,“ segir hún hlæjandi.
Það eru gömul sannindi og ný að
maðurinn er það sem hann borðar.
Faðir læknisfræðinnar, Hippókrates, sagði fyrir 2.500 árum: „Látið fæðuna vera lyf ykkar.“ Bragð
hans við veikindum fólks var að
taka mjólk og mjólkurafurðir úr
mataræði þess og síðan hafa margir
virtir fræðimenn reynt að miðla
þessum boðskap, en mætt miklum
hindrunum.
„Ég hef fengið mikil viðbrögð
við kenningu minni, og sumir segja
hana skorta sannanir og vera aðeins
byggða á minni persónulegu
reynslu. Mikinn fjölda heimilda má
finna í vísindasamfélaginu sem
sannar að vaxtarþátturinn IGF1 í
mjólk er mikilvægur beri þegar
kemur að krabbameini í brjóstum
og blöðruhálskirtli,“ segir Dr. Plant,
en IGF1 eru agnarsmá mólikúl
prótín sem finnast í líkamanum.
„IGF1 í kúm er sá sami og finnst
í mönnum, en eftir því sem nytin í
kúm er meiri, finnst meira magn
IGF1 í mjólk. Í kúm er þetta náttúrulegur vaxtarhvati fyrir nýborna
kálfa fyrstu tvö árin í lífi þeirra, en
afar óheppilegur fólki. IGF1 í mönnum nær hámarki við kynþroska og
óhentugt að hafa IGF1 nautgripa í
blóðrásinni fyrir tíðahvörf eða á
breytingaskeiðinu. IGF1 hvetur og
krabbameinsfrumur til að vaxa
hraðar. Hann finnst í allri mjólk,
einnig þeirri íslensku.“
Samviskubit varð að bók
Reynsla Dr. Plant af mjólkurlausu
mataræði vakti áhuga annarra
krabbameinssjúklinga og alls var
hún með 63 sjúklinga undir sínum
verndarvæng á tímabili.
„Eftir slæman vinnudag hringir

kona og biður um hjálp. Ég var
þreytt, önug og sagðist ekki geta
hjálpað fleirum. Ég væri í vinnu og
ætti fjölskyldu. Eftir að við kvöddumst fékk ég samviskubit yfir þessari hroðalegu framkomu og reyndi
með öllum ráðum að finna númer
hennar, en án árangurs. Þegar ég
kom heim, ennþá niðurlút, stakk
dóttir mín upp á að ég skrifaði niður
allt sem ég vissi og dreifði til sjúklinga,“ segir Dr. Plant sem í kjölfarið skrifaði metsölubókina „Your
Life in Your Hands“ sem nú hefur
verið þýdd á fimmtán tungumál og
selst á sjöttu milljón eintaka. Dr.
Jane Plant hefur einnig skrifað uppskriftabókina „Eating for Better
Health“ og bækur um hvernig unnt
er að komast yfir krabbamein í
blöðruhálskirti ásamt beinþynningu.
„Það er alltaf tímabært að breyta
mataræðinu og fólk á öllum aldri
ætti að gefa sjálfu sér það tækifæri
að vera heilsuhraust. Börn, líkt og
kálfar, fá mjólkuróþol tveggja ára
og þessa fræðslu þurfa börn að fá
strax í grunnskólum. Við verðum að
segja börnum sannleikann um
slæma fæðu og góða. Það er best að
sleppa alfarið mjólkurvörum því
þannig má koma í veg fyrir sjúkdóma seinna meir. Segjum nei við
unnum skyndibita og mjólkurvörum og borðum þess í stað ferskt
grænmeti og ávexti, jurtir, góð
krydd og lífræna matvöru. Hættum
að setja ofan í okkur eitraðan, ofunninn mat.“
Eitruð líknarmeðferð
Dr. Jane Plant er prófessor í jarðefnafræði við Imperial College í
Lundúnum og næringarsérfræðingur við Dove Clinic for Integrated
Medicine í sömu borg, þar sem
sjúklingar með krabbamein í brjóstum og blöðruhálskirtli koma til
hennar og fá ráðgjöf vegna mataræðis.
„Ég vek alls ekki falskar vonir
með sjúklingunum, heldur von, því
þeim sem fara eftir mataræðinu í
einu og öllu gengur vel að losna við
krabbameinið, jafnvel þótt þeim
hafi verið gefnar bágar lífslíkur,“
segir Dr. Plant sem fyrir skömmu
var boðið í hádegismat á líknardeild
bresks sjúkrahúss.
„Á borðum var ekkert grænmeti
né ávextir, aðeins mjög unnin matvara, ostar og mjólkurmatur, svo ég
ákvað að fá mér ekki neitt. Sagði
sjúklingunum að mér þætti ekki
skrýtið að þau færu út í líkpoka úr
því að þau borðuðu þennan mat,“
segir Dr. Plant ákveðið og bætir við
að flestir vilji hjálpa sjálfum sér og
breyta mataræðinu.
„Æ fleiri læknar mæla með

mataræði mínu fyrir sjúklinga sína,
en engu að síður standa hagsmunaaðilar í vegi fyrir þeim sem vilja
mjólkurvörur burt úr mataræði
mannsins. Breskur prófessor gagnrýndi bók mína og rakkaði niður, en
þegar ég athugaði bakgrunn hans
kom í ljós að doktorsnám hans og
allar rannsóknir höfðu verið kostaðar af mjólkurframleiðendum, auk
þess sem hann hafði fengið verðlaun mjólkuriðnaðarins. Það erfitt
fyrir manneskju sem á allt sitt undir mjólkuriðnaðinum að standa upp
og segja fólki að drekka ekki mjólk.
Það vinnur gegn sannfæringu sinni
og ekki hægt að treysta því, en því
miður er mjög algengt að rannsóknir í heilbrigðisstéttum séu kostaðar
af mjólkurframleiðendum.“
Mataræði fram yfir jákvæða hugsun
Dr. Plant ráðleggur krabbameinssjúklingum að þiggja meðferðarúrræði sjúkrahúsanna, en vill sjá
ákveðna næringarráðgjöf þeim til
handa.
„Í tilvikum sykursýki og hjartasjúkdóma er sjúklingum alltaf ráðlagt að breyta mataræði. Eins þarf
að gera með krabbameinssjúklinga.
Við verðum að gefa þeim bestu ráðin og bestu batahorfurnar. Sjálf
hefði ég getað beðið dauðans í uppgjöf, en gerði það ekki. Það er vel
hægt að snúa á dauðann með
breyttu mataræði, sem er miklu
áhrifaríkara en jákvæð hugsun.
Sykursýkis- og hjartasjúklingum er
aldrei sagt að hugsa jákvætt; slíkt
er bara sagt þegar önnur ráð eru
ekki til.
Á endanum verða sjúklingarnir
sakbitnir yfir því að hafa ekki hugsað nógu jákvætt og upplifa streitu
sem er afar óheppileg krabbameinssjúkum. Ég ráðlegg fólki að
setja ekki allt sitt traust á lækna,
heldur vinna með þeim. Taka stjórnina og bera ábyrgð á eigin lífi og
heilsu,“ segir Dr. Plant, sem á degi
hverjum fær hundruð þakkarbréfa
frá krabbameinssjúkum sem öðlast
hafa bata eftir að mjólkin hvarf úr
mataræði þeirra.
„Ég vil enginn Messías vera, því
ég hef ekki öll svörin. Ég er viðkvæm og ekkert endilega svo góð
manneskja en vil umfram allt
hjálpa öðrum. Þegar maður hefur
gengið í gegnum þá martröð að fá
brjóstakrabbamein, óskar maður
engum þess sama.
Ég var einungis heppin að hafa
verið í Kína á réttum tíma og hafa
mína fagþekkingu. Kæmi ég þangað
í dag hefði ég ekki greint ástæðuna
vegna harðvítugrar markaðssetningar mjólkurframleiðenda. Aðstæðurnar þá hjálpuðu mér að setja
púslið saman.“
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FJÖLSKYLDAN Á LEIÐ Á SAMKOMU Hjónakornin
Kristján Geir og Sóley Mathiesen halda á samkomu í
Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu í Garðabæ
með prúðbúinn barnahópinn. Fyrir framan föður sinn
stendur Daníel en Anja Dögg er við hlið móður sinnar
og Yrja María unir sér í fanginu.

FRED E. WOODS Fred kom hingað til lands í tilefni
þess að 150 ár eru liðin frá því fyrstu íslensku pílagrímarnir héldu til fyrirheitna landsins. Hann segist vera Íslandsvinur númer eitt. Fyrir aftan hann er mynd af
þekktasta musteri Mormóna en það er í Salt Lake City.

Dyggasti a›dáandi konu sinnar
ﬁau kenna ﬂau sig vi› Kirkju Jesú Krists hinna Sí›ari daga heilögu en flest
ﬂekkjum vi› ﬂau sem mormóna. Fred E. Woods er forstö›uma›ur Menningarsögustofnunar mormóna í Utah en hann var hér á landi í tilefni ﬂess a› 150 ár
eru li›in frá ﬂví fyrstu íslensku pílagrímarnir fóru til Spanish Fork í Bandaríkjunum. Hann gaf Jóni Sigur›i Eyjólfssyni inns‡n í heim mormóna.

É

g var bara ungur hippi í
Kaliforníu og flakkaði um
eins og þeirra er háttur,“
segir Fred þegar hann er spurður
hvers vegna hann hafi tekið þessa
trú fyrir þrjátíu árum. „Á þeim
tíma brunnu á mér þrjár mikilvægar spurningar sem ég tel nú
að flestir spyrji sig einhvern tím-

ann á ævinni en þær eru: hvaðan
kem ég, hvers vegna er ég hér og
hvert er ég að fara? Ég var því í
raun að leita sannleikans eins og
svo margir flakkarar. Svo kynntist ég tveimur mormónum þar
sem ég var í byggingarvinnu. Fyrir tilstilli þeirra fór ég á samkomu
og til að kynna mér málin enn bet-

ur las ég Mormónabókina. Því
sem gerðist eftir það er í raun
ekki hægt að lýsa með orðum; ég
hafði öðlast fullvissu.“
Margir hippanna í vinahópi
Freds litu undrandi á félaga sinn,
sem tók stökkbreytingum eftir
frelsunina, en þó segir hann að vinir sínir hafi ekki snúið við sér baki.
„Vinir mínir sáu að ég var alsæll
og það er nokkuð sem sannir vinir
gleðjast yfir og margir þessara
manna eru góðir vinir mínir enn í
dag. Þeim sem eitthvað höfðu út á
þetta að setja var eflaust ekki umhugað um velferð mína svo það
voru ekki vinir í raun. En við
mormónar eigum ekki í vandræðum með að umgangast fólk þó lifnaðarhættir þess séu okkur ekki að
skapi. Ég hélt því áfram að spjalla
við mína vini þó þeir héldu á vínglasi en ég á Mormónabókinni,“
segir Fred og hlær.
Farsælast að konan sé heima
„Fjölskyldan er mormónum allt,“
segir Fred og fær aðdáunarglampa
í augun þegar hann er spurður út í
Johönu konu sína. „Hún er alveg
stórkostleg, við höfum verið gift í
25 ár og eigum fimm börn en samt
er hún eins og lífsglaður unglingur.
Ég er í rauninni hennar dyggasti
aðdáandi. Hún er líka orðin amma
en það stöðvaði hana ekki í því að
hlaupa Reykjavíkurmaraþonið;
hún fór létt með það.“
Johana er húsmóðir en mormónar leggja mikið upp úr því að móðirin sé ávallt til staðar fyrir börnin

og haldi heimilinu í góðu horfi. „Ég
hef oftsinnis fengið að heyra það
frá mörgum konum að ég sé að
kasta lífinu á glæ með því að vera
eingöngu húsmóðir í stað þess að
huga að eigin starfsframa,“ segir
Johana. „En það fær ekki svo mikið á mig því að ég finn lífsfyllingu í
því sem ég er að gera. Eins hafa

Fólk sér ﬂa› svo
sem ekkert úti á
götu hvort ég sé mormóni
e›a ekki en vinnufélagar
og a›rir sem umgangast
mig ver›a varir vi› ﬂa›
svona smátt og smátt. Oft
renna til dæmis tvær
grímur á fólk ﬂegar ﬂa›
sér a› ég drekk hvorki
kaffi, te e›a áfengi og ﬂá
sk‡rast oft línurnar.
börnin mín sagt það við mig að þau
verði mér ævinlega þakklát fyrir
að vera heima og vera alltaf til
staðar fyrir þau og sú viðurkenning er mér mikilvægari en nokkur
starfsferill. En Fred kemur alveg
jafnt að uppeldinu og þegar hann
kemur heim fær hann að taka til
hendinni og svæfa og allt það. En
það er ekki svo að mormónar
skyldi konur til að vera heima þó
það sé talið heppilegast og í mínu
tilfelli er þetta hreinlega mitt val.“
Paradísarheimt
Á nítjándu öld töldu mormónar að
Utah í Bandaríkjunum væri
þeirra fyrirheitna land og að þar
myndu hjartahreinir trúbræður
búa í sátt og samlyndi. Um
hundrað þúsund mormónar víðs

vegar að héldu þangað með allt
sitt hafurtask og þeirra á meðal
voru um fjögur hundruð Íslendingar. Halldór Laxness gerði
þessa sögu að yrkisefni í bókinni
Paradísarheimt en annars hefur
þessi saga ekki farið hátt.
„Konan mín á oftast bestu hugmyndirnar og það var einmitt hún
sem benti mér á það að fara að
kanna sögu þessara íslensku pílagríma sem fóru til Spanish Fork.
Þeir fyrstu komu þangað árið
1855, fyrir einmitt 150 árum, og af
því tilefni er ég hér,“ segir Fred.
„Þetta er í þriðja skipti sem
ég er hér á landi og alltaf er ég
jafnhrifinn af landi og þjóð. Hér
hefur fólkið tekið okkur hjónakornum afar vel enda eru Íslendingar gestrisnir og hafa opnað
okkur heimili sín og hjörtu. Fyrir það erum við ævinlega þakklát.“
Mormónar á Íslandi
Á Íslandi eru um 200 meðlimir
skráðir í Kirkju Jesú Krists hinna
Síðari daga heilögu en alls eru
trúsystkini þeirra um tólf milljónir í heiminum öllum. Kristján
Geir Mathiesen er umdæmisforseti Kirkjunnar hér á landi og
blaðamanni lék forvitni á að vita
hvort mormónar skæru sig úr
með einhverjum hætti í íslenskum hversdagsleika. „Fólk sér það
svo sem ekkert úti á götu hvort ég
sé mormóni eða ekki en vinnufélagar og aðrir sem umgangast mig
verða varir við það svona smátt
og smátt. Oft renna til dæmis
tvær grímur á fólk þegar það sér
að ég drekk hvorki kaffi, te eða
áfengi og þá skýrast oft línurnar.
Við mormónar reynum einnig að
virða hvíldardaginn, sem er
sunnudagur, og þegar allir þessir
þættir eru teknir saman skerum
við okkur kannski svolítið úr.“
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BANKASTJÓRN
Se›labanka Íslands
[ frá stofnun bankans 1961]

JÓHANNES NORDAL 1961-1993
MENNTUN: Doktorspróf í
hagfræði frá University
of London
FYRRI STÖRF: Hagfræðingur Landsbanka Íslands 1954-1958. Settur
bankastjóri Landsbankans 1958.
Bankastjóri Seðlabankans 1961.

JÓN G. MARÍASSON 1961-1967
MENNTUN: Verslunarnám í Kaupmannahöfn.
FYRRI STÖRF: Starfaði
hjá Landsbankanum frá
1919-1957, bankastjóri
Landsbankans 19451957. Bankastjóri Seðlabanka Íslands
1957-1967.
VILHJÁLMUR ÞÓR 1961-1964
MENNTUN: Skyldunám
FYRRI STÖRF: Ýmis störf
hjá KEA frá unga aldri.
Framkvæmdastjóri KEA
1923-1940 og einn af
helstu trúnaðarmönnum forystu Framsóknarflokksins um
áratugabil. Aðalræðismaður Íslands fyrir Bandaríkin 1940-1942. Utanríkisráðherra og atvinnumálaráðherra í utanþingsstjórn 1942-1944. Bankastjóri
Landsbankans 1940-1941, 1944-1946
og 1954-1957. Forstjóri SÍS 1946-1954.
Aðalbankastjóri Seðlabanka Íslands
1957-1961, þá skipaður bankastjóri
Seðlabankans eftir nýju Seðlabankalögunum.
SIGTRYGGUR KLEMENSSON 1966-1971
MENNTUN: Lögfræðipróf
frá Háskóla Íslands.
Framhaldsnám í tollaog skattalöggjöf í Kaupmannahöfn, Ósló og
Stokkhólmi.
FYRRI STÖRF: Hafði eftirlit með tollgæslu utan Reykjavíkur 1938-1948.
Fulltrúi í fjármálaráðuneytinu 1939.
Forstöðumaður Skömmtunarskrifstofu
ríkisins 1939-1947. Ráðuneytisstjóri í
fjármálaráðuneytinu 1952-1966. Í miðstjórn Framsóknarflokksins um árabil.
DAVÍÐ ÓLAFSSON 1967-1986
MENNTUN: Hagfræðipróf frá Kiel.
FYRRI STÖRF: Þingmaður
Sjálfstæðisflokksins
1963-1967. Varaþingmaður 1959-1963.
Fiskimálastjóri 1940-1967.
SVANBJÖRN FRÍMANNSSON 1971-1973
MENNTUN: Nám í
bankafræðum og
tungumálum í Danmörku og Þýskalandi
veturinn 1928-1929 og í
London 1935-1936.
FYRRI STÖRF: Vann hjá Íslandsbanka og
síðar Útvegsbanka Íslands á Akureyri
1920-1935. Vann hjá Landsbanka Íslands frá 1936, sem aðalféhirðir 19371942, aðalbókari og aðstoðarbankastjóri 1945-1957, og bankastjóri frá
1957 til 1970.
GUÐMUNDUR HJARTARSON 1974-1984
MENNTUN: Skyldunám.
FYRRI STÖRF: Starfsmaður Sósíalistaflokksins
1946-56 og forstjóri
Innflutningsskrifstofunnar 1956-60. Vann ýmis
störf fyrir Sósíalistaflokkinn frá 1960.
TÓMAS ÁRNASON 1985-1993
MENNTUN: Lögfræðipróf
frá Háskóla Íslands.
Framhaldsnám í alþjóðaverslunarrétti við
Harvard Law School,
Bandaríkjunum.
FYRRI STÖRF: Þingmaður Framsóknarflokksins 1974-1985. Varaþingmaður á
árunum 1954-1959 og 1967-1974.
Fjármálaráðherra 1978-1979. Viðskiptaráðherra 1980-1983.
GEIR HALLGRÍMSSON 1986-1990
MENNTUn: Lögfræðipróf
frá Háskóla Íslands.
Framhaldsnám í lögfræði og hagfræði eitt
ár við Harvard Law
School, Bandaríkjunum.
FYRRI störf: Þingmaður Sjálfstæðisflokksins 1970-1983. Varaþingmaður á
árunum 1960-1970. Forsætisráðherra
1974-1978. Utanríkisráðherra 19831986. Varaformaður Sjálfstæðisflokksins 1971-1973, formaður flokksins
1973-1983.

avíð Oddsson verður sautjándi bankastjóri Seðlabankans þegar hann tekur
við því embætti 20. október næstkomandi. Seðlabanki Íslands var
stofnaður 1961 en áður hafði
Landsbanki Íslands gegnt hlutverki seðlabanka allt frá árinu
1927. Af sautján seðlabankastjórum hafa tólf verið pólitískt ráðnir.
Þeir hafa ýmist gegnt þingstörfum og ráðherrastörfum eða starfað í innsta hring stjórnmálaflokks. Fimm bankastjórar hafa
bakgrunn úr efnahagsgeiranum
og hafa unnið sig upp í stöðu
bankastjóra Seðlabankans. Þar á
meðal er Jóhannes Nordal, sem
hefur lengst verið starfandi
bankastjóri, frá stofnun bankans
1961 allt til 1993, eða í 28 ár.
Einn hinna fimm gegndi stöðunni einungis tímabundið. Það var
Ingimundur Friðriksson, aðstoðarbankastjóri Seðlabankans, sem
var settur í stöðuna eftir að Finni
Ingólfssyni var veitt lausn frá
embætti.
Átta ráðherrar bankastjórar
Nær helmingur seðlabankastjóra
hefur áður gegnt ráðherraembættum ef einn ráðherra sem ekki
var þingmaður er meðtalinn,
framsóknarmaðurinn Vilhjálmur
Þór, eða átta af sautján. Fjórir eru
úr Framsóknarflokki, þrír úr
Sjálfstæðisflokki og einn úr Alþýðuflokki.
Alls hafa sex framsóknarmenn
gegnt stöðu bankastjóra og hafa
þrír þeirra gegnt ráðherraembætti á vegum flokksins. Það eru
þeir Tómas Árnason, Steingrímur

UM HELMINGUR SEÐLABANKASTJÓRA FYRRUM RÁÐHERRAR
Tólf af sautján se›labankastjórum hafa veri› pólitískt rá›nir. Flestir ﬂeirra voru framsóknarmenn. Átta
se›labankastjórar voru á›ur rá›herrar. Sigrí›ur
Dögg Au›unsdóttir sko›ar menntun og starfsreynslu
se›labankastjóra frá stofnun bankans 1961.
Hermannsson og Finnur Ingólfsson. Hinir framsóknarmennirnir
þrír, Vilhjálmur Þór, sem reyndar
var utanríkisráðherra og atvinnumálaráðherra í utanþingsstjórn
1942-1944, Sigtryggur Klemensson og Jón Sigurðsson, voru meðal helstu trúnaðarmanna forystu
Framsóknarflokksins um áratugabil.
Sjálfstæðismenn hafa átt fjóra
bankastjóra að Davíð Oddssyni
meðtöldum. Auk Davíðs hafa ráðherrarnir Birgir Ísleifur Gunnarsson og Geir Hallgrímsson
horfið úr stjórnmálum í Seðlabankann en fjórði Sjálfstæðismaðurinn var Davíð Ólafsson,
þingmaður flokksins.
Vinstriflokkarnir hafa átt tvo
seðlabankastjóra. Sá fyrri var úr
Sósíalistaflokknum og fyrsti
seðlabankastjóri úr þeim armi
stjórnmálanna,
Guðmundur
Hjartarson. Hinn síðari er Jón
Sigurðsson, fyrrverandi ráðherra
Alþýðuflokksins.
Gagnrýni á ráðningar
Pólitískar ráðningar í stöðu seðlabankastjóra hafa löngum hlotið
gagnrýni. Jóhanna Sigurðardóttir,
þingmaður Samfylkingarinnar, er
ein þeirra sem fundið hafa að
ráðningunum. Hún var ein

STEINGRÍMUR HERMANNSSON 1994-1998
MENNTUN: Verkfræðipróf
frá California Institute of
Technology í Pasadena.
FYRRI STÖRF: Þingmaður
Framsóknarflokksins
1971-1984. Dóms- og
kirkjumálaráðherra og landbúnaðarráðherra 1978-1979. Sjávarútvegs- og
samgönguráðherra 1980-1983. Forsætisráðherra 1983-1987 og 1988-1991.
Utanríkisráðherra 1987-1988.

þriggja þingmanna Samfylkingarinnar sem lögðu fram frumvarp
til breytingar á lögum um Seðlabanka Íslands 2003 þess eðlis að
auglýsa skyldi stöðu bankastjóra
lausa. Einnig skyldi þess krafist
að bankastjórar hefðu reynslu og
víðtæka þekkingu á peningamálum og öðrum efnahagsmálum.
Í umræðum um frumvarpið
sagði Jóhanna: „Það er eins og
staða seðlabankastjóra sé eins
konar pólitískt hæli fyrir stjórnmálamenn þegar þeir hætta störf-

SIGURÐUR SNÆVARR
„Ég hef mikla trú á hagfræði og hagfræðingum en mér finnst fráleitt að það sé skilyrði til að gegna þessu starfi að menn hafi
einhvern sérstakan bakgrunn.“

JÓN SIGURÐSSON 1993-1994
MENNTUN: Próf í þjóðhagfræði frá London
School of Economics.
FYRRI STÖRF: Efnahagsstofnun 1964-1971. Forstöðumaður hagrannsóknadeildar Framkvæmdastofnunar
ríkisins 1972-1974. Forstjóri Þjóðhagsstofnunar 1974-1986
Þingmaður Alþýðuflokksins 1987-1993.
Dóms- og kirkjumála- og viðskiptaráðherra 1987-1988, iðnaðar- og viðskiptaráðherra 1988-1993.

um og það er auðvitað erfitt að
þurfa að búa við slíka tímaskekkju í stjórnkerfinu.“
Þorvaldur Gylfason hagfræðingur skrifaði grein í Morgunblaðið í október 1994 og gagnrýndi þar ráðningu Steingríms
Hermannssonar í stól seðlabankastjóra. Þar sagði Þorvaldur: „Og
nú er svo komið, að sá stjórnmálaleiðtogi landsins, sem jafnan hefur verið hægt að treysta best til
að fjalla óskynsamlega um efnahags- og fjármál þjóðarinnar á
undanförnum árum, er orðinn
bankastjóri í Seðlabanka Íslands.
Yfirgripsmikil vanþekking hans á
efnahagsmálum er rómuð langt út
fyrir landsteinana. Hann hefur
lýst því yfir, að vestrænar hagstjórnaraðferðir eigi ekki við á Íslandi og öðru eftir því, og er nú
orðinn einn helsti efnahagsráðunautur ríkisstjórnar Davíðs Odd-

sonar. Einn fyrirferðarmesti holdgervingur fortíðarvandans er orðinn yfirmaður bankaeftirlitsins!“

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR
„Það er ekki í takt við breytta tíma að
standa svona að málum eins og gert er.
Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun
sem fer með stjórn efnahagsmála en ekki
framlenging á ráðuneyti efnahagsmála.“

ÞORVALDUR GYLFASON
„Slíkir menn eru ekki taldir henta til seðlabankastjórastarfa í nálægum löndum, ekki
heldur í Afríku nema á stöku stað, og gildir
þá einu, hversu vel þeir kunna að hafa
reynst í ólgusjó stjórnmálanna.“

FINNUR INGÓLFSSON 2000-2002
MENNTUN: Viðskiptafræðipróf frá Háskóla Íslands
FYRRI STÖRF: Aðstoðarmaður sjávarútvegsráðherra 1983-1987. Aðstoðarmaður heilbrigðis- og tryggingaráðherra 1987-1991. Þingmaður Framsóknarflokksins 1991-1999. Formaður
þingflokks framsóknarmanna 19941995. Iðnaðar- og viðskiptaráðherra
1995-1999.

Á ekki að úthluta pólitískt
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar og
bankaráðsmaður í Seðlabankanum, segir að stöðu seðlabankastjóra eigi ekki að úthluta pólitískt. Hún var einn þriggja þingmanna Samfylkingarinnar sem
lögðu fram frumvarpið sem nefnt
var hér að framan.
„Þeir sem veljast til starfs
seðlabankastjóra eiga að hafa
reynslu og þekkingu og helst
menntun á því sviði. Þó að menn
geti verið mætir og gegnir og
allra góðra gjalda verðir er ekki
þar með sagt að þeir passi endilega í starf seðlabankastjóra,“
segir Ingibjörg Sólrún. „Ég lít svo
á að í slíkt starf, sem skiptir jafn

INGIMUNDUR FRIÐRIKSSON 2002-2003
MENNTUN: Hagfræðipróf frá
University of West-Virginia.
FYRRI STÖRF: Hagfræðingur hjá
Seðlabankanum 1975-1982 og
1984-1986. Forstöðumaður alþjóðadeildar 1986-1991. Aðstoðarmaður fastafulltrúa Norðurlandanna í
framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
1982-1984. Fastafulltrúi 1991-1993. Ráðunautur bankastjórnar Seðlabankans 19931994. Aðstoðarbankastjóri Seðlabankans frá
1994. Settur tímabundið í starf bankastjóra
eftir að Finni Ingólfssyni var veitt lausn frá
embætti.
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Perlan við Dóná

Nicole Miller sýnir vor- og
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Góðan dag!
Í dag er laugardagur 10. september,
253. dagur ársins 2005.

KRÍLIN
Pabbi,
er grasekkja
eiginkona
grænmetisætu
sem er dáin?

SMÁAUGLÝSINGAR
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið

Kádiljákurinn hans Maggnúsar Víkings er ofurjeppi og Triumph-hjólið er aflmesta fjöldaframleidda hjólið í heiminum í dag, 2.300 kúbik. Svo á hann líka Honda Goldfinger-hjól sem er alsett málverkum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LIGGUR Í LOFTINU

Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

SMÁAUGLÝSINGAR
SÍMI: 550 5000
ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Ná›i ekki af mér brosinu
Maggnús Víkingur Grímsson á nokkur
einstök farartæki. Þar á meðal er
kraftmesti Kádiljákur landsins.
„Sumir vilja vera öðruvísi en aðrir og
stundum þurfa þeir hjálpartæki til þess. Ég
er svo venjulegur sjálfur að ég þarf óvenjuleg tæki til að láta bera á mér,“ segir
Maggnús Víkingur hlæjandi þegar hann er
spurður út í tækjabakteríuna. Kádiljákurinn hans er af árgerð 2003 og Maggnús fullyrðir að hann sé sá aflmesti á landinu. „Ég
keypti hann af kaupsýslumanni sem kom
honum ekki fyrir í bílskúrnum fyrir
Porsche-um. Hann lét setja í hann
supercharger-blásara til þess að breyta
upphaflegu vélinni úr 340 hestöflum í 540.
Þá þurfti að taka allt bremsukerfið í gegn
til að hann mætti vera á götunum með
svona aflmikla vél og svo þurfti að breyta

tölvukerfinu líka. Þetta var allt gert í Ameríku af dótturfyrirtæki Kádiljáks en þeir
selja ekki svona búnað öðruvísi en að ganga
frá honum sjálfir.“
Maggnús kveðst hafa verið hamingjusamur eigandi nýs og breytts Ranger
Rovers þegar kunninginn rétti honum
lyklana að Kádiljáknum og sagði honum að
prufa. „Þá var fjandinn laus. Ég tættist á
bílnum um borgina og náði ekki af mér
brosinu fyrr en löngu eftir að ég var búinn
að leggja honum því þetta er ofurjeppi.“
Maggnús segir Kádiljákinn engan fjallabíl heldur „sýndarmennsku“ borgarbíl.
„Ég hef voðalega gaman af að taka af
stað á grænu ljósi við hliðina á Porscheunum og skilja þá eftir en ef það gerist að
morgni til vakna allir í nærliggjandi húsum
því hávaðinn er svo mikill,“ segir Maggnús
Víkingur glettinn.
gun@frettabladid.is

[ BÍLAR - TÍSKA - FERÐIR ]
Heildarsala BMW jókst
óvenjumikið í nýliðnum ágústmánuði, um tæp 24 % miðað
við sama mánuð í
fyrra. Söluaukningin
síðastliðna átta mánuði nemur 11% borið
saman við sama tímabil í fyrra. Ágústmánuður var einnig
óvenjugóður fyrir
BMW hér á landi, salan var næstum þrisvar
sinnum meiri en í
sama mánuði í fyrra.
Heildarsala BMW hefur því aukist um rúm
55 prósent, sem er
ívið meira en nemur heildarsöluaukningunni á bílamarkaði.
Naomi Campbell ætlar að
gefa laun sín fyrir tískuvikuna í

New York til fórnarlamba
fellibylsins Katrínar í New Orleans. Hún hefur boðið hvaða
tískuhönnuði sem er
vinnu sína, svo lengi
sem þeir borgi ferð
hennar til New Orleans.
Fyrsta fyrirsætustarfið
hennar var í New Orleans þegar hún var
fimmtán ára og segist
hún vilja gera allt til að
hjálpa.
Fáskrúðsfjarðargöng
voru formlega opnuð í
gær við hátíðlega athöfn. Göngin eru 5,9
km löng, þar af 5,7 km göng í
bergi og 200 m langir vegskálar. Nýir aðkomuvegir eru 1,9
km Reyðarfjarðarmegin og 6,6
km Fáskrúðsfjarðarmegin.

[

]

Engar kókflöskur

Flöskur og dósir utan af
drykkjarvörum ættu aldrei að liggja á gólfi bifreiðar.
Þær geta rúllað undir bremsufótstigið og skapað
mikla hættu.

REYNSLUAKSTUR

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Allt sem þú þarft
og meira til

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 28049 04/2005

Lúxus í nettum bíl
BMW 1, eða ásinn eins og
hann er kallaður, þekkist á
löngu færi því enginn bíll líkist honum í útliti. Þegar inn
er komið blasir við lúxusviðmót eins og við er að búast í
BMW og aksturseiginleikarnir
svíkja engan.
Ásinn er minnsti bróðirinn í BMWfjölskyldunni og kemur til móts við
þarfir þeirra sem langar í. Ásinn
svokallaði er því svolítið öðruvísi en
hinn dæmigerði BMW. Hann er
smábíll með þeim kostum sem því
fylgja, meðal annars því að vera
meðfærilegur í borgarumferð.
Vissulega er bíllinn ekki í smæsta
flokki en þó það nettur að hann
hentar vel í stórborgarumferð og
bílaþröng en samt er hann nógu stór
til að vera ágætur fjölskyldubíll.
Ásinn hefur líka sportlega eiginleika. Fyrst er auðvitað að nefna útlitið, sem er sportlegt með löngum
framenda og hárri hliðarlínu.
Sömuleiðis er fremur lágt setið í
bílnum, sem gefur skemmtilega tilfinningu, ekki síst þegar aðeins er
gefið í. Auk þess er bíllinn aflmikill
og liggur vel á vegi. Ein sérstaða
BMW er afturhjóladrifið, sem nánast er aflagt hjá öðrum framleið-

BMW 1 sker sig vel úr fjöldanum.

BMW 1 LÍNA – 5 DYRA
vél
116i
118i
120i
118d
120d

1,6
2,0
2,0
2,0
2,0

l/100
7,5
7,7
7,4
5,6
5,7

sek í 100
10,8
10
8,7
10
7,9

endum. Bíllinn er svo þannig
byggður að jafn þungi er á framog afturásnum, sem gerir bílinn
afar stöðugan og skemmtilegan á
vegi.
Inni í bílnum er plássið gott.
Sætin eru þægileg og plássið gott
frammí. Sama er að segja um aftursætin þótt plássið þar sé vissulega minna. Bíllinn er vel búinn öllum þægindum, til dæmis góðum og
aðgengilegum geymsluhólfum. Öryggismálin eru líka til fyrirmyndar, stöðugleikastýring er staðalbúnaður, sex loftpúðar og sérstyrktir stálbitar og dekkin eru
hönnuð þannig að hægt er að aka á
þeim sprungnum í allt að 250 km á
80 km hraða.
Ef tína ætti til einhverja galla á
þessum bíl mætti kannski nefna
hina háu hliðarlínu, sem samt er
lykilatriði í sportlegu og flottu útliti bílsins, en ásamt lágri setu takmarkar hún nokkuð útsýni til hliða
vegna þess hve hár glugginn er,

hestöfl
115
129
150
122
163

verð
2.390.000
2.580.000
2.780.000
2.660.000
2.870.000

Afturendinn er rennilegur.

sérstaklega fyrir lágvaxið fólk.
Reynsluekið var 118i-gerðinni,
sem er með tveggja lítra vél og 129
hestöfl. Aflið er aldeilis ljómandi í
þeim bíl, sjálfskiptingin þýð og
skemmtileg og handskiptimöguleikinn er skemmtileg viðbót.
Nýjasta viðbótin í ásnum er svo
130i, sem er sportlegri en bræður
hans, búinn sex gíra 2.996 cc 265 ha
magnesíum/ál vél og fer í hundraðið á aðeins 6,1 sekúndu. Þann bíl er
hægt að sérpanta hjá B&L.
steinunn@frettabladid.is

Allt um atvinnu
á sunnudögum
í Fréttablaðinu.
Útvarpi og miðstöð er haganlega fyrir komið.

FATNAÐUR

Full búð af Nazran
mótorhjólafatnaði á
ótrúlega hagstæðu
verði.

Yamaha-búðin, Nýbýlavegi 2,
200 Kópavogi, s. 570 5300.
Xtra, Njarðarbraut 19,
260 Reykjanesbæ, s. 421 1888.
Toyota, Baldursnesi 1,
603 Akureyri, s. 460 4300.

www.yamaha.is
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Öryggi,
gæði og
stíll

Lykillinn fer í rauf og bíllinn er
ræstur með því að ýta á starthnappinn.

Mælaborð og aksturstölva eru skilmerkileg.
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Áfram veginn
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3ÏRHF¦ VERSLUN ME¦
BIFREI¦AVARAHLUTI

Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

«HERSLA ER LÚG¦ È G¦AVOTTA¦A VÚRU

Skoðunarskandallinn ógurlegi
Hönnun nýrra bíla hefur tekið miklum framförum á síðustu
árum. Einföld dæmi eru til dæmis „vöðva“stýrið sem hefur
vikið fyrir rafeindastýrðu vökvastýri sem léttist eða þyngist
eftir aðstæðum. Fyrsti bíllinn minn var með kassettutæki og
þótti gott. Í dag eru bílar með innbyggða DVD-spilara, sjónvarpsskjái, leiðsögu- og aksturstölvu sem talar, gervihnattaútvarp með innbyggðum síma og glasahaldara aftur í.
Þetta hefur þó ákveðna ókosti. Elsti bíllinn á heimilinu er
nefnilega þannig að ef eitthvað bilar þarf bara að losa þrjár
skrúfur til að komast að því og skipta út fyrir nýtt. Sá nýjasti á
heimilinu er öðruvísi. Ef eitthvað bilar þarf ég að fara upp í háskóla, finna tölvunarfræði- eða rafmagnsverkfræðinema, fá þá
til að gera alls konar prófanir og reiknilíkön og svo laga þeir
bílinn í gegnum tölvupóst. Eða svona næstum því.
Bílar eiga auðvitað að vera í lagi, hvort sem til þarf skrúfjárn eða tölvubúnað, og það getur verið lífsspursmál að komast
að bilunum í tæka tíð. Þess vegna leiðist mér þegar fólk segir
að starfsmenn skoðunarstöðva séu drifnir áfram af misgóðum
hvötum. Þeir benda oft á bilanir sem gætu komið manni illa síðar. Og það er gott. Maður heyrir samt sögur af konum sem
brosa fallega og körlum sem bjóða í nefið. Þannig á að vera
hægt að sleppa í gegn og keyra annað ár á tifandi tímasprengju.
Á heimilinu var til þriðji bíllinn. Gamall og ljótur en fór
alltaf í gang. Hann átti að skoða í ágúst. Ég vissi af einu og öðru
sem ætti eftir að vekja athygli og var satt að segja ekki í neinu
skrúfjárnsstuði. Ágúst leið því hægt og rólega og samviskubitið barst mér á gulum miða frá skoðunarstöðinni. „Ertu að
gleyma þér?“ spurði það.
Fyrsta september gafst ég upp. Í óstuði mínu hringdi ég í
góðan vin minn sem ég veit að á gott skrjúfjárn og er stundum
í stuði. Bauð honum bílinn fyrir andvirði rafgeymis gegn því að
hann tæki við honum óskoðuðum. Samningar tókust og nú er
vinurinn með skrúfjárnið á lofti.
Næsta bíl á að skoða í janúar. Hann er miklu yngri og í toppstandi. Ég er samt byrjaður að safna neftóbaki og æfi brosið
fyrir framan spegilinn ótt og títt. Vinurinn kann nefnilega ekkert í tölvunarfræði...

OG MIKI¦ ÞRVAL
3ÏRPANTANA¡JØNUSTA
"ETRI VARA n BETRA VER¦

.ISSAN
0ORSCHE

.ISSAN
4OYOTA

VARAHLUTIR
!" VARAHLUTIR
"ÓLDSHÚF¦A
"ÓLDSHÚF¦A 

3ÓMI
3ÓMI 
 

WWWABVARAHLUTIRIS
WWWABVARAHLUTIRIS

(ÚFUM âMSA MJÚG FALLEGA OG VANDA¦A AUKAHLUTI FRÈ âSKALANDI ÞR RY¦FRÓU STÈLI FYRIR EFTIRFARANDI BÓLTEGUNDIR

(ÚFUM âMSA MJÚG FALLEGA OG VANDA¦A AUKAHLUTI FRÈ âSKALANDI ÞR RY¦FRÓU STÈLI FYRIR EFTIRFARANDI BÓLTEGUNDIR
"-7 #HRYSLER $AIHATSU &ORD (ONDA (UMMER (YUNDAI )SUZU +IA ,ADA ,EXUS -AZDA -ERCEDES -ITSUBISHI .ISSAN 0ORSCHE
"-7 #HRYSLER $AIHATSU
(ONDA
(UMMER
(YUNDAI 3UBARU
)SUZU +IA3UZUKI
,ADA ,EXUS
-AZDA
-ERCEDES
-ITSUBISHI .ISSAN 0ORSCHE
2ENAULT &ORD
2OVER
3MART
3SANG9ONG
4OYOTA
6OLVO
67 6OLKS7AGEN
2ENAULT 2OVER 3MART 3SANG9ONG 3UBARU 3UZUKI 4OYOTA 6OLVO 67 6OLKS7AGEN

(ÚFUM EINNIG GØ¦AN LAGER "ODDÓ LJØS OG SLITHLUTA FYRIR FLESTA %VRØPU OG !SÓUBÓLA
(ÚFUM EINNIG GØ¦AN LAGER "ODDÓ LJØS OG SLITHLUTA FYRIR FLESTA %VRØPU OG !SÓUBÓLA

10. september 2005 LAUGARDAGU R

4

BÍLASÖLUSVÆÐIÐ VIÐ KLETTHÁLS RÚMAR ALLT AÐ ÞÚSUND BÍLA OG ER HIÐ GLÆSILEGASTA.

