
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

FER AÐ RIGNA Í BORGINNI og
vestan til með morgninum og síðan víða
um land þegar líður á daginn. Þurrt lengst
af fyrir austan. Hiti víðast 7-12 stig. 
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16. september 2005 - 249. tölublað – 5. árgangur

Á tvítyngda unga
Arthúr Björgvin Bollason
er 55 ára í dag. Í tilefni

dagsins borðar
hann íslenskt
lamb á heimili
sínu í Þýskalandi.

TÍMAMÓT 26

Valsstúlkur unnu í gær
Kvennalið Vals er einum sigri
frá því að komast í átta liða
úrslit Evrópukeppninnar
eftir 3–0 sigur á serbnesku
meisturunum.
ÍÞRÓTTIR 31

Drengurinn kominn í heiminn
Söngkonan Britney Spears
fæddi heilbrigðan son á
Santa Monica-sjúkrahúsinu
síðastliðinn miðvikudag en
hann var tekinn með keis-
araskurði.
UNGT FÓLK 44

Í MIÐJU BLAÐSINS
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HEILSA
» Góð ráð fyrir haustið

» alger bjartsýnismaður
ÁRNI IBSEN

LEIKHÚS 
» Karlmennskan er ekkert grín

TÍSKA
» Skart með tilgang
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Alger bjart-
s‡nisma›ur

ÁRNI IBSEN

● heilsa ● tíska
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Skemmtilegast a›
elda saltfisk
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ÚTSALAN
ER HAFIN 

Í VERSLUNUM 
SKÍFUNNAR

Engin félagshyggjustjórn án VG
Þorleifur Gunnlaugsson bendir á að í
þjóðarpúlsi Gallup, á lokaspretti R-
listaviðræðnanna,
hafi VG mælst með
19% fylgi í Reykja-
vík. Enginn félags-
hyggjumeirihluti
verði myndaður í
borginni án
Vinstri
grænna.
UMRÆÐAN 22

VEÐRIÐ Í DAG

GUTTORMUR Hans tími er nú liðinn og
verður Guttormur felldur í dag enda ellin
farin að hrjá hann.

Húsdýragarðurinn:

Guttormur
felldur í dag
DÝRALÍF Guttormur, nautið ástkæra í
Húsdýragarðinum, verður felldur í
dag að sögn Margrétar Daggar
Halldórsdóttur, deildarstjóra dýra-
deildar Húsdýragarðsins.

Margrét segir enn fremur að
hann verði farinn áður en Húsdýra-
garðurinn verður opnaður í dag.

Guttormur er orðinn þrettán
vetra, sem þykir nokkuð mikið
þegar naut eiga í hlut. Hann er gigt-
veikur og stirður. Því hefur verið
ákveðið að fella hann nú áður en
vetur gengur í garð en Guttormur
er líkt og margt mannfólkið þyngri í
lund og limum yfir vetrartímann.

- jse

SNEMMA BEYGIST KRÓKURINN Þessi ungi piltur lækkaði meðaldur fulltrúa á hluthafafundi Burðaráss í gær þar sem hann sat sjálfsörugg-
ur á meðal þekktra stórlaxa úr viðskiptalífinu og fór yfir tillögur sem lágu fyrir fundinum. Bak við hann má meðal annars sjá athafna-
manninn Helga Magnússon og Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóra Landsbankans. Hvorki drengnum né öðrum fannst tilefni til að gera at-
hugasemdir við tillögurnar sem bornar voru upp og fólu í sér að Burðarási var skipt upp og sameinaður Landsbankanum og Straumi
Fjárfestingarbanka. Var það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Sjá síðu 28
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SVEITARSTJÓRNARMÁL Meirihluti bæj-
arstjórna Sandgerðis og Garðs
leggst gegn því að sveitarfélögin
verði sameinuð Reykjanesbæ í
almennri atkvæðagreiðslu 8. októ-
ber næstkomandi og hefur and-
staðan verið samþykkt í báðum
bæjarstjórnum.

„Mér þykir leitt að meirihlutar í
þessum sveitarstjórnum hafi ekki
setið á sér þar til niðurstöður sam-
einingarnefndar lægju fyrir, en
hún skilaði af sér í fyrradag,“ segir
Árni Sigfússon, bæjarstjóri  í
Reykjanesbæ. „Nefndin var reynd-
ar skipuð meirihlutamönnum sem
voru andvígir sameiningu. Samt
komst nefndin að þeirri niðurstöðu
að skynsamlegt væri að sameina
sveitarfélög á svæðinu. Þetta þykir
mér mjög merkilegt miðað við að
meirihluti nefndarmanna var fyrir

fram á móti sameiningu,“ segir
Árni Sigfússon. 

Árni kveðst andvígur því að
ganga hart fram í yfirlýsingum þar
til íbúar hafi kynnt sér málin, en
kynningarfundir verða í öllum
sveitarfélögunum þremur í lok
mánaðarins. „Þannig viljum við
standa að málum hér í Reykjanes-
bæ.“

Meirihluti bæjarstjórnar Garðs
segir í samþykkt sinni að hún telji
hagsmunum íbúanna best borgið
með því að Garður verði áfram
rekinn sem sjálfstætt sveitarfélag
enda sé staða þess sterk og fram-
tíðarmöguleikar miklir.

Í svipaðan streng er tekið í nýrri
bókun bæjarfulltrúa Sandgerðis.
Þar segir að eftir skoðun á kostum
og göllum sameiningar sveitar-
félaga á Suðurnesjum telji bæjar-

fulltrúarnir umrædda sameiningu
ekki tímabæra.

Í bókunum beggja sveitarstjórn-
anna er vakin athygli á mikilli
eftirspurn eftir íbúðalóðum og um-
talsverðri uppbyggingu á undan-
förnum árum. Með því að sameina
sveitarfélögin þrjú skerðist mögu-
leikar íbúanna til þess að hafa lýð-
ræðisleg áhrif á sitt næsta um-
hverfi. Íbúarnir eru jafnframt
hvattir til þess að kynna sér vel öll
rök málsins en þau er meðal annars
að finna á vefsíðum Garðs og Sand-
gerðis.

Íbúar í Garði og Sandgerði eru
um 1300-1400 í hvoru sveitarfélagi
en tæplega ellefu þúsund í Reykja-
nesbæ. Alls yrðu íbúarnir um
fjórtán þúsund í sameinuðu
sveitarfélagi.

johannh@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Halldór Ásgrímsson for-
sætisráðherra flutti í gær ávarp á
leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna í
New York.

Forsætisráðherra gat þess meðal
annars að á næsta ári væru sextíu
ár liðin frá því að Ísland öðlaðist
aðild að Sameinuðu þjóðunum. 

Halldór sagði að ekki væri nóg
að tryggja góð samskipti milli
landa. Jafn mikilvægt væri að
tryggja að stjórnvöld virtu mann-

réttindi eigin borgara. Það væri því
ánægjulegt að á þessum tímamótum
væri lögð áhersla á slíkar grund-
vallarhugmyndir í stofnsáttmála
samtakanna.

Forsætisráðherra lagði sérstaka
áherslu á stöðu þróunarríkja og
stofnun mannréttindaráðs og friðar-
nefndar. Hann fordæmdi hryðju-
verk og sagði að það væri skylda að-
ildarríkja Sameinuðu þjóðanna að
gera alþjóðasamning gegn hryðju-

verkum fyrir lok yfirstandandi alls-
herjarþings. Hann ítrekaði þá af-
stöðu sína að reynslan hefði sýnt að
breyta þyrfti samsetningu ríkja í
öryggisráðinu og lagði áherslu á að
því verki yrði lokið fyrir næstu ára-
mót.

Í dag tekur forsætisráðherra
þátt í hringborðsumræðum leiðtoga
um niðurstöður fundarins og næstu
skref.

- jh

Metsölulisti Amazon:

Sigur Rós í 
áttunda sæti
TÓNLIST Hljómsveitin Sigur Rós,
sem gaf nýlega út plötuna Takk, er
að gera það gott. Í netverslun
Amazon er listi yfir söluhæstu plöt-
urnar undanfarið og er Takk í átt-
unda sæti listans. Það hlýtur að telj-
ast mjög góður árangur því í níunda
og tíunda sæti listans eru „X&Y“,
hin nýja plata Coldplay, og „Americ-
an Idiot“, Grammy-verðlaunaplata
hljómsveitarinnar Green Day. Í
fyrsta sæti listans er „Chaos and
Creation in the Backyard“, hin nýja
plata Paul McCartney. Í netverslun-
inni CD Universe er Takk í sjöunda
sæti yfir söluhæstu plöturnar. 

Sigur Rós er núna í tónleika-
ferðalagi og í kvöld leikur hljóm-
sveitin í Óperuhúsinu í Boston.

- th

Leggjast gegn eigin
sameiningartillögu
Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, fur›ar sig á bókunum meirihluta
bæjarstjórnarmanna í Gar›i og Sandger›i gegn sameiningu sveitarfélaga á
Su›urnesjum, enda hafi nefnd á fleirra vegum komist a› annarri ni›urstö›u.

Halldór Ásgrímsson í ræðu hjá Sameinuðu þjóðunum í gær:

Vill breytt öryggisrá› fyrir árslok
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LEIKSKÓLAMÁL Stjórn Félags leik-
skólakennara hvatti leikskóla-
stjóra til þess að takmarka inn-
ritun barna, loka deildum eða
stytta opnunartíma frekar en að
láta ástandið sem nú hefur skap-
ast á leikskólum vegna manneklu
bitna á faglegu starfi og öryggi
barnanna.

Á fundi stjórnar félagsins sem
haldinn var í gær hvatti stjórnin
enn fremur sveitarfélög til að
eyrnamerkja ekki einum hópi
starfsmanna þær aukafjárveiting-
ar sem þau veita vegna ástands-
ins. Þá segir í áskorun fundarins
að vandinn verði ekki leystur til
frambúðar nema ríki og sveitar-

félög taki höndum saman og
hækki hlutfalli faglærðra eftir
einhverjum leiðum. Eins verði
sveitarfélög að leiðrétta laun leik-

skólastarfsfólks svo leikskólar
verði samkeppnishæfir við aðra
vinnustaði um starfsfólk.

Málið var einnig rætt í borgar-
ráði og á fundi menntaráðs í gær.
Stefán Jón Hafstein, formaður
beggja ráða, segir að ræddar hafi
verið skammtíma- og langtíma-
lausnir á þessum vanda. „Skamm-
tímalausnin felst aðallega í því að
flýta samningum við starfsmenn
og svo þarf að útfæra aukafjár-
veitinguna,“ segir Stefán Jón.
Hvað langtímalausnir snertir seg-
ir hann að verið sé að ræða mögu-
leika ófaglærðs leikskólastarfs-
fólks til að mennta sig til betri
kjara. - jse

Stjórnarandstaðan um framboðið til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna:

Hringlandaháttur stjórnvalda
STJÓRNMÁL „Ég tel að smáþjóð eins
og Ísland eigi því aðeins að sækj-
ast eftir sæti í öryggiráði Samein-
uðu þjóðanna að hún ætli sér
annað hlutverk en að stilla sér upp
við hliðina á voldugustu hernaðar-
veldunum heimsins eins og ríkis-
stjórnin hefur óneitanlega gert í
nánast öllum málum sem upp hafa
komið á undanförnum árum,“
segir Ögmundur Jónasson, þing-
flokksformaður Vinstri grænna.

„Athafnir stjórnvalda endur-
spegla hringlandahátt í þessu
máli. Þeir ráðherrar sem nú sitja í
ríkisstjórn eru þeir sömu og á sín-
um tíma áttu frumkvæði að því að
sækja um. Þeir láta reka í stefnu-
mótun sinni,“ segir Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir, formaður Sam-
fylkingarinnar. 

„Þetta verður kostnaðarsamt
og þegar er búið að bæta við

einum starfsmanni í fastanefnd-
inni í New York vegna aðildar-
umsóknarinnar,“ segir Ögmundur
Jónasson.

Davíð Oddsson utanríkisráð-
herra hefur ákveðið að láta Geir

Haarde, eftirmann sinn, um að
taka af skarið um það hvort Ísland
standi við framboð sitt til setu í
öryggisráði Sameinuðu þjóðanna
árin 2009 og 2010. 

- jh

STÓRSEKT FYRIR UMFERÐAR-
LAGABROT Hinn 1. september
síðastliðinn var 27 ára gamall
maður dæmdur í Héraðsdómi
Suðurlands til að greiða 250
þúsund króna sekt fyrir ítrekuð
umferðarlagabrot. Ákæran var
í fimm liðum og varðaði endur-
tekin ölvunar- og hraðaksturs-
brot, öll framin án tilskilinna
ökuréttinda. Ákærði missir
einnig ökuréttindi til tveggja
ára.

ÁTÖK Í SKÓLA Unglingspiltur í
Austurríki er í lífshættu eftir að
hafa orðið fyrir árás skólabróður
síns. Hann var stunginn í magann
með hnífi í slagsmálum á skóla-
lóðinni. Ekki er víst hvert upp-
hafið að slagsmálunum var en sá
sem var valdur að árásinni segist
hafa stungið í sjálfsvörn.

Alltaf einfalt

www.ob.is
14 stöðvar!

SPURNING DAGSINS
Magnús, hva› vilja Ernir í
gogginn?

„Ernir vilja að sjálfsögðu kúlaða grá-
sleppu að vestan í gogginn.“

Magnús Ólafs Hansson er félagi í Karlakórnum
Örnum sem gaf út matreiðslubókina Kórréttir á
dögunum.

AUSTURRÍKI

LÖGREGLUMÁL

DÓMSMÁL

N‡ju fasteignalánin
a› komast í vanskil
fieim fjölgar sem leita til Rá›gjafarstofu um fjármál heimilanna vegna n‡rra
fasteignalána. Forstö›uma›ur greiningar Íslandsbanka varar vi› húsnæ›is-
kaupum me› mikilli skuldsetningu. Búist vi› vaxtahækkun yfirdráttarlána.

HÚSNÆÐISLÁN „Fólk sem hefur
tekið þessi nýju húsnæðislán er
byrjað að leita til okkar,“ segir
Elna Sigrún Sigurðardóttir hjá
Ráðgjafarstofu um fjármál heim-
ilanna. Hún segir algengara að
þeir leiti til Ráðgjafastofunnar
sem tóku 100 prósenta húsnæðis-
lán en aðrir. 

Elna mælir með að skuldarar
leiti beint til lánardrottna sinna ef
þeir sjá fram á að eiga í erfiðleik-
um með afborganir af verð-
tryggðum lánum sem munu
hækka vegna verðbólgu. 

„Það er hins vegar nokkur
óvissa til dæmis með þessi nýju
fasteignalán sem eru svo nýtil-
komin að við vitum lítið um það
hvað bankarnir eru tilbúnir að
gera til að koma til móts við fólk
sem lendir í greiðsluerfiðleikum.“ 

Hækkandi verðbólga kemur til
með að hækka afborganir á verð-
tryggðum lánum, en stærstur
hluti þeirra er vegna húsnæðis-
kaupa. Hækkanir á verðtryggðum

lánum munu koma
verst við þá sem
skulda mest og
Elna segir ekki
mikið mega út af
bera til að vanskil
aukist.

„Ef boginn er
spenntur til hins
ýtrasta er hætta á
ferð, til dæmis ef
fólk lækkar í tekj-
um er hætta á að
það lendi í vanskil-
um.“

Ingólfur Bend-
er, forstöðumaður greiningar Ís-

landsbanka, segir að þegar hækk-
un verðtryggingar sé greind sjá-
ist vísbendingar um aukna eigna-
myndun almennings og að það
kosti greinilega meira að búa í
eigin húsnæði í dag en það gerði
fyrir þremur til fimm árum. 

Ingólfur segir að enn séu vissu-
lega til góðir fjárfestingarkostir,
en þá þurfi að velja hyggilega. 

„Ég myndi til dæmis hugsa mig
vel um áður en ég færi í húsnæð-
iskaup með mikilli skuldsetningu
að svo stöddu,“ segir Ingólfur.
„Það er talsvert um yfirspennt
eignarverð í hagkerfinu og við bú-

umst við að markaðurinn staðni
snemma á næsta ári. Þegar verð-
bólgan bætist við vænkast ekki
hagur skuldsettra íbúðakaup-
enda.“

Þá segir Ingólfur að einnig
megi eiga von á hækkun skamm-
tímavaxta, og þó svo að þorri
skulda landsmanna sé bundinn við
langtímavexti er yfirdráttur
landsmanna í bönkum um 60
milljarðar króna. „Þar skila
hækkanir á skammtímavöxtum
sér strax inn.“ 

bergsteinn@frettabladid.is

INGÓLFUR
BENDER Býst við
að yfirdráttarvext-
ir munu hækka. 

SKUGGAHVERFI FYRIR ÁRI Mikil uppbygging hefur átt sér stað í Reykjavík og fasteignaverð
aldrei verið hærra en Ingólfur Bender reiknar með stöðnun á fasteignamarkaði í byrjun
næsta árs. 
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LEIKSKÓLI Stjórn Félags leikskólakennara
lýsti yfir miklum áhyggjum yfir því ástandi
sem skapast hefði en stjórnin fundaði í
gær og sendi ráðamönnum tóninn.

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR Athafnir
stjórnvalda endurspegla hringlandahátt í
þessu máli.

ÖGMUNDUR JÓNASSON Ættum ekki að
bjóða fram nema við ætlumst annað fyrir
en að stilla okkur ávallt upp með herveld-
unum.

BAGDAD Ekkert lát er á manndrápum þar.

Sjálfsmorðsárásir í Írak:

Bló›ba› í
Bagdad
BAGDAD, AP Tveir bílar sprungu
með mínútu millibili í sjálfs-
morðssprengjuárásum í Bagdad
um hádegisbil í gær. Að minnsta
kosti sjö lögreglumenn létu lífið í
árásunum og þar með var tala lát-
inna orðin 31 þann daginn. Sams
konar sprenging fyrr um daginn
hafði valdið dauða 21 manns. Al-
Kaída hefur lýst ábyrgð á öllum
sprengingunum á hendur sér.
Varnarmálaráðherra Íraks brást
harkalega við og sagði að hvergi
yrði gefið eftir, ekkert pláss yrði
fyrir al-Kaída í Írak. ■

BORGAÐI EKKI BRÚSANN Lögregla
handtók bílstjóra á Sæbraut um
eftirmiðdaginn í gær en sá hafði
sett bensín á bifreið sína á nær-
liggjandi bensínstöð og ekið síðan í
burtu án þess að greiða fyrir. Að
sögn lögreglu er þetta tiltölulega
algengt. Alltaf er kært í málum
sem þessum og því lögð áhersla á
að handtaka bensíntökumennina.

FRÁ SLYSSTAÐ Vörubíllinn ók yfir á rauðu
ljósi. Hann var á leyfilegum hraða.

Árekstur við Kringlumýrabraut:

Vörubíllinn á
löglegum hra›a
LÖGREGLUMÁL Rannsókn á árekstri
vörubíls og strætisvagns á gatna-
mótum Suðurlandsbrautar og
Kringlumýrarbrautar bendir til
þess að vörubíllinn hafi ekið á um
55 til 57 kílómetra hraða. Áður
var talið að honum hefði verið
ekið á 80 kílómetra hraða. 

Að sögn Ómars Smára Ár-
mannssonar aðstoðaryfirlög-
regluþjóns er talið að vankantar
sem voru á bílnum við bifreiða-
skoðun hafi verið lagfærðir. Þó
hafi ekki verið farið með hann til
endurskoðunar.

Lögreglan hefur ekki fengið
staðfest hvort bíllinn var tryggð-
ur þegar slysið átti sér stað. Hins
vegar bendir allt til þess að hann
hafi farið yfir á rauðu ljósi.

- jse

Leikskólakennarar í Reykjavík uggandi vegna skorts á starfsfólki:

Loka deildum í ney›artilfellum
Blind Pavilion í Viðey:

Samningur
samflykktur
STJÓRNMÁL Menningar- og ferða-
málaráð Reykjavíkurborgar hefur
samþykkt drög að samningi við
Sigurjón Sighvatsson vegna Blind
Pavilion. Samkvæmt samningnum
verður verkið í Viðey næstu tvö
árin.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins
sátu hjá við afgreiðslu málsins, en
sögðu í bókun sinni að þótt þeir
fögnuðu því að Sigurjón Sighvats-
son vilji sýna verk Ólafs Elíassonar
á Íslandi, verði að fara „afar var-
lega í að úthluta takmörkuðum fjár-
munum menningar- og ferðamála-
ráðs til eigenda listaverka, fremur
en til listamannanna sjálfra.“
Stefnu í málunum vanti. - ss
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Me› KB Tekjuvernd er bili› brúa› sem myndast milli núverandi rá›stöfunartekna

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

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

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

vantrygg›/ur e›a oftrygg›/ur.

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

KB Tekjuvernd er hagkvæm vernd sem dregur úr launamissi sem kann a› ver›a

vegna sjúkdóma, örorku, andláts e›a starfsloka.

Kanna›u máli›!

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

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

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

 flínar a›stæ›ur.

KB Líftryggingar hf., Sóltúni 26, 105 Reykjavík

Allar persónutryggingar í KB Tekjuvernd koma frá KB lífi



Osama bin Laden:

Ekki lengur í 
Afganistan
KABÚL, AP Æðsti yfirmaður lög-
reglunnar í Afganistan segir að
Osama bin Laden, leiðtogi al-
Kaída hryðjuverkasamtakanna,
sé ekki lengur í
A f g a n i s t a n .
Hann segir að
ástæðan fyrir
því sé gríðar-
legur fjöldi
friðargæsluliða
frá Bandaríkj-
unum og Atl-
antshafsbanda-
laginu.

Innanríkis-
ráðherrann, Ali
Ahmad Jalali, segir að það sé
ómögulegt að bin Laden fari
huldu höfði í landinu heldur sé
talið líklegra að hann hafist við í
Pakistan. ■

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

62 62,3

112,14 112,68

75,75 76,17

10,157 10,217

9,719 9,777

8,114 8,162

0,5618 0,565

90,84 91,38

GENGI GJALDMIÐLA 15.09.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Lyfjafyrirtækið Invent Farma setur upp rannsóknar- og þróunardeild á Íslandi:

Fær úthluta› ló› í Vatnsm‡rinni
STJÓRNMÁL Borgarráð samþykkti
í gær tillögu um að íslenska
lyfjafyrirtækinu Invent Farma
yrði úthlutað lóð í Vatnsmýri ná-
lægt því svæði sem Háskólinn í
Reykjavík hefur fengið úthlut-
að. Fyrirhugað er að Invent
Farma setji þar upp rannsóknar-
og þróunardeild.

Dagur B. Eggertsson, formaður
skipulagsráðs Reykjavíkurborgar,
segir mjög ánægjulegt að sú
strategíska ákvörðun að bjóða Há-
skólanum í Reykjavík land í Vatns-
mýrinni sé þegar farin að laða
þangað fyrirtæki. Reiknað er með
30 til 40 starfsmönnum í um 2.000
fermetra húsnæði. 

Friðrik Steinn Kristjánsson,
stjórnarformaður Invent
Farma, segir að verið sé að bæta
við þróunarstarfsemi fyrirtæk-

isins með þessari uppbyggingu í
Vatnsmýrinni. Fyrir rekur In-
vent Farma tvær lyfjaverk-
smiðjur í Barcelona sem hafa
eitt sameiginlegt 60 manna þró-
unarteymi. „Okkur þykir stað-
setningin góð og það umhverfi
sem við sjáum að verði þarna
verður til að styrkja starfsem-
ina.“ Friðrik segir að starfs-
menn fyrirtækisins í Vatnsmýr-
inni verði íslenskir og spænskir. 

Spurður hvenær starfsemin
hefjist segir Friðrik að í ágúst á
næsta ári muni liggja fyrir
deiliskipulag og það muni því
verða eftir eitt og hálft til tvö ár
héðan í frá. - ss

New Orleans er a›
vakna af dvala
Borgarstjóri New Orleans bo›ar opnun stórra hluta borgarinnar í næstu viku.
Bush Bandaríkjaforseti flutti sjónvarpsávarp frá borginni í gærkvöld.
BANDARÍKIN, AP Ray Nagin, borgar-
stjóri New Orleans, lýsti því yfir í
gær að stórir hlutar borgarinnar
yrðu opnaðir fyrir aðgangi íbúa í
næstu viku. Gamli bærinn, Franska
hverfið, yrði opnaður viku eftir það.
„New Orleans-borg mun byrja að
draga andann á ný,“ sagði hann. 

Borgarstjórinn gat gefið þessa
tilkynningu út eftir að árangur var
farinn að verða sýnilegur í að koma
á rafmagni og gera við lagnakerfi.
Daginn áður voru birtar niðurstöð-
ur úr tilraunastofuprófunum sem
sýndu að þótt enn væri hættulega
mikið af sýklum og mengunarefn-
um í flóðvatninu væri loftið hættu-
laust til innöndunar.

Í hverfunum sem opnuð verða í
þessari fyrstu lotu bjuggu 182.000

af alls nærri hálfri milljón íbúa New
Orleans. Til stendur að opna
Franska hverfið 26. september.
„Franska hverfið stendur hátt uppi
og er þurrt og okkur virðast raf-
veitumál þar í góðu lagi,“ sagði
Nagin. „En þar sem sögulegt verð-
mæti þess er svo mikið viljum við
ganga fullkomlega úr skugga um að
allt sé í lagi áður en við setjum
strauminn aftur á, því ef eldur
kæmi upp þarna þar sem gömul
timburhúsin standa þétt saman
gætum við tapað á augabragði stór-
um hluta þess sem okkur er kært í
þessari borg,“ sagði hann.

Ferðaþjónusta hefur lengi verið
aðaltekjulind New Orleans, og
reyndar Louisiana-ríkis alls, og
Franska hverfið hefur verið þunga-

miðjan í þeim atvinnuvegi á svæð-
inu. En vegna þess hve borgin er öll
illa útleikin eftir fellibylinn, flóðið,
eldsvoða og gripdeildir er ljóst að
það mun taka ár að koma lífinu í
þessari „perlu Suðurríkjanna“ í
samt lag.

George W. Bush Bandaríkjafor-
seti, sem sætt hefur harðri gagn-
rýni vegna slælegra viðbragða
stjórnvalda við hamförunum, var
væntanlegur til New Orleans í gær
til að flytja þaðan sjónvarpsávarp
til þjóðarinnar, það fyrsta sem hann
flytur frá því hamfarirnar dundu
yfir. Búist var við að hann boðaði í
ávarpinu gríðarvíðtækar ráðstafan-
ir til að styðja við endurreisnar-
starfið.

audunn@frettabladid.is

Ekið greitt á Reykjanesbraut:

Tveir teknir
HRAÐAKSTUR Lögreglan í Keflavík
stöðvaði tvo ökumenn á Reykjanes-
brautinni árla í
g æ r m o r g u n .
Annar þeirra ók á
121 kílómetra
hraða og hinn á
118.

Báðir öku-
menn eiga von á
tuttugu þúsund
króna sekt ásamt
því að fá punkt í ökuleyfið. Kefla-
víkurlögreglan beinir nú athygli
sinni sérstaklega að hraðakstri á
annatímum á Reykjanesbrautinni.
Þess utan boðaði Keflavíkurlögregl-
an þrjá ökumenn með bifreiðar sín-
ar til skoðunar vegna vanrækslu á
aðalskoðun. ■

Bílddælingur á Bíldudal:

Greining um
rekstur tilbúin
ATVINNUMÁL Greiningunni sem At-
vinnuþróunarfélag Vestfjarða
hefur unnið að um rekstur Bílddæl-
ings, sem lagði niður starfsemi sína
í sumar, er lokið að sögn Shirans
Þórissonar, viðskipta- og markaðs-
ráðgjafa félagsins. Skýrslan verður
afhent Guðmundi Guðlaugssyni,
bæjarstjóra í Vesturbyggð, og tekin
til umræðu næsta miðvikudag.

Vesturbyggð fól Atvinnuþróun-
arfélaginu að vinna greininguna í
framhaldi af fundi sem haldinn var
á Bíldudal í sumar með þingmönn-
um kjördæmisins og bæjaryfirvöld-
um um atvinnumál bæjarins. - jse

Þýskur hjúkrunarfræðingur:

Saka›ur um 
29 mor› 
BERLÍN, AP Þýskur hjúkrunar-
fræðingur hefur verið ákærður
fyrir morð á 29 eldri sjúklingum
á sjúkrahúsi í Bæjaralandi.
Hjúkrunarfræðingurinn, sem er
26 ára, hefur verið ákærður
fyrir 16 morð, 12 manndráp og
eitt líknardráp og á yfir höfði
sér lífstíðarfangelsisdóm ef
hann verður fundinn sekur.

Sjúklingarnir sem létust voru
á aldrinum 40 til 94 ára og voru
17 konur og 12 karlmenn. Flest-
ir voru eldri en 75 ára en einnig
var um að ræða tvær alvarlega
veikar konur, 40 ára og 47 ára. ■

edda.is

Bókmenntahátíðin:
Lars Saabye Christensen 
les úr verkum sínum í 
IÐNÓ í kvöld klukkan 20 
- Allir velkomnir

Höfundurinn hlaut Bókmennta- 
verðlaun Norðurlandsráðs 2002 
fyrir Hálfbróðurinn og nú er 
komin út bókin Hermann, 
bráðskemmtileg og ljúfsár saga; 
Mannleg, hlý og fyndin.

„Meistaraverk“
– Páll B. Baldvinsson um Hálfbróðurinn

LÖGREGLUFRÉTTIR

BIN LADEN
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OPNUN ÚTSKÝRÐ Ray Nagin (lengst til vintri) útskýrir á blaðamannafundi í gær hvaða hverfi borgarinnar verði opnuð fyrst.

SAMFYLKING
STOFNFUNDUR KVENNAHREYF-
INGAR Nú um helgina verður
stofnuð kvennahreyfing Samfylk-
ingarinnar á Hótel Örk í Hvera-
gerði. Verkefni kvennahreyfing-
arinnar er meðal annars sagt vera
að hvetja og styðja konur til þess
að bjóða sig fram í stjórnmál.
Stofnfundurinn hefst klukkan 18 í
dag og lýkur á morgun klukkan
15.

BRETLAND

GRUNAÐIR UM ÁFORM UM
HRYÐJUVERK Sjö karlmönnum
var vísað úr landi í Bretlandi á
grundvelli laga um þjóðar-
öryggi. Nokkrir hinna hand-
teknu hafa verið ákærðir fyrir
fyrirhuguð hryðjuverk og eru
sagðir hafa ætlað að dreifa
rísíni, sem er eitt banvænasta
eitur sem til er. Yfirvöld hafa
staðfest að mennirnir hafi verið
handteknir í London og
Manchester.

HUGMYND UM HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK Í
VATNSMÝRINNI Borgarráð hefur samþykkt
tillögu um að Invent Farma fái lóð í ná-
grenni við Háskólann í Reykjavík. 

LEITA BRENNUVARGS Rannsókn
lögreglu á nýlegum íkveikjum í
Reykjavík stendur enn, að sögn
Ómars Smára Ármannssonar að-
stoðaryfirlögregluþjóns, þó að
sinni sé lítið hægt að upplýsa um
gang hennar. Fyrr í mánuðinum
voru á einni helgi fimm mögulegar
íkveikjur, þar af tvær á sama
staðnum, með sólarhrings millibili.

LÖGREGLA VIÐ
HRAÐAMÆLINGAR
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Rannsókn lögreglu á sjóslysi á Viðeyjarsundi:

Uppl‡sa um atbur›arásina
SJÓSLYS Í dag ætlar lögregla að
upplýsa um niðurstöður rann-
sóknar á slysi sem varð um síð-
ustu helgi þegar skemmtibátur ók
á Skarfasker á Viðeyjarsundi. Í
slysinu fórst 51 árs gömul kona og
34 ára maður er talinn af, en lík
hans hefur ekki enn fundist. Hjón
björguðust nokkuð slösuð og tíu
ára sonur þeirra lítið meiddur.
Maðurinn sem bjargaðist er eig-
andi bátsins.

Hörður Jóhannesson, yfirlög-
regluþjónn í Reykjavík, segir
margt hafa orðið til þess að ekki
hafi verið gefnar upplýsingar úr
rannsókninni til þessa, bæði þurfi
að ræða við aðstandendur fólks og

huga að rannsóknarhagsmunum.
„Nú reikna ég með að við segjum
eitthvað um hverju þetta hefur
skilað og hver atburðarásin var,“
segir hann.

Hlé hefur verið gert á form-
legri leit að manninum sem fórst í
slysinu um helgina, en að sögn
Jónasar Hallssonar aðstoðaryfir-
lögregluþjóns stendur til á laugar-
dag að framkvæma stórleit, líkt
og gert var eftir slysið. - óká

Smábátafélagið Snarfari:

Bænastund í
sta› hátí›ar
SJÓSLYS Stjórn smábátafélagsins
Snarfara hefur fallið frá afmælishá-
tíð í tilefni af 30 ára afmæli félags-
ins sem halda átti næsta sunnudag. 

Eigandi bátsins sem fórst á Við-
eyjarsundi aðfaranótt síðasta laug-
ardags var í félaginu og er félögum
því frekar boðið til bænastundar í
félagsheimili Snarfara klukkan tvö
á sunnudaginn. „Minnst verður
þeirra látnu, Friðriks Ásgeirs Her-
mannssonar og Matthildar Harðar-
dóttur, og beðið fyrir heilsu þeirra
sem komust lífs af,“ segir á vef fé-
lagsins. Hafþór Lyngberg Sigurðs-
son, formaður Snarfara, segir að
lagður verði blómsveigur á slys-
staðinn ef veður leyfir. - óká

Vinsælt og hagnýtt 3ja kvölda námskeið um
öll helstu grundavallaratriði stafrænna
myndavéla og meðferð stafrænna mynda í tölvu.

• Stillingar stafrænna myndavéla
• Stærðir og upplausn mynda
• Myndir færðar yfir í tölvu
• Skipulag myndasafns í tölvu
• Heimaprentun / framköllun
• Myndir skrifaðar á CD/DVD
• Frágangur mynda í tölvupósti
• Grundvallarlagfæringar
• Vinsælt, ókeypis myndvinnslu-

forrit á Netinu tekið fyrir

Verð: kr. 15.000, (Innifalin er ný kennslubók á íslensku).

Næsta námskeið hefst mánudagskvöldið 19. september

S T A F R Æ N A R  M Y N D A V É L A R

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • Sími: 544 2210 • www.tsk.is • skoli@tsk.is

Gætir þú hugsað þér að nota
heimasíma um netið? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga Íslendingar að sækjast
eftir sæti í Öryggisráði Sam-
einuðu þjóðanna?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

19,6%

80,4%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN
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LÖGREGLUFRÉTTIR

VALT OG FÓR 50 METRA Bíll með
ökumanni og farþega fór út af
veginum á Hólmahálsi skammt
frá Eskifirði í fyrrakvöld. Bíllinn
endastakkst og valt síðan fimm-
tíu metra niður hlíðina. Ökumað-
ur slapp með minniháttar meiðsl
og farþegi með skrámur. Lög-
reglan á Eskifirði segir að báðir
hafi verið í bílbelti.

RÁÐSTEFNA

CLINTON BÝÐUR ÓLAFI RAGNARI
Bill Clinton, fyrrverandi forseti
Bandaríkjanna, hefur boðið Ólafi
Ragnari Grímssyni forseta að taka
þátt í viðamikilli alþjóðlegri ráð-
stefnu. Hún verður haldin í New
York, stendur í tvo daga. Ýmsir
þjóðleiðtogar og forystumenn í al-
þjóðamálum, vísindum og viðskipt-
um sækja ráðstefnuna.

Kristin Halvorsen undir smásjá vinstrimanna:

Vilja ekki slá miki› af kröfum
STJÓRNMÁL Kristín Halvorsen,
formaður Sósíalíska vinstri-
flokksins í Noregi, verður að
bera hvert fótmál í stjórnar-
myndunarviðræðum við Verka-
mannaflokkinn og Miðflokkinn
undir flokksnefnd sem skipuð
hefur verið henni til leiðsagnar.

Félögum á vinstrivængnum
er í mun að Halvorsen slái ekki
of mikið af kröfum flokksins við
gerð stjórnarsáttmála. Þeim er
einkum annt um að flokkurinn
semji ekki af sér varðandi and-
stöðu við utanríkisstefnu
Bandaríkjanna, olíuborun í
Barentshafi og ýmis önnur um-
hverfismál.

Jens Stoltenberg, formaður
Verkamannaflokksins, hefur
aftur á móti fengið ótakmarkað
umboð flokksins til stjórnar-
myndunarviðræðna. Honum er
jafnframt treyst til að leggja
mat á það hvort niðurstaða við-
ræðnanna teljist fullnægjandi
fyrir flokkinn. 

Verkamannaflokkurinn hefur
61 þingsæti, Sósíalíski vinstri-
flokkurinn 15 og Miðflokkurinn
11 þingsæti á bak við sig í
stjórnarviðræðunum sem fram
fara á Soria Moria-ráðstefnu-
miðstöðinni í Osló.

- jh

NORSKIR FLOKKSFORMENN Í STJÓRNAR-
MYNDUN Halvorsen, Stoltenberg og Haga
hafa mismunandi umboð flokka sinna.

ATVINNULEYSI Undanfarin fjögur
ár hafa að jafnaði um 300 manns
verið án atvinnu á Akureyri en á
sama tíma hefur atvinnuástand-
ið verið með ágætum í flestum
nágrannasveitarfélögunum.

Ófaglært starfsfólk er á milli
70 og 80 prósent þeirra sem eru
án atvinnu á Akureyri og hátt í
þriðjungur er í aldurshópnum 16
til 24 ára. Aldurshópurinn 60 til
70 ára er einnig fjölmennur og
konur eru í miklum meirihluta
atvinnulausra á Akureyri.

Mikill fjöldi atvinnulausra á
Akureyri hefur leitt til þess að
frá áramótum hefur hvergi
mælst meira atvinnuleysi en á
Norðurlandi eystra og er það nú
2,5 prósent en einungis 1,4 pró-

sent í öðrum landshlutum utan
höfuðborgarsvæðisins.

Björn Snæbjörnsson, formað-
ur Einingar-Iðju, segir að rekja
megi atvinnuleysið á Akureyri
til samdráttar í iðnaði og úr-
vinnslu landbúnaðarafurða.
„Margir stórir vinnustaðir hafa
á undanförnum árum lagt upp
laupana og aðrir hafa dregið úr
starfseminni. Á sama tíma hefur
mjög lítið af nýjum störfum
skapast á Akureyri fyrir
ófaglært fólk. Það sem okkur
vantar er stór vinnustaður í
Eyjafirði til að taka við þessu
fólki en þó ýmsar hugmyndir
hafi komið fram er ekki sjáan-
legt að úr rætist í náinni fram-
tíð,“ segir Björn.

Helena Þ. Karlsdóttir, for-
stöðumaður Svæðisvinnumiðlun-
ar Norðurlands eystra, tekur í
sama streng og segir fátt til bjarg-
ar annað en stór vinnustaður þar
sem ungt ófaglært starfsfólk get-
ur fundið sér starfsvettvang. „Því
er heldur ekki að neita að lítill
munur er á lægstu launum ófag-
lærðs starfsfólks og atvinnu-
leysisbótum og það hvetur fólk
kannski ekki til að grípa fyrstu
störfin sem bjóðast. Sem betur fer
er fólk sjaldnast mjög lengi án
atvinnu og flestir fá ný störf
innan þriggja mánaða. Vandinn er
fyrst og fremst skortur á stórum
vinnustað og lítil fjölbreytni í
starfsframboði á Akureyri,“ segir
Helena. kk@frettabladid.is
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Fátt anna› til bjargar
en stór vinnusta›ur
A› jafna›i hafa um 300 manns veri› án atvinnu á Akureyri undanfarin ár.
Megni› af flví fólki er ungt ófaglært starfsfólk og konur eru í miklum meirihluta.

BJÖRGUNARSVEITARFÓLK Í SLÁTURTÍÐ Þrátt fyrir að fjöldi fólks sé án atvinnu á Akureyri þurfti Norðlenska að grípa til þess ráðs að fá
félaga úr björgunarsveitinni Súlum á Akureyri til aðstoðar í sláturtíðinni sem nú stendur yfir.

BÁTURINN HÍFÐUR UPP VIÐ VIÐEY
Skemmtibáturinn sem fórst á Við-

eyjarsundi um síðustu helgi var rétt
tæpra tíu metra langur, af Silksö-gerð,

en myndin er af því þegar hann var
hífður upp á laugardag. 





RÁÐUNEYTI Forstöðumenn ríkisins
á vegum ráðuneyta eru nú 222, að
því er fram kemur í vefriti fjár-
málaráðuneytisins. Frá því í febr-
úar á síðasta ári hefur þeim fækk-
að um þrjá forstöðumenn. 

77 prósent forstöðumanna eru
karlar, eða 172, og 23 prósent eru
konur, eða 50. Hlutfall kvenna í
stöðu forstöðumanns hefur aukist
um eitt prósentustig frá því í febr-
úar 2004, sem útskýrist af því að
forstöðumennirnir þrír sem hafa
hætt voru allir karlmenn. 

Í utanríkisráðuneyti, landbún-

aðarráðuneyti, viðskiptaráðuneyti
og umhverfisráðuneyti eru engar
konur starfandi forstöðumenn, né
heldur hjá Hagstofunni, en þar
starfar einn forstöðumaður. Hæst
er hlutfall kvenna í stöðu for-
stöðumanns hjá forsætisráðu-
neytinu, en þar eru þrjár af fimm
forstöðumönnum konur. Næst-
hæst er hlufall kvenna í stöðu for-
stöðumanns hjá félagsmálaráðu-
neytinu, tæp 43 prósent.

Sigríður Anna Þórðardóttir
umhverfisráðherra segir að engin
forstöðumaður hafi verið ráðinn í

hennar tíð. „Það er ein ráðning
sem ég hef staðið að, sem var end-
urráðning.“ Hún segir að mjög vel
sé staðið að jafnréttismálum í
ráðuneytinu. Tveir skrifstofu-
stjórar af fjórum séu konur og
þegar litið sé til nefndarstarfs séu
um þrjátíu prósent nefndarmanna
á vegum ráðuneytisins konur. „Ég
held að megi segja að þegar málin
eru skoðuð, hefur þetta ráðuneyti
staðið framarlega. Þetta eru hins
vegar mál sem þurfa alltaf að
vera til skoðunar, við vitum það.“

Valgerður Sverrisdóttir við-
skiptaráðherra segir að af fjórum
forstöðumannsstöðum ráðuneyt-
issins komi hún ekki að ráðningu
þriggja, heldur sé það mál stjórn-
ar stofnana. Hún segir að bæði
orkugeirinn og fjármálageirinn
séu ansi mikil karlaveldi. „Þetta
atvinnulífstengda starf og stofn-
anir eru mjög karllægar. Ég er
ekki sérstaklega stollt yfir þess-
ari útkomu í mínum stofnunum,
en við ráðningu hef ég lagt mikla
áherslu á að fara faglega í hlutina
og skoða allar umsóknir með já-
kvæðu hugarfari.“

Hvorki náðist í Davíð Oddsson
utanríkisráðherra né Guðna
Ágústsson landbúnaðarráðherra.

svanborg@frettabladid.is
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JERÚSALEM, AP Hæstiréttur Ísraels
felldi í gær dóm um múrinn á Vest-
urbakkanum í andstöðu við dóm
Alþjóðadómstólsins í Haag, sem
komst að þeirri niðurstöðu að múr-
inn væri brot á réttindum Palest-
ínumanna og ætti að rífa.

Hæstiréttur Ísraels komst hins
vegar að þeirri niðurstöðu að
færa ætti þá hluta múrsins sem
valda Palestínumönnum ónauð-
synlegum þjáningum. Rétturinn
skipaði varnarmálaráðuneytinu
að færa þá hluta múrsins sem ein-
angra palestínska íbúa í fimm
þorpum nálægt landnemabyggð-
unum Alfei Menashe, þar sem um
fimm þúsund manns búa.

Ísraelar halda því fram að
hinum 680 kílómetra langa múr,
sem stendur meðfram Vesturbakk-
anum, sé ætlað að koma í veg fyrir
árásir Palestínumanna. Palestínu-
menn segja hins vegar að múrinn,
sem reyndar er sambland af
gaddavír, steypu og girðingum, sé
ólögmæt landtaka og komi í veg
fyrir að þúsundir Palestínumanna
geti komist að beitarsvæðum, skól-
um, til vinnu og leitað læknis-
aðstoðar. - sda
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HLUTI MÚRSINS Á VESTURBAKKANUM
Hæstiréttur Ísraels komst að þeirri
niðurstöðu að færa þyrfti þá hluta

múrsins sem valdi Palestínumönnum
ónauðsynlegum þjáningum.

Ný hryðjuverkalög undirbúin í Bretlandi:

Var›hald án ákæru í flrjá mánu›i
LONDON, AP Breska ríkisstjórnin til-
kynnti í gær að hún myndi styðja
tillögur lögreglu um að grunuðum
hryðjuverkamönnum verði haldið í
gæsluvarðhaldi í þrjá mánuði án
ákæru í staðinn fyrir tvær vikur
eins og nú er leyfilegt.

Mannréttindasamtök hafa
gagnrýnt breytingarnar og segja
þær hrópandi óréttlæti.

