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Sérbla› um skotvei›i,
heilsu og útivist fylgir
Fréttabla›inu í dag.
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Evrópsk fimleikahátíð eldri borgara verður haldin á Kanaríeyjum í nóvember:
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Íslenskir eldri borgarar s‡na á fimleikahátí›
ÍÞRÓTTIR Fjöldi íslenskra eldri
borgara hyggur á þátttöku í fimleikasýningunni Gullnu árin 2005
sem Fimleikasamband Evrópu
efnir til á Kanaríeyjum í nóvember. Sýningin er nú haldin í fyrsta
sinn en stefnt er að því að hún fari
fram fjórða hvert ár í framtíðinni.
Anna Möller, framkvæmdastjóri Fimleikasambands Íslands,
segir að kynning sýningarinnar
meðal eldri borgara hafi gengið
vel og að áhugi á þátttöku sé mikill.
„Við förum með fulla flugvél til

Kanaríeyja 18. nóvember og þar
mun fólkið taka þátt í sýningum
og kynningum,“ segir Anna og
bætir við að verkefnið sé afar
skemmtilegt. 189 eldri borgarar
hafa þegar skráð sig til þátttöku
og eru þeir frá 63 og upp í 86 ára.
Leikfimiæfingar af ýmsum toga
verða sýndar en einnig aðrar
íþróttagreinar, til dæmis boccia.
Hópurinn ráðgerir að leika listir sínar á Íslandi 5. nóvember áður
en haldið verður utan.
- bþs
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Ríkislögreglustjóraembættið svarar gagnrýni vegna Baugsmálisins:

Dylgjur stjórnmálamanna eru óﬂolandi

Kjartan, er ﬂetta steinrunnin
umræ›a?
„Spurðu Steinunni.“
Kjartan Magnússon borgarfulltrúi leggur til að
reist verði stytta af Tómasi Guðmundssyni skáldi.
Steinunn Valdís Óskarsdóttir vill hins vegar að
konum verði gert hærra undir höfði í þessum
efnum.

Á SLYSSTAÐ Þrír voru fluttir undir læknishendur eftir harkalega aftanákeyrslu á
Njarðarbraut í Reykjanesbæ nokkru eftir
klukkan sex í gærdag.

Reykjanesbær:

ﬁrír slasa›ir
eftir árekstur
LÖGREGLA Laust eftir klukkan sex í
gærdag var fólksbifreið ekið aftan
á flutningabifreið við hraðahindrun sem nýbúið er að setja upp á
Njarðarbraut í Reykjanesbæ.
Þrír voru fluttir á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eftir slysið,
ökumaður og farþegi fólksbílsins,
auk ökumanns flutningabifreiðarinnar. Nokkur viðbúnaður var
vegna slyssins, en á vettvang fór
bæði lögregla og sjúkrabifreiðar
frá Brunavörnum Suðurnesja.
Ekki lágu fyrir nákvæmar upplýsingar um meiðsli fólksins hjá lögreglu í Keflavík, en þau voru þó
talin allnokkur.
Fólksbíllinn var fluttur af vettvangi með dráttarbifreið, mikið
- óká
skemmdur.

HVALFJARÐARGÖNG
FIKT KOM AF STAÐ ÚTKALLI
Slökkvibílar voru sendir bæði frá
Akranesi og Reykjavík þegar viðvörunarkerfi fór í gang í Hvalfjarðargöngunum í gær. Ekki var
þó hætta á ferðum heldur hafði
einhver losað handslökkvitæki í
göngunum, en þau eru tengd
kerfinu.

sakborninga og verjenda eðlilega
og ekki við öðru að búast frá
þeim. „En við gerum mikinn
greinarmun á því þegar einhverjir ráðamenn eru farnir að hoppa
upp í þann vagn. Sérstaklega þegar fram koma órökstuddar dylgjur um að við séum handbendi
spilltra stjórnmálamanna í svona
stóru og alvarlegu máli. Undir því
finnst okkur óþolandi að sitja,“
segir Arnar.
„Að sjálfsögðu er mjög slæmt
að leggja fram ákæru sem dómarar telja gallaða, en verður þó að
skoða í því samhengi að saksóknari skrifar ákæruna meðvitað á
ákveðinn hátt og lætur reyna á

ARNAR JENSSON
AÐSTOÐARYFIRLÖGREGLUÞJÓNN

Stærra og d‡rara en
rá›gert var í fyrstu
Fyrirtæki› Portus Group var í gær vali› til ﬂess a› hanna, reisa og reka tónlistarhús, rá›stefnumi›stö› og hótel vi› Austurhöfnina í Reykjavík. ﬁetta var ni›ursta›a matsnefndar Austurhafnar-TR ehf. Austurhöfn-TR er í eigu borgar og ríkis.
„Þetta varð hörku
vítaspyrnukeppni að lokum,“ sagði
Björgólfur Guðmundsson, bankastjóri Landsbankans, þegar niðurstöður útboðs um hönnun, byggingu og rekstur tónlistarhúss við
Austurhöfnina í Reykjavík voru
kynntar í gær. Það var fyrirtækið
Portus Group sem hreppti hnossið
og var tilboð þeirra valið sem vænlegasti kosturinn. Portus Group er í
eigu Nýsis hf., Íslenskra aðalverktaka og Landsafls, en Landsafl er í
eigu Landsbankans.
Tilboð Portus Group hljóðar upp
á tólf milljarða en upphafleg kostnaðaráætlun Austurhafnar-TR miðaðist við 8,5 milljarða króna. Tilboðið er þannig 3,5 milljörðum yfir
áætlun. Byggingin verður um það
bil 6000 fermetrum stærri upphaflega var gert ráð fyrir. Árlegt
framlag vegna kostnaðar, vaxta og
rekstrar er áætlaður 600 milljónir
króna eftir sem áður.
Byggingin kemur til með að
rúma 1.800 sæta tónleikasal, ráðstefnusal með 750 sætum ásamt

TÓNLISTARHÚS

TÓNLISTARHÚS, RÁÐSTEFNUMIÐSTÖÐ OG HÓTEL Hér má sjá tölvugerða mynd af hluta

hússins. Arkitektarnir unnu með Ólafi Elíassyni listamanni að hönnuninni og er verk Ólafs
notað sem hluti af byggingunni.

sýningaraðstöðu, kammermúsíksal
fyrir 450 áheyrendur sem og minni
sal sem tekur um 200 manns. Þar
verða jafnframt fundarherbergi,
forsalir og veitingaaðstaða. Samtengt hótel verður 250 herbergja.
Samkomulag hefur verið gert við
hótelkeðjuna Starwood Hotels um
rekstur á hótelinu, en Starwood

rekur meðal annars Sheraton, Four
Points og W-hótelin.
Það kom í hlut þeirra Þorgerðar
Katrínar Gunnarsdóttur menntamálaráðherra og Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur borgarstjóra að
afhjúpa líkan af byggingunni og
svæðinu við athöfn í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu í gær.
Austurhöfn-TR, sem er fyrirtæki í
eigu ríkisins og Reykjavíkurborgar, hefur séð um undirbúning verkefnisins síðan árið 2003.
Stefán Baldursson, formaður
matsnefndarinar, sagði í gær að
nefnin hafi álitið einróma að vinningstillagan væri afar glæsileg.
Byggingin kæmi til með að verða
áhrifamikið kennileiti í ásýnd höfuðborgarinnar.
Hægt verður að skoða líkön og
myndir af húsinu ásamt öðrum tillögum í Þjóðmenningarhúsinu fram
til fimmta október. Húsið á að verða
saj@frettabladid.is
tilbúið árið 2009.

SJÁVARÚTVEGUR
STEINBÍTSVEIÐAR BANNAÐAR
Sjávarútvegsráðuneytið hefur
bannað veiðar á steinbít á ákveðnum svæðum á Látragrunni frá og
með laugardeginum 24. september til loka marsmánaðar 2006.

fyrir dómi. Þarna eru saksóknarinn og dómarinn bara ósammála,“
segir hann og telur mikilvægt að
bíða úrskurðar Hæstaréttar en
þangað verður málinu áfrýjað.
„Vandinn felst kannski í að
reynt var að gera þremur tegundum brota skil í einni verknaðarlýsingu,“ segir hann.
Arnar segist ekki geta svarað
hvað verði taki Hæstiréttur undir
með héraðsdómi. „Saksóknari
ákveður það, en ég tel hann nú
hafa gefið í skyn, að ákærur verði
- óká
gefnar út að nýju.“

FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

SPURNING DAGSINS

BAUGSMÁLIÐ Embætti Ríkislögreglustjóra hafnar því alfarið að
lagt hafi verið upp í rannsóknina á
Baugi á öðrum forsendum en faglegum. „Lög og reglur gilda um
hvernig rannsóknir byrja og eftir
þeim hefur verið farið nákvæmlega,“ segir Arnar Jensson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Ríkislögreglustjóra.
Hann gagnrýnir Ingibjörgu
Sólrúnu Gísladóttur, formann
Samfylkingarinnar, sem enn segist þeirrar skoðunar að rætur
Baugsmálsins liggi meðal annars í
andrúmslofti sem ráðamenn hafi
átt þátt í að skapa.
Arnar segir gagnrýni af hálfu

KAMPAKÁT Geir H. Haarde fjármálaráðherra, Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri,
Björgólfur Guðmundsson Landsbankastjóri og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra í Þjóðmenningarhúsinu í gær.

LAUGARDALURINN Átta ára stúlka ber að
sér hafi verið rænt eftir skólasund í gær.

Lögregla rannsakar mannrán:

Stúlku rænt
í Laugardal
LÖGREGLA Lögreglan í Reykjavík
rannsakar hvort átta ára gamalli
stúlku hafi verið rænt skammt frá
Laugardalslauginni í gærdag.
Stúlkan segir að maður hafi
þröngvað henni upp í bíl sinn þar
sem hún var að koma úr skólasundi
og á leið í Laugarnesskóla. Hann
hafi farið með hana í stórmarkað
og tekið af henni ljósmyndir á
meðan hann lét hana máta föt. Hún
segir hann svo hafa látið sig fá
nokkur hundruð krónur og keyrt
hana í skólann. Móðir stúlkunnar
tilkynnti lögreglu um atvikið.
Lögregla hefur skoðað myndir
úr öryggismyndavélum verslunarinnar án þess að nokkuð grunsamlegt hafi komið í ljós, en áfram er
unnið að rannsókn málsins. ■

Rannsóknir í norðurhöfum:

Sjórinn aldrei
jafn heitur
NÁTTÚRA Miklar breytingar hafa
orðið á hitastigi sjávar í norðurhöfum á undanförnum árum.
Þetta kemur fram í niðurstöðum
rannsókna loftslagssérfræðinga
frá Færeyjum, Noregi og Íslandi
sem birtar eru í nýju tölublaði
hins virta bandaríska vísindatímarits Science.
Sjávarhiti á þessum slóðum
hefur aldrei áður mælst jafn hár
og eins mælast miklar breytingar
á saltmagni og hafstraumum milli
Evrópu og Norður-Ameríku. - sþs

Kárahnjúkaverkefni Slippstöðvarinnar á Akureyri:

Erlendir starfsmenn sendir heim
Allir íslenskir starfsmenn
Slippstöðvarinnar á Akureyri,
sem unnu við samsetningu á
þrýstipípum í aðfallsgöngum
Kárahnjúkavirkjunar, eru farnir
af virkjunarsvæðinu en þeir voru
innan við tíu talsins. Fimmtán
pólskir starfsmenn Slippstöðvarinnar við Kárahnjúkavirkjun fara
utan einhvern næstu daga.
Slippstöðin var undirverktaki
DSD Stahlbau GmbH við verkið
en í kjölfar greiðslustöðvunar
Slippstöðvarinnar sögðu Þjóðverjarnir samningi sínum við
Slippstöðina upp og hyggst félagið nota sína eigin starfsmenn til að
ljúka verkinu.
Sigurður Arnalds, kynningarstjóri Kárahnjúkavirkjunar, segir
að þótt starfsmenn Slippstöðvarinnar hafi lent í byrjunarerfiðleikum við verkið, og loks gengið
úr skaftinu í síðustu viku, þá sé
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FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

ATVINNA

STARFSMAÐUR SLIPPSTÖÐVARINNAR Allir starfsmenn Slippstöðvarinnar við Kárahnjúka
verða sendir heim og störf rúmlega 100 starfsmanna félagsins á Akureyri eru í upplausn
eftir að félagið fékk greiðslustöðvun.

verkið enn á tímaáætlun. Skýrist
það af því að Fosskraft, sem sá
um að grafa aðfallsgöngin, lauk
því verki á undan áætlun sem

gerði starfsmönnum Slippstöðvarinnar kleift að hefja vinnu við
samsetningu þrýstipípanna fyrr
en áætlað var.
- kk
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KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

61,07 61,37

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

74,63 75,05

Dönsk króna

DKK

10,004 10,062

Norsk króna

NOK

9,571 9,627

Sænsk króna

SEK

7,997 8,043

Japanskt jen

JPY

0,5486 0,5518

SDR

XDR

89,4 89,94

110,57 111,11

Gengisvísitala krónunnar
104,741
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Ratsjárstofnun:

Lög vantar
um stofnunina
Á komandi þingi ætlar
ATVINNUMÁL

Össur Skarphéðinsson, þingmaður
Samfylkingarinnar, að leggja fram
fyrirspurn um rekstur Ratsjárstofnunar,
en komið hefur fram
að stofnunin reynir
að stýra ófaglærðu
starfsfólki sínu frá
ÖSSUR SKARP- stéttarfélagsaðild.
„Um stofnunina
HÉÐINSSON
Ætlar að leggja eru engin lög,“ segir
fram fyrirspurn Össur og kveður þá
um rekstur Rat- tilhögun bæði stórsjárstofnunar.
skrítna og út í hött.
„Hvað gerist svo þegar verið er að
leggja niður störf? Hvaða réttinda
njóta þessir menn þá?“ spyr hann
og ætlar að kalla eftir svörum á Al- óká
þingi.