Allt a› 1000 bílar á einum sta›
Við Klettháls hefur verið
byggt upp bílasölusvæði sem
er sannkallaður draumur fyrir
þann sem er að leita sér að
notuðum bíl.
Birgir Reynisson og börnin hans
Agnar og Sif standa á bak við framkvæmd bílasölusvæðisins við
Klettháls. Það er byggt upp að erlendri fyrirmynd og búið að vera
lengi á teikniborðinu. „Þetta er
okkar fjölskyldufyrirtæki, við
byggðum svæðið upp og leigðum
svo plássin út.“ Fjölskyldan fór af
stað með hugmyndina fyrir um ári
síðan, svæðið rúmar allt að þúsund
bíla og nú eru þar fimm bílasölur.
Mikið var lagt upp úr að svæðið
hefði upp á fjölbreytni að bjóða og
væri aðgengilegt bæði fyrir kúnna
og söluaðila. „Þetta er mjög sérstakt og hefur lengi vantað,“ segir
Birgir. „Svæðið er vel heppnað og
mest um vert að kúnnarnir séu
ánægðir. Það styrkir alla söluaðila

Almennar bílaviðgerðir

BÍLASÖLUR Á SVÆÐINU VIÐ
KLETTHÁLS
• Bílalíf
• Bílaþing Heklu
• Heimsbílar
• Höfðahöllin
• Toppbílar

SYSTKININ SIF OG AGNAR ERU LÖGGILDIR BÍLASALAR OG STARFA MEÐ FÖÐUR SÍNUM.

að vera á sama svæði, viðskiptavinirnir hafa úr meiru að moða og
hér er gott aðgengi“. Sif og Agnar
verða vör við að fólk sé ánægt með
að þurfa bara að fara á einn stað til
að sækja þjónustuna. „Bílastæðin
eru næg, fólk getur annað hvort
gengið eða ekið um svæðið og auðveldlega farið út úr bílum sínum til
að skoða,“ segir Agnar. Aðgengið
er til fyrirmyndar og segir Birgir
það mikið atriði að hver bíll fái að
njóta sín enda hafa þau fengið jákvæð viðbrögð frá viðskiptavinum
sínum. „Það var mikið lagt í þetta
varðandi hönnun og gerð húsa,“
segir Birgir. „Húsin eru örlítið
hækkuð upp og gluggar eru allan
hringinn þannig að sölumaðurinn
hefur yfirsýn yfir planið. Hingað

til hafa menn verið í bröggum,
skemmum og gömlum bílaverkstæðum og að því leyti er þetta algjör bylting því starfsaðstaðan er
mjög sérstök.“ Sif segir að aðsókn
söluaðila í plássin hafi verið mikil
en þau hafi vandað valið vel með
það að markmiði að svæðið einkenndist af fagmennsku. Þau eru
einnig vör við jákvæð áhrif þess á
samkeppnina að hafa margar bílasölur á sama stað. „Samvinnan á
svæðinu er góð og þegar svona
margir koma saman með sömu
þjónustuna býður það upp á ýmsa
möguleika að gera sem best fyrir
kúnnann. Þetta er mjög sérstakt
starfsumhverfi þar sem allir eru
vinir og allir vinna saman,“ segir
Birgir. ■

Gulli Helga
Laugardagsmorgna 9-13

bílamarkaður }

Samstarf
Fiat og Ford

Allt sem þú þarft
og meira til

Í tilefni samstarfs Öskju og Iglhaut verður haldin sýning í Öskju í dag. Fjórir bílar af gerðinni Mercedes-Benz Sprinter, breyttir af Iglhaut í mismunandi útfærslum, verða til sýnis
hjá Öskju.
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Askja hefur samstarf vi›
Iglhaut frá ﬁ‡skalandi
Bílar kynntir á laugardag hjá Öskju.

Allt um fasteignir
og heimili
á mánudögum í Fréttablaðinu.

Bílaumboðið Askja, sem er söluog þjónustuaðili Mercedes Benz á
Íslandi, hefur hafið samstarf við
þýska breytingafyrirtækið Iglhaut og samstarfsaðila þess Enta
ehf. Fyrirtækið sérhæfir sig í
breytingum á Mercedes-Benz
Sprinter og leggur áherslu á að
nota sem mest af upprunalegum
varahlutum frá Mercedes-Benz
svo auðvelt sé að nálgast varahluti hvar sem er í heiminum.
Aldrifsbreytingar Iglhaut eru
viðurkenndar af framleiðanda
Mercedes-Benz og helst því verksmiðjuábyrð óskert.

Hjá Öskju er hægt að fá
Mercedes-Benz Sprinter í ýmsum
útfærslum, svo sem vinnuflokkabíla-, ferðaþjónustubíla-, sjúkrabíla-, björgunarbíla- og húsbílaútfærslum.
Síðan 1983 hefur breytingaverkstæði Iglhaut í Þýskalandi
(Iglhaut-Allrad) skapað sér nafn
sem frumkvöðull í aldrifsbreytingu á Mercedes-Benz atvinnubílum. Breytingin á bílnum fer alfarið fram í breytingasmiðju Iglhaut í Markbreit í Þýskalandi en
Askja annast ábyrgðar- og viðgerðaþjónustu hér á landi. ■

FIAT Á ÍTALÍU SEM HEFUR UM
HRÍÐ LEITAÐ AÐ NÝJUM SAMSTARFSAÐILA GENGUR NÚ TIL
SAMSTARFS VIÐ FORD.
Fiat á Ítalíu tilkynnti það á dögunum að hjá fyrirtækinu væru uppi
áform um að fara í samstarf við
annað fyrirtæki fyrir árslok. Í gær
kom í ljós að þetta fyrirtæki er
Ford Motor.
Sérfræðingar hafa metið
stöðuna svo að Fiat þyrfti á sterkum samstarfsaðila að halda til að
draga úr kostnaði, þar sem samkeppni á bílamarkaði fer harðnandi vegna offramboðs á bílum
og ætti samstarfið við Ford að
uppfylla þær þarfir.
Samstarf Fiat við General
Motors fór út um þúfur í febrúar
síðastliðnum og hefur Fiat leitað
að nýjum samstarfsaðila síðan.
Samstarfið við Ford verður ekki
eins víðtækt og áætlað var í
samningaviðræðum Fiat við GM,
heldur snýr fyrst og fremst að
þróun smábíla fyrirtækjanna,
nýjum Fiat Cinquecento og Ford
KA
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Nýtt húsnæði með
stórum sýningarsal
Brimborg verður formlegur umboðsaðili Mazda á Íslandi frá og með 1. október.

Brimborg hefur tekið við Mazda-umboðinu á Íslandi.
Gott vaxkerti, húfa og rúðuskafa eru meðal þess sem Ásgeir Ásgeirsson ferðamennskubílstjóri mælir með að fólk hafi í bílnum yfir veturinn.

Mazda Motors hefur gert formlegan
samning við Brimborg ehf. um að veita
heildarþjónustu hér á landi á sviði sölu,
viðhalds- og viðgerðarþjónustu Mazda
og tekur Brimborg við sem umboðsaðili Mazda á Íslandi hinn 1. október

næstkomandi. Fyrirtækið mun á næstu
mánuðum hefja sölu á Mazda og veita
alhliða þjónustu samkvæmt gæðastöðlum Mazda í nýju húsnæði við Bíldshöfða 8, á lóðinni við hlið Brimborgar
við Bíldshöfða 6. Framkvæmdir við nýtt
húsnæði Mazda eru hafnar og gera
áætlanir ráð fyrir að formleg markaðsfærsla á Mazda, undir fána Brimborgar,
hefjist á árinu eða jafnskjótt og framkvæmdum lýkur.
Sýningarsalur fyrir Mazda auk varahlutaverslunar, hraðþjónustu og viðgerðar- og viðhaldsþjónustu Mazda
verður í 1.800 fermetra húsnæði á
6.000 fermetra lóð. Framkvæmdastjóri
fyrir Mazda hjá Brimborg er Þórður
Gunnarsson, sem áður gegndi starfi
sölustjóra hjá Heklu og Öskju. Um 25
manns munu starfa hjá Mazda á Bíldshöfða 8.

Skófla, teygjuspotti og loftdæla
ﬂurfa a› vera í skottinu
Umhverfið á oddinn
Ásgeir Ásgeirsson hefur fimmtán ára reynslu af jeppamennsku. Hann veit upp á hár hvað þarf
að vera í bílnum áður en lagt er upp í ferð að vetri.
Sumarið er liðið og ágætt að fara
að gera klárt fyrir veturinn áður
en hann skellur á af fullum þunga.
Ásgeir Ásgeirsson ferðamennskubílstjóri segir hér frá því sem hann
telur að þurfi að vera í fólksbíl til
að hann geti talist tilbúinn fyrir
veturinn.
„Eitt það mikilvægasta er efni
til að hreinsa dekkin. Það er líka
alltaf gott að hafa húfu, vettlinga
og annan fatnað í bílnum. Ef fólk á
litla skóflu er það mjög sniðugt.
Eins nesti ef ferðast er á þjóðvegum og tólf volta vinnuljós,“ segir
Ásgeir.
„Eitt láist fólki líka oft að hafa í
bílnum á langferðum og það er gott
og stórt vaxkerti sem stendur vel.

Ef bíllinn festist í skafli má ekki
hafa hann í gangi vegna hættu á
koltvísýringseitrun. Þá er gott að
hafa svona kerti því það getur
haldið yl í bílnum í marga klukkutíma. Góð rúðuskafa er líka nauðsynleg og rúðuvökvi sem þarf að
þola 14-16 stiga frost. Í dag eru til
léttar og nettar keðjur, úr plasti
eða vír, sem auðvelt er að smeygja
á hjólin ef maður lendir í ógöngum.
Þá getur líka verið gott að hafa
loftmæli því meira að segja fólksbíladekk grípa aðeins betur ef smá
lofti er hleypt úr.“
Ætli fólk hins vegar í fjallaferðir á breyttum bílum að vetri til
bætist aðeins við listann:
„Þá viljum við hafa stóra og öfl-

uga skóflu, teygjuspotta, jafnvel
drullutjakk og auðvitað loftdælu til
að geta pumpað í og hleypt úr til
skiptis. Þá eru margir með kolsýrukúta til að geta sprengt dekk
upp á ef þeir affelga. Ég ráðlegg
fólki alls ekki að gera það með því
að kveikja í startgasi, slíkt getur
endað illa,“ segir Ásgeir.
„Að lokum er það svo GPS-tækið. Það ætti alltaf að vera í bílnum,
líka í sólskini, því maður veit
aldrei hvenær vonda veðrið skellur á.
Það þarf líka að læra á tækin og
gott að æfa sig að keyra eftir þeim
til og frá vinnu til dæmis. Þá skilur
maður hvernig tækið virkar þegar
á reynir.“ ■

Hyundai hefur stofnað rannsóknarmiðstöð fyrir þróun umhverfisvænna bíla.
Hyundai Automotive Group opnaði í vikunni nýja rannsóknarmiðstöð sem verður
helguð rannsóknum og þróun á umhverfisvænum bílum. Fjárfestingin í miðstöðinni
nemur samtals 7,5 milljörðum króna, en
miðstöðin er í nýrri fjórtán þúsund fermetra byggingu í útjaðri Seúl.
Byggingin sjálf er ekki bara umhverfisvæn í
orði heldur einnig á borði. Byggingarefni
eru umhverfisvæn, til dæmis eru gólfin úr
endurunnum hjólbörðum. Rafmagn til lýsingar er fengið úr sólarrafhlöðum og til að
orkunýting verði enn umhverfisvænni er sú
raforka sem tilraunir með rafala gefa af sér
nýtt innan stöðvarinnar. Þá eru salernin í
byggingunni búin umhverfisvænni loftþrýstitækni, sem sparar um 1.500 tonn af
vatni árlega. Hyundai hefur á undanförnum árum vakið verulega athygli fyrir nýja
gerð af vetnisknúnum efnarafölum og hafa

Umhverfisrannsóknarmiðstöð Hyundai er í
útjaðri Seúl.

bæði Santa Fe og Tucson komið vel út í
prófunum með þeirri tækni. Á síðasta ári
hlaut Hyundai síðan styrk til að kanna
mögleika á fjöldaframleiðslu þessarar
tækni fyrir almenna bílamarkaðinn.

eru nauðsynlegir þessa dagana. Þótt vettlingar séu fyrst og
fremst skjólflíkur þá geta þeir líka verið hin mesta tískuvara. Úrvalið er
mikið og það er tilvalið að fjárfesta í litríkum og skemmtilegum vettlingum fyrir veturinn.

]
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Vettlingar

Kvenlegur fjólublár og
gylltur kjóll sem tekinn er
saman undir brjóstunum
með glitrandi belti.

Fjólubláti liturinn,
mynstur og flögrandi
efni voru áberandi á
sýningunni.

Ekkert lát virðist á gylltu tískunni.

Þunnur hvítur kjóll með
gylltum pallíettum á
berustykki.
Pilsin poka lítið
eitt og
mittisstrengurinn
er breiður.
Kvenlegar og krúttlegar jakkapeysur eru notaðar yfir kjóla.

Kvenlegir
flögrandi sumarkjólar
Tískuvikan í New York hófst í
vikunni með sýningu Nicole
Miller.

Fallegt fjólublátt
pokapils með
breiðum streng.

Tískuvikan í New York hófst með
pompi og prakt í vikunni með
sýningu Nicole Miller á vor- og
sumartískunni 2006, sem gaf
tóninn fyrir það sem koma
skal. Fötin á sýningu Nicole
Miller voru mjög kvenleg,
mikið um pils og þunna og
flögrandi kjóla ásamt
skartgripum og pallíettum. Mittisstrengurinn á pilsunum
er breiður og yfirleitt eru notuð belti
um mittið, pilsin
þrengjast niður og
undirstrika kvenlegar línur. Litlar
heklaðar
jakkapeysur voru notaðar yfir þunnar
silkiskyrtur í stíl

Gylltar pallíettur munu glitra í sólinni næsta sumar

við víðar stuttbuxur. Hvíti liturinn var
allsráðandi ásamt gylltum og fjólubláum
og áhrifa frá Afríku gætti í skartgripum
og munstri á kjólum og toppum sem notaðir voru við hvítar buxur eða pils.
Kvenleiki og fegurð er málið hjá Nicole
Miller næsta sumar og fær kvenlegur
vöxturinn að njóta sín. Tískuvikan stendur fram í næstu viku og sýnir fjöldinn
allur af heimsfrægum hönnuðum tísku
næsta sumars.

Kattard‡r á rau›a dreglinum
FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTO/GETTY

Hlébarðamunstur vinsælt í
Hollywood.
M T V- t ó n l i s t a r v e r ð l a u n a a f hendingin fór fram á dögunum og
að sjálfsögðu mættu stjörnurnar
þar í sínu fínasta pússi. Mikið var
um flegna kjóla og flotta kroppa,
en senuþjófarnir voru Gwen Stefani og Lindsay Lohan, sem báðar
mættu í kjólum með hlébarðamunstri. Ekki voru þær þó í alveg
eins kjólum, en þeir voru mjög
svipaðir. Báðir kjólarnir voru
þröngir og náðu niður fyrir hné og
með belti í mittið. Kjóllinn sem
Gwen var í var opinn í bakið og lét
hún hvítan brjóstahaldarann
standa upp úr kjólnum að framan.
Lítil svört blúnda gægðist upp úr
kjólnum hjá Lindasy.
Lindsay Lohan í hlébarðakjólnum. Hún
lætur liðað hárið falla frjálst yfir axlirnar.

Gwen Stefani er alltaf flott og var sérstaklega glæsileg í hlébarðakjólnum sínum.

7
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Unnur Birna er nýbúin að fá sér hermannagrænan jakka sem er í miklu uppáhaldi.

Tekur tarnir í
fatainnkaupum
Unnur Birna segist kaupa talsvert af fötum í útlöndum.
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, fegurðardrottning Íslands hefur
heillað sjónvarpsáhorfendur upp
úr skónum í þættinum Sjáðu á
Sirkus. Nú hefur hún hafiið nám í
lögfræði við Háskólann í Reykjavík, en mun þó ekki hverfa af
skjánum. Blaðakona náði henni á
milli anna og forvitnaðist um uppáhaldsflíkina hennar. „Það er nýi
hermannagræni jakkinn minn
sem ég keypti í Barcelona á dögunum,“ segir Unnur Birna og er
snögg til svars. „Hann er stuttur,
og hnepptur alveg upp í háls,
mjög flottur,“ bætir hún við.
Hún segist ætla að reyna að
nota hann í vetur þótt hann sé
kannski ekki rosalega hlýr. „Þetta

sleppur þegar maður fer á milli
staða í bíl,“ segir hún. Hún segist
ekki vera mikið fatafrík en taki
tarnir öðru hvoru og kaupi þá
mikið af fötum. „Ég fer yfirleitt
til útlanda nokkrum sinnum á ári
og nota þá tækifærið og kaupi föt.
Mér finnst mun skemmtilegra að
kaupa föt í útlöndum, þá finnur
maður eitthvað sem ekki er til
hérna,“ segir Unnur Birna.
Hún segist spá talsvert í tískuna en eltir þó ekki hvaða tískubólu sem er. „Ég er mikið fyrir
það að kaupa það sem mér finnst
flott og klæðir mig vel í stað þess
að kaupa bara það sem er í tísku
og vera önnur en ég er,“ segir
Unnur Birna.

Föt & lífrænt súkkula›i
Helena Christensen færir danska tískuvitund til New York.
Ný verslun með skandinavískar
vörur hefur opnað í New York.
Viðburðurinn væri nú varla
fréttnæmur ef ekki væri fyrir
þær sakir að engin önnur en
ofufyrirsætan
Helena
Christensen er verslunarstjóri
búðarinnar. Verslunin hefur
fengið nafnið Butik og eru þar
til sölu alls konar skandinavískar vörur, einkum föt og fylgihlutir, en einnig kerti og jafnvel
lífrænt súkkulaði. Að sögn Helenu hefur hana lengi langað til
að opna búð. Á ferðum sínum
hefur hún keypt fjöldann allan
af hlutum og eitthvað af þeim
verður til sölu í búðinni. Eins og
við var búast koma frægir vinir Helenu við í búðinni og er
Maggie Gyllenhaal sögð vera
frægasti fastakúnninn.
Kannski leynist eitthvað íslenskt í búð
Helenu Christensen.

[

geta verið nauðsynlegar þegar ferðast er til framandi
landa. Ef þú ert á leiðinni í ferðalag skaltu athuga með góðum fyrirvara
hvaða sprautur þú þarft að fá. Bólusetningarnar geta nefnilega tekið tíma
og sumar bólusetningarnar þarf maður að fá með nokkrum fyrirvara.

MYND/GETTY

Fæðingar í háloftunum

]

Bólusetningar

Kastalahverfið að kvöldi

FLUGFÉLÖGIN VILJA VOTTORÐ FRÁ BARNSHAFANDI KONUM Á LEIÐ Í FLUGVÉL.
Flestum konum er óhætt að ferðast með flugvél milli áfangastaða fram á 36. viku meðgöngu. Þó nefna aðrir 32. viku í
þessu samhengi og enn styttri tíma ef meðgangan er ekki alveg eins og hún á að vera. Því er best að ráðfæra sig ávallt
við lækni ef lagt er upp í langferðir með bumbuna út í loftið.
Þar fyrir utan setja flugfélögin ákveðnar reglur um ferðalög
barnshafandi kvenna. Flugleiðir vilja til dæmis fá að sjá læknisvottorð frá þeim konum sem eru á síðasta mánuði meðgöngu. Iceland Express gerir enn strangari kröfur og vill vottEkki bíða eftir að kúlan
orð frá konum frá og með 28. viku og leyfir ekki flug eftir 34. verði of stór.
viku.
Því er ljóst að hafa verður varann á og stóla ekki um of á ferðalög á síðustu vikum
fyrir fæðingu.
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Búdapest – perlan vi› Dóná
6I¡ A¡STO¡UM VI¡ SKIPULAGNINGU É HVATAFER¡UM ØVISSUFER¡UM
Ó¤RØTTAFER¡UM STARFSMANNAFER¡UM Om
%KKERT ER OF STØRT E¡A OF SMÉTT FYRIR OKKUR
(AF¡U SAMBAND Ó SÓMA   E¡A Ó GEGNUM TÚLVUPØST IEA IEAIS

' 2 !9 , ) . % ) # % , ! . $

Í október er hægt að fara í
spennandi ferðir til Búdapest,
borgarinnar sem hefur upp á
allt að bjóða sem ferðamenn
sækjast eftir.
Búdapest er sérlega falleg borg
sem hefur nútímalegt yfirbragð í
bland við sögulegt umhverfi, lifandi menningu, iðandi mannlíf og
endalausan glaðning fyrir bragðlaukana. Áin Dóná skiptir borginni í tvo hluta, Búda, sem er
eldri hluti borgarinnar og stendur í hlíð vestan árinnar og hinsvegar Pest. Í vestari hluta borgarinnar Búda er kastalahverfið
sem gnæfir yfir borgina. Þar er
að finna rústir Aquincum, hinnar
fornu borgar Rómverja, fornt
völundarhús sem liggur undir
borgina og stórbrotinn arkitektúr. Hið sögufræga Hetjutorg
og þinghúsið sem er það þriðja
stærsta í Evrópu eru á sléttunni
austan megin árinnar, í Pest.
Mörg minjasöfn og listasöfn eru í
borginni.
Ungverjar hafa getið sér orð
fyrir gestrisni og góðan mat og er
Búdapest sannkallað himnaríki
fyrir sælkerana. Í kastalahverfinu er hægt að gæða sér á gúllassúpu og njóta um leið útsýnisins
yfir Pest og Dóná. Matarmenning

Ungverja er rík og má finna fjölmarga veitingastaði sem bjóða
upp á hefðbundna ungverska rétti
en einnig úir og grúir af matargerð frá öllum heimshornum.
Ekki spillir fyrir að verðið er ívið
lægra en Íslendingar eru vanir og
því auðvelt að fara á glæsileg
veitingahús eins og Gundel við
Hetjutorgið án þess að buddan
finni mikið fyrir því. Margir veitingastaðir bjóða upp á lifandi tónlist og söng með matnum og er
upplagt að fara á þá og njóta
listar af lyst.
Sumir veitingastaðir eru með
miðaldayfirbragði, maturinn er
borinn fram á fati og vínið í krús.
Einnig er auðvelt að sækja venjulega kráarstemningu til að komast nær daglegu lífi innfæddra.
Ungverski Laugavegurinnn nefnOpinbert tungumál: Ungverska.
Flatarmál: 93.030 ferkílómetrar.
Fólksfjöldi: 10.198.315 (Árið 2001).
Tímabelti: UTC+1 (UTC+2 á sumrin).
Þjóðsöngur: Himnusz (Isten áldd
meg a magyart).
Gjaldmiðill: Forinta (HUF). 100 krónur íslenskar eru 350 forintur.
Fjarlægðir: Frá Ferihegy flugvelli til
Búdapest eru 22 km, um 40-50 mínútna akstur.
Flugtími: Flug frá Íslandi til Búdapest
tekur um fjórar klukkustundir.

VEIÐISUMARIÐ

ist Váci utca og út frá þeirri götu
liggja margar hliðargötur þar
sem má finna helstu merkjavörur. Í Búdapest er einnig að finna
mikið magn af verslunarmiðstöðvum meðal annars þá stærstu
í Evrópu, West End City. Einnig
má finna markaði sem bjóða upp
á næstum hvað sem er. Ungverjar
eru þekktir fyrir vandað og fallegt handverk, þar má nefna þjóðbúningadúkkurnar frægu, leirvörur og handmálað postulín.
Einnig má finna mikið úrval af
antíkmunum. Á kvöldin hefur
borgin yfir sér rómantískan blæ,
tilvalið er að bregða sér í óperuna, ganga meðfram Dóná eftir
sýninguna, njóta ljósanna og
mannlífsins. Enn betra væri að
sigla niður ána, hlýða á
sígaunatónlist um leið og upplifa
þá mögnuðu stemningu sem umlykur þessa fallegu borg í miðju
Evrópu.
Heimsferðir bjóða upp á
þriggja, fjögurra og sjö nátta
ferðir til Búdapest í októbermánuði. Uppselt er í ferðir hjá Úrval
Útsýn og Plúsferðum. Meðalverð
á helgarferðum til Búdapest án
skatta er um 50 til 60 þúsund.
Nánari upplýsingar um Búdapest
má
nálgast
á
netinu
h t t p : / / w w w. i i t . b m e . h u / h u n g ary/budapest/.■

með Stefáni Jóni Hafstein

VEIÐIFRÉTTIR Í SAMSTARFI VIÐ FLUGUR.IS

Veiðimet í vikunni!
Í vikunni var sögulegu hámarki náð í íslenskri
fiskar! Mikil bleikjuveiði hefur verið í mörgum
laxveiði því þá voru sett aflamet í þremur ám.
vatnanna þetta sumarið og hífir fjöldi bleikja
Þverá og Kjarrá rufu 4.000 laxa múrinn, Norðtöluna upp, þ.e.a.s 6.818 bleikjur voru skráðar
urá skreið yfir 3.000 laxa og Selá í Vopnafirði
og 9.767 urriðar. Þyngsti urriðinn þetta sumarfór yfir 2.000 fiska múrinn þegar 55 laxar
ið var 13 pund og kom hann úr Hraunvötnum
komu á land á átta stangir á einum degi! Vikeins og oft áður.
an 29. ágúst til 4. september gaf 317 laxa í
Veiðinni er nú lokið á urriðasvæðunum í Laxá
Eystri-Rangá sem er þreföld meðalveiði fyrir
en við heyrðum eina góða sögu sem gerðist
þessa viku. Til samanburðar gaf þessi vika
rétt undir lokin. Það var Jonni flugmaður hjá
194 laxa í fyrra og var það þá metveiði svo
Atlanta sem lenti í því í Laxárdalnum að fiskur
þarna er fjör líka!
tók fluguna – ekki stór, að honum fannst,
Sjálfsmynd af veiðimanni
Hins vegar eru ekki allar fréttir góðar: Flestir
stangarendinn bara rétt tifaði. En þegar hann
með feng!
virðast sammála um að sjóbleikjuveiðin hafi
fór að draga fenginn nær sér, þyngdist drátturbrugðist þetta sumarið. Við heyrðum á tal
inn skyndilega, og okkar maður taldi víst að
tveggja manna í dag sem voru að bera saman bækur sínar
slýdræsa hefði lent á urriðanum litla sem át fluguna. Jonni
og komust að sömu niðurstöðu: Sjóbleikjan lætur bara varla
tók fast á móti en allt í einu var eins og urriðanum hefði vaxá sér kræla. Þeir höfðu verið í Svarfaðardalsá, Hörgá og Ólafsið ásmegin. Þegar Jonni var við það að landa „krílinu og
fjarðará og varla fengið bein. Áður höfum við einnig skýrt frá
slýdræsunni“ sá hann hvers kyns var: Risastórt vígtennt
slakri sjóbleikjuveiði í Eyjafjarðará og Vatnsdalsá.
urriðaskrímsli hafði ráðist framan að litla greyinu og sproðVænir fiskar hafa verið að fást af og til í Fnjóská í allt sumar
rennt því í orðsins fyllstu merkingu – aðeins sporðurinn á litla
og fréttist af einum 97 sm sem tók fluguna hjá Haraldi Eiríksurriðanum stóð út úr kjaftinum á þeim stóra. Það munaði
syni síðasta mánudagskvöld.
minnstu að Jonni næði að landa báðum fiskunum, en þegar
Landbúnaðarráðherra Guðni Ágústsson hyggst leggja fram á
þeir sprikluðu saman í fjöruborðinu lak sá litli út úr þeim
þingi núna í haust ný frumvörp til laga um lax- og silungsstóra, sem synti burt álíka hissa á uppákomunni og veiðimaðveiði. Á heimasíðu landbúnaðarráðuneytisins má nálgast drög
urinn. Meira um haustveiðina á flugur.is! Góða skemmtun.
að öllum þessum frumvörpum og senda inn athugasemdir.
Veiðimenn eru hvattir til að kynna sér málið enda mikið í
Fleiri veiðifréttir daglega og heilræði við veiðar á www.flughúfi.
ur.is; Flugufréttir koma alla föstudaga í tölvupósti til áskrifStangveiði lauk í Veiðivötnum á Landmannaafrétti 21. ágúst
enda á flugur.is með ítarlega umfjöllun um allt sem varðar
og er lokatalan ein sú hæsta sem þar hefur sést, eða 16.585
veiðiskap í sumar.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA
KL. 8–22

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% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa 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.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

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

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.

Opel Combo nýskr. 05/03, bsk., ek. 38
þús. km. Verð 1.080.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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.

Daihatsu Charade nýskr 04/99, bsk., ek.
80 þús. km. Verð 490.000. 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.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 07/00, bsk., ek.
72 þús. km. Verð 860.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Vitara nýskr. 05/99, bsk., ek. 76
þús. km. Verð 1.090.000. 100% lánamöguleikar. 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% 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% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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.

Renault Laguna nýskr. 07/97, bsk., ek.
154 þús. km. Verð 590.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 01/00, bsk., ek.
87 þús. km. Verð 840.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG

8–18
8–19
11–16

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 Wagon nýskr. 06/00,
ssk., ek. 114 þús. km., verð 1.140.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Outback nýskr. 08/04 ssk., ek.
22 þús. km. Verð 3.680.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Daihatsu Applause Limited nýskr.
09/98 bsk., ek. 98 þús. km. Verð
450.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Subaru Legacy Wagon Lux nýskr. 02/05
ssk., ek.15 þús. km. Verð 2.570.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester nýskr. 06/04 ssk., ek.
17 þús. km. Verð 2.190.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 01/03, bsk.,
ek. 17þús km., verð 1.060.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.6 nýskr 02/00, ssk., ek. 85
þús. km. Verð 890.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.ih.is

Opel Vectra Elegance nýskr 01/01 ssk.,
ek. 97 þús. km. Verð 1.470.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Jeep Cherokee 2,4L sport, árgerð 1996,
ekinn 161þkm, beinskiptur, dráttarkúla,
mjög vel við haldinn og snyrtilegur bill.
Verð 590þ.-

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.

Mitsubishi Lancer nýskr. 07/00, bsk., ek.
84 þús. km. Verð 740.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 406 nýskr. 06/01, bsk., ek. 72
þús. km. Verð 1.180.000.100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Kangoo nýskr. 02/02, bsk., ek.
77 þús. km. Verð 890.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chevrolet Silverado 1500 4wd Crew
Cab Z71 nýskr 12/04 ssk., ek. 9 þús.
km. Verð 4.450.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.
Suzuki Sidekick 1600. árgerð 1995, ekinn 132þkm, beinskiptur, sumar/vetrardekk, dráttarkúla. Verð 560þ.-

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.

Nissan Terrano Luxury Diesel nýskr.
02/99, ssk., ek. 215 þús. km. Verð
1.180.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa 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.

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.

Opel Corsa Comfort nýskr. 01/03 bsk.,
ek. 17 þús. km. Verð 1.060.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Hilux 2,4 Diesel Turbo intercooler,
árgerð 1998, ekinn 130þkm, 33” dekk,
álfelgur, dráttarkúla, mikið endurnýjað
t.d nýjar legur, spindlar, ný yfirfarinn af
Toyota. Verð 1.650þ.- Fallegur bill.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.ih.is

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.ih.is

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 525 8000
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Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.ih.is

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.ih.is

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.
Sími: 540 5800
www.bilasala.net
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Bílar til sölu

Jeep Cherokee Liberty 3,7L Renegade
nýsk. 2/2002. 41 þ. km., ssk., álfe., og fl.
Verð 2.790 Tilboð 2.490. Ákv. 1.400.

HYUNDAI ELANTRANýskr: 01/2000,
1600cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár,
Ekinn 85 þ. Verð: 690.000
VB-206
B & L. S. 575 1230.

Til sölu. KTM EXC 300 árg.2000, Scar
fótstig, Carbon pústhlíf, Er í góðu lagi.
verð aðeins kr. 290þúsund. Upplýsingar
hjá JHM Sport ehf

JHM Sport
Stórhöfða 35, 110 Reykjavík
Sími: 567 6116
www.jhmsport.com

BMW540I touring ‘98 ek. 178 þús. 17”
BBS-felgur, ný dekk, leður, topplúga
o.m.fl. 897 7535.

Isuzu Kassabíll Ekinn 7 þ. km. 4l. diesel
nánast ónotaður bíll með öllu m/lyftu,
turbo, intercooler, burðageta 2560 kg.
Verð 4,5m m/vsk.

FORD MONDEO Nýskr: 03/2003,
2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár,
Ekinn 75 þ. Verð: 1.850.000
AU-845
B & L. S. 575 1230.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk
Sími: 567 0333
www.jrbilar.is

M. Benz 200 CLK compressor nýskr.
1/2002, ek. 37 þ., ssk., 17” álf. og fl.
Verð 3.290 þ. Ath. mögul. 100% lán.
Porsche 944 ‘88. Flottur sportari í toppstandi. Uppl. í s. 894 4558.

HYUNDAI ELANTRANýskr: 08/2002,
1600cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár, Ekinn 72 þ. Verð: 1.090.000
NE-574
B & L. S. 575 1230.

M. Benz E 430 4matic elegance nýskr.
2/2000, ek. 124 þ., ssk., árf. ofl. Verð
3.690 þ. Tilboð 2.950. Ath. mögul.
100% lán.

HONDA CR-V Nýskr: 01/1999, 2000cc
5 dyra, Fimmgíra, Ljósbrúnn, Ekinn 113
þ.
Verð: 1.090.000
TL-879
B & L. S. 575 1230.

HYUNDAI SANTA FE Nýskr: 07/2001,
2400cc
4 dyra, Fimmgíra, Rauður
/ Grár, Ekinn 94 þ. Verð: 1.590.000
KI-993 B & L. S. 575 1230.

M. Benz E 220 1995, ek. 205 þ. km.
Topplúga, 16”, ssk., armpúði ofl. Verð
890.000. Upplýsingar í síma 866 5354
& 533 2100.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík
Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354
www.bilasalan.is

Tilboð - Tilboð - 140 þús. kr. útborgun
!!! Kia Sportage 4x4 jepplingur 2.0 vél,
ek. 85 þús., hátt og lágt drif, sumar/heilsársdekk á felgum fylgja, verð
790 þ. Gott lán 650 þús. fylgir, kr. 13
þús. pr. mán. meðalgr. Uppl gefa sölumenn Litlu Bílasölunnar s. 587 7777.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

HYUNDAI ACCENTNýskr: 12/1999,
1500cc
5 dyra, Fimmgíra, Dökkgrár, Ekinn 87 þ. Verð: 480.000
RT-427
B & L. S. 575 1230.

Nýr 7-manna Jeep Commandor. Algerlega 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 reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com

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

TIL SÖLU

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Renault Kangoo fólksbíll nýskr.
07/2002, 1400cc, 6 dyra, beinskiptur,
rauður, ekinn 76 þ. Verð 1.020.000 PP426 B & L. S. 575 1230.
MMC Outlander
10/2003, ek 41 þús., km, 5 gíra, 5 dyra,
verð 1990 þús.

Dodge Sprinter, nýr bíll, ssk., disel,
hurðir báðum meigin og fl. Verð 3.690
+ VSK.

Mitsubishi L200 double cab disel árg.
2000, ek. 140 þ., 5g., hús, verð 1.250 þ.

Nissan Patrol Elegance (33’’) 7/2000
km, ‘93, ssk., álf., leður, lúga og fl. Verð
2.890 þ. Eigum einnig 2001, verð 3.290
þ.

Subaru Legacy sedan 3.0R nýskr.
1/2005, ek. 8 þ., 5g., álf., lúga og leður,
255 hö, verð 4.290 þ. Áhv. 3.000 þ. Ath
skipti.

Toyota 4Runner v6 3000 8/2005, ek 1
þus km, ssk, vel búinn bíll, verð 4790
þús.'06, mikið yfirfarinn, verð 350 þús.

Nissan Almera 1500 nýskr. 5/03, ek. 63
þ. km, 5g. Verð 1.150 þ. Áhv. 800 þ.
Toyota Sienna 3300, 4x4, 8/2005, ek.
1 þús., km. 7 manna, ssk, fallegur bíll,
verð 3980 þús.

Toyota tundra
2005 v-8 4700 cc 8/2005, ek. 1 þús
km, ssk, verð 3750 þús.

Toyota Yaris T Sport nýsk. 6/2002 49 þ.
km., 5g, álfe., spoiler og fl. Verð 1.090.
ákv 360 þ.

Renault Megane nýskr. 06/2002,
1400cc, 5 dyra, fimmgíra, grænn, ekinn
46 þ. Verð 1.130.000 GO-289 B & L. S.
575 1230.

Ath. vegna mikillar sölu í ágúst vantar
bíla á staðinn og á skrá. Nóg pláss.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is
Jeep Liperty ldt 2.8 crd dísel,
ekinn 0 nýr bíll !!! Ssk.
Einn með öllu.

Daewoo musso E 23 1998 ek. 112 þús
km, gullfallegur bíll, sk 06, lítur vel út,
vel búinn, verð nú aðeins 990 þús.

Honda CRX Executive 2.0I I-VTEC nýsk.
1/05 km.19 þ., ssk., álf., leður, lúga og
fl. Verð 3.290 þ.

Leitin að nýjum bíl hefst á www.islandus.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 vefnum okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími þjónustuvers 552 2000 og netspjall við sölumenn er á www.islandus.com

Subarru Impreza 4WD nýskr. 06/2003,
0cc, 5 dyra, sjálfskiptur, ekinn 47 þ. Verð
1.630.000 YD-748 B & L. S. 575 1230.

Nissan Pathfinder 4.0 le
Nýr bíll, ekinn 0 einn með öllu, 7
manna, verð 4990 þús.

Saab 95 turbo
06/2004, ek 7 þús km, einn með öllu,
b.lán 2700, verð 4390 þús,
tilboð 3990 þús.

Nissan Patrol SE+ diesel (33’’) nýsk.
10/98 149 þ. km., 5g., álfe., leður og fl.
Verð 2.100.

Honda Civic 1.4 si, 5 dyra, 5 gíra, ek
166, sk 04, verð 490 þús,
tilboð 290 þús !!!!

Suzuki Ignis 4x4
1/2005, ek. 3 þús, 5 dyra, 5 gíra, álfelgur cd, verð 1350 þús.

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

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

Bílakjarnin • Breiðhöfða

VolksWagen Bora nýskr. 11/2000,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 80 þ. Verð 1.170.000 NT-857 B & L.
S. 575 1230.
Hyundai Stares nýskr. 04/2004,
2500cc, 3 dyra, beinskiptur, grár - tvílitur, ekinn 34 þ. Verð 2.790.000 TM-721
B & L. S. 575 1230.

Volkswagen Passat Stw, nýskr. 04/99,
ek. 116 þ. km, svartur, álfelgur, heilsársdekk, einn eigandi, smurbók o.fl. Verð
990.000. Heimsbílar eru staðsettir á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Ford Escape LTD luxury comford pakki
árg. 2005 19 þ. km., ssk., álf., lúga og fl.
Verð 3.390 Áhv. 2.500. ath. skipti.

Splúnkunýr Ford Explorer langt undir
listaverði. Aðeins kr. 3.190.000 fyrir nýjan bíl frá verksmiðju! Við seljum bíla
langt undir markaðsverði, veitum öfluga þjónustu, allt að 5 ára ábyrgð og
útvegum bílalán. Ef draumabíllinn þinn
er ekki til á vefnum okkar í dag, finnum
við hann fljótt með alþjóðlegri bílaleit.
Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com
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Bens 430 Avantgarde ‘98, ekinn 120
þús. Ný innfluttur, bíll með öllu. Listaverð 2.950 þús. Stgr. Verð 2.350 þús. S.
691 9610.

Frábært eintak. Einn eigandi. Dekur bíll.
Suzuki Grand 1999. Ekinn 82.000. S.
699 6357 & 692 9029.

Subaru Legacy 1800 árg. ‘91, nýleg kúpling og vatnskassi, nýsk. ‘06, CD. Verð
95 þús. stgr. Fullur tankur af bensíni
fylgir. Uppl. í s. 897 7782.

Til sölu BMW 740 árg. 6/94, með öllu.
Ásett verð 1.300 þ. Stgr. 1.150 þ. Mjög
vel með farinn. Skoða öll skipti, helst
krossara. S. 867 7704.

Helgartilboð. Polo árg. ‘96, keyrður 148
þús. Allgjör sparigrís. Uppl. í s. 897
7387.

Dodge RAM 2500 árg. 2004, ek. 33.000
km, 35” dekk, álfelgur 325 hp. 5.9 turbo diesel. Verð 4.3. Polaris PRO x2 800
árg. ‘04. Verð 790 þús. Uppl. í s. 894
4005.

Nizzan Almera 8/98 1.6, ssk. PlayStation2, DVD, sjónv, 5d., ek. 111 þús. km.
Smurbók. Innbyggt. 2xlcd. skjáir í höfuðpúðum, 2xHeadphone. V. 690 þ. S.
661 9660.

Opel Corsa árg. ‘00, 5d. Ek. 8 1þús., 5g.
sum+vetrard. geislasp., tilb. 520 þús.
stgr. Uppl. í s. 861 5655 brynjard@simnet.is.

Ford F 150 Lariat 4x4 árg. 2005, ekinn
27,000 km 5,4 V8 Tridon, góður bíll á
góðu verði. S. 898 2811.

Þriggja dyra svartur VolksWagen Golf
highline ‘98, ekinn 55 þús. Athuga
skipti. Verð 700 þús. Uppl. í s 698 6383
& 659 0566.

Subaru Impreza WRX Turbo

Ford F 150 Lariat 4x4 árg 2004 V8 5,4
Tridon, ekinn 38.000 km. S. 898 2811.

Suzuki Swift GLX árg. ‘97. Ný skoðaður,
5 dyra, beinskiptur. Aðeins 2 eigendur.
S. 862 8319.