Innanríkisráðuneytið hefur lagt
fram drög að frumvarpi um
hryðjuverkalög og vonast til að
þingið samþykki þau fyrir árslok.
Stjórnarandstöðuflokkunum hefur
verið boðið að bregðast við drög-
unum.

Lögreglan segir að tvær vikur

séu ekki nægilega langur tími til
að undirbúa mál gegn grunuðum
hryðjuverkamönnum. Máli sínu til
stuðnings bendir lögreglan á að oft
sé þörf á að fínkemba mikið magn
tölvugagna.

Ef nýju hryðjuverkalögin verða
samþykkt verður lagt bann við
óbeinni hvatningu til hryðjuverka
og er ætlunin að ná til öfgasinnaðra
múslimapresta sem lofa hryðju-
verk og tæla til sín áhrifagjörn
múslímsk ungmenni. - sda

EFTIR HRYÐJUVERKIN 7. JÚLÍ Bresk
yfirvöld vilja leyfa að grunuðum
hryðjuverkamönnum sé haldið í þrjá
mánuði án ákæru í stað tveggja
vikna eins og nú.

KYNJASKIPTING Í FORSTÖÐUMANNAHÓP RÍKISINS
Ráðuneyti Karlar Konur Samtals
Forsætisráðuneytið 2 3 5
Menntamálaráðuneytið 35 19 54
Utanríkisráðuneytið 4 – 4
Landbúnaðarráðuneytið 10 – 10
Sjávarútvegsráðuneytið 5 1 6
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 33 10 43
Félagsmálaráðuneytið 8 6 14
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 25 8 33
Fjármálaráðuneytið 20 1 21
Samgönguráðuneytið 8 1 9
Iðnaðarráðuneytið 7 1 8
Viðskiptaráðuneytið 4 – 4
Hagstofa Íslands 1 – 1
Umhverfisráðuneytið 10 – 10
Samtals 172 50 222

Kynjaskipting 77% 23% 100%

Hæstiréttur Ísraels um múrinn á Vesturbakkanum:

Vill láta færa hluta múrsins

HAGSTOFA ÍSLANDS Aðeins einn forstöðu-
maður. Ekki kona.

UMHVERFISRÁÐUNEYTI Tíu gegn
engri konu eru í forsvari þar.

UTANRÍKISRÁÐUNEYTI Fjórir karlmenn 
en engin kona.

Fimm rá›uneyti 
án kvenstjórnenda
Af 222 forstö›umönnum ríkisins eru fimmtíu konur, jafnmargar og í febrúar
2004. Engar konur eru forstö›umenn á vegum Hagstofu Íslands, utanríkis-, land-
búna›ar-, vi›skipta- og umhverfisrá›uneytisins. Körlum hefur fækka› um flrjá.
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GRILLPARTÝ. Glansandi nýir bílar í boði hjá Toyota um helgina.

www.toyota.is

Þau verða glansandi, Toyota grillin, í skemmtilegu grillpartýi hjá Toyota á 
Nýbýlaveginum um helgina. Á staðnum verður allur Toyota flotinn: Avensis, 
Corolla, Yaris, RAV4 og Land Cruiser. Eðalvagnar frá  Lexus verða líka á svæðinu og 
flottustu hjólin frá Yamaha kveikja í mönnum. 

Grilluð dagskrá: Tilboð og veitingar. 
•  Öllum seldum bílum þessa helgi fylgir handfrjáls búnaður
•  Þeir sem reynsluaka um helgina eiga möguleika á að vinna Playstation Portable
•  Í boði er 90% lán í nýjum bílum og 50% afsláttur af lántökugjaldi hjá Glitni
•  Sérlegir grillmeistarar Toyota grilla fyrir gesti  

Opið laugardag frá 12-16 og sunnudag frá 13-16

 Komdu, sjáðu, reynsluaktu og njóttu!

Toyota 
Nýbýlavegi 4
KÓPAVOGUR
Sími 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
AKUREYRI
Sími: 460-4300

Toyotasalurinn
Njarðarbraut 19
REYKJANESBÆR
Sími: 421-4888

Toyotasalurinn
Fossnesi 14 
SELFOSS 
Sími: 480-8000



IMELDA MARCOS Fyrrum forsetafrú Filipps-
eyja var í uppnámi er hún svaraði spurn-
ingum fréttamanna um skartgripasafn sitt
sem ríkisstjórn Filippseyja hefur gert upp-
tækt. Fyrirhugað er að selja skartgripi
hennar á uppboði hjá Christie’s í London,
en safnið er talið vera að minnsta kosti
600 milljóna króna virði.
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Atvinnuleysi stóreykst í kjölfar fellibylsins Katrínar:

Tæplega 70 flúsund atvinnulausir
WASHINGTON, AP Um það bil 68.000
Bandaríkjamenn eru atvinnu-
lausir eftir að fellibylurinn reið
yfir strendur Mexíkóflóa. Þetta
eru mun fleiri einstaklingar en
þeir sem misstu vinnu í kjölfar
hryðjuverkanna í New York 11.
september 2001. Um er að ræða
hæstu tölur í áratug.

Á sama tíma hefur verðbólga
í Bandaríkjunum hækkað um
hálft prósent í kjölfar hækkunar
olíuverðs, en þær hækkanir
voru farnar að hafa áhrif á verð-
bólgu áður en fellibylurinn náði
ströndum. Hagfræðispár benda
til þess að þessar afleiðingar

hamfaranna muni ekki valda
kreppu í landinu, en hagfræð-
ingar hafa þó varað við að þess-
ar spár standist ekki ef olíuverð
haldi áfram að hækka.

Hreinsunarastarf í New
Orleans gengur betur en spáð var
í fyrstu. Nú er nálægt helmingur
borgarinnar undir vatni og dælur
anna um þrjátíu milljón lítrum á
sólarhring. Starfið mun þó taka
nokkra mánuði enn, að sögn borg-
arstjórans, Ray C. Nagin. ■

Kosningar haldnar 
í skugga ofbeldis
Sögulegar kosningar ver›a haldnar í Afganistan á sunnudag, en flá ver›ur
bæ›i kosi› til flings og 34 sveitarstjórna. Talíbanar í landinu hóta a› koma í
veg fyrir kosningarnar. Fimmtungur Afgana á kjörskrá er talinn vera læs.

KABÚL, AP Bandarísk mannrétt-
indasamtök segja að afganskur
almenningur sé óttasleginn
vegna sögulegra þingkosninga
sem haldnar verða á sunnudag.
Samtökin eiga þó von á því að
framkvæmd kosninganna verði
áfallalaus.

Frambjóðendur eru nú á loka-
sprettinum þar eð engin opinber
barátta verður leyfð frá og með
deginum í dag og fram að kosn-
ingum. Margir þeirra hafa
notast við tákn til þess að auð-
kenna sig, en aðeins tæplega
fimmtungur Afgana á kjörskrá
mun vera læs.

Stjórnvöld í Afganistan
vonast til þess að kosningarnar
verði til þess að styrkja barátt-
una gegn hreyfingu talíbana,
sem hótað hefur að koma í veg
fyrir kosningarnar. 

Vinnu við kosningaundirbún-
ing hefur miðað hægt þar sem
flestir innviðir samfélagsins
hafa skaðast í áralöngum stríðs-
rekstri. Starfsmenn hafa meðal
annars þurft að flytja kosninga-
seðla til 6.200 kjörstaða á ösnum,
hestum og úlföldum. Rúmlega
100.000 lögreglu- og hermenn
munu standa vakt víðs vegar um
landið til þess að tryggja að
kosningarnar fari fram löglega
og óhindrað.

Samkvæmt skýrslu alþjóð-
legra mannréttindasamtaka hafa
margir kvenkyns frambjóðendur
átt í erfiðleikum með að ferðast
um og halda framboðsræður.
Kosningastjórar hafa einnig
tekið 21 frambjóðanda af kjör-
skrá vegna meintra tengsla við

vopnaðar uppreisnarhreyfingar.
Margir Afganar óttast að enn séu
margir ofbeldismenn á kjörskrá.

„Ekki eru til neinar kosningar
sem eru fullkomnar að mínu
viti,“ segir Ronald Neumann,
sendiherra Bandaríkjanna í
Afganistan. Neumann kveður
kosningarnar munu verða lykil-
atriði í sögu Afganistan. „Árang-

ur kosninganna verður senni-
lega best mældur eftir því hvort
afganska þjóðin verður sátt við
trúverðugleka framkvæmdar-
innar,“ segir Neumann enn
fremur.

Um 2.800 manns eru í fram-
boði til þings og önnur 3.000 eru
í framboði til 34 sveitarstjórna.

saj@frettabladid.is

GLÆPAGENGI STÖÐVUÐ Spænska
lögreglan hefur brotið upp 29
skipulögð glæpagengi það sem af
er árinu og handtekið hundruð
manna sem grunaðir eru um allt
frá eiturlyfjasmygli og yfir í man-
sal. Gengin störfuðu á strandlengj-
unni við Costa del Sol. Þetta eru
fleiri glæpagengi en upprætt voru
allt árið í fyrra.

Forseti Úkraínu:

Ekki skori›
úr um eitrun
KÍEV, AP Fyrrum yfirmaður úkra-
ínsku leyniþjónustunnar segir að

enn sé ósannað að
Viktor Jústsjenkó
hafi orðið fyrir dí-
oxíneitrun. Pappírar
hafi borist erlendis
frá en enn hafi forset-
inn ekki gengist undir
rannsókn í Úkraínu.

Y f i r m a ð u r i n n
fyrrverandi, Oleks-
andr Tursjinóv, sagði
af sér eftir að Júst-
sjenkó rak forsætis-
ráðherrann Júlíu

Tímósjenkó.
Jústsjenkó veiktist í aðdraganda

forsetakosninganna í fyrra og var í
kjölfarið sagður hafa orðið fyrir
verulegri díoxíneitrun. Varð það
þess valdandi að hann þurfti að taka
sér hlé frá kosningabaráttunni í fá-
einar vikur. ■

SPÁNN
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VIKTOR
JÚSTSJENKÓ
Andlit forset-
ans er sagt
bera merki
eitrunarinnar.

Formannsefni Íhaldsflokksins:

Kallar Blair 
einræ›isherra
LONDON, AP Kenneth Clarke, sem
sækist eftir formannsembætti
breska Íhaldsflokksins, lofaði í
ræðu í gær að leiða flokkinn til

sigurs í næstu kosn-
ingum og kallaði
Tony Blair, forsætis-
ráðherra landsins,
um leið einræðis-
herra.

Kenneth Clarke,
fyrrum fjármálaráð-
herra, þykir líkleg-
astur til að taka við
af núverandi for-
manni flokksins,
Michael Howard.
Clarke sagði að rík-
isstjórn Blairs hefði
rýrt gildi stjórn-

mála, kallaði hann tækifærissinna
og sagði hann upptekinn af útliti
fremur en innihaldi. ■
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HREINSUNARSTARF Stórvirkar
vinnuvélar þarf til þess að ganga
frá milljónum rúmmetra af braki.

MILOSEVIC OG EIGINKONA HANS, MIRJ-
ANA MARKOVIC Markovic mætti ekki fyrir
rétt og hefur handtökuskipun á hendur
henni verið gefin út.

Eiginkona Milosevic:

Mætti ekki
fyrir rétt
BELGRAD, AP Mirjana Markovic, eig-
inkona fyrrum forseta Júgóslavíu,
Slobodan Milosevic, mætti ekki
fyrir rétt vegna ákæru um spillingu
og var gefin út handtökuskipun á
hendur henni gefin í kjölfarið. 

Markovic er í sjálfskipaðri út-
legð í Rússlandi en hún flúði land
árið 2003 rétt áður en hún var
ákærð fyrir að hafa gefið barn-
fóstru barnabarns síns og yfir-
mönnum í kommúnistaflokk hennar
lúxusíbúðir sem voru í eigu ríkisis-
ins.

Lögfræðingur Markovic sagði að
hún hefði ekki þorað að mæta fyrir
rétt vegna ótta við að verða hand-
tekin. Hún er talin hafa verið öflug-
ur bakhjarl eiginmanns síns á
valdatíma hans. ■

SURAYA EBADI Ebadi er einn frambjóðenda í þingkosningum í Afganistan á sunnudaginn.
Hér sést hún halda framboðsræðu, umkringd fjölmiðlafólki.

KENNETH
CLARKE Sækist
eftir formanns-
embætti hjá
Íhaldsflokkn-
um og kallar
Blair einræðis-
herra.
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Ósakhæfir öryggisgæslusjúklingar á Sogni:

Hafa flurft a› bí›a vikum saman
HEILBRIGÐISMÁL „Þess eru dæmi að
ósakhæfir öryggisgæslusjúkling-
ar hafa þurft að bíða, jafnvel vik-
um saman, eftir að komast inn
því deildin hefur verið yfirfull,“
segir Magnús Skúlason, yfir-
læknir á réttargeðdeildinni að
Sogni.

Að undanförnu hefur einn
sjúklingur verið vistaður í her-
bergi sem alla jafna er notað fyr-
ir heimsóknir, viðtöl og kennslu,
þar sem deildin er yfirfull. Jón
Kristjánsson heilbrigðisráðherra
segir að deildin fái ekki aukafjár-
magn, enda um tímabundið
ástand að ræða. Forsvarsmenn
réttargeðdeildarinnar hafa lengi

barist fyrir stækkun hennar en
ekki fengið jákvæð svör enn sem
komið er.

„Við römbum á brúninni núna,
því einn sjúklingur fór frá okkur
í dag,“ sagði Magnús við Frétta-
blaðið í gær. „Hinu ber að halda
til haga, að þegar einstaklingur
er dæmdur ósakhæfur þá skyld-
ar dómurinn okkur að taka við-
komandi inn. Dómurinn er ekkert
að velta fyrir sér hvort við höfum
pláss eða ekki. Fyrr en síðar hlýt-
ur að koma að því að deildin verð-
ur of lítil.“ -jss

Úrskurðarnefnd almannatrygginga og Tryggingastofnun:

Afgrei›sla flestra kærumála sta›fest
HEILBRIGÐISMÁL Úrskurðarnefnd
almannatrygginga staðfesti af-
greiðslu Tryggingastofnunar í 72
prósentum þeirra kærumála sem
nefndin úrskurðaði í á síðasta ári.
Hún kvað upp úrskurð í 287
kærumálum á árinu og staðfesti
afgreiðslu TR í 206 málum. 

Þetta kemur fram í nýju yfir-
liti frá úrskurðarnefndinni fyrir
árið 2004. 

Flestir úrskurðir sem kveðnir
voru upp á árinu 2004 voru vegna
almennrar örorku. Þeir voru 54
talsins. 44 mál voru vegna bif-
reiðakostnaðar. Mál vegna slysa-
trygginga voru 39, vegna tann-
læknakostnaðar 36 og sjúklinga-
trygginga 27. 

Skráðar kærur á árinu 2004
voru 374 og fjölgaði um 50 mál
frá fyrra ári. Alls voru 55 kærur
dregnar til baka, í langflestum
tilvikum vegna þess að afgreiðsla
Tryggingastofnunar var endur-
skoðuð og henni breytt eftir að

kæra barst. Á árinu afgreiddi úr-
skurðarnefndin tíu beiðnir um
endurupptöku kærumála, synjaði

beiðni í sjö tilvikum en sam-
þykkti endurupptöku í þremur
tilvikum. ■

Sjávarhiti í Eyjafir›i
olli tugmilljóna tjóni
Lú›ueldisstö› Fiskeyjar í fiorlákshöfn ver›ur lög› ni›ur innan skamms. Hl‡n-
un sjávar vi› Dalvík kosta›i fyrirtæki› 75 milljónir króna. Fyrirtæki› einblínir
nú á sei›aútflutning til Noregs og Kína.

FISKELDI „Við sjáum ekki fram á að
geta starfrækt eldisstöðina í Þor-
lákshöfn öllu lengur þannig að við
munum leggja hana niður innan
tíðar,“ segir Arnar Freyr Jónsson,
framkvæmdastjóri Fiskeyjar
ehf., sem einnig er með eldis-
stöðvar á Dalvík og Hjalteyri.
Fimm manns vinna við stöðina og
vonast Arnar Freyr til að sem
flestir þeirra geti unnið þar áfram
en hún verður væntanlega leigð
undir lax- eða bleikjueldi.

Fiskey varð fyrir verulegu
áfalli í fyrra en þá fóru 300 þús-
und seiði forgörðum vegna hlýn-
unar sjávar við Dalvík en þaðan
er sjórinn tekinn í eldiskerin.
Þessi hlýnun kostaði fyrirtækið
um 75 milljónir króna að sögn
Arnars Freys. Til að bregðast við
þessu verður áframeldið í Þor-
lákshöfn lagt niður en þeim mun
meira lagt upp úr seiðaútflutn-
ingi.

„Við framleiðum meira en
helming allra lúðaseiða í heimin-
um,“ segir Arnar Freyr,“ og engin
breyting verður þar á þó stöðin
loki í Þorlákshöfn. Við höfum
klakfiskastöð okkar á Dalvík, þar
sem hrygningin fer fram, en svo
fer seiðaframleiðslan fram í stöð
okkar á Hjalteyri. Í Þorlákshöfn
er svo áframeldið þar sem lúðan
var alin upp í slátursstærð, þá er
hún um fimm kíló og það tekur
um 3-4 ár að ná henni í þá stærð.“

Arnar segir mörg tækifæri
blasa við í seiðaútflutningi því
markaðurinn fari vaxandi í Nor-
egi sem síðustu ár hefur verið

helsti útflutningsmarkaður
Fiskeyjar. Á síðasta ári voru
einnig seld 25 þúsund seiði til
Kína og nú eru viðræður í gangi
um að seld verði allt að 200 þús-
und seiði þangað síðar í haust.

Ekki er þó allt lúðueldi úr sög-

unni hér á landi því Silfurstjarnan
er með lúðueldi við Axarfjörð.
Benedikt Kristjánsson fram-
kvæmdastjóri segir að þeir hafi
byrjað á lúðueldinu fyrir tæpu ári
og eru nú með 50 þúsund lúður í
kerjum. jse@frettabladid.is

RÉTTARGEÐDEILDIN Magnús Skúlason
yfirlæknir segir að fyrr en síðar hljóti að
koma að því að deildin verði of lítil.

HROGNATAKA Starfsmenn Fiskeyjar kreista hrogn úr lúðu í Klakfisksstöðinni á Dalvík.

TRYGGINGASTOFNUN Flestir úrskurðirnir vegna almennrar örorku.
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Erling Ólafsson, dýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun:

Mikil fækkun flökkufi›rilda
SKORDÝR Lítið sem ekkert hefur
borist af flökkufiðrildum hingað til
lands seinni part sumars og í
haust, að sögn Erlings Ólafssonar,
dýrafræðings hjá Náttúrufræði-
stofnun Íslands. 

„Mjög lítið sem ekkert hefur
borist hingað í ár og það sama á við
um Færeyjar,“ segir Erling. Hann
bætir við að orsökin sé ekki kunn,
en undanfarin ár hafi allmargar
tegundir borist hingað frá og með
miðjum ágúst. „En nú hafa ekki
komið neinar gusur eins og venjan
hefur verið á þessum tíma árs. Oft
hefur verið um athyglisverðar
fiðrildaheimsóknir að ræða frá
hinum ýmsu Evrópulöndum.“ ■

Forsætisráðherrar meirihluta sambandslanda í Þýskalandi:

Heita Merkel stu›ningi
ÞÝSKALAND, AP Forsætisráðherrar
ellefu af sextán sambandslöndum
Þýskalands, sem allir eru í flokki
með Angelu Merkel, hétu því í
gær að leggjast á eitt með henni,
verði hún kanslari, við að koma
nauðsynlegum efnahagsumbóta-
ráðstöfunum í gegnum þingið. Til-
gangurinn með þessari afdráttar-
lausu samstöðuyfirlýsingu var að
telja kjósendur á að kjósa stjórn-
arskipti nú um helgina.

Meðal þess sem gerði ríkis-
stjórn jafnaðarmanna og græn-
ingja erfitt fyrir að koma sínum
umbótaáætunum í framkvæmd
var að þær þurftu að fást sam-
þykktar í efri deild þingsins, Sam-
bandsráðinu, en í því eiga sæti
fulltrúar stjórna sambandsland-

anna. Allt síðasta kjörtímabil voru
flokksbræður Merkel þar í meiri-
hluta. Í þýska sambandslýðveld-
inu hefur oft sýnt sig að héraðs-
höfðingjarnir láti sérhagsmuni
eigin héraðs ganga fyrir heildar-
hagsmunum ríkisins, jafnvel þótt
sami flokkur sé við völd bæði í
héraði og í höfuðborginni. Af
þessari ástæðu þykir yfirlýsing
þeirra nú hafa vægi í baráttunni
um atkvæðin. 

„Þýskaland þarf á skýrri
stefnu að halda, sem byggir á
skýrum meirihluta. Stjórnarskipti
í Berlín eru nauðsynleg fyrir
Þýskaland til að binda enda á
hörmulega stefnu „rauð-grænu“
stjórnarinnar,“ segir í yfirlýsingu
héraðsleiðtoganna. - aa

Sveitarstjórnir Dana
gætu breyst verulega
Útlit er fyrir a› stóru flokkarnir, Venstre og Sósíaldemókratar, missi tökin í
mörgum sveitarfélögum í næstu kosningum. Nú sitja fulltrúar flessara tveggja
flokka í 219 af 271 borgar- og bæjarstjórasæti. Kosi› ver›ur eftir tvo mánu›i.

DANMÖRK Samkvæmt skoðanakönn-
un sem Jyllands-Posten birti í vik-
unni bæta jafnaðarmenn við fylgi
sitt í höfuðborginni, fengju nú rúm
30 prósent atkvæða sem er aukn-
ing um 4 prósentustig. Venstre
flokkurinn heldur sínum 19 pró-
sentum atkvæða. Hins vegar bætir
Radikale Venstre töluvert við fylgi
sitt og fengi nú tæp 15 prósent at-
kvæða en fékk í síðustu kosningum
8,5 prósent. 

Jafnaðarflokkurinn ásamt Sós-
íalíska þjóðarflokkurinn og Eining-
arlistanum stendur að núverandi
meirhluta í höfuðborginnni. En
þeir tveir fyrrnefndu hafa lengi
starfað saman í Kaupmannahöfn
og er fylgisaukning jafnaðarmanna
nú rakin til fylgistaps Sósíalíska
þjóðarflokksins.

Ritt Bjerregaard, borgarstjóra-
efni jafnaðarmanna, er sá fram-
bjóðandi sem flestir Kaupmanna-
hafnarbúar vilja að setjist í sæti
borgarstjóra eftir kosningar eða 26
prósent samkvæmt þessari sömu
könnun. Þetta gerist á sama tíma
og fylgi flokks hennar mælist með
minnsta fylgi í 5 ár. Athygli vekur
að fjórði hver kjósandi í Kaup-
mannahöfn kærir sig ekki um að
Søren Pind, borgarstjóraefni
íhaldsmanna, verði borgarstjóri.
Er þessi slæma niðurstaða rakin til
tillögu hans um að innflytjendum
sem gerast brotlegir við lögin í
þriðja skipti skuli vísað úr landi. 

Útlit er fyrir að kosningin í Ár-
ósum verði einna mest spennandi.
Við síðustu kosningar lauk 70 ára
valdatíð jafnaðarmanna í borginni
þegar íhaldsmenn unnu sigur. Nú
er útlit fyrir að mjótt verði á
munum og gæti svo farið að
Radikale Venstre verði í oddastöðu
við myndun meirihluta. Talið er að

jafnaðarmenn myndu gefa eftir
borgarstjórastólinn til að komast í
meirihluta á nýjan leik. 

Í Álaborg er ekki reiknað með
að dragi til tíðinda. Jafnaðarflokk-
urinn hefur haft tögl og hagldir í
borginni síðan 1925 og mun vafalít-
ið gera áfram næstu fjögur ár. Lík-
legt er að flokkurinn sigri einnig í

Óðinsvéum en þó gætu íhaldsmenn
sett strik í reikninginn.

En þar sem enn eru tveir mán-
uðir í kosningar eru flokkarnir
ekki byrjaðir á að auglýsa stefnu-
mál sín og frambjóðendur. Margt á
því eftir að gerast áður en Danir
ganga að kjörborðinu.

kristjans@frettabladid.is
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LITFEGURÐ Flækingarnir sem borist hafa hingað til lands hafa sumir hverjir verið æði
litskrúðugir.

KAUPMANNAHÖFN Ritt Bjerregaard, borgarstjóraefni jafnaðarmanna er sá frambjóðandi
sem flestir Kaupmannahafnarbúar vilja að setjist í sæti borgarstjóra eftir kosningar eða 26
prósent samkvæmt þessari sömu könnun.

MERKEL OG STOIBER Angela Merkel,
kanslaraefni kristilegu flokkanna, og Ed-
mund Stoiber, sem sjálfur er einn af hér-
aðshöfðingjunum voldugu; hann er for-
sætisráðherra Bæjaralands.
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Kvenfélag nefnt eftir Maggnúsi
Maggnús Víkingur
Grímsson skrifar Magn-
úsarnafni› sitt me›
tveimur G-um. Hann
hóf starfsævina í vél-
smi›ju í fiorlákshöfn en
áformar nú a› reisa
millahverfi á Flú›um.

„Ég á mér nafna, kvenfélag á Sel-
fossi, og er heiðursfélagi í því,“
segir Maggnús Víkingur Grímsson
athafnamaður, sem sagði frá
áhuga sínum á Kádiljákbifreiðum í
Fréttablaðinu á laugardag. Marga
lesendur rak í rogastans þegar
þeir sáu Maggnúsarnafnið á prenti
því hinn viðtekni ritháttur nafns-
ins er jú með einu géi.

Upphaf þess að Maggnús fór að
skrifa nafnið sitt með tveimur
géum má rekja 38 ár aftur í tím-
ann, þegar hann var sextán ára og
hét bara Magnús eins og þúsundir
annarra Íslendinga. „Ég vann þá í
vélsmiðju í Þorlákshöfn og merkti
hlutina sem ég smíðaði með stöf-
unum MAGG,“ segir Maggnús.
Skömmu síðar hitti hann latínu-
fróðan mann sem sagði honum að
orðið magnus væti latneskt og
þýddi „mikið“. Upp frá því velti
hann vöngum yfir hvers vegna
orðið væri borið fram á annan veg
en rithátturinn gaf tilefni til og af-

réð í framhaldinu að skrifa nafnið
sitt með tveimur géum. Það varð
ekki til að draga úr ákvörðuninni
að útlendingar eru líklegri til að
fara rétt með framburð Magnúsar-
nafnsins þegar géin eru tvö.
Maggnús hefur lengi átt í sam-
skiptum við útlendinga, ekki síst
starfs síns vegna, en hann stóð
lengi í innflutningi og framleiðslu
á efni til garðskálagerðar. 

Maggnús er enn með einu géi í
þjóðskrá en báða rithætti nafnsins
er að finna í símaskránni. Er það
öðrum til hægðarauka. 

Flestir sem skrifa nafn Maggn-
úsar gera það rétt, enda þekkja
þeir kauða, en rithátturinn hefur
alið af sér annað vandamál. „Ég
skrifa oft nöfn annarra með tveim-
ur géum af því að mér er það
tamt,“ segir Maggnús og bætir við
að sonur hans tíu ára sé farinn að
skrifa föðurnafn sitt með tveimur
géum og það án nokkurs þrýstings
fá pabbanum. 

En Maggnús er ekki eini
Maggnúsinn á landinu. „Þannig
er að fyrir nokkrum árum frétti
ég af góðum konum á Selfossi
sem komu saman á veitingahúsi
til að stofna kvenfélag. Ég ákvað
að hringja í þjóninn og bað hann
um að færa þeim hvítvínsglas
með kveðju frá aðdáanda. Svo
hringdi ég hálftíma síðar og lét
færa þeim stjörnuljósakokteil
með kveðju frá Maggnúsi. Um
það leyti voru konurnar að
ákveða nafn á félagsskapinn og

sögðu allar í kór að félagið skyldi
heita Maggnús og slógu í borð.“ 

Maggnús var svo gerður að
heiðursfélaga í kvenfélaginu og er
á leið til Kúbu með konunum í
haust.

Annars er að miklu að huga hjá

Maggnúsi þessa dagana „Ég ætla að
reisa millahverfi á Flúðum en ég
bjó í fjórtán ár í hreppnum og er
eiginlega kominn heim. Sveitungar
mínir segja að nú sé Björgólfur
kominn heim,“ segir Maggnús og
hlær. bjorn@frettabladid.is

Það heyrir til tíðinda þegar þekkt-
ar hljómsveitir koma saman á ný
eftir hlé og því má það teljast
stórfrétt að Skriðjöklar frá Akur-
eyri ætli að leika á Players í Kópa-
vogi annað kvöld. 

Dansleikurinn er liður í hljóm-
leikaferðinni Hugvit og fegurð
sem staðið hefur með hléum frá
1999 og er sjálfsagt ekki ofmælt
að þar fari lengsta hljómleikaferð
tónlistarsögunnar.

„Ég lofa stemningu eins og hún
gerist best enda
er maður fullur
orku þegar
maður gerir
þetta svona
s j a l d a n , “
segir Ragn-

ar sót Gunnarsson, söngvari
Skriðjökla. Hann hlakkar vita-
skuld til að troða upp í Kópvogin-
um og segir alla gömlu smellina á
efnisskránni. „Svo tökum við önn-
ur í bland. Skriðjöklar hafa jú ver-
ið kallaðir hljómsveitin sem syng-
ur á tíu tungumálum, þannig að
allir ættu að finna eitthvað við sitt
hæfi.“

Ragnari telst til að um fimmtán
manns hafi starfað í Skriðjöklum í
rúmlega tuttugu ára sögu sveitar-
innar en ásamt honum hafa staðið í
stafni frá upphafi þeir Jakob Jóns-
son gítarleikari og Jón Haukur
Brynjólfsson bassaleikari. Ekki er
að sjá á þeim að hartnær aldar-
fjórðungur sé liðinn síðan sveitinni
var hleypt af stokkunum og sjálfur
segir Ragnar þá félagana alltaf
jafn hressa og glæsilega.

Hann bætir við að gestir
Players eigi von á góðu því

hljómsveitin hafi æft í
heilar fjórar klukku-

stundir fyrir ballið en
það þykir óvenju-

löng æfing á
þeim bæn-

um. - bþs

Hljómleikaferð Skriðjöklanna heldur áfram:

Lofa stemningu eins
og hún gerist best

„Menn þurfa að fara gera það upp
við sig hvort sækja eigi um aðild að
ráðinu eða ekki,“ segir Jóhann Geir-
dal, skólastjóri og bæjarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar í Reykjanesbæ um
hvort Ísland eigi að sækjast eftir
sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóð-
anna eða ekki. 
„Svo þurfa menn líka að horfa í
kostnaðinn og spyrja hvað þetta
kostar og hvað við fáum til baka,“
segir hann. 
En þó svo að Jóhann leggi til að þar
til bær stjórnvöld taki á sig rögg í
málinu og ákveði sig liggur hann
ekki á eigin skoðun. „Ég sé ekki
nokkra ástæðu til að við séum að
sækja um aðild að öryggisráðinu.
Utanríkisstefna Íslands er lítið frá-
brugðin utanríkisstefnu Bandaríkj-
anna og það er engin ástæða til að
Bandaríkjamenn séu að fá aukaat-
kvæði á silfurfati.“

JÓHANN GEIRDAL 

Eigum ekki 
a› sækja um

FRAMBOÐ TIL ÖRYGGISRÁÐSINS

SJÓNARHÓLL
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„Á haustin er alltaf rosalega mikið
að gera hér á vinnustaðnum,“ segir
Bára Magnúsdóttir eigandi Jazz-
ballettskóla Báru. Á áttunda hun-
drað nemendur stunda nám í list-
dansi við skólann en Bára rekur
einnig líkamsræktarstöð. „Það
nýjasta hjá okkur eru lokaðir hópar
fyrir yngra fólkið sem er að laga
holdafarið,“ segir Bára en tilraun
með slíka hópa var gerð í vor og
gafst mjög vel að hennar sögn.
Umfang skólans er orðið slíkt að
Bára er að mestu hætt að kenna
sjálf. „Nú kenni ég bara kennurun-
um og er meira í brúnni að stýra
þessu,“ segir Bára sem hefur eytt
síðustu sumrum í að skoða landið.
„Ég er hætt að fara á Spánar-

ströndina en maður gerir það aftur
seinna,“ segir hún en í sumar ferð-
aðist hún um Austfirði og fannst
það stórbrotið landslag. „Ég hélt ég
væri búin að búa á Íslandi svo
lengi og þekkti það svo vel en það
er ótrúlegt að það er alltaf hægt
að finna leiðir sem maður hefur
ekki séð. Ég er bara farin að hafa
áhyggjur af því að mér endist ekki
aldur til að skoða allt landið,“ segir
Bára í léttum tón en hún og maður
hennar eiga palljeppa með svoköll-
uðu camperhúsi á pallinum. „Það
er rosalega íslenskt sport að vera á
svona bíl og geta verið hvar sem
er,“ segir Bára hrifin af þessum
ferðamáta en hún fór í fyrstu slíku
ferðina í sumar. 

Hætt a› kenna og komin í brúna
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? BÁRA MAGNÚSDÓTTIR Í JAZZBALLETTSKÓLA BÁRU

nær og fjær

OR‹RÉTT„ “
XL

„Ef stofna þarf pólitískan
flokk til að koma þessum
sjónarmiðum á framfæri og
gæta hagsmuna listamanna í
samfélaginu verður það gert.“

KJARTAN ÓLAFSSON, PRÓFESSOR

VIÐ LISTAHÁSKÓLANN, UM AÐSTÆÐ-

UR ÍSLENSKRA LISTAMANNA. MORG-

UNBLAÐIÐ.

Út af me› dómarann!

„Því miður er alltof neikvætt
viðhorf til handboltadómara á
Íslandi. Það fælir kannski frá.“

HÁKON B. SIGURJÓNSSON, FOR-

MAÐUR DÓMARANEFNDAR HSÍ, UM

DÓMARASKORT Í HANDBOLTANUM.

FRÉTTABLAÐIÐ.
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Miðaldra maður trylltist við Smáralind

Hætti sér 
of nálægt

lúxusjeppa

Braut hnéskel
á 11 ára
dreng

Börnin í Hólmavíkurhreppi:

Eki› í skólann
á Nissan Patrol
Ekki ætti að væsa um börnin á
Langadalsströnd í Hólmavíkur-
hreppi þótt leið þeirra í skólann sé
löng og stundum torfær yfir há-
veturinn. Hreppurinn hefur fest
kaup á bifreið af gerðinni Nissan
Patrol til að aka þeim til og frá
skóla en slíkir bílar eru með þeim
flottustu og öflugustu á jeppa-
markaðnum. Má því ætla að þar
fari einn glæsilegasti skólabíll
landsins og jafnvel þótt víðar
væri leitað. 

Netmiðillinn Strandir greinir
frá bílkaupunum og einnig því að
jeppinn góði er árgerð 2001 og
kostaði 3,1 milljón króna. Er hann
annar tveggja skólabíla í Hólma-
víkurhreppi og mun Þórði Hall-
dórssyni hafa verið falið að aka
honum.

- bþs

MAGGNÚS VÍKINGUR GRÍMSSON Auðveldar útlendingum að bera fram nafn sitt með
því að skrifa tvö gé í nafninu.
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Íslenskir matvælaframleiðendur
ættu fyrst og fremst að höfða til
sælkera ætli þeir að gera sig gild-
andi á Bandaríkjamarkaði að mati
bandaríska blaðsins New York
Times. 

Blaðið fjallaði um íslenskt eld-
hús á síðum sínum á miðvikudag og
gefur þeim matvælaframleiðendum
sem hyggja á útrás nokkur hollráð,
til dæmis hvað beri að forðast. Að
mati blaðamanns mun kæstur
hákarl, hvalkjöt, og „lamba-
kjöt þurrkað yfir taðreyktu
sparði“ falla í grýttan
jarðveg ytra. Þá telur
hann óráð að bjóða upp
á reyktan lunda þar

sem flestir Bandaríkjamenn tengi
hann við sæt tuskudýr. 

Eftirspurnin eftir lífrænt rækt-
uðum og vistvænum matvælum
hefur aldrei verið meiri, segir í
greininni, og lykillinn er að höfða til
þeirra sem gera miklar kröfur til
matar síns. Í þeim efnum bera

lambakjöt,
fiskur og

mjólk-
u r a f -

urðir af í íslenska búrinu. „Hafrar
hafa aldrei inn fyrir munn lambsins
komið, hvað þá sýklalyf, og gyllt og
fituríkt smjör er framleitt úr mjólk
kúa af stofni frá landnámsöld,“
segir blaðamaður. Þá þykir skyrið
eiga góða möguleika á að slá í gegn
ef rétt er haldið á spilunum. 

Nokkur ljón eru hins vegar í
vegi, til dæmis þykja hvalveiðar Ís-
lendinga rýra hið umhverfisvæna
orð sem af landinu fer og ekki hugn-
ast greinarhöfundi sú tiktúra að
hafa mjólkurafurðirnar í íslenskum
umbúðum, enda þekkja fæstir
smjör fyrir smjör á annarri tungu
en sinni eigin. 

- bs

New York Times fjallar um íslenskt eldhús:

Íslenskur matur flykir sælkerum sambo›inn

MANHATTAN-EYJA New York Times telur að íslenska lambakjötið geti selst eins og heit-
ar lummur meðal sælkera. 

REYKA VODKA Vodkað er framleitt í
Borgarnesi og markaðssett sem íslenskt
gæðavodka í Evrópu og Ameríku.

Reyka vodka rýkur út:

Heklu, lunda og
Geysi flakka›
Hundrað flöskur af íslenska
Reyka vodkanu voru ekki fyrr
komnar í hillur Fríhafnarinnar í
Leifsstöð í síðustu viku en þær
höfðu verið keyptar að sögn
Hlyns Sigurðssonar, innkaupa-
stjóra Fríhafnarinnar. Vodkað
mun hafa vakið áhuga jafnt Ís-
lendinga og útlendinga á leið um
Leifsstöð.

Reyka vodkað er framleitt af
William Grants & Sons í Borgar-
nesi og er markaðssett sem ís-
lenskt eðalvodka í Bandaríkjun-
um og Evrópu. Flaskan er ræki-
lega merkt Íslandi og skreytt í
bak og fyrir, meðal annars með
gömlum teikningum af Heklu,
Geysi og lunda. Talið er að það
eigi ekki síst þátt í vinsældum
drykkjarins í Leifsstöð.

Þeir sem ekki eru á leið utan í
bráð en vilja festa kaup á eðal-
vodkanu, eða bara lunda- og
hveraskreyttri vodkaflösku,
verða að láta sér lynda að bíða þar
til í nóvember en þá kemur Reyka
vodka í verslanir ÁTVR.

- bs 

MIKKABLÖÐRUR TIL SÖLU Fyrsti Dis-
neyland-skemmtigarðurinn í Kína var opn-
aður á dögunum í Hong Kong. Í baksýn
má sjá kastala Þyrnirósar.



Umbætur andvana fæddar 
Vonir stó›u til a› á sextugasta afmælisári Sameinu›u fljó›anna yr›u sam-
flykktar ví›tækar umbætur á stofnuninni sem myndu búa hana í stakk til a›
standast kröfur tímans. Ágreiningur um flær reyndist of mikill til a› fla› tækist.

Frá því að Sameinuðu þjóð-
irnar voru stofnaðar fyrir
60 árum hafa þær vaxið

bæði í stærð og áliti. Meginhlut-
verk þeirra er enn að stuðla að
friði í heiminum. En margt hefur
líka grafið undan áliti fólks á
stofnuninni. Öryggisráðið er oft
margklofið innbyrðis og lengi hef-
ur verið deilt um hvernig það
skuli skipað. Í þeim tilvikum sem
þó hefur tekizt að taka ákvörðun
um tilteknar aðgerðir í nafni SÞ
hafa þessar aðgerðir oft strandað
á því að of seint var gripið til þeir-
ra, of fáir friðargæzluliðar sendir
á vettvang og þannig mætti lengi
telja. Árangurinn af starfsemi SÞ
hefur verið áþreifanlegri á öðrum
sviðum, svo sem að stuðla að betri
vernd mannréttinda og bættum
lífskjörum, en þessum verkefnum
sinna sérhæfðar undirstofnanir
samtakanna, svo sem Alþjóðaheil-
brigðisstofnunin, WHO. 

Umbótatillögur spanna vítt svið
Á undanförnum árum hafa marg-
ítrekað komið fram áskoranir um
umbætur á Sameinuðu þjóðunum.
Skiptist þar mjög í tvö horn hvaða
skilning menn vilja leggja í þá
kröfu. Bæði þeir sem vilja að SÞ
hafi auknu hlutverki að gegna í al-
þjóðamálum og hinir sem vilja
takmarka starfssvið þess, svo
sem eingöngu við mannúðarstörf,
nota hugtakið „umbætur“ um þær
breytingar sem þeir vildu sjá
gerðar á stofnuninni. Hugmyndir
sem komið hafa fram um þetta
efni spanna allt frá því að leggja
beri SÞ alfarið niður, til hug-
mynda um að þær verði fullburða
alheimsstjórn.

Af hálfu stjórnsýslukerfis SÞ
sjálfra var fyrstu hugmyndavinn-
unni um umbætur á stofnuninni
hrint af stað fljótlega eftir að nú-
verandi framkvæmdastjóri, Kofi
Annan, tók við embætti árið 1997.
Meðal þess sem helzt hefur verið
nefnt í þessu sambandi er að breyta
samsetningu Öryggisráðsins; að

gera stjórnsýslu SÞ gegnsærri,
ábyrgari og skilvirkari og gera
samtökin almennt lýðræðislegri. Af
öðrum vinsælum umbótatillögum
má nefna að setja beri alþjóðlegan
toll á alla vopnaframleiðslu.

Í framhaldi af svonefndri Þús-
aldaryfirlýsingu SÞ árið 2000 var
á leiðtogafundi samtakanna fyrir
tveimur árum samþykkt að stefna
að því að samþykkja víðtækar
umbætur nú á 60 ára afmælisár-
inu. Í marz 2005 kynnti Annan
ítarlegar umbótatillögur sem unn-
ar voru á þessum grundvelli. Í
þeim segir meðal annars: „Laga
þarf Sameinuðu þjóðirnar að
breyttum tímum með aðferðum
sem áður þóttu óhugsandi og hing-
að til óþekktu hugrekki og hraða.“ 

En vonir um að þær næðu fram
að ganga tóku þó fljótt að blikna.
Á tillögurnar skyggði djúpstæður
ágreiningur milli hinna ýmsu
ríkjahópa, milli ríku iðnríkjanna
og fátæku þróunarlandanna, og
innbyrðis milli ríkjanna sem mest
fé leggja fram til starfsemi SÞ. Til
að bæta gráu ofan á svart hafa
ásakanir um misferli og spillingu
í stjórnkerfi SÞ í tengslum við
hina svonefndu „olíu fyrir mat“-
áætlun SÞ í Írak komið mjög upp
á yfirborðið einmitt nú í aðdrag-
anda leiðtogafundarins, þar sem
til stóð að teknar yrðu tímamóta-
ákvarðanir um aukið og breytt
hlutverk SÞ á 21. öld. Í dag verður
afgreidd lokaályktun 60 ára af-
mælisleiðtogafundar samtakanna.
Vegna áðurnefnds ágreinings
segir fátt í henni um hvernig þau

verði bezt í stakk búin til að stand-
ast kröfur tímans.

Óþol Bandaríkjamanna
Þann 17. júní í sumar samþykkti
Bandaríkjaþing lög um að skera
framlög Bandaríkjanna til SÞ
niður um helming fram til ársins
2008 ef ekki yrði tilteknum skil-
yrðum fullnægt um breytingar á
starfsháttum stofnunarinnar.
John Bolton, nýr sendiherra
Bandaríkjanna hjá SÞ, lagði fram
breytingartillögur í hátt í 500
liðum við þær umbótatillögur sem
Annan lagði fram í vor. Þessi
harkalega stefna Bandaríkja-
manna gagnvart SÞ er reyndar
ekki ný, en hún náði nýju hámarki
með þessu. Bandaríkin hafa árum
saman stundað að neita að standa
við greiðslur til SÞ af pólitískum
ástæðum – og vegna fyrirvara um
tryggingar fyrir því að féð hverfi
ekki í óskilvirkni- og spillingarhít.
Bandarískir ráðamenn hafa lengi
átt bágt með að umbera það sem
þeir álíta vera óskilvirkt skrif-
finnskubákn, sem þar að auki
framleiði ályktanir sem gangi
gegn hagsmunum Bandaríkjanna
(og skjólstæðings þeirra Ísraels). 

Ríkisstjórn George W. Bush
hefur beitt sér gegn stofnun Al-
þjóðastríðsglæpadómstólsins,
ekki viljað undirrita alþjóðasátt-
mála um aðgerðir gegn loftslags-
breytingum, gegn pyndingum,
gegn jarðsprengjum og fleira. Og
ákvörðun Bush-stjórnarinnar um
að gera innrás í Írak án þess að
hafa til þess umboð SÞ hefur bæði
grafið undan trúverðugleika SÞ
og ýtt undir sannfæringu margra
minni þjóða um mikilvægi þess að
styrkja SÞ til þess einmitt að þær
geti veitt meintum yfirgangi
bandaríska heimsveldisins mót-
stöðu.