Bandaríkin leita stuðnings:

Öryggisrá›i›
stefni Íransstjórn
Bandarísk stjórnvöld hvöttu í gær önnur ríki sem
eiga fulltrúa í stjórn Alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar (IAEA) til
að „gera skyldu sína.“ Þau eigi að
greiða atkvæði sem fyrst um að
stefna
Íransstjórn fyrir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fyrir brot á skuldbindingum hennar í kjarnorkumálum.
Gholamreza
KJARNORKUMÁLIN
RÆDD Gholamreza Aghazadeh, varaAghazadeh talar
forseti
Írans,
við fjölmiðla í höf- sagði í gær að
uðstöðvum IAEA í
Íranar
myndu
Vínarborg í gær.
virða ákvæði alþjóðasamningsins gegn útbreiðslu
kjarnorkuvopna, hver sem niðurstaða atkvæðagreiðslunnar yrði.
Hann dró þó enga dul á andúð sína
á viðleitninni til að koma málinu í
hendur öryggisráðsins. ■
AUSTURRÍKI, AP

Síminn hagræðir í rekstri þjónustustöðva:

Ungir sjálfstæðismenn:

Loka› á Blönduósi og Siglufir›i

Deila um
ﬂingsæti

Öllum starfsmönnum
þjónustustöðva Símans á Blönduósi og Siglufirði var sagt upp
störfum í gær. Eva Magnúsdóttir,
upplýsingafulltrúi fyrirtækisins,
segir uppsagnirnar lið í hefðbundinni hagræðingu sem unnið hafi
verið að um nokkurt skeið. Alls
var fimm manns sagt upp, en
stöðvunum verður lokað frá og
með 1. nóvember.
„Nú er það arðsemiskrafan og
gróðinn til nýrra eigenda sem
ræður för í rekstri fyrirtækisins,
en ekki skyldurnar við samfélagið,“ segir Jón Bjarnason, þingmaður vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi. Hann telur nýja
stjórn Símans, sem skipuð var síð-

ATVINNUMÁL

ið reiðarslag fyrir starfsmenn, en tveir hafa unnið þar frá því fyrir 1970, að sögn Jóns
Bjarnasonar þingmanns.

asta laugardag, ekki hafa beðið
boðanna og ákveðið lokanirnar.
Eva segir ekki hafa verið teknar ákvarðanir um frekari uppsagnir. „En miklar tæknibreytingar hafa orðið til þess að störfum
hefur fækkað í þessari ákveðnu

deild,“ segir hún og bendir á að
fjöldi og staðsetning starfsstöðva
Símans hafi verið ákveðinn fyrir
mörgum áratugum þegar samgöngur voru lakari og viðhaldi á
kerfinu var sinnt með öðrum
- óká
hætti.

Kraftur Ritu meiri en Katrínar
Fellibylurinn Rita sækir nú í sig ve›ri› yfir Mexíkóflóa og stefnir á land í Texas í vikulokin. Um milljón
íbúar hafa fengi› áskorun um a› yfirgefa heimili sín vegna hættunnar enda vindhra›inn allt a› 240 kílómetrar á klukkustund. Fellibylurinn hefur ná› fimm stigum og er ﬂví kraftmeiri en Katrín.
BANDARÍKIN,
AP
Borgarstjóri
Houston, stærstu borgar Texas,
gaf í gær út áskorun til íbúa
borgarinnar sem búa næst sjó að
koma sér í öruggt skjól innar í
landi þegar fellibylurinn Rita
nálgast. Að sögn borgarstjórans,
Bills White, eru borgaryfirvöld
ekki fær um að sjá öllum á flóðahættusvæðunum fyrir fari og
hann hvatti því vini og nágranna
til að hjálpast að. Um ein milljón
íbúa hefur fengið boð um að yfirgefa heimili sín enda er vindhraðinn talinn ná um 240 kílómetra hraða á klukkkustund.
Rita fór hjá Flórídaskaga og
Kúbu fyrr í vikunni og hefur síðan safnað í sig veðrinu yfir heitum sjó Mexíkóflóans. Vindhraði í
bylnum var í gær kominn upp í
meira en 220 km/klst og telst
hann þar með fjórða stigs fellibylur og þar með jafnöflugur og
fellibylurinn Katrín sem olli
hamförunum í strandhéruðum
Bandaríkjanna við norðanverðan
Mexíkóflóa fyrir skemmstu.
Íbúum Galveston, strandbæjar í Texas, og New Orleans í
Louisiana var fyrirskipað að
forða sér í skjól vegna hins aðsteðjandi skaðræðisstorms. Þeir
sem unnið hafa að því að gera við
flóðvarnargarða New Orleans
keppast við að styrkja þá eins og
kostur er áður en úrhellið sem
fylgir Ritu skellur á borginni.
Michael Chertoff, ráðherra
heimavarna í bandarísku alríkisstjórninni, hvatti íbúa á hættusvæðunum til að hlýða áskorunum um að yfirgefa heimili sín.
„Við höfum lært að þegar fellibylur skellur á er best að vera í
skjóli fyrir tryllingi stormsins,“
sagði hann í viðtali í morgunsjónvarpi ABC-stöðvarinnar.
Um miðjan dag í gær var auga

-UNI¡ NâJA STØRGLSILEGA
VÚRULISTANN OKKAR SEM
SâNIR É YlR  SÓ¡UM HI¡
MIKLA ÞRVAL RAmAGNAEFNIS
OG LâSINGARBÞNA¡AR
SEM VI¡ HÚFUM
É BO¡STØLUM
+OMI¡ Ó HEIMSØKN
OG FÉI¡ EINTAK
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BLÖNDUÓS Lokun þjónustustöðvar Símans á Blönduósi og uppsagnir þar eru sagðar mik-

STJÓRNMÁL Deilt er um hvaða félagar reykvíska félagsins Heimdalls
fái að sækja þing Sambands ungra
sjálfstæðismanna 30. september.
Um tuttugu, sem fá að sækja
þingið sem aukamenn, auk tíu annarra hafa mótmælt mannavali á
þingið og segja 50 nýskráða félaga
tekna fram yfir fyrrverandi stjórnarmenn í Heimdalli.
Bolli Thoroddssen, formaður
Heimdallar, segir þá hafa forgang
að þinginu sem hafi verið virkir í
starfinu í vetur: „Auk þeirra voru
stjórnarmeðlimir Heimdallar og
SUS, kjörnir fulltrúar flokksins
auk eldri forystumanna Heimdall-ss
ar settir í forgang.“

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GENGIÐ
GENGI GJALDMIÐLA 21.09.2005
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FELLIBYLURINN RITA HEFUR ÞEGAR FARIÐ YFIR KÚBU Hér gengur ung stúlka, frá bænum El Cajio á Kúbu, niður götu í höfuðborginni

Havana. Fellibylurinn Rita fór yfir norðurhluta landsins í gær og hefur nú náð fimmta stigi, er kraftmeiri en Katrín var.

fellibylsins Ritu um 420 km vestur af Key West á Flórída, yfir
1200 km aust-suð-austur af
Corpus Christi í Texas, en í þá átt
stefndi fellibylurinn á um 20 km
hraða á klukkustund. Að mati
veðurfræðinga gæti hann færst

upp á land á laugardag einhvers
staðar á bilinu frá NorðurMexíkó til Louisiana, sennilegast
þó í Texas.
Chris Landsea, veðurfræðingur við fellibyljamiðstöðina í
Miami, sagði að Rita gæti styrkst

upp í fimmta stigs fellibyl, með
vindhraða yfir 250 km/klst, er
bylurinn færist yfir heitan sjóinn
í Mexíkóflóa. Sá möguleiki væri
hins vegar líka fyrir hendi að það
drægi úr styrk hans áður en hann
audunn@frettabladid.is
gengi á land.

ENNEMM / SÍA / NM18182

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

Allar persónutryggingar í KB Tekjuvernd koma frá KB lífi
KB Líftryggingar hf., Sóltúni 26, 105 Reykjavík
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Ingibjörg Sólrún Gísladóttir efast um hæfi saksóknara

Kaupfélag Eyfirðinga:

Ásakanir án innistæ›u

Fjölgar fólki
um 50 prósent

„Mér finnst þetta mjög
alvarleg tíðindi fyrir íslenskt réttarkerfi vegna þess að ákæra hefur
í för með sér slíka röskun á högum
fólks að það verður að gera kröfu
til ákæruvaldsins um að skýrt komi
fram í hverju brot er falið og gegn
hverju og hverjum,“ segir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður
Samfylkingarinnar.
Hún segir það grundvallarmannréttindi að geta varist ákærum ekki síst af hálfu hins opinbera
ákæruvalds. Þess vegna þurfa rökin að vera mjög skýr. Það virðist
vanta upp á það í þessu máli og það
finnst mér mjög alvarlegt eftir
þriggja ára rannsókn.“
Ingibjörg Sólrún telur verðugt

BAUGSMÁL

KJÖRKASSINN
Á að grafa göng um Óshlíð sem er
milli Hnífsdals og Bolungarvíkur?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

59,05%

Nei

40,95%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á ákæruvaldið að sæta ábyrgð
vegna Baugsmálsins?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun
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að skoða þrennt ef niðurstaða
Hæstaréttar verður á sama veg
og í undirrétti.
„Í fyrsta lagi verður að skoða
hvort ekki komi til greina að aðskilja rannsóknarvald og ákæruvald.
Í öðru lagi þarf að ganga úr
skugga um hvort þeir sem unnu
að málinu séu til þess bærir eða
hæfir að vinna með málið áfram.
Þeir hafa sagt að þeir muni gefa
út nýja ákæru. Ég dreg í efa að
þeir séu til þess bærir.
Í þriðja lagi vakna spurningar
um það hver beri ábyrgð á því að
farið sé fram með svo þungar
ásakanir án þess að fyrir þeim sé
- jh
nægileg innistæða.“

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR

Formaður Samfylkingar segir alvarleg
tíðindi fyrir íslenskt réttarkerfi að
Baugsmálinu hafi verið vísað frá.

ATVINNA Kaupfélag Eyfirðinga
hefur auglýst eftir markaðs- og
kynningarfulltrúa.
Um er að ræða nýtt starf hjá
félaginu en starfsmönnum KEA
mun fjölga úr tveimur í þrjá eða
um helming með ráðningunni, en
nú eru einungis framkvæmdastjóri og aðstoðarmaður framkvæmdastjóra starfandi hjá félaginu.
Á meðal verkefna markaðs- og
kynningarfulltrúa KEA verður
þjónusta við félagsmenn, skipulagning viðburða auk annars
kynningarstarfs og umsjón með
heimasíðu félagsins.
- kk

Er Baugsmáli› dautt?
ﬁví meir sem lögspekingar fjalla um stö›u Baugsmálsins eftir a› Héra›sdómur Reykjavíkur varpa›i
ﬂví út úr dóminum ﬂeim mun ríkari ver›a efasemdir ﬂeirra um a› unnt ver›i a› halda ﬂví áfram af
hálfu ákæranda. Jafnvel hvernig sem máli› fer í Hæstarétti.

EINAR K. GUÐFINNSSON „En úrskurðurinn
er vitanlega neikvæður fyrir lögregluna og
saksóknara.“

Einar K. Guðfinnsson:

Neikvætt fyrir
lögregluna
„Það hefur verið
ákveðið að áfrýja til Hæstaréttar
og ég tel skynsamlegast að bíða
eftir því,“ segir Einar K. Guðfinnsson,
þingflokksformaður
Sjálfstæðisflokksins um Baugsmálið eftir að því var vísað frá
dómi.
„Það er með þetta mál eins og
önnur að rétt er að láta dómstóla
um að kveða upp dóma. En úrskurðurinn er vitanlega neikvæður fyrir lögregluna og saksóknara
málsins.“
Einar vill ekki tjá sig um það
hvort rétt sé af löggjafanum að
fara yfir vinnubrögð hjá efnahagsbrotadeild
Ríkislögreglustjóra. „Ég býst við að þar á bæ
sjái menn ástæðu til þess að fara
yfir málin,“ segir Einar.
- jh

BAUGSMÁLIÐ

ÓLAFSFJÖRÐUR
INNRÉTTAR SJÚKRABÍLA Bifreiðaverkstæðið Múlatindur á Ólafsfirði innréttar átta sjúkrabifreiðar fyrir Rauða kross Íslands fyrir
46 milljónir króna. Fjórar
bifreiðar gætu bæst við, að því er
dagur.net greinir frá. Alls bárust
tólf tilboð frá fimm í verkið.
Múlatindur átti þrjú lægstu tilboðin en fjórða lægsta tilboðið
kom frá Try Star í Kanada.