Terrano ‘91, V6, sk. ‘06, ek. 200 þ. 190
þús. Get skipt í dýrari. Vélsl. Yamaha
SRX 190 þús. S. 899 4430.

Til sölu Nissan Micra árg. ‘93, sk. ‘06.
Bíll í ágætu standi. Selst ódýrt. Uppl. í s.
895 6007.

Volvo 740 árg. ‘89, ek. 219 þ., með
beinni innspýtingu, sk. ‘06, verð 150
þús. S. 899 4457.

Renault Megane II (þessi með flotta
rassinn) 2003 (ár eftir af ábyrgð). Dökkblár, ek. 60 þ. Skipti a ód. Uppl í s. 696
1049.

Glæný LCD 7” leður höfuðpúða sjónvörp. Passa í 99% Bíla. Verð kr. 32.000.
Fyrir DVD, loftnet, GPS, Playstation2. Árs
ábyrgð. Ódýrt. Uppl. í s. 661 9660.

Til sölu Mitsubishi Pajero 2500 dísel,
árg. ‘98, ekinn 154 þús. Dökkblár, einlitur, ný kúpling og ný dekk. Góður bíll.
Uppl. í s. 696 9534.

Honda Civic 1,5 V-tech árg. ‘98, sjálfskiptur, ek. 100 þús., álfelgur, spoiler,
CD. aðeins skemmdur á hægra afturbretti. Verðtilboð. Uppl. í s. 864 8182.

BMW 316 coupe 2 dyra 12 / 2000, ekinn aðeins 45 þús! Sportsæti með leðri,
topplúga, 17” felgur ál innrétting ofl. ofl.
Toppeintak!! Verð 2.150.000, áhv.
1.520.000, afb. 25 á mán. Ath skipti. S.
899 1888.

Benz ML 320

Audi A6 Turbo. nýskráður 8 / 2003, ekinn aðeins 39þkm , leðurinnrétting, Sóllúga, sjálfskiptur, kastarar, rafmagn í
öllu, 17” álfelgur, ofl , 1 eigandi , Hóflega ásett verð er 3.2 m , Athugar skipti
! Stórglæsileg óslitin lúxus bifreið ! Símar : 661-6000 og 663-2430. Ásberg H
Helgason Löggiltur bifreiðasali.

Til sölu BMW M5. Árg ‘90, topplúga,
leður, 18” OZ Racing felgur, 16” BMW
vetrarfelgur, 340-350HÖ. Sími 861
5941.

Svartur Benz jeppi árg. 2000 í topp
standi. Keyrður 53.000 mílur, ný heilsársdekk, upplýsingaskjár ofl. Mjög hagstæt verð 3.090.000. Uppl. í síma 821
7537.

Subaru Legacy Outback 4x4. Nýskráður
7 / 2001, ekinn aðeins 27 þús. km!
Sjálfskiptur, abs bremsur, 2 sóllúgur,
16” álfelgur, leðurinnrétting, dráttarkrókur, digital miðstöð, loftkæling, fjarlæsing, cruisecontrol, CD, ofl. Vandaður
og fallegur bíll! V. 2.350 þ. Ath skipti. S.
663 2430 & 565 2430.

Fínn skólabíll. Opel Corsa Swing ‘97, sk.
‘06, 180 þ. stgr. S 698 6688 & 893
6957 Hilmar.

Til sölu Bens 230 E ‘83, sjálsk., ekinn
227 þús. km, mjög fallegur bíll, verð
150 þús. S. 899 5588.

VW Polo árgerð ‘95, ekinn 160 þús., sk.
‘06, CD. Verð 150 þús. Uppl. í s. 867
2369.

Toyota Tacoma TRD, árg. 2005, nýr bíll,
svartur, cruise, aircond, læsingar. Bílasala Suðurlands s. 480 8000.

Plymouth Breeze árg. ‘99, ekinn 130
þús. Toppeintak, cruise control, rafmagn í öllu ofl. Verð 590 þús. S. 862
8550.

Toyota Avensis LB 2.0 VVT-i. 2002 árgerð, 5 dyra, 5 gíra, sóllúga, spoiler,
kastarar, rafm. í öllu, CD, ABS, spól og
skriðvörn, ek. 78 þ. km, samlitur, filmur,
CD / útv. í stýri, fjarlæsing ofl. V. 1.590
þ. kr., bílalán 1.080 þ. Afb. 25 þ. kr., Ath
skipti á ód. Rúmgóður og glæsilegur
bíll! S. 663 2430. Ásberg H Helgason
Löggiltur bifreiðasali.

BMW 518i, árg. ‘91, ek. 215 þ., 5 g.,
lúga. Verðh. 215 þ. Uppl. í s. 865 1666.
Toyota Corolla stw xli ‘95. Ekinn 185
þús. Ný tímareim. Verð 230 þ. Uppl. í s.
660 1548.

0-250 þús.

Honda CRV árg. ‘97, ekinn 137 þús.
Grænsans, samlitir stuðarar, rafm. í öllu,
toplúga, heilsársdekk, nýsk. Toppbíll.
Verð 960 þús. S. 892 7852.

Fjarstýrður bensínbíll. Uppl. gefur Pétur
í s. 690 0744. www.islandia.is/drifa/tilsolu/bilar/bilar.asp

Pajero ‘87, dísel, sjálfskiptur, í góðu
ástandi. Tilboð. S. 554 3633 & 698
0041.

árg. 6/2001, ek. 81 þ. Topp eintak. Verð
1.750 þ. Nánari uppl, er hægt að finna
á www.simnet.is/anykey eða í síma
892 0734.
Til sölu Nissan Sunny ‘94, beyglaður
toppur og brotin framrúða, skoðaður
‘06, tilboð óskast. Upplýsingar í síma
869 2610.

Volvo V40 árg. ‘99, 5d stw. ek. 106. þús.
km, 5g, ný skoð. geislasp. V. 860 þ.stgr.
Uppl. í s. 861 5655 brynjard@simnet.is.

‘93 árg. MMC Lancer, ekinn rétt yfir 154
þús. Nýskoðaður, ný kominn úr smurningu. Vel með farinn bíll á aðeins 150
þús. Frekari uppl. í síma 421 1309.

VW Golf Variant árg. ‘94 ek. 170 þús. Ný
tímareim, skoðaður ‘06. Verð 160 þús.
Uppl. í s. 865 6685.

BÍLAKJARNINN /

Nissan Vanett cargo ‘96. Þarfnast viðgerðar. Tilboð óskast. Nánari upplýsingar Jóhannes s. 896 3532.

Reno Clio árg. ‘92, ek. 150 þús., vél 1,4,
sumar og vetradekk, geislaspilari, gangverð 150 þús. Tilboð óskast. Sími 864
0473.

Til sölu Peugeot 405 ‘88 árgerð, ekinn
164 þús. Nýskoðaður. Mjög gott eintak.
Verð 99 þús. Uppl. í síma 823 9281.

Chevrolet Corsica árg. 1991, ekinn ca
140 þús. Sparneytinn bíll. Verð 100 þús.
Uppl. í s. 898 3097.

Isuzu árg. ‘91, ek. 195 þ., nýskoðaður,
33”, 2,3 l bensín, ath skipti. Uppl. í s.
892 4559.

Toyota Corolla Gli ‘92, bíll í toppstandi.
Skoðaður ‘06, aukadekk á felgum. Sjálfskiptur. Verð 200 þús. Ath. skipti. Uppl.
í síma 856 2794.

Nissan King cab ‘92, V6 sjálsk., rafmagn, topplúga og ofl., ek. 165 þús.,
“33 dekk, álfelgur, “35 dekk fylgja með,
verð 240 þús. stgr. Uppl. í s. 846 1065.

Til sölu Ford Bronco 2,9I ‘86. Sjálfskiptur. Verðtilboð. Uppl. í s. 898 4603.

Breiðhöfða

Stórmarkaður með notaða bíla
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VW Vento GL árg. ‘93. Góður bíll á
góðu verði. Uppl. í s. 695 1431.

BMW 525 ‘94, dökkblár, ssk., leður,
topplúga, keyrður 158 þ. Nýyfirfarinn,
650 þ. stgr. S. 866 6791 Gísli.

250-499 þús.

Suzuki Sidekick árg. ‘95, ekinn 260
þús. Verðhugmynd 180 þús. S. 694
7480, eftir kl. 18.

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.

Tveir Mercedes Benz 190 E bílar frá árgerð ‘83-’88 til sölu. Annar þarfnast
lagfæringar og hinn í varahluti. Verðhugmynd 65. þús. Upplýsingar í síma
869 2900.
Jeep Cherokee ‘94, ek. 163 þús., sk. ‘06,
fínt eintak. Verðtilboð. Uppl. í s. 897
3274.

Til sölu Hunday Elantra ‘94. Ek. 170 þ.
Verðh. 100 þ. Nánari uppl. í síma 824
6304.

Toyota Yaris árg. 2001, 5 dyra, ek. 89
þús., í góðu lagi, þarfnast lítilsháttar lagfæringar á útliti. Verð 560 þús. Uppl. í s.
660 2544.

Til sölu MMC Space Wagon árg. ‘98, 7
manna, 4x4, ssk. verðmat hjá Heklu
690 þús., fæst á 580 þús. stgr. S. 897
0770.

Hyundai Accent 1500 ‘99 dökkr. 4 d.
Ekinn 118 þús. Lítur mjög vel út og í
góðu standi. Verð 250 þús. S. 844
3281.

Opel Astra árg. ‘01, ekinn 83 þ. km.
Fæst ásamt nýlegum vetrardekkjum.
Verð 800.000. Uppl. í s. 862 8366.

Skoda Octavia Turbo

Station, árg. 2000, ek. 93 þús. Svartur,
ABS bremsur, 150 hestöfl. Sprækur fjölskyldubíll. Verð 820 þús. Uppl. í s. 698
0806 & 554 0806.

Bens 190 árg. ‘89. Bíll í þokkalegu
standi. Selst ódýrt. Uppl. í s. 849 2216
& 660 0620.

Til sölu Toyota Avensis Sol 2.0 l. árg. ‘98,
ek. 83 þús., álfelgur, CD, hiti í sætum,
rafdrifnar rúður, góður bíll. Verð 830
þús. Uppl í s. 822 1693.

Nissan Sunny 4x4, árg. ‘93, ek. 190
þús., sk. ‘06, vetrar og summardekk.
Tilboð 140 þús. Sími 893 5994.

Opel Astra ‘99 caravan 1.6 vél, ek. 74
þús. km. ABS, álfelgur, sjálfsk. Tilboð
550 þús. Uppl. í s. 847 7217.

Útsala!

Góður bíll. MMC Lancer 2000 árg. ‘93.
Verð 180 þús. Ath. nýr vatnskassi, ný
sjálfskipting, yfirfarin vél og skoðaður
‘06. Uppl. í s. 897 1309.

Til sölu Peugeot 203 árg. ‘99. Ásett verð
500 þús., útsöluverð 350 þús. S. 856
2794.

Opel Calibra Turbo árg. ‘92. Verð 650
þús. S. 669 9742.

VW Golf 1600 station árg. ‘00, ek. 72
þús. CD, álfelg. Verð 980 þús. Áhv. 540
þús. Afb. 19 þús. Uppl. í s. 899 9395.

1-2 milljónir

Nissan Sunny 1.4 LX árg. ‘94 ek. 170
þús. Bíll í fínu standi. Upplýsingar í s.
848 5280 eða 840 6829.
Nissan Primera ‘92 til sölu á 55 þ. S.
699 1597.
Ódýr! Ford Escort ‘97, station, ek. 136
þ. Hlægilegt verð 150 þ. S. 895 9010.
Góður bíll.
L300 4X4, 8 manna, árg. ‘91, uppt.
hedd, nýuppt. gírkassi, verð 240 þ. S.
824 8903.

Corolla 1.3 xli ‘96, ek. 150 þús., sk. ‘06,
verð 360 þús. Sum. og vetrar dekk. Sími
863 3385.

MMC Lancer ST 4x4 ‘98, ek. 133 þ., sk.
‘06. Uppl. í s. 868 1616.

Til sölu BMW 318ia, ekinn 195 þús., nýl.
16” álfelgur, þjófavörn, fjarstart og fl.
Verð 430 þús. S. 660 6615 Jón.

MMC Colt ‘91, ek. 109 þ., vel með farin, tilboð óskast. Upplýsingar í s. 848
5521.

VW Golf Comfortline árg. 9/’00, ek. 75
þús., 5 dyra, 16” felgur, CD, 250 þús. út
og yfirtaka á láni 700 þús. Uppl. í s. 849
4421 & 893 1205.

Rav4 ‘00. Ek. 77 þús. ssk. CD, þakbogar
og álfelgur. Verð 1.650.þús. Uppl. í s.
845 0404.

Nissan Almera árg. 1999, vél 1,6 H/S,
ekinn 140 þús. km. Ný kúpling. Verð
350 þús. S. 898 4235.

Honda Civic árg. ‘91, nýleg tímareim +
kúpling + vatnskassi, vetradekk á felgum fylgja, sk. ‘06. Verð ca 85 þús.
Uppl. í s. 820 5155.
MMC SpaceWagon árg. ‘93, sk. ‘06, nýlega smurður, í góðu lagi, þarfnast
smá lagfæringar að utan. Ásett verð
280 þús., fæst á 150 þús. Uppl. í s. 897
1870.

Grand Cherokee árg. 1993, ekinn
221.000 km. Dökkgrænn 4 dyra, 6 cyl.,
sjálfskiptur, skoðaður ‘06. Verðtilboð.
Upplýsingar í síma 861 3535.

BMW 520, árg. ‘91. Góður og vel með
farinn bíll. S. 894 4408 & 581 4408.

Nissan Vanette árg. ‘96, 2.3 dísel, í
ágætis ástandi, sk. ‘06, bílalán getur
fylgt. Verð 350 þús. Vsk. bíll. Uppl í s. S.
695 6100.
Til sölu Daihatsu Applause XI árg. ‘98,
ek. aðeins 30 þús., skipti koma til
greina á fellihýsi. Uppl. í s. 861 3470.

Nissan Sunny árg. ‘95, nýsk. í góðu
ástandi, 5 dyra, beinskiptur, ek. 180
þús. km. Tilboð óskast. Uppl. í s. 860
9670.

Til sölu VW Passat Turbo árg. ‘99, ek.
120 þús., topplúga, 17” omfl. S. 865
0696.

VW Golf árg. ‘98 ek. 105 þús. Hvítur.
Mjög vel með farinn. Verð ca. 570 þús.
Uppl. í s. 869 2014, Lilja.

Góður bíll!

Nissan Almera 1.8 árg. ‘04, sjálfsk., ek.
10 þús. 3 dekkjagangar. Upplýsingar í s.
898 6345.

Toyota Corolla ‘94, 5 dyra, sjálfsk.
1300cc, ek. 91 þús. Vel með farinn. V.
360 þús. S. 692 8682.

Ford Explorer Sport, brúnn skr.d. 7/92,
ekinn 138 þ. beinsk. Uppl. í síma 892
1126

Til sölu VW Vento ‘94, ekinn 215 þús. Í
toppstandi, skoðaður ‘06. S. 690 6697.

Til sölu Honda Accord ‘93, verð 150
þús. Toyota Corolla ‘93, verð 140 þús.
Toyota Carina E ‘93, verð 140 þús.
MMC Galant ‘91, verð 60 þús. Sími
868 3069.

Toyota Corolla ‘96, ek. 137 þús. 1,3,
skoðaður ‘06, nýjir dempara á aftan, ný
vatnsdæla. Vel með farinn. V. 390 þ. S.
866 2624.

Til sölu Toyota Corolla XLI Sedan árg.
‘96, ek. 139 þús. sjálfsk. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 898 6099.

Tvö stk. frambyggðir rússajeppar tilvalnir í varahluti. Sími 864 8248, Friðjón.

Toyota Yaris árg. 2000, ekinn um 80
þús. km. Listaverð 570 þús. en selst á
400 þús. Uppl. í s. 821 7504 & 565
6042.

Til sölu Kia Pride árg. ‘00, ekinn 42 þús.
km., snjódekk á felgum fylgja. Ásett
verð 430 þús., selst á 350 þús. Uppl. hjá
bílasprautun SMS í símum 567 1101 &
868 8317.

Til sölu Subaru Legasy árg.’90. Einn
eigandi. Uppl. í s. 462 1777 & 864
9307.

Lítill sparibaukur

Alfa Romeo 156 1999, ek 99 þ. beinsk,
filmur, CD, sumar&vetrard. V. 850 þ. s.
8674650

Honda Civic1,4i ‘98 árg., sk. ‘06. Ekinn
89 þús. km. Reyklaus og vel með farinn
bíll. Verð 550 þús. staðgr. Uppl. í s. 866
5969.

Land Rover Defender 1999, ekinn 133
þús. Verð 1.450 þús. Sími 891 6926 &
891 6626.

500-999 þús.

Subaru 1800 Sedan árg. ‘88, þarfnast
smá lagfæringar. Verð 49 þús. Uppl. í s.
698 0700.
Honda Accord ‘92, sk. ‘06, ný dekk, allt
rafdrifið, mp3, verð 150 þús. S. 663
4383.
MMC Lancer árg. ‘91, sk. ‘06 í toppástandi. Verð 85 þús. Sími 699 3548.

Tilboð

Til sölu Opel Vectra árg. ‘98, sk. ‘06, bíll
í toppstandi. Verð 250 þús. út og yfirtaka á láni ca 300 þús. Uppl. í s. 690
8304.

Til sölu Daewoo Nubira station árg.
2000, ek. 133 þ., bsk., grænn, dráttarbeisli, filmur, sumardekk á álfelgum,
vetrardekk á stálfelgum. V. 460 þ. Uppl.
í s. 892 7113.

Jeep Grand Cherokee 4.0, árg. 1994,
ekinn 120 þús., gott eintak. Verð 550
þús. S. 664 3071.

Toyota Yaris 2002, ek. 60.000, reyklaus,
5 dyra. Verð 850 þús. Áhvílandi 560
þús. Afborgun 15 þús. Upplysingar í
síma 894 0438.

0 kr. út. Opel Corsa, 2001, 88 þ. km.
Einn með öllu. Yfirtaka á láni ( 18 þús.
á mán.) S. 659 3866 e. kl. 12 sunnud.

Honda CRV 2000cc. Skr. 02/1999. Ekinn 112 þús. km. Einn eigandi. 5 gíra,
bensín, sumar- og vetrardekk. Verð
1.100.000. Engin skipti. Uppl. í síma
899 6620.

Renault Laguna ‘95, 2,0 L, d.kúla, biluð
sjálfsk., selst ódýrt. Uppl. í s. 897 3274.
VW Golf 1992, 5dyra, sk. ‘06. Ek 150
þús. Þarfnast viðgerðar á vél og blöndungi. Tilboð óskast send á e-mail
margretdogg@simnet.is. Selst ódýrt.
Renault 19 árg. ‘95, lítið ekinn, allt rafdrifið, nýskoðaður og sem nýr. S. 899
9377 kr. 180.000 .

Til sölu Renault Twingo, ekinn 108 þús
km. Verð 280 þús. Upplýsingar í síma
690 8721.

Til sölu Daihatsu Rocky árg. 1987,
óbreyttur í góðu ástandi, óska eftir tilboði. S. 892 6737.

VW Passat ‘99 stw, ssk., ekinn 114 þ.
km. Fallegur og vel með farinn bíll.
Ásett 988 þ. Áhvílandi 600 þ. S. 848
4188.
Subaru Legacy GL 2000 árg. 1998, ssk.,
dráttarkúla, sk. ‘06, ek. 93 þús. km.
Verð. 850.000. S. 894 6344.

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

Til sölu VW Golf, árg. 2003, 2.0 vél, 5 g.
Ekinn 15 þ., topplúga, loftkæling, cruise, CD, álfelgur. Fallegur bíll. Uppl. í s.
861 4481.

MMC L300 4x4 árg. ‘88 til sölu. Annar
fylgir með. Verð 50 þ. eða tilboð.
Einnig M.Benz 230E árg. ‘84 gott eintak. S. 517 2530 & 695 7260.
Opel Astra ‘96. Ekinn 180 þ., 2 eigendur, þarfnast smá lagfæringar. S. 483
4058 eftir kl. 17.

Toyota Carina E ‘95, ek. 231 þús. Verð
400 þús. Góður bíll í góðu standi. S.
699 2780.

ÞJÓNUSTA–TIL SÖLU

Toyota Carina E 1.8, árg. ‘97, ekinn 130
þús. Verð 470 þús. Uppl. í s. 849 8184.

Dodge Stratus, sjálfskiptur, skoðaður,
ekinn 41 míl. Verð 550 þús. S. 690
9047.

Renault Megane 02/’99, ek. 76 þ.
Sjálfsk., dr.kúla, ný tímareim. Vel með
farinn. V. 650 þ. S. 820 7103.

Subaru Impreza GX árg. ‘02, ek. 45 þ.,
sjálfsk., álf., spoiler, litað gler. V. 1.650 þ.
S. 862 1391.
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Vantar bíl ekki eldri en árg. ‘97, 200 þ.
staðgr. + Opel Astra station árg. ‘95, sk.
‘06. S. 844 0781.
Óska eftir heillegum og skoðuðum
jeppa eða 4x4 skúffuskrjóð á 150-200
þ. stgr. S. 699 2542.
Óska eftir bíl á 100-250 þús með góðum staðgreiðsluafslætti. Uppl í s 660
0109 og 557312.
Toyota Corolla 1,4, árg. 06/’02, ekinn
81 þús. Verð 1160 þús. S. 698 8777.

BMW M5 11/’99 ek. 90 þ. km. Mjög
gott eintak. 800 þús. þú og yfirtaka á
láni. Skoða öll skipti. Uppl. í síma 821
6368.

Bíll óskast í skiptum fyrir vélsleða, Polaris Indy-sport touring árg. ‘98, verð
200 þús. S. 695 5521.
Óska eftir Ford Econoline. Þarf að vera
góður, 4X4 upphækkaður, diesel 6,9
eða 7,3. Má hvorki vera sá allengsti, né
með háum topp. S. 487 5098.

Til sölu Cherokee Country árg. ‘93, ek.
140 þús. Góður bíll. Verð 420 þús.
Uppl. í s. 660 3362.

Til sölu Cruiser 80 ‘94, ekinn 221 þ. km,
leður, lúga, sjálfsk., rafm. í öllu, bensín
4.5 6cyl. Uppl. í s. 862 8306.

Toyota Hilux árg. ‘91, 2,4 dísel, ekinn
310 þús., 35”. Tilboð óskast í s. 866
5960 Birgir.

Patrol 1999, ekinn 170 þ. Á 33”, tilboðsverð 1.790 þ. Sími 897 2171.

Toyota Hi-Lux árg. ‘91, ek. 162 þús., sk.
‘06, 38”, opinn í gegn, loftdæla, læsingar, V 6 flækjur, o.fl. Uppl. í s. 694 8448
Óli.

Óska eftir bil í góðu standi. Helst 5 dyra
Toyota eða VW Golf. Tilbúin tll að staðgr. 150 þ. Birgir í S. 867 8570

VW Golf Highline nýskr. 07/’02 sjálfsk.
Ek. 55 þús. Uppl. í s. 865 1891.

Jeppar
Honda Accord Type-S árg. 2003. Uppl. í
s. 893 6642.

BMW523 Touring árg. ‘99, 116 þ. km,
ný skoðaður, ný yfirfarinn af B&L. Ný
vetrar dekk fylgja. Bíllinn er í toppstandi. Verð 1890 þ! S. 862 0164.

Toyota Landcruiser GX90 árg. ‘04, ekinn
52 þús. Fallegur og vel með farinn bíll.
Engin skipti. Verð 4.450 þús. S. 896
3807.

Isuzu Trooper V6 3,5L ‘98, ek. 95 þ. m.
Ltd. Leður, lúga, A/C,6CD. Áhv. 850 þ.
Tilboð 1.250 þ. stgr. S. 822 1122.

Til sölu Dodge Ram 1500 árg. 2000, ek.
43 þús. mílur, er með ýmsum aukabúnaði. Verð 2.350 þús. Uppl. í s. 588 0433.

Grand Cherokee ‘96. Ek. 130 þ. Leður,
rafm. í öllu, aksturstölva, dr.kr., CD, álf.,
þjófavörn, loftk., nýl. loftbólud., HIclone, KN loftsía. Verð 990 þ. S. 660
0029.

Til sölu Dodge Ram sport árg. 2001, ek.
125 þús. Góður bíll. Uppl. í s. 899 4791.

Flott eintak Subaru Impreza árg. 2000,
ekinn aðeins 73 þús. Uppl. í síma 696
1820.

Til sölu Subaru Impreza WRX STI nýskráður 24.02.05, ek. 6.000 km, orginal.
Verð 3.450 þús., ekkert áhv. Uppl. í s.
858 7030.

Til sölu Avensis 08-01, 1,8 VVTI með
topplúgu, spoiler, CD ofl. Vél ek. 4.000
km og í 100% ábyrgð hjá Toyota til 082008. Tilboð 250 þús. út og yfirtaka lán
rétt undir millj (19 þús á mán), skoða
skipti á ód. Uppl. í s. 895 7752.

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

Pajero árg. 2000 dísel, mjög góður bíll.
Ekinn 78 þús. Uppl. í síma 566 8235 &
699 2139.

Land Rover árg. 2000 til sölu, ek. 122
þús. Vel með farinn bíll. Verð 1.950 þ.
Uppl. í s. 897 6521.

Nissan Patrol, árg. ‘91, 38” breyttur,
mikið endurnýjaður. Sjón er sögu ríkari
Uppl. í s. 893 6642 Reynir

Toyta Avensis 2005 Station, ek. 7200.
Ásett verð 2,7 m. Áhv. lán. S. 692 7622.

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

Renault Megane Scenic árg. 2001, ekinn 59 þús. Mjög sparneytinn og rúmgóður fjölskyldubíll. Uppl. í s. 659 5516
& 693 9388.
Til sölu: Subaru Legacy árg. ‘03, ekinn
40 þús. km. Bein sala, verð 1.700 þús.
Sími 895 2232.

2 milljónir +

Suzuki XL7 Limited, árg. 2005. Hlaðinn
aukabúnaði. Verð 3,5 millj. S. 860
2489.

Til sölu VW Sharan 7manna árg. ‘02, ekinn 80 þús. Bíll í toppstandi. Ásett verð
ca 2 millj. Uppl. í s. 554 6200 & 822
3013.

Til sölu Hyundai Santa Fe V6 árg. 2001.
Uppl. í s. 868 3558.

Pajero 2,8 d. árg. 2000, ek. 143 þ. km.
Litur grásans, ssk. Sóll., leður, 32”. Með
öllu. V. kr. 2.550 þ. S. 864 6976.

Ford Explorer LTD V8, árg. 2004. Uppl. í
s. 893 6642.

Corolla T-Sport árg. ‘02 ek. 38 þús.,
spoilerkit, topplúga, tvöfalt pústkerfi,
þjófavörn, og margt fl. Verð 2.050 þús.
Uppl. í s. 898 9987.
Vitara V6 árg. ‘96, 33”, ek. 101 þ. km.
Verð 1.050 þús. Vel búinn og góður bíll!
S. 691 6669.

Ford F 250 Power stroke dísel Árg. ‘96
ek. 215 þ. Mikið endurnýjaður. Skoða
öll skipti. Áhv. ca 350 þ. S. 897 8918 &
586 8018.

Góður Patrol

Nissan Patrol 2,8 ‘92, ek. 180 þ. 33”
dekk. S. 893 3475.

Toyota Hilux árg. ‘91, ek. 180 þús. Ný
38” dekk, spil, aukatankur o.fl. Verð
600.000. S. 699 0203.

Til sölu MMC Pajero V6 3000 árg. ‘96,
ek.165 þ., sjálfsk., CD, dráttark. o.fl., sérstaklega vel með farinn og fallegur bíll.
Verð 1.050 þús. Uppl. í s. 896 3994 &
551 1336.

Til sölu Toyota Landcruiser VX bensín
árg 8/04 með öllu. Ekinn 15 þús. Algerlega eins og nýr. Verð 5.2 milljónir, engin skipti. Upplýsingar í síma 662 2400.

Korando 2,9 TDI (DISEL) árg. ‘00. 33”
br., nýl BFG dekk, 4x4, litaðar rúður,
eyðir 11 l/100km innanb. Verð tilboð
990 þús. stgr. Uppl. í s. 861 5655, brynjard@simnet.is.

Algjör moli til sölu. MMC Pajero 6/’00,
3,2, DDi, ssk., 7 manna, 17”felgur,
skyggðar rúður. Uppl. í síma 840 4090.

ÞJÓNUSTA–TIL SÖLU

Bílar óskast
Fráb. V. Pajero ‘01 (am.týp), með öllu.
ek. um 100 þ. Mjög g. eint. V. aðeins
2.190 þ. stgr. og jafnv. allur á láni. S.
694 2356.

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

ÞJÓNUSTA–TIL SÖLU

Toyota Landcruiser VX 90 Dísel ‘97. 33”,
ek. 280 þús. Toppbíll. Frekari uppl. í s.
861 8050.

Range Rover ‘85 sjálfsk., 3,5 V8 ek. 172
þ. í mjög góðu ástandi, gott body. Orginal bíll kr. 150.000 stgr. S. 840 7004.
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GMC Suburban ‘96 5.7L bensín. Sumar
og heilsársdekk fylgja. Ný skoðaður og
yfirfarinn. S. 897 7698.

MAN 26.510

Dodge Ram árg ‘02, ek. 19 þús.,
Camper festingar, loftpúðar með fjöðrum. Uppl. í s. 898 4988.

Sendibílar

Árgerð 2003
ekin 175.000 km.
Dráttarbíll með nafdrifum retarder takkakúplingu,
ADR búnaði og
loftpúðafjöðrun að aftan.
VERÐ 6.250 millj.
Til sölu vel með farinn Grand Cherokee
Limited með öllum þægindum árg.
1998 ekinn 120.000 km. Verð 1,5 m,
áhvílandi 970. Uppl. í s. 696 9045,
skipti möguleg á ódýrari .
Til sölu gott eintak af Toyota Landcruiser GX árg. ‘01 ek. 72.þús. Upplýsingar
í síma 660 4044. Stgr. 2,7

VOLVO FH 12
Árgerð 2002
ekin 253.000 km.
Bíll á grind með loftfjöðrun
að aftan og búkka.
VERÐ 5.5 millj.

Eurotrailer nýjir 2ja öxla malarvagnar á
lager. Carnehl 8/2005 3ja öxla tunnuvagn fyrir 135cm stólhæð, til afhend.
strax. Eurotrailer gámagrindur 3ja öxla á
tvöföldu og 3ja öxla vélavagnar. Th. Adolfsson ehf S. 898 3612.

Renault Kangoo árg. ‘99 ek. 82 þús.
Einangraður með hillum. Nýjar bremsur, ný kúpling og ný tímareim. Lítur vel
út. Verð 600 þús. Uppl. í s. 660 2435.

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

Grand Cherokee ‘94. Tilboð óskast.
Þarfnast smá lagfæringar. Uppl. í s. 840
4050.

DUCATI 749

2004, ekið 4.100 Km. Tilboð óskast.
Pétur s. 820 7245 eða pesijr@hotmail.com

Suzuki DR 350 árg. 1999. Ekið 12 þús.
Ný dekk. Verð 300 þús. Uppl. í s. 898
3097.
Til sölu Chevrolet Van 1500 Express árg.
2000, ekinn 68 þús. mílur. Innréttaður
með lúxus innréttingu. Sjónvarp, video,
svefnaðstaða. Glæsilegur bíll. Uppl. í s.
896 0015. Einnig til sýnis á Bílasölu Íslands, s. 510 4900.
Bens 74 húsbíll, toppeintak. Tilboð. S.
699 5343.

MMC Pajero stuttur dísel árg. ‘88,
breyttur fyrir 33”. Stgr. 60 þús. Uppl. í s.
844 1269.
Mitsubishi Pajero Long V6 3000cc.
Bensín árg. 1997. Ekinn 190 þ., 5 dyra,
7 manna, sjálsfskiptur, CD, 4 heilsársdekk. Nýtt í bremsum. Verð 1.100.000.
Sími 866 6785 & 482 1311.

Citroen Hymer árgerð 1992 ek. 101
þús. Skráður fyrir 7 farþega. Svefnaðstaða fyrir 6-7 manns. Húsbíll með með
öllu. Óvenju góður og fallegur bíll. Uppl.
í s. 860 9661, Björn.

Til sölu 3ja axla flatvagn á tvöföldu,
lengd 12,5 m. Með beygju á aftasta öxli.
Verð 1.700 þús. + vsk. Uppl. í s. 840
1630.
Scania 94D 230H, árg. ‘01, ekinn 105
þús. Með kassa 7 1/2 m. á lengd. Uppl.
í síma 898 9006. Skipti möguleg á
sendibíl.

Pallbílar
Vörubílar

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

Til sölu Ford Ecolnline 150 með góða
351 vél og upphækkuðum plast topp, í
þokkalega góðu standi. S. 555 2031 og
664 5678.

Til sölu Suzuki Intruder 1400 ‘95, ekið
22 m. Mikið króm, nýjir kútar. Uppl. í s.
861 4854.

Mótorhjól

VOLVO FM 12
Árgerð 1998
ekin 136.000 km.
Bíll með búkka, snjótannarbúnaði og HIAB 220 krana
árgerð 2000.
VERÐ 7.5 millj.

M. Benz 709D með 1,5tonna krana,
árg. ‘92, ekinn 98.000. Upplýsingar í
síma 899 4779.

VOLVO FM 7
Árgerð 2000
ekin 183.000 km.
Bíll með kassa, lyftu og
kjæli, allur með loftfjöðrun.
VERÐ 3.1 millj.

SANDERSON GX 525
Árgerð 1995 ekin 4000 tíma.
Liðstírður skotbómulyftari,
gaflar og skófla.
VERÐ 1.2 millj.

FERMEC 965
Árgerð 1999 ekin 6000 tíma.
Auka skófla þarf að mála.
VERÐ 1.9 millj.

CATERPILLAR 226 B
SKID STEER
Árgerð 2005.
2.8 tonna vél með skóflu,
auka þyngdarklossi
og vökvahraðtengi fyrir
aukatæki. Ný vél.

HEKLA VÉLASVIÐ
Klettagörðum 8-10
www.hekla.is/velasvid
Sölumaður 825-5736

Honda CBR 600RR, árg. ‘03, ekið 6 þús.
Verðtilboð. Uppl. í s. 899 9745. Einnig
Yamaha R6 árg. ‘04. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 698 6926.

Húsbílar

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. Nánari upplýsingar í síma 552 2000 og á
www.islandus.com

Til sölu Scania 113 hk. 8x4 380 hp. árg.
‘93, ek. 617 þ. km., mikið endurnýjaður
og góður bíll, nýjar fjaðrir, nýleg kúpling,
túrbína og legur í vél, uppsmíðaður
pallur og ýmislegt fleira. V. 2,9 millj. +
vsk. Uppl. í s. 893 0411.

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

Sem nýtt Sunlite 865 pallhýsi til sölu.
Sér lagnir með útvarpi og sjónvarpi og
fl. og fl. Mjög lítið notað. Uppl. í síma
892 5085 Hörður.

Byrjenda og púka hjólin komin, 50cc
púkahjól frá 99.000 kr. 200cc í fullri
stærð frá 299.000 kr. Allar stærðir til á
lager. Opið lau. & sun. frá 10-14 í skeifunni 8. Nánari uppl. á www.fjorhjol.is
eða í síma 899 4550.
Til sölu Yamha Wild Star 1600 árg. ‘01.
Ekið 6000 km. Umboðshjól , Mikið af
aukahlutum. Verlaunahjól. Uppl.s.896
0015

Til sölu Honda CBR 600 árg. ‘98, ný
dekk, nýskoðað, gott lakk, hjól í toppstandi. Verð 500 þús. Uppl. í s. 821
6368.

Til sölu Kawasaki ZG 1200. Ferðahjól
árg. ‘03, ekið 2.500 mílur. Fæst á góð
verði. Uppl. í s. 896 0015.

LAUGARDAGU R 10. september 2005

15

SMÁAUGLÝSINGAR

Fellihýsi

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

Bátar

Til sölu Coleman 12 feta fellihýsi árg.
2002. Verð 980 þús. Uppl. í s. 892
8371.

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

Palimino Yerling ‘04

Kawasaki Vulcan 1600 Mean Streak
2005, ekið 700 km. Uppl. í s. 898 4988.

Mjög gott hýsi lítið notað. Er 12 feta og
er með hornsófa 2 borðum, fortjaldi,
motta í fortjaldi. Gott svefnpláss og allir
komast fyrir. Einnig fylgir með 2 gaskútar og ísskápur og eldavél. Sjón er sögu
ríkari verð aðeins. 1280 þús. uppl. í s.
866 7691 & 895 3534.

KTM 250 SX-F 2006 árgerð, fjórgensis, 6
gíra, 97 kg. Algjör bomba. Guðmundur
820 9395.
Kawasaki KXF 250 árg. ‘04 til sölu. WBO
límiðakitt, wrp púst, fattbar stýri og fleiri
aukahlutir. Ásett verð 520 þús. Sími
895 6733 Stebbi.
KTM 450 EXC árg. 2003, í toppstandi,
fullt af aukahlutum. Verð 590 þús. Uppl.
í s. 698 0700.

Fjórhjól

Tjaldvagnar

Gefins

Musso-Lancer ‘93

Óska eftir Labrador-hvolp (tík), gefins
eða
ódýrt,
ekki
hreinræktaða
(Labrador/golden). Uppl. í síma 894
5756.

Er að rífa Musso ‘98, ‘99 og Lancer ‘93.
Á einnig framljós í Golf, Avensis og
Corollu. Uppl. í s. 864 0984.
Bronco II ‘87 til niðurrifs. Uppl. í s. 897
4553.

Geymsluhúsnæði hjá Flúðum. Steypt
gólf og upphitað. Tökum við vögnum
um helgina. dorib@hive.is S. 863 8099.
Til sölu er Coleman Cheyenne árg.
2004, einn með öllu, er með loftpúðafjöðrun. Uppl. í s. 892 2420.

100% Örugg geymsla. Peningaskápur
til sölu. H.75. Br.56. D.58cm. Gott verð.
S. 899 6089.

Er að rífa Econoline árg. ‘75, 302 vél,
boddyhlutir o.fl. Einnig ýmisl. af Hilux xcab og 35” dekk á álfelgum (6 gata). S.
661 7161.
Óska eftir hraðbát eða skemmtibát.
Uppl. í s. 695 4536.
Til sölu Zodiac MK3 árg. ‘95, ásamt 30
ha Suzuki utanborðmótor árg. ‘04. Verð
400 þús. kr. Uppl. í s. 567 2689 & 847
7514.

Óskast keypt
Notað hlaupabretti óskast. Áhugasamir
meldi góð boð í s. 552 4888.

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

Heimilistæki
Ertu með stórt heimili

Er með Maytag þvottavél þurrkara til
sölu. Gott verð. Uppl. í s. 696 9223.

Húsnæði til leigu

Húsnæði til leigu fyrir tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi og húsbíla. Uppl. í s. 893
6867, 422 7169 á skrifstofutíma & 422
7149 eftir. kl 17 og um helgar.
Til leigu geymslupláss í upphituðu húsnæði fyrir tjaldvagna, húsbíla & fellihýsi.
Uppl. í s. 435 1387 & 849 2819.

Kajakar
Hljóðfæri
Lítið notaður sjókajak með stýri til sölu,
ár og svunta fylgja. Verð 90.000. Uppl. í
s. 867 4680.

Til sölu Petrof píanó. Uppl. í síma 893
4609.
Get útvegað allar gerðir af harmonikkum. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Flug

Til sölu

Píanó

Til sölu Píanó (getur verið sjálfspilandi).
Upplýsingar í síma 693 9090.

Tölvur
Til sölu Grizzly 250cc fjórhjól ‘03. Lítið
ekið og gott viðhald, í toppstandi. Verð
230 þús. Uppl. í s. 662 2400.

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

Til sölu Suzuki fjórhjól 300cc árg. 2005
(minkur). Uppl. í s. 894 9624, Finnur.
Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is

Suzuki Quadracer 250 árg. ‘87 til sölu.
Uppl. í síma 846 3906.

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

Vélsleðar

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

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

HP-NX9020 fartölva (nýleg 1 1/2
ábyrgð) 40gb. 512mb. DVD-CD. V. ca
60 þ. Einnig HP-OmniBook XE3 fartölva. 20gb, 512 mb. V. ca 20 þ. S. 895
2586 & 697 4791.

Bílaþjónusta
Bílaverkstæðið Skúffan

Allar almennar bílaviðgerðir og sprautun Smiðjuvegur 11e, 200 Kópavogur. S.
564 1420.

Hjólbarðar
Til sölu Artic Cat F-7 Sno Pro ‘04. Ekinn
ca 800 mílur. Áhvílandi gott lán. Uppl. í
síma 893 7917
Artic Cat 700 sk. nóv ‘99. Topp eintak.
Verð 420 þ. Stgr. 300 þús. Sími 662
1075.

Kerrur
Ársgömul kerra 130x170, galvanhúðuð,
16” dekk. Verð 85 þús. S. 899 5106.

Hjólhýsi

Til sölu Hobby hjólhýsi árg. ‘05 með
hjónarúmi og kojum. Verð aðeins 1,7
m. Allt að 75% lán. Uppl. í s. 896 9666.
Tec frá Seglagerðinni árg. 2004, nánast
ónotað. Selst ódýrt. Sími 848 4820.

Til sölu Volvo FL 6-11. skoðaður ‘06.
‘94. Bobcat ‘00 ásamt fylgihlutum, 3
skóflur, fræsara, fleig, snjóblásara, tveir
gangar af felgum mjóum og breiðum.
Verð 3 millj. +vsk. S. 899 3004.

Vinnuvélar.