20

Fiskey ehf. mun á næstu mánuðum loka
lúðueldisstöð sinni í Þorlákshöfn. Þá verður
ein slík stöð eftir en Silfurstjarnan er með
áframeldisstöð í Axarfirði. Lúðueldi hefur farið
stigvaxandi hér á landi og nú er svo komið að
jafnmikið er til af villtri lúðu og eldislúðu. 

Hvernig fer lúðueldi fram?
Á sérstakri klakfiskastöð eru hrognin kreist úr
lúðunni og því næst eru þau frjóvguð á seiða-
stöð en eftir fjórtán daga eru hrognin orðin
að svokallaðri kviðpokalirfu. Einum og hálfum
mánuði eftir hrygningu er svo farið að fæða
lúðuseiðin.
Í Noregi, Færeyjum, Skotlandi og
Hjaltlandseyjum fer lúðueldi fram í eldiskví-
um en aðstæður til þess hér á landi eru frem-
ur óhagstæðar þar sem firðir eru óvarðir fyrir
úthafi og óstöðugleiki auðveldlega sett strik í

reikninginn. Því er frekar notast við eldisker
hér á landi. 

Lúðueldi á Íslandi
Rannsóknir með lúðueldi hófust
hér á landi árið 1987 en þá var
stofnað fyrirtækið Fiskey, sem
lengst af hefur verið eina fyrirtækið
sem tileinkað er þessari starfsemi. Tíu
árum síðar varð svo Fiskey framleiðslufyrir-
tæki. Það var bæði með seiðaeldi og einnig
með áframeldi þar sem lúðan var alin í slátr-
unarstærð en þá vegur hún um fimm kíló. 
Nú er svo komið að lúðustofninn í Norður-
Atlantshafi er talinn vera um tvö þúsund tonn
en það er svipað magn og framleitt er með
eldisaðferðinni. Mesta lúðueldið fer fram í
Noregi en Norðmenn vinna mest með seiði
frá Íslandi. 

Hvar eru helstu markaðirnir?
Helstu markaðir fyrir lúðu eru á Bretlandi og
Bandaríkjunum en lúðuseiði eru aðallega flutt
út til Noregs. Nú síðustu ár hefur markaður
fyrir þau einnig verið að opnast í Kína. Einnig
eru seiði seld til Færeyja og Skotlands.

FBL GREINING: LÚÐUELDI

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ
LANDSFRAMLEIÐSLAN Á MANN Á JAFNVIRÐISGILDI Í
BANDARÍKJADÖLUM 2000 TIL 2004 

Heimild: Hagstofa Íslands.
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Aukin skjálftavirkni
í Kverkfjöllum

■ RAGNAR STEFÁNSSON

SPURT & SVARAÐ 

Aukin skjálftavirkni í norðanverðum
Vatnajökli upp á síðkastið hefur
vakið athygli. Það er einkum svæð-
ið í kringum Kverkfjöll sem hefur
verið að bæra á sér. Ragnar Stef-
ánsson er jarðskjálftafræðingur á
Veðurstofu Íslands.

Hvað segir þessi aukna virkni
okkur?
„Við höfum verið að fara yfir þessa
virkni upp á síðkastið. Hún virðist
fyrst og fremst vera í nágrenni við
Kverkfjöll. Þetta er heldur meiri
virkni en við höfum séð alveg síðan
árið 1998, en það ber að geta þess
að tæknin sem við höfum í dag er
mun nákvæmari og næmari en sú
sem við unnum með þá.“

Er eldgos fyrirsjánlegt á svæðinu?
„Það er ekkert sem bendir til þess
að gos sé í uppsiglingu á þessum
slóðum. Þetta eru hreinlega of litlar
hreyfingar til þess að hægt sé að

boða slíkt. Svæðið er þó allt mjög
virkt eldsvæði og því er full ástæða
til þess að fylgjast vel með.“

Hverjar eru hugsanlegar afleið-
ingar goss á þessu svæði?
„Það eru hvað mestar líkur á því að
vatnsflaumurinn muni finna sér leið
norður í land. Fyrst og fremst er
það Jökulsá á Fjöllum sem hlypi.
Ólíklegt er að þetta vatn finni sér
leið austur úr, það er að segja inn
að Kárahnjúkum.“

RAGNAR STEFÁNSSON
JARÐSKJÁLFTAFRÆÐINGUR

16. september 2005  FÖSTUDAGUR
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AUÐUNN ARNÓRSSON
auðunn@frettabladid.is
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OFT NEFNDAR 
UMBÓTAHUGMYNDIR:
… að breyta samsetningu Öryggisráðs-

ins svo að það endurspegli betur 
alþjóðakerfi nútímans 

… að gera stjórnsýslu SÞ gegnsærri,
ábyrgari og skilvirkari

… að gera samtökin almennt 
lýðræðislegri

BUSH OG ANNAN Forseti Bandaríkjanna og framkvæmdastjóri SÞ gera sér mjög ólíkar hugmyndir um það hvert hlutverk SÞ skuli vera.

Jafn miki› til af villtri og eldislú›u



Ný veiddur 

humar!

599599
kr/pokinn

Humar 500 gr.Humar 500 gr.

allt í matinn á einum stað
www.netto.is • Verð birt með fyrirvara um prentvillur
Gildistími frá 15. sept til 18. sept eða meðan birgðir endast. 

Akranes • Akureyri • Grindavík • Mjódd Reykjavík • Salahverfi Kópavogi

40%40%
afsláttur við kassa

Helgarlamb kryddað að hætti  miðjarðarhafsbúaHelgarlamb kryddað að hætti  miðjarðarhafsbúa

höfum gaman saman

40%40%
afsláttur við kassa

Matfugl kjúklingabollur í raspiMatfugl kjúklingabollur í raspi

5959
kr/box

Cherry tómatarCherry tómatar

199199
kr/pk

Baby  carrotBaby  carrot

40%40%
afsláttur við kassa

Helgargrís m/sólþurrkuðum tómötum + basilHelgargrís m/sólþurrkuðum tómötum + basil

299299kr/pk
MatMatfugl kjúklingabofugl kjúklingaborgarirgari

2929
kr/stk

KókoshneturKókoshnetur

9999
kr/stk

AnanasAnanas
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5959
kr/flaskan

Netto cola og appelsínNetto cola og appelsín

Superbilligt í NettóSuperbilligt í Nettó



Er Össur Trotskí?
Sumir telja að Össur Skarphéðinsson sé
enn ósáttur við niðurstöðuna í for-
mannskjöri Samfylkingarinnar í vor. Megi
skoða ýmis skrif hans og tillögur í því
ljósi. Í nýrri færslu á bloggsíðu sinni
segist Össur vera á leið úr landi: „Ég er á
leið til Kasakstan þangað sem Trotskí var
sendur í útlegð árið 1928 af Stalín. Hann
þoldi hvorki yfirburði Trotskís né að
Lenín vildi hlut hans mikinn í pólitískri

erfðaskrá sinni en vængstýfa
gamla Djúgasvili“. Og pistl-
inum lýkur Össur með
þessum orðum: „Trotskí
fékk aldrei að koma til baka

eftir að hann var sendur í
útlegð til Almaty og Stalín

rak hann frá Sovét-

ríkjunum árið eftir. En Samfylkingin elsk-
ar mig og ég geri ráð fyrir að koma heim
á sunnudag ef guð lofar.“ 
Sneið til Ingibjargar?
Einhver, sem ekki lætur nafn sitt uppi,
telur sig fatta hvað Össur er að fara og
skrifar þessa athugasemd á síðuna:
„Merkir þetta ekki, kæri Össur, að Ingi-
björg Sólrún er Stalín í þínum huga?
Svo að vitnað sé í samlíkingu þína:
Stalín [Ingibjörg Sólrún] þoldi hvorki
yfirburði Trotskís [Össurar] né að Lenín
[Jón Baldvin?] vildi hlut hans mikinn í
pólitískri erfðaskrá sinni.“ Við þessu
hafa engin svör borist.
Vekur ugg
Eiríkur Bergmann Einarsson stjórnmála-
fræðingur ræðir úrslit kosninganna í Nor-

egi á vefsíðu sinni: „Það sem helst
kemur á óvart ... og raunar vekur ugg, er
hvað lýðskrumaranum Carl I. Hagen hef-
ur tekist að blekkja kjósendur til fylgilags
við sig. Framfaraflokkur Hagens sver sig í
ætt við aðra hægri öfgaflokka í Evrópu.“
Eiríkur segir að sem betur fer hafi „slíkur
vitleysingaflokkur ekki enn náð fótfestu á
Íslandi“ en stundum hafi virst sem „öfl í
Frjálslynda flokknum gætu hugsað sér að
fara í þá átt. Að líkindum er það Guðjón
Arnar sem hefur staðið á bremsunni“.
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra tekur
annan pól í hæðina á bloggsíðu sinni:
„Fyrir okkur Íslendinga er skrýtið, að unnt
sé að halda stjórnmálaafli á borð við
Framfaraflokkinn árum saman utan ríkis-
stjórnar og umgangast hann eins og
holdsveikan í þinginu.“ 

Þegar Davíð Oddsson tilkynnti,
að hann ætlaði að hætta afskipt-
um af stjórnmálum, mæltu
gamlir andstæðingar hlýlega til
hans, jafnvel þau Jónas
Kristjánsson og Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir. Aðeins heyrðist
ein hjáróma rödd, Þorvalds
Gylfasonar prófessors, sem hef-
ur raunar ekki látið neitt tæki-
færi ónotað til að hnýta í Davíð
Oddsson hin síðari ár. Hér í
blaðinu nýliðinn föstudag líkti
Þorvaldur Davíð við Kim Il
Sung, sagði, að við brottför hans
úr stjórnmálum myndi létta þar
til, en það væri hneyksli, að
Davíð hefði verið ráðinn seðla-
bankastjóri.

Mér dettur ekki í hug að taka
undir það, sem haldið hefur ver-
ið fram opinberlega, að augljós
óvild Þorvalds í garð Davíðs
Oddssonar stafi af því, að Davíð
sigraði Þorvald í kjöri inspect-
ors í Menntaskólanum í Reykja-
vík vorið 1969 og bætti síðan
gráu ofan á svart með því að
skipa hann 1997 rannsóknapró-
fessor til fimm ára. Þótt fjöldi
dæma sé vissulega til um það,
að menn leggi fæð á þá, sem
sigra þá, og hati þá, sem leggja
þeim gott til, getur Þorvaldur
ekki verið svo lítill karl. Sjálfur
kann ég enga skýringu á þessari
þrálátu óvild aðra en þá, að Þor-
valdur telji sig sniðgenginn við
stjórn landsins síðustu fjórtán
árin.

Þorvaldur Gylfason getur þó
huggað sig við það, að einn
maður hlustar af athygli á hann.
Það er Óðinn Jónsson á hljóð-
varpi ríkisins. Hann lét gera
sérstaka frétt, þennan föstudag,
um að skipun Davíðs Oddssonar
í stöðu seðlabankastjóra hefði
„vakið upp hörð viðbrögð fræði-
manna“. Óðinn kynnti síðan
fræðimennina tvo til sögu. Þeir
voru auk Þorvalds Ágúst Einars-
son, fyrrverandi þingmaður
Samfylkingarinnar og faðir nú-
verandi varaformanns þess

flokks. Þarf ekki að hafa nein
orð um skoðun Ágústs. Hún er
eðlileg í ljósi aðstöðu hans. Hitt
er ómaksins vert að rifja upp,
hvers vegna aðrir hafa ekki

hlustað af sömu athygli á Þor-
vald og Óðinn Jónsson á hljóð-
varpi ríkisins.

Sumarið 1995 boðaði Davíð
Oddsson til blaðamannafundar,
þar sem hann kynnti nýja
skýrslu um það, að kreppunni
væri lokið, og teiknaði Sigmund
Morgunblaðsins hann eftir það
með sólgleraugu. En Þorvaldur
Gylfason fékk enga ofbirtu í
augun. DV tók við hann viðtal og
skráði ummæli hans í fimm
dálka fyrirsögn: „Fjarstæða að
kreppunni sé lokið.“ En krepp-
unni var einmitt lokið. Síðan
hefur verið samfelldur hagvöxt-
ur og lífskjör þjóðarinnar batn-
að um þriðjung. Fræðimaður?

Þorvaldur gaf sama ár út
bókina Síðustu forvöð. Takið
eftir nafninu: Síðustu forvöð!
Þar sagði hann: „Við Íslendingar
höldum áfram að dragast aftur
úr öðrum Evrópuþjóðum í efna-
hagslegu tilliti.“ Hann bætti við,
að „ráðandi öfl“ á Íslandi yrðu
„brotin á bak aftur fyrr en síðar,
en hætt er við því, að þau eigi
eftir að kalla enn meiri fátækt
yfir fólkið í landinu fram að
því“. Síðan eru liðin tíu ár. Sam-
kvæmt nýbirtum mælikvarða
Sameinuðu þjóðanna á hagsæld
er Ísland í öðru sæti í heiminum
á eftir Noregi. Fræðimaður?

Þorvaldur lét sér þetta ekki
nægja, heldur skrifaði grein í
Lesbók Morgunblaðsins 23. nóv-
ember 1996 um hagstjórn í
Taílandi undir heitinu „Brosandi
land“. Þar sagði: „Taílendingar
hafa á skömmum tíma náð aðdá-
unarverðum árangri af eigin
rammleik og heilbrigðu hyggju-
viti. Sjálfir berum við Íslending-
ar með sama hætti einir ábyrgð
á því, hversu kjörum okkar
hefur hrakað síðustu ár miðað
við margar aðrar þjóðir fjær og
nær.“ Skömmu síðar varð algert
hrun í Taílandi, og árið 1997
dróst landsframleiðsla þar sam-
an um 10%. Fræðimaður?

Þegar Davíð Oddsson varð
fimmtugur 17. janúar 1998, voru
haldnar tvær veislur í Perlunni,
síðdegishóf og kvöldverður. Í
Morgunblaðinu 24. maí það ár
réðst Þorvaldur á ónafngreinda
íslenska stjórnmálamenn, sem
myldu undir einkavini sína, en
neituðu „jafnframt að upplýsa,
hverjir fjármagna einkaneyslu
þeirra (t. d. afmælisveislur)“. Að-
spurður neitaði Þorvaldur sjálfur
að upplýsa, við hverja hann ætti,
þótt það væri raunar augljóst.
Þess skal getið, að Sjálfstæðis-
flokkurinn greiddi síðdegishófið,
en ágóði af afmælisriti Davíðs
rann til að greiða fyrir kvöld-
verðinn. Ríkið kom hvergi ná-
lægt. Fræðimaður? ■

Á miðjum leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna í New York,
þar sem Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra er mætt-
ur fyrir hönd Íslendinga, tilkynnir Davíð Oddsson utan-

ríkisráðherra þjóðinni í símtali frá Japan að hann ætli ekki að
taka ákvörðun um framboð Íslands til setu í Öryggisráðinu, sem
ríkisstjórnin undir hans forsæti samþykkti árið 1998 að stefnt
skyldi að. Þetta gerist þegar hann er búinn að sitja eitt ár í stóli
utanríkisráðherra og Halldór Ásgrímsson hefur verið jafn lengi
forsætisráðherra.

Það er greinilegt að leiðtogar stjórnarflokkanna hafa mjög
mismunandi afstöðu til þessa máls og í marga mánuði hefur ríkt
mikil óvissa um það. Davíð hefur enn aukið á óvissuna varðandi
þetta mál með yfirlýsingu sinni um að hann ætli að láta nýjan
utanríkisráðherra taka ákvörðun í því. Samstarfsþjóðir okkar á
Norðurlöndum og víða annars staðar skilja áreiðanlega ekkert í
þeim hringlandahætti sem verið hefur hjá Íslendingum í þessu
máli.

Menn í innsta hring Davíðs hafa lýst efasemdum um fram-
boð Íslendinga til setu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna vegna
kostnaðar sem fylgir framboðinu og hugsanlegri setu í ráðinu,
en það er líka eina röksemdin sem heyrst hefur úr þeirri átt.
Davíð hefur kannski hugsað fram á veginn, því það er ekki fyrr
en árin 2009-2010 sem við myndum hugsanlega taka sæti þar og
þá verður hvorki hann, né hugsanlega hans flokkur, við völd hér
heldur kannski þeir flokkar sem nú eru í stjórnarandstöðu. Þá
væri hugsanlegt að Íslendingar sætu í öryggisráðinu í skjóli
norrænna krata og fylgdu ekki stefnu Bandaríkjastjórnar í
átakamálum sem jafnan koma til kasta ráðsins. 

Vissulega fylgir því mikill kostnaður að sækjast eftir setu í
öryggisráðinu og eiga fulltrúa þar, en þeir sem tóku ákvörðun
um þetta mál á sínum tíma hljóta að hafa gert sér grein fyrir
því. Það hafa verið nefndar háar upphæðir í þessum efnum, en
það hefur líka verið nefnt að draga mætti úr kostnaði annars
staðar í utanríkisþjónustunni til að vega upp á móti. Það væri
kannski hægt að selja eins og einn sendiherrabústað á góðum
stað í stórborg til að hafa upp í kostnaðinn.

Nú er búið að varpa öryggisráðsboltanum í fang Geirs H.
Haarde verðandi utanríkisráðherra og hann og forsætisráð-
herrann þurfa að leiða málið til lykta. Auðvitað hefði Davíð átt
að afgreiða þetta mál áður en hann yfirgefur utanríkisráðu-
neytið, í stað þess að benda á Geir H. Haarde. Ef hann er alger-
lega á móti því að Íslendingar keppi að setu í öryggisráðinu átti
hann að segja það hreint út í stað þess að draga menn og draga,
innanlands og utan, á endanlegri ákvörðun. ■

SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Hringlandaháttur Íslendinga varðandi framboð til
setu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna eykst enn.

Daví› bendir á
Geir H. Haarde

FRÁ DEGI TIL DAGS

Au›vita› hef›i Daví› átt a› afgrei›a fletta mál á›ur en hann yfir-
gefur utanríkisrá›uneyti›, í sta› fless a› benda á Geir H. Haarde.
Ef hann er algerlega á móti flví a› Íslendingar keppi a› setu í
öryggisrá›inu átti hann a› segja fla› hreint út í sta› fless a› draga
menn og draga, innanlands og utan, á endanlegri ákvör›un.

Mér dettur ekki í hug a› taka
undir fla›, sem haldi› hefur
veri› fram opinberlega, a›
augljós óvild fiorvalds í gar›
Daví›s Oddssonar stafi af flví,
a› Daví› sigra›i fiorvald í
kjöri inspectors í Menntaskól-
anum í Reykjavík vori› 1969
og bætti sí›an gráu ofan á
svart me› flví a› skipa hann
1997 rannsóknaprófessor til
fimm ára.
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Nokkrir samfylkingarmenn og
stuðningsmenn þeirra hafa verið
iðnir við að gera því skóna að Sjálf-
stæðisflokkurinn nái völdum í
Reykjavík í næstu borgarstjórnar-
kosningum. Þannig skrifar Heimir
Már Pétursson til dæmis grein í
Fréttablaðið 25. ágúst. Þar sveifl-
ast hann á milli þess að ætla að
mynda breiðfylkingu R-listafólks
yfir í að segja að „ef grafararnir
vinstra megin línunnar ná undir-
tökunum með gamaldags Stein-
gríms J-allaballatuggu um að
„vinna saman eftir kosningar“
mun ég kjósa Sjálfstæðisflokkinn“.
Sem sagt, ef ekki næst samstaða
um R-listann er samstarf félags-
hyggjuaflanna í Reykjavík fyrir bí.
Er það virkilega svo að nú megi
menn ekki lengur tala um að vinna
saman eftir kosningar? Þessu er ég
algerlega ósammála. Ég vil að VG
starfi með félagshyggjuöflunum í
Reykjavík.

Greinilegt er að mörgum var
það tilfinningamál að upp úr R-
listasamstarfinu skyldi slitna og
væri sennilega skynsamlegt, að
áhugamenn um áframhaldandi
samstarf um stjórn Reykjavíkur-
borgar, gerist ekki mjög dómharðir
í garð samstarfsaðila sinna þótt
sitthvað hafi verið látið fjúka í hita
leiksins. Það þýðir þó ekki að þegja
eigi um efnislegan ágreining. Að
sjálfsögðu á að ræða hann. Það get-
ur aldrei verið slæmt að færa rök
fyrir máli sínu. 

Ég neita því ekki að mér þótti
nokkurri furðu sæta að heyra að nú
væri það talið ólýðræðislegt að
stjórnmálaflokkarnir, sem aðild
eiga að Reykjavíkurlistanum, færu
með hans mál; flokkarnir (og þá
helst VG) voru kallaðir klíkur – tal-
að var um að fámennir hópar (þ.e.
félagsfundir VG) tækju ákvörðun
fyrir hönd Reykvíkinga; nú riði á,
sögðu einkum samfylkingarmenn,
að borgarfulltrúar R-listans og þá
ekki síst, borgarstjórinn, leiðtog-
inn, yrði valinn í opnu prófkjöri.
Við í VG viljum vissulega val á full-
trúum en við höfum sameinast um
að leyfa ekki auglýsingar og viljum
þar með forðast peningaaustur og
lýðskrum. Þá leggjum við á það
áherslu að lýðræði eigi að vera
virkt allt kjörtímabilið, ekki ein-
vörðungu þau sekúndubrot sem

kjörseðillinn, hvort sem það er
prófkjörsseðillinn eða bæjar-
stjórnarkjörseðillinn sem er að
detta niður í kjörkassann.

Í fljótu bragði getur prófkjör og
leiðtogaval virst lýðræðislegt en
hæglega getur það þó snúist upp í
andhverfu sína. Í fyrsta lagi eru
prófkjör iðulega svo kostnaðarsöm
að það er einvörðungu á færi at-
vinnupólitíkusa og þeirra sem hafa
góð efni að taka þátt. Varla telst
það lýðræðislegt. Í öðru lagi er
hætt við því að það gerist að þeir

sem kjörnir eru til forystu, „leið-
togarnir“ telji sig lausa allra mála
fram að næstu kosningum. Vissu-
lega má segja að þá komi að
skuldadögum. Að mínu mati eiga
stjórnmálamenn hins vegar að
finna fyrir lýðræðislegu aðhaldi
allt kjörtímabilið. 

Aðeins nánar að þessu. R-listinn
er ekki félag, hann er ekki með
félagatal, stjórn né heldur hann
fundi á milli kosninga. Almennir
stuðningsmenn hans hafa enga að-
komu að störfum hans. Samkvæmt
uppskrift Samfylkingarinnar væru
borgarfulltrúar, kjörnir í opnu
prófkjöri, einráðir og „ósnertan-
legir“ á milli kosninga. Borgar-
stjóri kjörinn í opnu prófkjöri gæti
þess vegna setið í óþökk meirihlut-
ans.

Í gagnrýni sinni á VGR vilja
andstæðingar okkar meina að fé-
lögunum sé stjórnað eins og
strengjabrúðum af fámennri
flokkseigendaklíku. Sennilega
gengur þeim sem þessu halda fram
ekkert illt til. Þetta er einfaldlega
það sem þeir eru sjálfir vanir úr
eigin flokki. Einn mikilvægasti
þáttur einræðislegra vinnubragða
er að stjórna því sem tekið er á
dagskrá. Ég tók til að mynda eftir
því að þegar „Þórólfsmálið“ var
uppi hélt Samfylkingin einn félags-
fund. Hann var að mig minnir um
skipulagsmál. Á sama tíma logaði

allt í fundahöldum hjá VGR. Það
sama hefur verið upp á teningnum
í hinum ýmsu málum, og hefur það
gilt bæði um mál þar sem fólk hef-
ur viljað koma gagnrýni á fram-
færi eða hvetja fulltrúa sína til að
gera enn betur. Allt frá, málefnum
húsnæðislausra, Tjarnarkjallaran-
um til sölunnar á hlutnum í Lands-
virkjun. Hafi verið vilji til að taka
mál á dagskrá, hefur það verið gert
og málin afgreidd á lýðræðislegan
hátt. Alltaf hafa það verið félagarn-
ir í Reykjavík, iðulega á mjög fjöl-
mennum fundum, sem tóku af
skarið. Þetta gilti einnig um við-
ræður um framhald R-listans nú í
sumar. Lýðræðislega kjörin stjórn
skipaði 3ja manna viðræðunefnd (2
úr stjórn og einn frá stjórn ung-
liða) og var sú skipan síðan stað-
fest af félagsfundi. Viðræðunefnd
VGR hafði stöðugt samráð við
stjórn, samráðsfundi og félags-
fundi og að lokum var málið af-
greitt af félögunum með yfirgnæf-
andi meirihluta atkvæða. 

Ég held að ef menn skoða þessi
mál af sanngirni og yfirvegun
hljóti menn að sjá að það sem fyrir
okkur í VG vakir, er að efla lýðræð-
islegt aðhald í borginni. Ég hef orð-
ið var við það að kjósendur í
Reykjavík gera sér upp til hópa
grein fyrir því að VG vill starfa á
opinn og lýðræðislegan hátt. Í þjóð-
arpúlsi Gallúp sem tekinn er á
lokaspretti R-lista viðræðnanna
mælist VG með 19% fylgi. Í
Reykjavík verður enginn félags-
hyggjumeirihluti án VG. Slíkan
meirihluta vill Vinstrihreyfingin –
grænt framboð hins vegar.

Þessu takmarki getum við náð
ef við leggjum okkur fram um það.
Nú er mál að linni ásökunum, úrtöl-
um og bölbænum. Það er staðreynd
að flokkarnir bjóða fram hver um
sig næsta vor. Þetta finnst sumum
gott, öðrum ekki. Það á við um fólk
í öllum þeim flokkum sem hlut eiga
að máli. En þetta er staðreynd sem
menn þurfa að horfast í augu við.
Með því að halda því fram, að bjóði
flokkarnir fram hver í sínu lagi séu
þeir að afhenda Sjálfstæðisflokkn-
um völdin, er verið að grafa undan
möguleikum okkar og afhenda
íhaldinu borgina. Það er ábyrgðar-
hlutur sem raunverulegir félags-
hyggjumenn geta ekki leyft sér.
Félagshyggjuöflin í Reykjavík
mega hvorki leyfa sér uppgjöf né
daður við íhaldið. Staðreyndin er
sú að með því að snúa bökum sam-
an höfum við möguleika á að halda
borginni. Allt er nú undir okkur
sjálfum komið. Sá veldur sem á
heldur. ■
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Linum skattafljáningar fer›alanga 

Frjálslyndi flokkurinn mun hér
eftir berjast fyrir því að lækka
gjöld í Hvalfjarðargöngin veru-
lega og helst afnema þau alveg.
Þingmenn flokksins ætla nú í

haust að leggja fram í annað sinn
frumvarp á Alþingi um afnám
virðisaukaskatts á gjald í Hval-
fjarðargöng, en hann er nú 14%
af gangagjaldi. Niðurfelling
skattsins yrði mikilvægt skref til
þess að lækka veggjöld í Hval-
fjarðargöng en þau eru eina sam-
göngumannvirkið á Íslandi í dag
þar sem slíkur ferðaskattur er
innheimtur. 

Göngin hafa fyrir löngu sann-
að gildi sitt sem samgöngubót
fyrir þjóðina. Þau hafa stytt vega-
lengdir, aukið umferðaröryggi og
styrkt byggðarlög. Þau hafa spar-
að hinu opinbera verulegar fjár-
hæðir sem annars hefðu einkum
runnið til viðhalds og reksturs
vegar fyrir Hvalfjörð. Slysatíðni
á veginum fyrir Hvalfjörð er nú
nánast engin. Fyrir tíma Hval-
fjarðarganga voru alvarleg um-
ferðarslys sem leiddu til örkumla
og dauða árlegur viðburður á

þeim vegi. Ekkert dauðaslys hef-
ur orðið í göngunum. Hvalfjarð-
argöngin hafa einnig orðið mikil-
væg forsenda fyrir því að styrkja
Vesturland sem atvinnusvæði.
Síðast má geta þess að þau hafa
auðveldað íbúum höfuðborgar-
svæðisins að nýta sér dýrmæta
möguleika til útivistar og ferða-
laga um Vesturland, Vestfirði og
Norðurland.

Það er afar ósanngjarnt að rík-
ið innheimti virðisaukaskatt fyrir
gjöld sem reidd eru af hendi fyrir
notkun samgöngumannvirkis.
Ríkisstjórnin mergsýgur ferða-
langa sem aldrei fyrr með gríðar-
legum gjöldum á farartæki og
eldsneyti. Alger rökleysa er að
leggja aukaálögur í formi virðis-
aukaskatts á ferðir ökutækja um
gjaldskyld samgöngumannvirki
sem gerð hafa verið af einkaaðil-
um. Þegar síðan er litið til þess
hve mikinn hag ríkið getur haft af

slíkum mannvirkjum, eins og
sannast hefur með Hvalfjarðar-
göngum, þá hljóta allir að sjá að
virðisaukaskattlagningin á minni
en engan rétt á sér. Skattinn ber
því að afnema sem fyrst og í eitt
skipti fyrir öll.

Umræðan um að ríkið yfirtaki
alfarið þær skuldir sem hvíla á
göngunum í dag verður sífellt há-
værari. Ríkið yfirtæki þá rúm-
lega fimm milljarða skuld Spalar
og kostaði síðan rekstur gang-
anna. Það eru mikil vonbrigði að
fámenn klíka ríkisstjórnarliða
skuli ekki gera ráð fyrir að neitt
af þeim fjármunum sem fengust
fyrir sölu Símans verði notaðir til
að losa raunverulega eigendur
símapeninganna sem er þjóðin
sjálf, við gjaldtöku í göngunum.
Klíkan gleymir líka að gjaldtakan
stendur í vegi fyrir því að Sunda-
braut fari í einkaframkvæmd þar
sem óheimilt er að innheimta veg-

tolla á henni á meðan tollheimta
er í Hvalfjarðagöngum.

Frjálslyndi flokkurinn ætlar
einnig að leggja fram frumvarp
um breytingu á tekjuskattslögum.
Þær ganga út á að útgjöld vegna
ferðakostnaðar til og frá vinnu
sem er umfram 120.000 á ári en
þó aldrei hærri en 400.000 árlega
yrði frádráttarbær frá skatti.
Slíkar reglur eru í gildi í ná-
grannalöndunum, til að mynda
Noregi og þykja sjálfsagðar. 

Við hvetjum alla til að leggja
okkur lið við þessar umbætur.
Fellum strax niður virðisauka-
skattinn á gangagjaldinu, vinnum
síðan að því að afnema það alveg,
og drögum ferðakostnað vinnandi
fólks frá tekjum fyrir skattaá-
lagningu.

Höfundur er varaformaður og
þingflokksformaður Frjálslynda
flokksins.

AF NETINU Sá veldur sem á heldur
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ÞORLEIFUR GUNNLAUGSSON

UMRÆÐAN
BORGARSTJÓRNAR-
KOSNINGAR

Ég held a› ef menn sko›a
flessi mál af sanngirni og yfir-
vegun hljóti menn a› sjá a›
fla› sem fyrir okkur í VG vakir,
er a› efla l‡›ræ›islegt a›hald
í borginni. Ég hef or›i› var vi›
fla› a› kjósendur í Reykjavík
gera sér upp til hópa grein fyr-
ir flví a› VG vill starfa á opinn
og l‡›ræ›islegan hátt.

MAGNÚS ÞÓR HAFSTEINSSON
ALÞINGISMAÐUR

fia› er afar ósanngjarnt a›
ríki› innheimti vir›isaukaskatt
fyrir gjöld sem reidd eru af
hendi fyrir notkun samgöngu-
mannvirkis.

UMRÆÐAN
SKATTAR

Vitræn hönnun eða þróun
Hér í Bandaríkjunum stendur nú yfir
mikil rökræða um hugmyndir sem kall-
aðar hafa verið vitræn hönnun (e. Intelli-
gent Design). Fylgjendur vitrænnar
hönnunar halda því fram að mismun-
andi einkenni lífvera sé verk vitsmuna-
legrar veru en ekki afurð óreiðukenndrar
þróunar samkvæmt kenningum
Darwins. Vísindasamfélagið samþykkir
þessar hugmyndir ekki sem vísindalega
kenningu og meðal helstu vísinda-
manna er lítið um skiptar skoðanir á
þessu málefni. Þeir sem tala fyrir vit-
rænni hönnun vilja hins vegar að þeirra
hugmyndir séu kenndar í grunnskólum
til hliðs við (og jafnvel í stað) þróunar-
kenningarinnar og um þetta er rökrætt.
Snæbjörn Gunnsteinsson á
deiglan.com

Hugarfóstur embættismanna
Sameiningarákafi ráðuneytanna er vafa-
lítið yfirleitt hugarfóstur embættismanna,
sem sannfæra ráðherra sína um að þar sé
hagræðing, framtíðin og eflaust fleiri
tískuhugtök. En sennilega verður ávinn-
ingurinn enginn nema einfaldara bók-
hald hjá embættismanninum og færri
símtöl út á land fyrir hann. Enginn ráð-
herra hefur sagt orð um sameiningu áður
en hann verður ráðherra. Eftir nokkrar
vikur í ráðuneytinu er hann búinn að
stofna sameiningarnefnd og átakshóp.
Vefþjóðviljinn á andriki.is
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Hugarfóstur embættismanna
Sameiningarákafi ráðuneytanna er vafa-
lítið yfirleitt hugarfóstur embættis-
manna, sem sannfæra ráðherra sína um
að þar sé hagræðing, framtíðin og ef-
laust fleiri tískuhugtök. En sennilega
verður ávinningurinn enginn nema ein-
faldara bókhald hjá embættismanninum

og færri símtöl út á land fyrir hann. Eng-
inn ráðherra hefur sagt orð um samein-
ingu áður en hann verður ráðherra. Eftir
nokkrar vikur í ráðuneytinu er hann bú-
inn að stofna sameiningarnefnd og
átakshóp.

Vefþjóðviljinn á andriki.is
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MARIA CALLAS (1923-1977) 
lést þennan dag.

Á tvítyngda unga
ARTHÚR BJÖRGVIN BOLLASON: MENNINGARFORKÓLFUR ER 55 ÁRA

„Ekki tala við mig um reglur. 
Hvar sem ég er bý ég til reglurnar.“

Maria Callas var heimsfræg bandarísk 
óperusöngkona af grískum ættum.

timamot@frettabladid.is

KYNNINGARFULLTRÚI Arthúr Björgvin hefur síðastliðin tvö ár búið í
Þýskalandi ásamt fjölskyldu sinni. Þar starfar hann sem upplýsinga- og
kynningarfulltrúi hjá Icelandair jafnframt því sem hann vinnur að doktors-
ritgerð um viðtökur Njálu í Þýskalandi.

Aðfaranótt 16. september árið 1936 fórst franska rannsóknarskipið Pourquoi
pas? í fárviðri við Straumfjörð á Mýrum. Alls fórust 39 menn, þeirra á meðal
vísindamaðurinn og heimskautafarinn dr. Jean Charcot, en einn komst lífs af. 
Dr. Charcot var leiðangursstjórinn og hafði hann látið smíða skipið árið 1908
og réði nafni þess sem þýðir „Hvers vegna ekki?“
Skipið hafði lagt úr höfn um hádegisbil þann 15. september og stefndi til
Frakklands. Það hafði verið við rannsóknarstöf á Grænlandi en dregið til
Reykjavíkur vegna smávægilegrar vélarbilunar. 
Þegar skipið lagði af stað var einmuna blíða. Um kvöldið myndaðist mjög
kröpp lægð út af suðvesturströndinni og stefndi beint á landið. Pourquoi
pas? hélt beint til Reykjavíkur eftir að stormviðvörun var gefin út en steytti á
skeri og tók að brotna. Skipverjar reyndu að setja út björgunarbáta en þeir
brotnuðu líka. Þótt flestir væru í björgunarvestum var atgangurinn svo mikill
að aðeins einum tókst að halda dauðahaldi í spýtnabrak á leiðinni til lands.
Alls rak 22 lík á fjörur, þar á meðal lík dr. Charcots, og voru þau flutt til Frakk-
lands með herskipi.
Sömu nótt fórust tólf íslenskir sjómenn og fimm norskir sjómenn fóru í sjó-
inn af norskum línuveiðara á Faxaflóa. Pourquois pas?

ÞETTA GERÐIST > 16. SEPTEMBER 1936 MERKISATBURÐIR 
1908 Bílaframleiðandinn Gener-

al Motors er skráður sem
hlutafélag.

1920 Mikil sprenging varð í Wall
Street í New York-borg
með þeim afleiðingum að
38 létust og mörg hund-
ruð slösuðust.

1940 Skipverjar á togurunum
Snorra goða og Arnbirni
hersi bjarga um 400
mönnum af franska flutn-
ingaskipinu Asca á Írlands-
hafi sem hafði orðið fyrir
árás herflugvélar.

1955 Borgarastyrjöld hefst í
Argentínu.

1963 Lyndon B. Johnson, forseti
Bandaríkjanna, kemur í
opinbera heimsókn til Ís-
lands.

Pourquoi pas? ferst vi› Íslandsstrendur

Ástkær unnusta mín, dóttir okkar, systir,
dótturdóttir, tengdadóttir og mágkona

Anna Margrét Guðmundsdóttir
Björtuhlíð 8, Mosfellsbæ,

varð bráðkvödd þann 13. september.
Ólafur Jónsson
Elín S. Bragadóttir Guðmundur Konráðsson
Konráð Guðmundsson
Ingi Steinn Guðmundsson
Bragi Þór Guðmundsson Helga Jónsdóttir
Andri Ísak Bragason
Dóra Halldórsdóttir
Jón Ólafur Ólafsson Anna Sigríður Jónsdóttir

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
vináttu við andlát og útför ástkærs 
eiginmanns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Harðar Guðmundssonar 
fyrrv. bónda á Kverngrjóti, Fannafold 185,
Reykjavík.

Erna Sörladóttir,
Sigurbjörg Daðey Harðardóttir   Kristján Kristjánsson
Guðmundur Sörli Harðarson   Ingibjörg Ólafsdóttir
Þröstur Harðarson       Margrét Kristjánsdóttir
Steinunn Harðardóttir     Halldór Jóhannsson
Hörður Harðarson      Heiða Mjöll Stefánsdóttir
og barnabörn.

Brynjólfur Brynjólfsson
Keilusíðu 9a, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri 4. september.
Útförin hefur farið fram.

Kristín Stefanía Kristjánsdóttir og fjölskylda.

Eiginmaður minn, faðir okkar og 
tengdafaðir

Björn Björnsson
lést sunnudaginn 11. september.
Útför hans fer fram frá Hallgrímskirkju mánudaginn
19. september kl. 11.

Guðný Aðalsteinsdóttir
Bryndís Björnsdóttir Magni S. Sigmarsson
Ásdís Björnsdóttir Guðni Már Harðarson

www.steinsmidjan.is
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Fyrsta starf Rannveigar
Guðmundsdóttir alþingis-
manns var í rækjuverk-
smiðunni á Ísafirði sumarið
sem hún varð tólf ára. Þá
hafði hún þó eins og svo
margar litlar stelpur í bæn-
um verið barnapía um
lengri tíma. Starfið í rækju-
verksmiðjunni var það sem
hún leit hátíðlega á sem
formlega vinnu en á Ísa-
firði var fyrst allra staða á
landinu unnin rækja.

„Við fengum að vinna
nokkra klukkutíma á dag,
sumarlangt, og maður fékk
greitt miðað við afköst,“
segir Rannveig sem þá eins
og enn í dag finnst rækjur
óhemjugóðar. „Það jafnast
ekkert á við nýsoðnar rækj-
ur upp úr rækjupottinum í
rækjuverksmiðjunni sjálfri
þegar þær koma sjóðandi á
borðið til manns, fullur
bakki svo varla hönd á fest-
ir. Að tína slíka rækju beint
upp í munninn er mesta
sælgæti sem um getur,“
segir Rannveig, sem þurfti
snemma að læra að brynja
sig og passa sig á að stinga
ekki einni rækju upp í sig.
„Þá var skaðinn skeður,“
segir Rannveig hlæjandi en

það gat haft dramatísk
áhrif á afköst og laun. 

„Okkur fannst við mjög
merkilegar í fyrstu vinn-
unni okkar,“ segir Rannveig
um sig og vinkonur sínar
sem sátu í röðum og pilluðu
rækjur af miklum móð. Hún
minnist þess oft hversu iðn-
ar þær voru og þeirrar til-
finningar sem hún fylltist

þegar hún gekk inn á vinnu-
staðinn og fékk úthlutað
plastsvuntu, höfuðfati og
sérstöku sæti. „Þetta var
mjög stór stund og sú stund
þar sem manni fannst mað-
ur vera að stíga inn í heim
fullorðinna,“ segir Rann-
veig sem er fædd og uppal-
in á Ísafirði, gifti sig þar og
eignaðist sitt fyrsta barn. 

FYRSTA STARFIÐ: RANNVEIG GUÐMUNDSDÓTTIR ALÞINGISMAÐUR

Stó›st freistingu rækjunnar

Lítið hefur spurst til
Arthúrs Björgvins Bolla-
sonar að undanförnu. Á
því er einföld skýring en
síðustu tvö ár hefur hann
dvalið í Frankfurt í Þýska-
landi en þangað hélt hann
til að vinna að doktorsrit-
gerð um viðtökur Njálu í
Þýskalandi.

Fyrir einu og hálfu ári
hóf hann störf hjá Ice-
landair sem upplýsinga-
og kynningarfulltrúi. „Þetta
er þakklátt starf og Þjóð-
verjar veikir fyrir okkur.
Þeim finnst við skemmti-
legir og svolítið furðuleg-
ir,“ segir Arthúr sem á 55
ára afmæli í dag og ætlar
að halda upp á það á ís-
lenskan máta. „Konan mín
fór í frystikistuna og tók
upp íslenskt lambalæri.
Það er mikill hátíðarbrag-
ur yfir því enda jafnast
ekkert á við íslenska lamb-
ið,“ segir Arthúr sem er
mikill nautnaseggur í mat
og drykk. Einna eftir-
minnilegast er honum af-
mælið sitt í fyrra. „Þá kom
mér svo yndislega á óvart
þegar börnin mín tvö
mættu við rúmstokkinn
þegar ég vaknaði og sungu
afmælissöng á gjörsam-
lega óaðfinnanlegri þýsku.
Þá varð mér ljóst að ég
ætti tvítyngda unga,“ seg-

ir Arthúr en fjölskylda
hans fylgdi honum út, eig-
inkona hans og börnin tvö,
sex og átta ára. Hann seg-
ir börnin aðlagast vel
þýsku þjóðlífi en sjálfur
þekkir Arthúr Þýskaland
vel enda stundaði hann þar
nám í heimspeki og þýsk-
um bókmenntum og síðar
var hann þar fréttaritari
RÚV í nokkur ár. „Þetta
hefur verið mitt annað
heimaland í fjöldamörg
ár,“ segir Arthúr sem nú
undirbýr þætti um Ísland
með þýskum sjónvarps-
stöðvum.

Arthúr er ekki á leið-
inni heim á næstunni enda
á nokkurra ára samningi
úti. Hann er þó alltaf með
annan fótinn á Fróni vegna
vinnu sinnar. „Einn vinur
minn sagði að hann hefði
aldrei séð mig jafn oft og
eftir að ég flutti út,“ segir
Arthúr hlæjandi en með-
fram vinnu við doktorsrit-
gerðina og kynningu á
landi og þjóð hefur hann
ýmislegt í pokahorninu.
Til að mynda kemur á
næstunni út þýðing á einu
verka Schillers sem Arth-
úr vann ásamt Kristni Ás-
mundssyni, en ekkert
verka Schillers í óbundnu
máli hefur áður komið út á
íslensku, að sögn Arthúrs.
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fiENNAN DAG

1685 John Gay 
skáld

1924 Lauren Bacall
leikkona

1925 Charlie Byrd
djassgítarleikari

1925 B.B. King 
blústónlistarmaður

1927 Peter Falk 
leikari
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SMÁAUGLÝSINGAR

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Verið velkomin í

stórglæsilegan

sýningarsal

Mörkinni 1,

108 Reykjavík.

Upplifið það nýjasta

í innréttingum.

Opnunartími.  
Virka daga 9-18
Laugardaga 11-15

Sími 515 0700

REYKJAVÍK 6.53 13.22 19.50
AKUREYRI 6.36 13.07 19.37

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Jóhanna V. Þórhallsdóttir söngkona er
mikil ástríðumanneskja þegar kemur
að eldamennsku og matargerð. 

„Galdurinn við góða matargerð er að mað-
ur sé að elda fyrir einhvern, og hugsa fal-
lega til þeirra sem eiga að fá matinn,“ seg-
ir Jóhanna V. Þórhallsdóttir söngkona.
„Skemmtilegast þykir mér að elda fyrir
stór matarboð, sem ég reyni að halda
reglulega,“ bætir hún við. 

Hún segist ekkert stressa sig yfir elda-
mennskunni og mikilvægt sé að njóta
hennar, taka uppskriftir ekki of hátíðlega
og láta það eftir sér að fylgja hugmyndum
sínum. „Eitt af því sem mér finnst mjög
gaman að elda er saltfiskur, en ég reyni
dáldið að elda fisk,“ segir Jóhanna sem tel-
ur að dálæti hennar á saltfisknum tengist
því að hún sé saltfisksöngkona. „Ég fer
alltaf reglulega til Ísafjarðar að syngja á
saltfiskhátíðum, þannig að ég tel mig ekki
bara vera söngkonu heldur saltfisksöng-
konu. Þar eru haldin saltfiskböll á sumrin
og við komum nokkur frá Reykjavík og

spilum jafnvel með Villa Valla á Ísafirði og
erum með suðræna sveiflu,“ segir Jó-
hanna.