Lögspekingar og áhugafólk velta
því fyrir sér nú hvað verði um
Baugsmálið ef Hæstiréttur dæmir
á sama veg og héraðsdómur og vísar ákærunum í Baugsmálinu frá
dómi í heild sinni. Þeir hinir sömu
eru að meira eða minna leyti sammála um að niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur, sem vísaði málinu öllu frá en ekki að hluta, sé
meiriháttar áfall fyrir embætti
Ríkislögreglustjóra og saksóknara.
Fljótt á litið getur Hæstiréttur
staðfest úrskurð héraðsdóms og
þar með væri málinu endanlega
vísað frá dómi í núverandi búningi.
Lögfræðingar, þeirra á meðal
Eiríkur Tómasson prófessor og
fleiri, hafa bent á að ekket banni
að aftur verði ákært.
Í úrskurðinum frá því á þriðjudag hefur verið staldrað við það
álit dómaranna í undirrétti að
verknaðarlýsing á meintum brotum sakborninga í Baugsmálinu
væru ófullnægjandi af hálfu
ákæranda.
Í þessu sambandi er athyglisvert að skoða dóm Hæstaréttar
sama dag í máli Auðar Sveinsdóttur Laxness gegn Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni um meint brot
á höfundarrétti gegn Halldóri
Laxness. Undirréttur hafði vísað
málinu frá og Auður skaut því til
Hæstaréttar.
Í dómi Hæstaréttar í þessu
máli segir að enda þótt fallist
verði á með héraðsdómara að í
stefnu sé lýsing málsástæðna
ágripskennd sé þess að gæta að
krafa Auðar sé einkarefsikrafa.
Verði í því ljósi að telja Auði hafa
sett fram nægilega skýrt í hverju
ætluð brot Hannesar Hólmsteins
felist að hennar mati, en hafa
verði í huga að ekki séu gerðar
sömu kröfur um framsetningu
stefnu í einkarefsimáli og gerðar

séu til ákæru í opinberu máli samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála.
Af þessum sökum þykir dómurum ekki næg efni til að vísa frá
dómi refsikröfu Auðar enda verði
ekki fallist á með Hannesi Hólmsteini að ætlaður óskýrleiki í
kröfugerð Auðar sé þess eðlis að
hann fái ekki tekið til varna með
eðlilegum hætti.
Með ofangreindum hætti tók
Hæstiréttur sérstaklega fram –
sama dag og Baugsmálið var til
úrskurðar í Héraðsdómi Reykjavíkur – að ríkari kröfur séu gerðar í opinberu máli – eins og
Baugsmálinu – en einkarefsimáli
Auðar Laxenss gegn Hannesi
Hólmsteini Gissurarsyni.
Baugsmálinu hefur einnig verið
líkt við Hafskipsmálið fyrir 20
árum. Saksóknari í málinu var í
Hæstarétti dæmdur vanhæfur til
að sækja málið. Það tengdist meðal
annars Útvegsbankanum sáluga en
þar sat bróðir hans í bankaráði.
Dómstólar létu ákæranda ekki í té
neinar leiðbeiningar um það hvernig bæta eða breyta mætti ákærunum. Í Baugsmálinu neyddust dómararnir til þess að vekja athygli
ákæranda á að verknaðarlýsingar á
meintum brotum væru ófullnægjandi í 18 af 40 ákærum. Því má
segja að í Baugsmálinu hafi dómstóllinn með þeim hætti gefið
ákæranda leiðbeiningar eins og
Gestur Jónsson, verjandi Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, hefur þráfaldlega bent á.
Það sem skiptir ekki minna
máli er ef til vill það að frá því
dæmt var í Hafskipsmálinu hafa
Íslendingar lögleitt Mannréttindasáttmála Evrópu og breytt
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995.
Í 70. grein stjórnarskrárinnar

GESTUR JÓNSSON VERJANDI JÓNS ÁSGEIRS JÓHANNESSONAR „Það getur ekki verið ætlunin að ákæruvaldið komi fram með ákærur sem ekki standist og fái síðan leiðbeiningar
dómstóla um það hvernig gera eigi ákærurnar úr garði.“

er nú kveðið á um að öllum beri
réttlát málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstólum.
Í 6. grein Mannréttindasáttmála Evrópu er algerlega sambærilegt ákvæði um réttláta málsmeðferð innan hæfilegs tíma
frammi fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli.
Fari svo að Hæstiréttur staðfesti úrskurð undirréttar og
Baugsmálinu verði endanlega vísað frá gæti saksóknari ákært á
nýjan leik. Málið yrði sett í nýjan
búning. En yrði það rannsakað á
ný? Yrðu settar fram aðrar eða
nýjar ákærur? Hvað um nýja húsleit?
Ef nýjar ákærur koma aftur
fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur

verða dómarar í það skipti að
fletta upp í stjórnarskránni og
Mannréttindasáttmála Evrópu.
Og þann dag gætu hæglega verið
fjögur ár frá fyrstu húsleit hjá
Baugi. Og ákæranda væri einnig í
raun gefið annað tækifæri til að
lagfæra ákærur að kröfum dómstólanna.
Yrði þetta dæmi um réttláta
málsmeðferð innan hæfilegs tíma
fyrir óháðum og óhlutdrægum
dómstólum í skilningi stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu? ■

FRÉTTASKÝRING
JÓHANN HAUKSSON
johannh@frettabladid.is

Steingrímur J. Sigfússon um stöðuna í Baugsmálinu

Viltu stofna
fyrirtæki?
Hnitmiðað námskeið um félagaform, skattlagningu
fyrirtækja, frádráttarbæran rekstrarkostnað, ábyrgð
stjórnenda o.fl.
Námskeiðið skiptist í þrjá hluta og verður kennt þriðjud. 27. sept., 4. og 11. okt.
kl. 17-20 að Hallveigarstíg 1, Reykjavík. Boðið verður upp á léttan kvöldverð í
hléi. Verð 25.000 kr.
Fyrirlesari er Anna Linda Bjarnadóttir, héraðsdómslögmaður, LL.M
Námskeiðið verður haldið á Akureyri 21. og 22. okt. nk.
Sjá námskeiðslýsingu á www.isjuris.is

Nánari upplýsingar og skráning í símum
520-5580, 520-5588, 894-6090 eða á alb@isjuris.is

Stóráfall fyrir ákæranda
BAUGSMÁL Steingrímur J. Sigfússon,

þingmaður og formaður vinstri
grænna segir það áfall eftir víðtæka og harkalega aðgerð af hálfu
lögreglu og ákæranda að uppskeran skuli ekki vera meiri en raun
ber vitni í Baugsmálinu. „Það er
ekki hægt annað en að líta á þetta
sem stóráfall fyrir ákæruvaldið.“
Hann segir að útreið Baugsmálsins í dómskerfinu gefi tilefni
til þess að fara yfir starfsaðferðir
og vinnubrögð efnahagsbrotadeildar og athuga hvort þau séu í nægilega góðu lagi.
Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði ekki aðeins átján ákærum frá
heldur öllu málinu sem kunnugt er.
„Vera má að héraðsdómur sé að
verja sig fyrir mögulegri ofanígjöf
frá Hæstarétti minnugur þess að
hann hefur rekið mál til baka og
sagt að þau hafi ekki verið nógu vel
undirbúin.“

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON „Það er ekki hægt annað en að líta á þetta sem stóráfall fyrir

ákæruvaldið.“

Steingrímur telur að réttarríkið
hefði virkað ef niðurstaðan hefði
verið sú að ekki væri efni til ákæru
eftir rannsókn málsins. „Það er allt

annað og verra þegar ákærandi telur sig hafa efni til að ákæra í tugum liða og ákærur reynast svo
ónýtar.“
- jh
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VEISTU SVARIÐ?

1
2
3

Hvern varði Gestur Jónsson í Baugsmálinu?
Í hvaða héraði í Eþíópíu hafa ljón
étið tuttugu manns?
Hvaða þætti stjórnar Tyra Banks?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30
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OgFjarskipti og Íslenska sjónvarpsfélagið:

Flughálka á Reykjanesbraut:

Ræ›ast vi› um samskipti

Bílvelta í
hálkunni

FJARSKIPTI OgFjarskipti og 365
ljósvakamiðlar sendu inn bréf til
Símans og Íslenska sjónvarpsfélagsins fyrir helgi þar sem óskað
var eftir viðræðum um með hvaða
hætti Íslenska sjónvarpsfélagið
muni afhenda OgFjarskiptum og
365 ljósvakamiðlum sjónvarpsmerki sitt. Jafnframt var óskað
eftir viðræðum um með hvaða
hætti Síminn myndi dreifa efni
365 ljósvakamiðla á breiðbandinu.
Eiríkur S. Jóhannsson, forstjóri OgVodafone segir að ekkert
svar hafi enn borist. „Það hafa
gengið á milli bréfaskipti í langan
tíma áður en úrskurður samkeppniseftirlitsins kom. Eftir

þennan úrskurð, þá höfum við
sent bréf, en ekki borist svar. Við
trúum því að þeir ættu að geta
farið að koma bréfi saman, eða
nota símann. Það er vonandi að
þessi félög nái að vinna úr þessari
niðurstöðu.“
Eiríkur segir að þegar hafi
komið beiðni frá Tengi á Akureyri
um dreifingu efnis 365 ljósvakamiðla eftir að bráðabirgðaúrskurður samkeppniseftirlitsins barst og
þeirri beiðni hafi verið svarað. - ss
EIRÍKUR S. JÓHANNSSON Forstjóri OgVoda-

fone segir að vonandi nái OgFjarskipti og
Íslenska sjónvarpsfélagið samningum um
að félögin skiptist á sjónvarpsmerkjum.

Bílvelta varð á Reykjanesbrautinni
í
gærmorgun.
Sautján ára stúlka missti stjórn á
bifreið sinni við Grindavíkurafleggjara, en mikil hálka var á
þessum slóðum.
Bíllinn fór upp á eyju, þaðan á
umferðarmerki og endaði á hliðinni. Stúlkan slapp án teljandi
áverka.
Flutningabíll stoppaði á vettvangi og hlúði bílstjórinn að
stúlkunni. Á meðan missti annar
bílstjóri stjórn á bifreið sinni og
endaði á flutningabílnum. Maðurinn slapp við meiðsli en bíllinn var
óökuhæfur eftir.

LÖGREGLA

Farsímaeign Íslendinga:

Rannsókn lögreglu á sjóslysi á Viðeyjarsundi þar skemmtibátur sigldi á Skarfasker heldur áfram:

Næstum einn
sími á mann

Ekki uppl‡st um atvik a› sinni
hver hafi verið við stýrið þegar
áreksturinn varð, en rannsókn
lögreglunnar miðar að því að
upplýsa með óyggjandi hætti
alla þætti slyssins.
Gera má ráð fyrir að lögregla
styðjist bæði við framburð fólksins sem af komst, auk þess sem
áverkar fólksins kunni að gefa
vísbendingar um hvar hver var
staddur í bátnum þegar hann
rakst á skerið. Ekki liggur fyrir
hvenær vænta má að rannsókn
- óká
ljúki.

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Skýrslutökur standa enn í
rannsókn Lögreglu í Reykjavík á
slysinu sem varð á Viðeyjarsundi
aðfaranótt laugardagsins 17.
september. Í slysinu fórust maður og kona, en hjón komust af
nokkuð slösuð ásamt 10 ára syni
sínum lítt meiddum.
Hörður Jóhannesson yfirlögregluþjónn segir að ekki verði
upplýst um niðurstöður blóðrannsóknar með tilliti til áfengismagns, né heldur nákvæmlega
hversu hratt báturinn fór þegar
hann rakst á skerið.
Í tilkynningu lögreglu fyrir
helgi kom fram að áfengi hafi
verið haft um hönd og að báturinn hafi verið „á talsvert miklum
hraða“ við áreksturinn. Sömuleiðis segir hann ekki verða upplýst fyrr en að rannsókn lokinni

SJÓSLYS

BÁTURINN FLUTTUR Í LAND Myndin er tekin þegar báturinn sem fórst fyrir rúmri viku
á Viðeyjarsundi var fluttur í land, daginn
eftir slysið. Rannsókn á tildrögum þess
stendur enn og ekki útlit fyrir að henni
ljúki á allra næstu dögum.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Ný samantekt Póst- og
fjarskiptastofnunar leiðir í ljós að
nærri liggur að sérhver Íslendingur eigi farsíma. Alls eru 273
þúsund slíkir
símar skráðir
hér á landi.
Síminn er með
flesta áskrifendur, 64,5 prósent farsímanotenda og 66,4
prósent þeirra
sem eru með
fyrirfram
FARSÍMI Næstum því greidd símkort.
sérhvert mannsbarn
Langdrægir
á Íslandi á farsíma.
NMT-farsímar
eru
samtals
20.564 talsins og eru allir í áskrift
hjá Landsímanum, að því er fram
kemur í tölum Póst- og fjarskiptastofnunar.
FJARSKIPTI

FLOSI EIRÍKSSON Flosi er oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Samfylking Kópavogi:

Eingrei›sla
vegna álags
KÓPAVOGUR Samfylkingin í Kópavogi krefst þess að strax verði
gengið til samninga við leikskólastarfsfólk í bænum og því tryggð
eingreiðsla vegna mikils álags
auk þess að kjör þeirra verði ekki
lakari en í Reykjavík. Einnig er
krafist að starfsfólkinu gefist
kostur á gjaldfrjálsri leikskóladvöl fyrir börn sín. Þetta segir í
ályktun sem Samfylkingin samþykkti í vikunni. Í fréttatilkynningu segir að hvorki sjálfstæðisné framsóknarmenn hafi talið
- saj
þörf á aðgerðum.