Mercedes-Benz 4140 árg. 1999 fjögurra
öxla ekinn 246 þúsund km. Vinnugirðingar 2ja metra háar ca 250 metrar
Vinnuskúr fyrir krókheisi 2 stk. Vatnstankur 12000 lítra fyrir krókheisi Pallur
fyrir krókheisi 2 stk. Vinnulyfta 4x4 með
mótor, 10 metra hæð Transit árg. 1999
með litlum krana Mitsubisi L200 árg.
2000 Breiðfjörðssetur ca. 3000 stk.
Glussadæla fyrir sög o.fl. Eldvarnarhurð
frá Glófaxa. Mercedes Benz SL 500,
með blæju og harðtopp. Suzuki intruder LC 1500 árg. 2002 ásamt fleira
góssi. Upplýsingar í síma 892 3787 og á
www.motto.is

Til bygginga
Full búð af nýjum vörum frá Austurlöndum. Frábært úrval. Vaxtalausar léttgreiðslur. Sigurstjarnan, S. 588 4545.
Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18 virka
daga og 11-15 laugardaga.

Góðar 17” álfelgur ásamt low-profile
dekkjum undan VW Golf 2002 til sölu.
e-mail armann@tetr.is
Til sölu 31” dekk á álfelgum undir Musso. Eru eins og ný. Verð 90 þús. Uppl. í
s. 483 3973.

Varahlutir

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

Óska eftir notaðri míni gröfu. Skoða allt.
Vigfús, s. 892 9669.

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

Til sölu 30 tonnsmeters krani Passi M9.
Kraninn er með spili en ekki með fjarstýingu selst ódýrt. Skipti á bíl koma til
greina. Á sama stað til sölu Toyota Hilux
‘92 bensín, með bilaðri vél. Óska eftir
vél í Toyota Hilux bensín eða disel.
Uppl. í s. 849 3136.

Til sölu er sólbaðsstofa í rekstri með 3
Alisun bekkjum og öllum fylgihl. Uppl. í
s. 892 9811.

Lyftarar

Til sölu Kojur úr IKEA, Símó kerruvagn
með burðarrúmi og Aiwa græjur. Uppl.
í s. 690 1999.
4 stk 33” vetrardekk á 6 gata felgum
undir Pajero og sambærilega bíla til
sölu ásamt Anna Combi kerruvagn,
nánast ónotaður ! Burðarrúm o.fl fylgihlutir. Einnig 2 stk. ísskápar 140 cm á
hæð með aðskildu frystihólfi. Uppl. í
síma 899 7807 Matthías.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18
Lau. 10-15.
Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

bilapartar.is

Stenbock Boss rafmagnslyftari 1,8 tonn,
árg. ‘96. Upplýsingar í síma 899 4779.

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.

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

Til sölu Dokabreiðfjörðsmót hentug fyrir einbýlis
eða raðhúsabyggingar.
1.000 stk. mótasetur, steypuvíbrator og kerra. Stærð 3x1.30 m.
Uppl. í s. 897 1309.

Til sölu 1 og hálfs árs gamall ísskápur
146 cm á hæð og 60 cm á breidd. Uppl.
í s. 822 2994.

Til sölu lítill vinnuskúr með rafmagnstöflu. Verð 80 þús. Uppl. í síma 861
7515.

Til sölu tveir stigar. Annar er hringstigi.
Uppl. í s. 695 8907.

Til sölu nýtt timbur 6x2, 45,9m. Upplýsingar í síma 421 6265.

Til sölu hellur á bílaplan, 2 sófaborð,
trip trap stóll, lítil hillusamstæða og
stofuljós. Uppl. í s. 861 4959.

Til sölu 45 lengdarmetrar af handflekamótum einnig zetur og sökklauppistöður. Uppl. í s. 892 2221.
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Verslun

Öll meindýraeyðing fyrir heimili,
húsfélög. S. 822 3710.

Ýmislegt
Til sölu ísskápur, 10 þús. Þvottavél, 10
þús. 2ja sæta Chesterfield sófi, 10 þús.
Allt í mjög góðu lagi. Uppl. í s. 897 8919
& 565 8916.

Búslóðaflutningar

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Hreingerningar
Tek að mér þrif í heimahúsum, flutningsþrif og fl. Er vandvirk og vön. S. 696
2193, Guðrún.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.
Búslóðaflutningar, stórir bílar og litlir til
leigu, með manni eða án manns. Gerum tilboð í flutninga út á land. Sími 898
9006 Proflutningar.

30% Kynningarafsláttur

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.
908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

100% Verðvernd!!!!

Dýrahald

Húsgögn

Iðnaður
Tek að mér bygginanefndarteikningar,
burðarþol og lagnir ásamt raflögnum.
Uppl. í s. 483 1722 og 868 0872.

Trésmíði
Tek að mér girðinga- og pallasmíði.
Uppl. í s. 846 2003.

Gullfallegir svartir Labradorhvolpar til
sölu. Hreinræktaðir og ættbókarfærðir.
Frábærir heimilis- og eða veiðihundar.
Seljast á góð heimili. Upplýsingar í síma
897 0803 & 567 7179.

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

Tek af mér þrif í heimahúsum er bæði
vandvirk og vön. Uppl. í s. 847 6412.

Húsaviðhald

Garðyrkja
Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666
Gylfi Jónsson

Sportlegu Heilsuskórnir

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

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

Túnþökusala Oddsteins

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.).
Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.
Tek að mér flísalagnir. Vönduð vinna.
Uppl. í s. 895 3308.

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

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

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.

Þarftu að láta skipta um glugga/gler,
leggja/slípa parket, setja upp innréttingar/hurðar. S. 896 9819. Parket og
Smíðar www.parketogsmidar.is

Heilsuvörur

Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.
Viðgerðir og málningaþjónusta, utanhúss og innan. Uppl. í s. 869 3934. Viðhald og Málning ehf.
Málarameistari getur bætt við sig verkum. Uppl. í s. 845 4115.
Stigahús - íbúðir - nýsmíði eða endurmálun. Föst verðtilboð. Arnar málarameistari. S. 893 5537.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898 0690
(Ríkharður). Milli kl 8-23 alla daga.
Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.
Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

Til sölu v. flutninga. Glæsileg
svefnh.húsg. úr gegnheilri amerískr.
furu. 2 stórir fatask. sem einnig er hægt
að breyta í TV skáp. Ein há kommóða,
2 náttb. og gafl í Queen stærð. Aðeins
1 árs gamalt. Selst á hálfvirði 200 þús.
S. 695 5520.

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

Til sölu nett fínlegt antik sófasett. Einnig
brúnn leður húsbóndastóll með lausu
skammeli. Sanngjarnt verð. Uppl. í s.
557 3651 & 849 6016.

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

Flottur flöskugrænn 3ja sæta leðursófi
og leðurstóll til sölu. Verð 15 þús. S.
552 3887 & 695 2745.

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

Til sölu vel með farið leðursófasett
3+2+1 og 2 glerborð. Verð 35 þús.
Einnig til sölu 2 pottofnar. Verð 5 þús.
Uppl. í s. 848 5442.

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

Tölvur

Málarar

Snyrting

Naglaskóli La Fame

Til sölu vegna flutninga hansahillur,
hjónarúm 2.20x1.90., fataskápur gler á
hurðum að hluta. Uppl. í s. 866 1269.

Til sölu hreinræktaður Border Collie
hvolpur. Mjög efnilegur! S. 456 2237.
Til sölu 2ja mánaða hreinræktaður Chihuahua strákur, gulbrúnn, snöggur, örmerktur og sprautaður. Uppl. í s. 693
4194 e. kl. 17.
Kettlingar fást gefins á góð heimili.
Upplýsingar í s. 821 6174 & 869 4770.

Nýlegur norskur horn/svefnsófi. Vel
með farinn, sanngjarnt verð. Upplýsingar í síma 565 6830.

Doberman hvolpar til sölu. Með ættbók. Uppl. í síma 867 5868.

Til sölu leðursófasett, 3+1+1. Selst á
25-30 þús. Uppl. í s. 567 2602.

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.

Borðstofuborð + 6 stólar úr Mýru, svart
leðursófasett 2+1 og sófaborð til sölu.
S. 565 9788 & 847 2411.

Antík

NUTRO - 30 % afsláttur!

Til sölu amerískir Cocker Spaniel hvolpar með ættbók frá HRFÍ. S. 868 0019.

Íslenskur Hvolpur

Byrjar 12. september. Innritun
hafin á negluroglist.is og í s. 553
4420.

Gullfallegur íslenskur hvolpur til sölu.
Selst ódýrt. Uppl. í s. 869 6817.
Hundabúr að stærstu gerð til sölu lítið
notað (einu sini) tilboð óskast. Uppl. í s.
869 2927 Inga.

www.stop.is Nýr hlekkjavefur! Aðalstopið á netinu í dag! www.stop.is

Leonberger!

Meindýraeyðing

Vegna ofnæmis er til sölu 15 mán
hreinræktaður Leonberger hvolpur.
Uppl. í síma 567 7987 eða 864 1210.

Spádómar
Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Ítalskt sófasett til sölu, einstaklega fallegt, útskorið ítalskt sófasett til sölu,
metið á 230 þús. Selst á 150 þús. Uppl.
í s. 616 1753.

Hanna 908 6040

Námskeið
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Ýmislegt

Til sölu antíksófasett frá 1950, 3+1+1.
Þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 861
1369.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Kvennamarkaður í Kolaporti 10 & 11
sept. Muni 6 glæsikonur selja allskyns
dýrgripi. Snyrtivörur, föt, húsbúnað,
skartgripi o.fl. Fyrstir koma, fyrstir fá.
Verðum á Baragötu.

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 kattafóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd S. 587 0711
Dýraland Kringlan S.588 0711
Dýraland Spöng S.587 0744.

Kvöld eða helgarnámskeið í smíði á
borðlampa úr smíðajárni. Nánari uppl. í
s. 893 4656.

Tréskurðarnámskeið

Námskeið í tréskurði. Boðið verður
uppá kvöld og dagnámskeið. Uppl. í
síma 896 6234, Jón Adolf.
Á heilsusetri Þórgunnu, ungbarnanudd
fimmtudaginn 15/9 n.k., andlitsnudd
17/9 n.k., heildrænt nudd helgina 2425/9 n.k. sjá www.heilsusetur.is Uppl. í
símum 552 1850 & 896 9653.

Heimilistæki
Til sölu eldhúsinnrétting frá Ormsson úr
kirsuberjavið, 4 ára gömul, úr stóru elhúsi. Neðri skápar og skúffur, efri skápar, hornskápar, háir skápar ofl. Einnig til
sölu 4 ára keramik helluborð og vifta frá
AEG. Sími 863 0303.
Til sölu hvít uppþvottavél 4 ára, sem ný.
V. 22 þús., eldhúsborð + stólar. V.10
þús. S. 690 2369.

Barnavörur

Listgler

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum örfáa potta
hlaðna aukahlutum til afgreiðslu samdægurs. Frábær tilboð í gangi. Fimm
ára ábyrgð. Frí heimsending hvert á
land sem er. Sendum bæklinga samdægurs. Opið alla daga frá 9 til 21:00.
Allar nánari uppl. í s. 897 2902
mvehf@hive.is
Til sölu BOSE 701 stofuhátalarar. Lítið
notaðir, gott útlit. Verð 75 þ. S. 660
1703.

Glerskurðarnámskeið. Námskeið byrja í
september. Uppl. í s. 554 5133 Listgler.
Kársnesbraut 93.

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

Fyrir veiðimenn

Vorum að taka upp stóra sendingu af
DIESEL gallabuxum. Róbert Bangsi... og
unglingarnir Hlíðasmára 12, sími 555
6688
Kerruvagn, kerra og barnabílstóll 0-18
kg. til sölu. S. 565 9788 & 847 2411.

www.sportvorugerdin.is
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Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.
55 fm íbúð í London til leigu.
(Hammersmith Tube). Uppl. í s. 698
2004.

Húsnæði í boði
Laxá á Refasveit. Eigum laust frá 27-30
júlí og eftir miðjan sept. Uppl. í síma. S.
898 3440 & 824 5406 .

Snyrtilegt risherbergi til leigu á svæði
105, aðgangur að WC og sturtu. Uppl. í
síma 696 7716.
Lúxus stúdíó í hjarta 101, sérinn.
90.000 á mán., húsgögn, raf & hiti o.fl.
Allt splunkunýtt. 27” LCD, dvd, sturtukl.
m/nuddi & gufu etc. Stöð 2 og fjöl. S.
864 5719.
Herbergi til leigu í Bökkunum, með
húsgögnum og laust strax. S. 862 7007.
Herbergi til leigu + skúr, breyttur sem
íbúð á svæði 105. Uppl. í s. 845 1573.

Húsnæði óskast
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 fasteignina samtals 440m2. Mjög skemmtilega
staðsett umkringt útivistarsvæðum
neðst í Breiðholti, nálægt Mjódd, skólar,
kirkjur, íþróttamiðstöð og verslanir í
göngufjarlægð. Upplýsingar í síma 865
5285.

Íbúð óskast í Hafnarfirði

Fjölskylda óskar eftir 3ja-4ra herbergja
íbúð í Lækjarskólahverfinu í Hafnarfirði.
Meðmæli ef óskað er. Öruggum og skilvísum greiðslum heitið. Upplýsingar í
síma 898 2181.
Reglusamt par óskar eftir 1-2ja herb.
langtímaleiguíbúð í Hfj. Uppl. í síma
823 3738.

Húsnæði óskast í
Barcelona

4ra manna fjölskylda á leið í nám óskar
eftir íbúð til leigu í eða kringum
Barcelona, til lengri eða skemmri tíma.
Vinsamlega hringið í síma 899 0168.
Vantar 3ja til 4ra herb. íbúð á sv. 109.
Reyklaus, reglusöm, skilvís. Sími 896
8381 & 551 1373.
Ung reglusöm kona óskar eftir 2ja herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu,
ekki væri verra ef íbúðin væri í nágrenni
Snyrtiskóla R.víkur. Uppl. Ingunn í s.
894 0955.
Mosfellsbær. Hjón með 2 börn óska eftir 4 herb. íbúð eða húsi til leigu í Mosfellsbæ. S. 660 3830.

Snyrtileg íbúð óskast.

Óska eftir 2ja-3ja herb.íbúð. Reglusemi
og skilvísar greiðslur. Uppl. í s. 515
6277. milli 9-17.
2ja-3ja herbergja íbúð óskast á Lækjarskólasvæði Hfj. Uppl. í s. 893 5255.
Einstaklings eða 2ja herb. frá 30 sept. til
1. des ‘05. Reglusemi. S. 698 1558, 852
2532, 561 9506 & 895 8906.
Hæhæ er einstæð móðir og óska eftir
ódýrri íbúð helst miðsvæðis, er nemandi í Iðnskólanum og er reyklaus með
lítinn hund og kisu, reglusemi og skilvísum greiðslum lofað, endilega sendið
mér mail á kitty83cat@hotmail.com

Allt sem þú þarft
og meira til

Kornakur til leigu í haust til gæsaveiða
er líka með korn og hálm til sölu. Uppl.
í s. 893 9610 jspeg@simnet.is.
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Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.

Hestamennska
Land til sölu!

Til sölu í Grímsnesi stórar lóðir, hentar
vel til hrossabeitar eða skógræktar.
Grasgefið og gott land. Uppl. í s. 486
4515 eftir kl. 18.

Hestamenn

Eik í hesthús. Nú er rétti tíminn til að
panta. Fyrst sending í okt, pantið tímanlega. Eikar-stígjur s 6918842
Til sölu 4 hross. 1 verðlauna hryssa og
3 trippi. Uppl. í síma 861 6700, Elvar.

Ýmislegt

Allt um atvinnu
á sunnudögum í Fréttablaðinu.
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28 ára KK óskar eftir ódýrri stúdíó eða 2
herb. íbúð miðsvæðis í Reykjavík. almar@btnet.is, S. 863 1550.
Tvítugur háskólanemi leitar að herb. í
nánd við HÍ. Reyklaus, skilvísar greiðslur. S. 690 1340, Kristján.

Djöflaterta.

Klæðum þig vel.

Hamborgarabúlla-

Stílistinn, Sunnumörk

Tómasar.

Hveragerði.

Bakarameistarinn óskar etftir 3ja herb.
íbúð fyrir starfsmann. Helst í Breiðholtinu. Uppl. í s. 696 0839.

575-3000

Reglusamt- og reyklaust par óskar eftir
2-3 herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu.
S. 663 7666.

Hamborgarabúlla.
HamborgarabúlllaTómasar.
Jeppakerrur
Víkurvagnar

flutningur.is

Sumarbústaðir
Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler_í _gegn.

Hafnarfjörður
Hamborgarabúlla-

Humarsúpa á

Tómasar.

heimsmælikvarða.

Glerlist.is

Nýji vörulistinn er komin.

Chevrolet gæði. Frábært

Opið til átta virka daga.

verð.

Ikea.
Nýji vörulistinn er komin.

Frá Hallgrímskirkju.

Safaríkar hugmyndir á

Kyrrðarstund í hádeginu í

hverri blaðsíðu.

dag klukkan tólf.

Ikea.

Hallgrímskirkja.
Freestyle.
Dansskóli Jóns_Péturs
og Köru.
Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Sjávarréttir við höfnina.
Sægreifinn.
Baðkör í úrvali.

Sjónarhóll.
Barnadansar.
Dansskóli Jóns_Péturs
og Köru.

Normex.
Ársalir Fasteignamiðlun,
Ársalir Fasteignamiðlun,

533-4200.

www.arsalir.is

Mosfellsbæ, óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu í eftirfarandi
störf: fyrir hádegi frá 6:30-13:00,
virka daga og einn dag aðra
hverja helgi eða eftir hádegi frá
13:00-18:30, virka daga og einn
dag aðra hverja helgi.
Nánari upplýsingar veita Áslaug eða Linda í síma 566
6145.

Bakaríið Austurveri
Starfskraft vantar í Bakaríið Austurveri, útibú Rangárseli, Bíldshöfða og Austurver.
Uppl. í s. 898 5277, Lovísa &
695 4545, Drífa.

Sölumaður - Eigandi
Góður og kraftmikill sölumaður,
með tengsl við stærri fyrirtæki og
stofnanir óskast sem fyrst til að
selja góða og auðseljanlega vöru
gegn prósentum. Topp sölutími
framundan. Góð uppgrip. Einnig
er mögulegt að selja allan lager +
fyrirtæki í heilu lagi traustum aðila, sem gæti með því skapað sér
sjálfstæðan rekstur, með góðri afkomu.
Áhugasamir sendi helstu upplýsingar á afgreiðslu Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24 merkt:
“Gott mál” eða á netfang:
jjjj@simnet.is

Geymsluhúsnæði
Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.
Upphitað geymsluhúsnæði á Suðurnesjum. Tek í geymslu tjaldvagna og
fellhýsi í vetur. Uppl. í s. 865 1166 &
895 5792.

Stærri verslun, meira

Gleraugnaverslunin

Hitapottar.

Skrifstofuhúsnæði óskast

Bjart og snyrtilegt húsnæði ca. 25-50fm
óskast til leigu í Reykjavík eða nágrenni.
Uppl. í s. 821 2705.

Til leigu geymslupláss í upphituðu húsnæði í Hfj. fyrir tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi og húsbíla. Uppl. í s. 585 8200.

Harðviðarval.

Sjónarhóll.

Óska eftir 50-100fm atvinnuhúsnæði á
höfðanum. Upplýsingar í síma 892
8371.

Hýsum tjaldvagna ódýrt í Mosfellsbæ.
Vinsamlegast hafið samband, Bjarni
698 0906 & 820 0134.

úrval.

Gleraugnaverslunin

Atvinnuhúsnæði

Baðheimar, Fosshálsi.

Parket-útsala.

80% afsláttur .

Bjálkahús til sölu staðsett á Ak. 37 fm.
bjálkahús 60 mm, 13 fm. svefnloft. Bústaðurinn er staðsettur á Akureyri og
stendur tilbúinn til flutnings. Uppl. í
síma 896 6200.

Sægreifinn.

Gler_í_gegn

Bílabúð Benna.

Land til sölu!

Til sölu í Grímsnesi stórar lóðir, hentar
vel til hrossabeitar eða skógræktar.
Grasgefið og gott land. Uppl. í s. 486
4515 eftir kl. 18.

Mosfellsbakarí

Bílskúr

Nonnabiti
Starfskraft vantar í fullt starf, helgarstarf, hlutastarf, reyklaus.
Uppl. í s. 899 1670 eða á
staðnum Nonnabita Hafnarstræti 11.

Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, miðsvæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530
gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk

Red chili
Viljum bæta við okkur hressu og
duglegu starfsfólki í sal. Vegna
mikilla anna í vaktavinnu.
Umsóknir og upplýsingar á
staðnum eða í s. 660 1855.
Laugavegur 176.

Baðheimar, Fosshálsi.
Villeroy&Boch
hreinlætistæki.
Baðheimar Fosshálsi.

Vantar nema.
Veitingahúsið Perlan leitar eftir
nemum í framreiðslu.
Upplýsingar gefur Halldóra í
síma 663 2978.

Gistiheimili Halldóru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting. www.gistiheimilid.dk 0045 24609552

Dansskóli Jóns_Péturs

Gler_í_gegn.

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.

KONUR HLUSTA
83% íslenskra kvenna undir
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7
eða Talstöðina á viku og heyra því
samkeyrðar auglýsingar.
Auglýstu þar sem markhópurinn þinn
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

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

Sólbaðstofa

Óska eftir starfskrafti í vinnu á sólbaðsstofu sem staðsett er í miðbænum.
Uppl. í s. 694 1134.
Víðverk ehf óskar eftir smiðum og byggingarverkamönnum. Mikið vinna
framundan á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar í símum 660 6870 & 660
6871.

Laghentur maður óskast

Viljum ráða laghentan mann í ýmis tilfallandi störf. Bílpróf skilyrði. Vélvík ehf,
Höfðabakka 1, Rvk. Sími 587 9960.

Gröfumaður

Óska eftir vönum manni á belta og
hjólavél, mikil vinna. Uppl. í s. 660 8500
& 660 8505.
Óska eftir smiðum í Grafarholti. Góður
aðbúnaður. Upplýsingar í síma 892
3207.

Kranamaður

Óska eftir manni í vinnu á byggingarkrana í Grafarholti. Uppl. í s. 892 3207.
Hraustur miðaldra einstaklingur óskast í
sérverslun. 50-70% Uppl. 864 1202

Járnamaður óskast mikil vinna
framundan og góð laun. Uppl. í s. 896
2041.
Beitningamenn óskast á Ásskógssand.
Uppl. gefur Inga í s. 861 2846 & 466
1098.
Ótrúlega búðin. Óskum eftir starfsfólki
18 ára og eldri, til afgreiðslustarfa í
Ótrúlegu búðina í Kringlunni og Firði
Hafnarfirði, hluta úr degi og um helgar.
Tilvalið fyrir námsmenn. Áhugasamir
hafi samband við Ingu í síma 694 2663
eða inga@fong.is.
Óska eftir starfskrafti á aldrinum 20-30
ára á erótíska nuddstofu. Síma 690
5374 e. kl. 12.

Verkmenn ATH

Smiður eða vanur maður óskast í uppslátt 2ja húsa í Kópavogi. Næg vinna
framundan. Uppl. í s. 893 0884.

Vantar Vélamenn!

Vantar þaulvana menn á traktorsgröfu
og mini vélar. Góð laun í boði, mikil
vinna. Uppl. í s. 695 2399.
Vantar starfsmann á lager og útkeyrslu
fyrir Servida í Hafnarfirði. Viðkomandi
verður að vera með góða þjónustulund.
Framtíðarstarf. Upplýsingar í síma 697
9400.
Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfsfólki til ræstingastarfa á höfuðborgarsvæðinu í 50-100% störf á daginn.
Einnig kvöldvinna í boði. Nánari upplýsingar eru veittar í síma 587 3111, virka
daga milli kl. 9 og 12.

Atvinna óskast
Atvinnurekendur

Útvega pólska starfsmenn Adam1@visir.is
Rafsuðumaður, vélvirki óskar eftir atvinnutilboðum. Laus strax. GSM 691
0711.

Járnamenn

2 vanir járnamenn geta bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 898 9475.
35 ára kona óskar eftir heimilishjálp 23 í viku, fleira kemur til greina. Er vön.
S. 517 1559 & 695 9840.
Vanur byggingakranamaður óskar eftir
vinnu strax. Uppl. í síma 895 0997.

Bónus vantar starfsmenn til afgreiðslu á
kassa í verslunum fyrirtækisins í Kringlunni, Skútuvogi, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi. Áhugasamir geta sótt um í
verslunum eða á www.bonus.is.
Hjólbarðaverkstæði. Vanan mann vantar á hjólbarðaverkstæði, framtíðarvinna
Uppl. í s. 587 5810. Höfðadekk ehf.
Tangarhöfða 15, 110 R.

Járnsmíði

Húfur sem hlæja,

og Köru.

Hrói Höttur

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

Byggingafélag

getur bætt við sig smiðum og verkamönnum í vinnu. Uppl. í s. 893 9722.

Tapað - Fundið

Smart

Skrautlegar!

Fjölbreytt úrval.

Góð laun. Bakaríið Kornið óskar eftir
starsfólki í afgreiðslu í Hjallabrekku
Kópavogi tvískiptar vaktir 7-13 og 1318:30. Einnig vanta á eina vakt í Borgartúni 13-18:30 helgar vinna ekki skilirði.
Góð laun fyrir rétta manneskju. Umsóknir á www.kornið.is og í sima 864
1509.

Netkaffi í Kringlunni vantar starfsmann.
Getur hentað skólafólki. Upplýsingar og
umsóknir berist til hnm@simnet.is.

Starfsfólk vantar á sólboðstofu Smart
Grensásvegi og við Ánanaust. Um er að
ræða fullt starf og hlutastörf. Umsóknareyðublöð á staðnum. Yngri en 19 ára
koma ekki til greina. Reyklaus vinnustaður.

Hveragerði.

Laugavegi 70.

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

Píparar og aðstoðafólk við pípulagnir
óskast. Uppl. í s. 892 4598 og joma@islandia.is joma.is

Stílistinn, Sunnumörk

Salsa.

Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is

Kassastarfsmaður

Nýjar vörur.
Baðmottur, 50% afsláttur.

Við leitum að ábyrgri manneskju, eldri
en 20 ára, í hlutastörf hjá okkur á Lækjartorgi. Uppl. í síma 899 9795.

Smiðir

Nýr bílskúr til leigu í Hafnarfirði ca
27fm. Upplýsingar í síma 899 0311.

Gisting

Hefurðu áhuga á kaffigerð
og ítalskri menningu?

Óskum eftir mönnum vönum járnsmíði. Uppl. í s. 692 8091.

Atvinna í boði
Mötuneytisumsjón.
Við óskum eftir starfskrafti til þess
að sjá um mötuneyti hjá virtu fyrirtæki miðsvæðis í Reykjavík.
Starfið felst í léttri matreiðslu og
frágangi í eldhúsi og sal. Vinnutími er frá 10.00 til 15.00 virka
daga. Við leitum að stundvísum,
reglusömum og snyrtilegum einstakling með áhuga á matargerð.
Upplýsingar veittar Jakob hjá
ISS í síma 580 0600.

Mosfellsbakarí
á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar
eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn er frá
13:00-18:30 virka daga og einn
dag aðra hverja helgi frá 7:30 16:30
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?
Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dugleg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuumhverfi þá ert þú sá sem við erum
að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á
hordur@ipf.is

Vélaleiga A.Þ. ehf

Óska eftir ferskum og duglegum starfskröftum á höfuðborgarsvæðinu. Mikil
vinna. Uppl. í s. 899 0532.
Starfsfólk óskast í kvöld, nætur og helgarræstingar. Upplýsingar í síma. 892
8454 eða bontaekni@simnet.is

Lukka týndist. Þann 3 sept. stökk Lukka
frá umsjónarmanni sínum á ókunnugum stað og ratar því ekki heim. Hún
sást síðast við Skúlagötu 60. Vinsamlegast hafið samband í síma 863 3131
ef þið verðið hennar vör.

Einkamál

Glaumbar auglýsir

Óskum eftir starfsfólki í sal. Góð laun í
boði fyrir rétta aðila. Allar nánari uppl. á
staðnum eftir kl. 19:00 á kvöldin.

Smurbrauð - NK Kaffi

Starfskraftur óskast í fullt starf 7.3015.30. Upplýsingar á NK Kaffi Kringlunni og í s. 568 9040 & 693 9091.

Byggingavinna!

Vantar menn í byggingavinnu. Uppl. í s.
892 1552. Hannes Jónsson Ehf.

Atvinna

Atvinna-Lager og kassafólk. Vantar
starfsfólk í 100% starf. Mikil vinna
framundan. Góð laun í boði fyrir góða
einstaklinga.Rúmfatalagerinn Skeifunni
13, Sími 820 8003.

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
Erótísk nuddstofa. Símapantanir í síma
694 4231.
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Bílstjórar, Verkamenn.

Kópavogsbær.

Vegna mikilla verkefna óskar Háfell
eftir að ráða starfsfólk í eftirtalin
störf :

Þing. (Suðursvæði Vatnsenda). Hvörf.
Úthlutun á byggingarrétti.

Námubílstjóra
Verkamenn

Kópavogsbær auglýsir byggingarétt til úthlutunar á eftirtöldum lóðum:

1.
Einbýlishús við Fróðaþing, Dalaþing og Dimmuhvarf.
Um er að ræða 8 lóðir fyrir 1-2 hæða einbýlishús við Fróðaþing 27, 29, 31, 44, 46, Dalaþing 2, 4 og 12.
Flatarmál lóða er frá 800-1.400 m2 og grunnflötur bygginga er að hámarki 250 m2. Gera skal ráð fyrir einni
bílageymslu á lóð, innbyggðri í húsið eða stakstæðri (fer eftir staðsetningu).

Upplýsingar um störfin eru veittar á
skrifstofu Háfells Krókhálsi 12
s: 587-2300. Einnig er hægt að sækja
um á heimasíðu Háfells www.hafell.is

Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld á einbýlishús miðað við 750 m3 eru áætluð um 7.5 milljónir kr.

2.
Einbýlishús við Dalaþing og Dimmuhvarf.
Um er að ræða 5 lóðir fyrir 1 hæða einbýlishús við Dalaþing 13, 15 og Dimmuhvarf 17, 19 og 19A. Flatarmál lóða við Dalaþing er 800 m2 og við Dimmuhvarf 1.290 -1.400 m2. Grunnflötur bygginga við Dalaþing er
að hámarki 260 m2. Á lóðum við Dimmuhvarf gilda skilmálar samþykktir í bæjarstjórn 27. október 1992. Í
skilmálunum eru ekki afmarkaðir sérstakir byggingarreitir fyrir fyrirhuguð hús heldur tilgreinar ákveðnar fjarlægðir frá lóðamörkum sem húsin skulu vera innan við. Gera skal ráð fyrir einni bílageymslu á lóð, innbyggðri í húsið eða stakstæðri (fer eftir staðsetningu).
Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld á einbýlishús miðað við 750 m3 eru áætluð um 7.5 milljónir kr.

3.
Einbýlishús við Dalaþing.
Um er að ræða 2 lóðir fyrir 1 hæða einbýlishús auk kjallara við Dalaþing 6 og 24. Flatarmál lóða er annars
vegar 900 m2 og hins vegar 1.300 m2. Hámarks grunnflötur bygginga 260 m2. Gera skal ráð fyrir einni bílageymslu á lóð, innbyggðri í húsið eða stakstæðri (fer eftir staðsetningu).

4.
Parhús við Álaþing, Hafraþing og Hálsaþing.
Um er að ræða byggingarrétt fyrir 2 hæða parhús við Álaþing 12, Hafraþing 5-7, 6-8, 10-12, Hálsaþing 11
og 13-15. Hámarks grunnflötur er áætlaður 165 m2. Gera skal ráð fyrir einni bílageymslu á lóð.
Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld á parhús miðað við 600 m3 eru áætluð um 5.3 milljónir kr.

5.
Raðhús við Gulaþing.
Um er að ræða byggingarrétt fyrir 2 hæða raðhús við Gulaþing 46, 48 og 50. Hámarks grunnflötur er um
130 m2 þ.m.t. bílageymsla sem skal vera innbyggð.
Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld á raðhús miðað við 600 m3 eru áætluð um 5.3 milljónir kr.

6.
Fjórbýlishús við Breiðahvarf.
Um er að ræða 1 lóð um 2.500 m2 að flatarmáli við Breiðahvarf 1. Á lóðinni má byggja fjórbýlishús á
tveimur hæðum með 4 íbúðum. Hámarksgrunnflötur hússins er áætlaður 300 m2. Ekki er gert ráð fyrir bílgeymslu í eða við húsið.
Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld á íbúð miðað við 350

m3

eru áætluð um 3.0 milljónir kr.

Efnistaka í Hrossadal í
landi Miðdals, Mosfellsbæ
Tillaga að matsáætlun
Alta ehf. og Fjölhönnun ehf. fyrir hönd
framkvæmdaraðilans Stróks ehf.,
auglýsa hér með tillögu að matsáætlun
fyrir fyrirhugaða efnistöku í Hrossadal í
landi Miðdals í Mosfellsbæ, skv. lögum
um mat á umhverfisáhrifum nr.106/2000.
Áður en ëtillaga að matsáætluní verður
send Skipulagsstofnun til formlegrar
umfjöllunar er hún kynnt á vef Alta
(www.alta.is) og Fjölhönnunar
(www.fjolhonnun.is) í 2 vikur. Þeim sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér
með gefinn kostur á að koma á framfæri
athugasemdum við tillöguna. Frestur til
að skila inn athugasemdum er til
laugardagsins 24. september.
Athugasemdir skulu berast á netfangið
stefan@alta.is, með pósti til Alta ehf.,
Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík,
eða í síma 5331670.
Fyrir hönd Stróks ehf.,
Alta ehf.
Fjölhönnun ehf.

7.
Fjölbýlishús við Boðaþing.
Um er að ræða 2 lóðir um 3.000 m2 að flatarmáli hvor um sig, Boðaþing 1-3 og 2-4. Lóðirnar eru um 3.000
m2 að flatarmáli. Á hvorri lóð má byggja fjölbýlishús á 4 hæðum auk kjallara með alls 24 íbúðum. Gert er
ráð fyrir 2 bílastæðum á íbúð sem er 80 m2 eða stærri en 1 stæði ef íbúðin er minni. Milli 30-45% bílastæða skulu vera í bílgeymslum neðanjarðar (undir húsinu).
Lágmarks gatnagerðar- og yfirtökugjöld á íbúð miðað við 360 m3 eru áætluð um 2.1 milljónir kr.
Væntanlegir lóðarhafar Boðaþings 1-3 og 2-4 munu jafnfram greiða 2.4 milljónir kr. (á lóð) sem hlutdeild í
kostnaði við gerð deiliskipulags við Boðaþing.

Gert er ráð fyrir að ofangreindar lóðir í Þingum verði byggingarhæfar í maí 2006. Lóðirnar að Breiðahvarfi 1
og Dimmuhvarfi 17, 19 og 19a eru byggingarhæfar.
Skipulagsuppdrættir, skipulags- og byggingarskilmálar ásamt umsóknareyðublöðum og úthlutunarreglum,
fást afhent gegn 1000 kr. gjaldi á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2 hæð frá kl. 8-16 mánudaga til
fimmtudaga og á föstudögum frá 8-14 frá miðvikudeginum 14. september 2005.
Umsóknum skal skilað á sama stað fyrir kl. 15:00 þriðjudaginn 27. september 2005.
Vakin er athygli á því að reglur Kópavogsbæjar um úthlutun á byggingarétti fyrir íbúðarhúsnæði voru
endurskoðaðar samþykktar í bæjarráði 8. september sl.

Þeir sem sóttu um byggingarrétt í fyrri áfanga Þinga þ.e. í júní sl. og hyggjast sækja aftur um byggingarrétt í þessum áfanga, er bent á að þeir þurfa að leggja fram nýja umsókn. Aftur á móti er ekki nauðsynlegt að henni fylgi skrifleg staðfesting frá banka eða lánastofnun um greiðsluhæfi og mögulega
lánafyrirgreiðslu umsækjanda vegna fyrirhugaðrar húsbyggingar að því tilskildu að slík gögn hafi fylgt
fyrri umsókninni. Yfirlýsing frá banka og lánastofnunar um greiðsluhæfi og lánamöguleika umsækjenda skal vera án fyrirvara.
Byggingarrétti í við Dimmuhvarf, Breiðahvarf og Boðaþing verður úthlutað með fyrirvara um samþykkt
deiliskipulag.

Bæjarstjórinn í Kópavogi.

» FASTUR

Þá er jafnframt vakin sérstök athygli á því að umsóknum einstaklinga um byggingarrétt þarf að fylgja
staðfesting banka eða lánastofnunar á greiðsluhæfi. Fyrir umsækjendur einbýlishúsalóða kr. 25 milljónir, fyrir umsækjendur rað- og parhúsa kr. 20 milljónir.
Fyrirtækjum ber að skila ársreikningi sínum fyrir árið 2004 og eða milliuppgjöri fyrir árið 2005 árituðum af löggiltum endurskoðendum.

» PU N KTU R
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BÓKHALD – HLUTASTARF
Leitum að ábyrgum aðila til að
vinna hálfan daginn.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu
af bókhaldsstörfum
og kostur er að kunna á
Navision.

Netfang: fastmark@fastmark.is - http://www.fastmark.is

Opið hús18
í dag
milliHfj
kl 15.30
- 16.30
Þrastarás
- 221
OPIÐ
HÚS Í
að
Kirkjustétt
32
113
Rvk.
DAG KL. 16:00 - 18:00

Þórðarsveigur 4
Opið hús í dag frá kl. 14-16

VEITINGADEILD – VAKTAVINNA
Leitum að nema og starfsfólki í framreiðslu,
og starfsmanni í uppvask.

22.800.000
44.900.000

Umsóknarfrestur er til 20. september.
Glæsileg 103 fm 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð, auk sér
stæðis í bílageymslu í nýju vönduðu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í þrjú herbergi, öll með skápum, eldhús, rúmgóða og
bjarta stofu, vandað baðherbergi, þvottaherbergi og forstofu og er öll innréttuð á vandaðan máta með innréttingum og gólfefnum úr ljósum viði. Stórar flísalagðar suðursvalir út af stofu. Sérinngangur af svölum og sér geymsla í
kjallara. Verð 23,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag, laugardag, frá kl. 14-16
Íbúð nr. 0201, Hanna og Jón.
Verið velkomin.

Vinsamlegast skilið umsóknum inn á
starf@grand.is
****
Grand Hótel Reykjavík er fjögurra stjörnu
ráðstefnuhótel með 6 Sali, 108 herbergi og
veitingastaðinn Brasserí Grand.

HEILDSÖLUÚTSALA
Opið í dag
Snyrtivara - Gjafavara - Hársnyrtivara - Jólavara - Kventöskur

Sjóðurinn Blind börn á Íslandi

og fleira og fleira milli kl. 12 og 6. Síðustu dagarnir

Dugguvogi 12 – Að ofanverðu

Björt og falleg 4ra herb. 111,5 fm endaíbúð á 2. hæð með sérinn172,1 fm.,
þ.a. 30,2 fm. innbyggður
bílskúr,
til 5áherbergja
raðhús
gangi
úr sameiginlegum
garði. Parket
og 4ra
flísar
öllum gólfum.
með tvennum
svölum.
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Opið hús18
í dag
milliHfj
kl 17.00
- 18.00
Þrastarás
- 221
OPIÐ
HÚS Í
að Hringbraut
41 107
Rvk.
DAG
KL. 16:00
- 18:00

Sjóðurinn Blind börn á Íslandi veitir styrki til
blindra og sjónskertra barna á Íslandi allt að
16 ára aldri.
Úthlutað verður styrkjum úr sjóðnum fyrir fyrsta
vetrardag sem er 22.október næstkomandi.
Umsóknir um styrki þurfa að hafa borist eigi síðar
en 15.október’05
Umsóknir skal senda til Blindrafélagsins, Hamrahlíð
17 skulu vera skriflegar og þeim fylgja
kostnaðaráætlun vegna þess sem sótt er um.

22.800.000
Björt og falleg 4ra herb. 111,5 fm endaíbúð á 2. hæð með sérinn18.700.000

gangi úr sameiginlegum garði. Parket og flísar á öllum gólfum.
3ja herbergja 93,2 fm. íbúð á 3. hæð. Íbúðin er björt og skemmtileg
Stutt í grunnskóla. LAUS STRAX. Gylfi og Helga taka á móti gestum
með svölum til suðurs. Stutt er í Háskóla Íslands og aðra þjónustu.
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Allt sem þú þarft
og meira til

Opið hús18
í dag
milliHfj
kl 16.00
- 17.00
Þrastarás
- 221
OPIÐ
HÚS Í
að
Laufengi
23
112
Rvk.
DAG KL. 16:00 - 18:00

22.800.000
Björt og falleg 4ra herb. 111,5 fm endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi
úr sameiginlegum garði. Parket og flísar á öllum gólfum.
16.800.000
Stutt í grunnskóla. LAUS STRAX. Gylfi og Helga taka á móti gestum
Falleg og björt 79,5 fm. 3ja herb. íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 28049 04/2005

D rDraumahús
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hf –
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H j a l t i P á l Hjartarson
m a s o n h d l hdl.
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avík • Sími 530 1800
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3 0 1 8-0Fax:
1 • 530
w w1801
w . d r a- udraumahus@draumahus.is
mahus.is • draumahus@
draumahus.is
SímiF 530
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Jóhannes Ásgeirsson hdl., löggiltur fasteignasali

FRÓÐENGI 14 – ÚTSÝNI
OPIÐ HÚS MILLI KL. 16 OG 18

Allt um fasteignir
og heimili
á mánudögum í Fréttablaðinu.