Best er að sjóða saltfiskinn og stappa
með hvítlauk, kartöflum og olíu. „Það er
alveg sjúklega gott,“ segir hún. 

Blaðamaður spyr hana hvort henni líki
best að elda einfaldan mat og svarar hún
því með jái og dýpt í röddinni. „Mér finnst
þetta einfalda alltaf svo gott, en það upp-
götvaði ég á Ítalíu þar sem ég bjó lengi,“
segir Jóhanna. Hún nefnir líka að brauð-
bakstur sé eitthvað sem hún elski að gera,
en verst sé hvað brauðið sé fitandi. „Mað-
ur getur ekki leyft sér að vera alltaf að
baka brauð,“ segir hún. 

Að lokum fær blaðamaður lýsingu á
eldhúsinu hennar Jóhönnu sem hún segir
vera það besta í bænum. „Ég er með flotta
eyju og gaseldavél og allt,“ segir Jóhanna
hlæjandi. „Annars er maturinn svo sem
ekkert betri núna en hann var áður en ég
fékk þetta eldhús,“ segir hún og hlær enn
frekar. 

kristineva@frettabladid.is

Falleg hugsun skiptir máli
Undirbúningur er hafinn fyrir
sýninguna Matur 2006 sem
haldin verður í Fífunni í Kópa-
vogi um mánaðamótin mars-
apríl. Að þessu sinni verður
lögð sérstök áhersla á erlenda
gesti og sýnendur og er það
markmið IceXpo að auka hlut-
deild þeirra til muna. Sýningin
verður vel kynnt erlendis og
samið hefur verið við erlend
kynningarfyrirtæki. Þá mun
IceXpo einnig kynna sýninguna
á sambærilegum sýningum í
nágrannalöndunum.
Það má því búast
við miklum fjölda
erlendra gesta. 

Kartöflur eru bæði
holl og góð fæða.
Þessa dagana er nóg til
af nýjum og ferskum kartöflum
og tilvalið að nota þær í alls
konar matargerð. Kartöflur
bjóða upp á marga möguleika

og það er ekkert sem segir að
þær þurfi bara að vera með-
læti. Hægt er að búa til ýmsa
góða rétti úr kartöflum og upp-
lagt að setjast niður með mat-
reiðslubók og finna skemmti-
legar kartöfluuppskriftir. 

Sony Center býður upp á mik-
ið úrval af stafrænum tökuvél-
um. Nú er boðið upp á sérstakt
tilboð í versluninni og allir þeir
sem kaupa sér upptökuvél fá
þrjár spólur, tösku og klippi-

hugbúnað í kaupbæti.
Meðal þeirra véla
sem í boði eru er
Sony DCR-PC53. Um
er að ræða góða

miniDV-mynd-
bandstökuvél með Carl

Zeiss linsu. Vélin kostar
74.950 krónur en hægt er að
dreifa greiðslunni yfir 12 mán-
uði og borga 7.354 krónur á
mánuði.

Jóhanna V. Þórhallsdóttir elskar að vera í eldhúsinu að laga mat.

LIGGUR Í LOFTINU
[ MATUR – TILBOÐ ]

SMÁAUGLÝSINGAR
SÍMI: 550 5000

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

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

Góðan dag!
Í dag er föstudagur 16. 09, 

259. dagur ársins 2005.

KRÍLIN

ódýr eru 
uppáhaldsdýrin

hjá konum!

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/H

EI
Ð

A



Litir gera matinn girnilegan og girnilegan til átu. Þegar hægt
er að koma því við má endilega setja aðeins lit á diskinn, með-
al annars með grænu káli eða eldrauðum tómötum.[ ]

Fiskibuff
Fiskibollur

Fiskibuff
Fiskibollur&&

- Matur er
  mannsins
  megin

- Matur er
  mannsins
  megin

Írskur skelfiskur
og vín í glösum

Skelfiskur er bæði fallegur og bragðgóður.

Vín og skel er nýjasta viðbót-
in við veitingahúsaflóruna í
Reykjavík

Vín og skel er glænýtt veitinga-
hús sem stendur við Laugaveg 55,
þar sem Bakhúsið var áður. Nafn-
ið er sannarlega óvenjulegt en
ekki svo mjög þegar hugmyndin
bak við staðinn er útskýrð.
„Grunnurinn á matseðlinum er
skelfiskur og hér er hægt að fá
allt vínið í glasaformi en ekki þarf
að kaupa heilar flöskur,“ segir
Kristinn Guðmundsson, kokkur á
Víni og skel, sem ásamt Kristjáni
Nóa Sæmundssyni sér um rekstur
staðarins sem þeir eiga í félagi við
tvo aðra. Staðurinn er í samstarfi
við Fjöruborðið á Stokkseyri og
maturinn er framreiddur á sama
hátt. „Skelfiskurinn er borinn
fram í fötum og bökkum og fólkið
fær svo að tína matinn sjálft á
diskinn.“ Þessi skelfiskur kemur
þó lengra að en frá Stokkseyri.
„Við fáum krækling og tígris-
rækjur frá Írlandi þar sem hvort
tveggja er ræktað og það er uppi-
staðan í matseðlinum,“ segir
Kristinn. „Við erum með opið frá
hádegi og til miðnættis og hægt er
að detta inn og fá sér súpu og

krækling hvenær sem er. Svo
erum við líka með hrefnukjöt en
það hefur vakið mikla hrifningu
hjá ferðamönnunum.“

Meðalverðið á aðalrétti er
2.300 krónur og hægt er að fá
köku og kaffi á 590 krónur en Ás-

geir Sandholt sér um að baka kök-
urnar fyrir Vín og skel. Kristinn
er ánægður með viðtökurnar sem
staðurinn hefur fengið. „Viðtök-
urnar hafa verið framar vonum
þrátt fyrir að við erum rétt ný-
byrjaðir að auglýsa.“ Það er ekki
að efa það að Vín og skel er vel
þegin viðbót í veitingahúsaflóru
borgarinnar en þeir sem vilja
prófa að elda krækling heima geta
spreytt sig á uppskrift frá Kristni
að kræklingi í tómatsósu. 

Ýsubitar
UPPSKRIFT FRÁ JÓHÖNNU ÞÓR-
HALLSDÓTTUR.

ÝSUBITAR
Ný ýsa og skorin í um 2 cm bita.
Hægt er að skipta ýsunni út fyrir
hvaða hvíta fisk sem er.
Bitunum er velt upp úr hveiti sem
blandað hefur verið saman við aro-
mat krydd. Bitarnir eru steiktir á
pönnu og hellt yfir þá rjóma og
capers.

„Þetta er mjög einfalt og fljótlegt, en
alveg geðveikislega gott,“ segir Jó-
hanna.

KRÆKLINGUR Í TÓMATSÓSU

400 g forsoðinn kræklingur í skel
1/2 laukur
1 maukaður hvítlauksgeiri
2 msk. smjör
1/2 dl hvítvín
1/2 dl tómatsafi 
smá salt

Bræðið smjör á pönnu og steikið lauk
og hvítlauk í smástund. Bætið
kræklingi út í og því næst hvítvíni og
tómatsafa. Smakkið til með saltinu.
Með þessu skal drekka gott hvítvín.

Kristinn Guðmundsson kokkur er mikill
áhugamaður um skelfisk.

Jóhanna eldar ýsu.

Allt til víngerðar

HOLLANDIA: 

Ein bestu
kaupin í dag
HOLLANDIA er hollenskur lagerbjór,
4,8% að styrkleika og ein bestu kaupin
sem í boði eru í vínbúðunum þessa dag-
ana, sé litið til verðs og alkóhólsmagns.
Hollandia hefur ekki fengist hér á
landi fyrr en nýlega, en hann má finna
í flestum vínbúðum á höfuðborgar-
svæðinu og á Akureyri. Hollandia er
einstaklega ljúfur og góður lagerbjór
og er gullinn, mildur með sætum korn-
keim í bragði og með lítilli beiskju.

Verð í vínbúðum 155 kr. í 50 cl dós-
um.
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SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

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

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000  /  FRÍ HEIMSENDING*

Hvort sem þú kaupir eða
tínir ber skaltu birgja þig
upp af þeim, stinga þeim í
frystinn og bíða eftir að
þau verði að ljúffengum
„brjóstsykri“. Hægt er að
nota vínber, jarðarber,
krækiber, bláber, kirsu-
ber, sólber, rifsber eða
hvað sem ykkur dettur í
hug. Þegar berin eru orðin
fryst þá getur þú laumast í
þau í frystinum og sogið
og smjattað á þeim í stað-
inn fyrir sælgætismolana
eða snakkið. Þetta er líka
gott til að stinga í litla
munna og aldrei að vita
nema þá þagni suð um
súkkulaði.

Góðir fyrir hjarta og sál,
skapið og kvefið.
Nú er tíminn til að njóta ljúf-
fengra náttúrulegra rétta. Fyrir
helgina mælum við með brokkolí-
og blómkálsréttum. Hvort
tveggja er ríkt af vítamínum,
blómkálið er sérstaklega C-
vítamínríkt, innheldur fáar kalor-
íur, ríkt af trefjum og brokkolí
inniheldur mikið kalsíum.

Þegar brokkolí er valið skal
hafa í huga að forðast að stilkarn-
ir séu gulleitir, harðir eða þurrir.
Hausinn á að vera þéttur og með
jafnan dökkan lit. Blómkálið á að
vera hvítt eða kremhvítt. Forðist
blómkálshausa sem hafa bletti
eða eru lausir í sér. Sumir hausar
hafa á sér lauf, þau eru ekki
merki um léleg gæði en takið
laufin af áður en blómkálið er
meðhöndlað.

Við fengum Sólveigu Eiríks-
dóttur heilsukokk til að setja
saman fyrir okkur tvær upp-
skriftir byggðar á blómkáli og
brokkolíi. Njótið vel.

BLÓMKÁLSHRÍSGRJÓN
1 blómkálshöfuð, meðalstórt
1/2 rauðlaukur, smátt saxaður
1 msk. cuminfræ
1 msk. karríduft
1 msk. kóríanderduft
1 dl fínt saxað ferskt kóríander
1 dl ljósar rúsínur, lagðar í bleyti í 2 klst & smátt saxaðar
2 dl pecanhnetur, lagðar í bleyti í 2 klst & smátt saxaðar
1-2 tsk. sjávarsalt

Skerið blómkálsblómin af stönglinum & saxið mjög
smátt eða rífið á grófu rifjárninu í matvinnsluvélinni.
Blandið allri uppskriftinni saman í stóra skál.
Notið með allskonar réttum, kjöti, fiski, grænmetisrétt-
um. Geymist í 2-3 daga í ísskápnum.

BROKKOLÍKÆFA
2 dl brokkolíblóm, skorin í litla bita
safinn úr 2 sítrónum eða lime
1/2 dl lífræn ólífuolía t.d. frá LaSelva
3 hvítlauksrif, pressuð eða fínt söxuð
4 dl kasjúhnetur, lagðar í bleyti í 1-2 klst
1/2 búnt ferskt basil
1 tsk. sjávarsalt
1/4 tsk. svartur pipar
vatn eða appelsínusafi til að þynna með

SÓLVEIG ERÍKSDÓTTIR HEILSUKOKKUR heldur áfram að gleðja landann með heilsu-
samlegum uppskriftum.

Brokkolí og blómkálsréttir

PEARLY BAY: Frískleg vín frá Su›ur-Afríku
Rauðvín frá Suður-Afríku hafa
verið mjög vinsæl á Íslandi síð-
ustu ár en þaðan koma einnig
frísk ávaxtarík hvítvín, oft blönd-

uð vín úr dæmigerðum þrúgum
heimamanna. Þau eru jafnan þurr
og grösug og svona í léttari kant-
inum.

Pearly Bay Dry White er frískandi
vín með ilmi af sumarblómum og
nýslegnu grasi. Ávaxtaríkt með
vott af sítrónum í eftirbragði. Af-
bragðs gott eitt og sér eða með
léttum réttum, s.s. brauði, osti og
salati. Tilvalið samkvæmisvín
sem er með ódýrustu kassavínum. 
Verð í vínbúðum 2.990 kr.

Pearly Bay Red er dæmigerður
fulltrúi hinna stöðugu og hag-
stæðu suður-afrísku rauðvína.
Djúprauður litur. Ljúfur ilmur af
berjum og myntu. Auðdrekkan-
legt vín, líflegt og gott. Pearly
Bay Red hentar einstaklega vel

með mörgu t.d pottréttum sem og
öðrum kjötréttum, og einnig gott
með pitsum, eða bara eitt og sér. 

Verð í vínbúðum 3.090 kr. 

Hollustusnarl
Berjabrjóstsykur er frábær til að snarla á milli mála.

Byrjið á að skera brokkolíið í litla bita &
setja í skál með sítrónusafa, ólífuolíu og
hvítlauk & látið marínerast í 1-2 klst.
Leggið kasjúhneturnar í bleyti – setjið
þær í skál & látið vatn rétt fljóta yfir þær.

Setjið síðan allt í matvinnslu-
vél & blandið vel saman. Ef
ykkur finnst kæfan of þykk er
gott að þynna hana með
vatni eða nýkreistum appel-
sínusafa.
Notið sem kæfu á brauð eða
kex, þynnið & notið sem
ídýfu, á reyktan lax eða
parmaskinku sem forrétt.

Fryst ber eru ekki bara ljúffeng heldur falleg líka.

skipulag }

Léttur bakstur
SKIPULAG BORGAR SIG Í ELDHÚS-
INU, EKKI SÍST VIÐ BAKSTURINN.
Skipulag er lykilatriði í bakstri. Hér
eru nokkur atriði sem gott að hafa
á hreinu.
Setjið ristina á réttan stað í ofnin-
um. Yfirleitt er best að hafa hana í
miðjum ofninum. 
Notið form af þeirri stærð sem er
beðið um í uppskriftinni. Ef þú átt
ekki nákvæmlega þá stærð er betra
að nota aðeins stærra form frekar
en minna og stytta þá bökunartím-
ann aðeins. 
Smyrðu formið áður en þú ferð að
búa til deigið. Stundum er ráðlegt
að nota bökunarpappír og þá þarf
að sníða hann til eftir forminu. 
Látið egg, smjör og vökva ná stofu-
hita áður en hafist er handa við
deiggerðina. Stofuheit egg verða
loftkenndari og léttari í sér og
smjörið mýkra og meðfærilegra. 



Lambanýru af nýslátruðu eru á góðu tilboði í Fjarðarkaupum þessa dag-
ana. Kílóið kostar aðeins 78 krónur en kostaði áður 198 krónur. Nýrun eru
því á 60 prósenta afslætti. Tilboðið í Fjarðarkaupum gildir til 17. september.[ ]

IL TUCANO

Tryggvagata 11, 101 Reykjavík

Sími: 534 6100

Sérverslun
með húsgögn
og gjafavörulífstílsverslun

í miðbænum

ÚtsalaÚtsala
frá 40% afsláttur
frá 40% afsláttur

60%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Fyrirtaks pizza 350 g 299 489 854 40
Móa kjúklingavængir, piri piri 454 699 454 35
Goða baconbúðingur 668 478 668 40
Gourmet villikryddað lambalæri 998 1.769 998 45
Bautabúrs nauta-lamba hakk 698 997 698 30
NN eldhúsrúllur hvítar, 2. stk. 99 Nýtt 50 
Krónu súkkulaðikex, 500 g 150 299 300 50
Mammoet kex, 175 g 79 99 451 20
Happy chocos/white/kókos 200 g 99 159 495 40
íslensk agúrka 48 69 48 30

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Grísa hamborgarhryggur 798 1.498 798 45
Nautalundir, New Zealand 2.698 3.698 2.698 30
Samlokubrauð fín, 500 g 98 176 196 45
Samlokubrauð gróf, 500 g 98 176 196 45
Dreitill D-vítamínbætt mjólk, 1 l 48 79 48 40
Stoðmjólk, 500 ml 28 75 56 60
Fjörmjólk 1 l 68 98 68 30
Nýmjólk, 1 l 48 78 48 40
Léttmjólk 1 l 48 78 48 40
Undanrenna 1 l 48 83 48 40

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
K.S frosinn lambabógur 599 nýtt 599
Sjófryst ýsa, roðlaus 599 699 599 15
Rækja, 1 flokkur 599 799 599 25
Bónus ís, 2 lítar 159 279 159 45
M.H. hvítlauksbrauð, 2 stk. 189 Nýtt 95 
Dirafrost frosin ber, 450 g 199 298 199 35
Finish uppþvottaduft, 1 kg 129 259 129 50
C&F uppþvottalögur, 500 ml 79 Nýtt 158
Kofareykt folaldakjöt 479 599 479 20
Bónus eplasafi, 1 l 59 79 59 25
K.F. hrásalat, 350 g 98 159 280 40

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Kalkúnn frosinn 599 899 599 35 
Ísfugls kalkúnastrimlar 699 998 699 30
New Orleans, BBQ svínarif 1.084 1.549 1.084 30
Chicago town pizza m. pepperoní 349 499 349 30
Chicago town réttur f. örbylgjuofn, alfredo 299 NÝTT 299
Myllan, brownie kaka 379 499 379 25
Myllu amerísk súkkul. & karmellubitakaka 99 128 99 20
Eldfugls kjúklinga nuggets 1.042 1.390 1.042 25
Coca cola light, 2 l 149 177 75 15
Ben & Jerry ís, allar teg. 499 749 499 35

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Lambahakk 499 899 499 45
Lambalærissneiðar úr miðlæri 1.298 1.598 1.298 20
Móa kjúklingur heill 399 598 399 35
Goða lifrarpylsa soðin, 1 kg 489 698 489 30
Dalhoff, 7 tegundir, 340 g 149 199 373 25
Myllu samlokubrauð, 2 fyrir 1, 1.540 g 259 518 168 50
Jónagold epli 49 99 49 50
Sveppir frá Náttúru, 250 g 129 215 516 40 
Grand italian spaghetti 500 g 69 89 138 20
Start múslí 4 tegundir, 750 g 299 449 399 35

Tilboðin gilda til
18. september

Tilboðin gilda til
21. september

Tilboðin gilda til
21. september

Tilboðin gilda til
20. september

Tilboðin gilda til
25. september

Bæjarlind

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Lambalæri af nýslátruðu 848 1.098 848 20
Lambahryggur af nýslátruðu 978 1.198 978 20
Lamba súpukjöt, blandað 398 698 40 40
Lambalifur af nýslátruðu 148 265 148 45
Lambanýru af nýslátruðu 78 198 78 60
Lambahjörtu af nýslátruðu 178 365 178 50
íslenskar gulrófur, ný uppskera 98 185 98 50
Íslenskt kínakál, ný uppskera 189 289 189 35
Íslenskar gulrætur, ný uppskera 169 398 169 60
Íslenskt hvítkál 98 169 98 40

Tilboðin gilda til
17. september

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Ericur frá 650.-
Einnig fáanlegar 

í fleiri litum

Hlíðarsmára 11, Kópavogi s: 565 1504

Opið frá 11-18 virka daga.
Laugardaga 11-15

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

Sundföt sem passa

Gjafabréf

Kenwood kostar minna
Fáðu þér nýja hrærivél með gamla sniðinu.

Nú eru Heimilistæki með til-
boðsdaga á hræri- og mat-
vinnsluvélum. Góðu fréttirnar
eru þær að nú er hægt að fá
gömlu góðu Patissier-hrærivél-
arnar sem eru hágæða vélar í
anda sígildrar breskrar hönnun-
ar. Þessar vélar eru með fjög-
urra lítra skál úr ryðfríu stáli
með handfangi, það koma með
þrír spaðar, hrærari, hnoðari og
pískari. Hrærivélin fæst í rauðu
og hvítu og er með tólf hraða 400
watta mótor. Hjá Heimilistækj-
um má finna fleiri tegundir af
matvinnsluvélum, meðal annars
hrærivélar með hakkavél og
blandara. Tilboðin hjá Heimilis-
tækjum gilda út þennan mánuð

svo nú er um að gera að hlaupa
til og hefja svo baksturinn.

Haustlauk-
ar á hátí›
Útsölulok í Blómavali 
um helgina.

Tími haustlaukanna er að renna
sitt skeið og hver að verða síðast-
ur að kaupa þá á tilboði. Blómaval
býður upp á allskonar lauka á
góðu verði. Til dæmis er hægt að
fá 15 perluliljur á 99 krónur en
þær kostuðu áður 399. Tíu bland-
aða krókusa má sömuleiðis fá á 99
krónur og mismunandi tegundir
af túlípönum, tíu í pakka, kosta
frá 129 krónum til 199.

Einnig eru öll pottablóm með
fimmtíu prósenta afslætti þangað
til útsölunni lýkur á sunnudaginn.

Patissier
hrærivélar
eru á til-
boði

Canon á
gó›u ver›i
Tölvulistinn býður upp á til-
boð á Canon-vörum.

Þessa dagana eru sannkallaðir
Canon-dagar í verslunum Tölvu-
listans. Ýmsar vörur frá Canon
eru á góðu verði og hægt er að
gera virkilega góð kaup. Í tölvu-
listanum er gott úrval af Canon-
prenturum. Canon-iP4000 sem er
vinsælasti ljósmyndaprentarinn
er nú á sérstöku tilboði og kostar
aðeins 12.900 krónur. Um er að
ræða mjög góðan og hraðvirkan
prentara sem prentar báðum
megin á pappírinn og getur meira
að segja prentað á geisladiska
líka. Canon-iP5000 er einnig á
góðu verði.

Tilboðunum í Tölvulistanum
lýkur á morgun og því fer hver að
verða síðastur. Versl-
anir Tölvulistans eru
til húsa í Nóatúni 17 í
Reykjavík, Glerár-
götu 36 á Akureyri
og Hafnar-
götu 90 í
K e f l a -
vík.

Ódýrir túlípanar í Blómavali.

Alltaf á föstudögum

Canon iP5000 kostar nú 16.900 krónur.



Audi A4 nýskr. 11/2003, 2000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, ekinn 18 þ. Verð
3.230.000 YG-789 B & L. S. 575 1230.

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

BMW 520I nýskr. 07/2004, 2200cc, 4
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 13 þ.
Verð 4.790.000 SD-326 B & L. S. 575
1230.

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

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

BMW X5 nýskr. 11/2004, 3000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 10 þ.
Verð 6.200.000 SO-797 B & L. S. 575
1230.

Ford Mondeo nýskr. 03/2003, 2000cc,
5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 75 þ.
Verð 1.850.000 AU-845 B & L. S. 575
1230.

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

Honda CR-V nýskr. 03/1999, 2000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, dökkblár, ekinn 120 þ.
Verð 1.190.000 LX-060 B & L. S. 575
1230.

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

Hyundai Elantra nýskr. 02/2002,
1600cc, 4 dyra, 5 gíra, svartur, ekinn
118 þ. Verð 890.000 AM-033 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Elantra nýskr. 01/2000,
1600cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
85 þ. Verð 690.000 VB-206 B & L. S.
575 1230.

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

Hyundai Getz nýskr. 07/2004, 1300cc,
5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 42 þ. Verð
1.090.000 OR-474 B & L. S. 575 1230.

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

Hyundai Santa Fe nýskr. 07/2001,
2400cc, 4 dyra, fimmgíra, rauður / grár,
ekinn 94 þ. Verð 1.590.000 KI-993 B &
L. S. 575 1230.

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

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

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

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

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

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

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

Mercedes Vito nýskr. 2300cc, 4 dyra,
fimmgíra, hvítur, ekinn 186 þ. Verð
490.000 UI-405 B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Pajero Pinin nýskr. 12/2001,
1800cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grænn /
grár, ekinn 56 þ. Verð 1.590.000 MI-
268 B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Space Wagon nýskr.
07/1996, 2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur,
hvítur, ekinn 169 þ. Verð 520.000 ON-
713 B & L. S. 575 1230.

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

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

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

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

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

Renault Master nýskr. 07/2002, 2500cc, 6
dyra, fimmgíra, gulur, ekinn 136 þ. Verð
1.830.000 LO-506 B & L. S. 575 1230.

Renault Megane nýskr. 08/2002, 1600cc,
4 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn 42 þ. Verð
1.140.000 KK-177 B & L. S. 575 1230.

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

Renault Scenic nýskr. 07/1999, 1600cc,
4 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn 77 þ.
Verð 770.000 AK-626 B & L. S. 575
1230.

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

SsangYong Musso nýskr. 06/1998,
2300cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
97 þ. Verð 1.190.000 KL-692 B & L. S.
575 1230.

Subaru Legacy nýskr. 05/2001, 2000cc,
5 dyra, sjálfskiptur, hvítur, ekinn 100 þ.
Verð 1.290.000 YD-858 B & L. S. 575
1230.

Toyota Avensis nýskr. 03/2002, 1800cc,
4 dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn, ekinn
73 þ. Verð 1.390.000 JY-567 B & L. S.
575 1230.

Toyota Rav4 nýskr. 04/1996, 2000cc, 5
dyra, fimmgíra, grænn, ekinn 129 þ.
Verð 720.000 SU-948 B & L. S. 575
1230.

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

Volkswagen Golf nýskr. 09/1999,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, grænn, ekinn
109 þ. Verð 820.000 NU-667 B & L. S.
575 1230.

Volkswagen Passat nýskr. 10/1998,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
142 þ. Verð 740.000 PF-406 B & L. S.
575 1230.
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Kia Grand Sportage 2,0 4x4, ek. 105 þ.
km., 5 gíra, álfelgur, ABS, ofl. Verð 970
þús.

Suzuki Vitara 1600 Jlxi ‘2000 ek. aðeins
65 þ. km., 5 gíra, álfelgur, rafm. í rúðum
ofl. Verð 950 þús.

Isuzu Crew Cap 3,1 TDi 6/2000 ek. 160
þ. km., sjálfsk., álfelgur, rafm. í rúðum
ofl. Verð 1,690 þús. Tilboð 1,490 þús.

Land Rover Discovery II 2000 ek. 148 þ.
km., sjálfsk., 7 Manna, sumar + vetra-
dekk á álfelgum. Gott eintak. Verð
1,990 þús.

Honda Accord Executive 2.4I 5/2005
ek. 7 þ. km. Sjálfsk., leður, rafm. í öllu.
Verð 3,250 þús. Bílalán 3,000 þús.

Nú fer veturinn að koma!! Yamaha SRX
700 2001, lengdur, 138 mm belti, öll
tengi fyrir GPS, töskur, skemmtilegur
sleði. Verð 490 þús. lán upp á 300 þús.
getur fylgt.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Nýr Chrysler Crossfire Limited. 3,2L vél,
215 hö. leðurinnrétting, álfelgur 18” að
framan og 19” að aftan, rafm. í öllu, HID
ljós, loftkæling, spoiler sem fer upp við
aukin hraða, ofl. Fleiri litir fáanlegir. Til
sýnis á staðnum. Algengt verð um 5,5
milljónir.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Toyota Tacoma 2005 4.7l sjálfskiptur,
ekinn 6 þ. km., 282 ho., loftkæling,
hraðastillir, liknabelgir. Glæsilegur bill.
Verð 3.490.000. skipti athugandi a
ódyrari. Toppbílar Kletthálsi 2 Sími 587
2000 eða toppbilar.is

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

PORSCHE 911 CARRERA 2 Ekinn 36
þ.km. 3400cc. slagrými 321 hestöfl. Cd,
álfelgur, leður ofl. UPPLÝS. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Nissan Patrol Elegance 3.0 35”, nýskr.
07/’04, ek. 19 þ. km, gullsans, leður,
topplúga, álfelgur, dráttarkúla, heilsárs-
dekk o.fl. Verð 4.530.000. Bílasölu-
svæðið við Klettháls er algjör nýjung á
Íslandi sem alltaf hefur vantað, skoð-
aðu mörg hundruð bíla... sjáumst!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Til sölu Nissan Patrol GR. Elegance árg.
08.2000. Mjög vel með farinn. Upplýs-
ingar í síma 8206818.

Toyota Corolla 1,6 XLi stw, árg. ‘97 Ek-
inn 166 þús. Dráttarkúla, vindskeið og
skíðabogar. Nýir bremsuklossar, nýlegir
demparar og rafgeymir. Nýskoðaður og
vel með farinn fjölskyldubíll. Verð 370
þús.Uppl. 691 3328.

VW Passat 1.8T árg. ‘03. spoilerkit ofl.
ca. 700 þ. út + yfirtaka á láni. S. 869
9984.

Citroen xsara árg. ‘02, 4dyra, ek. 38 þ.
CD, rafmagn í öllu, bílalán 700 þ. Verð
1.150 þ. Uppl. í s. 699 2929.

MMC Pajero TDI GLS 7/1999 sjálfskipt-
ur hvítur/grár, ek. 130 þ. Með leðri og
topplúgu 32” breyting. Splunkunýar
felgur og dekk. Varadekkshlíf og fleira.
Gullfallegur bíll sem sér ekki á ! Uppl. í
síma 697 4295.

VW Bora Comfortline 9/1999, 5gíra, ek.
100 þ. Vinrauður að lit, sumardekk á
álfelgum, vetrardekk fylgja með á
stálfelgum, geislaspilari. Uppl. í síma
697 4295.

www.bilapartar.is
Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota
Avensis, Lexus, Bátur og fleira. Uppl. í
síma 893 6404.

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

Ford Explorer færðu á ódýrara hjá Is-
landus.com. Splúnkunýjir Explorer frá
kr. 3.290.000. Næstum nýjir 2005 bílar
undir 3 milljónum. Við seljum bíla langt
undir markaðsverði, veitum öfluga
þjónustu, allt að 5 ára ábyrgð og útveg-
um bílalán. Ef draumabíllinn þinn er
ekki til á vefnum okkar í dag, finnum
við hann fljótt með alþjóðlegri bílaleit.
Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða reyfara-
kaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími
þjónustuvers 552 2000 og netspjall við
sölumenn er á www.islandus.com

Hyundai Accent árgerð 1996 til sölu.
Ekinn 130 þús. og í fínu standi. Fæst
ódýrt vegna flutnings til útlanda. Upp-
lýsingar í síma 897 9711.

Útsala!! Colt ‘91, ek. 140 þ. V. 50 þ.
Favorite ‘95 5 d. V. 55 þ. Hyundai Pony
‘95, sem nýr. V. 75 þ. Allir nýsk. S. 844
6609.

Nissan Sunny Slx ‘92 nýskoðaður. Góð-
ur bíll. Verð 90 þús. Uppl. í s. 868 9663.

Til sölu Nissan Sunny árg. 1994, sjálfsk.,
nýskoðaður. Verð 130 þúsund. Upplýs-
ingar í síma 867 3022.

VW Golf árg. ‘94, ekinn.147 þ. km, rauð-
ur, nýskoðaður, nýyfirfarinn, heilsárs-
dekk. Ásett verð 199.000 kr. Uppl í s.
660 2297.

Til sölu Hyundai Accent árg. ‘95, góður
bíll. verð 80 þús. S. 697 6399.

M. Benz til sölu 200D ‘87, sk. ‘06, ekinn
388 þús. Í mjög góðu lagi en þarfnast
andlitslyftingar. Þröstur 893 4172.

Renault 19 árg. ‘91 til sölu, ekinn 95
þús km. þarfnast smá lagfæringar, verð
50 þús. Uppl. í síma 847 1028.

Ford Escort árg. 97, ek. 150 þús. Lítur
mjög vel út. Þarfnast smá lagf. Verð 130
þús. Uppl. í s. 896 1808.

Subaru Legacy 2000 GL Station árg. ‘92,
ek. 104 þús. Uppl. í s: 860 4179.

Dekurbíll til sölu. Toyota Carina E 2000.
Árg.’93 ek. 220 þús. Mjög vel með far-
inn og er ný skoðaður. Uppl. í s. 699
7800.

ÓDÝR ÓDÝR !!!!!!!!!!
MMC lancer ‘93 station. Ek. 167 þ., ssk.,
dráttarkrókur, sk. ‘06. Ný heilsársdekk.
Verð 130 þ. S. 691 9374.

Opel Corsa árg. ‘99, ek. 89 þús., sk. ‘06.
Verð 250 þús. Uppl. í s. 662 2616.

Hyundai Sonata árg. ‘97. Ek. 175 þús.
Ný tímareim og er með skoðun ‘06.
Verð 150 þús. S. 868 4345.

Golf Trendline árg. ‘98, 1.6, 16” felgur,
vetrard. á felgum, ek. 128 þús. Uppl. í
síma 896 6575.

Til sölu Ford Explorer xlt. 4.0 ltr, árg.
1991, ssk., skoðaður ‘06, ek. 190 þ. km.
Verð 290.000 þús. S. 856 8919.

Hyundai Coupe árg. ‘97, sk. ‘06. Tilboð
270 þús. Verð áður 400 þús. S. 691
9374.

Daewoo Nubira ‘98 station, sjálfsk. Vél
2000, ekinn 107 þús. Uppl. í s. 664 1675.

Volvo 460 árg. ‘96, ek. 113 þús. Lista-
verð 500 þús. Tilboð 400 þús. Uppl. í s.
692 1501.

TIL SÖLU-MEGANE RENAULT Classic
1.4 RXE 16.V - 06/2000 109 000 Km,
740 000 Kr. Timareim sett,Vatns-
dæla,Smursia,Smurolia 4 nýjir Hjól-
barðar + ný vetrardekk Diskar framan
(04/05) Klossar sett (02/2005)Borðar
sett (02/05) Skoðunarvottorð ökutækis
(07/05)-Nýtt púströr (9/05) 699 6480-
699 3580-561 1510- verð:740Þ.

ALFA ROMEO 156 1.6 T-SPARK Ek 48
þ.km ABS - Álfelgur - CD - Glertopplúga
- Leðuráklæði - Þjónustubók, Verð
990.000 Ágúst 862-2000.Þessi er Bíll er
til sýnis hjá Bílaborg Stórhöfða 26.

Sparneytinn, vel með farinn Nissan Al-
mera 2000 árg. Ek. 89000. 540 þús.
stgr. eða 290 út + yfirtaka á láni.
(14þús./mán.). Einn eigandi. S. 588
1944 / 695 1991.

M. Benz 230 E ‘90 til sölu. 17’’ felgur og
filmur, topplúga. Verð 650 þús. S. 896
5705.

MEGA-AFSL’ATTUR. BMW 318i hvítur
‘97. Nýir klossar og bremsur Listav:
820þ Tilboð 650þús. Upplýs S:823-
5227

Saab 900SE -96, ek. 130Þ Sjálfsk, leður,
sólluga.M/öllu. Verð 690Þ S. 856-7113

Til sölu Kia Sportage Grand Wagon árg.
2000, ekinn aðeins 44 þús. km. Vel
með farinn, dráttarkúla og 29” sumar-
og vetrardekk. Verð 950 þús. stgr. Uppl.
í s. 692 7706.

toyota avensis ekin 48þ ssk grár.
álf.cd.verð 1550þ fæst á 1330 stgr.
akv.922þ uppls í síma 6975363

Til sölu Mazda 6 S árgerð 2004 ek.24.þ
ssk/steptr17” felgur og fleira.S:
8485619

Chevrolet Trail Blazer 4,2 L. Árgerð
2002. Ekinn 43 þ. m. Verð 3.590.000.
Uppl. í síma 822 3001. Ath skipti.

Vantar bíl fyrir allt að 150 Þ. stgr skoð-
aðan ‘06 Uppl. í síma 664-3152, Grétar

Til sölu Landrover Defender árgerð
2000. Breyttur, á 38 tommu dekkjum,
spil, loftlæsingar framan og aftan. Stór
farangursgrind, GPS, sími ofl. Til-
boð:2.800.000 s.561 6010

MMC Montero GLS skrd. 02/2004, ek.
26 þkm. 3800cc, lúxustýpan, leður, ás.v.
4,2 m. Sími 695 9558.

Flottasti Ford Escape XLT árg. 2005, ek-
inn 30.000 km, leður, topplúga, samlit-
ur V. 3.000.000 kr. stgr. Bílalán fylgir.
Sími 892 9277.

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

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

7
SMÁAUGLÝSINGAR

FÖSTUDAGUR 16. september 2005

ÞJÓNUSTA



8
SMÁAUGLÝSINGAR

Splúnkunýr Toyota Landcruiser Diesel á
Uppboði í dag. Við seljum bíla langt
undir markaðsverði, veitum öfluga
þjónustu, allt að 5 ára ábyrgð og útveg-
um bílalán. Ef draumabíllinn þinn er
ekki til á vefnum okkar í dag, finnum
við hann fljótt með alþjóðlegri bílaleit.
Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com eða kjarakaup í Bílabúð.
Sími þjónustuvers 552 2000 og net-
spjall við sölumenn er á www.is-
landus.com

Til sölu Jeep Cherokee árg. ‘88, 4 L vél,
ek. 280 þús. Er á 33” dekkjum. Uppl. í
s. 866 5753.

Til sölu 2 jeppar. Musso árg. ‘97, túrbó
dísel, 33” dekk. Nissan Patrol árg. ‘93,
með ný upptekna vél á 35” dekkjum.
Skoða öll skipti. Uppl. í s. 898 1335.

Ford Lariat 350, 2005. Gullfallegur, 35”.
Ásett verð 4.780 þús. S. 897 8680.

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

Hyundai H 1
Hyundai H 1 dísel árgerð 2001, 9 manna,
sjálfskiptur, nýskoðaður, bíll í góðu
ástandi. Upplýsingar í síma 557 2070.

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

Til sölu ferðabíll, Ford F250 árg. 1980
(engin bifreiðagjöld). Verðhugmynd 300
þús. Uppl. í s. 557 4704 & 896 7993.

Til sölu Honda CR 250cc árg. 2004, tví-
gengis. Tilboð 460 þús. Uppl. í s. 659
2961.

GasGas FSE 450 Endurohjól 2004 ekið
800km eins og nýtt. Bein innsp. rafstart,
digital hr.mælir. Glæný og ónotuð dekk
eru á hjólinu. Verð. 690þús stgr. Uppl í
síma: 864 7145

Kawasaki kdx200 tvígengis, götuskráð á
hvítum númerum árg:03 core púst
,32hestöfl+.Lítið notað hjól ca 30klst.
Staðgreitt 300

Suzuki DRZ 400 árg. 2001, vel með far-
ið lítið notað hjól. Verð 420 þús. Uppl. í
s. 896 5705.

Honda Hurricane 600 árg. ‘88. Verð 170
þús. Uppl. í s. 869 1238.

Fjórhjól, Grizzly 250cc, 2004, eins og
nýtt alltaf geymt inni. Verð 360.000.-
Upplýsingar í síma 695 7000.

John Deere hágæðaolíur;
Smurolíur, vökvakerfisolía, koppafeiti
og frostlögur. 50% lengri endingatími.
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-
8600

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

JCB 426 HT, árg. 1999, 7.350 vinnust.
Verð 3.1 millj + VSK. S. 895 6025.

JCB 530-70, árg. 2001, 5.350 vinnust,
ný dekk. Verð 3.3 millj + VSK. S. 895
6025.

Óska eftir dráttarvél. Hún þarf að vera í
góðu lagi með húsi og ámoksturstæki,
og kló fyrir rúllur fyrir lítið. S. 867 6700.

Til sölu ný kerra 1,40x2,50, hægt að
leggja niður fram og aftur gafl. Uppl. í s.
823 6049 & 692 6044, er á Selfossi.

Til sölu Hobby 495UL árg. 2005. Lítið
notað hús sem fæst núna með mjög
verulegum afslætti. Uppl. í síma 863
4746.

Geymsluhúsnæði hjá Flúðum. Steypt
gólf og upphitað. Tökum við vögnum
um helgina. dorib@hive.is S. 863 8099.

Jungheinrich pal-
lettutjakkar

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

Lyftaravarahlutir
í flestar tegundir lyftara, keðjur, mast-
urslegur, dekk, gafflar ofl. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F, 110 Rvk, 414 8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

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

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

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

Álskipsgluggar 2 opnanlegir 6 lokaðir
og 1 með hverfisrúðu. 10 mm öryggis-
gler, eins og nýjir. Tilboð. S. 861 0096 &
581 1979.

Flugvél til sölu
Cesna Skyhawk árg. ‘78, nýr mótor og
skrúfa. 24V rafkerfi. Verðtilboð. Uppl. í s.
690 5933, 894 0671 & 892 8680.

Chipsaway frábærar rispuviðgerðir.
Sparar tíma og peninga. Varanlegt. lög-
um einnig ryðbletti. S. 697 4310, Hjól-
ko, Smiðjuvegur 26.

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

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

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

Varahlutir

Bílaþjónusta

Flug

Bátar

Lyftarar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Vinnuvélar

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

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

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

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

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

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

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

Aðalpartasalan s. 565 9700
Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

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

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

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

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

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.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla ‘92,
‘97, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91, Swift
‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90, Primera
‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe Turbo ‘93.
Sonata ‘92. S. 896 8568.

Til sölu mótor úr Isuzu Trooper ‘91 og 4
nýleg vetrardekk, 32x11.50. S. 864
7076.

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

Comet háþrýstidælur
margar gerðir, verð frá kr. 10.347-
m/vsk. (mynd 26.390- Comet 1350
classic) Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110
Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464 8600.

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

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

Stórglæsilegur í D-G skálum kr. 4.430,- og
buxur fást í stíl á kr. 2.285,- Misty, Lauga-
vegi 178, 105 Reykjavík sími 551-3366
Mælum og veitum faglega ráðgjöf. Opið
kl. 10-18 mán-fös kl. 10-14 lau.

Vandaður blárefs pels frá Saga Fox til
sölu. Upplýsingar í síma 865 0959.

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

Nuddbekkur til sölu, vandaður og vel
með farinn, mikið stillanlegur, rafdrifinn.
Vinnukollur á hjólum fylgir. S. 697 4119.

Rúm til sölu 160 cm á breidd kr. 5000.-
Uppl. í s. 869 6173.

Til sölu Crown dýna 160x200 cm, 1 árs.
Verð 50.000. Uppl. í s. 868 6146.

Nánast nýtt rúm frá Betra Bak, 96b x
200L. Fæst á hálfvirði. Uppl. í s. 551
4822 & 866 6511.

Íssk. 180 cm tvískiptur á 15 þ., 144 cm
á 10 þ., 126 cm og 85 cm á 8 þ. Þríhjól
á 2 þ. Hjólabretti á 3 þ. Barnabílstóll á
2 þ. Línuskautar 2 þ. Barnakerra á 4 þ.
Einnig varahlutir í ýmsa bíla, 4 stk 13”
nagladekk á Subaru felgum á 8 þ. 4 stk.
195/65 15” á 6 þ. S. 896 8568.

Echo-star gervihnattabúnaður til sölu.
Búnaðnum fylgja festingar og tenglar.
Diskurinn sem er ársgamall er á snún-
ingsfæti og tekur m.a. Thor og Sirius.
Einnig fylgir búnaðnum kort með að-
gang að Canal + og mörgum pay Per
View rásum sem sýna nýjustu bíó-
myndirnar. Samskonar búnaður kostar
190 þús. kr. nýr en þessi selst á 90 þús.
Nánari uppl. í s. 693 1836 e. kl. 18.

Til sölu nokkrir árgangar af hinu vinsæla
blaði Heima er best. Ódýrt, 1500 kr. ár-
gangurinn. Uppl. í s. 553 4938.

Kettlingar fást gefins kassavanir og blíð-
ir. Uppl. í s. 847 3843.

Kaupum gamlar vínylplötur, gott verð,
góð tilboð. Uppl. í s. 698 8629.

Vantar flökunaborð fyrir 2-6 og fl. í fisk-
vinnslu, þarf að vera í góðu standi.
Uppl. í s. 891 7701.

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

Píanó
Sem nýtt. Young Chang eikarlitað pí-
anó. Harpa 122 cm. Verð 230 þús.
Uppl. í s. 892 4793.

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

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

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

Gömul og nett siemens þvottavel til
sölu (10þ) Best ef hún er sótt. upl
8991866

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

Arkítekta- og verfræði-
teikningar

Getum bætt við okkur arkítekta og verk-
fræði teikningum, 20 ára reynsla.
Teiknistofan TBV s. 824 7587 & 863
2520.

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

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

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 Akra-
nesi.

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

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

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

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

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

Alhliða garðyrkjuþjónusta. Halldór
garðyrkjumaður sími 698 1215.

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

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

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

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

G.S. flutningar ehf. Getum bætt við okk-
ur öllum tegundum flutninga. 10 ára
reynsla. Upplýsingar gefur Stefán í s.
821 1966.

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

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s
múrun, málun, trésm., parket & flísa-
lagnir. Föst tilboð eða tímavinna. S.
6161569

Málingavinna - Flísalagnir
Tökum að okkur málingavinnu og flísa-
lagnir. Málari s. 848 6230 & múrari s.
695 7374.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898 0690
(Ríkharður). Milli kl 8-23 alla daga.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

Tilboð á gelnöglum 5.550
kr ásetning.

Snyrtistofan Salon Ritz. Sími 552 2460.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Símaspá 908 5959. Ástin, fjármál, heils-
an. Opið til 24. Laufey miðill.

Til sölu notað Kamaro borðsög 3 metra
sleði og I.D.M kantlímingarvél. Selst
ódýrt. Uppl. í síma 897 1700.

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

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Í fjármálum, alhliða fjár-
mála- og rekstrarráðgjöf.