Norðurárdalur:

Rota›ist
í bílveltu
LÖGREGLA Ökumaður bíls sem fór
út af veginum og valt í Norðurárdal síðdegis í fyrradag var fluttur
með sjúkrabifreið á slysadeild
Landspítala - háskólasjúkrahúss í
Fossvogi í Reykjavík. Maðurinn
sem var einn í bílnum fékk
talsvert höfuðhögg og rotaðist.
Að sögn vakthafandi læknis á
slysadeild virtist maðurinn ekki
hafa orðið fyrir alvarlegum skaða
við veltuna, en var þó lagður inn
- óká
til eftirlits og rannsókna.

10

22. september 2005 FI M MTU DAGU R

Þreifingar milli stjórnmálaflokka í Þýskalandi um stjórnarmyndun:

Græningjar vilja sí›ur hægri stjórn

mótmælir á friðsaman hátt herforingjastjórninni í Myanmar, sem áður hét
Burma, í Nýju Delhi á Indlandi í gær.

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÞJÓFAR STAÐNIR AÐ VERKI Innbrotsþjófar voru staðnir að verki
í iðnaðarhverfi í Hafnarfirði í
fyrrinótt. Þeir voru handteknir,
færðir í fangageymslur og síðar
yfirheyrðir. Málið er enn í rannsókn.
NOTUÐU EKKI ÖRYGGISBELTIN
Alls hafa sautján verið sektaðir í
Hafnarfirði síðastliðinn sólarhring fyrir að nota ekki öryggisbelti. Sérstakt átak stendur yfir í
Hafnarfirði þar sem athyglinni
er beint að öryggi barna í bílum
og notkun öryggisbelta.

svara spurningum er þau gengu til viðræðna við fulltrúa SPD í Berlín í gær.

Ver›a a› vi›urkenna
a›ild K‡pur a› ESB
EVRÓPUSAMBANDIÐ, AP Fulltrúar aðildarríkja Evrópusambandsins
komu sér saman um það í gær að
Tyrkir yrðu að viðurkenna ESBaðild Kýpur á meðan á aðildarviðræðum þeirra stendur. Standi

ASÍA
HERMENN MYRTIR AF ÞORPSBÚUM Íbúar í þorpi í suðurhluta
Taílands myrtu tvo hermenn í
gær vegna gruns um aðild þeirra
að skotárás úr bíl í þorpinu. Sökuðu sumir þá um að tilheyra
dauðasveitum yfirvalda. Undanfarið eitt og hálft ár hafa 900
fallið þarna í átökum.

GRÆNINGJAR ÚR LEIK? Reinhard Bütikofer og Claudia Roth, forsvarsmenn græningja,

sunnudag, en með því átti hann
við að kristilegu flokkunum og
frjálslyndum, sem stefndu að ríkisstjórnarsamstarfi, skyldi hafa
mistekist að fá skýrt umboð kjósenda til þess.
Hins vegar hafa forsvarsmenn
jafnaðarmanna mildað tóninn um
möguleikann á samstarfi við aðalkeppinautinn. Franz Müntefering,
formaður Jafnaðarmannaflokks
Gerhards Schröder kanslara, sagði
í gær að hann og Schröder myndu
hitta forystumenn kristilegra
demókrata í dag, fimmtudag, til að
kanna hvort flötur væri á því að
flokkarnir gengju til stjórnar-aa
myndunarviðræðna.

Tyrkland og Evrópusambandið:

MYND/AP

MÓTI HERFORINGJASTJÓRN Ungur drengur

ÞÝSKALAND, AP Valkostunum í
stjórnarmyndunarþreifingunum í
Þýskalandi virðist fara fækkandi.
Einn forsvarsmanna græningja
talaði þannig í gær að líkurnar
virðast hverfandi á að þeir verði
tilkippilegir til að ganga til viðræðna við kristilega og frjálslynda demókrata um myndun ríkisstjórnar þessara þriggja flokka.
Reinhard
Bütikofer,
einn
þriggja aðaltalsmanna flokksforystu græningja, sagði í útvarpsviðtali að græningjar hefðu „engan áhuga á því að vera hækja fyrir þá nýfrjálshyggju- og nýíhaldsstefnu sem meirihluti fékkst ekki
fyrir“ í kosningunum síðastliðinn

KÝPUR-TYRKIR UGGANDI Mehmet Ali Talat,

forseti Kýpur-Tyrkja, segir Kýpur-Tyrki alls
ekki geta fallist á kröfu ESB um að Tyrkland viðurkenni Kýpurstjórn.

Tyrkir ekki við það verða engar
viðræður.
Frá þessu greindu erindrekar
ESB-ríkjanna í gær, en fastafulltrúar þeirra allra sátu á rökstólum í Brussel til að leita lausnar á
þeim hnút, sem neitun Tyrkja á að
viðurkenna ríkisstjórn gríska
hluta Kýpur hefur valdið og tefur
áform um að hefja aðildarviðræður við þá þann 3. október næstkomandi. Togstreitan um það
hvernig ESB-ríkin eiga að bregðast við þessari afstöðu Tyrkja hefur staðið í margar vikur.
Kýpurstjórn hefur með þessum fyrirvara fallist á að standa
ekki í vegi fyrir því að viðræður
við Tyrki verði hafnar. Búist er
við því að þær muni taka að
minnsta kosti tíu ár.
-aa

BERGÞÓR BJÖRNSSON Segir verulega breytingu hafa orðið til batnaðar á Landspítala - há-

skólasjúkarhúsi hvað varðar lögboðinn hvíldartíma unglækna.

Segist eiga inni
sjö vikna hvíld
Unglæknir telur sig eiga inni yfir 300 klukkustundir
í hvíldartíma hjá Landspítalanum. Yfir hundra›
unglæknar eru í málaferlum vegna hvíldartíma.
KJARAMÁL Þess eru dæmi, að
unglæknir telji sig eiga inni yfir
300 klukkustundir í hvíldartíma
hjá Landspítala - háskólasjúkarhúsi, að sögn Bergþórs Björnssonar gjaldkera í stjórn Félags
unglækna. Bergþór segir að viðkomandi unglæknir styðjist við
vinnuskýrslur sem nái aftur í tímann.
Læknafélag Íslands stendur nú
í málaferlum við LSH vegna
ágreinings um hvort lögboðinn
ellefu stunda lágmarkshvíldartími hafi náð til unglækna frá því
að lögum um aðbúnað og hollustuhætti var breytt 7. apríl 2003. Þeir
hafa ekki fengið þann hvíldartíma
sem þeir telja sig eiga rétt á frá
gildistöku breyttra laga og þar til
í vor sem leið.
Félag unglækna gerir nú könnun á vefsíðu sinni þar sem félagsmenn eru beðnir að skrá hversu
marga hvíldartíma þeir telja sig
eiga inni hjá Landspítala háskólasjúkrahúsi frá þessu tímabili. Að
sögn Bergþórs átti henni að vera
lokið en tafir hafa orðið vegna
tæknilegra örðugleika.
„Þess vegna hef ég ekki nákvæmt meðaltal eða heildartölu
um hvíldarstundir sem unglækn-

ar telja sig eiga inni hjá spítalanum,“ segir hann. „Það hefur hins
vegar verið mismunandi milli
deilda hvað menn hafa verið að
ganga stífar vaktir. Vaktafyrirkomulagið hefur einnig verið misjafnt eftir deildum og þar með
hversu mikil hvíldartímaskerðingin hefur verið. Þar sem vaktir
eru styttri og þéttari fá menn
meiri hvíldartíma á milli. Annars
staðar hefur þetta verið allt upp í
um og yfir sólarhring.“
Bergþór segir, að sú hvíld sem
unglæknar fái inni á spítalanum
yfir nótt þegar lítið er að gera
teljist ekki til lögboðins hvíldartíma. Úr þessu hafi fengist skorið
fyrir Evrópudómstólnum, sem úrskurðaði að vera á vinnustað geti
á engan hátt talist hvíld.
Spurður um stöðuna í hvíldarmálum unglækna nú segir Bergþór að eftir að framkvæmdastjóri lækninga LSH ritaði sviðsstjórum á spítalanum bréf, þar
sem áhersla er lögð á að vaktir
séu með þeim hætti að unglæknar fái lögboðna hvíld, hafi orðið
veruleg breyting til batnaðar á
réttindum þeirra í þessum efnum.
jss@frettabladid.is

LÆKNAR AÐ STÖRFUM Deilt er um rétt unglækna til lögboðins hvíldartíma.

GOTT FÓLK McCANN
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Vilja lágreistan en þéttan og skjólsælan miðbæ á Akureyri:

Mál konu í Hæstarétti:

Mi›bæ Akureyrar umbylt

Fékk felldan
ni›ur kostna›
Hæstiréttur staðfesti í
gær úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur frá því í vor þar sem fellt
var úr gildi fjárnám á hendur
konu vegna sakarkostnaðar sem
hún hafði ekki burði til að greiða.
Hún hafði greitt sekt sem henni
var gerð í opinberu máli, en ekki
sakarkostnað sem hún átti einnig
að greiða.
Konan taldi fjárnámið andstætt ákvæði laga um meðferð opinberra mála sem og ákvæða í
mannréttindasáttmála Evrópu þar
sem hún væri krafin um greiðslu
sakarkostnaðar í opinberu máli,
þótt fyrir lægi að hún hefði ekki
getu til að greiða kostnaðinn. - óká

DÓMSMÁL

framt verður hugað að þrengingu Glerárgötu frá gatnamótum við Drottningarbraut að
íþróttavellinum.
Samhliða verður unnið að tillögum um breytt bílastæðafyrirkomulag í miðbænum, með aukinni áherslu á götustæði og bílageymslur. Í samræmi við óskir
íbúa og verðlaunatillögur verður
tekið tillit til eldri byggðar á
svæðinu og kappkostað að skapa
skjólsæla, sólríka og aðlaðandi
VASKUR HÓPUR Erlent og innlent skipulags- byggð.
Stefnt er að því að rammafólk, auk bæjaryfirvalda, kemur að vinnunni
skipulag um miðbæinn verði lagt
við gerð nýs miðbæjarskipulags á Akureyri
undir stjórn ráðgjafafyrirtækisins Alta.
fram til kynningar í árslok. - kk

ríski leikarinn Ben Gazzara heldur hér á
hundi á 53. kvikmyndahátíðinni í San
Sebastian á Spáni. Hann fær heiðursverðlaun fyrir kvikmyndaleik á hátíðinni í dag.

Frá því í vor hefur
verið unnið að nýju miðbæjarskipulagi á Akureyri en sú vinna
byggir á verðlaunahugmyndum í
samkeppninni Akureyri í öndvegi og óskum bæjarbúa á fjölmennu íbúaþingi í fyrra.
Verkið er mjög umfangsmikið
en ætlunin er að umbylta miðbæ
Akureyrar og skapa þar tiltölulega lágreista en þétta miðbæjarbyggð þar sem blandað verður
saman íbúðarhúsnæði, verslunum og þjónustufyrirtækjum.
Unnið er að útfærslu síkis
sem liggja mun frá Akureyrarpolli að göngugötunni en jafn-

Sjúkraflutningamenn:

Verkalýðsfélag Húsavíkur ályktar um Vatnsmýri:

Slökkvili›in fái
sjúkraflutninga

Vilja flugi› í borginni

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MIÐBÆJARLÍF

FÆR VERÐLAUN Á SPÆNSKRI HÁTÍÐ Banda-

Landssamband
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna hvetur Samband íslenskra
sveitarfélaga
og heilbrigðisráðuneytið til
að semja um
framkvæmd
sjúkraflutninga á stöðum
þar sem slökkvilið sveitarfélaganna sjá ekki um þá nú þegar.
Í þessu sambandi er bent á yfirstandandi breytingar á sjúkraflutningum á Siglufirði og í Árnessýslu. Þar er verið að færa umsjá
þeirra frá lögreglu yfir til heilsugæslustöðva.
Sambandið segir að mistök
væru að „nýta ekki það tækifæri
sem hér býðst til að efla og bæta
heildarþjónustu við íbúa á sviði
- óká
bráðaþjónustu.“

SJÚKRAFLUTNINGAR

SAMGÖNGUR Verkalýðsfélag Húsavíkur varar við umræðu meðal
stjórnmálaafla í Reykjavík um
flutning innanlandsflugs frá höfuðborginni.
Félagið segir völlinn gegna
veigamiklu hlutverki er varði öryggishagsmuni landsbyggðarinnar.
Bent er á að í Reykjavík séu
flestar stofnanir ríkisins staðsett-

ar og þar hafi verið byggt upp hátæknisjúkrahús „fyrir opinbert
fé“ sem ætlað sé að þjóna öllum
landsmönnum. „Það verður ekki
við það unað að innanlandsflug
færist til Keflavíkur,“ segir í
ályktun Verkalýðsfélags Húsavíkur sem skorar á alla hlutaðeigandi
að standa vörð um framtíð
- óká
Reykjavíkurflugvallar.

REYKJANESBÆR Vaxandi spennu gætir í samskiptum sveitarstjórnarmanna í Garði, Sandgerði og Reykjanesbæ fyrir sameiningarkosningarnar 8. október.

Sameiningarkosningar á Suðurnesjum:
REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR Stjórn og trúnaðarmannaráð Verkalýðsfélags Húsavíkur sam-

þykkti á þriðjudaginn ályktun um að standa beri vörð um Reykjavíkurflugvöll.