Björt og falleg íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt
stæði í bílgeymslu. Fallegt útsýni.
Flísalögð forstofa, góðir skápar, 3 herbergi með skápum,
baðherbergi með baðkari, rúmgóð stofa/borðstofa m/ útgengi á góðar suðursvalir, eldhús með ljósum innréttingum
og góðum borðkrók. Þvottahús inni af eldhúsi. Góð sameign.
Stutt í alla þjónustu, m.a. Borgarholts- og Engjaskóla, leikskóla, Spöngina o.fl.
Verð 22,9 millj.
OPIÐ Á LUNDI KL. 12-14 LAUGARD. OG SUNNUDAG
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SJÓNARHORN

SVIPMYND
Djúpavík: Kauptún við samnefnda vík við
innanverðan Reykjarfjörð á Ströndum.
Upphafið: Elías Stefánsson hóf starfsemi
þar árið 1917 og rak síldarútgerð og síldarsöltun í nokkur ár.
Sérkenni: Klettabeltið Lægribrún með tilkomumiklum fossi setur sterkan svip á
staðinn.
Þáttur í sögunni: Frá árinu 1935 til 1944 var athafnalíf fjörugt í Djúpuvík en
þá hvarf síldin úr Húnaflóa.
Hús: Síldarverksmiðjan var reist 1934-1935 og er mikið mannvirki. Hún er nú
til sýnis fyrir ferðamenn undir leiðsögn.
Íbúatala nú: Fjórir eru skráðir til heimilis í Djúpuvík en þó eru aðeins tveir
búsettir þar allt árið. Á sumrin er þó búið í allmörgum húsum.
Mannfagnaður: Djúpuvíkurdagar eru ávallt haldnir um miðjan ágúst. Þá er
hátíð.
Frægt: Talið er að hluti bókarinnar Guðsgjafaþulu eftir Halldór Kiljan Laxnes
gerist í Djúpuvík.
Gott að vita: Hótel Djúpavík er opið allt árið.

Ljósheimaskólinn
Vegur til andlegs þroska og þekkingar
Skólinn er fyrir alla þá sem vilja kynnast fleiru en hinu efnislega og
öðlast víðari sýn á heiminn. Námið er byggt upp á fyrirlestrum,
fræðslu, hugleiðslu og öðrum æfingum.
Námið hefst 14. september

Nánari kynning á Ljósheimadegi, Brautarholti 8, 11. sept.
frá 13-18, á www.ljosheimar.is eða í síma 862-4545

Svartifoss í Skaftafelli. Ljósmynd: Gunnar V. Andrésson

Við í Ljósheimum bjóðum ykkur
velkomin á Ljósheimadag
-Opið hús sunnudaginn 11. september kl. 13-18
Ljósheimar eru leiðandi miðstöð í heilsu líkama og sálar. Þar starfa heilarar,
nuddarar, nálastungufræðingur, höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnarar, Bowen
meðferðaraðili og hómópati.
Að þessu sinni verður sérlega vegleg kristallasýning og fyrirlestrar um kristalla og
notkun þeirra, reglulega yfir daginn. Að venju bjóðum við upp á prufutíma gegn
vægu gjaldi auk þess sem heilunarpýramídi er uppi. Tehúsið að sjálfsögðu
sneisafullt.
Nánari upplýsingar má finna á www.ljosheimar.is
Verið öll hjartanlega velkomin!
Ljósheimar, Brautarholti 8, 2. hæð t.v.
www.ljosheimar.is
sími 551-0148
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lausnarefni heldur ákveðin list.
Bakgrunnur Davíðs Oddssonar og
reynsla hans af stjórnmálum
muni nýtast honum og bankanum
mjög vel.
„Það skiptir öllu máli að bankinn sé sjálfstæður gagnvart
stjórnmálamönnum og stjórnmálum. Það skiptir líka verulegu máli
að seðlabankastjóri hafi nef fyrir
tíma svo hann skynji hvenær rétti
tíminn er til að grípa til aðgerða.
Það er list. Ég hef mikla trú á hagfræði og hagfræðingum en mér
finnst fráleitt að það sé skilyrði til
að gegna þessu starfi að menn
hafi einhvern sérstakan bakgrunn,“ segir Sigurður.

miklu máli fyrir efnahagsstjórnina, þurfi meira til. Það er ekki í
takt við breytta tíma að standa
svona að málum eins og gert er.
Seðlabanki Íslands er sjálfstæð
stofnun sem fer með stjórn efnahagsmála en ekki framlenging á
ráðuneyti efnahagsmála,“ segir
hún.
Sigurður Snævarr, fulltrúi hagfræðinga í Félagi viðskipta- og
hagfræðinga, er annarrar skoðunar. Hann segir að stjórn Seðlabankans sé ekki hagfræðilegt úr-

NÚVERANDI BANKASTJÓRN
BIRGIR ÍSLEIFUR GUNNARSSON 1991-2005
MENNTUN: Lögfræðipróf
frá Háskóla Íslands
FYRRI STÖRF: Lögmaður
1963-1972. Borgarstjóri í
Reykjavík frá desember
1972-1978. Þingmaður
Sjálfstæðisflokksins 1979-1991. Menntamálaráðherra 1987-1988.
EIRÍKUR GUÐNASON 1994MENNTUN: Hagfræðipróf
frá Háskóla Íslands
FYRRI STÖRF: Hefur unnið
í bankanum frá árinu
1969, fyrst sem fulltrúi,
þá deildarstjóri og svo
hagfræðingur bankans frá 1984-1986.
Aðstoðarbankastjóri 1987-1994.

JÓN SIGURÐSSON 2003MENNTUN: Doktorspróf í
menntunarfræði og
fræðslustjórnun frá
Bandaríkjunum. MBA í
rekstrarhagfræði.
FYRRI STÖRF: Ritstjóri Tímans 1978-1981. Skólastjóri Samvinnuskólans á Bifröst 1981-1988. Rektor
Samvinnuháskólans á Bifröst 19881991. Framkvæmdastjóri Vinnumálasambandsins (sameinað í Samtök atvinnulífsins) 1997-1999. Ýmis trúnaðarstörf á vegum Framsóknarflokksins, sat
í miðstjórn flokksins 1978-1981.

» Tekur vi› af Birgi Ísleifi í október næstkomandi
DAVÍÐ ODDSSON 2005MENNTUN: Lögfræðipróf frá Háskóla Íslands.
FYRRI STÖRF: Borgarstjóri í Reykjavík 1982-1991.
Þingmaður Sjálfstæðisflokksins 1991-2005. Forsætisráðherra 1991-2004, utanríkisráðherra 2004-2005.
Formaður Sjálfstæðisflokksins 1991-2005.

YFIR 150.000 ÍSLENDINGAR LESA FRÉTTABLAÐIÐ
AÐ MEÐALTALI Á HVERJUM DEGI. SMÁAUGLÝSING
Í FRÉTTABLAÐINU ER ÓDÝR OG ÁHRIFARÍK LEIÐ
SEM TRYGGIR MESTU HUGSANLEGU ÚTBREIÐSLU
Á SKILABOÐUM ÞÍNUM. AUGLÝSINGIN ER AUK
ÞESS BIRT ÞÉR AÐ KOSTNAÐARLAUSU Á VISIR.IS.

F I 0 1 3 7 2 7

DAVÍÐ ODDSSON
í umræðum á Alþingi um breytingar
á lögum um Seðlabanka Íslands 2001

Vantar þig...

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

F í t o n / S Í A

„Hva›a skilyr›i menn eigi
a› uppfylla til a› geta
rækt stö›u se›labankastjóra ﬂá er ﬂa› fyrst og
fremst náttúrlega almenn
skynsemi, í ö›ru lagi
grundvallarﬂekking á
ﬂjó›lífinu, í ﬂri›ja lagi
ví›tæk ﬂekking á efnahagsmálum ﬂjó›arinnar, í
fjór›a lagi stjórnunarhæfileikar, í fimmta lagi
hæfileikinn til ﬂess a›
geta teki› ákvar›anir og
svo framvegis.“

Ekki einu sinni í Afríku
Þorvaldur Gylfason, prófessor í
hagfræði við Háskóla Íslands,
bendir á að löggjöf um seðlabanka
hafi breyst til batnaðar undangengin ár í flestum nálægum
löndum og einnig hér heima með
nýju Seðlabankalögunum frá
2001. „Höfuðmarkmið breytinganna var að auka sjálfstæði seðlabankanna innan stjórnkerfisins til
að draga úr hættunni á því, að
skammsýnir
stjórnmálamenn
valdi skaða, til dæmis með því að
beita völdum sínum til þess að fá
seðlabankastjóra til að prenta
peninga til að fjármagna atkvæðakaup fyrir kosningar,“ segir Þorvaldur.
„Af þessum sökum þykir það
nú brýnt, að stjórnmálamönnum
sé haldið í fjarlægð frá seðlabönkum. Þeir eru ekki aðeins taldir
óhæfir, heldur beinlínis vanhæfir
samkvæmt eðli málsins. Sums
staðar, til dæmis í Ísrael, hafa
menn jafnvel sótt seðlabankastjóra til útlanda einmitt til að
draga sem allra mest úr hættunni
á hagsmunatengslum bankastjóra
við stjórnmálamenn og flokka
innan lands,“ segir Þorvaldur.
„Við þetta bætist það, að seðlabankastjórn hefur undangengin
ár kallað í auknum mæli á yfirgripsmikla sérþekkingu á efnahagsmálum, sérþekkingu af því
tagi sem menn hafa yfirleitt ekki
tök á að afla sér nema þeir séu
annaðhvort þrautþjálfaðir hagfræðingar eða þaulreyndir bankamenn,“ segir hann.
„Ráðning Davíðs Oddssonar í
stöðu seðlabankastjóra gengur í
berhögg við þessi sjónarmið og
gengur einnig í berhögg við anda
nýju seðlabankalaganna, sem ríkisstjórn hans fékk samþykkt á Alþingi 2001. Ráðning Jóns Sigurðssonar í stöðu Seðlabankastjóra
fyrir fáeinum misserum var sama
marki brennd, og hið sama er að
segja um ráðningu til dæmis Birgis Ísleifs Gunnarssonar og Steingríms Hermannssonar á sínum
tíma, enda voru þeir ráðnir á allt
öðrum forsendum, yfirleitt til að
greiða götu þeirra út úr stjórnmálum,“ segir Þorvaldur.
„Slíkir menn eru ekki taldir
henta til seðlabankastjórastarfa í
nálægum löndum, ekki heldur í
Afríku nema á stöku stað, og gildir þá einu, hversu vel þeir kunna
að hafa reynst í ólgusjó stjórnmálanna,“ segir hann. ■

– SMÁAUGLÝSINGAR SEM ALLIR SJÁ
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GÖTURNAR Í LÍFI MÍNU >

GSM

RAGNA KJARTANSDÓTTIR

SAMSÖNGUR
Nú bjóðum við glæsilega Samsung
GSM síma á frábærum tilboðum.

Samsung X480

9.900

kr.
RAGNA KJARTANSDÓTTIR „Ég bý í kjallaranum ásamt stökkbreyttum köngulóm.“
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Í Brooklyn lei› mér best
Ragna Kjartansdóttir tónlistarkona ger›ist rappari í Kópavogi og fluttist ﬂa›an
til New York. Í Brooklyn fékk hún menningu borgarinnar beint í æ›.
Skeiðarvogur, 1980-1981
Þarna fæddist ég. Meira veit ég
ekki, enda var þetta stutt tímabil.
Amma og afi áttu íbúðina.

Samsung X640

16.900

Samsung D500

34.900

kr.

kr.

Twin Oaks, Maple Woods, New
York, 2002-2003
Það var frekar erfitt að finna sér
íbúð nánast hvert einasta skólaár.
En fyrsta árið fékk ég að finna
Reynigrund, 1981-1982
fyrir háskólamenningu Kana þar
Ég flutti á Reynigrund aðeins árs- sem bjórinn (33cl) var þambaður
gömul. Ég á engar minningar þaðaf áfergju á meðan allir í kring
an. Nema það að mamma sagði
görguðu „jug jug jug jug“. Í lokin
mér að hún hefði komið að mér
kramdi viðkomandi dósina á enneinn daginn þar sem ég sat og
inu á sér með tilheyrandi sigurhrærði í klósettinu með matarhrópum „yeeeaaa“.
sleifinni hennar. Þegar ég sá hana
Ég keypti mér minn fyrsta bíl
brá mér svo mikið að ég tók á rás
þarna á 350 dollara. Þetta var
en datt um þröskuldinn og
gamall en sportlegur rauður bíll.
Mér fannst ég ekkert smá töff.
sprengdi á mér vörina.
Viku síðar kom reykur úr gírkassFramnesvegur, 1982-1983
anum og bíllinn dó á miðri fimm
Ég flutti mikið á þessum árum og
akreina hraðbraut þegar ég var á
góðar minningar náðu því miður
leið í skólann. Það var ekki töff.
ekki að festast í huga mér.
Ég varð að eiga bíl til að komast í
skólann svo ég keypti mér annan.
Nýbýlavegur, 1983-1986
Það var rauður
Ég var þriggja ára þegar
Pontiac Grand
ég fluttist á NýbýlavegAm.
Síðustu
Skeiðarvogur
inn og sex ára þegar við
vikuna mína í
Reynigrund
fluttum út.
skólanum, þegar ég var í lokaFramnesvegur
Skeljagrandi, 1986-1993
prófum,
var
Ég man eftir mér á
keyrt á mig þar
Nýbýlavegur
Skeljagrandanum
þar
sem ég var á
Skeljagrandi
sem ég var að metast við
heimleið.
Snædísi systur mína um
Dekkið skutlaðAusturgerði
það hvort ég kæmi hausnist
eitthvert
Twin Oaks
um á mér ennþá á milli
lengst í burtu
rimlanna sem aðskildu
og ég sat föst í
Shore Road
stofuna og borðstofuna í
þriggja dekkja
íbúðinni. En þar bjuggum
bílnum mínum
Carlton Avenue
við frá því að ég var níu
og gat ekki
Skógarsel
til þrettán ára. Við gerðopnað hurðina
um okkur það að leik að
því keyrt hafði
troða okkur á milli
verið inn í bílþessara rimla í heilu lagi. Það end- stjórahliðina. Ég var í fullum rétti
aði með því að í þrjósku minni
og fékk þetta bætt. Ég gerði þó
náði ég að troða mínum feita haus
eina tilraun í viðbót og keypti mér
í gegn. En komst að því að ég þriðja bílinn. Ford Taurus, sem
hafði stækkað töluvert síðan síðreyndar ofhitnaði bara einu sinni
ast og náði að festa mig. Ég heyri
en svo kom gat á hljóðkútinn
enn filippeysk blótsyrði mömmu
kannski tvisvar. Íbúðarúrvalið
minnar dynja í eyrum mér.
var oft á tíðum ekki mikið. Ein
íbúð sem ég skoðaði hafði verið í
Austurgerði 6, 1993-2002
eigu gamallar krónískrar reykÉg ákvað að gerast graffari þegar
ingakonu sem dó af tilheyrandi afég flutti í Kópavoginn. Ég gerðist leiðingum. Svartir blettir láku
reyndar rappari á sama tíma. niður gulan vegginn og teppið var
Götugengi vesturbæjar Kópavogs
úr grænum svampi sem nánast
„Urban Assault“ réðu ríkjum á
skreið úr íbúðinni af sjálfsdáðum.
þeim tíma. Lenti þar í heilmikilli
Svo ég tók því opnum örmum að
„eastside–westside“-deilu, sem sofa bara í bílnum í nokkrar nætvar reyndar deila milli austur- og
ur.
vesturbæjar Kópavogs. Ég vissi
Næsta íbúð var einhver músreyndar aldrei um hvað hún snerarhola þar sem vatnið bunaði
ist, sem var aukaatriði, því ég var ofan í beddann í hvert skipti sem
þokkalega westside.
einhver á efri hæðinni fór í

sturtu. Í eitt skipti átti ég líka
heima tímabundið í húsi með
fimm strákum. Reyndar var
þetta þvottaherbergi þar sem
vélin var í gangi alla nóttina.
Orðaforði hússins gekk út á setningar á borð við „Dude that chick
is so hot“ og „did you check out
the rack on that one?“ Góðir frasar.
Eftir þetta fluttist ég til Maple
Woods og bjó í lítilli kjallaraíbúð
þar sem þvottavél eigendanna var
í einu herberginu svo þeir áttu til
að ganga í gegnum íbúðina eins og
þeim sýndist. Ég gleymi þó aldrei
mjúku, volgu svamp-klósettsetunni í þeirri íbúð. Hryllilegt alveg
hreint.
Shore Road, Long Beach, New
York, 2002-2003
Á endanum fékk ég loksins íbúð
sem ég átti skilið. Þessi var upp
við ströndina en gallinn var sá að
ég þurfti oft að keyra í einn og
hálfan tíma til að komast í skólann
og þá erum við bara að tala um
aðra leiðina. Það hafði þó ekki
mikil áhrif þegar restinni af deginum var eytt í sólbaði á ströndinni.
Carlton Avenue ( Fort Green )
Brooklyn, New York, 2003-2004
Þarna var ég loksins komin til
Brooklyn og ekki bara eitthvert,
heldur akkúrat á milli gettósins
og þeirra ríkustu. Ég átti heima
þar í ár sem var lengsta samfellda dvölin mín í New York.
Vinstra megin við húsið mitt var
verið að ræna búðir og skjóta
fólk. Hægra megin sat fólk á nálægum kaffi- og veitingahúsum
og talaði saman í rólegheitum
með vínglas í hendi. Brooklyn er
sá staður sem er mér kærastur
því þar fékk ég borgarlífið og
menningu New York-borgar beint
í æð. Á sama tíma fékk ég líka að
kynnast fjölskyldulífi og samheldni Brooklyn-búa.
Skógarsel 39, 2004
Hér bý ég nú. Foreldrar mínir
keyptu þetta hús í fyrra. Mamma
vill ala upp næstu fimm kynslóðir
í þessu húsi, þess vegna sá hún til
þess að það væri nógu stórt. Ég bý
þar í kjallaranum ásamt stökkbreyttum köngulóm sem munu
líklega vera það eina sem ég kem
til með að ala upp næstu árin. ■
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ÁHRIFAVALDAR RÓBERT ARON MAGNÚSSON PLÖTUSNÚÐUR

VÍSINDAVEFUR

Ber mikla vir›ingu fyrir Russell Simmons

HÁSKÓLA ÍSLANDS

„Það eru þó nokkrir sem hafa haft
áhrif á mitt líf,“ segir Róbert
Aron Magnússon, plötusnúður og
kynningarfulltrúi. „Á sínum tíma
hafði plötusnúðurinn Funkmaster
Flex mjög mikil áhrif á mig, til að
mynda á hvaða hátt ég nálgaðist
tónlistina mína. Uppsetning hans
á þættinum sem hann stjórnaði
hafði áhrif á það hvernig ég hagaði mínum eigin útvarpsþætti og
hann hafði áhrif á mig sem plötusnúð. Funkmaster Flex var einn
sá besti í bransanum.“ Róbert
segir fleiri en Funkmaster Flex
hafa náð að fanga athygli hans.
„Ég hafði einnig mikið álit á Dj
Premiere, sem og Gangstarr, á
þessum árum. Það má því segja að
tónlistarlega standi þessir þrír
einstaklingar upp úr að mínu
mati.“ Aðspurður um það hverjir
aðaláhrifavaldar hans séu í dag
segir Róbert: „Nú er ég farinn að
hugsa svolítið öðruvísi. Framtíðarsýnin er stærri. Menn eins og
Russell Simmons og Paul Rosenberg, sem er umboðsmaður
Eminem, eru miklir áhrifavaldar

Er líklegt a› geimverur
líkist mönnum?
Ef líf þróast á annarri plánetu er
þá rökrétt að áætla að gáfaðasta
eða þróaðasta lífveran verði á
endanum með áberandi svipað
form og manneskjur?
Það er ekki rökrétt að þróun
stefni að slíku marki. Til þess að
sama útgáfa fáist eftir milljón ára
þróun á aðskildum stöðum þyrftu
ótal mörg skilyrði að vera hin
sömu. Og jafnvel þó að slík skilyrði væru til staðar gera flestir
ráð fyrir að tilviljanir séu innbyggðar í þróunina.

RÓBERT ARON MAGNÚSSON segir þó nokkra hafa haft áhrif á sitt líf.

RUSSELL SIMMONS hefur náð að
byggja upp veldi sem er mjög áhugavert.

á líf mitt núna.“ Russell Simmons
hefur náð að byggja upp stærðarinnar veldi þegar kemur að
hiphop-tónlist og fatatísku og Róbert segist bera mikla virðingu
fyrir honum. „Þetta eru menn
sem eru farnir að hugsa aðeins
stærra og öðruvísi og láta ekkert
stöðva sig. Ég hef alltaf reynt að
fylgjast vel með straumum og
stefnum þegar kemur að tónlist
og sækist eftir nýjum áhrifum. Ég
fylgist með því sem er í gangi
hverju sinni og svo tekur maður

eitt og annað sem hentar manni,
sameinar það og býr til eitthvað
nýtt og spennandi.“
Róbert segir að fjölskylda hans
hafi að sjálfsögðu verið stór
áhrifavaldur á allt hans líf. „Ég
hef reynt eftir bestu getu að
hlusta á allt sem fjölskyldan segir
við mig, en verð að viðurkenna að
ég fylgi kannski ekki alltaf öllum
þeirra ráðum.“ Afi Róberts, Jónas
Nordquist, sem nú er látinn, var
af gamla skólanum. Hann lagði
Róberti lífsreglurnar.

Líffræðileg nauðhyggja, heimshönnunarkenning og þróun
Mikill meirihluti vísindamanna
telur að öll líffræðileg nauðhyggja – hugmyndir um að þróun
sé fyrirfram ákveðin – sé í raun
ósamrýmanleg þróunarkenningu
Darwins. Það á einnig við um hugmyndir um að þróuninni sé stýrt,
það sem kallast heimshönnunarkenning (e. intelligent design).
Þessi hugmynd er ekki viðtekin
meðal vísindamanna en hefur öðlast nokkra hylli meðal trúaðra
manna sem vilja sætta vísindalega heimsmynd og trúarsetningar kirkjunnar.
Þannig má áætla að þótt til
væri önnur pláneta þar sem líf
fyrirfyndist væri það harla ólíklegt að lífverur myndu þróast
með algjörlega sambærilegum
hætti og menn á jörðinni. Hins
vegar skiptist fólk í hópa eftir því
hvort það telur að sumir mannlegir eiginleikar, svo sem meðvitund
hans, auki með afgerandi hætti
líkur fólks á að lifa af. Frá sjónarhorni náttúrunnar er þó ekki hægt
að segja að maðurinn sé neitt betur heppnuð lífvera en mörg önnur
dýr, svo sem ýmis skordýr.
Blind þróun
Samkvæmt þróunarkenningunni
er þróunin blind; hún stefnir ekki
að tilteknu marki heldur er hún
háð tilviljunum. Þessi hugmynd

ET, ein frægasta geimvera síðari tíma.

hefur ekki skilað sér að fullu í
huga almennings. Ástæðan fyrir
því er sú að slíkar hugmyndir
ganga í berhögg við margt sem
brjóstvit okkar segir. Þróunarkenning Darwins (1809-1882)
krefst, eins og afstæðiskenning
Einsteins (1879-1955), róttækrar
endurskoðunar á þeirri heimsmynd sem hefur myndast á þúsundum ára í menningu okkar. Það
er því full ástæða til að rannsaka
nánar af hvaða tagi þessi endurskoðun er og hvert sé eðli þeirra
heimsmyndar sem hún leysir af
hólmi.
Allt hefur tilgang, eða hvað?
Frá degi til dags gerum við ráð
fyrir að allt sem gerist hafi markmið. Til að mynda eru setningar í
tungumáli okkar tengdar saman á
rökrænan hátt með samtengingum eins og „til þess að“, „vegna
þess“, „því að“ og svo framvegis.

Í huga okkar er fræ verðandi
blóm eða tré, egg verðandi hæna
og svo framvegis. Við tengjum
þetta við það hvernig við sjálf förum að. Áður en ég smíða stól hef
ég nokkra hugmynd um hvernig
stóll er í laginu og áður en ég legg
af stað í ferðalag ákveð ég einhvern leiðarenda. Þessi hugsun
okkar einkennist af markhyggju
sem felur í sér að sérhvert ferli
stefni að fyrirfram ákveðnum
punkti. Það er því ósköp skiljanlegt að hversdagslegur skilningur
margra á þróun sé að allar skepnur jarðarinnar séu gerðar samkvæmt einhverskonar fyrirætlun.
Þessi hugsunarháttur er þó með
villandi hætti yfirfærður á þróun
lífvera, því þá er gert ráð fyrir
því að þróunin hafi tilgang, sem
hún hefur einmitt ekki.
Náttúruval
Staðreyndin er sú að háls
gíraffans lengdist ekki í þeim tilgangi að geta betur náð upp í
efstu laufblöð trjánna, heldur
vildi svo til að einmitt við þessi
ákveðnu skilyrði lifðu þeir gíraffar af sem voru með lengri háls.
Hin fræga setning – þeir hæfustu
lifa af – sem komin er frá heimspekingnum Herbert Spencer
(1820-1903) en ekki Darwin, er því
villandi. Hæfnin er afstæð og
ræðst af umhverfisskilyrðum
hverju sinni. Betra er því að tala
um náttúruval eins og Darwin
gerði sjálfur – og í dag hallast
flestir að því að valið sé ekki á
milli einstaklinga heldur erfðaþátta eða gena. Sumir erfðaþættir
stuðla að tilteknum eiginleikum
lífvera sem gera þeim kleift að
koma genum sínum áfram til
næstu kynslóðar. Þar af leiðandi
verða þessir erfðaþættir smám
saman algengari – þeir lifa af á
kostnað annarra.
Breytileiki í erfðaefninu
Til að náttúruval geti orðið þarf
náttúran, eðli málsins samkvæmt,
að hafa um eitthvað að velja. Þess
vegna þarf maður að skilja hvernig breytileiki og frávik eru möguleg í erfðaefni lífveranna. Þessi
breytileiki er forsenda þess að
sumar lífverur lifa af en aðrar
ekki. Hann verður aðallega til
vegna stökkbreytinga í erfðaefninu, en stökkbreytingar eru yfirleitt tilviljanakenndar og því ófyrirsjáanlegar. Útkoman úr þróun
lífvera getur því tekið á sig ærið
fjölbreytta mynd.
Tilviljanir og stökkbreytingar
Af öllu þessu leiðir að lífveran
maður (Homo sapiens) er eins og
hann er sökum atburða og aðstæðna fyrir óralöngu og vegna tilviljanakenndra stökkbreytinga
sem gerðu sumum einstaklingum
kleift að bregðast við þeim aðstæðum og auka kyn sitt. Með þessa
vissu í farteskinu er mjög erfitt að
ímynda sér hvers vegna þróun
mannsins ætti að vera óhjákvæmilegt ferli. Eða eins og bandaríski
rithöfundurinn Mark Twain sagði,
það er jafn fáránlegt að halda að
milljóna ára þróun hafi átt sér stað
svo maðurinn gæti orðið til, og að
halda að Eiffelturninn í París hafi
verið byggður svo títuprjónninn
efst á turninum fengi að njóta útsýnisins.
Valur Brynjar Antonsson,
heimspekingur

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast. Að jafnaði birtast þar 15-20 ný svör í hverri viku. Skólanemar nota vefinn mikið og má
merkja það meðal annars á því að aðsóknin vex nú dag frá degi eftir að skólastarf
haustsins hófst. Gestir eru nú yfir 2000 á dag um miðja vikuna. Meðal spurninga
sem glímt hefur verið við að undanförnu eru: Er spilafíkn á meðal íslenskra ungmenna, er orðið ógnanir til, af hverju er ekki hægt að temja sebrahesta, duga
smokkar alltaf, hvað er Parkinsonssjúkdómur og hver var hugsuðurinn Demókrítos?
Hægt er að lesa svör við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum á slóðinni
www.visindavefur.hi.is.

Ódýrari skólav
skólavélar
élar
Traust vörumerki

og fyrsta flokks þjónusta

3.730,-

2.940,-

Fartölva #2
HP Compaq nx6125 ML-34 15.0
PY416EA

Örgjörvi: AMD Turion ML-34 (1.8Ghz)
64 bita tækni. 1MB cache minni
Þyngd 2,7 kg
Höggvörn á hör›um diski
Vökvavörn á lyklabor›i

Fartölva #1
HP Compaq nx6125 S3100+ 15.0
PY420EA

Örgjörvi: AMD Sempron 3100+ (1.8Ghz)
Þyngd: 2,7 kg
Höggvörn á hör›um disk
Vökvavörn á lyklabor›i

LightScribe tæknin gerir
þér kleyft að merkja
geisladiska í sama
drifi og notað er
A.T.H!
til að skrifa á þá
rð
gögn. Enga límmiða Óbreytt ve
með Lighteða tússpenna
Scribe!
...bara flott!

Skjár: 15” XGA 1024x768
Öflugt skjákort, ATI X300
(allt a› 128MB)

2.940,-

512 MB

3.730,-

Tölvukaupalán 48 mán.*

Minni: 512MB DDR RAM
Mest 2 GB

Tölvukaupalán 48 mán.*

8.618,-

11.206,-

Vaxtalaust í 12 mán.**

Vaxtalaust í 12 mán.**

99.900,-

Drif: DVD+/-RW
(DVD skrifari)

129.900,-

Staðgreitt

512 MB
Minni: 512MB DDR RAM
Mest 2 GB (stakur kubbur)

Staðgreitt
Drif: DVD+/-RW
(DVD skrifari)

Lithiumrafhla›a allt a›
3,45 klst (8,45 klst me›
fer›arafhlö›unni)

Lithiumrafhla›a allt a›
3,45 klst (8,45 klst me›
fer›arafhlö›unni)

Fingrafaralesari
Kortalesari fyrir 6 ger›ir
minniskorta

Fingrafaralesari
Kortalesari fyrir 6 ger›ir
minniskorta

60 GB
Diskur: 60GB 4200rpm

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða tölvukaupaláni V.Í.S.
Umsóknin er afgreidd á staðnum á innan við mínútu.

**Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur
á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald og 3% lántökukostnaður bætist
við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

Kaupauki
með
fartölvu
#1 og #2

802.11b/g WLAN
(þrá›laust netkort)

Vönduð CaseLogic fartölvutaska
fylgir með HP Compaq NX6125

FYLGIR!

•••ný sending komin í verslanir Office 1
Hugbúnaður
3
ÁR
4 +5
Vírusvörn og eldveggur
Aukarafhla›a
Alþjó›leg ábyrg›
t

MS Office student version

1.416,-

833,-

Bættu vi›
á mánu›i og þú færð
þriggja ára alþjóðlega ábyrgð. Gildir í Evrópu og
Norður-Ameríku. Vaxtalaust í 12 mán.
Staðgreitt 10.000,-

499,-

Bættu vi›
á mánu›i og vertu öruggur.
Vaxtalaust í 12 mán.
Sta›greitt 5.995,-

eyri
Office 1 Akur
stöðum
Office 1 Egils
ði
Office 1 Ísafir

-18
Virka daga 1011-16
Laugardaga

St‡rikerfi: Win XP-Pro
me› servicepack 2

1.570,-

Bættu vi›
á mánu›i og vertu
lengur á fer›inni. Vaxtalaust í 12 mán.
Sta›greitt 18.900,-

alind

-19
Virka daga 1111-18
Laugardaga
13-18
Sunnudaga ni 17
un
Office 1 Skeif -18
Virka daga 9 11-16
Laugardaga
13-17
Sunnudaga

Diskur: 80GB 5400rpm
og Bluetooth

t

Office 1 Smár

ar verslan

a!

á
Bættu við aðeins
mánuði og fáðu Word, Excel, Outlook og
Power Point. Vaxtalaust í 12 mánu›i
Sta›greitt 16.990,-

80 GB

802.11b/g WLAN
(þrá›laust netkort)

að verðmæti 6.495,-

St‡rikerfi: Win XP-Pro
me› servicepack 2

tím
Afgreiðslu

Tilboðin gilda út september 2005 eða á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur.

Skjár: 15” SXGA 1400x1050
Öflugt skjákort, ATI X300
(allt a› 128MB)

n
bara ein
Það er r alltaf
sem e stur!
ódýra
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Spili l‡kur
Sakamálasagan Valkyrjur
eftir Þráin Bertelsson
kemur út á næstunni.
Fréttablaðið birtir hér
kaflann Spili lýkur úr bók
Þráins.

J
ÞRÁINN BERTELSSON „Það er ekkert
þjóðfélag eða mannlegt samfélag sem ég
veit um sem ekki þarf á gagnrýni að halda.
Listamenn eiga að spegla samfélag sitt. Það
hafa þeir höfundar gert sem hafa orðið
lífseigastir. Svona piltar allt frá Shakespeare til Halldórs Laxness. Þó að ég
sé einfari fylgist ég með því sem
gerist í kringum mig. Ég er ekki að
fordæma það, bara fjalla um
það sem ég sé og síðan geta
menn dregið sínar ályktanir.“

Stingur prjónum í
bókmenntadúkkur
Brotthvarf Daví›s Oddssonar úr íslenskum stjórnmálum minnir um margt um afsögn skálda›s forsætisrá›herra í væntanlegri skáldsögu ﬁráins Bertelssonar.
ﬁórarinn ﬁórarinsson ræddi vi› ﬁráin um skáldskapinn og lífi› og ﬂá undarlegu stö›u sem kemur upp
ﬂegar hi› sí›arnefnda stælir hi› fyrrnefnda.

M

etsöluhöfundurinn Þráinn
Bertelsson sendir frá sér
nýja skáldsögu í haust.
Bókin heitir Valkyrjur og er sakamálasaga þannig að það má segja
að Þráinn sé á svipuðum nótum og
í fyrra. Þá sló hann í gegn með
reyfaranum Dauðans óvissi tími
sem var innblásinn af íslenskum
veruleika og vakti með verki sínu
bæði mikla athygli og nokkra
úlfúð.
Það má segja að dæmið hafi nú
snúist við en brotthvarf Davíðs
Oddssonar úr íslenskum stjórnmálum sem var kunngjört í vikunni minnir um margt á svipaðan
atburð sem Þráinn lýsir í Valkyrjum. Lífið virðist því vera farið að
stæla Þráin en ekki öfugt.

Trúir ekki á tilviljanir
„Ég er svo gamall að það kemur
mér ekkert á óvart lengur,“ segir
Þráinn þegar hann er spurður
hvort sér hafi brugðið við yfirlýsingu Davíðs Oddssonar fyrr í vikunni. „Ég reyni að skrifa eitthvað
sem endurspeglar þjóðfélagið og
þá aðallega það sem hefur gerst.
Þá liggur í hlutarins eðli, ef maður er á réttu róli, að maður endurspegli framtíðina að einhverju
leyti. Það sem kom mér kannski á
óvart var að þessi atburður þegar
utanríkisráðherra sagði af sér
skyldi verða jafn bjánalegur og ég
er að lýsa í nokkurs konar háðsádeilu. Þaðan sem ég sit tekur
engu tali að slíkar tilviljanir eigi
sér stað að menn hætti í pólitík og
setjist í Seðlabankann af því að
seðlabankastjóri hafi ákveðið, af
tilviljun, að það henti honum að
hætta nokkrum mánuðum fyrr en
hann á að gera og að um síðustu
mánaðamót hafi laun bankastjóra
hækkað um 27%. Að vísu sagði ég
ekki fyrir um þetta með launahækkunina enda verður maður,
þegar maður er rithöfundur, að
passa sig á því að verða ekki of fáránlegur. Þá missa lesendur
traust á manni en þetta er nokkuð
sem stjórnmálamenn mættu læra
af rithöfundum. Ég get þó í raun
og veru ekki á neinn hátt glaðst
yfir þessu vegna þess að þegar
maður er að deila á samfélag sitt
er maður að gera það meðfram í
þeim tilgangi að það þróist ekki á
þann veg sem maður heldur að
það muni gera ef haldið er áfram
á sömu braut og maður er að vara
við. Það fylgir því engin sérstök

ánægja að sjá að þróunin er enn
vitlausari en manni sjálfum datt í
hug.“
Er enginn bjáni
Þráinn segir að Valkyrjur sé sakamálasaga en um leið annað og
meira. „Þetta er reyfari, spennusaga og glæpasaga en um leið, frá
minni hálfu, grafalvarlegt bókmenntaverk af því að ég held að
allar tegundir bókmennta eigi rétt
á sér og þetta er sú tegund bókmennta sem ég er að skemmta
mér við að vinna í um þessar
mundir. Það er svo skrýtið með
mig að ég vel mér greinar sem hin
svokallaða intelligensía hefur
yndi af því að fordæma. Ég gerði
á sínum tíma gamanmyndir sem
fjölluðu um það sem ég sá í kringum mig en þurfti inni á milli að
gera myndir eins og Magnús og
Skammdegi til þess að sanna að ég
væri ekki hálfviti.“
Þráinn sló eftirminnilega í
gegn með endurminningabók
sinni Einhvers konar ég fyrir
tveimur árum og fylgdi henni svo
eftir með reyfaranum Dauðans
óvissi tími og nú Valkyrjum. „Ég
byrjaði á endurminningunum
vegna þess að mér þótti rétt að
gefa út bók með tilheyrandi bókmenntalegum tilþrifum áður en
ég byrjaði á glæpasögunum. Bara
til að minna á að ég sé ekki bjáni.“
Hefur rokselt bækur og bíómiða
Þráinn hefur átt góðu gengi að
fagna á síðari hluta rithöfundarferils síns en minnist þó kvikmyndagerðaráranna með hlýhug
þó hann hafi á síðustu tveimur
árum sent frá sér tvær bækur,
selt þær í tæplega 30.000 eintökum og fengið lof gagnrýnenda.
„Kvikmyndagerðin hlýtur að hafa
gengið alveg rosalega vel þar sem
ég var í þessu í aldarfjórðung án
þess að fara á hausinn. Ég þarf
alltaf að banka í tré þegar ég rifja
það upp. Í kvikmyndagerðinni
háði það mér að þurfa að fara í
gegnum einhverjar úthlutunarnefndir til þess að ná til fólks. Það
tókst nú engu að síður en ég var
alltaf með skömmtunarstjórana á
móti mér. Bækur get ég skrifað án
þess að sækja um leyfi til þess til
úthlutunarnefnda. Almenningur
tekur þessum bókum vel af tveimur ástæðum; fólk finnur að ég er
að reyna að tala við það. Að ég á
erindi við mannskapinn og er einn

af hópnum. Ég er ekki að tala niður til fólks um einhverja sérfræðilega hluti eða fagurfræði
sem kemur fáum við. Ég er að fást
við sammannlega reynslu okkar
sem erum að reyna að þrauka
hérna norður í ballarhafi og er
voða þakklátur fyrir að vera nógu
vitlaus til að fólk hafi gaman af.“
Dásamlegt rithöfundalíf
„Það er dásamlegt að vera rithöfundur og einhvern tíma þegar
mér dettur í hug að skrifa fornsögu læt ég menn berjast. Ég
byrja kannski með 140 menn en
líst ekkert á það og skrifa því
1.400 menn inn í staðinn. Það kostar ekki neitt en við erum að tala
um 100 milljónir sem ég þyrfti að
útvega til að bæta við þessu eina
núlli í kvikmynd. Bækur eru mjög
heillandi og ég hef hugsað mér að
skrifa fimm sakamálasögur um
eitt og annað í þjóðfélaginu. Næst
ætla ég að fjalla um það sem ég
held að sé mesti vágestur í íslensku samfélagi. Það er ekki
kvótakerfið heldur eiturlyf og ég
ætla að skrifa bók sem heitir í bili
Engill dauðans. Allt er þetta háð
því að mér endist aldur og heilsa
en ég treysti mér samt ekki til að
halda endalaust áfram í þessu
formi. Sakamálasagan er ofsalega
spennandi form og ég held að
sakamálasaga sé erfiðasta bókmenntaformið sem maður getur
fundið sér. Það er að segja ef maður telur sig eiga eitthvert annað
erindi en að skapa gæsahúð og
eftirvæntingu.“
Stingur prjónum í dúkkur
Þegar Dauðans óvissi tími kom út í
fyrra var talað um hana sem lykilróman, að í henni væri Þráinn að
fjalla um þekkta raunverulega einstaklinga undir rós. Þetta er þó
hvergi nærri svona einfalt. „Auðvitað minnir Haraldur í Þjóðbankanum á Björgólf í Landsbankanum
en ég geri í raun og veru ekkert
sem er ljótara en það að ég nota
þau áhrif sem umhverfið hefur á
mig og skrifa út frá þeim. Jökull
Pétursson, forsætisráðherra í Valkyrjum, er ekki Davíð Oddsson. Ég
hef hins vegar haft Davíð Oddsson
fyrir augunum sem forsætisráðherra lengur en nokkurn annan og
hann hefur haft meiri áhrif á minn
hugarheim en nokkur annar forsætisráðherra. Ég skrifa um það
sem kemur úr mínum hugarheimi.
Ég sit ekki með myndavél fyrir
utan heimili Davíðs og ljósmynda
hann. Ég hef ekkert þegið frá honum sem hann og fjölmiðlar hafa
ekki geislað yfir mig. Mér leiðist
þessi barnalega afstaða að maður
stundi einhvers konar vúdú með
því að búa til dúkkur, bókmenntalegar eftirlíkingar og stinga þær
með bókmenntalegum títuprjónum. Ég er bara rithöfundur, ekki
vúdúlæknir.“