Skattskil og bókhaldsþjónusta
Endurskipulagning fjármála,

samningar við lögmenn, lána-
drottna og innheimtumenn, að-

stoð v/nauðungaruppboða, stofn-
un einkahlutafélaga ofl. Geymið

auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670

Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 -
Sími 517 1030 og 822 9670

kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Bækur

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

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

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

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

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

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

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

Snyrtifræðingur óskar eftir aðstöðu fyrir
snyrtingu eða atvinnu þessu líkt. Uppl. í
s. 692 4292.

Tréskurður. Námskeið, leiðsögn, Hóls-
hrauni 5 Hf. Skurðstofa Sigurjóns s. 899
5716.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu fallegur 1 árs svartur 3ja sæta
leður sófi. Upplýsingar í síma 5644843

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

Úlpur, gallar og fl. Full búð af nýjum vör-
um. Róbert Bangsi... og unglingarnir
Hlíðasmára 12, sími 555 6688

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16.
Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Gullfallegur 9 vikna ísl. hvolpur, selst
ódýrt. Uppl. í s. 662 5106.

Til sölu Chihuahwa hvolpar til sölu án
ættbókar á 80 þús. Uppl. í s. 865 7627.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum örfáa potta
hlaðna aukahlutum til afgreiðslu sam-
dægurs. Frábær tilboð í gangi. Fimm
ára ábyrgð. Frí heimsending hvert á
land sem er. Sendum bæklinga sam-
dægurs. Opið alla daga frá 9 til 21:00.
Allar nánari uppl. í s. 897 2902
mvehf@hive.is

tvöföld hvítlökkuð hurð með gleri og
karm: eins og ný 25000 kr.

www.sportvorugerdin.is

GÆS OG AFTUR GÆS Eigum enn
nokkra lausa daga. Lánum fylgihluti.
Uppl. á sportmennislands.is eða
8921450

Úlpur, hlýjar peysur og hlífðarfatnaður,
múlar, mél og reiðtygi með enn meiri
afslætti á útsölulokum. Sendum í póst-
kröfu. Ístölt Bæjarlind, s. 555 1100.

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

30% Kynningarafsláttur
Erum þessa dagana með 30%

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

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

Dýraland Kringlan S.588 0711
Dýraland Spöng S.587 0744.

Dýrahald

Barnavörur

Málverk

Húsgögn

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur
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Djöflaterta 
Hamborgarabúlla
Tómasar

Jeppakerrur
Víkurvagnar

Snæfellsjökull
www.hotelbudir.is

Glerlist.is
Gler í gegn

Hamborgarabúllan
Hamborgarabúlla
Tómasar

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

Dráttarbeisli 
Víkurvagnar

Símarafhlöður
Rafborg

Haustlitir
www.hotelbudir.is

Hitapottar
Normex

Stærri verslun, meira úrval
Gleraugnaverslunin
Sjónarhóll

Tékk kristall, sængurfata-
dagar
Meiriháttar tilboð
Tekk Kristall aðeins í
kringlunni

Buffpíta
Pítan, Skipholti

Ársalir Fasteignamiðlun
533-4200

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

Þýsk brauð og kökur
Guðnabakarí Selfossi

Glerslípavélar, glerskerar,
bræðsluofnar
Gler í gegn

Nikótínlyf á heildsöluverði
Lyfjaver apótekið Suður-
landsbraut

Morðgáta
www.hotelbudir.is

Kjúklingapíta
Pítan, Skipholti

Tilboðsdögum lýkur á
laugardaginn
Verið, Glæsibæ

kíktu á svartskinna.is

Nýtt kortatímabil
Opið til átta virka daga
Ikea

Hleðslurafhlöður
Rafborg

80% afsláttur
Gleraugnaverslunin
Sjónarhóll

Kalkúnpíta
Pítan, Skipholti

Gjafabréf 
www.hotelbudir.is

GP-alkaline
Rafborg

Fallegar!
Húfur sem hlæja
Laugavegi 70

Grænmetispítan
Pítan, Skipholti

Rómantík
www.hotelbudir.is

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

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

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

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

á einfaldan og ódýran hátt.
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2ja herb. íbúð á Austurströnd, Setjarn-
arnesi til leigu. Verð 65 þús. á mán. +
hússjóður. Uppl. í síma 846 0656.

3ja herbergja íbúð í Hafnarfirði til leigu.
Uppl. í s. 893 5255.

Til leigu 2ja herb. íbúð, á svæði 110 Rvk,
leigist aðeins reyklausu og reglusömu
fólki. Uppl. í s: 475 8819 & 849 1112.

4ra herb. íbúð til leigu í Vesturbænum.
Reglusem, tryggingavíxill. 108 þús. á
mán. Uppl. í s. 693 1836 e. kl. 18.

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

30 ára reyklaus og reglusamur maður
óskar eftir lítilli 2ja herb. eða stúdíóíbúð
miðsvæðis í R.vík. Uppl. í s. 698 7276.

45 ára maður óskar eftir íbúð eða herb.
m. aðg. að baði og eldhúsi. Uppl. í s.
864 7083.

Reglusamt par um tvítugt óskar eftir
stúdíóíbúð á höfuðborgarsvæðinu skil-
vísi heitið. sími 8439608

Óska eftir 2ja herb. eða studíó íbúð í
Reykjavík. Traustur leigjandi og góð
meðmæli. Nánari uppl. í síma 690
7060.

Rimlahlið
í vegi, tvær staðlaðar stærðir,
3,66x2,50m, burðargeta 20 tonn, verð
kr. 109.000- án vsk./ 4,50x2,55m, burð-
argeta 40 tonn, verð kr. 246.000- án vsk.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600

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

Framleiðum ýmsar stærðir heilsárs-
húsa. Bjóðum einnig byggingarefnis-
pakka viljir þú reisa sjálfur. Nú er rétti
tíminn til að panta. S. 5174200 &
www.husoghonnun.is

70 fm heilsárshús til sölu. Tilbúið að
utan og einangrað að innan. Uppítaka á
nýlegum díseljeppa möguleg. Gestahús
getur fylgt. Nú er rétti tíminn til að
panta. S. 5174200 og www.husog-
honnun.is S. 822 4200.

Til sölu nokkrar góðar sumarbústaðalóðir á
góðum stað í Grímsnesi. S. 661 1121.

Vantar 150-300fm húsnæði með góð-
um innkeyrsludyrum á Höfðanum eða
Hálsunum. Uppl. í síma 899-4443

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

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

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

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

Viltu koma í Pizza Hut
liðið ?

Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfsfólki í veitingasal og í eldhús.
Um er að ræða fullt starf og hlutastarf.
Lágmarksaldur er 18 ára. Áhugasamir
sendi inn umsóknir á loa@pizzahut.is

Vaktstjórar á Pizza Hut.
Pizza Hut leitar að öflugum vaktstjóra á
Sprengisandi. Starið felst í þjónustu,
stjórnun vakta , mannastjórnun í sam-
ráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur eru
reynsla af þjónustu, mikil þjónustulund,
samviskusemi og hæfni í mannlegum
samskiptum. Aldurstakmark er 25 ár.
Áhugasamir sendi inn umsókn á
loa@pizzahut.is sem fyrst. Nánari uppl.
í síma 533 2010 eða í loa@pizzahut.is

Laghenta einstaklinga vantar til starfa á
hraðþjónustu Max1, Bíldshöfða Reykja-
vík. Áhugasamir leiti upplýsinga fyrir 21
september í síma 515 7093 milli kl. 16-
17 virka daga.

Matráður óskast
Viðkomandi þarf að vera ljúfur í lund,
vel skipulagður og vera fær um að elda
einfaldan og hollan mat við hæfi barna.
Leiðbeinandi. Óskum einnig eftir ljúf-
um og samtarfsfúsum einstaklingi til
starfa á næstu vikum þarf að bera
ómælda virðingu fyrir ungum börnum
og þörfum þeirra. Starf fyrri hluta dags
kemur tilgreina. Nánari upplýsingar
veittar í síma 557 7071 og 899 2056
Leikskólastjóri.

Þjónanemar óskast
Grillið er einn besti veitingastaður
landssins. Þjónanámið tekur þrjú ár og
er undir leiðsögn meistara í fremstu
röð. Ef þú hefur metnað þá er Grillið
rétti staðurinn fyrir þig til að læra á.
Nánari upplýsingar hjá veitingastjóra
Grillsins Sævari Má. Sími 820 9960.

Aðstoðarfólk
Óskast í veitingasali og bari á Hótel
Sögu. Uppl. veitir Gunnar Már í síma
820 9911 eða Níels í 820 9910

Hagkaup Skeifan
Óskar eftir góðum einstaklingi til að sjá
um kaffistofuna og elda léttan hádegis-
mat fyrir starfsmenn okkar. Vinnutími er
kl 8:30 til 17. Umsóknum skal skilað í
verslun en einnig er hægt að sækja um
í gegnum www.hagkaup.is Allar nánari
upplýsingar veitir Fjóla aðstoðarverslun-
arstjóri í síma 563 5000.

Hagkaup Spöng
Hagkaup Spöng óskar eftir einstaklingi
á besta aldri til að selja barnaföt. Vinnu-
tími er sveigjanlegur. Umsóknum skal
skilað í verslun en einnig er hægt að
sækja um í gegnum www.hagkaup.is.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðni,
verslunarstjóri í síma 563 5300.

Domino’s Pizza óskar eftir starfsmönn-
um í fullt starf og í hlutastarf. Um er að
ræða verslun Domino’s í Ánanaustum.
Frábær starfsandi og skemmtilegur
vinnustaður fyrir hressa og duglega ein-
staklinga! Umsóknareyðublöð í verslun
og á www.dominos.is

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.

Verkmenn ATH
Smiður eða vanur maður óskast í upp-
slátt 2ja húsa í Kópavogi. Næg vinna
framundan. Uppl. í s. 893 0884.

Eldhússtarf
Viljum bæta við okkur hressum og
áreiðanlegum aðstoðarmanni í eldhús
eða góðum pizzabakara. Uppl. og um-
sóknir á staðnum eða á www.kringlu-
krain.is.

Járnabindingar: Vantar menn í járna-
bindingar. Mikil vinna. Um framtíðar
starf er að ræða. Ármann 894-3398
Steingrímur 699-6060

Veitingasaðurinn Purple Onion Hafnar-
stræti 18 óskar eftir starfsfólki í hluta-
starf.Uppl. veittar á staðnum ekki í síma.

Afgreiðsla/Pizzabakari
Pizza Pronto óskar eftir starfsfólki, heils-
dagsvinna, helgarvinna og næturvinna.
Uppl. í síma 517 5445 eða á staðnum,
Vallarstræti 4 við Ingólfstorg.

Smurbrauð - NK Kaffi
Starfskraftur óskast í fullt starf 7.30-
15.30. Upplýsingar á NK Kaffi Kringl-
unni og í s. 568 9040 & 693 9091.

Íslensk/norsk fjölskylda með eitt barn í
Oslo óskar eftir reyklausri au-pair sem
fyrst. Helst 20 ára eða eldri. Nánari
uppl. í síma +4740414204 eða 892
3949.

Sala og þjónusta við stórmarkaði. Við
leitum að einstaklingi til starfa við sölu
og þjónustu í stórmörkuðum. Viðkom-
andi þarf að hafa bílpróf. Vinnutími er
frá 8 til 16. Áhugasamir vinsamlegast
sendið upplýsingar um aldur og fyrri
störf á netfangið: kristjan@freyja.is, vin-
samlegast setjið “Atvinna” í Subject.

Samtalsdömur óskast! Finnst þér gam-
an að tala við karlmenn um kynlíf?
Rauða Torgið leitar samstarfs við
djarfar, lostafullar símadömur. Uppl. á
www.raudatorgid.is (atv. í boði/síma-
dömur) og í s. 899 7987, skrán. í s. 552
3349.

Klikkað atvinnutækifæri!! Ertu að leita
að góðri vinnu/aukavinnu? Eru skuld-
irnar að sliga þig? Langar þig að geta
verið meira heima og notið þess að
eiga tíma með fjölskyldunni? Erum ekki
að tala um fæðubótarefni, snyrtivörur,
dollur eða tuskur, við erum með mun
betri en það allt. Kynntu þér málið á
www.simnet.is/okkarheimur

Bílaviðgerðir, framtíðarstarf, bifvéla-
virkja, vélstjóra eða mann vanan bíla-
viðgerðum vantar á lítið og snyrtilegt al-
hliða bílaverkstæði á höfuðborgar-
svæðinu. Uppl. í síma 894 2606.

Hrói Höttur Hafnarfj.
Óskum eftir starfsfólki í veitingasal, til
útkeyrslu og í eldhús. Vaktavinna og
hlutastörf. Æskilegur aldur 18-35. Uppl.
á staðnum, Hjallahraun 13 í Hfj., og í s:
565 2525.

Breiðholtsbakarí.
Vantar kröftuga einstaklinga til ræst-
ingastarfa, tilvalið fyrir hjón. Vinnutími
ca frá kl. 15-19. Uppl. í s. 895 9420.

Bílastjarnan óskar eftir starfskrafti til að
sjá um þrif og frágang bíla eftir viðgerð-
ir. Viðkomandi þarf að vera vandvirkur
og stundvís. Uppl. í s. 567 8686.

Húsasmiðir/verkamenn
Vantar 2-3 húsasmiði eða menn vana
smíðavinnu nú þegar eða eftir sam-
komulagi. Furuás ehf. S. 861 9885.

Frístundaheimili í Gra
Frístundamiðstöðin Gufunesbær óskar
eftir að ráða frístundaráðgjafa í 70%
starf til að hafa umsjón með starfi fyrir
börn með sérþarfir í frístundaheimilinu
Tígrisbæ í Rimaskóla. Menntunar og
hæfniskröfur: Uppeldismenntun á há-
skólastigi eða önnur sambærileg
menntun Reynsla af þverfaglegu starfi
með börnum.Áhugi á frítímaupp-
eldi/frístundastarfi Hæfni í mannlegum
samskiptum Frumkvæði og sjálfstæð
vinnubrögð Áhugasamir hafi samband
við Bjarney Magnúsdóttur, deildarstjóra
barnasviðs í Gufunesbæ í síma 520
2300.

Atvinnumiðlun býður upp á hæft strafs-
fólk frá Lettlandi: Smiðir, bygginga-
menn o.s.frv. S. 845 7158.

Atvinnurekendur. Útvega pólskt starfs-
fólk adam1@visir.is

23.ára karlmaður með víðtæka reynslu
óskar eftir vinnu á höfuðb.sv. Hef með-
mæli, er duglegur og get byrjað strax.
Uppl. í síma 561 5076 eða arngrim-
ur@visir.is.

Skotta hvarf frá Kópavogsbraut í vestur-
bæ Kóp. í fyrrinótt. Er ekki með hálsól.
S. 554 3070 & 695 1058.

Viltu kynnast fólki?
Fólk með sömu þarfir og þú er akkurat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

Einkamál

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

Vörubílastjórar og gröfu-
menn

Vantar vanan vörubílstjóra með
meirapróf og mann á Komatsu

160 hjólavél.
Uppl. í síma 822 2661.

Leikskólinn Rofaborg í
Árbæ.

Starfsmann vantar á leikskólann
Rofaborg í Árbæ við uppeldi og

kennslu ungra barna í 100% starf.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á

að starfa með börnum, vera
ábyggilegur og ekki yngri enn 20

ára.
Upplýsingar gefur leikskóla-
stjóri síma 587 4816 eða 567

2290 til kl 16.30 á daginn.

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

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

sendið umsóknir á handlag-
inn@handlaginn.is

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

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

sendið umsóknir á handlag-
inn@handlaginn.is

Nonnabiti
Starfskraft vantar í fullt starf, helg-

arstarf, hlutastarf, reyklaus.
Uppl. í s. 899 1670 eða á

staðnum Nonnabita Hafnar-
stræti 11.

Hlöllabátar Ingólfstorgi
óska eftir starfsfólki á kvöldin og

um helgar (næturnar). 
Ekki yngri en 18 ára.

Uppl. í s. 511 3500 & 861 0500
einnig á staðnum.

Leikskólinn Ösp, Iðufelli
16, 111 Rvk.

Leikskólinn Ösp óskar eftir leik-
skólakennara eða leiðbeinenda

sem fyrst. Einnig vantar aðstoðar-
manneskju í eldhús í 50% starf

frá og með 1. Desember.
Upplýsingar gefur 

leikskólastjóri í síma 557 6989 
Svanhildur.

Framtíðarstarf
Fjarðarbakarí Hafnarfirði óskar
eftir fólki til afgreiðslustarfa .

Reglusemi og reykleysi skilyrði.
Uppl. í s. 895 8192 

milli kl. 8-17.

Næturvinna Subway -
Ártúnshöfða

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

lund.
Hægt er að sækja um á

subway.is Góð laun í boði.

Bakarí.
Starfskraft vantar í Bakaríið
Rangárseli og Bíldshöfða.

Uppl. í s. 898 5277, Lovísa &
695 4545, Drífa.

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

Umsóknareyðublöð á staðnum
og einnig á www.pitan.is eða í

síma 864 9861.

Kaffistofa á Háskóla-
svæðinu - 107

Við erum erum að leita að starfs-
manni á veitingastað á háskóla-
svæðinu, Þjóðarbókhlöðunni.

Starfið er fjölbreytt vaktar vinna í
áhugaverðu umhverfi. Vinsamlega

hafið samband.
Ásta S. 699 1070.

Mosfellsbakarí
á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar

eftir góðu fólki til starfa í af-
greiðslu. 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 5535280 eða 6602153

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu

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

Ert þú ekki að fara í
skóla?

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

í vinnu, dugleg/ur og vilt vinna
með skemmtilegu og drífandi

fólki þá ert þú á réttum stað hjá
okkur. Borgum góð laun fyrir gott

vinnuframlag í góðu vinnuum-
hverfi.

Umsóknir á www.aktutaktu.is.
Upplýsingar veitir starfs-

mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836.

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og dug-
legu fólki á American Style. 100%

starf í boði í vaktavinnu í Skip-
holti. Líflegur og fjörugur starfs-

hópur. Æskilegur aldur 17 ára og
eldri.

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

americanstyle.is.

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn, Húsgagnahöll-

inni, Smáratorgi, Suðurveri og
Mjódd óskar eftir afgreiðslufólki.

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

meistarinn.is

Óskum eftir starfsfólki á
dag- og kvöldvaktir

Við hjá Skúlason leitum að fólki
18 ára og eldra við úthringingar

og símsvörun. Dag- og kvöldvaktir
í boði. Almenn tölvukunnátta

æskileg. Hafðu samband í síma
575 1500 eða á vakt-

stjorn@skulason.is og leggðu inn
umsókn.

Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

FÖSTUDAGUR 16. september 2005
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Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda 

að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá 
dagsetningu áskorunar þessarar:

Tollstjórinn í Reykjavík
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði

Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík
Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Ólafsfirði
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði

Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
Gjaldheimta Vestfjarða
Gjaldheimta Austurlands
Gjaldheimtan í Vestmannaeyjum

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. september 2005,
virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. september 2005 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar
hækkanir er fallið hafa í eindaga til og með 15. september 2005, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds,
virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti
á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, föstu árgjaldi þungaskatts, þungaskatti skv.
ökumælum, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna,
iðgjaldi í Lífeyrissjóð bænda, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum,
eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi
og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 

Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur,
sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald,
iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur.

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt 
dráttarvöxtum og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í
ríkissjóð er allt að 12.700 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 1.350 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni,
auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og 
kostnað. Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn 
fjármagnstekjuskatt, áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara,
þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum 
þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út 
sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig 
að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. september 2005.

AUGLÝSTU EFTIR STARFSFÓLKI 
Á RÉTTUM STAÐ
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Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri Íslendinga 

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

Fréttablaðsins frekar en atvinnublaði Morgunblaðsins. 

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

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

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

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005. 

Hjúkrunarfræðingur
óskast til afleysinga á Heilsugæslustöðina 

í Búðardal nú þegar eða eftir samkomulagi.
Ráðningarími er til 1. september 2006.

Nánari upplýsingar veitir Ásgerður Jónsdóttir 
á Heilsugæslustöðinni í Búðardal eða í símum 

434-1113 og 434-1502.

ATVINNA

FASTEIGNIR

TILKYNNINGAR

2ja herbergja 
Bergstaðastræti 53 verð 10,9 

Krummahólar 8 verð 11,9 

Rauðilækur 22 verð 10,9 

Vífilsgata 14 verð 21,5 

3ja herb 
Hringbraut 52 verð 14,9 

Hringbraut 52 verð 16,5 

Öldugrandi 15 verð 19,9 

Parhús 
Klukkurimi 2 verð 38,2 

Klukkurimi 4 verð 37,4 

Landið 
Greniteigur Keflavík verð 20,0 

Breiðamörk Hveragerði verð 15,0 

Breiðamörk do verð 18,5 

Stamphólsv Grindavík
Nýtt fjölb 22 íbúðir 
Miðtún 7 Self einbýli m/ aukaíbúð í útleigu verð 31,4 

Hús Verslunarinnar, Kringlan 7, 103 Reykjavík, S: 534 4400

HB FASTEIGNIR KYNNA HEITAR EIGNIR

Vantar allar teg eigna. • nánari uppl. gefur Kári Kort • sími 892 2506

550 5600

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:



JAR‹ARFARIR

11.00 Geir Þorsteinsson, verk-
fræðingur, verður jarð-
sunginn frá Langholts-
kirkju.

11.00 Minningarathöfn Guðrún-
ar Sigríðar Hafliðadóttur,
Álftamýri 41, Reykjavík,
verður í Háteigskirkju. Út-
för fer fram frá Oddakirkju
á Rangárvöllum kl. 14.00.

13.00 Gunnar Jónsson, Aratúni
26, Garðabæ, verður jarð-
sunginn frá Fossvogskirkju.

13.30 Einar Þór Arason,
Grænási 1b, Ytri-Njarðvík,
verður jarðsunginn frá
Keflavíkurkirkju.

13.30 Elísabet Jónsdóttir, dval-
arheimilinu Hlíð, Akureyri,
verður jarðsungin frá Akur-
eyrarkirkju.

13.30 Friðmey Guðmundsdótt-
ir, frá Bíldsfelli, Grafningi,
verður jarðsungin frá Sel-
fosskirkju.

15.00 Ríkey Kristín Magnús-
dóttir, áður til heimilis á
Mánagötu 18, Reykjavík,
verður jarðsungin frá Ás-
kirkju.

15.00 Sigurður Ármann Hösk-
uldsson, múrarameistari,
Blikahólum 8, Reykjavík,
verður jarðsunginn frá Bú-
staðakirkju.

15.00 Þórunn Guðmundsdóttir,
Nóatúni 15, Reykjavík,
verður jarðsungin frá
Laugarneskirkju.

ANDLÁT

Halldór Hjálmar Halldórsson,
Bogahlíð 24, Reykjavík, lést á
heimili sínu fimmtudaginn 8.
september.

Bjarki A. Unnsteinsson, frá
Reykjum í Ölfusi, Bárugötu 19,
lést á Landspítalanum í Fossvogi
mánudaginn 12. september.

Ósk Snorradóttir, frá Hlíðarenda
í Vestmannaeyjum, lést þriðju-
daginn 13. september.

Sigurlaug Barðadóttir, Voga-
tungu 55, Kópavogi, andaðist á
líknardeild Landakotsspítala
þriðjudaginn 13. september.

Sæmundur Jónsson, Hrafnistu,
Hafnarfirði, lést þriðjudaginn 13.
september. 
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Tilkynningar um merkis-
atbur›i, stórafmæli, andlát
og jar›arfarir í smáleturs-
dálkinn hér a› ofan má

senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.

Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.i

s e›a hringja í síma 
550 5000.

FÖSTUDAGUR 16. september 2005

AFMÆLI

Ómar Ragnarsson
fréttamaður er 65
ára.

Jón Ársæll Þórðar-
son sjónvarpsmaður

er 55 ára.

Lára Stefánsdóttir
danshöfundur
er 43 ára.

Hrannar Björn
Arnarsson sölu-
stjóri er 38 ára.

Atli Rafn Sigurðar-
son leikari er 33 ára.

BRÚ‹HJÓN

Þann 2. ágúst síðastliðinn voru
gefin saman í kirkjunni í Árbæj-
arsafni af séra Kristni Á.
Friðfinnssyni, brúðhjónin
Heidrun Elise Boettcher og
Guðmundur Rúnar Sigfússon.

Einar Benediktsson, skáld
og athafnamaður, fæddist á
bænum Elliðavatni í Heið-
mörk árið 1864. Klukkan 11
árdegis á laugardag stendur
Skógrækt Reykjavíkur fyr-
ir áhugaverðri fræðslu-
göngu út úr bænum en fyrir
göngunni fer Guðjón Frið-
riksson sagnfræðingur sem
hefur skrifað ævisögu Ein-
ars í þremur bindum. Hann
segir frá foreldrum Einars,
þeim Benedikt Sveinssyni
alþingismanni og konu hans
Katrínu Einarsdóttur. „Það

voru mikil
átök í þess-
ari fjöl-
s k y l d u , “
segir Guð-
jón, en móð-
ir Einars
hljóp frá
manni sín-
um en Einar
varð eftir

hjá föður sínum. 
Benedikt átti jörðina El-

liðavatn og bjó þar á árun-
um 1861 til 1874. Gamla
steinhúsið sem hann lét

reisa stendur enn. Vera fjöl-
skyldunnar á Elliðavatni
varð söguleg en Benedikt
stóð í mörgum stórræðum á
þessum árum, meðal annars
áveituframkvæmdum og
stofnun prentsmiðju þar.
Hann seldi jörðina 1876 en
keypti hana aftur 1893 en
eftir dauða hans komst hluti
hennar í eigu Einars. Guð-
jón hefur komist að
skemmtilegri staðreynd
með þennan eignarhluta
skáldsins í jörðinni. 

„Sá hluti gekk upp í félag

sem hann stofnaði í London.
Þessi landspilda er ennþá
skráð á þetta félag en það
var leyst upp árið 1930 og
samkvæmt breskum lögum
renna eigur þess til krún-
unnar. Þannig að Breta-

drottning á þarna hluta í
landi,“ segir Guðjón kíminn
en telur þó að drottningin
hafi ekki hugmynd um
þessar eigur sínar. 

Guðjón lumar á mörgum
slíkum sögumolum og því
má gera ráð fyrir fræðandi
og skemmtilegri upplifun
fyrir gesti göngunnar en
allir eru velkomnir og að-
gangur ókeypis.
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GUÐJÓN FRIÐ-
RIKSSON

BÆRINN ELLIÐAVATN Fæðingarstaður Einars Bene-
diktssonar.

EINAR 
BENEDIKTS-
SON 

Gengi› um sló›ir 
Einars Ben í Hei›mörk



Umsjón: nánar á visir.is

Haustlægðin snemma á ferð
Markaðurinn hefur verið talsvert upptekinn af
lækkun hlutabréfa síðustu daga. Stríðsfyrirsagnir
um tapað fé hafa birst og leiðarahöfundar talað
um hrun. Enn sem komið er hafa hlutabréf lækkað
til þess gildis sem þau voru í um verslunarmanna-
helgina. Menn minnast nú októberlækkananna í
fyrra, en þá leiðrétti markaðurinn sig hraustlega.
Þeir sem keyptu þá þola nú talsverða lækkun áður
en þeir geta farið að tala um lélega ávöxtun þeirra
fjárfestinga. Sérfræðingar á markaði eru líka rólegri
nú og telja litla hættu á hruni. Rórra er líka yfir
miðlurum nú en í fyrra, en þá voru nokkrir orðnir
stressaðir. Það er helst að einn og einn fjölmiðla-
maður hafi farið á taugum. Það sést líka nú, eins
og í fyrra að smærri hluthafarnir hafa í nokkrum
mæli verið að stökkva af vagninum. Kannski er
það rétt nú, en í fyrra misstu þeir sem þetta gerðu
af góðu tækifæri til að ávaxta sitt pund.

Risarnir hressir
Enginn bilbugur er á þeim stærstu. Hækkanir sem
nú hafa gengið til baka hófust með því að Lands-
bankinn og Straumur skiptu Burðarási á milli sín.
Frá þeim gjörningi var gengið í gær. Björgólfur
Thor tekur við stjórnarformennsku í Straumi. „Ég er
umbreytingafjárfestir. Ég set eigið fé inn í félög
sem ég sé tækifæri á að efla og beiti mér fyrir um-
bótum til hagsbóta fyrir alla hluthafa. Burðarás er

slíkt verkefni,“ sagði Björgólf-
ur Thor í kveðjuræðu sinni
til hluthafa Burðaráss sem
nú eignast hluti í Straumi

og Landsbankanum.
Björgólfi Thor hefur orð-
ið eitthvað ágengt í að
ávaxta sitt pund og flest
bendir til þess að svo

verði áfram.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.490 Fjöldi viðskipta: 624
Velta: 2.771 milljónir

-0,53% 

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...

> Skuldabréfaútgáfa erlendra aðila í ís-
lenskum krónum hélt áfram í gær.
Deutsche Bank bættist í hóp þeirra sem
höfðu gefið út skuldabréf og tilkynntu um
útgáfu skuldabréfa að andvirði 2,5 millj-
arða króna. Þá tilkynnti Rabobank um
stækkun á sinni útgáfu um 3 milljarða
króna og hafa því gefið út bréf fyrir alls 9
milljarða. Útgáfa erlendra aðila er því kom-
in í 36 milljarða króna.

> Krónan styrktist talsvert í gær annan
daginn í röð. Telja má líklegt að áframhald-
andi skuldabréfaútgáfa erlendra aðila í ís-
lenskum krónum hafi ráðið þar miklu. 

> Hagstofan greindi frá því í gær að afli ís-
lenskra skipa hafi aukist um 5,8 tonn milli
ára í ágústmánuði. Alls var hann 83.000
tonn í ár en árið á undan var hann 77.200
tonn.
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Peningaskápurinn…

Actavis 40,00 -1,00% ...
Bakkavör 42,00 +1,20% ... Burðarás 17,50 -1,70% ... FL Group
14,40 -0,70% ... Flaga 3,74 -4,10% ... HB Grandi 9,10 +0,00% ...
Íslandsbanki 14,60 +0,30% ... Jarðboranir 19,70 -0,50% ... KB
banki 581,00 -0,30% ... Kögun 54,00 +0,00% ... Landsbankinn
21,20 -2,30% ... Marel 61,50 +0,80% ... SÍF 4,63 -0,90% ...
Straumur 13,40 -0,70% ... Össur 84,50 +0,00%

Bakkavör Group +1,21%
Icelandic Group +1,02%
Marel +0,82%

Flaga Group -4,10%
Landsbankinn -2,30%
Atorka Group -1,79%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Greining Íslandsbanka
gerir rá› fyrir ver›-
bólguskoti ári› 2007 í
kjölfar lækkunar á
gengi krónunnar. Hag-
vöxturinn tekur svo vi›
sér á n‡ me› bættu um-
hverfi útflutnings-
greina.

Skammvinnt samdráttarskeið
mun taka við af núverandi upp-
sveiflu að mati Greiningar Íslands-
banka.

Greiningardeildin kynnti rit sitt,
Þjóðarbúskapinn, þar sem rýnt var í
horfur til ársins 2009. Gert er ráð
fyrir að hagvöxtur á þessu ári verði
6,1 prósent og 4,2 prósent á næsta
ári. Samdráttur um 0,9 prósent
verði svo árið 2007, en hagvöxtur
taki við sér á ný árið 2008 og verði
2,4 prósent á því ári og 3,4 prósent
árið eftir. 

Greining Íslandsbanka reiknar
með að aðlögun hagkerfisins verði í
gegnum gengi krónunnar. Hallinn á
viðskiptum við útlönd er áætlaður

um þrettán prósent í ár og örlítið
meiri á því næsta. Þessi viðskipta-
halli muni svo leiða til lækkunar
gengis krónunnar. Gert er ráð fyrir
að krónan lækki um fjórðung frá
því sem nú er á næstu tveimur
árum.

Lækkun krónunnar mun sam-
kvæmt spánni leiða til verðbólgu-
skots og gerir spáin ráð fyrir að
verðbólgan fari í átta prósent á ár-
inu 2007. Hagvöxtur mun síðan taka
við sér á ný vegna hagstæðari skil-
yrða útflutningsgreina í kjölfar
gengis og vaxtalækkana. Viðskipta-
hallinn muni hverfa í kjölfarið. 

Greining Íslandsbanka segir að
ekki sé nægjanlegt aðhald í ríkis-
rekstri og Seðlabankinn muni bera
hitann og þungann af hagstjórninni.

Miklu skipti hvenær gengi krón-
unnar láti undan síga. Gerist það
áður en uppsveiflunni ljúki hafi
Seðlabankinn möguleika til að
hækka vexti og hægja á þróuninni.
Haldist krónan há fram á samdrátt-
arskeið getur Seðlabankinn lækkað
vexti í skrefum og þar með gengi
krónunnar án þess að til verðbólgu-
skots komi. 

Greining Íslandsbanka telur þó
líklegast að lækkunin komi á sama
tíma og snörp niðursveifla sem setji
Seðlabankann í þá klemmu að halda
vöxtum háum til að forðast verð-
bólgu, en hægja þar með á að efna-
hagskerfið taki við sér á ný, eða
hleypa verðbólguskoti í gegnum
efnahagslífið.

haflidi@frettabladid.is

Gengislækkun og 
verðbólga árið 2007

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

16. september 2005  FÖSTUDAGUR

FJÖLMENNUR FUNDUR Mikill áhugi er á efnahagshorfum um þessar mundir, enda
margt óvissu háð. Fjölmenni var á morgunfundi Íslandsbanka í gær þar sem greiningar-
deild bankans kynnti hagspá sína.
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„Breytingar þær sem hér liggja fyrir eru upphafið að enn lengri vegferð þar
sem í nánustu framtíð verða til tvö öflug fjármálafyrirtæki sem eftir verður tek-
ið á Norðurlöndum, Norður-Evrópu og jafnvel víðar,“ sagði Björgólfur Thor
Björgólfsson, stjórnarformaður Burðaráss, í ræðu á hluthafafundi félagsins í
gær. Þar var samþykkt að skipta Burðarási upp og sameina Landsbankanum
annars vegar og Straumi fjárfestingarbanka hins vegar. Allir hluthafar sem
mættu á fundinn greiddu tillögunni atkvæði – enginn sat hjá eða greiddi at-
kvæði á móti. Má því segja að níutíu ára fyrirtækjasögu gamla Eimskipafélags-
ins sé lokið í sinni gömlu mynd.
Jafnframt voru hluthafafundir í Straumi og Landsbankanum í gær þar sem til-
lögur um sameininguna lágu fyrir. Voru þær samþykktar af hluthöfum félag-
anna. Starfsemi Burðaráss og hluti eigna verður hér eftir rekin undir merkjum
Straums – Burðarási fjárfestingarbanka. Landsbankinn tekur stórar eignir yfir.
„Fram til þessa hefur íslenskur fjármálamarkaður tekið vel í þær umbætur
sem samstarfsmenn mínir og ég höfum stuðlað að í okkar góða félagi. En við
ykkur segi ég aðeins: Þetta er ný byrjun. Ég sé þetta sem annað upphaf eftir
aðkomu okkar að félaginu fyrir tveimur árum. Landsbankinn, Burðarás og
Straumur eru í hópi þeirra fyrirtækja sem vaxið hafa hvað mest í verðmætum
á undanförnum árum. Ég er sannfærður um að svo verði áfram,“ sagði
Björgólfur Thor. – bg

Burðarás sameinaður Straumi
„Þetta er ný byrjun,“ sagði Björgólfur Thor Björgólfsson.

BJÖRGÓLFUR THOR
BJÖRGÓLFSSON Tekið
verður eftir Straumi – Burða-
rási á Norðurlöndum, Norð-
ur-Evrópu og jafnvel víðar
sagði stjórnarformaðurinn.FR
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Lækka um
75 milljarða
Markaðsvirði allra fyrirtækja sem mynda
Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands hefur
lækkað um 75 milljarða frá því á mánu-
dagsmorgun. Markaðsvirði KB banka
hefur lækkað um tuttugu milljarða, yfir
sextán milljarða hjá Landsbankanum og
rúmlega átta milljarða hjá Burðarási.
Virði Íslandsbanka er 10,5 milljörðum
minna nú en um síðustu helgi.
Alls nam markaðsvirði Úrvalsvísitölufé-
laganna 1.367 milljörðum króna á
mánudagsmorgun en þá hafði vísitalan
aldrei verið hærri í stigum talið. Við lok
viðskiptadags í gær var heildarupphæðin
komin niður í 1.292 milljarða. 
Af þessum félögum hafa hlutabréf í
Burðarási og Landsbankanum lækkað
mest, um rúm átta prósent.
Úrvalsvísitalan lækkaði um hálft prósent
í gær sem er öllu minni lækkun en und-
anfarna daga. Nokkur félög hækkuðu
meira að segja, þar á meðal Bakkavör
Group, Íslandsbanki og Marel.

- eþa

MARKAÐSVIRÐI LÆKKAR Frá því
að Kauphöllin var opnuð á mánudag-
inn hefur heildarmarkaðsvirði Úrvals-
vísitölufélaganna lækkað um áttatíu
milljarða.
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Evrópukeppni félagsliða:
MIDDLESBROUGH–XANTHI 2–0
1–0 Boateng (28.), 2–0 Viduka (82.)
LITEX–GENK 2–2
Indriði Sigurðsson var ekki með Genk.
BOLTON–LOKO PLOVDIV 2–1
0–1 Jancevski (28.), 1–1 Diouf (72.), 2–1
Borgetti (90.).
BRANN–LOKAMOTIV MOSKVA 1–2
Kristján Örn Sigurðsson lék allan leikinn
með Brann en Ólafur Örn Bjarnason er
meiddur.
DINAMO BÚKAREST–EVERTON 5–1
1–0 Niculescu (27.), 1–1 Jobo (30.), 2–1
Zicu (55.), 3–1 Petre (71.), 4–1 Bratu
(75.), 5–1 Bratu (90.).
KRYLYA–AZ ALKMAAR 5–3
Grétar Rafn Steinsson lék allan leikinn
með AZ, sinn fyrsta leik með liðinu.
HALMSTAD–SPORTING 1–2
1–0 Gunnar Heiðar Þorvaldsson, víti (43.),
1–1 Wendel (45.), 1–2 Deivid (47.).
VALERENGA–STEAUA 0–3
Árni Gautur Arason lék ekki með Valer-
enga sem telfdi fram varaliði í leiknum.
ROMA–ARIS SALONIKI 5–1
Panucci 2 (22., 44.), Aquilani (1.),
Montella (28.), Totti (53.) – Sanjurjo (40.)

STUTTGART–DOMZALE 2–0
1–0 Tomasson (7.), 2–0 Genthner (89.).

Körfubolti:

REYKJANESMÓT KARLA
NJARÐVÍK–KEFLAVÍK 82–68 (43–40)
Stig Njarðvíkur: Jeb Ivey 33 (hitti úr 11 af
19 skotum, 6 fráköst, 5 stoðsendingar),
Friðrik Stefánsson 17 (14 fráköst), Brenton
Birmingham 10, Kristján R. Sigurðsson 6,
Jóhann Árni Ólafsson 4, Guðmundur
Jónsson 3, Hjörtur Hrafn Einarsson 3, Egill
Jónasson 2, Rúnar Ingi Erlingsson 2.
Stig Keflavíkur: Zlatko Gocevski 14, Magnús
Þór Gunnarsson 13, Jason Kalsow 11,
Elentínus Margeirsson 6, Arnar Freyr Jónsson
5.

REYKJAVÍKURMÓT KARLA
ÍR–FJÖLNIR 72–90 (38–45)
Stig ÍR: Theo Dixon 28, Fannar Freyr
Helgason 17, Ómar Sævarsson 6, Elvar
Guðmundsson 6, Ólafur Sigurðsson 5,
Eiríkur Önundarson 4 (Meiddist í 3.
leikhluta), Halldór Kristmannsson 2.
Stig Fjölnis: Nemanja Sovic 24, Hörður
Vilhjálmsson 19, Jason Clark 14 (4 villur í 1.
leikhluta), Hjalti Vilhjálmsson 7, Magnús
Pálsson 7, Guðni Valentínusarson 5, Masrvin
Valdimarsson 4, Lárus Jónsson 4, Pálmar
Ragnarsson 4.

> Við tökum ofan ...

... fyrir metnaði Blika í fótboltanum sem
virðist ná orðið langt út fyrir landssteinana.
Blikar hafa sankað að sér bikurum í sumar,

bæði
meistaraflokksliðin
eru taplaus á
Íslandsmótinu og alls
unnust fjórir Íslands-
meistaratitlar hjá
kvennaliðum
félagsins. Það er því
ekkert óeðlilegt að

Heyrst hefur ...
... að mikill titringur sé í Safamýrinni fyrir
leikinn gegn FH um helgina enda ætla
leikmenn Fimleikafélagsins ekki að sýna
Frömurum neina miskunn. Margir af
hörðustu stuðningsmönnum félagsins
óttast að það muni ekki koma fleiri
lottóvinningar í Safamýrina en Framarar
hafa sloppið við fall á ótrúlegan hátt
síðustu ár.

sport@frettabladid.is

31

> Við hrósum ...

.... Atla Eðvaldssyni að sýna tryggð
við Þróttara og taka að sér
það verkefni að byggja upp
nýtt lið hjá félaginu. Atli hefur
lagt grunninn að mörgum
góðum liðum í gegnum
tíðina og mun örugglega
reynast Þrótturum vel að koma
sér aftur í hóp þeirra bestu.

Rúmenska li›i› Dinamo Búkarest vann enska úrvalsdeildarli›i› Everton 5–1 á
heimavelli sínum í gær. Middlesbrough og Bolton unnu bæ›i sína leiki. Mark
Gunnars Hei›ars fiorvaldssonar dug›i ekki Halmstad.

Evrópumartröð Everton

FÓTBOLTI Svo virðist sem Evrópu-
draumur Everton sé úti eftir að
liðið steinlá á útivelli gegn Dina-
mo Búkarest í Evrópukeppni
félagsliða í Rúmeníu í gær. Ev-
erton hafði tögl og haldir í fyrri
hálfleiknum í gærkvöldi, en náði
ekki að nýta sér það og lenti undir
eftir 27 mínútna leik, þvert gegn
gangi leiksins. Eftir markið
hresstust gestirnir nokkuð og
uppskáru jöfnunarmark aðeins
þremur mínútum síðar, en þar var
Joseph Yobo að verki. Staðan var
jöfn í hálfleik og útlitið ágætt hjá
enska liðinu, sem bindur miklar
vonir við þáttöku sína í Evrópu-
keppninni í ár eftir að hafa tryggt
sér þáttöku í henni öllum að óvör-
um í fyrra.

Draumur enska liðsins breytt-
ist þó í martröð í síðari hálfleikn-
um í gær, því sprækir heimamenn
gerðu fjögur mörk í hálfleiknum
og nánast gerðu út um vonir
Everton um að komast í riðla-
keppnina. „Leikur okkar hrundi í
seinni hálfleik og við biðjum
stuðningsmenn okkar afsökunar.
Ég veit ekki hvað gerðist og ég vil
ekki hugsa um það núna en þetta
eru algjörlega óásættanleg úrslit
og okkur líður mjög illa yfir
þessu,“ sagði David Weir, leik-
maður Everton, eftir leik.

Það gekk öllu betur hjá Midd-
lesbrough, sem tók á móti Xanthi
Skoda frá Grikklandi og hafði
sigur 2-0 með mörkum frá George
Boateng og Mark Viduka og því
eru möguleikar Boro öllu betri en
Everton-manna. Bolton átti ekki
að vera í tiltölulegum vandræðum
með lágt skrifaða andstæðinga
sína í Lokomotiv Plovdiv frá

Búlgaríu, en annað átti svo sann-
arlega eftir að koma á daginn, því
búlgarska liðið tók forystu eftir
tæplega hálftíma leik og hélt
henni þar til um 20 mínútur voru
eftir af leiknum. Þá kom til kasta
El-Hadji Diouf, sem jafnaði fyrir
heimamenn. Það var svo mexí-
kóski framherjinn Javier Borgetti
sem tryggði Bolton sætan sigur á
síðustu sekúndum leiksins og af-
stýrði öðru áfalli fyrir lið í ensku

úrvalsdeildinni. „Þetta var
ástæðan fyrir því að við keyptum
Borgetti,“ sagði Sam Allardyce,
stjóri Bolton, eftir leik.

Gunnar Heiðar Þorvaldsson
var enn eina ferðina á skotskón-
um fyrir lið sitt Halmstad í Sví-
þjóð, en mark hans úr vítaspyrnu
undir lok fyrri hálfleiks dugði
ekki gegn Sporting Lissabon, sem
skoraði tvö mörk í upphafi þess
síðari og vann 2-1. 

LEIKIR GÆRDAGSINS

Árangur kvennaliðs
Breiðabliks í sumar
vakti verskuldaða at-
hygli enda varð liðið
bæði Íslands- og bikar-
meistari. Liðinu var
ekki spáð slíkri vel-
gengni fyrir mót en ár-
angurinn kemur þeim
sem standa að liðinu
ekki á óvart. Nýtt meist-
araflokksráð tók við
taumunum fyrir tímabilið
og stefna ráðsins var um-
svifalaust sú að rífa liðið upp
úr meðalmennskunni og koma
því á toppinn á nýjan leik.