Andsta›an í Gar›i
og Sandger›i hörmu›
SAMEINING Bæjarstjórn Reykjanesbæjar er sammála niðurstöðu
nýrrar skýrslu um að skynsamlegt sé að sameina sveitarfélögin
Garð, Sandgerði og Reykjanesbæ

ÁRNI SIGFÚSSON BÆJARSTJÓRI REYKJANESBÆJAR Bæjarstjórnin harmar ótíma-

bærar yfirlýsingar bæjaryfirvalda í Garði og
Sandgerði gegn sameiningu.

í eina heild. Bókun þessa efnis var
samþykkt einróma á fundi bæjarstjórnar á þriðjudag.
Skýrslan var samin á vegum
nefndar sem skipuð er fulltrúum
allra sveitarfélaganna. Í bókun
bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er
harmað að meirihluti bæjarstjórnar í Garði og í Sandgerði
hafi ítrekað lýst andstöðu við
sameiningu áður en niðurstöður
skýrslunnar voru kynntar. „Það er
að okkar mati hluti af lýðræðislegu ferli að íbúar fái að kynna
sér rök með og á móti áður en þeir
taka afstöðu,“ segir í bókuninni.
Bæjarstjórnir Garðs og Sandgerðis hafa opinberlega lagst
gegn sameiningu sveitarfélaganna þriggja en kosið verður um
málið þann 8. október næstkomandi. Þær telja að uppbygging í
bæjarfélögunum verði greiðari
með þeim hætti og íbúar eigi þess
frekar kost að taka þátt í lýðræðislegum ákvörðunum um sitt nánasta
umhverfi.
Bæjarstjórn
Reykjanesbæjar er annarrar
skoðunar og telur tilgangslaust að
eyða kröftum í að berjast innbyrðis um íbúa og atvinnutækifæri á
- jh
Suðurnesjum.

Banamaður Önnu Lindh:

Ré›st á sjúkan mann
AP
Mijailo
Mijailovic, maðurinn sem stakk
Önnu Lindh, utanríkisráðherra
Svíþjóðar, til bana árið 2003, réðst
á sjúkling á geðsjúkrahúsi í
Sundsvall í Svíþjóð í gær.
Mijailovic lagði til mannsins með
járnröri og veitti honum höfuðáverka.
Mijailovic hafði verið fluttur á
geðsjúkrahús frá Kumla-fangelsinu þar sem hann átti við geðræn
vandamál að stríða. Á sínum tíma
kvaðst hann hafa stungið utanríkisráðherrann að undirlagi radda
sem hann heyrði tala til sín. ■

STOKKHÓLMUR,

MIJAILO MIJAILOVIC Mijailovic stakk

sænska utanríkisráðherrann til bana
í september 2003.
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„ OR‹RÉTT “
Alvarlegt vandamál?

„Þetta leit út eins og loftárás,
þó án þess að sprengjum
væri varpað.“

„Vandi Súsönnu er persónulegs eðlis. Henni líkar
hvorki stíll Gísla Marteins
né röddin.“

STEINUNNI JÓHANNESDÓTTIR RIT-

HEIMIR ÖRN HERBERTSSON LÖG-

HÖFUNDUR Í MORGUNBLAÐINU

MAÐUR UM BAKÞANKA SÚSÖNNU

UM BRESKU ORRUSTUÞOTURNAR

SVAVARSDÓTTUR Í FRÉTTABLAÐINU.

SEM FLUGU YFIR REYKJAVÍK Á
FÖSTUDAG.

nær og fjær

STYTTUR BÆJARINS

HILDIGUNNUR SVAVARSDÓTTIR
SKÓLASTJÓRI

Nóg komi›
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins, hefur lagt til að
reist verði stytta af Tómasi Guðmundssyni skáldi. Borgarstjóri telur
hugmyndina góðra gjalda verða, en
telur að gera eigi konum hærra
undir höfði í þessum málum þar
sem 22 af styttum borgarinnar séu
af nafngreindum körlum en aðeins
þrjár af konum.
„Þar sem ég bý á Akureyri hef ég
ekki sterkar skoðanir á styttusmíði í
Reykjavík,“ segir Hildigunnur Svavarsdóttir, skólastjóri Sjúkraflutningaskóla FSA. Hildigunnur telur styttur
geta verið til mikillar prýði séu þær
vel úr garði gerðar, en oftar en ekki
veki þær litla eftirtekt. „Ég strunsa
yfirleitt rakleiðis framhjá þeim,“ segir
hún og telur að nóg sé komið af
styttum. „En ég tek vissulega undir
þau sjónarmið að það eigi að gæta
jafnræðis milli kynjanna í þessum
efnum vilji menn endilega reisa
styttur í gríð og erg.“

„Það er heilmikið að gera enda er
þetta er hábjargræðistíminn,“ segir
Hildur Hermóðsdóttir annar eigandi
bókaútgáfunnar Sölku. Hildur slær ekki
slöku við þessa dagana; er mætt klukkan átta á morgnana í vinnu og fer oftar
en ekki heim fyrr en á miðnætti. „Við
vorum að koma tveimur bókum í
prentun í þessari viku: Þær eru Ný trúarbragðasaga eftir Þórhall Heimisson
og hin heitir Já, ég þori, get og vil. Þar
er þess minnst að 30 ár eru liðin frá
fyrsta kvennafrídeginum.
Hildur viðurkennir að stundum verði
hún að gefa sér svigrúm til að ná áttum þegar álagið er svona mikið. „Þá

fer ég út úr bænum yfir eina helgi, til
dæmis fór ég í réttir á Snæfellsnesi um
síðustu helgi. Maðurinn minn á ættir
að rekja þangað og við reynum að fara
á hverju ári.“
Um næstu helgi ber þó svo við að
Hildur ætlar að taka sér frí og skella
sér til Skotlands með fjölskyldunni.
„Við fljúgum til Glasgow og keyrum
þaðan upp í fjöllin um kring. Þetta er í
fyrsta sinn sem ég fer til Skotlands og
ég hlakka mikið til enda mun vera gullfallegt þar.“
HILDUR
HERMÓÐSDÓTTIR

Var tággrönn á›ur en hún fékk sér bíl
Leikkonan Helga Braga
Jónsdóttir hélt sér í
formi me› ﬂví a› fer›ast fótgangandi og me›
strætó. Hún segist nú
ﬂræll bílsins en fær sér
stundum göngutúr – út í
sjoppu.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

SJÓNARHÓLL

Skreppur til Skotlands
á háannatíma

Helga Braga flutti stutta framsögu á fundi sem efnt var til í hádeginu í gær vegna samgönguviku í Reykjavík. Þar lýsti hún því
að móðir hennar hefði aldrei átt
bíl og væri tággrönn fyrir vikið.
„Og þannig var ég áður en ég fékk
mér bíl,“ sagði Helga Braga og
uppskar hlátrasköll. Vinnu sinnar
vegna þurfti hún að kaupa sér bifreið en áður ferðaðist hún um í
strætó og á tveimur jafnfljótum
og sameinaði þannig að komast á
milli staða og halda sér í formi.
Nú fer hún allra sinna ferða á
bílnum; „nema um daginn þegar
ég tók mig til og fór í göngutúr –
út í sjoppu,“ sagði hún og aftur
var hlegið.
Á fundinum var meðal annars
fjallað um mismunandi samgöngumáta og áhrifin á heilsuna.
Björn Leifsson líkamsræktarfrömuður sagði Íslendinga duglega að hreyfa sig og benti á að
um tíu þúsund manns stundi lík-

2 fyrir 1 til

Sikileyjar

JEPPINN OG KARLMENNSKAN Framsögumenn á fundi um samgöngur og lífsstíl: Helga Braga Jónsdóttir, Sverrir Björnsson og Björn
Leifsson. Sigmundur Ernir Rúnarsson fréttastjóri stýrði umræðunum.

amsrækt í Laugum, þar sem fundurinn var haldinn. „En hér vilja
allir leggja við dyrnar,“ sagði
Björn og fannst það skjóta skökku
við að fólk sem kæmi í húsið til að
hreyfa sig setti fyrir sig að ganga
svolítinn spöl. Ástæða þess væri
hins vegar einföld – veðrið. „Fólk
fer inn í sólskini en kemur út í
haglél og hárgreiðslan fýkur út í
veður og vind.“
Björn hefur löngum hvatt til
hreyfingar og hollra lífshátta og

horfir lengra en í eigin rann í þeim
efnum. Á fundinum ítrekaði hann
fyrri hugmynd sína þess efnis að
Orkuveitan og Reykjavíkurborg
hiti upp göngu- og hjólreiðastíga
borgarinnar svo um þá megi fara
allan ársins hring. Veit hann sem
er að eitthvað kostar slík framkvæmd og stakk hann upp á að
Orkuveitan hætti tilraunum sínum
við risarækjueldi og verði peningum fremur til hitunar stíganna.
Sverrir Björnsson, auglýsinga-

kr. 24.990
KOMA SVO Ásdís Halla Bragadóttir hvetur konur til dáða og yddar leiðtogahæfileika þeirra.

Aðeins 23 sæti laus

24.990
Netverð á mann. Flugsæti báðar
leiðir með sköttum, m.v. 2 fyrir 1
tilboð 29. september.

Gisting frá

4.980

Heimsferðir bjóða nú allra síðustu sætin í beinu flugi til Sikileyjar á frábærum kjörum. Þetta
er yndislegur tími á Sikiley, kjörinn til sólbaða og til að skoða
þessa stórbrotnu eyju. Sikiley
býður blöndu af því helsta sem
ferðamenn óska sér. Menningarsaga, náttúrufegurð, fornminjar,
fallegar byggingar, söfn, einstök
matarmenning og mannlíf.
Spennandi kynnisferðir í boði
með íslenskum fararstjórum.

bjorn@frettabladid.is

Af riddurum
og ræningjum

29. september
frá

gerðarmaður í Hvíta húsinu, sagði
samfélagið hannað fyrir bíla og
þar réði hinn hraði lífsstíll landsmanna mestu. Hann rifjaði upp
þjóðsöguna um að eigendur stórra
jeppa væru ekki síst að ýta undir
karlmennskuímynd sína og að
samhengi væri á milli stærðar
jeppans og limsmæðar viðkomandi. Sjálfur viðurkenndi hann
jeppaeign en skýrði hana með
skíðaáhuga.

Íslandsmót í Carcassonne:

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Er ﬂa› ekki bara
kalla› flug?

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? HILDUR HERMÓÐSDÓTTIR FORLEGGJARI

Gríðarleg aðsókn að námskeiði í Garðabæ:

300 konur rækta me›
sér lei›togahæfileika
Um 300 konur sitja nú leiðtoganámskeið á vegum Sjálfstæðisfélagsins í Garðabæ. Námskeiðið,
sem stendur í fjórar kvöldstundir,
hófst á þriðjudag og lýkur með hátíðarkvöldverði á fimmtudaginn í
næstu viku.

Verð á mann pr. nótt (gist er 3 nætur
á 3* hóteli í Palermo og 4 nætur á 4*
hóteli í Giardino Naxos). Ath.
bókunargjald vegna gistingar er ekki
innifalið, lr. 2.000 á mann.

HLÝTT Á Í ANDAKT 300 konur sitja
námskeiðið í Garðabæ.

Hliðstætt námskeið var haldið í
apríl og bjuggust aðstandendur við
tuttugu þátttakendum. Raunin
varð önnur. Tvö hundruð konur
tóku þátt og margar voru skráðar á
biðlista.
Ásdís Halla Bragadóttir, forstjóri Byko, er í fararbroddi á
námskeiðinu en ásamt henni koma
fram Sigríður Snævarr sendiherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra, Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur, Svafa Grönfeldt, framkvæmdastjóri hjá Actavis, og Inga Linda
Karlsdóttir sjónvarpskona.
Góður rómur var gerður að
fyrsta kvöldinu og eftirvænting

Íslandsmótið í spilinu Carcassonne verður haldið í sal Taflfélags Reykjavíkur í Faxafeni 12 á
laugardag.
Carcassonne er sérstakt að því
leyti að í stað þess að spilinu sé
raðað upp í byrjun er aðeins lagður niður lítill ferningur. Þátttakendur leggja síðan niður ferninga
sem móta landslagið í kringum
Carcassonne-kastala í Frakklandi,
einn frægasta kastala Evrópu.
Leikmenn spila svo út svokölluðum förunautum sem geta verið
bændur, riddarar eða ræningjar
og safna stigum.
Sigurvegari á Íslandsmótinu
fær möguleika á að taka þátt í
heimsmeistaramótinu í Carcassonne sem haldið verður um miðjan október í Essen í Þýskalandi.
Áhugasamir geta skráð sig til
keppni í síðasta lagi í dag á vefsíð- sgi
unni spil@spil.is.

LAGT Á RÁÐIN Frá Íslandsmótinu í fyrra.
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SVONA ERUM VIÐ

HVAÐ ER? ÞÝSKA KOSNINGAKERFIÐ

Hver kjósandi hefur tvískipt atkvæ›i

KAMPÝLÓBAKTERSÝKINGAR Á ÍSLANDI
Heimild: Landlæknir
2000
2001
2004

162

85

143

205

2003

245

Heildarlaun

2002

1.-4. ársfjórðungur 2004

fréttir og fró›leikur

SPURT & SVARAÐ
LÖGGÆSLA Í LAUFSKÁLARÉTT

Þingkosningar eru nýafstaðnar í Þýskalandi. Þar
í landi eru um 60 milljónir manna á kjörskrá.
Þeir kjósa að jafnaði á fjögurra ára fresti til
Sambandsþingsins, neðri deildar þjóðþingsins.
Í efri deild þingsins, Sambandsráðinu, sitja fulltrúar stjórna sambandslandanna 16, sem Sambandslýðveldið Þýskaland skiptist í.