ÖKULL Pétursson forsætisráðherra var nátthrafn og
vakti gjarna fram á rauða
nótt og spilaði þá stundum bridds á
Veraldarvefnum við ókunnugt fólk
í öðrum löndum og heimsálfum
undir nikkinu Bláklukka. Í rauninni var þessi þekktasti maður Íslands einfari og þótt hann umgengist marga starfs síns vegna átti
hann fáa vini. Og aðeins einn
þeirra hefði látið sér til hugar
koma að hringja í hann eftir miðnætti.
„Sæll,“ sagði Jökull í símann og
gaf með röddinni til kynna að hann
væri upptekinn.
„Kláraðu spilið,“ sagði Gestur
Oddleifsson. „Hringdu í mig um
leið og það er búið. Við þurfum að
tala saman.“
„Hvað er svona mikilvægt?“
spurði Jökull þegar hann hringdi
nokkrum mínútum síðar í vin sinn,
framkvæmdastjóra
Lýðræðisflokksins. Jökull hafði sagt fjóra
spaða og ætlað að klára seinna
geimið og rúbertuna en varð
tveimur slögum undir, doblað og
redoblað. Hann kenndi trufluninni
um og var ergilegur.
„Þá er komið að því,“ sagði Gestur. „Þetta er símtalið sem við höfum báðir vitað að ég þyrfti hugsanlega að hringja einhvern tímann
þótt við höfum báðir vonað að til
þess kæmi ekki.“
„Silkisnúran?“ spurði Jökull.
„Núna?“
„Seðlabankinn,“ sagði Gestur.
„Skynsamir menn forða sér í skjól
áður en óveðrið skellur á.“
„En ég ætla ekki í Seðlabankann
fyrr en á næsta ári. Við vorum búnir að ræða það mál. Hvaða óveður
ert þú að tala um?“
„Það eru tvær krappar lægðir á
leiðinni,“ sagði Gestur, sem hafði
yndi af að tala í líkingum. „Ég talaði við hana Elínu mína í dag.“
„Elínu?“
„Elínu ríkislögreglustjóra.“
„Og er hún svona veðurglögg?“
„Við vorum reyndar líka búnir að
sjá fyrir þennan möguleika.“
„Hvaða möguleika?“
„Elín hefur fregnað það eftir
óformlegum leiðum að málinu
gegn Minus Group verði vísað frá
dómi því að rannsóknin standist
ekki nema að litlu leyti þær kröfur
sem gera verður til þess að hægt sé
að dómtaka málið.“
„Það er þá hennar klúður og mér
óviðkomandi.“
„Já, að vissu marki. Ríkislögreglustjóri getur fyrir sitt leyti vísað ábyrgðinni á yfirmann Efnahagsbrotadeildar. En í þínu tilviki
er erfitt að benda á einhvern annan
blóraböggul.“
„Ég kem þessu máli ekkert við.“
„Við erum búnir að ræða það
mál,“ sagði Gestur Oddleifsson.
„Oft og mörgum sinnum ráðlagði
ég þér að láta ógert að hjóla í
Magnús Mínus með einhverju offorsi. Maður á að sæta færis. En þú
hafðir þitt fram.“
„Ég hef hvorki talað við ríkislögreglustjóra né skrifað henni til að
fara fram á þessa rannsókn, svo að
það er tómt mál að ætla að bendla
mig við þetta,“ sagði Jökull.
„Það er nú svo,“ sagði Gestur.
„Fjölmiðlar og almenningsálitið
halda því fram að þessi rannsókn
sé undan þínum rifjum runnin og
hafi verið framkvæmd til þess að
þóknast þér. Fjölmiðlar og almenningur eru sá dómstóll sem stendur
hæstarétti ofar og ekki þarf neinar
sannanir. Þú fekkst fjölmiðlana á
móti þér með þessu vanhugsaða
fjölmiðlafrumvarpi. Það sáu allir
að það var hefndaraðgerð en ekki
skynsamleg lagasetning til að takmarka eignarhald á fjölmiðlum.
Þetta erum við búnir að ræða. Og
ég var líka búinn að vara þig við
því að setja af stað þessa herferð
gegn Magnúsi. Hún var ótímabær
og hefur í för með sér ótímabærar
afleiðingar. Óhjákvæmilegar afleiðingar. Því miður.“

„Er það víst að málinu verði vísað
frá dómi?“
„Það er víst – að hluta til að
minnsta kosti. Það skín alls staðar í
gegn að þessi rannsókn er ekki
rannsókn á meintum brotum heldur dauðaleit að bókhaldslegum yfirsjónum. Við máttum vita þetta
fyrir.“
„Við höfum áður staðið af okkur
ágjöf og brotsjói,“ sagði Jökull við
vin sinn og vonaði að líkingamálið
nægði til að stappa í hann stálinu.
„Þá vorum við á nýju skipi með
óþreytta áhöfn,“ sagði Gestur. „Nú
er það farið að leka. Ekkert endist
til eilífðar. Ekki við heldur.“
„Ekki við?“ sagði Jökull. „Hvað
meinarðu? Þetta snýst bara um
mig. Þú ert enn þá þurr í fæturna.“
„Já,“ sagði Gestur. „Það er satt.
Þetta snýst víst bara um þig, en ég
stend með þér eins og ég hef alla tíð
gert. En það er ekki nóg með að
þessi rannsókn standist engar
dómskröfur og verði vísað frá. Bókin verður dropinn sem fyllir mælinn. Elín sagði mér að líkurnar á því
að forða því að þetta handrit lendi
fyrir almenningssjónum séu hverfandi litlar. Og í bókinni er því haldið fram að þú hafir í vitna viðurvist
hótað því að ganga milli bols og höfuðs á Magnúsi. Þegar þetta spyrst
út verður farið að ganga á vitnin, og
núna þegar menn vita að leki er
kominn að skipinu máttu bóka að
rotturnar reyna að komast í land.“
„Hvernig stendur á því að þetta
handrit finnst ekki? Til hvers halda
menn að við séum að halda úti öllu
þessu helvítis lögreglubatteríi?“
Gestur leiddi þessa spurningu hjá
sér. Hann var vanur að þykjast
ekki taka eftir reiðiköstum vinar
síns.
„Gott og vel,“ sagði Jökull. „Ég er
hvort sem er orðinn þreyttur á að
eiga að bera ábyrgð á öllum hlutum. Ég er búinn að gera mitt. Ég
segi af mér viku fyrir næsta landsfund.“
„Ég mundi ekki bíða svo lengi,“
sagði Gestur Oddleifsson. Óveðrið
er skollið á.
„Hvað mundir þú láta þetta bíða
lengi?“
„Til morguns. Ég mundi í þínum
sporum kalla saman miðstjórnina
og þingflokkinn í hádeginu og boða
svo til blaðamannafundar klukkan
tvö.“
Jökull hugsaði sig um. Með hjálp
Gests var hann vanur að vera fljótur að taka ákvarðanir.
„En hvað með Seðlabankann?“
„Björn Ingvar seðlabankastjóri
og formaður bankaráðs verður sjötugur á næsta ári. Hann er til í að
hætta um næstu mánaðamót. Ég
var að tala við hann.“
„En hver á að taka við forsætisráðuneytinu?“
„Við látum Bændaflokkinn taka
við því, og nýi forsætisráðherrann
byrjar á því að skipa þig í Seðlabankann. Það er betra en að okkar
flokksmaður þurfi að gera það?“
„Ertu viss um að durgurinn geri
það?“ spurði Jökull.
„Ef sá draumur hans að verða
forsætisráðherra rætist?“ sagði
Gestur.
„Já.“
„Ég er búinn að ganga frá því. Ég
talaði við hann í dag.“
„Þetta gæti gengið upp,“ sagði
Jökull.
„Já,“ sagði Gestur.
„Allt í lagi. Getur þú boðað þessa
fundi á morgun? Með svona stuttum fyrirvara?“ Jökull var búinn að
taka ákvörðun. Best að koma sér í
skjól.
„Ég er búinn að því,“ sagði Gestur Oddleifsson. „Þetta er allt
klappað og klárt.“
Jökull Pétursson forsætisráðherra sat um stund í bjarmanum
frá tölvuskjánum. Svo seildist hann
og slökkti á tölvunni. Hann hugsaði
um dauðann. Dauðinn er viss,
stundin óviss. Lögmál lífsins gilda
líka í stjórnmálum. Kominn tími til
að byrja nýtt líf. Framhaldslíf. Í
notalegu en tilbreytingarlausu
himnaríki Seðlabankans.
Skrýtið annars að kalla Seðlabankabygginguna Svörtu loft. Það
minnti meira á hinn staðinn.
Jökull Pétursson stóð á fætur og
geispaði. Hann var búinn að spila
nóg.

Tilboðin gilda frá 8. til 14. september
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TIM BURTON Leikstjórinn Tim Burton gerir myndir sem eru á mörkum þess raunverulega og ævintýralega. WILLY WONKA Johnny Depp fer á kostum í hlutverki sælgætisverksmiðjueigandans sem fær til sín góða og forvitna gesti. Það ber margt undarlegt fyrir auga hjá Willy og það er óhætt að fullyrða það að þeir sem sækja hann heim verða ekki samir aftir.

Súkkula›iheimur Burtons
Kvikmyndin Charlie and the Chocolate Factory ver›ur frums‡nd um helgina. Myndin hefur hvort
tveggja hloti› glimrandi dóma og a›sókn beggja megin Atlantshafsins. Birgir Örn Steinarsson fór á fund
leikstjórans Tim Burton og a›alleikarans Johnny Depp í London.
Að mæta á
b l a ð a mannafundinn
fyrir
Charlie and
the Chocolate
Factory
í
London var nánast eins og að fá
að stíga inn í
kvikmyndina
sjálfa. Gúmmítré
sem litu út eins og
sleikibrjóstsykur
voru hér og þar í
litríkum salnum
og boðið var upp á
heitt og kalt súkkulaði. Áður en
stigið var inn í salinn var öllum
afhent súkkulaðistykki í umbúðum frá verksmiðju Willy Wonka.
Það bragðaðist vel. Allir fengu
líka alveg eins hlífðargleraugu og
hópurinn setur upp í myndinni
þegar hann gengur inn í sjónvarpsherbergið ógurlega. Enginn
setti þau þó upp fyrir fundinn.
Samt var þetta með því flottara
sem ég hef séð á svona kynningarfundum.
Stúlka, sem var klædd eins og
persóna úr myndinni, gekk á milli
blaðamanna með súkkulaðiklump
á bakka og bauð þeim að smakka.
Af
einhverjum
undarlegum
ástæðum var hvergi að sjá skeið
eða gaffal. Mér datt helst í hug að
þarna væri einkabrandari leikstjórans Tims Burton á ferð.
Hann er þekktur fyrir að hafa lítið álit á blaðamönnum og á það til
að breyta svörum sínum í brandara ef hann nennir ekki að svara á
alvarlegu nótunum. Hann hefði
líklegast hlegið sig máttlausan við
að sjá einhverja okkar útataða í
súkkulaði. Enginn virðist þó hafa
fallið fyrir brellunni.
Bæði leikstjórinn Tim Burton
og kvikmyndaverið sem gefur út
myndina leggja mikla áherslu á að
koma því til skila að hér sé ekki
komin endurgerð myndarinnar
Willy Wonka and the Chocolate
Factory sem kom út árið 1971 og
skartaði þá Gene Wilder í aðalhlutverkinu. Báðar eru myndirnar gerðar eftir bók eftir Roalds
Dahl, sem heitir sama nafni og
nýja myndin og var skrifuð fyrir
um fimm áratugum. Fyrri myndin
fylgdi barnasögu Dahl eingöngu
lauslega eftir og reynir þessi nýja
útgáfa að bæta upp fyrir það.
Burton er mikill aðdáandi verka
rithöfundarins og hefur áður
komið að gerð kvikmyndar eftir
sögu hans en hann framleiddi
hreyfimyndina James and the Giant Peach sem út kom árið 1996.
Blóðbræðurnir Tim og Johnny
Á fundinum sjálfum var greinilegt hver var stjarnan á staðnum.
Fyrst gekk Tim Burton inn í herbergið við lítil viðbrögð gesta. Svo

þegar leikarinn Johnny Depp
gekk inn var eins herbergið hefði
skyndilega verið hljóðeinagrað.
Stúlkurnar í kringum mig tóku
andköf sekúndu áður en út braust
kröftugt lófaklapp. Sjálfur verð
ég að viðurkenna að nærvera hans
er það sterk að augu mín læstust á
honum, eins og segulstál við
málm. Samt er ég örugglega mun
meiri aðdáandi Tims Burton en
leikarans. Báðir eru þeir frjálslegir í fasi, virðast sáttir í sínu
skinni og hika ekki við að breyta
undarlegum spurningum í hið
mesta spaug. Johnny virðist þó
passa sig meira en Burton á því
hvað sleppur út úr munni hans,
enda líklegast búinn að brenna sig
á því að sleppa einhverju vanhugsuðu út úr sér sem svo var
togað úr samhengi og mistúlkað á
hinum ýmsu tungumálum í fjölda
blaða daginn eftir.
Tim Burton og Johnny Depp
eru gott teymi. Burton er leikstjóri sem gerir myndir sem oftast gerast einhvers staðar á mörkum hins raunverulega og ævintýralega. Johnny Depp er leikari
sem hefur gaman af því að taka
áhættu, og tekur helst ekki að sér
að leika persónur nema þær séu
sérvitrari en andskotinn. Vinátta
þeirra og samhugur er mikill enda
er Charlie and the Chocolate Factory fjórða myndin sem þeir gera
saman. Samstarf þeirra hófst eftirminnilega á myndinni Edward
Scissorhands og heldur áfram síðar á þessu ári með hreyfimyndinni Corpse’s Bride. Depp hlaut
óskarstilnefningu fyrir leik sinn í
Ed Wood árið 1994 en besta samstarf þeirra hlýtur þó að teljast
draugamyndin Sleepy Hollow.
En af hverju ætli þeir félagar
nái svona vel saman?
„Hmm, það er nú ekki eins og
við séum eitthvað að tala saman
um samband okkar yfir kaffibolla,“ svarar Tim og hlær. Báðir
verða hálf vandræðalegir. „Við
virðumst skemmta okkur vel. Við
reynum nú samt að vera smá alvarlegir þar sem við erum að eyða
peningum annarra. Það er alltaf
gaman að vinna með þessum
manni. Það er sérstaklega heppilegt að hann hefur gaman að því að
klæða sig í undarlega búninga.“
Flestar myndir þínar fjalla yfirleitt um einstaklinga sem eru á
skjön við samfélag sitt. Það á t.d.
við um allar myndirnar sem þið
hafið gert saman, er einhver sérstök ástæða fyrir því?
„Já, við eigum við svo mörg
persónuleg vandamál að stríða,“
gantast Burton og báðir hlæja.
„Það er reyndar góð sálfræðiþerapía að mæta til Tim og leyfa
honum að gera sig að algjörum
asna í kvikmynd,“ segir Johnny
Depp öllu alvarlegri í bragði. „Það
er sérstaklega gott þegar maður

fær borgað fyrir það. Leikari þarf
að yfirfæra eins mikið af sjálfum
sér, og hans eigin sannleik, og
hann getur í persónur sínar.“
Er kannski kominn tími til þess
að skipta um hlutverk? Að Johnny
færi í leikstjórastólinn og Tim fái
að leika?
„Já, vá, það er frábær hugmynd,“ segir Johnny. „Það væri
gaman að fá að endurgreiða Tim
suma af þeim hlutum sem hann
hefur gert við mig á tökustað.
Eins og skvetta blóði í andlitið á
mér við tökur á Sleepy Hollow
þegar ég átti ekki von á því. Hann
hló eins og smákrakki í nokkra
klukkutíma á eftir það atvik.“
„Það var gaman,“ segir Tim og
brosir að endurminningunni.“Já,
það var gaman,“ samþykkir
Johnny. „Stundum hittumst við og
eyðum heilu helgunum í að gera
bara það.“
„Já, þú hafðir líka gaman af því
að láta tvo hesta draga þig á afturendanum,“ minnir Tim félaga sinn
á. „Já, sérstaklega þar sem þú
gafst þeim eitthvað mjög kryddað
að borða stuttu áður,“ segir
Johnny og setur upp svip.
En svona í alvöru, hvað er
svona gott við það að vinna alltaf
með sama fólkinu?
„Í okkar tilfelli verður samstarfið bara allaf betra og betra,“
segir Tim og virkar auðmjúkur.
„Á milli erum við að vinna með
öðru fólki og það bætist alltaf eitthvað við samband okkar næst
þegar við hittumst. Ég fæ alltaf
undarlega fjölskyldutilfinningu
fyrir því fólki sem ég vinn með og
þess vegna kýs ég oft að vinna
með því aftur.“
„Við höfum náð að þróa okkar
eigið tungumál vegna þess tíma
sem við erum búnir að eyða saman,“ útskýrir Johnny. „Að vinna
með Tim er eins og að koma heim,
og það er mjög þægilegur staður
að vera á.“
Willie Wonka og Michael
Jackson?
Útfærsla Johnnys Depp á Willy
Wonka er gjörólík túlkun gamanleikarans Gene Wilder á honum. Á
sínum tíma fékk Wilder Golden
Globe styttuna fyrir útfærslu sína
á persónunni og því var augljóst
að þó nokkur pressa var á Depp að
standa sig.
„Við vorum náttúrulega sérstaklega heppnir að persónunni er
lýst mjög vel í bókinni,“ svarar
Johnny er hann er spurður að því
hvernig hann hafi nálgast persónuna litríku. „Ég og Tim áttum
mörg samtöl, þá sérstaklega um
minningar okkar í æsku af honum. Við spjölluðum líka sérstaklega um þáttastjórnendur í gömlum barnaþáttum í sjónvarpinu.
Hvernig þeir tala á mjög ýktan og
sérstakan hátt við krakka. Það var

mjög gaman að leika Wonka, þegar ég fann hann loksins. Þegar ég
fæ handrit í hendurnar móta ég
oft mjög fljótlega mynd af persónunni í höfðinu. Hárgreiðsluna
á honum sá ég t.d. fyrir mér mjög
snemma. Það tók samt óvenjulega
langan tima þangað til að ég áttaði
mig á því hvernig hann ætti að
vera. Meira að segja eftir að tökur
hófust leið mér ekki eins og ég
væri alveg að ná honum. Það var
ekki fyrr en við vorum búnir að
vera að vinna í rúma viku sem
hann var mættur. Tennurnar
hjálpuðu mér líka mjög til þess að
ná honum á endanum.“
Þú ert þekktur fyrir að taka
persónueinkenni frægra einstaklinga, eða eða bara fólks í kringum
þig, og bæta þeim við persónur
þínar. Til dæmis sagðir þú alltaf
að Jack Sparrow úr Pirates of the
Caribbean væri mikið skyldur
Keith Richards. Var eitthvað svoleiðis í gangi með Wonka?
„Nei. En kannski, eins og ég
sagði, höfðu persónur í bandarísku barnasjónvarpi, eins og
Captain Kangaroo, einhver áhrif.
Ef maður sér þessa þætti í dag, þá
eru þeir alveg stórkostlega undarlegir. Virkilega gegnsýrðir.“
Hvað með Michael Jackson?
Einhverjir blaðamenn hafa verið
að líkja þinni útgáfu af Willy
Wonka við hann. Er eitthvað til í
því?
„Ha? Nei, hann kom nú aldrei
upp í hugann hjá hvorugum okkar
þegar við vorum að gera myndina,“ fullyrðir Depp og virkar örlítið pirraður á spurningunni.
„Það kemur okkur mjög mikið á
óvart að fólk sé að líkja þeim
tveimur saman.“
„Nei, þetta er bara bull og vitleysa,“ bætir Burton við. „Við
studdumst við LaToyu, ekki Michael.“
Heldurðu að sú staðreynd að
þú átt börn sjálfur, hafi gert þér
auðveldara fyrir að taka þetta
hlutverk að þér?
„Já, þegar ég var að reyna átta
mig á persónunni æfði ég talanda
hans á dóttur minni. Það virtist
virka á hana, þannig að ég lét
hann standa. Börnin mín hafa alveg bókað áhrif á allt sem ég geri,
hvort sem það á við það sem ég
geri í vinnunni eða utan hennar.“
Og hvað segja börnin þín um
myndirnar sem þú leikur í. Ertu
duglegur við að sýna þeim þær?
„Sumar. Ég held samt að þau
séu nú ekki tilbúin til þess að sjá
nokkrar þeirra,“ segir hann og
stoppar aðeins til þess að hugsa
um stund. „Satt best að segja held
ég að ég sé ekki tilbúinn til þess
að sjá þær heldur. Þau sáu þessa
mynd, og ég var mjög kvíðin fyrir
því að sýna þeim hana. Krakkar
eru góðir í því að segja hlutina
bara eins og þeir eru og ég óttað-
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anda bókarinnar. Dahl er svo stórkostlegur rithöfundur að okkur
langaði til þess að ná því. Mér
fannst að ef áhorfandinn fengi
ekki útskýringu á því af hverju
Wonka væri svona sérvitur, þá
yrði hann bara einhver furðufugl.
Mig langaði samt alls ekki að
rústa dularfullt yfirbragð hans.
Það er svo flott við Wonka að maður er aldrei viss um hvort hann sé
góður eða slæmur.“
„Það var mjög gott að hafa fortíð hans með, til þess að móta persónuna,“ bætir Johnny við. „Mér
fannst það virkilega góð viðbót.“
Studdust þið þá ekkert við
gömlu myndina?
„Nei, ekki neitt,“ segir Tim.
„Ég veit að mörgum finnst hún
vera algjör klassík en hún hafði
aldrei þau áhrif á mig. Ég bað
meira að segja leikarana og handritshöfundinn um að sleppa því að
ist að þeim myndi ekki líka minn
partur í myndinni. En þau eru enn
að vitna í myndina, þannig að
þetta fór allt vel.“
Uppeldi þeirra er nú líklegast
mjög ólíkt þínu eigin, þú fluttir til
dæmis um 20 sinnum á fyrstu 15
árum þínum. Þessi saga tekur örlítið á slíku óöryggi á heimilinu,
gastu tengt þig eitthvað við það?
„Ég held reyndar að ég hafi
búið á um 30 mismunandi stöðum
þegar ég var 17 ára,“ leiðréttir
Depp. „Þetta var algjör bilun. Ég
held að það hafi bókað haft mikil
áhrif á mig sem einstakling. Enn
þann dag í dag fæ ég þá tilfinningu að ég verði að breyta um umhverfi og þannig hafa börnin mín
fengið að kynnast þessu örlítið
líka. Við vorum ekki beint syndandi í seðlum. Ég bjóst aldrei við
því að enda á þeim stað sem ég er
í dag. Ég gæti enn endað á götunni. Ég er frekar sáttur bara eins
lengi og ég hef loft til að anda og
mat á borðið fyrir mig og fjölskylduna. En ég var nú ekkert að
velta þessu fyrir mér sérstaklega
við gerð þessarar myndar.“
Af Stubbum og illa lyktandi
súkkulaði
Kvikmyndir Tims Burton snerta
flestar á skuggahliðum lífsins,
hvort sem það er í gamni gert eða
alvöru. Með síðustu myndum sínum Big Fish og nú þessari virðist
hann þó vera að færa sig örlítið
nær ljósinu. Hann varð pabbi fyrir um tveimur árum síðan og því
auðvelt að ímynda sér að sá sólargeisli hafi haft þó nokkur áhrif á
sköpunargáfu hans.
Gæti það verið málið, að Tim sé
að mýkjast við það að hafa loksins
erfingja í lífi sínu?
„Já, og það að horfa á Teletubbies í sjónvarpinu og svona,“
segir Tim kaldhæðnislega. „Þeir
gefa mér bara jákvæðara viðmót
til heimsins. Ég er svo hamingjusamur maður.“
„Ég er aftur á móti í vandræðum vegna þess að börnin mín eru
að verða of gömul fyrir Teletubbies,“ segir Johnny. „Mig
dauðlangar til þess að halda
áfram að horfa á þá. Ætli ég geri
það ekki bara.“
Súkkulaðið í myndinni er mjög
raunverulegt að sjá, hvernig var
það eiginlega að vinna heilu dagana með streymandi súkkulaðifljót?
„Eftir nokkra daga var fljótið
byrjað að lykta ansi illa,“ segir
Tim og hlær. „Ég vildi óska að ég
gæti deilt því með þér. Kannski ef
ég fer úr skónum? Nei, lyktin var
miklu verri en táfýla.“
Ólíkt fyrri myndinni þá er aðeins einn leikari sem leikur alla
Umpalumpana. Af hverju var sú
ákvörðun tekin?
„Það voru þrjár leiðir til þess
að gera þá“, segir Tim. „Að ráða
fullt af dvergum til þess að leika
þá eða tölvuteikna þá alfarið eins
og virðist tíðkast nú til dags. Ég
vildi ekki missa mannlega þáttinn
og því ákvað ég að fjölfalda einn
dverg sem mér fannst líta út eins
og Umpalumpi. Mér fannst það
líka nægilega skrýtið til þess að
það væri í samræmi við sýn höfundarins.“
Bættuð þið þá engu við söguþráðinn?
„Það eina sem við bættum inn
í, sem var ekki í bókinni, voru atriðin úr æsku Willy Wonka,“ segir
Tim. „Við reyndum að hafa þau í

horfa á gömlu myndina og lesa
bara bókina. Hún var því mjög
viljandi hunsuð.“
Þið völduð Freddie Highmore í
hlutverk Charlies. Þú, Johnny,
vannst með honum áður við gerð
myndarinnar Finding Neverland.
Kom hann ykkur eitthvað á óvart
við gerð þessarar myndar?
„Hann er alveg hreinn og heiðarlegur,“ segir Depp. „Hann er
bara ljúfasti og venjulegasti piltur í heimi. Hann hefur ótrúlegan
þroska miðað við ungan aldur. Að
hafa hann á staðnum færir myndina alveg bókað á æðra plan.“
„Svo hefur hann aldrei þurft að
fara í fangelsi,“ segir Burton
skyndilega og báðir springa úr
hlátri.
Einhver viðbrögð frá fjölskyldu
Roalds Dahl?
„Ég var meira stressaður yfir
því að sýna þeim myndina en

kvikmyndaverinu,“ viðurkennir
Burton. „Vegna þess að þetta er
barnið þeirra, þannig séð. Þau
voru virkilega vingjarnleg, ekkjan hans er virkilega góð persóna.“
Hvaða verkefni bíða þín,
Johnny?
„Já, ég er í smá pásu frá því að
skjóta tvær framhaldsmyndir
Pirates of the Caribbean. Það hefur allt gengið mjög vel með þær
myndir og það hefur verið sérstaklega
skemmtilegt
starf.
Seinna á þessu ári ætti svo mynd
sem ég lék í um daginn, The
Libertines, að koma út. Ætli það
verði ekki í desember?“
En svona að lokum Tim, hver
væri þinn óska gullni miði?Að
hvaða lokuðu svæði myndir þú
helst vilja fá aðgang?
„Hmm, ég væri til í að vera í
herberginu þegar Britney Spears
fæðir barnið sitt!“

Bikarafhending í dag
Það er nú ljóst að Blikar fá sigurlaun sín
fyrir sigur í 1. deildinni afhent eftir leikinn gegn KA í dag. Breiðablik hafði farið
fram á að fá bikarinn afhendann um
næstu helgi þar sem margir stuðningsmanna og starfsmanna félagsins verða
bundnir af Sjávarútvegssýningunni í
Smáralind.

sport@frettabladid.is

Viðurkenningar fyrir ágúst:

Pearce og Bent
valdir bestir
Darren Bent hjá Charlton
Athletic, var kosinn leikmaður
ágústmánuðar í ensku úrvalsdeildinni en hann hefur farið mikinn
með liðu sínu í fyrstu leikjum tímabilsins. Bent er búinn að skora
fjögur mörk í deildarkeppninni en
hann kom frá Ipswich Town fyrir
tímabilið.
Stuart Pearce, knattspyrnustjóri Manchester City, var kosinn
besti knattspyrnustjórinn en lið
hans hefur ekki enn tapað leik og
þótt spila skemmtilega knattspyrnu. Hann freistar þess í dag að
halda góðu gengi áfram þegar
Manchester United og Manchester
City mætast í grannaslag á Old
- mh
Trafford .
FÓTBOLTI

Við mælum
beinþéttni
Pantaðu tíma

í Lágmúla í síma 533 2308
Smáratorgi í síma 564 5600
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VALUR MÆTIR H/C TIBLISI FRÁ GEORGÍU: FRÍTT Á BÁÐA LEIKINA

> Við bendum ...

Handboltaveisla í Laugardalnum

... þeim stuðningsmönnum Breiðabliks
sem vilja vera viðstaddir bikarafhendinguna í dag á að kynna sér leiðakerfi Strætó.
Bílastæði við Kópavogsvöllinn munu
nefnilega vera af skornum skammti vegna
Sjávarútvegssýningarinnar í Smáralind um
helgina.

Valur tekur á móti H/C Tbilisi í dag og á
morgun í 1. umferð Evrópukeppni félagsliða
í handbolta og fara báðir leikirnir fram í
Laugardalshöll. Leikurinn í dag hefst klukkan 17 og á morgun er leikið klukkan 14.10.
Ókeypis er á leikina og því um að gera fyrir
handboltaunnendur að fjölmenna.
Lítið er vitað um þetta georgíska lið og því
má segja að Valsmenn renni blint í sjóinn
fyrir viðureignirnar tvær. Fréttablaðið hafði
samband við Óskar Bjarna Óskarsson, þjálfara Vals, sem var spenntur fyrir viðureignunum við þetta nánast óþekkta lið.
„Við vitum að þeir eru með ungt lið, það er
eina vitneskja okkar um þá. Við reyndum að
sjálfsögðu að fá upplýsingar um liðið í
gegnum Róland Val Eradze, fyrrum Valsmann. Hann tók hins vegar þann pól í hæðina að tjá sig hvorki við okkur né Georgíu-

mennina en þjálfari þeirra er góðvinur hans
frá því að hann lék í heimalandinu.“
„En annars held ég það skipti ekki öllu máli
þó við vitum lítið um andstæðingana því við
þurfum að hugsa um okkur sjálfa. Við erum
með mikið breytt lið frá því á síðasta tímabili, höfum misst fjóra leikmenn og fengið
aðeins einn.“

> Við skiljum ekki ...

„Þrátt fyrir að við séum með óreynt lið í
svona Evrópukeppni vil ég nú meina að
við ættum að fara áfram, því heimavöllurinn gefur okkur ákveðið forskot og
vonandi að við fáum góðan stuðning.
Ég er afar þakklátur fyrirtækjunum Danól,
Norðlenska og Ölgerðinni fyrir að bjóða
fólki frítt á völlinn. Það er búið að leggja
mikið í þetta dæmi, það kostaði okkur 1,8
milljónir króna að fá leikina báða hér á
landi,“ sagði Óskar Bjarni, þjálfari Vals.

.... af hverju Georgíumennirnir Tite
Kalandadze og Roland Eradze gátu ekkert
sagt Valsmönnum um mótherja liðsins í
Evrópukeppninni, H/C Tiblisi sem mun
vera langbesta lið Georgíu.
Ekki ber á öðru en að
sálfræðistríð Vals og
Stjörnunnar sé nú þegar
hafið. Það er svo spurning
hversu mikið Georgíuliðið veit um lið Vals?

Dagsformið ræður úrslitum
Úrslitaleikurinn í VISA-bikarkeppni kvenna fer fram á Laugardalsvelli í dag en
ﬂar mætast Brei›ablik og KR. KR er eina li›i› í Landsbankadeild kvenna sem
ekki tapa›i bá›um leikjum sínum gegn Brei›ablik í sumar.
Breiðablik hefur átt góðu
gengi að fagna í sumar og sigraði
í Landsbankadeildinni með töluverðum yfirburðum en eini leikurinn sem liðinu hefur ekki tekist
að vinna var gegn KR, en þeim
leik lauk með 0-0 jafntefli í
Frostaskjólinu.
Helena Ólafsdóttir, þjálfari
KR, á ekki von á því að sú staðreynd að KR er eina liðið sem
fengið hefur stig út úr viðureign
við Breiðablik í sumar, muni
hjálpa liðinu í úrslitaleiknum.
„Við höfum misst fimm leikmenn
til útlanda í nám þannig að hópurinn okkar er þunnskipaðri en hann
hefur verið í allt sumar. En það
eru allir leikmenn leikfærir og ég
hef fundið fyrir mikilli tilhlökkun
hjá leikmönnum fyrir því að spila
þennan úrslitaleik. Ég ætla að
leggja áherslu á það að stelpurnar
hafi gaman að því að spila leikinn
og leggi sig fram hvor fyrir
aðra.“
Breiðablik og KR hafa fjórum
sinnum mæst í úrslitum bikarkeppninnar og hefur Breiðablik
haft betur í þremur viðureignanna en KR einu sinni. Breiðablik
hefur þrettán sinnum leikið til úrslita í bikarkeppni og unnið átta
sinnum, en KR hefur tvisvar sinnFÓTBOLTI

MARK WARD Lék með Val í stuttan tíma

og átti stóran þátt í því að bjarga liðinu frá
falli árið 1998.

Mark Ward, fyrrum Valsari:

Gripinn me›
kókaín
Englendingurinn Mark
Ward sem lék með Valsmönnum í
efstu deild karla árið 1998 á yfir
höfði sér langan fangelsisdóm eftir að fjögur kíló af kókaíni fundust
í íbúð hans fyrr á árinu. Í gær játaði hann að efnið væri í hans eigu
og fangelsisdómur yfir honum
verður kveðinn upp í Liverpool
þann 4. október nk.
Ward var afar vinsæll meðal
samherja í herbúðum Vals á sínum
tíma og lýsir Sigurbjörn Hreiðarsson fyrirliði Vals sem lék með honum á sínum tíma með Hlíðarendaliðinu sem algjörum toppmanni.
„Leiðinlegt að heyra af þessu en
svona er þetta, oft vita þessir
knattspyrnumenn ekkert hvað
þeir eiga að taka sér fyrir hendur
að loknum knattspyrnuferlinum.
Ward er þessi dæmigerði Englendingur, alltaf með eitthvert
grín,“ sagði fyrirliði Valsmanna.
Ward er að mörgum talinn einhver besti leikmaður Englands
sem aldrei hefur leikið með landsliðinu. Ward var lykilmaður í liði
West Ham árið 1986 en þá náði félagið sínum besta árangri í efstu
deild, þriðja sæti. Auk Vals og
West Ham lék Ward með
Manchester City og Everton.
FÓTBOLTI

FYRIRLIÐARNIR TAKAST Á UM BIKARINN Hrefna Jóhannesdóttir og Þóra Helgadóttir munu efFRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL
laust verða í aðalhlutverki í úrslitaleik VISA-bikarsins í dag á Laugardalsvelli.

um unnið bikarinn í sex úrslitaleikjum til þessa.
Úlfar Hinriksson, þjálfari
Breiðabliks, er viss um að jafnræði verði með liðunum í leiknum. „Bikarleikir eru alltaf erfiðir
og sérstaklega þegar leikið er til
úrslita því það sem ræður oft úrslitum er hvernig leikmenn ná að
standa sig undir því mikla álagi
sem er í úrslitaleikjum. Ég mun
leggja áherslu á það að stelpurnar
verði tilbúnar í slaginn og er með-

vitaður um að KR er með gott lið.
Við lentum í erfiðleikum á móti
KR í sumar og það var í raun
heppni sem réð því að við gerðum
jafntefli í Frostaskjólinu. Þetta
verður því örugglega mikil barátta og ef við ætlum að vinna þá
verða stelpurnar að halda ró sinni
og einbeita sér að því að spila fótbolta eins og þær geta best. Það
er lykilatriði að láta ekki spennuna trufla sig.“
magnush@frettabladid.is

ÚR SPORTINU
HRIKALEG ÁTÖK Á SKAGANUM Hálandaleikarnir fara fram á Akranesi í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hálandaleikarnir fara fram í dag:

Skotapils á Skaganum
Í dag verður Íslandsmótið í Hálandaleikum á
haldið á Akranesi, þar sem flestir okkar fremstu víkingar etja
kappi í kastgreinum á skoska
vísu. Sterkasti maður Íslands,
Kristinn Óskar Haraldsson „Boris“ verður á meðal keppenda
ásamt Auðunni Jónssyni „Verndara“ og auk þeirra verða þeir
Sæmundur Sæmundsson, Unnar
Garðarsson, Óðinn Björnsson,
Heiðar Geirmundsson, Jens
Fylkisson og gamli kúluvarpskóngurinn Pétur Guðmundsson í
eldlínunni.
Boris er í óðaönn að undirbúa
sig fyrir keppnina Sterkasti maður heims, sem fram fer í Kína í
lok mánaðarins og þegar Fréttablaðið náði tali af honum í gær,

HÁLANDALEIKAR

sagðist hann vel sáttur við að
taka þátt í einni „léttri“ keppni
áður en hann færi út. „Þetta er af
dálítið öðrum toga en aflraunirnar, en þetta er rosalega skemmtilegt. Maður á munn síður á hættu
að meiða sig í þessu en í aflraununum og þetta er bara skemmtileg tilbreyting. Það er ómögulegt
að segja til um það hverjir eru
sigurstranglegastir í þessari
keppni, en ég tippa á að þeir
Pétur Guðmundsson og Sæmundur eigi eftir að verða mjög
öflugir,“ sagði Óskar, sem viðurkennir að hann sé ekki mesta
tæknitröllið í hópnum, en segist
vega það upp með styrk.
Keppnin hefst við Skógræktina á Akranesi klukkan 14 í dag.
- bb

irgir Leifur Hafþórsson lék á
fimm höggum yfir pari á
B
áskorendamóti í evrópsku
mótaröðinni sem fram fer í Svíþjóð
þessa dagana. Hann er því á 13
höggum yfir pari eftir fyrstu tvo
hringina, í 126. til 129. sæti og
komst eins og gefur að skilja ekki í
gegnum niðurskurðinn.
uis Boa Morte, leikmaður Fulham,
hefur skrifað undir nýjan fimm
L
ára samning við félagið. Hann var
oft orðaður við
Newcastle í sumar
en ekkert varð úr
því. Boa Morte
ákvað því að skrifa
undir langtímasamning við Fulham en þessi 28
ára Portúgali hefur
verið fyrirliði liðs síns undanfarið.
„Hann hefur spilað 200 leiki á fimm
árum sem þýðir að það séu um 40
leikir á tímabili,“ sagði Chris Coleman, knattspyrnustjóri liðsins. „Við
leggjum það ekki í vana að selja
okkar bestu leikmenn og við vildum
skipuleggja framtíð liðsins. Hann er
stór hluti af henni,“ bætti Coleman
við.
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Flestir vilja Eriksson burt
RIO FERDINAND Vill sættast og skora.

Rio Ferdinand ætlar að skora:

Vill sættast vi›
stu›ningsmenn
Varnarmaðurinn Rio
Ferdinand hlaut mikinn álitshnekki í sumar meðal stuðningsmanna Manchester United er
hann neitaði að skrifa undir nýjan
samning við félagið. Hann þótti
sýna mikla græðgi eftir að félagið
hafi sýnt honum mikla þolinmæði
í kringum átta mánaða langt
keppnisbann hans um árið.
Hann skrifaði þó á endanum
undir samninginn og vonast til að
mark gegn Manchester City í dag
muni græða sárin endanlega. „Ég
skil vel gremju stuðningsmannanna vegna samningamálsins og
ef mér tækist að skora eitt mark
eða tvö í grannaslagnum væri því
máli lokið í eitt skipti fyrir öll,“
sagði Ferdinand, sem hefur enn
ekki skorað mark fyrir United síðan hann gekk til liðs við félagið
- esá
árið 2002.

FÓTBOLTI

Um fátt anna› er fjalla› á íﬂróttasí›um ensku bla›anna en krikketvi›ureign
Englands og Ástrala annars vegar og stö›u Sven-Göran Eriksson hjá enska
knattspyrnulandsli›inu hins vegar. Flestir vilja a› Eriksson ver›i látinn fjúka.
FÓTBOLTI England tapaði sem kunnugt er fyrir Norður-Írum á miðvikudag og eiga margir erfitt með
að sætta sig við það tap, þó svo að
Englendingar eiga enn góða
möguleika á að komast í úrslitakeppni HM í Þýskalandi að ári.
Fjöldamargir gestapennar og
dálkahöfundar skrifuðu í ensku
blöðin í gær og flestir þeirra,
margir hverjir gamlar fótboltahetjur, segja að tími Sven-Göran
sé liðinn. Einn þeirra er fyrrum
leikmaður enska landsliðsins,
Graeme Le Soux, sem líkir
ástandinu við það sem ríkti í
stjórnartíð Glenn Hoddle áður en
hann var látinn fara.
„Strákarnir undirbúa sig saman fyrir leiki en virðast samt vera
svo ráðalausir þegar leikurinn
þróast á annan hátt en þeir bjuggust við. Ég hef mestar áhyggjur af
hversu lítið virðist skila sér af æfingum í leikina,“ skrifar Le Soux.
„Þetta er keimlíkt ástand og var í
stjórnartíð Glenn Hoddle eftir
heimsmeistaramótið 1998. Þá var
ljóst að leikmenn höfðu misst alla
trú á honum.“

ERFITT Sven-Göran Eriks-

son á ekki sjö dagana
sæla um þessar mundir.
NORDIC PHOTOS/GETTY

ÚR SPORTINU
óknarmaðurinn Samuel Eto’o
segir að Börsungar verði að
S
brýna klærnar ætli þeir sér að verja
meistaratitil sinn í
spænsku deildinni.
Liðið náði aðeins
jafntefli gegn nýliðum Alaves í fyrstu
umferðinni en
mæta næst gömlu
samherjum Eto’o í
Real Mallorca á
heimavelli um helgina. „Ég elska
Mallorca og það vita allir,“ sagði
Eto’o. „En ég er hjá Barcelona til að
vinna leiki. Við verðum að fara að
brýna klærnar og ganga úr skugga
um að ná í öll þrjú stigin og sýna
hvers við erum megnugir.“
meðan að Englendingar sleikja
sárin eftir 1–0 tap fyrir NorðurÁ
Írum eru Skotar í skýjunum með

En samkvæmt fréttastofu BBC
mun starf Eriksson ekki vera í
hættu sem stendur en það er haft
eftir heimildarmanni innan raða
enska knattspyrnusambandsins.
Sven sagði sjálfur strax eftir leik
Englands og Norður-Íra að hann
myndi ekki segja starfi sínu lausu
og hefur hann staðið við það, þrátt

fyrir mikinn þrýsting frá ensku
pressunni. Enska götublaðið The
Sun birti til að mynda tölvugerða
mynd af Eriksson með snöru um
hálsinn. Hann mun þó vera eyðilagður eftir tapið í vikunni og
slaka frammistöðu sinna manna í
undanförnum leikjum.
eirikurst@frettabladid.is

sigur sinna landsliðsmanna í Noregi
á miðvikudag. Landsliðsmennirnir
fengu hlýjar móttökur við heimkomuna enda eiga Skotar nú allt í einu
raunhæfan möguleika á öðru sæti
riðilsins, sem gefur
sæti í umspilsleik
um eitt lautt sæti í
úrslitakeppni HM
að ári. „Þetta var
jafnbesti landsleikur
sem ég hef tekið
þátt í,“ sagði Darren Fletcher, miðvallarleikmaður Manchester United.
„Og það sjá allir að nú erum við
komnir á gott skrið.“ Skotar eiga eftir
að leika gegn Hvít-Rússum og Slóveníu en þurfa að treysta á að
Norðmenn misstígi sig annaðhvort
gegn Moldavíu eða Hvíta-Rússlandi.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
SEPTEMBER

7 8

9

10 11 12 13

Laugardagur
■ ■ LEIKIR
 14.00 Þór og HK mætast á
Akureyri í 1.deild karla.