Sterkir leikmenn með landsliðs-
reynslu voru fengnir til fé-
lagsins og í kjölfarið samdi

liðið við öfluga bakhjarla
sem gerði það meðal ann-
ars að verkum að frítt var á
leiki kvennaliðs Breiðabliks
í sumar. Karl Brynjólfsson
er formaður meistara-
flokksráðs Breiðabliks en
hann fer fyrir metnaðarfull-
um hópi innan félagsins
sem ætlar að halda Blikum

á toppnum á
Íslandi en Karl
á sér stóra
drauma og
ætlar ekki
að láta sér
nægja
toppárang-
ur á Íslandi.

„Við ætlum að

fara með kvennaliðið í Evrópukeppni á
næsta ári og ég er ekki að fara með
liðið í Evrópukeppni bara til þess að
taka þátt. Ég ætla mér að vinna Evrópu-
keppnina og er að tala í fúlustu alvöru.
Ég sagði síðasta haust að ég ætlaði að
vinna Íslandsmeistara- og bikarmeist-
aratitil. Það var ekki hægt að vera leng-
ur í þessari meðalmennsku. Sjáðu hvað
Valur er búinn að gera í Evrópukeppn-
inni. Við erum með mikla betra lið en
Valur og ef við höldum okkar liði og
náum að styrkja það aðeins eru okkur
allir vegir færir í Evrópukeppninni,“
sagði Karl mjög ákveðinn en hann vill
sjá liðið ná hámarksárangri næsta
sumar.

„Við ætlum að halda titlunum tveimur
sem við unnum í sumar og gera mjög
stóra hluti í Evrópukeppninni.“

KARL BRYNJÓLFSSON, FORMAÐUR MEISTARAFLOKKSRÁÐS BREIÐABLIKS: STÓRHUGA FORMAÐUR

Ætlar a› gera Blika a› Evrópumeisturum
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Knattspyrnudeild Gróttu auglýsir eftir þjálfara á 4. fl. karla fyrir
árið 2005-6. Um er að ræða tvískiptar æfingar (eldra/yngra) og
flokkurinn telur rúmlega 50 drengi sem munu leika í B riðli á
næsta ári. Félagið rekur metnaðarfulla starfsemi sem er ört vax-
andi og hefur iðkendum fjölgað verulega s.l. ár. Umsækjendur
þurfa að hafa viðurkenda reynslu af þjálfun, hafa sótt þjálfara-
námskeið hjá KSÍ, eða sambærileg námskeið. 

Leitað er eftir einstaklingum með faglegan metnað og áhuga á að
koma að öflugu uppbyggingarstarfi félagsins. Nýr gervigrasvöllur
verður tekinn í notkun næsta vor hjá félaginu. 

Umsókn skal berast á hilmar.sigurdsson@isb.is
(nánari upplýsingar veitir Hilmar í síma 844-4950/Kristín 898-8133).

Knattspyrnudeild
Gróttu auglýsir eftir
þjálfara á 4. fl. karla

Atli Eðvaldsson skrifaði undir þriggja ára samning við Þrótt í gær

Uppbyggingatímabil hafi› hjá firótti
KNATTSPYRNA Atli tók við starfi sem
þjálfari meistarflokks karla hjá
Þrótti í sumar en tókst ekki að
bjarga liði félagsins frá falli úr
Landsbankadeildinni. Hann ætlar
sér að koma liðinu strax upp á
nýjan leik. „Ég held að það sé að
leysast úr læðingi mikill kraftur
hjá Þrótti og það er ánægjulegt að
geta tekið þátt í þeirri uppbygg-
ingu sem nú er að hefjast. Ég mun
reyna að fá nýja leikmenn til
félagsins og ætla mér að reyna að
halda eins mörgum hjá félaginu
og ég get, en menn verða að vera
tilbúnir að leggja mikið á sig í
vetur.“

Kristinn Einarsson, formaður
Þróttar, sagði bjarta tíma fram
undan hjá félaginu. „Ég er sann-
færður um að þetta er gæfuspor
fyrir félagið. Við stöndum nú á
tímamótum eftir að hafa selt fast-
eignir okkar og skuldum nú ekki
neitt. Það mun skapa félaginu gott
rekstrarumhverfi sem hjálpar til
við að byggja upp metnaðarfullt
starf til framtíðar.“

Kristrún Lilja Daðadóttir mun

verða þjálfari meistaraflokks
kvenna hjá Þrótti næstu þrjú árin
en hún hefur þjálfað yngri flokka
hjá Breiðabliki undanfarin ár við
góðan orðstír.

Markmið félagsins er að vera

með lið í Landsbankadeild kvenna
og karla árið 2008, en karlaliðið á
þá að vera komið í fremstu röð og
berjast um sæti í Evrópukeppni
samkvæmt yfirlýstum markmið-
um. - mh

KYSSTU MIG KALLINN MINN Atli Eðvaldssonar sést hér kátur með formanni Þróttar,
Kristni Einarssyni, eftir undirskriftina í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HVAÐ ER Í GANGI David Moyes, stjóri Everton skilur ekkert í leik sinna manna í Búkarest í
gær en leikur Everton hrundi í síðari hálfleik og þeir eru nánast úr leik.   GETTYIMAGES



MEÐ HVERJU SELDU EINTAKI AF GOTHIKA, BRAM STOKER´S DRACULA EÐA MEÐ HVERJU SELDU EINTAKI AF GOTHIKA, BRAM STOKER´S DRACULA EÐA 

“NIGHT WATCH IS F***ING COOL!”
       -TARANTINO

MISSIÐ EKKI AF ÞESSARI!

LÁTTU ÞÉR BREGÐALÁTTU ÞÉR BREGÐA
HRIKALEGT SPENNUTILBOÐHRIKALEGT SPENNUTILBOÐ

1.299 1.299 1.299

Valsstúlkur unnu serbnesku meistarana í Nis 3-0 í gær í öðrum Evrópuleik sínum út í Svíþjóð:

Eru einum leik frá átta li›a úrslitum Evrópukeppninnar
FÓTBOLTI Valsstúlkur unnu
serbnesku meistarana í Nis 3-0 í
öðrum leik sínum í 2. umferð Evr-
ópukeppni kvenna í knattspyrnu
sem fram fór í Stokkhólmi í gær.
Rakel Logadóttir skoraði fyrsta
markið en Margrét Lára Viðars-
dóttir bætti síðan við tveimur fal-
legum mörkum. Öll mörk
Valsliðsins komu í seinni hálfleik. 

„Ég er mjög ánægð með seinni
hálfleikinn en fyrri hálfleikurinn
var alveg hrikalegur. Það þurfti
bara svolítið spennufall hjá liðinu
eftir svekkelsið í fyrsta leiknum.
Við vorum líka að spila svo ólíka
taktík frá því í leiknum gegn Sví-
unum, frá því að verjast á öllu lið-
inu í það að sækja á öllu liðinu,“
sagði þjálfarinn Elísabet Gunn-

arsdóttir eftir leik en hún hefur
haft í nógu að snúast að svara fjöl-
mörgum fyrirspurnum sænskra
fjölmiðlamanna um hvernig Ís-
lendingar geti búið til svo gott
kvennalið.

„Svíarnir elta mann á röndum
og eru alveg gáttaðir á þessu liði
frá Íslandi. Ég var líka í viðtali við
sænska sjónvarpið hérna áðan og
þar hvíslaði umsjónarmaðurinn
að mér að ef við kæmumst áfram
myndum við spila við Evrópu-
meistara Potsdam og það væri
geðveikt gaman að fá þetta stórlið
til Íslands. Það er annars
skemmtileg reynsla að spila þessa
leiki og allt öðruvísi en stelpurnar
eru vanar. Þetta verður erfitt á
laugardaginn en við ætlum okkur

að klára þetta,“ sagði Elísabet.
Valsliðið spilar úrslitaleik við
Alma frá Kasakstan á laugardag-

inn og í boði í þeim leik er sæti í
átta liða úrslitum Evrópukeppni
kvenna í fótbolta. - ooj
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SEX MÖRK Í FJÓRUM
LEIKJUM Margrét Lára
Viðarsdóttir hefur skor-
að sex mörk í fjórum
Evrópuleikjum sínum
með Val í ár og alls 30
mörk í 20 leikjum í
deild, bikar og Evrópu-
keppni í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

■ ■ LEIKIR
� 17.30 Víkingur og Völsungur

mætast í Víkinni í 1. deild karla.

� 17.30 KA tekur á móti Haukum á
Akureyrarvelli í 1. deild karla.

� 17.30 KS og Fjölnir mætast á
Siglufjarðarvelli í 1. deild karla.

� 17.30 HK og Breiðablik eigast við
á Kópavogsvelli í 1. deild karla.

� 17.30 Víkingur Ólafsvík tekur á
móti Þór í 1. deild karla. 

� 20.15 Stjarnan og Grindavík
mætast í Ásgarði í Garðabæ í
Reykjanesmótinu í körfuknattleik
karla.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn. Þátturinn er

endursýndur þrisvar sinnum til
klukkan 9.00 og svo aftur klukkan
17.30.

� 17.40 Gillette-sportpakkinn á Sýn.

� 18.00 Upphitun á Skjá einum.

� 18.05 Ensku mörkin á Sýn.

� 18.35 Enski boltinn á Sýn. Leikur
Preston og Stoke City sýndur beint.

� 20.35 Meistaradeild Evrópu á Sýn.
Fréttir af leikmönnum og liðum í
Meistaradeildinni.

� 21.00 Motorworld á Sýn.

� 21.30 World Supercross á Sýn.

� 22.25 Enski boltinn á Sýn. Leikur
Preston og Stoke City.

� 00.05 Hnefaleikar á Sýn. Erik
Morales og M.A. Barrera mætast í
hringnum.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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Lokaumferð 1. deildar í kvöld:

Víkingur
nánast öruggur
FÓTBOLTI Lokaumferð 1. deildar
karla fer fram í kvöld. Fallbarátt-
an er æsispennandi, fimm lið geta
fylgt KS niður í 2. deild en úrslit-
in á toppnum eru næstum ráðin,
Breiðablik er búið að vinna deild-
ina og að öllum líkindum fylgja
Víkingar þeim upp í efstu deild en
þeir eru í afar góðri stöðu í öðru
sæti deildarinnar, þremur stigum
á undan KA og eiga 11 mörk á þá í
markatölu.

Aðalspennan er eins og áður
segir í fallbaráttunni. Völsungur,
Haukar, Víkingur Ólafsvík, Fjöln-
ir og HK geta öll fallið en þó eru
Völsungar og Haukar í áberandi
verstu stöðunni. Völsungar eru
næstneðstir með 16 stig, stigi á
eftir Haukum. Völsungar mæta
Víkingum í Fossvoginum og
Haukamenn halda norður og
mæta KA. Takist Völsungi að ná
jafntefli gegn Víkingum og tapi
Haukar gegn KA eru Völsungar
uppi á hagstæðara markahlutfalli.

Leikir kvöldsins eru eftirfar-
andi; Víkingur R. – Völsungur,
KA-Haukar, HK-Breiðablik, Vík-
ingur Ó – Þór og KS – Fjölnir. 

HVER FER NIÐUR? Völsungar eða Haukar
eiga á hættu að falla úr 1. deildinni í
kvöld.
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Forrá›amenn handboltafélaganna á Íslandi spá flví a› Haukar ver›i í efstu sætum í bæ›i kvenna- og
karlaflokki í vetur en tilkynnt var um fla› á kynningarfundi fyrir DHL-deildina í gær.

Haukar munu verja Íslands-
meistaratitla sína
HANDBOLTI Haukum er enn eitt árið
spáð mikilli velgengni á Íslands-
mótinu í handknattleik en spá for-
ráðamanna félaganna í kvenna- og
karlaflokki var birt í gær og eru
Haukar í efsta sæti á báðum víg-
stöðum. Birkir Ívar Guðmunds-
son, markvörður íslenska lands-
liðsins og Hauka, segir spána hafa
komið nokkuð á óvart. „Þessi
niðurstaða kom mér töluvert á
óvart því við höfum misst sterka
leikmenn en að vísu fengið góða
menn í staðinn. En það er erfitt að
fylla í skörð eftir leikmenn sem
hafa verið lykilmenn í okkar liði í
langan tíma. Við höfum æft vel að
undanförnu og ætlum okkur auð-
vitað að vera í toppbaráttunni.“

Liði Þórs er spáð í 12. sæti í
deildinni en Árni Þór Sigtryggs-
son, sem verið hefur einn besti
leikmaður liðsins undanfarin ár,
gekk í raðir Hauka í sumar. Eldri
bróðir hans, Rúnar Sigtryggsson,
er kominn aftur á heimaslóðir og
veturinn leggst vel í hann. „Ég er
ánægður með að vera kominn
aftur heim í Þór. Það er það sem
ég ætlaði mér alltaf að gera. Það
er mikill metnaður hjá liðinu og
ég er viss um að við getum staðið

okkur betur en spáin gefur til
kynna, þó hún hafi ekkert komið
mér á óvart. En við ætlum okkur
auðvitað að reyna að vera í efri
hluta deildarinnar.“

Guðmundur Karlsson, þjálfari
kvennaliðs Hauka, reiknar með
jafnri keppni í vetur. „Ég á von á
því að keppnin verði hörð í vetur
og vonandi tekst okkur að spila af
fullum styrk. Við komum ágætlega
undirbúin til leiks eftir að hafa
keppt Evrópuleiki og æft vel að
undanförnu. Það má líka búast við
því að umgjörðin í kringum hand-
boltann verði góð og keppnin á ör-
ugglega eftir að verða jafnari en
margir búast við. Ég hlakka því til
vetrarins.“ magnush@frettabladid.is

16. september 2005  FÖSTUDAGUR

Frábær grín- og spennumynd
Frumsýnd 16.09.05

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið. 

One guy walks the walk

Samuel L. JackssonSamuel L. Jacksson Eugene LevyEugene Levy

The other talks and talks...

BTC TMF

POWERED BY

Enska vandræðabarnið Wayne Rooney á sér enga vörn:

Rau›a spjaldi› var hárréttur dómur
FÓTBOLTI Alex Ferguson, stjóri
Waynes Rooney hjá Manchester
United, og danski dómarinn Kim
Milton Nielsen sem rak hann út af
í fyrsta leik United í meistara-
deildinni gegn Villarreal eru báðir
í handvissir um að rauða spjaldið
sem Rooney fékk í leiknum hafi
verið hárréttur dómur. 

„Hann fékk að líta gula spjald-
ið og svaraði því með að klappa
höndunum saman við andlit mitt
og við svona ógnun við dómara
kemur ekkert annað til greina en
að reka manninn út af. Reglurnar
segja að svo eigi að taka á slíkum
málum og ég fylgdi þeim,“ sagði
Daninn snjalli, sem er einn af
allra bestu dómurum heims. Það
vakti líka athygli að félagar
Rooneys hjá Manchester United
mótmæltu ekki dómnum. „Þeir
sem stóðu næstir okkur vissu
alveg hvað hafði gerst,“ bætti
dómarinn við í viðtali við Ekstra-
blaðið.

Brottreksturinn hefur vakið
mikil viðbrögð enda enn eitt dæm-
ið um vandræðagang á Wayne
Rooney, sem hefur löngu sannað
sig sem frábæran knattspyrnu-
mann en virðist ætla að eyði-
leggja mikið fyrir sér með
skapofsa innan sem utan vallar.

„Strákurinn gaf sjálfum sér
ekkert tækifæri því þú getur ekki
komið svona fram við dómara.
Dómarinn hefði vel getað sleppt
gula spjaldinu sem kallaði á þessa
hegðun en við rauða spjaldinu er

ekkert hægt að segja,“ segir Alex
Ferguson, sem hefur séð ýmislegt
á löngum ferli „Strákurinn er
bara nítján ára gamall, fullur af
miklum eldmóði og ég vona bara

að hann þroskist frá þessu. Það
skiptir mestu máli að hann haldi
sínu striki, við viljum efla góðu
hlutina í hans leik og losna við þá
slæmu,“ bætti Skotinn við. - óój

ERTU VAKANDI DÓMARI? Wayne Rooney klappar höndunum við eyru danska dómarans
Kims Milton Nielsen, sem gat ekkert annað en rekið enska vandræðabarnið út af.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

Meistaradeild Evrópu:

Slök mæting á
Brúna
FÓTBOLTI Jose Mourinho, knatt-
spyrnustjóri Chelsea, kveðst sofa
rólegur þrátt fyrir að aðeins
29.575 áhorfendur hafi lagt leið
sína á Stamford Bridge á þriðju-
dag til að horfa á Chelsea leggja
Anderlecht að velli í Meistara-
deildinni.

Völlurinn rúmar mest 42.500
manns og því voru stúkurnar auð-
ar á löngum köflum í leiknum. „Ég
skelli ekki skuldinni á stuðnings-
menn liðsins,“ segir Mourinho og
bætir við að skýringin á fáum
áhorfendum sé í raun afar einföld.

„Við höfum spilað tvo heima-
leiki í röð á stuttum tíma og stuðn-
ingsmenn okkar eru ekki svo
ríkir. Í London eru óperur og leik-
hús og það er dýrt að fara á völl-
inn. Einhver afþreying verður að
víkja,“ segir Mourinho. 

Sigmundur Herbertsson:

Dæmir hjá
Dönunum
KÖRFUBOLTI Það fór þó ekki svo að
Ísland ætti fulltrúa í umspilsleikj-
unum um sæti í A-deild Evrópu-
keppninnar í körfubolta. Íslenska
landsliðið lent í öðru sæti í sínum
riðli á eftir Dönum og komst því
ekki áfram en íslenski FIBA-dóm-
arinn Sigmundur Már Herberts-
son hefur verið tilnefndur af
FIBA til að dæma seinni leik Dan-
merkur og Írlands um að komast í
A-deild Evrópukeppninnar að ári. 

Leikurinn fer fram í Árósum í
Danmörku þann 24. september og
meðdómari Sigmundar verður
Þjóðverjinn Boris Schmidt. Danir
unnu 3 af 4 leikjum sínum og urðu
efstir í A-riðli en Írar léku hrein-
an úrslitaleik við Slóvaka í Írlandi
síðasta laugardag. Írar þurftu að
sigra með 13 stigum til að komast
áfram en minni sigur Íra eða sig-
ur Slóvaka hefði fleytt Slóvökum
áfram. Írar sigruðu svo leikinn
með 14 stigum og enduðu því með
4 sigra og 2 töp líkt og Slóvakía og
Sviss en hagstæðustu innbyrðis-
viðureignir. 

Danir heimsækja Íra á laugar-
dag og það verður því úrslitaleik-
ur um sæti í A-deild sem Sig-
mundur dæmir en í hinu umspil-
inu mætast Austurríki og
Makedónía.

SPÁ FYRIR DHL-DEILD
KVENNA:
1. Haukar 284 
2. Valur 264 
3. Stjarnan 236
4. ÍBV 221
5. FH 174
6. Víkingur    124
7. Grótta 123
8. Fram 93
9. HK 85
10. KA/Þór 46
*Hámarksstig 300

SPÁ FYRIR DHL-DEILD
KARLA:
1. Haukar 557
2. Stjarnan 483
3. HK 479
4. KA 463
5. Valur 435
6. Fram 383
7. Fylkir 279
8. Afturelding 273
9. ÍBV 254
10. FH 237
11. ÍR 209
12. Þór  166
13. Víkingur/Fjölnir 101
14. Selfoss 95
*Hámarksstig 588

Ný heimasíða opnuð á fundinum í gær:

HEIMASÍÐUR HSÍ, DHL og Innn
ehf. hafa í samstarfi opnað nýja
heimasíðu, dhl-deildin.is, sem á
að vera miðpunktur upplýsinga-
veitu fyrir deildirnar tvær –
DHL-deild karla og kvenna. HSÍ
hefur í mörg ár starfrækt hsi.is
sem áður gegndi þessu hlutverki
en nú hefur stærri og betri
heimasíða tekið við.

Hörður S. Sigurjónsson,
markaðsstjóri Innn ehf., kynnti
síðunna á árlegum kynningar-
fundi deildanna tveggja í gær og
boðaði mikla betrumbót fyrir
handboltaunnendur. Þarna verð-
ur hægt að fylgjast með fréttum,

bæði af innlendum og erlendum
vettvangi, sjá leikjadagatal auk
afla ýmissa annarra upplýsinga. 

Sérstakur fjölmiðlafulltrúi er
skipaður í hverju félagi sem á
lið í annað hvort báðum eða
annarri deildinni og verður það
á könnu hans að koma upplýs-
ingunum til skila. Ein mesta
byltingin verður sú að þarna á
að vera hægt að nálgast leik-
skýrslu og lesa umsögn um leiki
í deildinni, fljótlega að þeim
loknum. Hversu fljótlega er
undir fjölmiðlafulltrúunum
komið.

- esá

Sk‡rsla og vi›töl strax eftir leik

KOMNIR Í SLAGINN Á NÝJAN LEIK
Guðmundur Hrafnkelsson og Atli

Hilmarsson verða báðir með í DHL-
deildinni í vetur. Atli þjálfar FH og

Guðmundur leikur með Aftureldingu en
hann er kominn heim eftir margra ára

útlegð í atvinnumennsku.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



William Gallas, varnarmaður
Chelsea, segir að hann muni

ekki skrifa undir nýjan samning við
félagið nema hann fái stóra kaup-
hækkun. Gallas, sem á tvö ár eftir af
núverandi samningi sínum við félag-
ið, er sem stendur með um 35 þús-
und pund á viku í laun, sem er mun
minna en aðrir fastamenn í liðinu fá
borgað. Chelsea vill halda Gallas til
ársins 2009 hið minnsta en leik-
maðurinn sjálfur vill vera settur í
sama flokk og þeir John Terry og
Frank Lampard sem fá um 90 þús-
und pund á viku. Ekki er talið líklegt
að sá franski fái þau markmið í
gegn en vitað er að Liverpool,
Arsenal og Barcelona hafa öll áhuga
á að fá hann í sínar raðir.

Norskið miðjumaðurinn Eirik
Bakke, sem nýverið var lánaður

til Aston Villa frá Leeds út tímabilið,
kveðst óðum vera að nálgast það

form sem hann
þarf til að spila
fyrir aðallið fé-
lagsins. Bakke
hefur verið
mikið meiddur
undanfarin ár
en spilaði sinn
fyrsta leik í
treyju Villa með
varaliðinu gegn

Manchester City í fyrradag. „Ég spil-
aði í 55 mínútur og fann ekki fyrir
neinu svo að það er góðs viti. En ég
þarf fleiri leiki með varaliðinu áður
en ég fer að gera tilkall til sætis í
aðalliðinu,“ segir Bakke.

Real Madrid hefur mikinn áhuga á
að kaupa franska miðjumanninn

Claude Makelele af Chelsea þegar
leikmannaglugginn opnast að nýju í
janúar, að sögn Carlos Queiroz, fyrr-
verandi stjóra Real og núverandi að-
stoðarþjálfara
Manchester
United. Makel-
ele var einmitt
seldur frá Real
til Chelsea fyrir
nokkrum árum
og hefur reynst
lykilmaður í
hinni miklu
uppsveiflu sem
Chelsea hefur verið í undanfarin ár.
„Í fyrsta lagi þarf Real á manni eins
og honum að halda, í öðru lagi er
Real eitt af fáum liðum sem fengju
hann í burtu frá Chelsea, og í þriðja
lagi yrði lífið fyrir okkur hjá Man.
Utd. auðveldara þegar Makelele
væri ekki í liði Chelsea,“ segir
Queiroz, sem hefur enn sambönd í
innsta hring hjá Real þrátt fyrir að
hafa verið rekinn frá félaginu eftir
eitt ár í starfi árið 2003.

Birgir Leifur
Hafþórsson,

kylfingur úr
GKG, lauk
keppni á einu
höggi undir
pari á fyrsta
keppnisdegi
Áskorendamóts
sem fram fer í

Rotterdam í Hollandi. Birgir Leifur
lék á 71 höggi, fékk fjóra fugla, þrjá
skolla og ellefu pör. 

John Terry, fyrirliði Chelsea, lofar
því að leikur liðsins muni batna í

næstu leikjum og viðurkennir að
frammistaðan hafi ekki verið upp á
það besta í upphafi tímabilsins,
þrátt fyrir að liðið sé með fullt hús
stiga í úrvals-
deildinni það
sem af er. „Við
erum ekki búnir
að finna taktinn
ennþá þó að úr-
slitin hafi verið
að detta fyrir
okkur. Sem ein-
staklingar finnst
mér við hafa
verið að standa okkur vel en það
vantar nokkuð upp á liðsheildina.
En ég er sannfærður um að leikur
okkar verði betri í næstu leikjum og
þá munum við skora fleiri mörk.“

Þá segir Terry að Chelsea ætli sér
að ná fram hefndum gegn Liver-

pool í viðureign liðanna í Meistara-
deildinni í lok mánaðarins. Þá mæt-
ast liðin á Anfield, en það var ein-
mitt Liverpool sem sló Chelsea út í
undanúrslitum keppninnar á síðasta
ári. „Það var hræðilegt kvöld fyrir
alla sem koma að félaginu. Leikur-
inn í næstu umferð er okkar tæki-
færi til að sýna almenningi hvort
liðið er betra og ná að hefna okkar,“
segir Terry.

ÚR SPORTINU Evrópska mótarö›in í fiorlákshöfn?

GOLF Stórhuga golfáhugamenn
með Margeir Vilhjálmsson, fram-
kvæmdastjóri Golfklúbbs Reykja-
víkur, í broddi fylkingar, hafa
stofnað nýtt félag, Golf ehf., sem
undirbýr byggingu golfvallar á
heimsmælikvarða í Þorlákshöfn.
Þegar er búið að skrifa undir
viljayfirlýsingu við sveitarfélagið
Ölfus um leigu á 300 hektara
svæði við Þorlákshöfn undir völl-
inn.

Margeir segist hafa gengið
með þessa hugmynd í maganum í
mörg ár. Hann vinnur að því að fá
fjárfesta í lið með sér auk þess
sem hann hefur ráðið heimsþekkt-
an golfvallarhönnuð til þess að
teikna völlinn. Hann vill þó ekki
gefa upp nafn hans að svo komnu
máli.

„Þetta er allt í vinnslu og er
gríðarlega spennandi dæmi,
vægast sagt. Það hefur lengi verið
talað um það að byggja alvöru
golfvöll á Íslandi. Nú eru menn til-
búnir í þetta og undirbúningur í
fullum gangi,“ segir Margeir.

Í Þorlákshöfn eru kjöraðstæð-
ur fyrir strandvöll í hæsta gæða-
flokki sem gæti hýst golfmót

atvinnumanna. Margeir neitar því
ekki að þar er horft til evrópsku
mótaraðarinnar. Stefnt er að því
að golfvöllurinn verði tilbúinn
2008 eða ári síðar og þá er spurn-
ing hvort fremstu kylfingar
heims, á borð við Colin Montgom-
erie, Ernie Els, Retief Goosen og
fleiri snillingar mæti á strandvöll-
inn í Þorlákshöfn til þess að spila í
evrópusku mótaröðinni. Samhliða
vellinum verður byggt æfinga-
aðstaða, golfskáli og gistiaðstaða,
einnig á vegum Golf ehf.

Í Þorlákshöfn er nú þegar fyrir
golfvöllur sem nýlega var stækk-
aður í 18 holur og er lengst golf-
völlur landsins. Golf ehf. hyggst
einnig taka að sér rekstur hans og
hafa því tvo 18 holu velli í hæsta
gæðaflokki. Ljóst er að mörg ný
störf verða til með byggingu golf-
vallarins í Þorlákshöfn.

„Þar sem sól skín á svartan
sand myndast auðvitað hiti og
þess vegna er þetta stórkostlegt
land undir golfvöll. Það styttist í
að við getum upplýst meira um
fyrirætlanir okkar,“ sagði Mar-
geir.

thorsteinngunn@frettabladid.is

Svo gæti fari› a› bestu kylfingar heims fari a› keppa í fiorlákshöfn á næstu árum. Golf ehf. undirb‡r
byggingu á n‡jum alfljó›legum golfvelli í bænum sem ver›ur tilbúinn eftir 3-4 ár.

GLÆSILEGT SVÆÐI Á þessari mynd sést hluti svæðisins þar sem völlurinn mun verða en
nálægðin við sjóinn ætti að heilla alla sem þar spila.

FRÉTTABLAÐIÐ/HILMAR BRAGI
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Miklar breytingar ver›a ger›ar á fljó›arleikvangi Íslendinga í vetur en völlur-
inn mun taka tíu flúsund manns í sæti næsta sumar. Framkvæmdirnar kosta
rúman milljar› króna.

Leikið á nýjum Laugar-
dalsvelli næsta sumar

FÓTBOLTI Steinunn Valdís Óskars-
dóttir borgarstjóri og Eggert
Magnússon, formaður KSÍ, skrif-
uðu í gær undir samning um upp-
byggingu og endurbætur á þjóð-
arleikvangi Íslendinga, Laugar-
dalsvelli. Samkvæmt samningn-
um mun Reykjavíkurborg leggja
til 398 milljónir króna í verkið.
Ríkið leggur til 200 milljónir
króna en KSÍ kemur með 440
milljónir króna sem að mestu eru
fengnar í styrkjum frá UEFA og
FIFA. KSÍ hefur því úr rúmum
milljarði að spila í framkvæmd-
irnar.

„Verkið verður boðið út á
sunnudaginn,“ sagði kampakátur
formaður KSÍ, Eggert Magnús-
son, við Fréttablaðið í gær en
framkvæmdir hefjast væntanlega
daginn eftir úrslitaleikinn í VISA-
bikarkeppni karla. Nýr Laugar-
dalsvöllur verður svo tilbúinn
þegar knattspyrnuvertíðin hefst
næsta sumar. Laugardalsvöllur
rúmar í dag 7.000 áhorfendur en
eftir að framkvæmdunum lýkur
mun hann hann taka tíu þúsund
manns í sæti.

Gamla stúkan stækkuð
Gamla stúkan verður stækkuð

til norðurs og suðurs og enn frem-
ur verða sett ný sæti fyrir framan
stúkuna og mun hún því ná niður
að hlaupabraut. Þessi breyting
mun skila 2600 nýjum sætum.

Þær breytingar verða einnig á
gömlu stúkunni að nýbygging

verður byggð við hana þar sem
starfsemi KSÍ flyst. Einnig verða
gerðar endurbætur á snyrti-
aðstöðu og umbætur verða gerðar
á aðgengi fatlaðra að vellinum.

„Þetta er stór dagur fyrir
knattspyrnufólk almennt. Það
verður að vera til einn leikvangur
sem stenst samanburð við það
sem gerist í nágrannalöndum
okkar. Laugardalsvöllur er því
miður langt frá því að standast
samanburð við þessi velli í dag,“
sagði Eggert sem er búinn að
berjast fyrir þessum breytingum
á vellinum síðan árið 2002.

henry@frettabladid.is
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SMS ÁSKRIFT
Á TÓNLIST.IS

SMS áskrift á Tónlist.is
Ný áskriftarleið fyrir þá sem ekki nota 
kreditkort. Sendu eitt SMS og þú ert 
kominn í áskrift.

Fáðu þér aðgang að stærsta tónlistarvef 
landsins fyrir aðeins 398 krónur á viku!

Kynntu þér málið á www.tonlist.is

TÓNLIST.IS

Á morgun, 17. september, fer
lokaumferðin fram í Lands-
bankadeild karla í knattspyrnu,
nákvæmlega fjórum mánuðum
eftir að mótið hófst en þar verð-
ur fallbaráttan í hávegum. Þetta
er líklega stysta knattspyrnu-
vertíð Evrópu, að baki henni
liggur 7 til 8 mánaða undirbún-
ingsvinna og finnst flestum nóg
um. Í efstu deild karla hefur
verið 10 liða deild síðan 1977 eða
í 28 ár. Þær raddir verða sífellt
háværari að nú þurfi bæði að
fjölga liðum í efstu deildum
knattspyrnunnar úr 10 í 12
og hefja Íslandsmótið
fyrr.

Á síðasta
ársþingi KSÍ
var samþykkt
að setja á fót
nefnd sem
skyldi skoða
hvað þyrfti að
gera til þess
að bæta ástand
grasvalla svo
hægt væri að
lengja Ís-

landsmótið og þá helst að hefja
það fyrr, eða mánaðamótin
apríl/maí. Nefndin hefur aðal-
lega skoðað þrjá þætti að sögn
formanns hennar.

Í fyrsta lagi að setja hitalagn-
ir undir grasvellina, í öðru lagi
að setja gervigras á alla aðalvelli
og í þriðja lagi að hafa náttúru-
legt gras með ísaumuðu gervi-

grasi á slitflötum.
Þessar tillögur

þarf að vega
og meta og
eflaust mis-
jafnt hvað

h e n t a r
hverju liði
og reynd-
ar eru víða
n á t t ú r u -

legir gras-
vellir tilbúnir

til notkunar í
lok apríl

o g

þar þyrfti lítið að gera. Kostnað-
ur við endurbætur er misjafn og
fellur vitanlega á bæjarfélögin
en sum þeirra hafa lagt í tölu-
verðan kostnað til þess að bæta
áhorfendaaðstöðu, samkvæmt
kröfu KSÍ, auk þess að byggja
glæsilegar knattspyrnuhallir
víða um land.

Þetta verður væntanlega
helsta hitamálið á næsta árs-
þingi í febrúar 2006. Þar eiga að-
ildarfélögin í landinu síðasta
orðið og ef þeim er virkilega al-
vara með því að fjölga í efstu
deildum og lengja Íslandsmótið
að þá ættu þau að láta slag
standa og samþykkja slíkt á árs-
þinginu. Aðlögunartími gæti
verið tvö ár og því gæti 12 liða
deild hafist í lok apríl 2008.

Framkvæmdum við uppbygg-
ingu Laugardalsvallar á að ljúka
haustið 2006. Auk þess að
stækka stúkuna ætlar KSÍ að
byggja yfir sig kennslu- og
fræðslumiðstöð ásamt skrif-

stofuhúsnæði sem var löngu
sprungið. Það ætti því að
fara vel um Eggert og félaga
næsta haust. Þar sem þessi
stóri áfangi er í höfn ætti að
gefast góður tími til þess að
skoða innri málefni knatt-
spyrnuhreyfingarinnar í
kjölfarið. Lenging Íslands-
mótsins og fjölgun liða er
nauðsynlegt skref fyrir
framþróun fótboltans á Ís-
landi.

Fjölgum li›um og lengjum Íslandsmóti›

ÞORSTEINN GUNNARSSON
ÍÞRÓTTAFRÉTTAMAÐUR

UTAN VALLAR
ÍSLENSKI BOLTINN OG
FRAMTÍÐ HANS.

ALLIR SÁTTIR AÐ LOKUM Eggert Magnússon, formaður KSÍ, hefur sótt það grimmt um
árabil að fá peninga í verkefnið og hann var sáttur ásamt borgarstjóranum eftir
undirskriftina í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

MIKIL BREYTING  Svona mun gamla
stúkan líta út eftir breytingarnar.
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ÚTSÖLULOK

ALLT AÐ 80% AFSL

Opnunartími:
Mán - fös..................
Laugardaga...............
Sunnudaga...............

10 - 18
10 - 16
LOKAÐ

Hole in One  •  Bæjarlind 1-3  •  201 Kópavogur  •  Sími: 577 4040  •  www.holeinone.is

AÐEINS 3 DAGAR EFTIR

LÍTTU Á ÞESSI TILBOÐ!

OG SVO ENN FLEIRI ÓTRÚLEG TILBOÐ

• Rafmagnskerrur - 50% afsláttur - verð frá 14.950 
• Fatnaður - allt að 80% afsláttur
• Fara golfskór - allt að 50% afsláttur - verð frá 2.950.-

ENN MEIRI AFSLÁTTUR
ÚTSÖLULOK UM HELGINA

OPNUNARTÍMI YFIR HELGINA
FÖSTUDAGINN: 10:00 - 19:00
LAUGARDAGINN: 10:00 - 16:00 
SUNNUDAGINN: 12:00 - 16:00
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Ross Brown, yfirmaður tæknimála
hjá liði Ferrari í Formúlu 1, segir

að hönnun Ferrari 2005 bílsins hafi
mistekist
hrapallega og
að Bridge-
stone-dekkin
hafi ekki náð
þeim árangri
sem ætlast var
til af þeim.
„2005-bíllinn
okkar er verri
en 2004-bíllinn en á sama tíma
smíðuðu keppinautar okkar bíla
sem eru mun betri en þeir notuðu í
fyrra. Í því liggur munurinn á árangri
Ferrari í ár og í fyrra,“ segir Brown
en Ferrari hefur aðeins unnið eitt
mót það sem af er tímabilsins.

Frakkinn ungi hjá Liverpool, Flor-
ent Sinama Pongolle, segist vera

rétti maðurinn til að leysa vandamál
liðsins á hægri vængnum, en þá
stöðu leysti Pongolle með miklum
sóma gegn Real Betis í Meistara-

deildinni fyrr í
vikunni. „Ég var
beðinn um að
spila þess
stöðu, þótt hún
sé ekki mín
kjörstaða, og
það gerði ég
með glöðu
geði. Mig lang-
ar að læra að

spila þessa stöðu því að stjórinn er
augljóslega að leita af einhverjum
sem getur spilað þarna. Mér leið vel
og staðan hentar mér ágætlega þar
sem ég er góður maður gegn manni
og get sent ágæta bolta fyrir mark-
ið,“ segir Pongolle eða „Flo“ eins og
hann er nefndur í Liverpool.

Dave Whelan, stjórnarformaður
Wigan, segir að enska knatt-

spyrnusambandið skorti kjarkinn
sem þurfi til að reka Sven-Göran
Eriksson úr
starfi landsliðs-
þjálfara. Whel-
an er ekki
hræddur við að
láta skoðanir
sínar ljós og
kveðst sjálfur
mundu hafa
fyrir löngu verið
búinn að reka
Svíann knáa. „Það er augljóst að
sambandið þorir einfaldlega ekki að
reka hann. Hann hefur fengið sín
tækifæri og ekki staðið sig sem
skyldi. Það ætti að vera búið að
skipta honum út,“ segir Whelan.

Nýsjálenski kylfingurinn Michael
Campbell, sem bar sigur úr být-

um á Opna bandaríska meistara-
mótinu fyrr á þessu ári, er hneyksl-
aður yfir því að enginn bandarískur
kylfingur skuli vera á meðal kepp-
enda á heimsmeistaramótinu í
holukeppni sem hófst í gær. Sigur-
vegari mótsins fær eina milljón
punda í verðlaunafé, sem er hæsta
fjárhæð sem veitt er fyrir stakt mót
á árinu. „Það er mikil synd að
kylfingar á borð við Tiger Woods og
Phil Michelson skuli ekki hafa áhuga
á að spila á mótinu og sorglegt fyrir
styrktaraðila þess,“ segir Campbell.
„Það er verið að keppa um miklar
upphæðir og það að stærstu nöfnin
skuli ekki hafa áhuga er illskiljan-
legt. Þessi framkoma er golfinu ekki
til framdráttar,“ segir Campbell.

Úrvalsdeildarlið ÍR í körfuboltan-
um hefur samið við slóvenska

miðherjann Ales Zivanovic um að
spila með liðinu í vetur en hann lék
með liði KFÍ veturinn 2000-2001 og

skoraði þá 15,9
stig og tók 7,9
fráköst að með-
altali í leik. Zi-
vanovic er sem
tröll að burð-
um; 210 sentí-
mtrar á hæð og
119 kíló. Áður
höfðu Breið-

hyltingar samið við Theo Dixon frá
Bandaríkjunum og tefla því fram
tveimur erlendum leikmönnum á
komandi leiktíð. Zivanovic lék með
Alytaus Alita í litháensku deildinni
og var þar með 12,5 stig og 5,4 frá-
köst í leik en hann hefur leikið bæði
í Slóveníu og Portúgal eftir að hann
útskrifaðist frá háskólanum á
Hawaii. Ég vona að hann verði
happafengur fyrir okkur því við
þurftum að styrkja okkur inni í teig,“
sagði Þorgeir Einarsson, formaður
ÍR, um nýja leikmanninn sem spilar
væntanlega sína fyrstu leiki fyrir ÍR á
Greifamótinu um helgina.

ÚR SPORTINU
Carlos Queiroz, aðstoðarþjálfari Man. Utd.:

Ég stó› mig vel hjá Real 
FÓTBOLTI Carlos Queiroz, fyrrver-
andi knattspyrnustjóri Real
Madrid en núverandi aðstoðar-
maður Alex Ferguson hjá
Manchester United, segir að hann
hafi staðið sig vel með lið Real á
sínum tíma. Queiroz þjálfaði
spænska stórveldið á árunum
2003-2004 þegar liðið endaði í
fjórða sæti deildarinnar, sem var
versti árangur liðsins í áraraðir. 

Queiroz, sem var vikið frá
störfum eftir tímabilið, sneri
aftur í stöðu aðstoðarþjálfara hjá
Manchester United. 

„Síðan ég var rekinn hefur fé-
lagið heldur ekki unnið neitt. Og
miðað við hvað leikmannahópur-
inn hefur styrkst frá því að ég fór
má segja að ég hafi unnið krafta-

verk með liðið. Ég hafði afar lítinn
leikmannahóp og engin fjárráð
svo að fjórða sætið var mjög við-
unandi,“ segir Queiroz og bendir á
að þeir fjórir þjálfarar sem hafi
verið með liðið á eftir honum hafi
heldur ekki náð neinum árangri.

„Ég er sjálfstæður þjálfari og
tók ákvarðanir sem ég einn taldi
að liðinu væru fyrir bestu. Þess
vegna var ég rekinn – því að yfir-
menn félagsins fengu ekki að
skipta sér af mínum aðferðum,“
segir Queiroz, sem er í miklum
metum á Old Trafford en Sir Alex
Ferguson er talinn vilja sjá
Portúgalann taka við er hann
lætur af störfum sem knatt-
spyrnustjóri.

- vig

CARLOS QUEIROZ Lá undir mikilli gagnrýni á sínum tíma hjá Real og hrökklaðist burt á
endanum.
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Næsta vor verða
kosningar eins og ör-
ugglega hefur ekki
farið fram hjá nein-
um. Strax síðastliðið

vor var farið að
kalla saman and-

stæðinga í Reykjavík
til að þrasa og þræta í sjón-

varpsþáttum og þó megi hafa af því
visst gaman þá finnst mér gamanið
heldur farið að kárna nú þegar og
þó er bara september, og enn marg-
ir mánuðir til kosninga.

Mikið væri þá óskandi að ein-
hver niðurstaða yrði úr öllu þrasinu,
í skipulagsmálum til dæmis. Alltaf
er verið að tala um þéttingu byggð-
ar og uppbyggingu í Vatnsmýri,
hvort flugvöllurinn eigi að fara eða

vera en samt er byggt um holt og
hæðir og ómögulegt virðist að taka
endanlega ákvörðun um blessaðan
flugvöllinn.

Mér þykir gaman að búa í borg.
Ég hef búið í þeim nokkrum og notið
kosta þess að búa þar sem hlutirnir
gerast, þar sem mannlífið blómstrar
og menningin sömuleiðis. Ég hef
líka gaman að því að spá í skipulag
borga, gaman að velta því fyrir mér
hvers vegna sumar borgir eru afar
vel heppnaðar og aðrar ekki. Og þó
að Reykjavík sé borgin mín þá við-
urkenni ég að þar er að finna ansi
mörg skipulagsslys. 

En þar er líka að finna vel heppn-
uð hverfi, hverfið mitt til dæmis,
Vesturbær norðan Hringbrautar er
til dæmis ótrúlega vel heppnað, hér

er þétt byggð en þó garður við hvert
hús, verslun og þjónusta öll í næsta
nágrenni. Það verður ekki betra.
Hvernig væri til dæmis að skipu-
lagsfræðingar hefðu það til hlið-
sjónar þegar Vatnsmýrin verður
endanlega skipulögð? Eða gæti það
verið að hverfið sé svo vel heppnað
vegna þess að það var byggt áður en
skipulagsfræðingar tóku völdin. 

Ég veit það ekki – vona þó að hin
mikla skipulagsumræða sem kom-
andi kosningar hafa kallað fram
verði að minnsta kosti til þess að eitt-
hvað af viti verði gert í Reykjavík.
Ef sú verður ekki niðurstaðan þá
hefur endanlega verið sannað að
þras og þrætur stjórnmálamanna í
sjónvarpi og glæsileg gylliboð sömu
manna eru marklaus með öllu. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR BIÐUR UM BETRI BORG

Reykjavík, ó, Reykjavík
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SENDU SMS SKEYTIÐ BTC BGF 
      Á NÚMERIÐ 1900 OG
    ÞÚ GÆTIR UNNIÐ. 
   9. HVER VINNUR! 

VINNINGAR ERU: BÍÓMIÐAR FYRIR TVO
                    • DVD MYNDIR • COCA COLA

“NIGHT WATCH IS F***ING COOL!”(Quentin Tarantino)

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

1 6 9 2

4 9 3 2 8 1

5 3 7

2 5 1

6 2 4 5

9 8 7

9 6 4

8 4 5 9 2 3

7 3 1 9

■ SUDOKU DAGSINS
Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blað-
inu á morgun.

7 9 1 5 6 2 8 3 4

4 5 6 3 8 9 7 1 2

3 2 8 7 4 1 5 9 6

6 8 2 9 7 5 1 4 3

9 4 5 1 3 6 2 8 7

1 3 7 8 2 4 6 5 9

8 7 4 2 5 3 9 6 1

2 1 3 6 9 8 4 7 5

5 6 9 4 1 7 3 2 8

Lausn á gátu gærdagsins

16. september 2005  FÖSTUDAGUR

Ég held ég
þurfi að öskra

hærra.