HVERNIG ER KOSIÐ TIL ÞINGS Í ÞÝSKALANDI?
Þýska kosningakerfið er blandað. Það er að
grunni til hlutfallskosningakerfi með lokuðum
framboðslistum, en auk þess er hvert hinna
299 kjördæma til Sambandsþingsins einmenningskjördæmi. Kjósendur hafa tvískipt
atkvæði; þeir kjósa annars vegar frambjóðanda í sínu kjördæmi og hins vegar framboðslista. Hverjum kjósanda er frjálst að kjósa
frambjóðanda af öðrum lista en hann annars
kýs að krossa við.

Síðan í kosningunum 2002 eru 598 föst sæti í
Sambandsþinginu. Í 299 þeirra er kosið í einmenningskjördæmum samkvæmt einföldum
meirihluta. Hin sætin deilast á flokkana í samræmi við hlutfall þeirra af heildarfjölda
greiddra atkvæða í hverju sambandslandanna
16. Aðeins flokkar sem ná yfir 5,0 prósentum
af heildarfjölda atkvæða (fimm prósent þröskuldinn) fá þingsæti.

HVERS VEGNA ER BREYTILEGT HVE
MARGIR SITJA Á SAMBANDSÞINGINU?
Flokkur sem fær fleiri kjördæmakjörna menn
en hlutfallið af heildarfjölda listaatkvæða segir
til um, heldur þeim (svonefnd „yfirfallsþingsæti“). Aðrir flokkar fá ekki uppbótarþingsæti
út á þetta. Af þessari ástæðu er aldrei vitað fyrir kosningar nákvæmlega hve margir þingmenn munu sitja á næsta þingi. Á þinginu
2002-2005 áttu 601 þingmaður sæti. Á hinu

nýkjörna þingi, sem er 16. kjörtímabil Sambandsþingsins frá því fyrst var kosið til þess
árið 1949, munu sennilega 615 þingmenn eiga
sæti.

Jar›göng eina örugga lei›in

RÍKARÐUR MÁSSON
sýslumaður á Sauðárkróki

Víkingasveitin í
réttir
Sérsveit lögreglunnar á Akureyri
verður í Laufskálarétt í Skagafirði.
Hvers vegna er sérsveit lögreglunnar kölluð til?
Við gerum þetta til öryggis. Það hafa
ekki verið neitt miklar óeirðir í þessum réttum hingað til, en þetta er
nokkuð stór skemmtun, tveir dansleikir eru haldnir, og við höfum takmarkaðan mannafla. Við köllum út
héraðslögreglumenn, en það dugir
bara ekki til. Það er dýrt að fá menn
frá Akureyri, en þessi þjónusta Ríkislögreglunnar kostar okkur ekkert.
Hvaða áhrif telur þú að nærvera
víkingasveitarinnar muni hafa?
Þeir munu ekkert skera sig úr heldur
vera eins og aðrir lögreglumenn.
Mun víkingasveitin þurfa að sinna
hrossunum?
Nei, ég á nú ekki von á því, þau
verða væntanlega ekki á vappi
þarna á dansleikjunum.

„Við förum fram á öruggar samgöngur á svæðinu og ég sé ekki að
þær verði tryggðar öðruvísi en
með göngum,“ segir Jónas Guðmundsson, sýslumaður á Bolungarvík og formaður Almannavarnanefndar bæjarins.
Í ályktun sem fundurinn samþykkti segir að um 600 til 700 ökutæki fara um Óshlíð daglega og
oft hafi legið við stórslysi vegna
grjóthruns og snjófljóða. Því séu
margir óttaslegnir og áhyggjufullir. Nefndin skorar á stjórnvöld
að tryggja öryggi vegfaranda og
ráða bót á þessu ástandi til frambúðar.
En ef svo fer að ráðist verður í
gangagerð á svæðinu má við því
búast að deilt verði um þær hugmyndir sem uppi eru því sitt sýnist hverjum.

vel á fjórtánda hundrað manna á
listann hjá okkur,“ segir Pálína.
„Þó við mælum með þessari leið
erum við opin fyrir öðrum möguleikum,“ bætir hún við. Hún viðurkennir þó að þessi göng komi
Hnífsdælingum ekki sérlega vel.
Hún segir ennfremur að leiðin um
Óshlíð geti engan veginn verið
lausn til framtíðar. „Það er ekki
nóg með að víða sé hætta á grjóthruni og snjóflóðum heldur grefur sjórinn stöðugt undan veginum,“ útskýrir hún.
Elías Jónatansson, forseti
bæjarstjórnar, segir hins vegar að
þessi kostur sé afar kostnaðarsamur. Einnig myndi þetta lengja
verulega leiðina til Ísafjarðar. Þar
að auki sé oft á tíðum snjóflóðahætta í Syðridal sem stofna myndi
vegfarendum í hættu.

Göng alla leið til Ísafjarðar
Pálína Vagnsdóttir frá Bolungarvík fer fyrir hópi manna sem
safnar undirskriftum á lista þar
sem skorað er á stjórnvöld að þau
beiti sér fyrir gerð jarðganga frá
Syðridal og inn í Vestfjarðagöng í
Botnsdal en þá lægi nánast öll
leiðin frá Bolungarvík til Ísafjarðar um göng. „Við erum komin með

Frá Hnífsdal til Bolungarvíkur
Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokksins, telur hins vegar best að gera jarðgöng frá Seljadal og til Óss en þá
lægi nánast öll leiðin frá Hnífsdal
til Bolungarvíkur um göng. „Ég
myndi hins vegar sætta mig við
jarðgöng frá Einbúa að Ósi svona
í fyrsta skrefi og svo kæmu ein til

MYND/JÓNAS GUÐMUNDSSON

Bolvíkingar segja a› a›eins me› jar›göngum sé hægt a› tryggja öruggar samgöngur til og frá bænum. ﬁó
er deilt um hvernig ber a› haga gangager› ef til kemur. Bæjarstjórnarma›ur á Bolungarvík segir sjálfstæ›ismenn ﬂar for›ast umræ›una.

VEGURINN UM ÓSHLÍÐ Sprunga er efst í Óshyrnu, sem hérna sést, og er stórt stykki í
klettabeltinu á hreyfingu. Klettabeltið er laust í sér og þar er mikið af hálflausum stuðlum
og grjóti sem hangir á örmjóum syllum. Árið 1952 varð banaslys undir Óshlíð þegar grjót
féll á langferðabil.

tvenn önnur göng á svæðinu í
framhaldi af því,“ segir Kristinn H.
„Með þessu móti mætti gera þetta í
áföngum; taka hættulegasta hlutann fyrst og svo koll af kolli en
hættan er þá að seinni áföngum
verði frestað í það óendanlega,“
segir Kristinn.

D

C
B

Hanna berst gegn kerfinu

Félagsmálayfirvöld
neyddu mig
í fóstureyðingu
EIGNAÐIST
GLASABARN!

E
F

A

GÖNG

LENGD

A Syðridalur-Vestfjarðagöng í Botnsdal

4,5-6 kílómetrar

KOSTNAÐUR
Ekki verið kannað

B Ós-Seljadalur

3,9 kílómetrar

2,5 milljarðar

Flýja umræðuna
Soffía Vagnsdóttir, sem sæti á í
bæjarstjórn Bolungarvíkur og
systir Pálínu, lagði hart að sveitarstjórnarmönnum á Fjórðungsþingi Vestfjarða að álykta um
gangagerð á þessari samgönguæð
Bolungarvíkur. Hún segir málflutning sinn hafa fallið í fremur
grýttan jarðveg. „Það er svo undarlegt að sveitungar mínir úr
Sjálfstæðisflokknum vildu frekar
þæfa málið en að tala um það,“
segir Soffía. „Það er sem þeir telji
að umræðan geri ímynd svæðisins neikvæða en þetta snýst ekki
um ímynd heldur veruleika sem
við verðum að glíma við og hvernig gerum við það ef við ræðum
ekki málin,“ bætir hún við.
Elías Jónatansson, forseti bæjarstjórnar, vísar þessu á bug.
„Þetta er eitt almesta hagsmunamál Bolungarvíkur og ég hef
aldrei óttast að berjast fyrir því
eins og sjá má á greinaskrifum
mínum. Það var heldur enginn
efnislegur ágreiningur á Fjórðungsþinginu en hins vegar fannst
okkur greinargerð sem hún vildi
hafa með bókuninni ekki eiga
heima þar,“ segir hann.
Pólitískt mál
Kristinn H. Gunnarsson segir að
þessi mál verði tekin til umræðu á
næsta ríkisstjórnarfundi sem haldinn verður á þriðjudag. Hann lagði
fram fyrirspurn til Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra í vor til
að kanna viðhorf hans til jarðganga. „Honum þótti þá málið ekki
aðkallandi og ég var ekki kátur
með það því við þetta verður ekki
unað,“ segir Kristinn. Í svari Sturlu
segir að leita þurfi allra leiða til að
tryggja uppbyggingu vegarins um
Óshlíð og að vel komi til álita að
gera það með jarðgöngum.

C Ós-Einbúi (1. áfangi)

2,1 kílómetrar

1,5 milljarðar

D Hrafnaklettar-Einbúi (1. áfangi)

1,3 kílómetrar

1 milljarður

E Kálfadalur-Seljadalur (2.áfangi)

1,2 kílómetrar

1 milljarður

FRÉTTASKÝRING

F Seljadalur-Hnífsdalur (3. áfangi)

0,6 kílómetri

0,5 milljarðar

JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON

Heimild: Vegagerðin. Vegalengdir og kostnaður er u gróflega áætluð

ritstjorn@frettabladid.is

Allt mögulegt til í Nettó
og verðið lokkar

þú sparar
659 kr/ kg

þú sparar
400 kr/kg

50%

40%
afsláttur við kassa

afsláttur við kassa

Ofnsteik með rauðvínsblæ
Merkt verð kr. 1648,-

Dönsk grísarbógsteik
Merkt verð kr. 799,-

þú sparar
204 kr/ kg

Kalkúnastrimlar

199

kr.kg

Kjúklingalæri

199

kr/stk

Sólþurkkaðir tómatar

395

þú sparar
639 kr/ kg
Old El Paso
tor tilla kökur
fylgja frítt m
eð

kr.kg.

Kjúklingavængir

199

kr/pk

Foccacini smápizzur

40%
afsláttur við kassa

Hönnun:
Umbrot: Auglýsingastofa Víkurfrétta

Gourmet léttreyktar hunangs grísakótilettur
Merkt verð kr. 1598,-

199

kr/pk

Piccolinis pizzur

allt í matinn á einum stað
www.netto.is • Verð birt með fyrirvara um prentvillur
Gildistími frá 22. sept til 25. sept eða meðan birgðir endast.

Akranes • Akureyri • Grindavík • Mjódd Reykjavík • Salahverﬁ Kópavogi

59

kr/kg

Gular melónur

172

kr/pk

Myllu hvítlauksbrauð fín og gróf
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ÚTGJÖLDIN > KÍLÓ AF KJÚKLINGI

42 kr.

276 kr.

566 kr.

647 kr.

551 kr.

338 kr.

Á VERÐLAGI NÓVEMBER HVERS ÁRS

1980

1985

1990

1995

2000

2003

hagur heimilanna

NEYTANDINN: MARGRÉT FRÍMANNSDÓTTIR ÞINGKONA

GÓÐ HÚSRÁÐ

Arinninn lengir sumari›

■ Sigrí›ar Arnardóttur

Bestu kaupin sem ég hef gert hin síðari ár voru
í mexíkóskum arni til að hafa úti á verönd,“
segir Margrét Frímannsdóttir þingkona en hún
og maður hennar kveikja á honum nánast á
hverju kvöldi yfir sumarið og langt fram á
haust. „Það er svo rosalega notalegt að sitja við
eldinn. Hann ásamt hitara lengir sumarið og veru okkar úti,“ segir hún og
bætir við að nágrannarnir viti alltaf
hvenær þau séu heima því þá leggur viðarlykt yfir nágrennið. Þá
komi þeir oft til að sitja með
þeim og spjalla.
Margrét er enn með samviskubit yfir verstu kaupum sínum.
Fyrir mörgum árum langaði
hana mikið í myndavél sem kostaði hér heima um fimmtíu þúsund krónur. Þegar hún var eitt

sinn stödd í Bandaríkjunum kom
hún í búð og sá þar svipaða
myndavél á mun betra verði. „Afgreiðslumaðurinn sagði að ég væri
að gera mjög góð kaup og hann
fullyrti að þetta væri sama vél og ég
var að spyrja um,“ segir Margrét
sem fljótlega komst að því að
hún hefði keypt köttinn í
sekknum. „Það var ekki bara
að þetta væri gamalt módel
heldur var búið að fikta það
mikið í innvolsinu að hún var
algerlega ónothæf,“ segir Margrét sem tók ekki eina einustu
mynd á þessa forláta myndavél.
„Þegar ég fór til að skila vélinni
kannaðist afgreiðslumaður ekkert
við mig.“

Sirrý er hætt að kaupa gos í flöskum. „Ég
mæli með fólk taki fram gamla góða sódastream-tækið og blandi Ribena sólberjasaft saman við vatnið. Þetta er eins og gott frískandi
gos nema það
eru engin aukaefni en uppfullt
af vítamínum,“
segir Sirrý.
Sirrý hefur gott
ráð fyrir þá sem
huga að hollustunni sérstaklega
fyrir yngstu kynslóðina. „Ég geri
mikið af því að frysta vínber í öllum litum og
þetta er eins og besti brjóstsykur. Þetta er líka
mjög skemmtilegt út í djús sem klaki,“ segir
Sirrý en hún telur að lítil börn hafi mjög gaman af þessu. „Frosin vínber eru líka miklu betri
og sætari frosin en fersk,“ segir Sirrý og bætir
við að eins sé hægt að frysta rifsber og nota
sem klaka og skraut í sólberjagosið.