 14.00 Fjölnir og Víkingur mætast
á Grafarvogsvelli í 1.deild karla.

 14.00 Haukar taka á móti

AUGLÝSTU Í BIRTU!

Víkingum á Ásvöllum í 1.deild karla.

 14.00 Breiðablik og KA mætast á
Kópavogsvelli í 1.deild karla.

 16.00 Völsungur og KS mætast á
Húsavíkurvelli í 1.deild karla.

 16.30 Breiðablik og KR mætast í
úrslitum VISA-bikarsins í knattspyrnu
kvenna á Laugardalsvelli.

■ ■ SJÓNVARP
 10.50 Formúla 1 á RÚV.
 12.00 Lokamót Alþjóða
frjálsíþróttasambandsins á RÚV.

 12.00 Liðið mitt á Enska
boltanum.

F I 0 1 4 1 0 4

62%

 12.25 Leikur Írlands og
Frakklands í undankeppni HM
endursýndur á Sýn.

F í t o n / S Í A

 13.00 Upphitun á Enska boltanum.
 13.30 Á vellinum með Snorra Má

40%
LESTU?

MEST LESNA TÍMARITIÐ

 16.00 Enska knattspyrnan á

 14.05 Kraftasport á Sýn.
 15.00 Mótorsport á Sýn.
 15.30 Motorworld á Sýn.
 16.00 PGA mótaröðin í golfi á
Sýn.

Lestur á tímaritinu Birtu mælist langmestur af öllum tímaritum landsins, skv.

 16.20 Leikur Breiðabliks og KR í

fjölmiðlakönnun Gallup. Skemmtileg efnistök og öflug sjónvarpsdagskrá eru

úrslitum VISA-bikarsins á RÚV.

mikilvægir þættir sem vinna saman við að skapa þessar miklu vinsældir.

 16.25 Toyota-mótaröðin í golfi á
Sýn.

Ef þú vilt að fyrirtækið þitt sé sjáanlegt skaltu auglýsa þar sem birtan er mest
og líklegast að flestir sjái auglýsinguna. Komdu inn í Birtuna.

Enska boltanum. Leikur Manchester
United og Manchester City sýndur
beint. Aðrir leikir sýndir á
aukstöðvunum.
Enska boltanum. Leikur
Middlebrough og Arsenal sýndur
beint.

LIFUN

Skv. fjölmiðlakönnun Gallup í júní 2005

 14.00 Enska knattspyrnan á

22%
TÍMARIT
MORGUNBL.

KONUR 18–49 ÁRA

á enska boltanum.

Auglýsingasími 550 5000

Birtu er dreift inn á 95.000 heimili á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum, Akureyri, Akranesi, Borganesi, Selfossi og Hveragerði.

 17.20 Spænsku mörkin á Sýn.
 17.50 Spænski boltinn á Sýn.
 19.50 Spænski boltinn á Sýn.
 21.50 Hnefaleikar á Sýn.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Botnlanginn tryggður eftir á

markvissar auglýsingar

...um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.
ÍSLENSKA AUGL†SINGASTOFAN EHF./SIA.IS - PRE 28023 04/2005

Lesendur „Allts“ er fólk með áhuga á efni
hverrar opnu og eru auglýsingarnar eðlilegur
hluti lesefnisins og ein af ástæðum þess að
þeir staldra við.

MYND: HELGI SIGURÐSSON

ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON BJARGAÐI HÁLFRI MILLJÓN OG BOTNLANGA Í ÚTLÖNDUM

Ég er svo heilaþveginn
af
gegndarlausum
þjóðrembingsáróðri
um að íslenska vatnið
sé tærast, íslensku
konurnar fallegastar,
íslensku
karlarnir
sterkastir og íslenska
heilbrigðiskerfið sé það besta í
heimi að ég taldi víst að dagar mínir væru taldir þegar ég veiktist
skyndilega í útlöndum um daginn.
Hvað um það. Ég fékk skelfilega kviðverki í Grikklandi og eftir að hafa engst um á hótelinu í
tvo daga gafst ég upp og kallaði til
lækni. Sá vildi umsvifalaust senda
mig á spítala, hringdi á sjúkrabíl
og lét bruna með mig á einkarekinn spítala sem hann var á mála

hjá. Þar var mér tjáð að það yrði
að skera úr mér botnlangann umsvifalaust.
Þar sem ég er ótryggður vildi
ég fá að vita hvað slík aðgerð kostaði áður en ég færi undir hnífinn.
Listaverðið á botnlangaskurði var
6.000 evrur eða eitthvað í kringum
hálfa milljón. Heimildin á Vísakortinu mínu hefði ekki einu sinni
dugað fyrir þessu þannig að ég lét
flytja mig (enn sárkvalinn auðvitað) á ríkisspítala.
Þar var ég skoðaður af vægast
sagt afslöppuðum læknum sen
önguðu af áfengi og tóbaksreyk.
Yfir mér sveimuðu moskítóflugurnar og ég átti mér enga ósk heitari en að vera kominn á hinn dauðhreinsaða, alíslenska Landspítala -

háskólasjúkrahús. Ég hugsaði auðvitað til þess með hryllingi að
þessir slompuðu gaurar, afkomendur Hippókratesar í beinan karllegg, ættu eftir að skera mig upp
og gladdist því ósegjanlega þegar
þeir tjáðu mér að ég væri með
nýrnastein og það væri ekkert að
botnlanganum mínum.
Nú er það svo að jafnvel traustustu björg geta molnað niður, orðið að sandi og skolast burt og ég
geri mér því vonir um að steinninn sé úr sögunni. Ég hef svo enn
tækifæri til að tryggja botnlangann minn og mun gera það áður en
íslenska heilbrigðiskerfið verður
einkavætt og hann verður skorinn
úr mér upp á grín til að græða
peninga. ■

Það er með öðrum orðum, vel skilgreindur og
áhugasamur hópur, sem skoðar t.d. þessa
auglýsingu.
Grunnhugmyndin á bak við „Allt“ er að flokka
auglýsingar og staðsetja í lesefni sem vekur
áhuga þeirra sem auglýsandinn vill ná til.
„Allt“ er löngu tímabær og áhugaverður valkostur
á íslenskum auglýsingamarkaði.

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Af hverju kallast þetta
morgunþynnka ef þetta
varir allan liðlangan daginn?

Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“

Síminn er 550-5000

■ GELGJAN
Ég er svo ánægður
að þetta dæmi með
Önnu er búið.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég held að Anna sé týpan
sem sækist eftir hlutum
sem hún getur einfaldlega
ekki fengið.

Af hverju
segirðu það?

Hæ
Mikael!
Hef það bara
á tilfinningunni.

■ PÚ OG PA

■

Eftir SÖB

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 blaðinu á morgun.
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Lausn á gátu gærdagsins
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■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Hvar eru allar
myndirnar af mér?
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9
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5
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■ BARNALÁN
Farðu og spurðu Hann heitir
strákinn hvort hann Matthías.
vilji leika við þig,
Hannes.

Eftir Kirkman/Scott
Það eina sem þú þarft að
segja er: „Hæ, ég heiti
Hannes, viltu leika við mig?“

Tðaktoð!
Tðukkuð!

Eða þú gætir
Þungavinnubara sagt það… vélar: Alþjóðlegt tungumál
karlkynsins.
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Rússneskir gestir sýna Að eilífu
Leikhópurinn RAMT er í
heimsókn hjá Þjóðleikhúsinu og sýnir íslenska
verkið Að eilífu í kvöld
og annað kvöld.

LIZA MARKLUND Þýðing á nýlegri bók eftir sænska rithöfundinn Lizu Marklund var að
koma út. Hún heitir Friðland og er framhald bókarinnar Hulduslóð þar sem fjallað er á
opinskáan hátt um heimilisofbeldi.

Framhaldssaga um
ﬂolanda heimilisofbeldis
Bókin Friðland eftir Lizu Marklund er nýkomin út. Friðland er
framhald bókarinnar Hulduslóð
þar sem sögð var saga Mariu Ericsson, þolanda heimilisofbeldis,
sem flýr land vegna ofsókna maka
síns. Maria segir þar í smáatriðum frá lífi sínu og aðdraganda ofbeldisins. Anna Ingólfsdóttir, útgefandi og þýðandi, orðar vel tilgang Hulduslóðar. „Bókin sýnir
það hvað getur gerst þegar gagn-

kvæm virðing fer að skekkjast.“
Ýmis samtök hafa notað bókina
sem handbók fyrir fórnarlömb
heimilisofbeldis.
Í Friðlandi er haldið áfram að
segja sögu Mariu. Þar segir frá
því þegar hún fer til Suður Ameríku og þaðan til Bandaríkjanna.
Því er lýst hvernig Maria kemur
sér fyrir í nýju landi og byrjar
nýtt líf ásamt börnum sínum
tveimur. ■

Rússneska leikhúsið Rossisky Akademicesky Molodezhny Teater
sótti Þjóðleikhúsið heim í vikunni
til þess að setja tvær sýningar á
fjalirnar. Hópurinn sýndi Kirsuberjagarðinn eftir Anton Tsjekov á
fimmtudag og föstudag en í kvöld
og annað kvöld sýnir hópurinn leikritið Að eilífu eftir Árna Ibsen.
Verkið varð á sínum tíma til í
Hafnarfjarðarleikhúsinu þar sem
Hilmar Jónsson leikstýrði því en
uppfærsla RAMT hópsins hefur
gengið fyrir fullu húsi í Moskvu í á
þriðja ár þannig að það er óneitanlega fengur fyrir Íslendinga að fá
að sjá hvernig Rússarnir nálgast
verkið.
„Við unnum handritið frá
grunni með Árna og settumst öll
niður saman og sögðum sögur af
samböndum, brúðkaupum. Það
var mikið hlegið og Árni safnaði
svo sögunum saman og skrifaði
verkið upp úr þeim.“

RAVIO TRASS Hafði í mörg horn að líta á æfingu á Að eilífu í Þjóðleikhúsinu á fimmtudaginn og stýrði leikurum sínum eins og röggsamur herforingi.

Hilmar hefur ekki enn séð
rússnesku uppfærsluna en stefnir
að því að komast á sýninguna í
kvöld. „Það er rosalega gaman
fyrir okkur í Hafnarfjarðarleikhúsinu að listamenn á heimsmælikvarða skuli kjósa að vinna með
verk sem varð til í okkar leikhúsi.
Það var lagt upp með það í Hafnarfjarðarleikhúsinu að vinna með
ný verk og það er alltaf eitt og eitt
verk sem springur út og slær í
gegn víða um heim. Þetta er eitt
af þeim.“

Það er eistneski leikarinn
Ravio Trass sem leikstýrir
þessarri uppfærslu á Að eilífu en
alls eru um 60 manns mættir með
honum og leikhússtjóranum Alexej Borodin til landsins. Þetta eru
leikarar, listrænir aðstandendur
og tæknifólk en undirbúningur
vegna heimsóknarinnar hefur
staðið yfir frá því í janúar enda að
mörgu að huga þegar svo stór
hópur leggur land undir fót. ■
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FRÉTTIR AF FÓLKI
STÓRA SVIÐ

shton Kutcher 27 ára hefur viðurkennt að hann
A
finni fyrir sterkum til-

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren

finningaböndum til
barna Demi Moore.
Þegar dóttir Demi,
Rumer sem er
sautján ára gömul
spurði hann
hvort hún
mætti bjóða
vini sínum
með á tökustað sagði
Kutcher.
„Ég þoldi
ekki gaurinn þótt
ég hefði
aldrei hitt
hann.“

Su 11/9 kl 14, Su 18/9 kl 14,
Su 25/9 kl 14

HÖRÐUR TORFA LENGI LIFI
Ýmsir listamenn leika lög eftir
Hörð í tilefni 60 ára afmælis
listamannsins.
Í kvöld kl. 21

KYNNING LEIKÁRSINS
Leikur, söngur, dans og léttar veigar
Su 11/9 kl 20
Opið hús og allir velkomnir

HÖRÐUR TORFA HAUSTTÓNLEIKAR

Fös 9. september
Lau 10. september
Lau. 17. september
Fös. 23. september

Fös 16/9 kl. 19:30, Fös 16/9 kl 22:00

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

14. sýn. sun. 11/9 kl. 14
15. sýn. sun. 18/9 kl. 14
16. sýn. fim. 29/9 kl. 19

HIâG6HK> > 
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WWWOPERAIS

 OKT KL 
 OKT KL 
 NØV KL 
 NØV KL 

HÍBÝLI VINDANNA
Örfáar aukasýningar í haust.
Lau 24/9 kl. 20, Su 25/9 kl. 20,
Su 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20,
Lau 8/10 kl. 20

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
MANNTAFL
Mið 14/9 kl. 20 Forsýning
Miðaverð aðeins kr. 1.000,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

Í kvöld kl. 20, Su 11/9 kl 20, Fi 15/9 kl. 20,
Fö 16/9 kl 20, Lau 17/9 kl 20, Fi 22/9 kl. 20,

Sími miðasölu 568 8000
midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

 ÉRA OG
YNGRI
 AFSLÉTTUR
AF MIAVERI
Ó SAL

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR Í SEPT.
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi
28. okt. Miðaverð aðeins kr. 2.000,Su 18/9 kl. 21, Fö 23/9 kl 20,
Fi 29/9 kl 20 UPPSELT, Fö 30/9 kl 20,
Lau 1/10 kl 20 (sýning á ensku)

&RUMSâNING
 SâNING  OKT KL   SâNING
 SâNING  NØV KL   SâNING
 SâNING ,OKASâNING

+YNNING FYRIR SâNINGAR É 4ÚKIN HERT   SâNING
+L  n 3TUTT KYNNING É VERKINU OG UPPSETNINGU ESS Ó PERUNNI
+YNNINGIN FER FRAM É SVIINU OG ER INNIFALIN Ó MIAVERI
OPERA OPERAIS
3ÓMI  

Fö 23/9 kl. 20, Lau 24/9 kl. 20

Endurnýjun áskriftarkorta er hafin!
Ef þú gerist áskrifandi fyrir
20. september færðu að auki gjafakort
á leiksýningu að eigin vali
- Það borgar sig að vera áskrifandi -
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AÐEINS Í SEPTEMBER!
Vegna fjölda áskorana verða örfáar sýningar
í Borgarleikhúsinu í september. Alveg brilljant
skilnaður var ein fimm sýninga sem hlutu
flest atkvæði sem sýning ársins í netkosningu
fyrir Grímuna sl. vor.

Sýningin gekk fyrir fullu húsi í 60 skipti í vor.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 29461 09/2005

Ekki missa af þessu – Tryggðu þér miða!
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20% afsláttur
fyrir Vörðufélaga!

Einleikur
Eddu Björgvinsdóttur

Miðasala Borgarleikhússins 5688000 og á netinu www.borgarleikhus.is
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SMEKKURINN ÁLFRÚN PÁLSDÓTTIR VERSLUNARSTJÓRI OG FÖRÐUNARFRÆÐINGUR
> brúnar neglur ...
Hitaðu þér te og dúllaðu við neglurnar.
Það er haustlegt og
smart að vera með
brúnlakkaðar neglur. Naglalakkið frá
Bourjois (litur
númer 60) er seiðandi súkkulaðibrúnt.

Buxur me› sí›u klofi og dökkblá le›urstígvél
Spáir þú mikið í tískuna? Já, mjög
mikið. Það er óumflýjanlegt starfsins
vegna.
Uppáhaldshönnuður eða fatamerki?
Stella McCartney er uppáhaldshönnuðurinn en annnars eru rosalega mörg fatamerki í uppáhaldi hjá mér því ég er alltaf
að uppgötva ný og ný. Ætli ég segi ekki
bara að Fornarina sé uppáhalds gallabuxnamerkið mitt og Traffic People sé
flottast þegar mig vantar boli og toppa.
Annars kaupi ég mikið „second hand“.
Flottustu litirnir? Fyrir haustið finnst
mér svartur, dökkbrúnn, navy-blár og
gulllitaður flottastir.
Hverju ertu veikust fyrir? Ég er rosalega veik fyrir beltum og töskum og á
alltof mikið af þeim.

Hvaða flík keyptir þú þér síðast? Ég
var að koma frá París og keypti mér
mjög mikið þar. Það nýjasta er samt
sennilega ljósbrúnar flauelsbuxur frá
Mavi.
Hvað finnst þér flottast í tískunni
núna? Buxur með síðu klofi. Þær eru
bæði flottar, trendí og ógeðslega þægilegar.
Hvað ætlar þú að kaupa í haust? Ég
er að bíða eftir dökkgrænum og dökkbláum leðurstígvélum sem eru væntanleg fljótlega.
Uppáhaldsverslun? Á Íslandi eru það
Centrum, Rokk og rósir og Spútnik. Svo
finnst mér alltaf gaman að fara í Urban
Outfitters í London.
Hvað eyðir þú miklum peningum í föt

á mánuði? Úff! Ég verð að fá að segja
„no comment“.
Hvaða flíkur gætir þú ekki verið án?
Ég gæti ekki verið án „Aftur“-hettupeysunnar minnar. Hún er svo þægileg
að þegar maður fer í hana þarf maður
eiginlega ekki að vera í neinu öðru.
Hún er til dæmis rosalega góð á slæmum sunnudögum.
Uppáhaldsflík? Það er gamall
Wrangler-gallajakki sem frænka mín gaf
mér fyrir mörgum árum. Hann er pínulítill, eins og hann sé á fjögurra ára
barn, en hann er alltaf tekinn fram á
sumrin.
Hvert myndir þú fara í verslunarferð?
Ég er alltaf svakalega hrifin af Kaupmannahöfn.

Ljótasta flík
sem þú hefur
keypt þér?
Buffalo-skór.
Ég átti tvenna,
eina gráa og
hvíta og eina
svarta. Þeir
eru og voru
alveg hrikalegir. Ég
vona að þeir
komi aldrei
aftur í tísku
því þetta
eru ljótustu skór í
heimi.

MÓÐUR VIKUNNAR

RÚSSNESKT VESTI
gerir heilmikið fyrir
heildarútlitið. Topshop Smáralind.

> MARTA SMARTA FER YFIR MÁLIN

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY, VALGARÐUR

RÚSSALEG stígvél frá 38
þrepum á Laugavegi.

SKEMMTILEGA
OFINN jakki frá
Topshop.

Innganga í Manson-gengi›
Ég hef oft spáð í því af hverju konur máli sig. Er það til að líta betur út, fela hrukkur eða er það gert af einskærum vana? Því er sumsé þannig varið að sumar kvenkyns verur kunna ekkert með snyrtidót að fara og þá er betra að sleppa farðanum en að mála sig illa. Ég
er að tala um þær sem bera á sig allt of mikið „kökumeik“ og nota
of mikið af öllu. Það þarf ekki. Það er alveg hægt að vera sætur með
smá gloss og maskara. Ég mála mig yfirleitt á hverjum
degi, ekki þó til að verða svo voðalega sæt, heldur til að
líta út fyrir að vera fullorðin. Bollukinnarnar og kubbslega andlitið framkalla nefnilega barnalegt yfirbragð.
Ljósi punkturinn er að hrukkur eiga afar erfitt uppdráttar í styrjöldinni við bollukinnarnar og mér sýnist
þær síðarnefndu hafa vinninginn. Þegar ég er
ómáluð, ógreidd með flaksandi krullur lít
ég út fyrir að vera í tíu ára bekk eða svo.
Þess vegna reyni ég að vakna í tæka tíð til
að geta framkallað fullorðinslegt yfirbragð með sólarpúðri, kinnalit og maskara. Þegar ég var ellefu eða tólf ára stalst
ég til að setja á mig maskara sem var í eigu
stúpmóður minnar. Ég hélt náttúrlega að
enginn myndi taka eftir neinu og fór með
maskarann út á pall í sólbað. Þegar ég kom
inn úr sólinni var ég spurð að því hvort ég
væri máluð og ég þverneitaði því. En fékk
vægt sjokk þegar ég labbaði að speglinum. Ég
hafði óvart nuddað á mér augun, gleymt því að
ég væri með maskara, og leit því út eins og tvíburabróðir Marilyn Manson. Á þessum sama
tíma eignaðist vinkona mín bólufelara sem þótti
afar fullorðinslegt. Móðir hennar sagði henni að
það væri mjög óhollt fyrir húðina að meika sig og
sagði henni að nota bólufelara í staðinn. Ekki vildi
betur til en hún setti bólufelarann yfir allt andlitið
og fannst hún líta vel út. Þegar við skoðum myndir
frá þessum tíma er hún næstum því eins og stytta,
engin svipbrigði, bara massífur hlemmur yfir öllu
andlitinu. Það má því deila um hvort þetta hafi verið
gott ráð hjá móðurinni eða ekki?

PILS úr
Vero Moda.

PILS úr Vero
Moda.

HVER MYNDI
EKKI vilja klæðast
þessum? Topshop
Smáralind.

04/2005

Síminn er 550-5000

ndanfarin misseri hafa margir af frægustu hönnuðum heims leitað langt aftur
til fortíðar, til róta menningar sinnar,
og verið undir miklum áhrifum af þjóðbúningum og öðrum þjóðlegum fatnaði. Japanskir
kimonoar, spænskir bolero-jakkar og rússneskar loðhúfur hafa sést víða en þjóðlegur rússneskur klæðnaður er einmitt
afar heitur þessa stundina. Þegar tískan sækir svo sterkt í annað tímabil er
ekki flott að endurtaka nákvæmlega
það sem áður var gert, heldur er um að
gera að færa það til nútímans. Það er
til dæmis alls ekki málið að skella sér í
rússneska þjóðbúninginn frá toppi til
táar, setja tvær fléttur í hárið og láta
kalla sig Svetlönu. Kúnstin er sú að
velja úr það sem er fallegast, hvort
sem það er snið, útsaumur, mynstur
eða stök flík, og blanda því við gallabuxur eða annað hefðbundið sem
finnst í fataskápnum. Eitt af því sem
er skemmtilegt við þjóðernistískuna
er hversu kvenleg hún er því á þeim
tíma sem fötin voru fyrst notuð var
mikill munur á klæðnaði kvenna og
karla. Á þeim tíma var ekkert sem
hét „unisex“. Konur voru í pilsum og
kjólum og í blússum með víðum ermum og blúndum. Útsaumur var notaður til hátíðabrigða ásamt leðri.
Loðhúfan er svo punkturinn yfir
i-ið í rússneskri tísku en hún er
einnig sérstaklega praktísk fyrir
okkur Íslendingana. Verum smart í vetur
og látum okkur ekki verða kalt – finnum
okkar innri babúsku.

U

ÍSLENSKA AUGL†SINGASTOFAN EHF./SIA.IS - PRE 28023

Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“

LILLAÐUR er litur
haustsins. Jakkinn er
frá Vero Moda.

Rækta›u ﬂína
innri babúsku

markvissar auglýsingar

...um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.

ARMBAND frá
Accessorize í
Kringlunni.

soleyk@frettabladid.is
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Fagurfræ›i Coco Chanel í hnotskurn
Hin dáða Coco Chanel hafði
næma tilfinningu fyrir
fallegum hlutum.
Heimili hennar
var innréttað á
sérstakan hátt
og þar var ekki
að finna neinn
ljótan hlut. Í
stað málningar
eða veggfóðurs
notaði hún harmonikkuskilrúm sem
þöktu veggina. Alls
átti hún 32 skilrúm
yfir ævina. Þessi skilrúm voru iðulega með
„Coromandel“-áferð en

ﬁægileg &
heillandi
Eitt heitasta tískuæðið um
þessar mundir í Evrópu, sér í
lagi í Kaupmannahöfn og
London,
eru
svoköllu
„Fryboots“. Stígvélin eru eyðimerkurlituð
með
lágum
kubbahæl og saumum sem
gera þau sérstök. Þau eru upprunalega frá Mexíkó en þau
voru fyrst framleidd þar árið
1863. Síðan hafa þau þróast í
ýmsar áttir. Margar stórstjörnur hafa sést í þessum
stígvélum og þar má nefna
Kate Moss. Stígvélin eru falleg
við pils og þykkar sokkabuxur,
við hnébuxur en svo er flott að
girða gallabuxurnar ofan í þau.
Fyrir 25 árum fengust nákvæmlega eins stígvél í versluninni Evu sem þá var
til húsa á
Laugavegi
42. Þær sem
áttu svona
stígvél
á
sínum tíma
geta
því
endurvakið
stemninguna!
„FRYBOOTS“
eru að gera allt
vitlaust í tískuheiminum. Fást
í Kultur og GS
skóm.

N‡ hárgrei›sla
Leikkonan Sarah Jessica Parker
skartaði nýrri hárgreiðslu í Lundúnum á dögunum þegar hún
mætti í verslunina Harvey
Nichols til að vera viðstödd þegar
ilmurinn Lovely var kynntur. Hárgreiðslan minnir óneitanlega á
sjöunda áratuginn en þó er túberingin öllu framarlegar en þá tíðkaðist. Það er ekki hægt að segja
annað en að greiðslan sé fersk
enda var kominn tími til að fá eitthvað annað en endalausar styttur
eða hár í tagli.

það er útskurðartækni sem er upprunnin í Asíu. Með
þessari
skurðaðgerð myndast falleg litbrigði sem
ekki er hægt að ná
fram með öðrum
áferðum.

Mikil nákvæmnisvinna er á
bak
við
„Star
Product“augnskuggann frá Chanel og
hvert smáatriði skiptir máli.
Gæðin eru ekki síðri en útlitið, en
aðeins sannir listamenn fá að
spreyta sig við að hanna yfirborðið. Munstur eru grafin í yfirborðið til að skapa ákveðið útlit. Ekkert pláss er fyrir mistök af neinu
„STAR PRODUCT“
tagi, enda er þetta mjög tímafrek
ÁRSINS FRÁ
nákvæmnisvinna. En það er þó
CHANEL
ekki bara útlitið á augnskuggapalAugnskuggapallíetta sem vísar í lettunni sem er fallegt. Hún er
alls ekki síðri þegar hún er komin
uppáhaldsmynstur Coco á augnlokið sjálft og hægt er að
Chanel sem
leika sér með augnskuggapalletter ættað frá
una að vild. Það er fallegt að
Asíu.

blanda rauða og gyllta litnum
saman en það framkallar appelsínugylltan. Þann lit má bera yfir
allt augnlokið og nota svarta litinn
til að skyggja með. Við þessa aðferð verður augnskyggingin mjúk
og fögur. Einnig má blanda öllum
litunum saman svo útkoman verði
stórglæsileg. Fallegt getur verið
að nota svarta litinn sem eyeliner.
Þess má til gamans geta að pallíettan er í takmörkuðu upplagi.

COCO CHANEL Elskaði skilrúm og notaði þau eins og veggfóður á heimili sínu í
París.
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Mercury-skandallinn

Íslensk börn hafa val
Íslenskum leikskólabörnum frá
Sæbóli var boðið upp á „uji“
graut á Ægisíðunni í gær í sól og
blíðu. „Uji“ er grautur sem gefinn er vannærðum börnum í Afríku. Viðbrögð íslensku barnanna
voru áhugaverð, en öll voru þau
tilbúin að smakka. Trommari úr
Kramhúsinu var á staðnum og
fólk frá Kenýa til að gera daginn
myndrænan. „Í Afríku hafa
börnin ekkert val og þar liggur
munurinn. Þeim er boðinn þessi
grautur sem er þeirra eina máltíð yfir daginn. Ef þau vilja hann
ekki þá er einfaldlega ekkert
annað í boði,“ segir Sigríður Arnardóttir, sjónvarpskona eða Sirrý
eins og við þekkjum hana best.
Tilgangurinn með þessum degi

var að kynna þáttinn Fólk sem
hefur göngu sína á miðvikudagskvöldið klukkan níu. En í þættinum fá Íslendingar tækifæri til
þess að gerast heimsforeldrar.
„Það er nóg að gefa þúsund krónur á mánuði. Með því getum við
hjálpað þessum vannærðu börnum í Afríku til þess að fá mat og
vatn og til þess að komast í
skóla,“ segir Sigríður. Þátturinn
verður tvöfaldur og þó að aðaláherslan verði lögð á það starf
sem UNICEF hefur verið að
vinna í Afríku, þá verður einnig
líf og fjör. Sylvía Nótt kíkir í
sund, kona frá Kenýa sem býr í
Hveragerði kemur í heimsókn og
litið er inn til íslenskrar fjölskyldu sem búsett er í Afríku.

Íslandsvinirnir og Bandaríkjamennirnir Antony and the Johnsons skutu Bretum og Írum ref
fyrir rass og unnu Mercury-verðlaunin fyrir árið 2005. Umdeilt er
hvort Antony átti tilkall til verðlaunanna þar sem þau eiga að fara
til bestu bresku eða írsku plötu
ársins. Margir segja þetta skandal
þar sem Anthony ólst upp í Kaliforníu og hefur búið í New York
frá árinu 1990. Ástæðan fyrir því
að hann á rétt á Mercury-verðlaununum er að hann er fæddur í
Chichester í Englandi og er því
með enskt vegabréf en það er það
eina sem þarf til að eiga rétt á tilnefningu til verðlaunanna.
Margir eru því í fýlu út í Antony fyrir að hafa „stolið“ Mercury-verðlaununum. Meðal þeirra
sem voru tilnefndir og þóttu líklegir til að hljóta verðlaunin í ár
eru Kaiser Cheifs fyrir plötuna
Employment, Bloc Party fyrir Silent Alarm, Coldplay fyrir X&Y
og M.I.A. fyrir Arular en allir
þessir listamenn eru í miklum
metum í Bretlandi. Nick Hodgson,
trommari Kaiser Chiefs, sagði við
blaðamann Guardian: „Hann er
bandarískur. Þetta er góð plata
sem á verðlaun skilið en það er
nokkuð skítt að hann hafi aðeins
unnið því hann er fæddur í
Englandi.“ Örlar greinilega fyrir
biturleika hjá Hodgson. Söngkonan M.I.A. gekk út úr salnum
nokkrum mínútum eftir að úrslitin voru tilkynnt, sármóðguð.
Bæði Antony og Kaiser Chiefs
spiluðu á verðlaunahátíðinni
ásamt Bloc Party, Maximo Park,
The Magic Numbers, The Go!
Team og fleirum. Þegar Antony
tók við verðlaununum lét hann
þessi orð falla: „Þetta hljóta að
vera einhver mistök. Ég er gjörsamlega í skýjunum. Þetta er
brjálað.“ Verðlaunin eru valin af

ANTONY HEGARTY Margir tónlistarmenn eru ekki svo ánægðir að Antony and the Johnsons hafi hlotið Mercury-verðlaunin sem veitt voru nýlega. Hljómsveitin er að mestu leyti
bandarísk fyrir utan þá staðreynd að Antony er fæddur í Englandi. Verðlaunin geta aðeins
breskir og írskir tónlistarmenn hlotið.

öðrum virtum tónlistarmönnum,
blaðamönnum og bransafólki. Í
hópi fyrri sigurvegara eru meðal

annars Franz Ferdinand, Dizzee
Rascal, PJ Harvey og Ms.
Dynamite.

Velcrow Ripper me› námskei›
Kanadíski kvikmyndagerðarmaðurinn Velcrow Ripper heldur
námskeið í heimildarmyndagerð á
alþjóðlegri kvikmyndahátíð í
Reykjavík sem fer fram 29. september til 9. október. Auk þess
verður nýjasta mynd hans, Scared
Scared, sýnd á hátíðinni.
Ripper hefur leikstýrt yfir þrjátíu kvikmyndum og myndböndum,
bæði leiknum myndum og heimildarmyndum. Hann hefur unnið
meira en 20 verðlaun á ferli sínum,
þar á meðal verðlaun kanadísku
kvikmyndaakademíunnar.
Í Scared Scared er fylgst með
fimm ára ferðalagi Rippers um
heiminn þar sem hann heimsækir
átakasvæði í leit að von. Hann
skoðar jarðsprengjusvæði í Kambódíu, fer til Afganistan, Bosníu,
Hiroshima, Ísraels og Palestínu
og lítur á rústir tvíburaturnanna í
New York.

Ripper mun miðla af nær þrjátíu ára reynslu sinni af kvikmyndagerð laugardaginn 1. október á Kaffi Reykjavík. Skráningargjald er 1500 krónur og er sætafjöldi takmarkaður. Meðal annars
er hægt að skrá sig á heimasíðunni filmfest.is. ■
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Á AKTU TAKTU
FYRIR ALLA SEM MÆTA Á LAGERSÖLUNA!

TÓNLIST TÖLVULEIKIR DVD
299kr 499kr 699kr 999kr

FYLLTU Á SAFNIÐ FYRIR SMÁAURA

OPIÐ 11-20 ALLA DAGA
LAGERSALA SENU FELLSMÚLA 28 (gamla World Class húsinu)

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

★★★★
-HJ. MBL
★★★★

★★★★
-HJ. MBL
★★★★

-ÓÖH. DV

Sýnd kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára
Sýnd í Lúxus kl. 4, 6, 8 og 10

-ÓÖH. DV

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á
honum.”

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á
honum.”

Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.

Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.

Hefur fengið einróma lof
gagnrýnenda um heim allan.

Hefur fengið einróma lof
gagnrýnenda um heim allan.

Sýnd kl. 8 og 10.20

Sýnd kl. 3, 6, 8.30 og 10.30 B.i. 14 ára

3 BÍÓ

★★★

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20

Á AÐEINS

400 KR.

-HJ. MBL

Sýnd kl. 5,30, 8 og 10.30

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

Sýnd kl. 3 og 6 í þrívídd

★★★
-HJ. MBL

Sýnd kl. 3, 8 og 10.20 B.i. 10 ára
Sýnd kl.10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 2 og 4 ÍSLENSKT TAL

Sýnd kl. 3 og 6 ÍSLENSKT TAL

Sýnd kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.20 B.i. 10 ára Sýnd kl. 2, 4 og 6 í þrívídd

Sýnd kl. 8

Deuce Bigalow
Ævintýraferðin
Shark Boy 3D
Land Of The Dead

Sýnd kl. 4, (400 kr.) 6, 8, 10.
Sýnd kl. 4 (400 kr.)
Sýnd kl. 6
Sýnd kl. 8 og 10

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
SEPTEMBER
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Laugardagur
■ ■ KVIKMYNDIR
 19.00 Smekkleysa stendur fyrir sýningu á kvikmyndinni De Lama
Lamina í leikstjórn listamannsins
Matthew Barney í sal 3 í Háskólabíói. Að sýningu lokinni mun Matthew Barney sitja fyrir svörum.

■ ■ TÓNLEIKAR
SIGN Hljómsveitin Sign heldur útitónleika í Grafarvogi í kvöld.

Sign me› útitónleika
Hljómsveitin Sign spilar á útitónleikum á Grafarvogsdögum sem
fram fara um helgina. Sign stígur
á svið fyrir utan Borgarholtsskóla
kl. 20.30 í kvöld og leikur efni af
væntanlegri plötu sinni Thank
God for Silence.

3 BÍÓ

Á AÐEINS

400 KR.

Aðeins 400 kr. kl. 3 á þessar
myndir í Regnboganum í dag!

Sveitin hefur einnig frá sér
fyrsta smáskífulagið af plötunni
og nefnist það A Little Bit. Einnig
verður hægt að hlusta á lagið á
www.myspace.com/sign. Platan er
væntanleg þann 3. október næstkomandi. ■

Margeir og DJ Lazer ﬂeyta skífum
Plötusnúðarnir Margeir og DJ Lazer þeyta skífum á Sirkus í kvöld.
Partíið er hluti af partíröðinni
Dansa meira sem þátturinn Party
Zone stendur fyrir. Þar verður
jafnframt gefin platan Dansa
meira '05, sem nýlega kom út.
Party Zone, sem á fimmtán ára
afmæli í næsta mánuði, er á dagskrá Rásar 2 öll laugardagskvöld
klukkan 19.30-22.00. Í kvöld verður annar plötusnúða kvöldsins á
Sirkus fenginn í heimsókn og spiluð verður tónlist í anda Dansa
meira-kvöldanna.

 17.00 Opnunartónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Háskólabíói.
Píanóleikarinn ungi, Víkingur Ólafsson, leikur píanókonsert Ravels í Gdúr, undir stjórn aðalhljómsveitarstjórans Rumons Gamba. Konsertinn
er að margra mati skemmtilegasti
píanókonsert 20. aldarinnar, hvorki
meira né minna!

 20.30 Hljómsveitin Sign spilar á
útitónleikum fyrir utan Borgarholtsskóla á Grafarvogsdögum sem fram
fara um helgina. Þeir leika efni af
væntanlegum geisladiski sínum
Thank God for Silence.

 21.00 HljómsveitirnarDonna Mess,
Skakkamanage Forgotten Lores
Ghostigital og Dälek leika í Iðnó.

 21.00 Hljómsveitin Conrad Electro
heldur tónleika á skemmtistaðnum
Pravda.

 23.00 Geirmundur Valtýsson og
hljómsveit skemmta gestum
Kringlukráarinnar.

 23.00 Hljómsveitin Hölt hóra leikur á Grand Rokk.

■ ■ OPNANIR
 16.00 Þrír listamenn opna sýningar
í Nýlistasafninu á Laugavegi 26. Þeir
eru Ásta Ólafsdóttir, Daði Guðbjörnsson og Unnar Jónasson Auðarson.

MARGEIR Plötusnúðurinn Margeir þeytir
skífum á Sirkus í kvöld ásamt DJ Lazer.

 16.00 Sýningin Limbo lamb for

Fimmta plata Rammstein
Fimmta plata þýsku rokksveitarinnar Rammstein, Rosenrot, kemur út 24. október. Fyrsta smáskífulag plötunnar nefnist Benzin.
Rammstein hefur notið mikilla
vinsælda undanfarin ár, meðal
annars hér á landi. Er sveitin
þekkt fyrir öfluga sviðsframkomu. Fyrsta plata Rammstein,
Herzeleid, kom út árið 1995 og
tveimur árum síðar kom út platan
Sehnsucht. Mutter kom út 2001 og
sú fjórða, Reise Reise, kom svo út
í fyrra. ■
RAMMSTEIN Hljómsveitin Rammstein
hefur notið vaxandi vinsælda undanfarin ár.

Pétur með verkum Ólafs Elíassonar
og sýning Stefáns Jónssonar, Við
Gullna hliðið opna í Safni, Laugavegi 37.

 17.00 Þuríður og Tinna Ævarsdóttir opna sýningu á Laugavegi 80,
101 Reykjavík.

 17.00 Sigurrós Stefánsdóttir opnar
málverkasýninguna Hlustað á vindinn á Thorvaldsen Bar. Sýningin
stendur til 7. okt. og eru allir velkomnir.

■ ■ SÍÐUSTU FORVÖÐ
 Síðasta sýningarhelgi Margrétar
Guðmundsdóttir í Grafíksafni Íslands, Tryggvagötu 17, Hafnarhúsinu
hafnarmegin.

ÁLFABAKKI

KEFLAVÍK

CHARLIE & THE CHOCOLATE FACTORY
KL. 1.15-3.30-6-8.20-10.10
CHARLIE & THE CHOCOLATE FACTORY KL. 3-5.45-8-10.15
CHARLIE & THE CHOCOLATE FACTORY VIP
KL. 1.15-3.30-6-8.20
KL. 8-10.15
STRÁKARNIR OKKAR
KL. 4-6-8-10.40 B.I. 14 THE DUKES OF HAZZARD
KL. 6
DECK DOGZ
STRÁKARNIR OKKAR VIP
KL. 10.40
THE DUKES OF HAZZARD
KL. 8.15-10.30
KL. 3
RACING STRIPES
RACING STRIPES enskt tal
KL. 6-8.15-10.30
RACING STRIPES ísl. tal
KL. 1.40-3.40-6
THE SKELETON KEY
KL. 10.30 B.I. 16 CHARLIE & THE CHOCOLATE FACTORY KL. 2-4-6-8-10
HERBIE FULLY LOADED
KL. 1.40-3.50
THE DUKES OF HAZZARD
KL. 6
THE ISLAND
KL. 8 B.I. 16 STRÁKARNIR OKKAR
KL. 8-10
MADAGASCAR enskt tal
KL. 6
RACING STRIPES
KL. 2
MADAGASCAR ísl. tal
KL. 2-4
HERBIE FULLY LOADED
KL. 4
KICKING & SCREAMING
KL. 2

AKUREYRI

KRINGLAN

CHARLIE & THE CHOCOLATE FACTORY KL. 12-2.15-4.30-6.45-8-10.15
STRÁKARNIR OKKAR
KL. 6.15-9-11 B.I. 14
THE DUKES OF HAZZARD
KL. 8.30-10.40
RACING STRIPES ísl. tal
KL. 12-2.05-4.10
HERBIE FULLY LOADED
KL. 12-2.05-4.05
BATMAN BEGINS
KL. 6.05 B.I. 12

öngkonan Britney
Spears tók hástökk
af gleði þegar tískudrottningin Donatella
Versace bauðst til
þess að hanna öll föt
fyrir ófætt barn
hennar. Britney
Spears vill að barnið sitt verði það
best klædda í
bransanum og það
verður ekki erfitt
þegar Donatella
Versace hefur
ákveðið að hjálpa
til.