Heldurðu að þú
þurfir að öskra

minna?

Já þetta er
bara ekki nógu

gott.
Nú?

Ég hef áhyggjur af því hvernig ég
hef verið að öskra á krakkana að

undanförnu.

DÝRABYRGIÐ: EINKAMÁLADÁLKUR
Ég: Hjartahlýr, orkumikill,

skemmtilegur, kelinn, að bíða.

Þú: Góður, blíður, indæll, þolin-
móður, komdu og náðu í mig. 

Hringdu í 1234-233 og vertu
vinur minn. 

Hæ Stanislaw. Ég
sé að þú ert byrj-

aður að safna
börtum.

Já og ég sé að
þú ert að gera

það sama.

Ég er að reyna það... 

Hvað ertu búinn að
vera að safna þínum

lengi?

Síðan á
mánudag.

En þú? Síðan í páska-
fríinu í sjötta

bekk.

Nú er pillutími,
pillutími, pillu pillu

pillutími. Opna
munninn upp á
gátt....trallala.

NEI! Þess-
ar pillur
bragðast
eins og

borðtuska!

Ekki vera með stæla
Þorgeir. Leyfðu mér
nú að sjá myndar-

legu brúnu tennurn-
ar þínar!

Nei!
Ég

neita!

Eins og þú vilt! Þá eru það
bara pillur í rassinn á meðan

þú sefur. Ég held alveg ör-
ugglega að það sé hann

Pedró sem er með
næturvaktina.

Góður
strákur!

Naaammm!
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> Ekki missa af ...

... hinum árlegu hausttónleikum Harð-
ar Torfasonar í Borgarleikhúsinu í kvöld.

... miðnæturtónleikum Baggalúts á
Grand Rokk í kvöld. Sviðin jörð lætur
einnig í sér heyra.

... opnu húsi í Þjóðleikhúsinu í kvöld
og annað kvöld, þar sem kynnt verður
dagskrá vetrarins.

Í fyrramálið klukkan ellefu stendur
Skógræktarfélag Reykjavíkur fyrir
afar áhugaverðri fræðslugöngu
í Heiðmörk um slóðir Einars
Benediktssonar, skálds og
athafnamanns.
Guðjón Friðriksson sagn-
fræðingur mun svipast um
á bænum Elliðavatni og í
nágrenni hans og segja
frá Benedikt Sveinssyni
alþingismanni, konu hans
Katrínu Einarsdóttur og
syni þeirra Einari Bene-
diktssyni skáldi.
Benedikt átti jörðina Elliða-
vatn og bjó þar á árunum
1861 til 1874. Hann reisti
gamla steinhúsið sem enn
stendur og í því var Einar Bene-
diktsson fæddur 31. október

1864. Vera fjölskyldunnar á
Elliðavatni varð söguleg og

stormasöm en Benedikt
stóð í mörgum stórræðum
á þessum árum, meðal
annars áveitufram-
kvæmdum og stofnun
prentsmiðju þar. Hann
seldi jörðina 1876 en
keypti hana aftur
1893 en eftir dauða
hans komst hluti
hennar í eigu Einars
Benediktssonar sem
notaði hana sem
skiptimynt í stórvið-

skiptum í London
Gangan hefst klukkan ell-

efu og ekkert kostar að
slást í hópinn. Allir eru vel-

komnir.

Kl. 16.00
Sýning Einars Árnasonar, „Hjáverk í
amstri daga“, verður í Boganum í
menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Á
sýningunni er að finna klippimyndir,
uppfinningar og teikningar eftir
Einar, sem er fæddur 30. nóvember
1924 í Neshjáleigu í Loðmundarfirði.

menning@frettabladid.is

!
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Gengi› um sló›ir Einars Ben

Efnt verður til fjölþættra menn-
ingarviðburða í tilefni af að 400 ár
eru liðin frá fæðingu Brynjólfs
Sveinssonar Skálholtsbiskups. 

Út er komin bókin Guðs dýrð
og sálnanna velferð, þar sem birt-
ir eru prestastefnudómar Brynj-
ólfs í samantekt Más Jónssonar.
Einnig hefur verið opnuð heima-
síða Brynjólfs, sem hefur að
geyma margvíslegan fróðleik um
manninn og samtíð hans.

Nú um helgina verður síðan
haldin ráðstefna í Þjóðarbókhlöð-
unni og í Skálholti, þar sem fjallað
verður um Brynjólf biskup og
samtíma hans.

Ráðstefnan hefst í Þjóðarbók-
hlöðunni í dag klukkan 17. Kristín
Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Ís-
lands, setur ráðstefnuna en að því
búnu fjallar Þóra Kristjánsdóttir
um „Meistara Brynjólf og listirn-
ar“. Síðan verður flutt tónlist frá
17. öld í flutningi Hørsholm
fløjteensemble. Loks opnar Sig-

rún Klara Hannesdótir landsbóka-
vörður sýningu um „Brynjólf
Sveinsson og 17. öldina í sögu Ís-
lendinga“.

Ráðstefnan heldur síðan áfram
í Þjóðarbókhlöðunni á morgun og
svo í Skálholti á sunnudaginn,
með fyrirlestrum, tónlistarflutn-
ingi og messugjörð. ■

BRYNJÓLFUR SVEINSSON Viðamikil
ráðstefna um Brynjólf biskup og samtíma
hans verður haldin núna um helgina.

Rá›stefna um Brynjólf biskup

Himnaríki aftur
sett á fjalirnar
Himnaríki, hið rómaða tíma-
mótaleikrit Árna Ibsen, verður
frumsýnt í Hafnarfjarðarleik-
húsinu í kvöld. Tíu ár eru liðin
frá því verkið var fyrst sýnt á
upphafsdögum Hafnarfjarðar-
leikhússins, sem hefur vaxið og
dafnað á þessum áratug, er flutt
í nýtt húsnæði og hefur fest sig
í sessi sem eitt af merkustu leik-
húsum þjóðarinnar.

„Vissulega hefur margt
breyst á þessum tíu árum,“
segir Hilmar Jónsson, „en sumir
hlutir eru bara einhvern veginn
algildur sannleikur. 

Þegar sex ungmenni hendast
upp í sumarbústað um helgi með
fullan kassa af bjór er ekki
margt sem er öðruvísi en það
var fyrir tíu árum.“

Þegar leikhópurinn tók til við
að lesa verkið á nýtt hafði hann
á bak við eyrað að skoða hvern-
ig tímans tönn hefur unnið á
þessu, en komst fljótt að þeirri
niðurstöðu að leyfa verkinu að
standa orðréttu nákvæmlega
eins og það var.

„Við höfum ekki þurft að
breyta stafkrók. Mér sýnist líka
á viðbrögðum gesta á forsýning-
um núna í vikunni að húmorinn
hafi ekki mikið breyst heldur.“

Hilmar segir tilefnið hafa
verið tvíþætt. Annars vegar að
fagna tíu ára afmæli leikhúss-
ins, hins vegar vilji til þess að
heiðra leikskáldið Árna Ibsen,
sem varð fyrir alvarlegu áfalli
þegar hann fékk heilablóðfall.

„Hann er einn af frumkvöðl-
unum hér í leikhúsinu. Það var
ómetanlegt fyrir okkur að hafa
hann með okkur, stabíliserað
leikskáld og reynslubolta.“

Hilmar er leikstjóri eins og í
fyrra skiptið og leikmyndin er
sú sama og notuð var fyrir tíu
árum, gerð af Finni Arnari Arn-
arssyni, þannig að margt er líkt
og fyrrum.

Að þessu sinni eru það þau
Friðrik Friðriksson, Þrúður Vil-
hjálmsdóttir, Erling Jóhannes-
son, Guðlaug Elísabet, Jóhann
G. Jóhannsson og Elma Lísa
Gunnarsdóttir sem standa á
sviðinu.

Hilmar segir það vissulega
hafa áhrif á sýninguna að leik-
hópurinn er ekki sá sami. Nýir
kraftar komi með nýjar hug-
myndir.

Þegar verkið var frumsýnt
fyrir tíu árum bjóst leikhópur-
inn ekki við því að sýningarnar
yrðu margar. Þær urðu hundrað
talsins og hætt var að sýna verk-
ið þótt allt fram á síðustu sýn-
ingu væri leikið fyrir fullu húsi.

Hilmar segist samt ekkert
endilega reikna með því að sýn-
ingarnar núna verði fleiri en
fimmtán, jafnvel þótt hann hafi
fundið fyrir miklum áhuga
undanfarið.

„Allar okkar uppsetningar
eru miðaðar við fimmtán sýn-
ingar. Hver einasta sýning eftir
það fer fram úr okkar björtustu
vonum.“ ■

HIMNARÍKI Elma Lísa Gunnarsdóttir í hlutverki sínu í Himnaríki Árna Ibsen, sem frum-
sýnt verður öðru sinni í Hafnarfjarðarleikhúsinu í kvöld.



Haust-
Vetur

2005-2006
frá Gucci Westman

með Drew Barrymore
í"Rose Mystère"

Lancôme dagar 
16.-21. september

Haustlitirnir eru komnir.
Sjón er sögu ríkari. Líttu 
við og láttu förðunar- og
snyrtifræðing Lancôme kenna
þér nýjustu förðunartæknina.
Glæsilegir kaupaukar.

Lancôme dagar 
16.-21. september

Haustlitirnir eru komnir.
Sjón er sögu ríkari. Líttu 
við og láttu förðunar- og
snyrtifræðing Lancôme kenna
þér nýjustu förðunartæknina.
Glæsilegir kaupaukar.
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STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU 

e. Astrid Lindgren

Su 18/9 kl 14 UPPSELT, Su 25/9 kl 14,

Lau 1/10 kl. 14, Su 2/10 kl. 14

HÖRÐUR TORFA HAUSTTÓNLEIKAR

Í kvöld kl. 19:30 UPPSELT Í kvöld kl 22:00

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR Í SEPT.
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi 28.

okt. Miðaverð á forsýningu 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)

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, 

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
MANNTAFL

Miðaverð á forsýningar kr. 1.000,-
Lau 17/9 kl. 14 Forsýning
Su 18/9 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELTL
Su 25/9 kl. 20, 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20RILLJANT 

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Í kvöld kl 20 UPPSELT, Lau 17/9 kl 20 UPPSELT
Fi 22/9 kl. 20 UPPSELT, Fö 23/9 kl. 20 UPPSELT,
Lau 24/9 kl. 20 UPPSELT, Fi 29/9 kl. 20, 
Fö 30/9 kl. 20

Sími miðasölu 568 8000 
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Endurnýjun 
áskriftarkorta stendur yfir

Ef þú gerist áskrifandi fyrir 
20. september færðu að auki 

gjafakort á leiksýningu að eigin vali

- Það  borgar sig að vera áskrifandi -

Lau. 17. september  örfá sæti laus

Fös. 23. september  örfá sæti laus

Fös. 30. september
Lau. 1. október

15. sýn. sun. 18/9 kl. 14
16. sýn. fim. 29/9 kl. 19

Einkennileg örlög beina Að skrifa bækur er ævintýri
Þriðja hefti Tímarits Máls og
menningar er komið út. Nú hefur
tímaritið einnig eignast eigin
heimasíðu, sem er á slóðinni
www.tmm.is

Meðal efnis í nýja heftinu er ný
smásaga eftir Sjón, sem hlaut bók-
menntaverðlaun Norðurlandaráðs í
ár. Einnig skrifar Ármann Jakobs-
son grein um Sjón og verðlauna-
bókina Skugga-Baldur. 

Einnig er birtur kafli úr bréfa-
skiptum Guðmundar Böðvarssonar
skálds og Ragnheiðar Magnúsdótt-
ur. Einnig eru í heftinu verðlauna-
sögur úr örsögusamkeppni Tíma-
rits Máls og menningar og Menn-
ingarsamtaka Norðlendinga.

Þá skrifar Jón Karl Helgason
grein um einkennileg örlög beina

Jóns Arasonar og sona hans og
Kristján Jóhann Jónsson veltir
fyrir sér gamalli og klassískri
grein Þórbergs Þórðarsonar,
„Einum kennt öðrum bent“.

Í heftinu eru einnig óvenju-
margar umsagnir um nýjar bækur,
alls níu grein-
ar um tíu
bækur. 

„Þetta er mjög einkennilegt
land,“ segir spænski rithöfund-
urinn Javier Cercas um Ísland.
Hann er staddur hér á bók-
menntahátíðinni sem nú stendur
yfir í Norræna húsinu og þetta
er í fyrsta skipti sem hann kem-
ur til landsins.

„Það er eitthvað sem stemmir
ekki, enginn her, engir fátæk-
lingar, hæsta menntastig í Evr-
ópu, mikið læsi, jafnvel stjórn-
málamennirnir virðast vera al-
mennilegt fólk eftir því sem ég
get best séð. Þetta er undarlegt,
mjög undarlegt.“

Þekktasta skáldsaga hans er
Stríðsmenn Salamis, sem kom út
fyrr á þessu ári í íslenskri þýð-
ingu Jóns Halls Stefánssonar. Sú
bók fjallar að verulegu leyti um
síðustu daga spænsku borgara-
styrjaldarinnar, þegar Franco
og falangistahreyfingin börðust
við lýðveldissinna á fjórða ára-
tug síðustu aldar.

„Þessi bók fjallar samt alls
ekki um spænsku borgarastyrj-
öldina,“ segir Cercas. „Hún
fjallar líka um það hvernig þessi
saga er sögð, hvernig bókin sjálf
er skrifuð.“

„Hvers vegna skyldi hún ekki
fjalla um það?“ svarar hann
þegar hann er spurður hvers
vegna rithöfundur ætti að skrifa
um það hvernig bókin verður til.

„Það er hægt að lesa þessa
bók sem ævintýrasögu, en um
leið er það hreint ævintýri líka
að skrifa söguna, og hvers
vegna ekki að segja þessa sögu
líka, ævintýrið að skrifa bók.“

Hann segir það vera ævin-
týralegt ferli í sjálfu sér að sitja
við skriftir. Rithöfundurinn
upplifi ýmist gleðistundir eða
örvæntingu, ýti sjálfum sér út á
ystu nöf og reyni á þolmörk sín.

„Í þessari bók minni á rit-
höfundurinn sem segir frá við
mikinn vanda að stríða. Hann er
að leita að merkingu í þessum
litla atburði í lok borgarastríðs-
ins, sem sagt er frá í bókinni, en
um leið er hann líka að leita að
sjálfum sér. Í lokin finnur hann
sjálfan sig í því að skrifa bókina.“

Atburðurinn sem bókin snýst
um er lítið atvik þegar helsti
hugmyndafræðingur spænskra
fasista, rithöfundurinn Sanchez
Mazas, slapp naumlega undan
aftökusveit lýðveldissinna á síð-
ustu dögum borgarastyrjaldar-
innar. Hann finnur sér felustað,
en skyndilega stendur þar einn
hermannannan sem er að leita
að honum. Af einhverjum
ástæðum leyfir þessi óþekkti
hermaður honum að fara í stað
þess að skjóta hann á staðnum
eins og ætlast hefði verið til af
honum.

Hvers vegna drap maður ekki
mann?
„Það er ekkert svar til við þeirri
spurningu hvers vegna hann
drap ekki þennan mann, en ég
held að lesandinn hafi samt ein-
hverja hugmynd um ástæðuna í
lok bókarinnar.“

Sjálfur segist Cercas telja að
þar komi við sögu það sem nefnt
er allegria á spænsku, sem hann
vill líta á sem einhvers konar
virðingu fyrir lífinu sjálfu.

„Við áttum okkur oft ekki á
því hversu stórkostlegt það er
að vera lifandi, jafnvel þótt
margt hræðilegt gerist í lífinu.
Lífið er það eina sem við eigum
og þessir hræðilegu hlutir eru
partur af því. Ef þessi óþekkti
hermaður hefði drepið Sanchez
Mazas hefði hann verið að taka
frá honum allt sem hann á. Ég
held að hann hafi kannski áttað
sig á því.“

Skáldskapur er hættulegur
„Þessi fasisti drap engan um
ævina, en hann fór af mikilli
léttúð með orð. Orð eru stór-
kostlegt tæki og mjög valda-
mikið. Með orðum sínum geta
menn valdið hræðilegum at-
burðum. Menn ímynda sér ein-
hverja paradís og fá síðan unga
menn til þess að fara í stríð
vegna stórra orða eins og heiður
eða föðurland. Þetta gerist úti
um allan heim. Ég er sannfærð-
ur um að skáldskapur sé hættu-
legasti hlutur í heimi.“

En skyldi hann þá vera sér sí-
fellt meðvitaður um það sálfur

hve mikla ábyrgð hann ber með
því að skrifa sögur?

„Ég reyni að gefa mitt besta í
skriftirnar, ég ber virðingu
fyrir skriftunum, en það þýðir
ekki að ég þurfi alltaf að vera
óskaplega alvarlegur og hátíð-
legur. Í vissum skilningi eru
skáldsögur mínar fyndnar, en
kímnigáfa er eitt af því alvar-
legasta í heiminum. Ég hugsa
ekki sem svo að eitt og eitt orð
geti drepið einhvern, en orð
hafa drepið, við vitum það. Þau
hafa breytt heiminum. Þetta er
fyrst og fremst spurning um að
bera virðingu fyrir orðum. Þau
eru svo voldug.“ ■

■ ■ TÓNLEIKAR
� 19.30 Hörður Torfason heldur

hina árlegu hausttónleika sína í
Borgarleikhúsinu.

� 22.00 Hörður Torfason heldur
hina árlegu hausttónleika sína í
Borgarleikhúsinu.

� 23.00 Baggalútur og Sviðin jörð
með tónleika á Grand Rokk.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Opið hús verður í Þjóðleik-

húsinu þar sem leikárið verður kynnt
í tali og tónum. Dagskráin hefst á
Stóra sviðinu og er aðgangur ókeyp-
is.

� 20.00 Himnaríki eftir Árna Ibsen
frumsýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu í
leikstjórn Hilmars Jónssonar.

■ ■ OPNANIR
� 16.00 Sýning Einars Árnasonar,

Hjáverk í amstri daga, verður opnuð
í Boganum í Gerðubergi. Á sýning-
unni er að finna klippimyndir, upp-
finningar og teikningar eftir Einar.

� 17.00 Sigurður Árni Sigurðsson
opnar sýningu í 101 gallery, Hverfis-
götu 18a.

■ ■ SKEMMTANIR
� 23.30 Dúettinn Sessý og Sjonni

heldur uppi pöbbastemningu á
Holtakránni í Grafarholti.

� Sérsveitin skemmtir í Vélsmiðjunni
á Akureyri.

� Hljómsveitin Tilþrif spilar í Lundan-
um, Vestmannaeyjum.

� Hljómsveitin Oxford spilar á Gaukn-
um.

� Hljómsveitin Á móti sól spilar á
réttaballi í Árnesi, Hrunamanna-
hreppi.

TÍMARIT MÁLS
OG MENNING-
AR Nýtt hefti er
komið út.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

14    15 16   17    18
Föstudagur
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JAVIER CERCAS Höfundur Stríðsmanna
Salamis ber óttablandna virðingu fyrir orð-
unum.
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SÁLIN

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM 
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

NÁNARI UPPLÝSINGAR

FÖSTUD. 16. SEPT. 2005

LAUGARD. 17. SEPT. 2005

LOKAÐ VEGNA EINKASAMKVÆMIS

FLAUTAR TIL LEIKS

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00 

FORSALA Í DAG
FRÁ KL. 13 TIL 17
MIÐAVERÐ  1900 KR.

Dansveisla á Broadway
Teknó-plötusnúðurinn Adam
Beyer mun þeyta skífum í mikilli
dansveislu á skemmtistaðnum
Broadway annað kvöld. Techno.is,
Hiphop.is og Breakbeat.is standa
fyrir uppákomunni, þar sem boðið
verður upp á þrjár tónlistarstefn-
ur á þremur sviðum.

Á stóra sviðinu koma fram auk
Beyers, þeir Exos, Tómas THX,
Jonfri og Ólafur Ofur. 

Í norðursalnum verður drum
n'bass stemning með þeim Gunna
Ewok, Dj Lella og Dj Kalla. Í aust-
ursalnum verða þeir Bent & 7berg
ásamt Dj Pranoya, Danni
Deluxe og DJ Mezzo
ásamt fleiri góðum
gestum.

Adam Beyer
þykir einn
fremsti plötu-
snúður heims.
Hnitmiðaður
og frjáls stíll
hans hefur

komið honum í fremstu röð, þar
sem hann heldur áfram að gefa út
plötur og spila í klúbbum um allan
heim við góðar undirtektir.

Miðaverð á dansveisluna á
Broadway er 1000 krónur í for-

sölu en 1500 við inn-
ganginn.

ADAM BEYER Plötu-
snúðurinn Adam
Beyer heldur uppi
stuðinu á Broadway
annað kvöld. 



> Plata vikunnar ...

SIGURRÓS: 
Takk

„Takk hefur varla
veikan blett og jafn-
ast svo sannarlega

á við Ágætis byrjun. Einlægnin
og dugnaðurinn hefur skilað Sig-
ur Rós upp í hæstu hæðir, þar
sem sveitin verður væntanlega
um ókomna tíð.“ FB
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[ SMS ]
UM NÝJUSTU PLÖTURNAR[ TOPP 20 ]

X-DÓMÍNÓSLISTINN TOPP TÍU LISTI X-FM

COLDPLAY
Fix You

MÍNUS
Svartur sauður

SUPERGRASS
St. Petersburg

LEAVES
Good Enough

THE CORAL
Something Inside of Me

DANDY WARHOLS
Smoke It

AUDIOSLAVE
Doesn’t Remind Me

WHITE STRIPES
My Doorbell

FRANZ FERDINAND
Do You Want to

THE MAGIC NUMBERS 
Love Me Like You

* Listanum er raðað af umsjónar-
mönnum stöðvarinnar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Önnur plata tónlistarmannsins
Hermigervils, Sleepwork, kemur út
í dag. Af því tilefni heldur hann tón-
leika í Stúdentakjallaranum klukk-
an 22.30 í kvöld og er ókeypis inn.

Hermigervill, sem heitir réttu
nafni Sveinbjörn Thorarensen,
hefur búið til tónlist undanfarin
fimm ár. Fyrsta plata hans, Lausnin,
kom út fyrir jólin 2003 en í aðeins
110 eintökum. Sveinbjörn annaðist
sjálfur útgáfuna á þeirri plötu, rétt
eins og á Sleepwork. Þar sem fyrri
platan er uppseld ákvað Sveinbjörn
að gefa plötuna á heimasíðu sinni í
MP3-formi. Þar geta hlustendur
fengið að heyra hinn skemmtilega
frumburð Hermigervils sem hafði
að geyma fjöldann allan af bútum
úr innlendum sem erlendum lögum
og jafnvel sjónvarpsþáttum sem
hann hrærði saman í einn stóran og
bragðgóðan graut.

Að sögn Sveinbjörns var nýja
platan tvö ár í vinnslu og er hún
nokkurs konar rökrétt framhald af
þeirri síðustu. Platan er samansett
úr bútum af 150 vinylplötum en alls
á Sveinbjörn fjögur þúsund plötur í
safni sínu. „Ég er að spila á alls kon-
ar hluti á þessari nýju plötu, meðal
annars hljómborð, gítar, trommu-
kjuða og á vekjararaklukkur. Síðan
syng ég líka,“ segir Sveinbjörn, sem
sýnir einnig listir sínar sem skífu-
þeytari á plötunni. Hrund Ósk Árna-
dóttir, sem hefur unnið Söngva-
keppni framhaldsskólanna, kemur
einnig við sögu.

Sveinbjörn, sem hefur meðal
annars leitað áhrifa til Chemical
Brothers í tónlistarsköpun sinni, á
sér þann draum heitastan að semja
tónlist fyrir kvikmyndir. Hann fer
heldur ekki í grafgötur með það að
hann ætli að gera það gott í útlönd-

um þrátt fyrir að heita mjög óþjálu
nafni. „Útlendingar geta ekki sagt
Hermigervill þannig að kannski á
ég eftir að heita öðru nafni úti. En
ég ætla að meika það og verða fræg-
asti tónlistarmaður Íslendinga,
frægari en Sigur Rós,“ segir hann
án þess að blikna og bætir við: „Mér
finnst mjög mikilvægt að þetta sé
skemmtileg tónlist sem maður er að
gera en ekki eitthvað grín.“

Sveinbjörn lofar lengri tónleik-
um en áður hafa þekkst hjá honum í
kvöld. „Þegar ég spilaði á Menning-
arnótt var ég bara í tíu mínútur og
ég ætla að bæta fyrir það í kvöld.
Það reynir á hjá mér að halda tón-
leika og ofast er ég ein taugahrúga
eftir þá. Tónleikarnir í kvöld verða
þeir lengstu hjá mér hingað til,
klukkutími plús, og það er engin af-
sökun fyrir fólk að mæta ekki.“

freyr@frettabladid.is

Hundrað og fimmtíu vínyl-
plötur í einn hrærigraut

tonlist@frettabladid.is

Í SPILARANUM HJÁ RITSTJÓRNINNI

Benni Hemm Hemm: Benni Hemm Hemm,
Matti Óla: Nakinn, Sleepwork: Hermigervill,
Kanye West: Late Registration, The Dandy Warhols:
Odditorium og Paul McCartney: Chaos and Creation
in the Backyard.
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Blúsgoðsögnin B.B. King er áttræð í dag. Í tilefni
af því kemur út platan The King of the Blues þar
sem King syngur og spilar dúetta með mörgum af
þekktustu listamönnum heimsins.
Ferill Kings á sér langa og merkilega sögu. Hann
átti erfiða æsku í Mississippi en þegar hann flutt-
ist til Memphis tók blúsinn öll völd í lífi hans. Lög
Kings fengu spilun á út-
varpsstöðinni WDIA og
varð hann þar þekkt-
ur undir nafninu
Beale Street
Blues Boy. Seinna
var það stytt í
Blues Boy og loks
í B.B., sem hann
hefur kallað sig allar
götur síðan. Á árun-
um 1951 til 1985

kom B.B. King 74 lögum inn á R&B-vinsældalista
Billboard, sem þykir ótrúlegur árangur. Þar á
meðal var lagið The Thrill Is Gone frá árinu 1970,
sem er eitt af fyrstu popplögunum sem slógu í
gegn í Bandaríkjunum eftir blústónlistarmann. 
B.B. King hefur verið duglegur að koma fram í
gegnum árin ásamt gítarnum sínum Lucille. Lagði
hann í tónleikaferð um Bandaríkin í sumar til að
fylgja eftir nýju plötunni og stendur hún enn yfir.

Á plötunni spilar King meðal annars með
listamönnum á borð við Van Morrison,
Mark Knopfler, Roger Daltrey, Elton John,

Gloria Estefan og Eric Clapton, sem syngur
einmitt með honum slagarann The Thrill Is

Gone.

B.B. King áttræ›ur í dag

> Popptextinn ...

„Brosandi, hendumst í hringi,
höldumst í hendur, allur heimur-
inn óskýr, nema þú stendur
rennblautur, allur rennvotur,
engin gúmmístígvél...“
Jónsi syngur hið sakleys-
islega en magnaða lag
Hoppípolla af nýjustu
plötu Sigur Rósar, Takk.
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Íslenska járnblendifélagi› hf.

Íflróttahúsinu Ja›arsbökkum
17.september 2005

Ball í forsölu 2000 kr.

Ball vi› inngang 2500 kr.

Forsala hafin í

Pennanum Akranesi

Balli› hefst kl.12 á mi›nætti

og stendur til klukkan 3

„Stu›menn“ og

„í Svörtum fötum“

spila á ballinu

18 ára aldurstakmark

STÓRDANSLEIKUR

KING OG CLAPTON Þeir B.B. King og Eric
Clapton syngja lagið The Thrill Is Gone af nýju
plötunni.

Rokksveitin The Strokes hefur
gefið sinni þriðju plötu vinnuheit-
ið First Impressions of Earth.
Platan er næstum tilbúin og kem-
ur hún í búðir í byrjun næsta árs.

Fyrsta smáskífulagið nefnist
Juice Box og er það væntanlegt í
nóvember. „Platan fjallar eigin-
lega um það hvað einhverjum úr
geimnum myndi finnast um það
sem gerist hér á jörðinni,“ sagði
Julian Casablancas söngvari.
Eftir að platan verður klár mun
The Strokes fara í sína fyrstu tón-
leikaferð í heilt ár. Mun hún vænt-
anlega hefjast í Suður-Ameríku í
næsta mánuði. ■

Nafn komi› á n‡ju plötuna

THE STROKES Hljómsveitin The Strokes
gefur út sína þriðju plötu í byrjun næsta
árs.

Vitnuðu í
Shakespeare
Orðrómur um að hljómsveitin Weezer sé að
hætta kvikn-
aði eftir að
tilvitnun í
síðasta leikrit
Shake-
speare, The
Tempest, var
að finna á
nýjustu plötu
sveitarinnar, Make Believe.
„Þegar við kláruðum plötuna vissi ég ekki
hvað myndi gerast í framtíðinni. Ég setti til-
vitnunina þarna af því að mér fannst hún
góð leið til að kveðja, ef ég væri þá að
kveðja,“ sagði söngvarinn Rivers Cuomo. ■

PLÖTURNAR BÚTAÐAR NIÐUR Hermigervill bútar niður hluta af plötunum sínum á heldur óvenjulegan máta. 

Death Cab for Cutie: Plans
„Fyrsta plata Death Cab for Cutie hjá risaútgáfu er
vönduð og nokkuð vel heppnuð. Örlítið of einsleit
fyrir minn smekk sem heildarverk en engin gífur-
leg vonbrigði. Plata sem nær ómögulegt er að líka
illa við, og jafn ómögulegt að elska.“ BÖS

Stephen Malkmus: Face the
Truth „Þriðja breiðskífa Stephens Malkmus er
líklegast hans besta frá því að slitnaði upp úr sam-
starfinu hjá Pavement. Hann virðist sáttur í eigin
skinni og gefur sköpunargáfu sinni lausan taum-
inn.“

BÖS

The Fiery Furnaces: EP „Ný E.P.
plata tilvonandi Íslandsvinanna í The Fiery Furnaces
er eins og villt partí þar sem mjög ólíkir hlutir eru
að gerast í hverju herbergi.“

BÖS

.MoR: MoR Duran „MoR Duran er vönd-
uð plata þar sem vinsæl lög Duran Duran fá nýtt líf
í frábærri meðhöndlun Margrétar Eirar og Róberts.“

FB

Supergrass: Road To Ruen
„Fimmta breiðskífa Supergrass bætir litlu góðu við
orðspor sveitarinnar. Hljómar örlítið eins og plata
sem þeir urðu að gera, í stað þess að hljóma eins
og plata sem þá langaði til þess að gera.“ BÖS
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Nei, þetta er ekki tónlistin við
teiknimyndaseríuna Jem sem
glæddi poppstjörnudrauma flestra
stúlkna af minni kynslóð. En þó að
þessi stúlka hafi nú líklegast ekki
horft mikið á morgunsjónvarp
Stöðvar 2 fyrir um 20 árum, þá
getum við ekki útilokað að popp-
stjarnan með bleika hárið og
stjörnueyrnalokkana hafi haft ein-
hver áhrif á þessa stúlku. Hún er að
minnsta kosti á réttum aldri.

Hvað um það, stjörnubjarmi
Jem er nægilegur til þess að hún
hefur náð að lokka hundruð þús-
unda Breta inn í plötubúð til þess að
kaupa þessa fyrstu plötu hennar.
Aðallega er það lagið They sem
hefur lokkað múginn að plötunni.
Það er líka virkilega heillandi lag,
hljómar eins og Dido hefði fengið að
láni englaraddirnar úr Tim Burton-
myndinni Edward Scissorhands,
blandað því beittu hiphop-bíti og
gert afbragðs popplag. Skotheldur
slagari og líka langbesta lag plöt-
unnar.

Platan er samt öll í svipuðum
dúr. Hér var greinilega verið að
miða á meginstrauminn og platan er
öll útsett í einföldum poppútsetn-
ingum. Hún er ófeimin við að setja
inn athyglisverð hljóð hér og þar,
hvort sem það er þeramín,

elektrónískir hljóðskúlptúrar eða
önnur sveifluhljóð. Stundum missir
hún sig í ósmekklegheit. Sérstak-
lega þegar kemur að því að bæta inn
bjöguðum gíturum, þeir hljóma allir
fáránlega út úr kú við restina. Hún
hefur verið óheppin í valinu á gítar-
leikara og endað á sveittum metal-
haus með lítið sem ekkert skyn
fyrir popptónlist.

Það ætti að vera óhætt að mæla
með þessari fyrir alla aðdáendur
Dido. Mér finnst samt hálf undar-
legt að bera þær stöllur saman, því
frumraun Jem er í heildina mun at-
hyglisverðari en allt það sem sú
dama hefur látið frá sér. Þessi tón-
list er einhvers staðar mitt á milli
hljóðheims Dido og þarsíðustu plötu
Emilíönu Torrini, Love in the Time
of Science. Stelpupopp fyrir stelpur
með frjótt ímyndunarafl og gamla
drauma um frægð og frama,
„Showtime, Cynergy!“

Birgir Örn Steinarsson

Teiknimynda-
poppdraumar
rætast

JEM: FINALLY WOKEN

NIÐURSTAÐA: NÝJASTA POPPSTIRNI
BRETA HLJÓÐRITAÐI FYRSTU PLÖTU SÍNA Í

SVEFNHERBERGINU SÍNU. JEM HEFUR
GREINILEGA NEF FYRIR POPPSMÍÐUM OG

KASTAR FRAM NÆGILEGA MIKLU AF AT-
HYGLISVERÐUM PÆLINGUM TIL AÐ FÁ

GÆÐASTIMPIL FRÉTTABLAÐSINS.

Fyrsti hoppi-skopp leikurinn (Plat-
form) sem kemur út fyrir PSP-vél-
ina er MediEvil Resurection en
margir ættu að kannast við Medi-
Evil-leikinn sem kom út á Playsta-
tion-vélinni fyrir nokkru ásamt
framhaldinu MediEvil 2. Þeir leikir
voru mjög vel heppnaðir og fengu
fínar viðtökur hjá þeim sem hafa
gaman af hoppi-skopp leikjum. Nú
er Sir Daniel Fortesque mættur
aftur til lífsins til þess að berjast við
erkióvin sinn Zarok.

Umgjörð 
Sir Dan er vakinn upp frá dauðum
eina ferðina enn til að berjast við
hinn óviðjafnalega illa seiðkarl
Zarok sem er enn og aftur til vand-
ræða í konungsríkinu Gallowmere.
Áður höfðu Zarok og Sir Dan eldað
grátt silfur eftir að Zarok var bann-
færður úr konungsríkinu af Pere-
grine kóngi eftir að hafa gert hrylli-
legar tilraunir á líkum þegna Gall-
owmere. Sir Dan náði að vinna
seiðkarlinn ógurlega og kom á friði
sem entist í 100 ár þar til nú. 

Gallowmere er ævintýralegur
staður uppfullur af fallegum sveit-
um og skrítnum íbúum sem hafa
prýtt margar ævintýrabækurnar.
Leikurinn býður upp á margar ólík-
ar staðsetningar sem hafa sitt þema
tengdt sögunni sem er fyndin þrátt
fyrir skuggalega umgjörð. 

Spilun
Sir Dan er hörku nagli sem kallar
ekki allt ömmu sína. Hann er beina-
grind íklædd brynju og getur hopp-
að og hlaupið ásamt því að geta bor-
ið aragrúa af vopnum (sverð, spjót,
lásboga, hnífa, kylfur, hamar o.fl.)
ásamt skjöldum og aukahlutum.
Hann þarf að flakka á milli ýmissa
staða í Gallowmere sem eru ólíkir í
sniðum og innihalda mismunandi
verkefni og endakarla sem Sir Dan

þarf að sigra. Öðru hverju kemst
hann í sal hinna látnu hetja sem
færa honum ný vopn sem nýtast vel
í baráttunni við illmenni Zaroks.
Hægt er að vista framgang leiksins
hvar sem er og er það mikill plús
enda er hann á köflum ágætlega
erfiður. Sir Dan safnar saman pen-
ingum sem hann getur svo notað á
ákveðnum stöðum til að kaupa inn
vopn og heilsu. Sir Dan opnar fyrir
auka leiki (mini-games) sem hægt
er að spila í fjöldaspilun á móti
öðrum PSP-spilurum með notkun
WiFi Ad Hoc-tækninnar.

Grafík og hljóð
Grafíkin er mjög góð og umhverfið
iðar af lífi í leiknum. Mikið hefur
verið lagt í smáatriðin sem gerir
leikinn að augnakonfekti. Hljóð-
setning er til fyrirmyndar og tón-
listin passar verulega vel við við-
fangsefni leiksins.

Heimasíða: http://www.my-
psp.co.uk

Franz Gunnarsson

VÉLBÚNAÐUR: SONY PSP
FRAMLEIÐANDI: SONY COMPUTER

ENTERTAINMENT CAMBRIDGE
ÚTGEFANDI: SONY COMPUTER ENTERTA-

INMENT EUROPE

NIÐURSTAÐA: ÞRÆLFÍNN OG VEL GERÐ-
UR HOPPI-SKOPP LEIKUR FYRIR PSP SEM
ÆTTI AÐ ÞJÓNA ÖLLUM ÞEIM SEM HAFA

GAMAN AF ÞESSARI TEGUND LEIKJA.
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THE EXORCISM OF EMILY ROSE Þessi
mikla spennumynd er byggð á sannsögu-
legum atburðum.

Vinsæll
spennutryllir
Yfirnáttúrulegi spennutryllirinn
The Exorcism of Emily Rose kom
á óvart í Bandaríkjunum um síð-
ustu helgi þegar hann halaði inn
tæplega 1,9 milljarða króna
fyrstu þrjá sýningardagana. 

Tom Wilkinson og Laura
Linney fara með aðalhlutverkin í
þessari sannsögulegu mynd. Hún
fjallar um prest sem er sakaður
um að hafa valdið dauða ungrar
stúlku sem var talin vera and-
setin. Þetta er þriðja tekjuhæsta
opnun á mynd í september í
Bandaríkjunum. The Exorcism of
Emily Rose verður frumsýnd í
nóvember hér á landi. ■

Britney or›in mamma
„Oh Baby, Baby,“ voru orðin þrjú
sem settu Britney á forsíðu allra
blaða fyrir átta árum. Enn og ný
kemur barn fyrir í fyrirsögnum
blaðanna en nú er það barnið
hennar og eiginmannsins Kevins
Federline. US Weekley birtir frétt
þess efnis á forsíðu nýjasta blaðs
síns að Spears sé orðin mamma. Í
frétt blaðsins er sagt að barnið
hafi komið í heiminn á hádegi á
miðvikudaginn og Spears gengist
undir keisaraskurð. Fréttin er
síðan staðfest á opinberri heima-
síðu söngkonunnar og þar sagt að
öllum heilsist vel. 

Heimildarmenn blaðsins segja
að síðustu vikur meðgöngunnar
hafi reynst söngkonunni erfiðar
og hún hafi verið mikið veik að
undanförnu. „Komst varla fram
úr rúmi,“ var haft eftir einum vini
dívunnar. Spears kom á Santa
Monica sjúkrahúsið um klukkan
sex á miðvikudagsmorgun í lög-
reglufylgd. Klukkan korter yfir
tólf var hún send í aðgerð og ól
dreng skömmu eftir eitt. 

Drengurinn er fyrsta barn
Spears og eiginmanns hennar
Kevins Federline. Hann á tvö börn
fyrir með Shar Jackson og ætti því
að geta leiðbeint eiginkonu sinni í
gegnum fyrstu skrefin.

Vefmiðill Sky greinir einnig
frá þessari „stórfrétt“. Þar segir
reyndar að söngkonan hafi alltaf
ætlað að láta taka barnið með
keisaraskurði vegna þess að hún
gat ekki hugsað sér að ganga í
gegnum sársaukann sem fæðing-
unni fylgdi. Báðir þessar miðlar
eru þó sannfærðir um nafngiftina,
Preston Michael Spears Feder-
line. Fréttavefur CNN greinir
einnig frá fæðingunni og minnist
ummæla Spears þar sem hún
sagðist vona að barnið yrði tekið
með keisaraskurði. Þar er því

haldið fram að nafnið London
Preston komi einnig til greina.

Britney Spears tilkynnti í apríl
að hún ætti von á barni. Hún hef-
ur aldrei farið leynt með þá ósk
sína að verða móðir og skömmu
eftir brúðkaup þeirra Federline
tilkynnti Spears að hún hygðist
taka sér frí til þess að reyna verða
barnshafandi. „Ég hef ferðast um
allan heim síðan ég var sextán,
meira að segja kysst Madonnu.
Það eina sem ég á eftir að prófa er
að komast næst guði og eignast

barn,“ skrifaði Spears eitt sinn á
heimasíðu sinni. Nú hefur henni
loksins orðið að ósk sinni.  ■

Brú›kaup á næsta leiti?
Ítölsk blöð ráða sér ekki fyrir kæti
þessa dagana. George Clooney, sem
býr lungann úr árinu á Ítalíu, er jú
besti vinur Brad Pitt og eitt umtal-
aðasta par ársins er einmitt sam-
band hjartaknúsarans og Angelinu
Jolie. Þessa dagana eru ítölsku slúð-
urblöðin full af fréttum þess efnis
að Pitt og Jolie ætli sér að ganga í
það heilaga í villu Clooneys við
Como-vatn. Til að renna stoðum
undir grun sinn segja þau að Pitt og
Jolie vilji allra helst gifta sig um
leið og skilnaður Pitt og Jennifer
Aniston gangi í gegn, sem verður í
næsta mánuði.

Það sem þau gleyma að taka með
í reikninginn er að Pitt er um þess-
ar mundir staddur við tökur á nýrri
mynd í Kananda. Nánustu vinir
parsins segja því að brúðkaupið fari

í fyrsta lagi fram á næsta ári.
George Clooney er einn fyrstur

vina Pitts til að tjá sig um samband
hans og Jolie. Í ítölsku útgáfunni af
Vogue sagðist hann hafa hitt hana
nokkrum sinnum og að honum fynd-
ist hún falleg. „Ég er bara ánægður
ef Pitt er ánægður,“ sagði Clooney,
sem var þó ekkert að skjalla nýj-
ustu ástkonu vinar síns of mikið. ■

FYRIR ÁTTA ÁRUM Þegar Britney kom
fram á sjónarsviðið fyrir sjö árum vildu
allar stelpur vera eins og hún og allir strák-
ar eiga hana fyrir kærustu.

POPPPRINSINN Í MÓTUN Britney og
Kevin Federline giftu sig í september fyrir
tæpu ári. Í apríl varð afraksturinn af hveiti-
brauðsdögunum ljós, Spears var ólétt.

MediEvil rís upp frá
dau›um á PSP 

[ TÖLVULEIKIR ]
UMFJÖLLUN

CLOONEY OG PITT Þeir eru miklir vinir
og ítölsk slúðurblöð segja Pitt ætla sér að
giftast Angelinu Jolie í villu Clooney við
Como-vatn í næsta mánuði.



Skólastyrkur
- fyrir alla!- fyrir alla!

M
.v

. 1
2 

m
án

að
ar

 s
am

ni
ng

. G
ild

ir 
ek

ki
 m

eð
 ö

ðr
um

 ti
lb

oð
um

FRÍTT Í
 

BÍÓ!
 Gildir 

í 6 mánuð
i!

TON
LIST

.IS

 Gildir í 6
 mánuði!

FRÍ
ÁSKRIFT

Á TONLIST.IS

www.btnet.is. 

extra light

V16

V16 extra light
Ótakmarkað niðurhal!

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

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

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

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

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

Kíktu við í næstu BT verslun og fáðu þér áskrift!
     Nánar á www.btnet.is

Við hjálpum þér í gegnum
   námið á fullum hraða!  
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Árni Mathiesen
Veit ekki hvað hann á
að gera við 50 millu
Sparisjóðsgróða 

Sýnd kl. 6, 8 og 10

Sýnd kl. 4 og 6 í þrívídd

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára
Sýnd í Lúxus kl. 4, 6, 8 og 10

Sýnd kl. 3.50 ÍSLENSKT TALSýnd kl. 8 og 10.20

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

Aldrei annað eins hefur sést í bíó 
hérlendis áður!
Mynd sem slegið hefur í gegn!
Missið ekki af þessari!
 
Night Watch is F***ING COOL!
Quentin Tarantino

Til að hafa stjórn á hrottum 
og illmennum er sett á 
laggirnar sérstök sveit sem 
kallar sig Night Watch!
 
Fyrsti hluti í epískum 
fantasíu þríleik
 
Hið nýja andlit óttans

Sýnd kl. 5.45 B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

Harðasta löggan í bænum er í þann mund 
að fá stórskrýtinn félaga!

SÁLIN Hljómsveitin Sálin hans Jóns míns
spilar í útvarpssal Rásar 2 í dag.

Sálin í útvarpssal
Hljómsveitin Sálin hans Jóns
míns heldur tónleika í útvarpssal
Rásar 2 í dag þar sem frumflutt
verða lög af nýjustu plötu sveitar-
innar, Undir þínum áhrifum, sem
kemur út á næstunni.