■ HVAÐ KOSTAR… VEIÐILEYFI?

Veiðikortið þarf að
endurnýja á hverju ári
Skotveiðimenn þurfa að sækja námskeið og borga ýmis gjöld áður en
hægt er að leggjast í veiðar. Boðið er upp á tvenn námskeið hjá umhverfisstofnun. Annars vegar skotvopnanámskeið sem kostar 18.000 krónur og hins vegar veiðikortanámskeið sem kostar 7.000 krónur.
Til að stunda fuglaveiði þarf að hafa bæði skotvopnaleyfi og veiðikort. Hins vegar
geta menn veitt til að mynda lunda í háf með veiðikorti og skotið á leirdúfur með
skotvopnaleyfi. Ef námskeiðin eru tekin saman kostar það 25.000 krónur.
Lögregluumdæmin hafa umsjón með útgáfu skotvopnaleyfa. Um leið og nauðsynlegum gögnum er skilað inn þarf að greiða fyrir sakavottorð og A-réttindi krónur
4.650. Veiðikortið kostar 2270 krónur og þarf að endurnýja á hverju ári.
Ef allur pakkinn er tekinn í einu kostar það því 31.920 krónur.

■ VERSLUN OG ÞJÓNUSTA

Ókeypis lögfræðiaðstoð Orators
Orator veitir ókeypis lögfræðiaðstoð alla fimmtudaga í vetur milli klukkan 19.30 og
22.00 í síma 551-1012. Þar er tekið við fyrirspurnum um öll svið lögfræðinnar og
reynt er að svara eftir bestu getu. Í lögfræðiaðstoðinni eru að jafnaði laganemar af
fjórða og fimmta ári í Háskóla Íslands en reyndir lögmenn eru með í ráðum og aðstoða ef þörf er á.
Lögfræðiaðstoð Orators hefur jafnframt umsjón með vefnum www.islog.is þar sem
hægt er að senda inn fyrirspurnir um lögfræðileg álitaefni.
Þessi þjónusta var fyrst í boði árið 1933 og var ætluð þeim sem ekki höfðu efni á
að leita til lögmanns. Þjónustan lagðist af um tíma en var endurreist um 1960 og
hefur starfað síðan. Dómsmálaráðuneytið styrkir starfið.

■ VERSLUN OG ÞJÓNUSTA

Framkvæmdatilboð í Seating concept
Húsgagnaverslunin Seating concept við Laugaveg 95 býður
viðskiptavinum upp á sérstakan afslátt af völdum vörum
vegna framvæmda í götunni, en beint á móti versluninni
er verið að reisa bílastæðahús.
Að sögn kaupmannsins er með þessu verið að koma til móts við viðskiptavini sem
gera sér ferð niður á Laugaveg og verða fyrir hugsanlegum óþægindum af völdum
framkvæmdanna. Afsláttur af völdum vörum á bilinu 10 til 60 þúsund krónur.
Tilboðið stendur þar til langt verður liðið á framkvæmdir, en búist er við að þeim
ljúki í nóvember.
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KJÖTBORÐIÐ Í NÓATÚNI Kjötkaupmönnum sem rætt var við bar saman um að flestir þeir sem keyptu innmat væru í eldri kantinum.

Innmatur er hollur og ód‡r
Á haustin fyllast kjötborð
verslana af hjörtum, nýrum og lifur úr nýslátruðu
sauðfé. Innmatur getur
verið veruleg búbót því
hann kostar ekki nema
brot af því sem jafnan er á
boðstólum í kjötborðunum.
„Innmatur er sælkerum samboðinn sé hann rétt matreiddur og
kostar nánast ekki neitt,“ segir
Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra
Hússtjórnarskólans í Reykjavík.
Algengt verð á hjörtum er um
285 til 300 krónur kílóið, víða kostar lifur tæpar 200 krónur kílóið og
hægt er að fá nýru á verðbilinu
120 til 170 krónur kílóið. Kjötkaupmenn sem Fréttablaðið
ræddi við segja að innmatur seljist jafnan vel en þeim ber saman
um að kaupendur séu oftar en
ekki í eldri kantinum.
Margrét hefur líka tekið eftir
þessari þróun og segir að samkvæmt sinni reynslu sé ungt fólk
búið að bíta í sig þá bábilju að innmatur sé vondur og tengi hann
fyrst og fremst við fátækt og hokur fyrri alda þegar flest var étið
burtséð frá bragði. „Þetta er hins
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MARGRÉT SIGFÚSDÓTTIR Bábilja að
innmatur sé vondur matur.

vegar af og frá. Víða í heiminum
er innmatur brúkaður í margs
konar rétti, til dæmis nota Bretar
nýru í marga af sínum bestu réttum.“
Klassíska matreiðslan á innmat er að skera hjörtun og nýrun
niður í smærri bita, velta þeim
upp úr hveiti og kryddi og pönnusteikja ásamt lauk. Þetta er síðan
soðið í potti í 45 mínútur en hveitið þykkir sósuna og gerir hana
bragðsterka. Maturinn er borinn
fram með kartöflumús. „Þetta er
alveg ferlega gott,“ segir Margrét, „en fólk verður að muna að
lifrina má ekki sjóða í meira en

þrjár til fjórar mínútur, því annars verður hún bragðvond.“
Barnafólk ætti að taka lifrinni
fagnandi hendi að mati Margrétar. „Börn eru sólgin í lifur. Góð
uppskrift er að skera hana í þunna
strimla og steikja með kryddi á
pönnu og bera fram með spagettí
og tómatsósu. Krakkarnir sporðrenna því.“
Margrét bendir á að innmatur
sé ekki aðeins heppilegur í hvunndagsmáltíðir, heldur líka fullboðlegur í fínar matarveislur og lætur tvær uppskriftir fylgja máli
sínu til stuðnings.
bergsteinn@frettabladid.is

Lambanýru í rauðvíni
800 g lambanýru
2 laukar
1 msk.smjör
2 msk. olífuolía
2 msk. hveiti
1 dl vatn
Salt og pipar
4 stórir tómatar
1 búnt steinselja
1/2 dl rauðvín

Skerið nýrun í tvennt, fjarlægið himnu
og leggið í kalt vatn í eina klst. Þurrkið

nýrun og skerið í fjóra hluta. Saxið
laukinn. Hitið smjör og olíu á pönnu
og kraumið laukinn þar til hann er
glær. Hækkið hitann og steikið nýrun
með. Stráið hveiti yfir og blandið vel
saman. Hellið vatni í, stráið salti og
pipar yfir og sjóðið við vægan hita í
fimm mínutur. Afhýðið tómatana og
skerið niður, blandið saman við ásamt
steinselju og rauðvíni og látið sjóða í
4-5 mínútur. Borið fram með kartöflumús og salati.

Korma lambalifur
1 kg lambalifur
3 dl jógúrt
5 cm engifer saxað smátt
6 heilar kardimomur
11/2 tsk. malað cummin
1/2 tsk. túrmerik
100 g kókósmjöl
3 dl vatn (Má nota kókosmjólk)
6 msk. olía
2 laukar saxaðir
2 hvítlauksrif marinn
1/2 tsk. salt-malaður pipar
1/2 tsk. cayenne-pipar
1 kanelstöng
4 negulnaglar
3 tómatar afhýddir og skornir í fjóra hluta
1/2 sítróna

Lifrin skorið í bita. Blandið saman
jógúrt, engifer, muldum kardimommum, cumini og túrmerik, setjið
lifrina út í og látið standa í tvo til sex
klukkutíma. Sjóðið kókosmjölið í vatni
í 15 mínútur og sigtið (geymið vökvann). Hitið olíuna, steikið lauk og
hvítlauk, bætið lifrinni í og steikið
áfram. Setjið marineringuna út í
ásamt vatninu af kókósmjölinu og
öllu kryddinu. Sjóðið í um fjórar
mínútur. Að lokum er sítrónusafa
bætt við. Látið standa í um 10 mín.
Borið fram með hrísgrjónum, kókosmjöli, hráum lauk, tómötum, mango
chutney, bananasneiðum og brauði.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Sóknarfæri

SJÓNARMIÐ

GUÐM U N DU R MAGNÚSSON

Marka þarf stefnu um minnismerki á torgum og
opnum svæðum.

Styttur bæjarins
Í aðalútibúi Borgarbókasafns Reykjavíkur er brjóstmynd af
einu fínasta skáldi okkar á öldinni sem leið, Tómasi Guðmundssyni. Sómir hún sér vel á þessum stað þar sem andinn
og bókmenningin eru ræktuð. Myndin stóð áður á stalli í
miðju Austurstræti, sem skáldið orti fræg ljóð um, en hún
naut sín ekki þar og var þess vegna flutt. Nú vilja sjálfstæðismenn í borgarstjórn láta gera líkneski af Tómasi í fullri
stærð sem komið verði fyrir „á áberandi stað í hjarta
Reykjavíkur“. Kostnaðinn á að greiða úr borgarsjóði. Hermt
er að við umræður um málið í borgarstjórn á þriðjudaginn
hafi borgarstjórinn, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, tekið hugmyndinni þunglega „vegna þess hve margar styttur væru nú
þegar af körlum í borginni“. Töldu sjálfstæðismenn þau viðbrögð óvirðingu við minningu Tómasar og héldu tillögu
sinni til streitu.
Tillaga sjálfstæðismanna er út af fyrir sig umræðuverð.
Tómas Guðmundsson er í huga margra Reykvíkinga, ekki
síst af eldri kynslóðinni, borgarskáldið. Hvort skáldskapur
hans hafi náð sömu fótfestu meðal yngri kynslóða er óljóst.
Af einhverjum ástæðum, sem líklega má rekja til arfleifðar
kalda stríðsins, hafa sjálfstæðismenn tekið sérstöku ástfóstri við minningu Tómasar. Tillögu þeirra má kannski
skoða sem viðleitni til að skrá bókmenntasöguna í anda bókmenntatúlkunar sem fellur að gamalgrónum hugmyndaheimi. Flutningsmenn verða ekki sakaðir um frumleika eða
nýjungagirni. Margir munu einnig líta á hugmyndina sem
enn eitt tilboðið á markaði prófkjöranna í aðdraganda borgarstjórnarkosninga.
Ástæðulaust er að taka efasemdir um tillöguna sem virðingarleysi við minningu Tómasar Guðmundssonar. Reykjavíkurskáldin eru fleiri en hann svo ekki sé minnst á ýmsa
aðra afreksmenn í listum, menntum, atvinnulífi eða stjórnmálum sem hljóta að koma til álita þegar stofnað er til umræðna um myndastyttur bæjarins. Það er rétt hjá Steinunni
Valdísi borgarstjóra að flestar styttur bæjarins eru af nafnfrægum körlum. Engin stytta er af nafngreindri konu, ef
brjóstmynd Bjargar Þorláksson á háskólalóðinni er undanskilin; en nokkrar eru af konum sem táknmyndum.
En það er ekki skynsamlegt að láta umræður um styttur
bæjarins leiðast í þann meting sem í stefnir eftir borgarstjórnarfundinn á þriðjudaginn. Nær er að borgarfulltrúar
sameinist um að reyna að marka vitræna stefnu til lengri
tíma um gerð og staðsetningu opinberra listaverka sem
þjóna eiga uppeldislegu eða sögulegu hlutverki. Styttur af
nafnfrægum mönnum eru áberandi í borgum um allan heim.
Af þeim er víða staðarprýði. En á síðustu árum hafa komið
fram efasemdir um þann söguskilning sem ráðið hefur og
ræður enn vali þeirra einstaklinga sem steyptir eru í eir. Opinberar umræður um það efni hafa ekki verið fyrirferðarmiklar hér á landi en skynsamlegt er að skapa þeim farveg
í tengslum við stefnumótum í þessum efnum. Það er gamaldags stjórnsýsla að láta ákvarðanir í þessu efni ráðast af tilviljanabundnum hugdettum einstakra stjórnmálamanna,
þótt góðar og gildar geti verið.

Helgi Hjörvar alþingismaður segir á
heimasíðu sinni, helgi.is, að sóknarfæri
skapist nú fyrir Samfylkinguna þegar
Davíð Oddsson hættir í stjórnmálum.
Hann rifjar upp tækifærin sem sköpuðust við brottför Davíðs úr stóli borgarstjóra: „Langvarandi hægri stjórn hafði
alið af sér vaxandi þörf fyrir félagslegar
áherslur og fjölskyldupólitík, ekki síst í
leikskólamálum. Með því að efla trúverðugan valkost við Sjálfstæðisflokkinn
tókst okkur að sigra í borginni þegar í
næstu kosningum,“ segir hann.

Breyttar áherslur
Helgi segir síðan: „Sama tækifæri skapast nú fyrir Samfylk-

inguna, undir forystu Ingibjargar Sólrúnar, eins og skapaðist fyrir Reykjavíkurlistann þá. En það tækifæri kallar á breyttar
áherslur okkar í þingstörfum og þjóðmálaumræðu næstu tvo vetur. ... Nú er
verkefni okkar að sýna með hvaða hætti
við munum stjórna landinu frá vorinu
2007. Til þess erum við albúin og sú yfirgripsmikla og markvissa stefnumótunarvinna sem farið hefur fram sl.
tvö ár kemur nú að góðum
notum. Er þar bæði átt
við vinnu svokallaðs
Framtíðarhóps Ingibjargar Sólrúnar og stefnumörkun í heilbrigðismálum
sem þeir Össur og Ágúst
Ólafur höfðu forystu
um“.