S

kemur að tísku. Hún
vill fremur að fólk
geti einbeitt sér að
ferli hennar sem
leikkonu. Hún
segir, „ Fólki
finnst ég eiga
flott föt. Það er í
góðu lagi, en
ekki mjög mikilvægt. Ég fer
aldrei á tískusýningar. Ég hef alltaf safnað notuðum
fötum alveg frá því að ég var lítil því
ég elska lyktina af gömlum fötum.“

KL. 3-5.40-8-10.20
KL. 4-6-8-10
KL. 3-5
KL. 8-10.30
KL. 6
KL. 8-10.10
KL. 9
KL. 3

B.I. 14 ára
B.I. 16 ára
B.I. 16 ára
B.I. 16 ára

Hölt hóra á Grandrokk

FRÉTTIR AF FÓLKI

ienna Miller vill
alls ekki vera fyrirS
mynd annarra þegar

CHARLIE & THE CHOCOLATE FACTORY
STRÁKARNIR OKKAR
RACING STRIPES ísl. tal
HEAD IN THE CLOUDS
HERBIE FULLY LOADED
THE SKELETON KEY
THE ISLAND
MADAGASCAR ísl. tal

Rokksveitin Hölt hóra spilar á
Grandrokk í kvöld. Sett verður upp
gríðarmikið ljósakerfi fyrir tónleikana, rétt eins og sveitin gerði
fyrir útgáfutónleika sína þar fyrir
nokkru síðan.
Þá var Hölt hóra að kynna EPplötu sína Love me like you elskar
mig, sem hefur fengið góðar viðtökur. Hljómsveitin Morðingjarnir,
sem inniheldur þrjá meðlimi úr
Dáðadrengjum, hitar upp í kvöld.
Aðgangseyrir á tónleikana er 500
krónur.
HÖLT HÓRA Rokksveitin Hölt hóra spilar
á Grandrokk í kvöld.

VALÝ OG KATRÍN Fullyrða að hægt verði að gera kjarakaup á bílskúrssölunni.

Prútta› á Leifsgötu
„Við erum bara að hreinsa til fyrir haustið,“ segir Valý Þórsteinsdóttir, sem ásamt vinkonu sinni,
Katrínu Dröfn Guðmundsdóttur,
efnir til bílskúrssölu við heimili
þeirra að Leifsgötu 4 í dag og á
morgun.
Þær stöllur fullyrða að á bílskúrssölunni megi gera kjarakaup, til dæmis á fötum, bókum,

mublum og alls kyns glingri. Valý
vekur sérstaka athygli á forláta
vínylplötusafni sem þær hafa
sankað að sér. „Grúskarar ættu
ábyggilega að geta fundið eitthvað við sitt hæfi,“ segir hún og
bætir við að þær séu tilbúnar að
prútta. Bílskúrssalan hefst í dag
klukkan 11 og stendur til 16 en á
morgun frá klukkan 12 til 16. ■
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Í TÆKINU

Var með Emmu Thompson á háskólaárunum

Lady Van Tassel úr kvikmyndinni Sleepy
Hollow árið 1999.

▼

Bíó

Bíó

Maybe Baby – 2000 Stuart Little – 1999 Sense and Sensibility – 1995

▼

▼

Þrjár bestu myndir
Hugs:

22.30

ett, John Cleese og Graham Chapman. Þar kynntist
Hugh Stephen Fry sem gerði með honum hina vinsælu grínþætti A Bit of Fry and Laurie.
Hugh er þekktastur fyrir sjónvarpsverk sín en
hann hefur einnig skrifað metsölubókina The Gun
Seller og vinnur nú að gerð nýrrar skáldsögu. Hann
getur bæði sungið og leikið á píanó eins og glögglega
kom fram í þáttunum Jeeves and Wooster.
Á síðustu árum hefur Laurie leikið í dramatískum sjónvarpsþáttum, verið gestaleikari í Family
Guy og var í sumar tilnefndur til Emmy-verðlaunanna fyrir leik í þáttunum House sem Skjár einn
sýnir nú.
Hugh er kvæntur og býr í London ásamt konu
sinni og þremur börnum.

Breski grínistinn, leikarinn og rithöfundurinn Hugh Laurie fæddist
í Oxford 11. júní árið 1959. Hann
nam mannfræði og fornleifafræði
við Selwyn í Cambridge og tók
þátt í róðrakeppnum á námsárum
sínum enda hafði faðir hans unnið
ólympísk gullverðlaun í róðri.
Á fyrsta ári sínu í háskóla átti
Hugh í ástarsambandi við
leikkonuna Emmu Thompson. Þau
fóru bæði í leiklistarklúbbinn
Cambridge Footlights sem hefur
verið stökkpallur fyrir þekkta
gamanleikara svo sem Alan Benn-

21.10

ALONG CAME POLLY

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

„You're just in time to have your head cut off.“

21.00

19.30

Drama
JOAN OF ARCADIA

WILL & GRACE

7.00 Jellies 7.20 Músti 7.25 Póstkort frá Felix
7.35 Pingu 7.40 Sullukollar 7.50 Töfravagninn
8.15 Kærleiksbirnir 8.45 Barney 9.10 Engie
Benjy 9.20 Grallarar 10.05 Töfrastígvélin 10.10
Addi Paddi 10.15 BeyBlade 10.35 Hjólagengið
11.00 Dýralestin 11.30 Home Improvement 2

12.00 Lokamót Alþjóða frjálsíþróttasambandsins 15.45 Kastljósið 16.10 Táknmálsfréttir 16.20 Bikarkeppnin í fótbolta 18.54

12.00 Bold and the Beautiful 13.45 Osbournes 3 14.10 Whoopi (e) 14.30 Strong Medicine 3 15.15 Nábúar – Æður og maður
16.00 Amazing Race 7 16.45 Derren Brown:
Live Seance (e) 17.40 60 Minutes I 2004

14.00 David Letterman 14.45 Sjáðu 15.00
David Letterman 15.45 Sjáðu 16.00 Kvöldþátturinn 16.50 Supersport (9:50) 17.00
Seinfeld (11:24) 17.30 Friends 3 (1:25)
18.00 Friends 3 (4:25)

18.30
18.54
19.00
19.15

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Tru Calling (11:20) (Longest Day) Þætt-

0.10 Drugstore Cowboy (Stranglega bönnuð
börnum) 1.55 Rollerball (Stranglega bönnuð
börnum) 3.30 Blinkende Lygter (Stranglega
bönnuð börnum) 5.20 Strákarnir 5.45 Fréttir
Stöðvar 2 6.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

6.00 Ping 8.00 The Associate 10.00 Prince William 12.00 Two Family House 14.00 Ping 16.00
The Associate 18.00 Prince William 20.00
Two Family House Dramatísk kvikmynd. 22.00
City of Ghosts Spennutryllir af betri gerðinni.
0.00 The List (Stranglega bönnuð börnum) 2.00
Cause of Death (Stranglega bönnuð börnum)
4.00 City of Ghosts (Stranglega bönnuð börnum)

OMEGA
7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 T.D. Jakes
8.30 Maríusystur 9.00 Gunnar Þorsteinss. 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce Meyer 10.30 Ron Phillips 11.00
Um trúna og tilveruna 11.30 Maríusystur 12.00 Fíladelfía 13.00 Joyce Meyer 13.30 Believers Christian
Fellowship 14.30 Acts Full Gospel 15.00 Ísrael í dag
16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Ewald
Frank 17.30 Mack Lyon 18.00 Acts Full Gospel 18.30
Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Friðrik
Schram 20.30 Gunnar Þorsteinsson 21.00 Ron
Phillips 21.30 Miðnæturhróp 22.00 Joyce Meyer
22.30 Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan 0.00 Nætursjónvarp

uðið

19:00 The King of Queens (e)
19:30 Will & Grace (e)
20:00 The O.C. (e)
21:00 House (e)
21:50 C.S.I. (e)
22:45 Peacemakers Vesturríkin eru að verða

ir í anda Quantum Leap. Tru Davis er
læknanemi sem ræður sig í vinnu í
líkhúsi. Þar uppgötvar hún dulda hæfileika sína sem gætu bjargað mannslífum. Tru getur upplifað sama daginn
aftur og þannig komið í veg fyrir
ótímabær dauðsföll.
20.00 Seinfeld (12:24)
20.30 Friends 3 (5:25)
21.00 Joan Of Arcadia (10:23) (Drive, He
Said) Sagan af Jóhönnu af Örk færð í
nútímann. Joan er nýflutt til smábæjarins Arcadia þegar skrítnar uppákomur fara að henda hana.
21.45 Byrjaðu aldrei að reykja (Gerð myndbands 2)
22.00 Rescue Me (11:13) (Mom)
22.50 American Princess (2:6) 20 konur
keppast hér við að láta æskudrauminn rætast, að verða sönn prinsessa.

23.40 Paradise Hotel (10:28) 0.30 David
Letterman

23:30 Law & Order (e) 00:25 CSI: New York
(e) 01:15 Da Vinci's Inquest (e) 02:05 Tvöfaldur Jay Leno (e) 03:35 Óstöðvandi tónlist

E! ENTERTAINMENT
12.00 The E! True Hollywood Story 13.00 The E! True
Hollywood Story 14.00 The E! True Hollywood Story
16.00 The E! True Hollywood Story 17.00 The E! True
Hollywood Story 18.00 E! Entertainment Specials 19.00
Uncut 20.00 High Price of Fame 21.00 The Anna Nicole
Show 21.30 The Anna Nicole Show 22.00 Party @ the
Palms 22.30 Party @ the Palms 23.00 Wild On Tara 0.00
Uncut 1.00 Dr. 90210

menningu og iðnvæðingu að bráð
árið 1882. Gamli og nýi tíminn mætast með hvelli og hvergi er það
greinilegra en á löggæslusviðinu.
Fingrafarataka og ljósmyndun koma
fram á sjónarsviðið og nútímalegar
aðferðir við glæparannsóknir verða til.
Í Peacemakers takast á geðillur, miðaldra fógeti og sjálfumglaður aðstoðarmaður sem státar af háskólagráðu
frá Yale og vagnhlassi af búnaði til
meinafræðirannsókna.

AKSJÓN
7.15 Korter 18.15 Korter

12.20 HM 2006 14.00 Fifth Gear 14.25 Mótorsport 2005 14.55 Toyota-mótaröðin í golfi
15.50 Ítalski boltinn 17.50 Spænski boltinn

19.50 Spænski boltinn (Deportivo – Atl.

▼

12:00 Wildboyz (e) 12:30 Sledgehammer (e)
13:00 Popppunktur (e) 14:00 Peacemakers
– NÝTT! (e) 15:15 Ripley's Believe it or not!
(e) 16:00 America's Next Top Model IV (e)
17:00 The Contender (e) 18:00 Þak yfir höf-

▼

0.10 Hamborgarhópurinn 1.50 Útvarpsfréttir í
dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

SPÆNSKI BOLTINN

10.40 HM 2006

▼

▼

Fréttir Stöðvar 2
Lottó
Íþróttir og veður
Absolutely Fabulous (7:8) (Tildurrófur)
Breskur gamanþáttur eins og þeir gerast bestir.
19.45 Stelpurnar (2:20) Frábær íslenskur
gamanþáttur þar sem margar skrautlegar persónur koma við sögu.
20.10 Það var lagið Nýr íslenskur skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna.
21.10 Along Came Polly (Svo kom Polly)
Rómantísk gamanmynd. Aðalhlutverk:
Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip
Seymour Hoffman og Debra Clinger.Leikstjóri: John Hamburg.2004.
22.40 The Beverly Hillbillies (Utanveltu í
Beverly Hills) Skemmtileg gamanmynd um Clampett-fjölskylduna. Aðalhlutverk: Jim Varney, Erika Eleniak,
Cloris Leachman og Lily Tomlin. Leikstjóri: Penelope Spheeris.1993.

▼

ús Eiríksson syngur nokkur lög og
spjallar við gesti í sjónvarpssal. Hann
nýtur aðstoðar Eyþórs Gunnarssonar
píanóleikara. Upptöku stjórnaði Jón
Egill Bergþórsson. e.
20.30 Stríðið hans Varians (Varian's War)
Bandarísk sjónvarpsmynd frá 2001
um Varian Fry sem bjargaði meira en
tvö þúsund lista- og menntamönnum
undan ofsóknum nasista.
22.30 Ég, ég, ég (Me Myself I)
Áströlsk/frönsk gamanmynd frá 1999
um konu sem er ein og óhamingjusöm. Á afmælisdegi sínum rekst hún
á mynd af gömlum vonbiðli og veltir
fyrir sér hvernig lífið hefði orðið ef
hún hefði tekið bónorði hans. Leikstjóri er Pip Karmel og meðal leikenda eru Rachel Griffiths, David Roberts, Sandy Winton og Yael Stone.

Fótbolti

SKJÁREINN

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
(19:26) 8.06 Kóalabræður (32:52) 8.17 Pósturinn Páll (2:13) 8.35 Hopp og hí Sessamí
(22:26) 8.59 Bitti nú! (29:40) 9.22 Tómas og
Tim (11:16) 9.31 Arthur 9.57 Gormur 10.20
Kóalabirnirnir 10.50 Formúla 1

19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Söngvaskáld – Magnús Eiríksson Magn-

17.50

Gaman

SJÓNVARPIÐ

Lottó

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

ME, MYSELF I

HUGH LAURIE LEIKUR Í HOUSE KL.21 Á SKJÁ EINUM Í KVÖLD

Madrid) Bein útsending frá leik Deportivo La Coruna og Atletico Madrid.
Heimamenn byrjuðu vel í fyrstu umferðinni þegar þeir mættu Mallorca á
útivelli en Deportivo hrósaði sigri, 1-0.
Á sama tíma mátti Atletico Madrid
sætta sig við markalaust jafntefli á
heimavelli þegar Real Zaragoza kom í
heimsókn. Gestirnir mæta tvíefldir til
leiks, staðráðnir í að krækja í fyrsta sigurinn.
21.50 Hnefaleikar (Arturo Gatti – Leonard
Dorin) Útsending frá hnefaleikakeppni
í Atlantic City. Á meðal þeirra sem
mættust voru Arturo Gatti og Leonard
Dorin. Áður á dagskrá 24. júlí 2004.
22.15 Hnefaleikar (Erik Morales – MA Barrera) Útsending frá hnefaleikakeppni í
Las Vegas. Á meðal þeirra sem mættust voru Erik Morales og Marco Antonio Barrera en í húfi var heimsmeistaratitill WBC-sambandsins í fjaðurvigt.
Áður á dagskrá 22. júní 2002.

23.35 Hnefaleikar 1.00 Hnefaleikar

ENSKI BOLTINN
12.15 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“ (e)
13.10 Upphitun (e) 13.40 Man. Utd – Man. City
(b) 15.45 Á vellinum með Snorra Má 16.00
Middlesbrough – Arsenal (b) 18.30 WBA – Wigan
Leikur frá því fyrr í dag. 20.30 Chelsea – Sunderland Leikur frá því fyrr í dag. 22.30 Dagskrárlok
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VIÐ MÆLUM MEÐ...
Söngvaskáld – Magnús Eiríksson

Sjónvarpið kl.19.40
Magnús syngur fyrir þjóðina.

Dægurlögin okkar

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.45 Gp2: Series Monza Italy 14.00 Cycling: Tour of Spain
15.30 Tennis: Grand Slam Tournament US Open 23.00 Tennis:
Grand Slam Tournament US Open 1.00 Tennis: Grand Slam Tournament US Open
BBC PRIME
12.00 Miss Marple: the Mirror Cracked from Side to Side 14.00
The Good Life 14.30 Yes Minister 15.00 Top of the Pops 15.40
Top of the Pops 2 Specials 15.55 The Weakest Link Special
16.40 Strictly Come Dancing 17.40 Casualty 18.30 Born to Be
Wild 19.30 Jimi Hendrix: The Man They Made God 20.30 Cruise of the Gods 22.00 Top of the Pops 22.30 Lenny Henry in Pieces 23.00 Supernatural Science 0.00 Hidden Treasure 0.30
Hidden Treasure 1.00 The Mark Steel Lectures 1.30 Lab Rats
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Marine Machines 13.00 Megastructures 14.00 Air Crash
Investigation 15.00 Seconds From Disaster 16.00 Taming The
Tigers 17.00 Battlefront 17.30 Battlefront 18.00 D-Day 19.00 DDay 20.00 Eye of the Needle 22.30 The Swenkas 0.00
Paranormal?
ANIMAL PLANET
12.00 The Heart of a Lioness 13.00 Great Elephant Rescue
14.00 Growing Up Grizzly 15.00 Crocodile Hunter 16.00 Austin
Stevens - Most Dangerous 17.00 Science of Shark Attacks
18.00 The Natural World 19.00 Tarantula - Australia's King of
Spiders 20.00 The Real Spiderman 21.00 Feast of Predators
22.00 Science of Shark Attacks 23.00 The Heart of a Lioness
0.00 Great Elephant Rescue 1.00 Growing Up Grizzly
DISCOVERY
12.00 Superfly 13.00 Fly with Me 14.00 Private Jets Revealed
15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Lake Escapes 16.00
World's Deepest Goldmine 17.00 Extreme Survival 18.00
Extreme Engineering 19.00 American Chopper 20.00 Rides
21.00 Scrapheap Challenge 22.00 Trauma 23.00 Two Lives One
Body 0.00 FBI Files
MTV
11.00 MTV Video Music Awards 2005 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 My Super Sweet 16 17.00
European Top 20 18.00 The Fabulous Life Of 18.30 Cribs 19.00
Viva La Bam 19.30 Pimp My Ride 20.00 Top 10 at Ten 21.00
Trippin' 21.30 Jackass 22.00 So '90s 23.00 Just See MTV 1.00
Chill Out Zone
VH1
18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 A2Z 19.30 A2Z
20.00 A2Z 20.30 A2Z 21.00 Viva la Disco 23.30 Flipside 0.00
Chill Out 1.00 VH1 Hits 4.00 VH1 Hits
CLUB
12.10 Power Food 12.40 Other People's Houses 13.35 Sizzle
14.00 Entertaining With James 14.25 Race to the Altar 15.15
Other People's Houses 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method
16.50 Girls Behaving Badly Special 1 17.45 Weddings 18.10
Weddings 18.40 The Roseanne Show 19.30 Matchmaker 20.00
The Villa 21.00 Spicy Sex Files 22.00 Sextacy 23.00 Ex-Rated
23.30 Sex Tips for Girls 0.00 In Your Dreams 0.25 Insights 0.55
Race to the Altar
CARTOON NETWORK
12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename: Kids Next Door 13.30
The Powerpuff Girls 14.00 Hi Hi Puffy AmiYumi 14.30 Atomic
Betty 15.00 Transformers Energon 15.30 Beyblade 16.00
Codename: Kids Next Door 16.30 Foster's Home for Imaginary
Friends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30 Charlie
Brown Specials 18.00 What's New Scooby-Doo? 18.30 Tom
and Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 The Jetsons 20.00
Droopy Master Detective 20.30 Scooby-Doo 21.00 Tom and
Jerry 22.00 Dexter's Laboratory 22.30 The Powerpuff Girls
23.00 Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00 Skipper &
Skeeto
JETIX
12.05 Digimon II 12.30 Moville Mysteries 13.00 Super Robot
Monkey Team Hyperforce Go! 13.30 Totally Spies 14.00 Sonic X
14.30 Spider-Man 15.00 Pucca 15.05 Spider-Man 15.30 Pucca
15.35 Totally Spies
MGM
By Duty Bound 12.05 My Father, My Son 13.40 Million Dollar
Rip Off 14.55 Rosebud 17.00 Red River 18.35 Family Things
20.25 Teenage Bonnie & Klepto Clyde 21.55 Easy Money 23.30
Mad Dog Coll 1.10 Lunatic
TCM
19.00 Where Eagles Dare 21.30 Shaft in Africa 23.15 The Fixer
1.25 The Fountainhead 3.15 No Guts, No Glory: 75 Years of
Stars
HALLMARK
12.00 McLeod's Daughters 12.45 Jackie, Ethel, Joan: Women
of Camelot 14.15 The Flamingo Rising 16.00 McLeod's
Daughters 16.45 McLeod's Daughters 17.30 McLeod's
Daughters 18.15 McLeod's Daughters 19.00 McLeod's
Daughters 19.45 Henry VIII 21.30 Fatal Error 23.00 Black Fox:
The Price of Peace
BBC FOOD
12.00 Gary Rhodes' New British Classics 12.30 Diet Trials 13.00
Kitchen Takeover 13.30 The Great Canadian Food Show 14.00
Tyler's Ultimate 14.30 Giorgio Locatelli - Pure Italian 15.00 The
Best 15.30 Saturday Kitchen 16.00 Eating Out Loud 17.00
Fresh Food 17.30 Sophie's Sunshine Food 18.00 Rocco's
Dolce Vita 18.30 The Italian Kitchen 19.00 Off the Menu 19.30
The Big Stew 20.00 Food Source 20.30 Gondola On the Murray
21.00 The Naked Chef 21.30 Saturday Kitchen
DR1
13.30 Ungefair 14.00 Boogie Listen 15.00 Hvorfor, Ouafa?
15.30 OBS 15.40 F¢r s¢ndagen 15.50 Held og Lotto 16.00 Ellas
to steder 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05
Hunde på job 17.30 Når der går forår i dyrene 18.00 aHA! 18.45
Manden med den gyldne pistol 20.45 Kriminalkommissær
Barnaby 22.20 Nabokrigen 23.55 Boogie Listen
SV1
12.15 Solens mat 12.45 Sommartorpet 13.15 Strömsö 13.55
Krönikan 14.55 Doobidoo 15.55 Tre Kronor live: Ceska Cup
16.15 BoliBompa 16.16 Disneydags 17.00 Tre Kronor live:
Ceska Cup 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Tre Kronor live:
Ceska Cup 18.15 Karl för sin kilt 19.10 Årets dansbandsmelodi
2005 20.20 Forsytesagan 21.15 Rapport 21.20 Motstånd med
The Living Theatre 22.15 Fury 23.45 Sändning från SVT24

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

6.45 Veðurfregnir 6.50 Bæn 7.00 Fréttir 7.05
Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.00 Fréttir 9.03 Út um græna
grundu 10.15 Fastir punktar 11.00 Í vikulokin

0.10 Næturvaktin 1.00 Fréttir 1.03 Veðurfregnir 1.10 Næturvaktin heldur áfram 2.00 Fréttir
2.03 Næturtónar 4.30 Veðurfregnir 4.40 Næturtónar 5.00 Fréttir 5.05 Næturtónar

18.00 Hitt og þetta e. 18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Bílaþáttur e. 20.00 Laugardagsmorgun e.
22.00 Hádegisútvarpið e. 23.00 Bókmenntaþátturinn e. 0.00 Úr skríni e. 1.00 Royal búningur e..

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 13.00
Laugardagsþátturinn 14.00 Teygjan 14.30
Dagamunur 15.20 Með laugardagskaffinu
16.00 Fréttir 16.10 Á rökstólum 17.05 Fnykur

6.00 Fréttir 6.05 Morguntónar 7.00 Fréttir 7.05
Morguntónar 8.00 Fréttir 8.05 Morguntónar
9.00 Fréttir 9.03 Helgarútgáfan 10.00 Fréttir
10.03 Helgarútgáfan

2.00 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur
e. 3.00 Frjálsar hendur Illuga Jökulssonar e.
4.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e. 4.30 Bílaþáttur e. 5.30 Laugardagsmorgunn e.

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Trallala dirrindí 18.52
Dánarfregnir 19.00 Íslenskir einsöngvarar 19.30
Stefnumót 20.15 Riddarinn frá Hallfreðarstöðum 21.05 Góður, betri, bestur 22.00 Fréttir

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Fótboltarásin 18.25 Auglýsingar 18.28
Tónlist að hætti hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZ-senan 22.00 Fréttir

7.30 Hádegisútvarpið e. 8.30 Bókmenntaþátturinn

22.15 Landið í þér 23.10 Danslög 0.00 Fréttir

22.10 Næturvörðurinn 0.00 Fréttir

BYLGJAN

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 98,9

FM 99,4

»

Okkar ástkæri tónlistarmaður
Magnús Eiríksson skemmtir
landsmönnum í kvöld. Magnús er afkastamikill og vinsæll
lagasmiður og hafa mörg
dægurlaga hans ratað beint í
hjarta þjóðarinnar og verið
sungin um víðan völl. Í þættinum Söngvaskáld mun Magnús
spila nokkur laga sinna á milli
þess sem hann spjallar við
gesti í sjónvarpssal. Píanóleikarinn Eyþór Gunnarsson sér
um undirleik en upptöku
stjórnar Jón Egill Bergþórsson.

FM 90,9

9.00 Bílaþáttur 10.03 Laugardagsmorgunn
12.10 Hádegisútvarpið 13.00 Bókmennaþátturinn 14.00 Úr skríni 15.03 Royal búningur e.
16.00 Margrætt e. 17.03 Frjálsar hendur Illuga e.

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis
18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

12.25 Meinhornið

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
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mekklega subbulegt. Þessi stíll er alveg málið í dag. Þar sem
hrái töffarinn hittir snobbaða gaurinn. Kæruleysislega úfið hár,
S
flott skyrta, gallabuxur og notaðir skór. Skyrtuna jafnvel girta ofan

ubbulegi stíllinn. Sumir karlmenn virðast halda að það sem þurfi til
að vera kúl sé að bíða nógu lengi með að fara í sturtu og rugla
S
fitugu hárinu aðeins með höndunum. Svo skella þeir sér í skítugar

í eins og meðlimir Franz Ferdinand gera. Uppskriftin er: Flott og
fín föt með smá slettu af kæruleysi. Aðalatriðið er að passa sig á
að fara ekki of mikið í aðra áttina, ekki of fínt og alls ekki of
subbulegt.
krautleg prjónapeysa. Reynið að finna peysu sem er það
furðuleg og skrautleg að sex ára stelpa gæti gengið í henni
ef hún væri í hennar stærð. Hún er hins vegar ekki í hennar
stærð og virkar ótrúlega vel við töff gallabuxur og skó. Hins
vegar er algjörlega bannað að vera í skærlituðu pilsi, sokkabuxum og flatbotna skóm við peysuna því þá lítið þið bókstaflega út eins og ofvaxnar sex ára stelpur!

gallabuxur og leðurjakka og halda að þeir séu kúl. Þetta er hins
vegar misskilningur. Trikkið er að virka örlítið kæruleysislega í útliti
en ilma þó vel og vera í hreinum fötum.
opapeysur. Það er eitthvað rosalegt hjarðeðli í
okkur Íslendingum sem gerir það að verkum að
þegar eitthvað kemst í tísku þá gjörsamlega verðum við öll að eignast það. Lopapeysurnar eru gott dæmi.
Allt í einu er svakalega töff að ganga í einni slíkri og
núna er varla þverfótað fyrir menntaskólastelpum í
lopapeysum með íslensku munstri. Það leiðinlega við
svona trend er að þegar allir eiga svoleiðis er það ekki lengur töff. Lopapeysan er því orðin ofnotuð og allavega í bili úti.
tutt pils. Hvenær voru mínípilsin aftur inni? Það man það enginn því
það er svo langt síðan. Þið ungu píur sem ætluðu að skella ykkur í
mínípilsi, húðlituðum sokkabuxum og svörtum stígvélum á djammið
eruð á rangri braut. Fáið ykkur frekar hnésítt pils, háa ullarsokka við stígvélin og þið eigið minni hættu á að fá blöðrubólgu í röðinni fyrir utan
Sólon.

S

...fær Sálin fyrir að ætla að halda
útgáfutónleika vegna nýjustu
plötu sinnar í Kaupmannahöfn
en platan var að mestu leyti tekin upp í Danmörku í sumar.
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umarkjólar og rúllukragapeysa undir. En ótrúlega yndislegt. Enginn þarf að skella sumarkjólnum aftast í fataS
skápinn bara af því að bráðum fer að kólna. Skellið ykkur
bara í rúllukragapeysu undir sumarkjólinn, hlýjar og þykkar
sokkabuxur, há stígvél og jafnvel þykka ullarkápu yfir. Svaka
flott og líka hlýtt!

S
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HRÓSIÐ

L

FRÉTTIR AF FÓLKI
Hólm Valsdóttir var í
einkennilegri og þröngri stöðu í
Svanhildur
Ísland í dag á Stöð 2 á
fimmtudagskvöld þegar
hún tók á móti Gísla
Marteini Baldurssyni
ásamt félaga sínum
Þórhalli Gunnarssyni.
Gísli Marteinn var
fyrst og fremst
mættur í þáttinn til
þess að svara fyrir
þá yfirsjón sína að
hafa skráð sig með
BA-gráðu í stjórnmálafræði í uppflettiritið Íslenskir
samtíðarmenn án
þess að hafa lokið
prófi. Gísli Marteinn er góður vinur
Svanhildar og eiginmanns hennar
Loga Bergmanns Eiðssonar og var
veislustjóri í brúðkaupsveislu þeirra í
sumar og það kom því eðlilega í
hlut Þórhalls að ganga harðar að
Gísla Marteini. Svanhildur kom sér
þó í kostulega pattstöðu þegar hún
spurði Gísla Martein út í þá staðreynd að bæði hann og eiginkona
hans störfuðu fyrir Ríkisútvarpið.
Það er sjálfsagt lítið við það að athuga og sjálf ætti Svanhildur að vita
það best þar sem hún og Logi Bergmann unnu bæði hjá RÚV í tilhugalífinu.
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Lárétt: 2 stolnir munir 6 í röð 8 runa 9
veitt eftirför 11 ónefndur 12 hærri 14
augnsjúkdómur 16 skóli 17 óhróður 18
stansa 20 skammstöfun 21 þekkja leið.
Lóðrétt: 1 á kökur 3 bogi 4 fornt ríki 5
starf 7 verkfæri 10 að 13 þjófnaður 15
tigna 16 hæfileikamikill 19 bardagi.

Lausn
Lárétt: 2 þýfi, 6 rs, 8 röð, 9 elt, 11 nn, 12
meiri, 14 gláka, 16 fg, 17 níð, 18 æja, 20
al, 21 Rata.
Lóðrétt: 1 krem, 3 ýr, 4 Fönikía, 5 iðn, 7
sleggja, 10 til, 13 rán, 15 aðla, 16 fær, 19
at.

[ VEISTU SVARIÐ ]
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Hosni Mubarak.
Júlía Timosjenko.
Stoke City.

CLINT EASTWOOD Leikstjórinn Clint Eastwood var viðstaddur kveðjuhóf á skemmtistaðnum Rex um síðustu helgi.

agnfræðingurinn og Gettu betur
spurningatröllið Stefán Pálsson
S
gerir hið vandræðalega BA-gráðu

TÖKUM Á „FLÖGGUNUM“ LOKIÐ: EASTWOOD FARINN HEIM

mál Gísla Marteins að umtalsefni á
bloggsíðu sinni og segir málið ágætis áminningu „til sagnfræðinga að
taka hóflega mikið mark á uppflettiritum eins og Samtíðarmönnum –
upplýsingar í slíkum ritum geta
byggst á óskhyggju frekar en raunveruleikanum.“ Stefán finnur til með
Gísla vegna þess að í símaskránni
1998 er hann titlaður sagnfræðingur. „Þessum titli bætti ég inn í
skrána í þeirri vissu að mér
tækist að útskrifast þá um
vorið. Eftir stendur að ég
var um nokkurra vikna
skeið titlaður sagnfræðingur fyrri hluta ársins –
án þess að hafa lokið
BA-prófi. Hver veit nema
þessu verði slegið upp í
fjölmiðlum eftir einhver ár
og ég úthrópaður
sem loddari
og lygalaupur?“

Ánægja með íslensku hetjurnar
Tökum á stórmynd Clints
Eastwood, Flags of Our Fathers,
hér á landi lauk í Krísuvík aðfaranótt fimmtudags. Einhverjir úr
tökuliðinu fóru af landi brott í
fyrradag og aðrir fóru í gær, þar á
meðal sjálfur Eastwood.
Tökur á myndinni halda áfram
á mánudag úti í kvikmyndaborginni Los Angeles og standa yfir
fram í lok nóvember. Þriðjungur
myndarinnar var tekinn upp hér á
landi og voru Eastwood og félagar
mjög ánægðir með land og þjóð.
„Það eina sem ég hef heyrt er að
það hafi verið glimrandi gleði
með Ísland hjá öllum og svakaleg

Stór
Humar
Stór
Humar
Medium Humar
Medium Humar
Sigin grásleppa
Sigin grásleppa

ánægja með alla þessa aukaleikara. Þeir hafi verið íslenskar hetjur sem börðust við veður og
vinda,“ segir Alexía Björg
Jóhannesdóttir hjá Eskimo.
Vel heppnað kveðjuhóf var
haldið fyrir starfsfólk myndarinnar á skemmtistaðnum Rex um síðastliðna helgi. Mætti Eastwood
meðal annars á staðinn ásamt
helstu leikurum. Að sögn Alexíu,
sem fór í hófið, var góð stemmning á Rex enda tökum loksins lokið eftir um það bil mánaðarstreð.
Einn af aðalleikurum myndarinnar ljáði þar máls á því að hann
vildi fjárfesta í íbúð í Reykjavík í

framtíðinni, enda gríðarlega
ánægður með móttökurnar sem
hann fékk hér á landi. Leikarinn
mun þó ekki vera Ryan Philippe,
enda á hann konu og börn úti í
Hollywood.
Næstu þrjár vikur mun íslenskt
starfsfólk vinna við að gera hreint
í Krísuvík eftir tökurnar á myndinni og reyna að skilja við svæðið
eins og komið var að því. Búningaog förðunardeildin hefur einnig
verið önnum kafin við að setja
búningana og fleira sem var notað
í kassa sem verða settir í gáma og
þeir fluttir út til Los Angeles.
freyr@frettabladid.is

Persónuleg plata frá Jónsa
Tónlistarmaðurinn Jón Jósep
Snæbjörnsson, betur þekktur sem
Jónsi í Í svörtum fötum, gefur í
næsta mánuði út sína fyrstu sólóplötu.
„Þessi plata var búin að vera til
umræðu síðan í apríl á þessu ári,“
segir Jónsi. „Þá var þessari spurningu varpað að mér, sem ég er búinn að íhuga lengi vel. Ég byrjaði
á því að spyrja hvort strákarnir
væru í plötuhugleiðingum. Við
komumst að þeirri niðurstöðu að
það væri frábært að taka pásu frá
útgáfunni fyrir þessi jól. Við erum
búnir að eiga þrjár gullplötur í
gegnum árin og búið að ganga
mjög vel þannig að við ákváðum
að spara okkur, semja fleiri góð
lög og koma sterkir inn ári síðar,“
segir hann.
Jónsi segir að sólóferillinn
muni ekki hafa nein áhrif á hljómsveitina og hún ætli ekkert að
slaka á í spilamennsku. „Ég er að

safna og semja efni fyrir þessa
plötu og það skiptir mig bara
mestu akkúrat núna,“ segir Jónsi,
sem mun semja hluta af lögunum
sjálfur. „Eins og með svo margt
annað þá hafa spilararnir svo mikið að segja. Þeir gefa þessu svolítinn keim af sjálfum sér en ég mun
reyna að semja eins mikið og ég
get. Karl Olgeirsson, sem vinnur
með mér að plötunni, lumar líka á
efni og við munum eitthvað semja
saman.“
Að sögn Jónsa verður platan
persónulegri en það sem hann
hefur áður gert. „Ég mun reyna að
syngja á annan máta en ég hef oft
gert áður. Ég ætla að taka meiri
sjénsa þar sem ég mun ekki spila
lögin um hverja helgi eins og með
hljómveitinni,“ segir hann.
JÓNSI Jón Jósep Snæbjörnsson gefur út
sína fyrstu sólóplötu í næsta mánuði.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Svör við spurningum á bls. 8

ÚTSALAN
ER HAFIN Í VERSLUNUM SKÍFUNNAR
DVD

899 kr.

CD

1.499
kr.

CD

CD

1.499
kr.

1.699 kr.
ng
ones-Bigger Ba
The Rolling St

Damien Rice - O

Coldplay-X&Y

CD

Lost In Translation

PC

1.899
kr.

999 kr.
PS2

CD

799 kr.

1.499 kr.
Svona er sumarið 2005 - Ýmsir

The Getaway Black Monday

System Of A Down - Mezmerize

The Getaway Black Monday

CD

1.499 kr.
DVD

DVD

999 kr.

999 kr.

Magnús

Kanye West - Late Registration

Eternal Sunshine

GEISLAPLÖTUR FRÁ

99,- kr.
DVD MYNDIR FRÁ

699,- kr.
TÖLVULEIKIR FRÁ

799,- kr.
...skemmtir þér ; )

Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 • Skífan Smáralind • Skífan Kringlunni • www.skifan.is

Nýr konunglegur!
Ískaldur
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

ROYAL

Léttur öllari

Blástu nýju lífi í
baðherbergið

BAKÞANKAR
GUÐM U N DAR
STEI NGRÍMSSONAR

Sammála
lveg er ég hjartanlega sammála
Páli Magnússyni útvarpsstjóra um
það að Ríkisútvarpið eigi ekki að vera
að skakklappast í því að keppa við
einkareknar stöðvar um auglýsingar
og sýningarrétt á rándýrum erlendum afþreyingarþáttum og að Ríkisútvarpið eigi frekar að einbeita sér að
því að efla sérstöðu sína, líkt og BBC
gerir í Bretlandi með góðum árangri.
Þar keppa einkareknu stöðvarnar um
auglýsingatekjurnar og BBC situr hjá
eins og yfirveguð móðir og býður upp
á vandað og gott sjónvarps- og útvarpsefni á vel skilgreindum og rótgrónum forsendum í sátt við land og
þjóð með föstum fjárframlögum frá
samfélaginu.

A

490,-

MEÐ þessu móti myndu einkareknu
stöðvarnar fá meira pláss til að dafna
og fjölbreytnin myndi aukast, sem er
gott. RÚV yrði loksins eitthvað spes
og sérstakt, eins og Rás 1 er núna, og
einkareknu stöðvarnar yrðu fleiri og
sterkari.

VANALEGA tala menn nefnilega út
og suður, segja að þetta sé vissulega
rétt en að gæta beri að hinu og að jú,
jú, auðvitað verði að skoða það gaumgæfilega hvort ekki beri að kanna alla
kosti málsins og taka ákvörðun á
grundvelli þeirrar víðtæku sáttar sem
skapa verði um málið á síðari stigum
efnisumfjöllunar, en auðvitað megi þó
segja að með ákveðnum hætti sé
betra að rasa ekki að neinu sem síðar
geti komið sér verr fyrir þá aðila sem
helst eiga verulegra hagsmuna að
gæta í þessu máli, sem vissulega er
flókið og þarfnast nánari skoðunar.
SJÁIÐ til dæmis bara flugvallarmálið. Það er orðið þvílíkur pólitískur
tungubrjótur að maður missir þráðinn á innan við 30 sekúndum þegar
einhver fulltrúi fólksins byrjar að tjá
sig um það. Jú, Löngusker eru athyglisverður kostur, sagði síðasti ræðumaður efnislega, ef ég skildi hann
rétt, en bætti þó við: En mætti þá
ekki líka hafa flugvöllinn á Álftanesi?

LÖNGUSKER, Álftanes. „Whatís it
gonna be boy?“ Það er dæmigert
fyrir umræðuna að um leið og glittir í
mögulega skoðun stjórnmálamanns
eða opinbers erindreka passar sá hinn
sami sig iðulega á því að skjóta nú
samt inn nógu mörgum öðrum möguleikum svo ekki megi saka hann um
það að hafa myndað sér skoðun á málinu. Skoðun er áhætta. Gæti leitt til
minna fylgis. Betra að vera óviss með
breitt fylgi en sannfærður með lítið
fylgi. En þá er auðvitað hvorki hægt
að vera sammála né ósammála viðkomandi. Það liggur í augum uppi.
Sem er galli. Skál fyrir Páli.

290,© I n t e r I K E A S y s t e m s B . V. 2 0 0 5

ÞAÐ held ég. Að maður skuli loksins
vera svona hjartanlega sammála
einhverjum sem talar á opinberum
vettvangi er annars dálítið merkileg
tilfinning á þessum síðustu og verstu.
Það gerist nefnilega ekki oft. Eiginlega rak mig í rogastans, gapti og
tafsaði þegar ég heyrði Pál lýsa þessari skoðun sinni, nýráðinn í stól útvarpsstjóra. Ég var eiginlega búin að
afskrifa það að ég myndi nokkurn
tímann geta verið svona sammála
opinberum erindreka.

THISTED MÖRK
handklæði 50x100 sm

THISTED MÖRK
sturtuhengi 180x180 sm 990,-

KATTUDDEN
snyrtitaska 2 stk.

FRÄCK spegill
ryðfrítt stál 890,-

95,-

LETTEN kollur
33x23x31 sm 590,-

THISTED MÖRK
baðmotta Ø65 sm 990,-

SKARVEN
körfur 2 stk. 990,-

VIREN klósettbursti
ýmsir litir

MOLGER sápudiskur 150,-

Kryddbakaður lax
með graslaukssósu, kartöflum
og grænmeti

MOLGER handklæðastandur
67x87 sm 1.490,-

490,-

490,-

RISTEN box 4 stk.

Breyttur afgreiðslutími
Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 20:00 | www.IKEA.is