Áhugasamir Sálaraðdáendur
sem hafa tekið þátt í samkeppni á
ruv.is fá að vera viðstaddir tón-
leikana, en aðeins 35 sæti eru í
boði. Í dag verður einnig frum-
flutt í útvarpi titillag nýju plöt-
unnar, sem var að mestu leyti tek-
in upp í Danmörku. ■

Það verður sveitatónlistarveisla á
Grand Rokki í kvöld þegar Köntrí-
sveit Baggalúts heldur sína fyrstu
tónleika. „Við ætlum að spila flest
öll lögin af disknum og einhverja
„best of“ kántríslagara,“ segir
Guðmundur Kristinn Jónsson gít-
arleikari. Um upphitun sér hljóm-
sveitin Sviðin Jörð en hún sam-
anstendur af Magnúsi Einarssyni
og Frey Eyjólfssyni sem ætla að
spila lög af plötunni Lög til að
skjóta sig við. „Við komum svo og
hressum fólkið við með skemmti-
legum kántrílögum,“ segir Kiddi
eins og hann er kallaður og viður-
kennir að það gæti orðið vesen að
spila sum Baggalútslögin þar sem
þeir fengu erlenda banjóleikara
til að spila inn á þau. „Ég og
Gummi Pé ætlum að reyna þetta,
ef við tökum hvor aðra hverja

nótu þá þurfum við að spila helm-
ingi hægar og þá gæti þetta redd-
ast.“

Í Köntrísveit Baggalúts eru
fjórir meðlimir hljómsveitarinnar
Hjálma og segir Kiddi allt gott að
frétta af þeim. Tónleikarnir hefj-
ast upp úr miðnætti og kostar þús-
und krónur inn. ■

Crowe a› kve›ja Hollywood?

Þetta er önnur plata hljómsveitar-
innar Benni Hemm Hemm en sú
fyrsta var tekin upp af forsprakk-
anum Benedikt Hermanni Her-
mannssyni fyrir nokkrum árum og
gefin út í aðeins þrjátíu eintökum.

Meira er aftur á móti lagt í
þessa plötu og var hún meðal ann-
ars tekin upp í hljóðveri Sigur Rós-
ar, Sundlauginni, þar sem Benni
fékk að kynnast mun betri hljómi
en hann hafði yfir að ráða á frum-
burði sínum. Þrettán hljóðfæra-
leikarar koma við sögu á plötunni,
þar af fimm blásturshljóðfæraleik-
arar.

Nýja platan er frekar óvenjuleg
enda blandar Benni þar hugljúfu
kassagítarpoppi saman við lúðra-
sveitarspil, á þann hátt sem fáir
aðrir myndu láta detta sér í hug.
Útkoman er vægast sagt bráð-
skemmtileg. Að hlusta á þessa
plötu er eins og að skella sér í tívolí
eða skrúðgöngu. Trúðarnir leika
listir sínar og hringekjan snýst á
meðan lúðrasveitin spilar undir. Þú

gengur um, færð þér litríkan kúlu-
ís í formi og fylgist með öllu eins
og lítill krakki, dáleiddur af gleð-
inni og því hversu margt er í gangi
í einu.

Erfitt er að taka út eitt lag um-
fram annað en útgáfa Benna af Til
eru fræ er engu að síður stór-
skemmtileg. Tvímælalaust ein
besta plata ársins. Freyr Bjarnason

Skemmtileg skrú›ganga

BENNI HEMM HEMM: BENNI HEMM
HEMM

NIÐURSTAÐA: Að hlusta á þessa plötu er eins
og að skella sér í tívolí eða skrúðgöngu. Þú
gengur um, færð þér litríkan kúluís í formi og
fylgist með öllu eins og lítill krakki, dáleiddur af
gleðinni og því hversu margt er í gangi í einu.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 6 ÍSLENSKT TAL

The Man
Deuce Bigalow b.i. 14 ára
Land of the Dead

kl. 6, 8 og 10
kl. 6 og 8 
kl. 10

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20

Sýnd kl. 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

★★★★
-HJ. MBL

★★★★
-ÓÖH. DV

★★★★
KVIKMYNDIR.COM

Sýnd kl. 8 og 10.20  B.i. 10 ára

★★★
-HJ. MBL

Aldrei annað eins hefur sést í bíó 
hérlendis áður!
Mynd sem slegið hefur í gegn!
Missið ekki af þessari!
 
Night Watch is F***ING COOL!
Quentin Tarantino

Til að hafa stjórn á hrottum 
og illmennum er sett á 
laggirnar sérstök sveit sem 
kallar sig Night Watch!
 
Fyrsti hluti í epískum 
fantasíu þríleik
 
Hið nýja andlit óttans

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

Russell Crowe segist vera tilbúinn
til að kveðja Hollywood fyrir fullt
og allt. Þetta segir hann í kjölfar
símamálsins svokallaða. Réttar-
höldum yfir Crowe var frestað
fram í nóvember en ef hann verður
fundinn sekur gæti hann þurft að
sitja sjö ár í fangelsi og misst at-
vinnuleyfið í Bandaríkjunum. Leik-
arinn ástralski var handtekinn fyr-
ir ekki margt löngu þegar hann
lamdi hótelstarfsmanninn Nestor
Estrada þegar hann náði ekki síma-
sambandi við Ástralíu. „Það er
kannski betra að ég komi ekkert til
Bandaríkjanna. Betra að vinna í
umhverfi þar sem eru ekki svona
margar flugur sem sækja í mann,“
sagði leikarinn, en hann er að
kynna mynd sína Cinderella Man

um þessar mundir. „Allir vilja að
ég fari og hitti einhverja sálfræð-
inga. Í mínu heimalandi er þetta
ekki svona. Ef mér liggur eitthvað
á hjarta þá
fáið þið að
heyra af
því.“

CROWE Í
JÁRNUM
Russell Crowe
segist vera til-
búinn til að
kveðja banda-
ríska kvik-
myndagerð fyrir
fullt og allt
verði hann
fundinn sekur
um líkamsárás.

BAGGALÚTUR Hljómsveitin heldur sína
fyrstu tónleika á Grand Rokki í kvöld en
Baggalútsmenn eru aðallega þekktir fyrir
gamanmál sín og ættu tónleikarnir að hafa
upp á mikla skemmtun að bjóða. 

Sveitatónlist í fyrirrúmi



Eminem er
ekki hættur
Rapparinn 50 Cent segir að það
standist ekki að Eminem sé hætt-
ur í tónlistarbransanum. Hann
segir að það muni ekki líða á
löngu þar til hann verði kominn á
fætur og farinn að túra aftur með
öllum hinum. Eminem er eins og
stendur í meðferð vegna svefn-
lyfjanotkunar. 50 Cent segir að
þegar honum batni muni hann
fara beint í hljóðverið. „Ég veit
ekki hve lengi Eminem verður að
jafna sig en ég mun breyta mínu
tónleikahaldi þannig að þegar
hann er tilbúinn til að snúa aftur
komum við fram á sama tíma.“
Hann segir jafnframt: „Eminem
mun halda áfram að búa til tónlist.
Treystu mér. Ég er búinn að vera í
sambandi við hann og honum líður
betur.“

Ástralska söng- og leikkonan,
Natalie Imbruglia er andlit

snyrtivörufyrirtækisins, L'Oreal. Þeg-
ar hún var yngri hafði hún ekki
hugmynd um hvernig nota ætti
snyrtivörur. Í dag hefur hún lært að
leggja áherslur á ákveðna andlits-
drætti eins og varir, augu og kinnar.
„Þegar ég var yngri vissi ég ekki að
ég ætti að leggja áherslur á vissa

parta andlitsins þannig að ég mál-
aði bara allt saman. Ég
notaði mikið meik og
svo litaði ég á mér
augabrúnirnar svo þær
urðu svartar. Ég leit út
eins og meðlimur úr
hljómsveitinni Cure.“

Poppsöngkonan
Dannii Minogue

er að íhuga ættleið-

ingu vegna þess hve upptekin hún
er í tónlistinni. Ekki gengur vel hjá
henni í ástarlífinu og því erfitt fyrir
hana að stofna sína eigin fjölskyldu.
„Ég elska börn og langar mikið í
eitt.“ Góður vinur hennar segir, „Það
eru mörg börn í heiminum sem
enginn vill. Hún myndi verða frábær
móðir og gæti gefið þeim margt.“

Giftingarhringar Jordan og Peter
Andre innihéldu 55 demanta. Á

hring Jordan voru 35
prinsessuskornir
demantar. „Hringur-
inn er svo stór að ég
get varla beygt putt-
ann,“ sagði hún. Á
hring Peters voru 20
demantar.  Hjónin
giftu sig á sunnu-
daginn fyrir
framan 300
gesti.

FRÉTTIR AF FÓLKI



VIÐ TÆKIÐ Freyr Gígja Gunnarsson horfði á sjónvarpið í Danmörku

17.05 Stiklur – Í Fjörðum 17.50 Táknmáls-
fréttir 18.00 Tobbi tvisvar (3:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers (128:150) 13.25 60
Minutes II 2004 14.20 LAX (7:13) 15.05 Jag
(20:24) (e) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

23.50

24 Hour 
Party People

▼

BÍÓ

23.45

Minority Report

▼

BÍÓ

21.00

Capturing the Friedmans

▼

BÍÓ

21.15

The Jamie Kennedy 
Experiment

▼

NÝTT

21.00

Motorworld

▼

ÍÞRÓTTIR

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

19.35 The Simpsons (24:25) (e) (Simpson-fjöl-
skyldan 8)

20.00 Arrested Development (6:22) (Tómir asnar) 
20.30 Two and a Half Men (20:24) (Tveir og

hálfur maður) 
20.55 Osbournes (10:10) (Osbourne-fjölskyld-

an)
21.20 Entourage (3:8) (Viðhengi) Gaman-

þáttaröð.
21.45 Blue Collar TV (3:32) (Grínsmiðjan)

Bráðskemmtilegir grínþættir .
22.10 Dirty  Deeds (Illvirki) Glæpamynd á

léttu nótunum. Það er líf og fjör í und-
irheimum Sydney í Ástralíu snemma á
sjöunda áratugnum. Stranglega bönn-
uð börnum. 

23.45 Minority Report (Stranglega bönnuð
börnum) 2.05 Instinct to Kill (Stranglega
bönnuð börnum) 3.35 The Shrink Is In
(Bönnuð börnum) 5.05 Fréttir og Ísland í dag
6.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.50 Stanslaust fjör 
1.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Ungar ofurhetjur (17:26) (Teen Titans) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Latibær
20.40 Áhættunnar virði (Acceptable Risk)

Bandarísk sjónvarpsmynd frá 2001.
Ungur vísindamaður gerir uppgötvun
sem hann heldur að geti valdið bylt-
ingu í meðferð hrörnunarsjúkdóma en
ýmislegt getur út af borið. 

22.15 Sagan af okkur (The Story of Us) Róm-
antísk gamanmynd frá 1999 um hjón
sem ganga í gegnum súrt og sætt í
fimmtán ára sambúð. Leikstjóri er Rob
Reiner og aðalhlutverk leika Bruce
Willis og Michelle Pfeiffer. 

23.30 Hell's Kitchen (3:10) 0.20 David Lett-
erman 1.10 David Letterman 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Seinfeld (12:24) 
19.30 Íslenski listinn Hinn eini sanni Jónsi í

svörtum fötum fer með okkur yfir vin-
sælustu lög vikunnar.

20.00 Seinfeld (15:24) 
20.30 Friends 3 (8:25) (Vinir)
21.00 Capturing the Friedmans Sláandi heim-

ildarmynd um fjölskyldu sem virðist á
yfirborðinu vera ofurvenjuleg og
hamingjusöm en liðast í sundur þeg-
ar faðirinn er kærður ásamt yngsta
syni sínum fyrir að hafa kerfisbundið
misnotað börn sem komu á heimili
þeirra til að læra á tölvur.

22.50 Kvöldþátturinn (brot af því besta)

23.00 Battlestar Galactica – NÝTT! 23.50
Dead Like Me – lokaþáttur (e) 0.35 Tvöfaldur
Jay Leno (e) 2.05 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Tremors (e) 
19.20 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

Sigurðsson.
19.30 The King of Queens (e) Bandarískir

gamanþættir.
20.00 Ripley's Believe it or not!
20.45 Complete Savages Strákarnir fá að fara

með pabba sínum í vinnuna en hann er
slökkviliðsmaður. 

21.15 The Jamie Kennedy Experiment – Ný
þáttaröð Grínarinn Jamie K veiðir fólk í
gildru og kvikmyndar með falinni
myndavél.

21.45 Sledgehammer
22.15 Tremors Hjá íbúum Dýrðardals (Per-

fection Valley) Nevada gengur lífið
sinn vanagang flesta daga. Nema þeg-
ar Ormurinn hvíti, hinn 10 metra langi
þorpsormur rumskar af værum svefn. 

17.30 Cheers – 6. þáttaröð 18.00 Upphitun

6.00 Kate og Leopold 8.00 Interstate 60
10.00 Mona Lisa Smile 12.00 Just For Kicks
14.00 Kate og Leopold 16.00 Interstate 60
18.00 Mona Lisa Smile 
20.00 Just For Kicks Ævintýraleg gamanmynd

fyrir alla fjölskylduna. 
22.00 One Day in September Frábærlega

unna heimildamynd. 
0.00 Matchstick Men (Bönnuð börnum) 2.00
To Kill a King (Bönnuð börnum) 4.00 One
Day in September 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Gastineau Girls 13.00 The E! True Hollywood
Story14.00 101 Juiciest Hollywood Hookups 15.00 E! Entertainment
Specials 16.00 Style Star 16.30 Style Star 17.00 Dr. 90210 18.00 E!
News 18.30 Gastineau Girls 19.00 The E! True Hollywood Story
20.00 101 Juiciest Hollywood Hookups 21.00 Rich Kids: Cattle Dri-
ve 22.00 Wild On Tara 23.00 E! News 23.30 Gastineau Girls 0.00
The E! True Hollywood Story 1.00 Rich Kids: Cattle Drive 

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

0.05 Hnefaleikar

18.35 Enski boltinn (Preston – Stoke City)
Bein útsending frá leik Preston North
End og Stoke City á Deepdale. 

20.35 UEFA Champions League 
21.00 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

það nýjasta í heimi akstursíþrótta. 
21.30 World Supercross (Qwest Field) Nýj-

ustu fréttir frá heimsmeistaramótinu í
Supercrossi.

22.25 Enski boltinn (Preston – Stoke City)
Útsending frá leik Preston North End
og Stoke City á Deepdale. Gestaliðið,
sem er í eigu íslenskra fjárfesta, átti
þokkalegt tímabil í fyrra en ætlar sér
stærri hluti í vetur.  

17.10 Olíssport 17.40 Gillette-sportpakkinn
18.05 Ensku mörkin 

14.00 Birmingham – Charlton frá 10.09
16.00 WBA – Wigan frá 10.09 18.00 Að
leikslokum (e) 
19.00 Upphitun
19.30 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“ (e) 
20.30 Upphitun (e) 
21.00 Turninn í Charlton 
21.30 Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“ (e) 
22.30 Upphitun (e) 
23.00 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning: 

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Truman Burbank úr kvikmynd-
inni The Truman Show árið
1998

,,Somebody help me, I'm being spontaneous! „

Ég var í Danmörku nýverið og kynnt-
ist eilítið danskri sjónvarpsmenningu.
Þrátt fyrir að bróðurpartinum af dvöl
minni hafi verið eytt úti á grænum
velli í þeim tilgangi að slá í hvíta kúlu
neyddist ég einn laugardag til að horfa
á sjónvarpið vegna ýmissa „meiðsla“
sem ég hlaut kvöldið áður. 
Hér heima keppast sjónvarpsstöðvarn-
ar um að hafa dagskrána eins aðlað-
andi og mögulegt er á laugardögum.
Ég hélt til að mynda að nammidagar
væru á laugardögum vegna þess að þá
væri svo gott sjónvarpsefni. Hvað er
jú betra en góð kvikmynd, bland í poka
og appelsín í faðmi fjölskyldunnar
þegar maður er lítill?
Þegar ég lagðist á vindsængina í stof-

unni hjá félaga mínum tók ég gleði
mína til að byrja með. Þar sem ég er
íþróttafíkill er fátt sem gleður mig
jafnmikið og útsendingar frá íþrótta-
viðburðum. Mér til mikillar hamingju
hófst dagskráin með beinum útsend-
ingum frá þýska og enska boltanum.
Bara alveg eins og heima. Ofan á alla
þessa gleði bættist við útsending frá
golfmóti. Þegar klukkan nálgaðist sjö
fór ég hins vegar að ókyrrast. Íþrótt-
irnar hurfu ekki af skjánum heldur
héldu áfram og áfram og áfram. 
Þetta ágæta laugardagskvöld í Dan-
mörku skartaði engum gamanþáttum,
kvikmyndum eða einhverju í líkingu
við það sem gerist heima. Við nánari
eftirgrennslan kom í ljós að virkir dag-

ar eru bestu dagarnir í dönsku sjón-
varpi. Flottar kvikmyndir og skemmti-
legir þættir. Ef eitthvað er því að
marka kenningu mína um að
nammidagar haldist í hendur við sjón-
varpsdagskrána ættu sælgætisfíklar
landsins að flykkjast til Danmerkur
því þar eru allir dagar nammidagar...
nema laugardagar.

8.00 Sherwood Craig 8.30 Um trúna og tilveruna
9.00 Maríusystur 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce
Meyer 10.30 T.D. Jakes 11.00 Robert Schuller 12.00
Samverustund (e) 13.00 Joyce Meyer 13.30 Bland-
að efni 14.30 Ron Phillips 15.00 Kvöldljós 16.00
Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Dr. David
Cho 17.30 Freddie Filmore 18.00 Mack Lyon 18.30
Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan – fréttir á ensku
20.00 Vatnaskil Hvítasunnukirkjan Fíladelfía 21.00
Mack Lyon Í leit að vegi Drottins 21.30 Acts Full
Gospel 22.00 Joyce Meyer 22.30 Blandað efni
23.00 CBN fréttastofan – fréttir á ensku 0.00 Mið-
næturhróp 0.30 Nætursjónvarp
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Kenningin um nammidaginn

ENSKI BOLTINN

NAMMIDAGUR Hingað til hefur það þótt gott
ráð hjá foreldrum að hafa laugardaga sem
nammidaga vegna þess að þá er gott sjónvarp.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
13.00 Bókmenntahátíð í Reykjavík 2005 14.00
Fréttir 14.03 Útvarpssagan 14.30 Miðdegistón-
ar 15.00 Fréttir 15.03 Útrás 16.00 Fréttir 
16.13 Dixiland, blús og sving 17.00 Fréttir
17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegill-
inn 19.00 Lög unga fólksins 19.30 Útrás
20.30 Kvöldtónar 21.00 Sönglagasafn 22.00
Fréttir 22.15 Pipar og salt 23.00 Kvöldgestir 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Poppland 16.00 Fréttir 16.10 Dægur-
málaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25
Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljós-
ið 20.00 Ungmennafélagið 22.00 Fréttir 2.10
Næturvaktin
0.00 Fréttir

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.30 Morgunvaktin 8.30 Árla dags 9.00 Fréttir
9.05 Óskastundin 9.50 Morgunleikfimi 10.00
Fréttir 10.13 Sagnaþættir 11.00 Fréttir 11.03
Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttayfirlit

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing 14.03 Birta 15.03 Allt og
sumt 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00
Margrætt e. 21.00 Á kassanum e. 21.30 Há-
degisútvarpið e. 22.00 Úrval úr Allt & sumt e
23.00 Hrafnaþing Ingva Hrafns e.

0.00 Birta e. 1.00 Margrætt 

7.00 Fréttir 7.03 Morgunútvarpið 9.03
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Sigurði G.
Tómassyni.

6.00 Fréttir 6.05 Einn og hálfur með Magn-
úsi R. Einarssyni 7.30 Morgunvaktin 8.30
Einn og hálfur með Gesti Einari Jónassyni
10.00 Fréttir 10.03 Brot úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsd. 10.00 Rósa Ingólfsdótt-
ir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið 13.00
Ylfa Lind 14.00 Kjartan G. Kjartansson 15.00

Hildur Helga 17.00 Gústaf Nielsson 18.00
Meinhornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arnþrúður
Karlsdóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00
Kjartan G. Kjartansson 0.00 Hildur Helga 2.00
Gústaf Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00
Kjartan G. Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsd.

Fjölskylduharmleikur
Sláandi heimildarmynd um
Friedman-fjölskylduna sem á
yfirborðinu virðist hamingju-
söm og ofurvenjuleg. Heimur
þeirra hrynur þegar faðirinn og
yngsti sonur hans eru ákærðir
fyrir að hafa kerfisbundið mis-
notað börn. Myndin byggir að
miklu leyti á einkaupptökum
eins sonarins þannig að áhorf-
andinn er settur í miðja at-
burðarás fjölskyldunnar eftir
áfallið. Myndin var valin besta
heimildarmynd ársins 2003 á
tólf helstu kvikmyndahátíðum heims, m.a. Sundance, og var tilnefnd til ósk-
arsverðlauna sem besta heimildarmyndin.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sirkus kl. 21.00
»

Svona var risaeðlutíminn

Hversu vel þekkir þú þig og þína?

Í þessari nýju og skemmtilegu bók er leyndardómum 
stjörnumerkjanna lokið upp á nýstárlegan. Hér finnur þú 
upplýsingar um það hvernig fólk fætt undir hverju merki 
nálgast lífið, ástina og kynlífið og hvaða afstöðu það hefur 
til fjármála, matar, vinnu og heimilis.

Einstök leið til að kynnast sjálfum sér, maka, vinum 
og fjölskyldu á algjörlega nýjan hátt!

Einu sinni var jörðin full a risaeðlum. Í þessari 
bráðskemmtilegu og spennandi bók er sagt frá fimmtán 
risaeðlutegundum í máli og myndum sem allar voru til á 
risaeðlutímanum. Hverjar voru snjallastar, vitlausastar, 
grimmastar ... og hvers vegna dóu þær út?

Mjög skemmtileg og fróðleg bók – 
Frábærar teikningar!

Tilboðsverð

2.090 kr.
Fullt verð 2.990 kr.

Tilboðsverð

2.790 kr.
Fullt verð 3.990 kr.

Ný og
skemmtileg

bók! 

edda.is

Tilboðsbækur mánaðarins
30% afsláttur

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Football: UEFA Champions League 13.00 Cycling: Tour of
Spain 15.30 Football: UEFA Champions League 16.30 Football: Top
24 Clubs 17.00 Football: UEFA Champions League 18.00 Football:
UEFA Champions League 19.15 Football: FIFA Under-17 World
Championship Peru 21.00 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 21.30 Rally:
World Championship Great Britain 22.00 Football: FIFA Under-17
World Championship Peru

BBC PRIME
12.00 Hetty Wainthropp Investigates 13.00 Teletubbies 13.25
Tweenies 13.45 Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 50/50 15.00
Location, Location, Location 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The
Weakest Link 17.00 The Best 17.30 Mersey Beat 18.30 Wildlife
19.00 Blackadder the Third 19.30 3 Non-Blondes 20.00 I'm Alan
Partridge20.30 Night Flight 22.00 Edge of Darkness 23.00 A History
of Britain 0.00 Terry Jones' Medieval Lives 0.30 Landscape Mysteries
1.00 Greek Language and People 1.30 Make Italian Your Business 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Megacities: Sao Paulo 13.00 Megacities: Mexico City 14.00
Megacities: Mumbai 15.00 Megacities: Hong Kong 16.00
Megacities: Paris 17.00 Megacities: New York City 18.00 Megacities:
London 19.00 When Expeditions Go Wrong: Trapped Divers 20.00
When Expeditions Go Wrong: Mt. Hood Crash 21.00 Black Pinocchio
22.30 The Mafia 23.30 The Mafia 0.30 Shadow Wolves

ANIMAL PLANET 
12.00 Killing for a Living 13.00 Mamba 14.00 Animal Precinct 15.00
Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30
Big Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30 Animals A-Z 18.00 Mi-
ami Animal Police 19.00 Killer Bees – Taming the Swarm 20.00 Mad
Mike and Mark 21.00 Venom ER 22.00 Monkey Business 22.30
Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Killer Bees
– Taming the Swarm 1.00 Miami Animal Police 

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 John Wilson's Fishing
Safari 13.00 Mega-Excavators 14.00 Extreme Machines 15.00 Jun-
kyard Mega-Wars 16.00 Thunder Races 17.00 American Chopper
18.00 Mythbusters 19.00 Ray Mears' Extreme Survival 20.00
Murder Trail 21.00 Spy 22.00 Mythbusters 23.00 Forensic Detecti-
ves 0.00 Europe's Secret Armies

MTV
12.00 All Access 12.30 Pimp My Ride 13.00 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 Dance
Floor Chart 18.00 Punk'd18.30 Viva La Bam 19.00 Wild Boyz 19.30
The Osbournes 20.00 Top 10 at Ten 21.00 I Want a Famous Face
21.30 Wonder Showzen 22.00 Party Zone 23.00 Just See MTV 

VH1
12.00 VH1 Hits 14.00 VH1 Weekly Album Chart 15.00 So 80s 16.00
VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells Like the 90's 18.00 MTV at the
Movies 18.30 Then & Now 19.00 Bands Reunited 20.00 Bands
Reunited Backstage Pass 21.00 Friday Rock Videos 23.30 Flipside
0.00 Chill Out 0.30 VH1 Hits 

CLUB
12.10 Weddings 12.35 Awesome Interiors 13.00 Crimes of Fashion
13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 City Hospi-
tal 15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method
16.50 Weddings 17.15 Weddings 17.40 The Review 18.05 Crimes
of Fashion 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Bad-
ly19.25 The Villa 20.15 Spicy Sex Files 21.10 More Sex Tips for Girls
21.35 My Messy Bedroom 22.00 Sextacy 23.00 Ex-Rated 23.30
More Sex Tips for Girls 0.00 Vegging Out 0.25 The Restaurant Biz
0.55 Africa on a Plate 1.20 Power Food 

CARTOON NETWORK
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename:
Kids Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Ani-
mated Series 14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turt-
les 15.30 B-Daman 16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Fost-
er's Home for Imaginary Friends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2
Century 17.30 Charlie Brown Specials 18.00 What's New Scooby-
Doo? 18.30 Tom and Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 Looney
Tunes 20.00 Dastardly & Muttley in Their Flying Machines 20.30
Scooby-Doo 21.00 Tom and Jerry 22.00 Dexter's Laboratory 22.30
The Powerpuff Girls 23.00 Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy 0.00
Skipper & Skeeto 1.00 Spaced Out 1.30 Spaced Out 

JETIX
12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole High 13.15 Spider-Man
13.40 Moville Mysteries 14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00
W.I.T.C.H. 15.30 Sonic X 

MGM
12.50 Vigilante Force 14.20 Hey, I'm Alive 15.35 Vampires on Bikini
Beach 17.00 Miles from Home 18.45 Posse 20.35 Hot Cars 21.40
White Lightning 23.20 Semi Tough 1.05 Taking of Beverly Hills 

TCM
19.00 Fame 21.10 Demon Seed 22.45 The Liquidator 0.25 The
Subterraneans 1.55 Humoresque

HALLMARK
12.45 The Colt 14.15 Breathing Lessons 16.00 Just Cause 17.00
Lives of the Saints 18.30 Early Edition 19.15 The Devil's Arithmetic
21.00 Hostage Hotel 22.30 Early Edition 23.15 Silent Predators 0.45
The Devil's Arithmetic 

BBC FOOD
12.00 Secret Recipes 12.30 A Cook's Tour 13.00 Beyond River
Cottage 13.30 United States of Reza 14.00 Off the Menu 14.30
Deck Dates 15.00 Douglas Chew Cooks Asia 15.30 Ready Steady
Cook 16.00 Food Source 16.30 Gondola On the Murray 17.00 The
Thirsty Traveller 17.30 Great Wine Walks 18.00 Gary Rhodes' New
British Classics 18.30 Diet Trials 19.00 Kitchen Takeover 19.30 The
Great Canadian Food Show 20.00 Secret Recipes 20.30 Giorgio
Locatelli – Pure Italian 21.00 The Best 21.30 Saturday Kitchen 

DR1
12.00 Paradiset i Brasilien 12.30 Rabatten 13.00 TV Avisen med
vejret 13.20 Sporl¢s13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie List-
en 15.00 Svampebob Firkant 15.20 Jungletrommer 15.30 AMIGO
16.00 Fredagsbio 16.10 Den lille r¢de traktor 16.20 Pingu 16.30 TV
Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 •rkenens
S¢nner 19.00 TV Avisen 19.30 The Mothman – M¢rkets budbringer
21.25 Rock på Rosenborg 22.55 Boogie Listen 

SV1
13.00 Debatt direkt från Sverige 14.00 Rapport 14.10 Gomorron
Sverige 15.00 Din släktsaga 15.30 Mitt i naturen 16.00 BoliBompa
16.01 Lisa Loop 16.10 En till i familjen 16.20 Lilla grisen flyger 16.30
Rasmus på luffen 17.00 Combo 17.30 Rapport 18.00 Doobidoo
19.00 Heat 21.45 Rapport 21.55 Kulturnyheterna 22.05 Svensson,
Svensson 22.35 Gatans kung 0.25 Sändning från SVT24 

Capturing the Friedmans
Friedman-fjölskyldan er ekki öll þar sem hún er séð
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Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, feg-
ursta kona Íslands, er í viðtali

við tímaritið Málið sem
fylgir Mogganum. Þar
sendir hún DV og
Hér og Nú tóninn
undir millifyrirsögn-
inni Málin með Ryan
Phillippe gerð upp.
Unnur vandar blöð-
unum tveimur ekki
kveðjurnar og
segir að hún
hafi heilsað
leikaranum
Ryan
Phillippe
þegar þau
hafi mæst á
skemmtistað
í borginni.
Vinkona
hennar hafi
verið með henni en sú ku hafa verið
að vinna á tökustað sem hafi verið
ástæðan fyrir kveðjunni. Í viðtalinu
segir Unnur að þessari kveðju hafi
síðan verið slengt upp sem eldheitu
ástarævintýri en bætir við að hún
hafi fengið skilaboð frá sjálfum
Phillippe um að taka þessar fréttir
ekki of nærri sér.

Eiríkur Bergman Einarsson,
kennari í stjórnmálafræði við Há-

skólann á Bifröst og Háskóla Íslands
sýnir á sér nýja hlið um jólin en þá
kemur út fyrsta skáldsagan hans hjá
bókaforlaginu Skruddu. Afkvæmið
mun þó ekki vera komið með nafn
en ýmislegt er í farvatninu. Að sögn
Eiríks var hann að skrifa doktorsrit-
gerð en fannst efnið þurrt og vildi
því skrifa eitthvað skemmtilegt um
leið og ritgerðin var skrifuð. Bókin
er skemmtisaga sem á að draga
upp skoplega mynd af baksviði ís-
lensks stjórnmálalífs og lífinu í
Reykjavík. Eiríkur þvertekur þó fyrir
að bókin sé söguleg skáldsaga held-
ur á hún frekar að vera samtíma-
saga úr höfuðborginni. Háskóla-
kennarinn sagðist ekki vera að

skipta um starfsvettvang
og bætti við að
nemendur hans
yrðu ekki látnir
lesa bókina fyrir
tíma. „Ef upp
kemst að nem-
endur hafi lesið
hana verður það

þeim jafnvel til frá-
dráttar á prófi,“

sagði Eírkur
í gríni.

LÁRÉTT 1 klerks 6 hrós 7 tveir eins 8
skammstöfun á landsfjórðungi 9 hljóma
10 skörp brún 12 kropp 14 fúadý 15 öfug
röð 16 sem 17 svif 18 teikniblek.
LÓÐRÉTT 1 áætlun 2 skarð 3 vafi 4 æxl-
ast 5 sigti 9 hætta 11 land 13 teikning af
ferli 14 skref 17 löng og lág hæð.

LAUSN:
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Stór Humar
Medium Humar
Sigin grásleppa

Þrátt fyrir að Clint Eastwood og fé-
lagar séu farnir af landinu eru
menn ekki hættir að fylgjast með
gerð myndarinnar Flags of Our
Fathers. Á vefmiðlinum
www.imdb.com er listi þeirra sem
koma nálægt gerð myndarinnar
uppfærður nánast daglega og það er
ánægjulegt hversu mörg íslensk
nöfn er að sjá meðal stórstjarna. Jó-
hann G. Jóhannsson er titlaður sem
Sergeant on the Beach en hann
sagði í samtali við blaðið að við tök-
ur hefði verið hoppað yfir línuna
hans. Íslendingur að nafni Róbert
Vignisson er Boat Driver og Gunnar
Baldursson er sagður vera Soldier.
Þá er einnig að finna Íslendinga
meðal tæknimanna sem og meðal
þeirra sem sjá um áhættuatriði.

Talið er að Íslandstökurnar muni
vera allt að einn þriðji af myndinni
og mun hún því vekja töluverða at-
hygli á landinu líkt og Batman Beg-
ins gerði á sínum tíma. 

Á umræðusvæði síðunnar kennir
margra grasa og kemur sumt
spánskt fyrir sjónir. Meðal tengla
má finna skilaboð frá myndasíðunni
www.snatchphotos.co.uk sem býður
mönnum fjárhæðir fyrir myndir að
tjaldabaki, sérstaklega ef þær eru
af stjörnunum í búningi. Fréttablað-
inu lék forvitni á að vita hversu
háar fjárhæðir væri um að ræða og
hafði samband við forsvarsmenn
síðunnar. Í svari þeirra kemur fram
að þeir greiði 750 dollara, sem sam-
svara 45 þúsund krónum, fyrir góð-
ar myndir af hinum breska Jamie

Bell í búningi. Þá kemur fram að
myndirnar verði birtar í bresku
pressunni en á síðunni má sjá
myndir úr bresku slúðurblöðunum
Hello! og OK. ■

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Hrosshúð.

Kristján Örn Sigurðsson.

Brynhildur Ólafsdóttir.

Næstkomandi mánudag hefjast
hér á landi upptökur á nýrri
danskri þáttaröð sem ber vinnu-
heitið At slå i hesten, eða Að láta
slag standa. 

Sex danskar konur, sem eru
framarlega í þjóðlífinu þar í
landi, eru væntanlegar til lands-
ins á sunnudag vegna þáttarins.
Þema þáttarins snýst um að taka
þær úr sínu eðlilega umhverfi og
láta þær leysa ákveðin verkefni í
umhverfi sem er þeim afar fram-
andi. Alls verða sex hálftíma
langir þættir teknir upp hér á
landi og tengjast þeir allir ís-
lenska hestinum á einhvern hátt.
Fyrirtæki Einars Bollasonar, Ís-
hestar, mun sjá um þá verklegu
þætti sem koma við sögu.
Kvennahópurinn, sem meðal
annars samanstendur af rithöf-
undi, stjórnmálakonu og konu úr
viðskiptalífinu, mun til dæmis
fara í hestaferð, taka þátt í göng-
um og gista í fjallaskálum. 

Leikarinn Hinrik Ólafsson
verður gestgjafi kvennanna í
þáttaröðinni. „Ég á að skýra út
það verkefni sem þær eiga að
leysa dag frá degi. Fókusinn
verður á hestinn, náttúruna og
Ísland. Konurnar verða hérna í
þrettán daga og það verður reynt
að hafa þetta eins eðlilegt og
hægt er,“ segir Hinrik. „Við mun-
um samtvinna inn í þetta réttum
og smalamennsku. Síðan mun
Guðrún Bergmann tala um lífið
og tilveruna í náttúrulegu um-
hverfi,“ segir hann. 

Hinrik mun hafa í nógu að snú-
ast á næstunni, því hann leikur
einnig í sýningunni Annie sem
hefur verið sýnd í Austurbæ við
góðar undirtektir. Á sunnudaginn
þarf hann til að mynda að drífa
sig beint eftir leiksýningu upp á
Keflavíkurflugvöll til að taka á
móti dönsku konunum og skjótast
síðan með þær austur á land.
„Þetta er eitt mest spennandi
verkefni sem ég hef tekið þátt í

þessum geira,“ segir Hinrik, sem
starfar einnig sem leiðsögumaður.
„Maður er alltaf að hugsa um
landið sitt og þetta verður mikil
auglýsing fyrir ferðaþjónustu hér
á landi.“

Að sögn Hinriks á eftir að
koma í ljós hvort og þá hvar þætt-

irnir verða sýndir hér á landi. Í
Danmörku verða þeir sýndir
næsta vor á sjónvarpsstöðinni
TV2. Hinrik segir það vera leynd-
armál enn um sinn hvaða konur
verði í þættinum en þær séu allar
þjóðþekktar í Danmörku.

freyr@frettabladid.is

NÝ DÖNSK ÞÁTTARÖÐ: TÖKUR HEFJAST Á ÍSLANDI Á MÁNUDAG

Sex þekktar konur í
framandi umhverfi

FRÉTTIR AF FÓLKI

...fá Alma Geirdal og Edda Ýrr
Einarsdóttir fyrir að vekja at-
hygli á átröskun með samtökun-
um Forma sem þær eru í forsvari
fyrir. 

HRÓSIÐ

Var á leiðinni í skólann í morgun þegar það dembd-
ist yfir mig; sumarið er búið! Ég hafði stokkið út í ör-
þunnum sumarjakka eins og ég er vön og fékk hroll
niður í tær. Það var bara skítakuldi og haustlykt í
loftinu. Ég er ekki frá því að ég hafi orðið svolítið súr
þegar ég áttaði mig á því að sumarið væri búið. Mér
finnst það alltaf pínu sorglegt þegar sá dagur rennur
upp og alvara lífsins og raunveruleikinn taka við. Allt
í einu þarf maður að tengja sig aftur við jörðina,
rifja upp markmiðin og einbeita sér að þeim. Þá er
sá tími búinn sem maður vinnur sumardjobbið,
borðar hádegismatinn úti, fer í útilegur og er laus til
að leika sér öll kvöld. 

Það er nefnilega bara þannig að maður er allt öðru-
vísi stemmdur á sumrin en á veturna. Veit auðvitað
ekki hvernig það er með ykkur en ég er þannig! Þá
er ég einhvern veginn miklu kærulausari, finnst allt
svo líbó og auðvelt. Ekki bara í því sem ég geri dags

daglega heldur líka hvað varðar tilhugalífið... það er
að segja þegar ég á ekki kærasta! Þá er ég dugleg
að fara út á kvöldin, hitta og kynnast nýju fólki og
bara spjalla. Ég er alltaf til í að borða einhvers stað-
ar úti, fá mér eitt hvítvínsglas og vera hress. Svo yfir
veturinn breytist ég í einhverja klessu sem vill helst
bara hanga heima yfir vídeói. Þá langar mig allt í
einu að eiga eitt stykki kærasta til að vera löt með
heima, elda góðan mat og knúsa á milli þess sem
ég lít í bækurnar. Sumarbrúnkan lekur hægt af mér
og ég verð súr. 

Tók þá ákvörðun í dag að þetta muni ekki gerast
þennan veturinn. Ég held að það sé mun vænlegra
að vera rosalega upptekin og hafa örlítið of mikið á
minni könnu. Vera á endalausum þeytingi, lesa mig
uppfulla af nýjum upplýsingum og stoppa sem
minnst við á hverjum stað. Svo eftir prófin í desem-
ber, þegar veturinn er farinn að skína í gegnum

skinnið, held ég að sé snjallræði að
skella mér eitthvert út og halda
mína eigin uppskeruhátið með
kokkteil í kókoshnetu. Koma svo
sælleg heim aftur, með glampa í
augunum og hella mér í næstu lotu.
Þá styttist veturinn um helming og
flýgur hjá á augnabliki. 

Þrátt fyrir að veturinn geti verið
dapurlegur og maður sé oft ein-
mana, er hægt að gera svo gott úr
honum. Í mínum huga er þetta
einmitt tíminn til að vera kræfur og
sækjast eftir því sem maður vill ná.
Líta bara á þetta sem eitt langt próf.
Svo er vonandi að maður telji sig
hafa náð prófinu og geti leyft sér að
vera kærulaus aftur í heilt sumar!

REYKJAVÍKURNÆTUR
HARPA PÉTURSDÓTTIR REYNIR AÐ TAKA VETRINUM OPNUM ÖRMUM

Aftur í skólann!

HINRIK ÓLAFSSON Leikarinn góðkunni verður gestgjafi í nýrri danskri þáttaröð sem ber
vinnuheitið At slå i hesten.
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LÁRÉTT:1prests,6lof, 7íí,8af, 9óma,
10egg,12nag,14fen,15sr, 16er, 17
áta,18túss.
LÓÐRÉTT:1plan,2rof, 3ef, 4tímgast,5
sía,9ógn,11Perú, 13graf, 14fet,17ás.

JAMIE BELL Umboðsskrifstofan
snatchphotos.co.uk býður ljósmyndurum
tugþúsundir króna fyrir myndir af Jamie
Bell í búningi við tökur á Flags of Our
Fathers.

Tugflúsundir króna fyrir Jamie Bell



3 spólur, taska og
klippihugbúnaður fylgir!

 *Miðað við 12 vaxtalausar jafnar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

DCR-PC53
Stafræn tökuvél
· Flott stafræn miniDV myndbandstökuvél.
· Carl Zeiss linsa
· 10x aðdráttur um linsu
· Tengistöð fylgir
7.354 krónur á mánuði*
eða 74.950 krónur staðgreitt.

DCR-PC55
Stafræn tökuvél
· Flott stafræn miniDV myndbandstökuvél.
· Carl Zeiss linsa
· 10x aðdráttur um linsu
· Tengistöð fylgir
7.895 krónur á mánuði*
eða 79.950 krónur staðgreitt.

DCR-HC22
Stafræn tökuvél
· Flott stafræn miniDV myndbandstökuvél.
· Carl Zeiss linsa
· 20x aðdráttur um linsu
· Tengistöð fylgir
5.910 krónur á mánuði*
eða 57.950 krónur staðgreitt.
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Ískaldur

Léttur öllari ROYAL

Nýr konunglegur!

JÓNS GNARR

BAKÞANKAR

Barlómur

Íslandsbanki kynnir Námsvild – þjónustu fyrir 
námsmenn sem gera kröfur. Námsvild er sérsniðin 
að fjármálaþörfum námsmanna og innifelur betri 
kjör og ýmis fríðindi.

Kynntu þér málið á isb.is

  * kortin verða ókeypis til 16. september 
** gildir í eitt ár 

100 fríar færslur á ári
Ókeypis persónugert debetkort *
Bílalán fyrir námsmenn
Ókeypis kreditkort með ferðaávísun
Ókeypis fartölvutrygging **
1.500.000 kr. námslokalán
Hagstæðari yfirdráttarvextir
Bankaábyrgð á námslánum
Hagstætt tölvukaupalán
Ókeypis ISIC kort
Flott inngöngugjöf
... og margt fleira!
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Ég sá viðtal við mann um
daginn í blaði. Hann er

hommi. Í viðtalinu talaði hann
um að það væri enginn dans á
rósum að vera hommi. Hann tal-
aði um fordóma samfélagsins
og innri baráttu sína. Á mynd-
unum sem fylgdu viðtalinu hor-
fði hann angurværum og döpr-
um augum fram fyrir sig.

ÞETTA er ekki fyrsta svona
viðtalið sem ég hef séð. Mér
finnst viðtöl við homma svo oft
vera í þessum dúr. Hvað er
svona merkilega sorglegt við
það að vera hommi? Er það ein-
hver fötlun? Ég veit að það var
einu sinni erfitt þegar hommar
voru ofsóttir. En er það ekki
breytt?

ÉG HEF kynnst mörgum
hommum í gegnum tíðina. Þeir
eru jafn misjafnir og annað
fólk. Og þeir hafa átt misjafn-
lega erfitt líf, eins og aðrir. Ég
held að það sé ekkert erfiðara
að vera hommi en eitthvað ann-
að. Við fáum öll okkar skerf af
ranglæti og þrautum þessa
heims. Er erfiðara að vera
hommi en einstætt foreldri?
Hvort er erfiðara að vera
hommi eða aldraður? 

SANNLEIKURINN er sá að
hommar í dag eru mjög áhrifa-
ríkur þjóðfélagshópur. Þeir eru
ríkir og valdamiklir og eyða
miklum peningum en njóta um
leið forréttindanna sem fylgja
því að vera minnihlutahópur.
Þau forréttindi felast helst í at-
hygli og umræðu. Þetta er ein-
stök staða. Og hommar hafa
líka tíma fyrir jafnréttisbar-
áttu. Einstæðar mæður hafa til
dæmis ekki þann tíma. Mér
dettur í hug heilbrigður og
sterkur maður sem þykist vera
aumur til að fá athygli.

ÉG HELD að það sé bara fínt
að vera hommi í dag. Þeir þurfa
sjaldnast að hafa áhyggjur af
börnum og barnauppeldi og
allri fyrirhöfninni og kostnaðin-
um sem þeim fylgir. Hommapör
eru alltaf tveir karlmenn, yfir-
leitt vel menntaðir, hæfileika-
ríkir og í góðum störfum. Þeir
hafa meiri möguleika á að njóta
lífsins en margir aðrir.

ÞAÐ ÞARF enginn að skamm-
ast sín fyrir hvernig hann er.
Maðurinn er eins og maðurinn
er skapaður. Langdregin vor-
kunnsemi gerir engum neitt
gott. Að vorkenna einhverjum
fyrir það hvernig hann er er
bara hræsni. Fólk á að vera
stolt yfir því hvernig það er af
Guði gert og reyna að gera gott
með því. Guð gerir ekki mistök.
Maðurinn er aldrei svo aumur
að hann hafi ekki eitthvað að
gefa.