Taka forystuna
Helgi Hjörvar er sigurviss: „Með þessa
vinnu o.fl. að vopni verður það verkefni vetrarins að taka enn frekar en
verið hefur hina hugmyndalegu forystu í þjóðmálaumræðunni, enda
stjórnarmeirihlutinn orðinn svo þreyttur á langvarandi völdum sínum að
honum dettur ekki lengur neitt í hug.
Og eins og í Reykjavík 1994
munu margir kjósendur vorið 2007 vilja fela félagshyggjuöflum undir forystu
Ingibjargar Sólrúnar stjórnartaumana, enda sópa nýir
vendir best“.

gm@frettabladid.is

Margar víddir mannshugans
Trúðu mér, lesandi minn góður: ég
fór til sálfræðings, áður en ég
gekk frá þessari grein til birtingar. Ég reyni að víkja helzt aldrei
frá þeirri reglu að ráðfæra mig
við þá, sem gerst þekkja til hverju
sinni, einkum og ekki sízt þegar
ég fjalla um mál, sem liggja langt
utan alfaraleiðar. Nú ætla ég að
leyfa mér þann lúxus að hugsa
upphátt um hagnýta sálarfræði og
segja þér frá óvæntri uppgötvun –
ef það er þá uppgötvun – á þeim
vettvangi.
Byrjum á Mozart. Honum tókst,
eða svo er a.m.k. sagt í Vín, að
sannfæra Jósef II Austurríkiskeisara um yfirburði óperunnar umfram önnur leikhúsverk með þeim
rökum, að þegar einn byrjar að
syngja, þurfa hinir ekki endilega
að hætta eins og í leikritum. Menn
geta sungið saman, sagði Mozart
við keisarann óður og uppvægur
og átti við það, að mannshugurinn
getur auðveldlega greint margar
söngraddir samtímis. Þetta skilja
allir, sem þekkja muninn á einsöng
og fjölradda kórsöng. Leiklistin
gegnum aldirnar hefur á hinn bóginn hvílt m.a. á þeirri meginforsendu, að þegar einn byrjar að
tala, þurfa hinir helzt að þagna.
Kórarnir í grísku harmleikjunum
eru einróma: allir í kórnum þylja
sama texta. Leikhúsin ganga enn
sem fyrr út frá því sem sjálfsögðum hlut, að mannshugurinn geti
ekki að nokkru gagni numið nema
eina rödd í einu, án söngs. Ég man
ekki eftir nokkurri undantekningu
frá þessari almennu reglu. Það
þykir víst ekki heldur góð latína í
leikhúsinu að láta persónur talast
við öðrum megin á sviðinu og aðrar persónur sýsla eitthvað – dansa,
mjólka, spinna, teðja – í hljóði hinum megin sviðs, því að það er talið
dreifa athygli áhorfenda, eða svo
mun a.m.k. flestum leikstjórum
finnast.
Nú ber samt svo við, að ný
tækni bregður vonglaðri birtu á
þetta mál. Ég á í fórum mínum
nokkrar kvikmyndir á DVD-disk-

um, sem veita áhorfandanum kost
á að hlusta á lærðan fyrirlestur um
myndina um leið og horft er á
hana. Mig rak í rogastanz, þegar
ég þóttist komast að því, að óperurök Mozarts virðast einnig eiga
við um kvikmyndir og þá hugsan-
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HAGNÝT SÁLARFRÆÐI

ÞORVALDUR
GYLFASON

Mig rak í rogastanz, ﬂegar ég
ﬂóttist komast a› ﬂví, a› óperurök Mozarts vir›ast einnig
eiga vi› um kvikmyndir og ﬂá
hugsanlega me› líku lagi um
leikhúsverk. ﬁa› er me› ö›rum
or›um hægt a› fylgjast me›
samtölum í kvikmynd og hl‡›a
samt um lei› á fyrirlestur um
myndina og hafa gagn og gaman af hvoru tveggja í senn.
lega með líku lagi um leikhúsverk.
Það er með öðrum orðum hægt að
fylgjast með samtölum í kvikmynd
og hlýða samt um leið á fyrirlestur
um myndina og hafa gagn og gaman af hvoru tveggja í senn. Fullt
gagn? Það veit ég ekki; þar er efinn. Kannski textinn hjálpi. Hvað
um það, hugurinn virðist nema
texta á tveimur rásum í einu, öndvert því sem ég hafði ævinlega
gengið út frá sem gefnum hlut.
Sálfræðingarnir vinir mínir í Háskólanum segja mér, að málið hafi
verið kannað fyrir hálfri öld og
menn hafi þá ekki getað greint
nema eina rás í einu að nokkru

gagni. Mér sýnist, að málið kunni
að þarfnast frekari skoðunar.
Hugsum okkur svo fellda tilraun. Fyrst er lesinn texti fyrir
hóp manna, og síðan er prófað,
hversu vel þeir skildu textann. Úrslit prófsins sýna þá væntanlega,
að sumir skildu allt og aðrir skildu
næstum allt eins og gengur. Síðan
er tilraunin endurtekin með þeirri
breytingu, að tveir skyldir – eða
óskyldir – textar eru lesnir samtímis fyrir sama hóp, og tilraunadýrin eru prófuð aftur til að athuga, hvort og hversu vel þau
skildu textann á báðum rásum.
Kannski skildu þau textann á
annarri rásinni, kannski hvorugri,
kannski báðum, kannski bara
hrafl. Tilgangurinn tilraunarinnar
væri einmitt að fá úr þessu skorið.
Þannig ætti að vera hægt að leggja
raunhæft mat á það með mælingum, að hversu miklu leyti skilningur hlustandans á efninu dvín við
það, að mannshugurinn reynir að
nema texta í tveim víddum í senn
frekari en einni. Síðan er hægt að
athuga þriðju víddina og þannig
áfram, ef menn vilja, en nógu fróðlegt fyndist mér – tómstundasálfræðingnum! – að bera í fyrstunni
saman niðurstöðurnar um eina
vídd og tvær. Hvað fyndist þér?
Menn sjá margt í senn eins og
allir vita af eigin raun. Gangi maður inn í hús, þar sem hann hefur
aldrei komið áður, getur hann eigi
að síður á augabragði lýst í einstökum atriðum ýmsu af því, sem
fyrir augu hans ber: blómi í
glugga, mynd á vegg o.m.fl. Margir lesa einmitt með þessu lagi: þeir
lesa með því að gleypa í sig blaðsíðurnar svo að segja í heilu lagi
frekar en að lesa textann frá orði
til orðs, og þeir lesa hratt fyrir vikið og fljúga í gegnum bækur og
blöð eins og ekkert sé. Eru augun í
okkur að þessu leyti frábrugðin
eyrunum? Er munurinn kannski
minni en menn hafa haldið? Hvaða
skoðun ætli Jósef II hefði haft á
málinu? Meira næst? Nei, varla.
Kannski seinna. Við sjáum til.
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A› leika sér í umfer›inni
UMRÆÐAN
UMFERÐIN

EINAR MAGNÚS MAGNÚSSON

UPPLÝSINGAFULLTRÚI
UMFERÐARSTOFU

Eftirfarandi er saga sem hefur ítrekað átt sér stað. Það er undir
lesandanum komið hvort þessi
saga endurtekur sig. Sögupersónur geta verið á öllum aldri og
sögulok eru ófyrirsjáanleg og háð
tilviljunum:
Nú fyrir nokkrum dögum síðan

fór rúmlega tvítugur maður út að
leika sér. Hann var með nýja dýra
leikfangið sem hann hafði dreymt
lengi um. Kraftmikinn, sportlegan, gljáfægðan og glansandi nýjan
bíl. Leið hans lá um þröngar og
misgreiðar götur þar sem 30 km
hámarkshraði gildir. Hann lét bílinn fara upp í 60 km/klukkustund
enda engin umferð í götunni. Honum fannst þetta reyndar mjög lítill hraði og beið þess spenntur að
geta þeyst enn hraðar. Hann
„fræsti“ hraðahindranirnar eins
og félagar hans kölluðu það þegar
þeir óku yfir þær án þess að slá
af. Hann var gagntekinn frelsistilfinningu. Fannst hann ekki þurfa
að hafa áhyggjur af neinu nema
sjálfum sér, enda engan bíl að sjá.

Hann gæti leyft sér nánast allt.
Hann var líka ótrúlega góður ökumaður og taldi hann sig hafa
mikla reynslu. Var búinn að keyra
í rétt rúm þrjú ár.
„Úps!“ Hann snarhemlaði.
Þarna munaði litlu. Það hljóp köttur fyrir bílinn en hann slapp – sem
betur fer. Unga manninum var
brugðið enda var hann mikill
katta- og dýravinur. Mátti ekkert
aumt sjá.
Nú var hann kominn inn á götu
þar sem honum fannst hann mega
fara miklu hraðar. Þar var 50 km
hámarkshraði og honum fannst
sem honum væri alveg óhætt að
fara miklu hraðar en það. Kötturinn hafði sloppið þannig að nú var
allt í góðu lagi. Bíllinn var kominn

upp í 115 km hraða og allt var
bara „cool“.
Aðeins neðar í götunni stóð lítið
sex ára gamalt barn við gangstéttarbrún. Það var á bakvið kyrrstæðan bíl. Barnið gerði nákvæmlega eins og það hafði lært í Umferðarskólanum og hjá foreldrum
sínum. Það gáði til beggja hliða.
Horfði í dágóða stund. Sá bílinn
sem virtist langt í burtu. Það
skynjaði ekki almennilega hraðann
á bílnum vegna fjarlægðar hans en
hann virtist langt í burtu. Öllu virtist óhætt og því steig barnið skrefið út á gangbrautina.
Skyndilega heyrðist stutt, skerandi og hvellt hljóð. Barnið stöðvaði og sá hvar inn á götuna kom
lögreglubíll með blá blikkandi ljós.

Um leið sá það hvar bíll unga
mannsins snarhemlaði og það
skrítna var að nú var hann aðeins
örfáa metra frá barninu og kom
æðandi að því. Skelfingu lostið
stökk það aftur upp á gangstéttina.
Það fann þytinn og heyrði ærandi
hemlahljóðin rétt fyrir aftan sig
þegar bíllinn þaut hjá.
Lögreglan vissi ekki að hún
hafði bjargað lífi barnsins. Ungi
maðurinn sem í huga sér blótaði
lögreglunni vissi ekki að honum
hafði verið forðað frá því að verða
banamaður barnsins. Barnið vissi
ekki að bíllinn fór svona hratt.
Við vitum oft ekki hvað er
framundan á vegi okkar. Gerðu ráð
fyrir því óvænta og búðu þannig í
haginn að þú getir brugðist við því.

Fjörutíu milljar›ar haf›ir af öldru›um og öryrkjum
UMRÆÐAN
KJÖR ALDRAÐRA
OG ÖRYRKJA

BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON

Grunnlífeyrir og full tekjutrygging aldra›ra og öryrkja væru
17 ﬂús. kr. hærri á mánu›i nú
en ﬂær bætur eru, ef ﬂær hef›u
hækka› í samræmi vi› hækkun
lágmarkslauna frá 1995.
Á valdatímabili ríkisstjórnar
Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sl. 10 ár hafa
stjórnvöld haft 40 milljarða af
öldruðum og öryrkjum. Þetta er
mikið fé og alger svívirða, að
þetta skuli hafa viðgengist. Til
þess að skila þessu fólki aftur því,
sem ranglega hefur af því verið
haft hefði því þurft að láta það fá
meginhlutann af peningunum,
sem fengust fyrir sölu Símans en
það voru sem kunnugt er 67 milljarðar. En svo mikil var óskammfeilni ríkisstjórnarinnar, að hún
lét ekki aldraða og öryrkja fá eina
krónu af þessu fé!
Árið 1995 ákváðu stjórnvöld að
skera á tengsl milli lífeyris aldraðra og öryrkja frá almannatryggingum og lágmarkslauna á
almennum vinnumarkaði. Fram

að þeim tíma höfðu lífeyrisgreiðslur hækkað sjálfvirkt um
leið og lágmarkslaun hækkuðu.
Við þessa breytingu var ákveðið,
að lífeyrisgreiðslur ættu frá þeim
tíma að taka mið af launaþróun.
Þáverandi forsætisráðherra lýsti
því yfir við þessa breytingu, að
lífeyrisgreiðslur myndu ekki
skerðast við breytinguna, heldur
þvert á móti verða tryggar og
rúmlega það. Það yrði bæði tekið
mið af launabreytingum og verðlagsbreytingum.Tryggingin yrði
tvöföld. Reynslan hefur orðið önnur. Á þessu 10 ára tímabili, sem
liðið er síðan, hefur kaupmáttur
lífeyrisgreiðslna aldraðra og öryrkja aðeins aukist um helming
þess,sem hann hefur aukist hjá
verkafólki með lægstu laun. Alls
hefur ríkisstjórnin haft af öldruðum og öryrkjum á þessu tímabili
40 milljarða króna. Með öðrum
orðum: Ef lífeyrir aldraðra og öryrkja, grunnlífeyrir og tekjutrygging, hefði áfram hækkað í
samræmi við hækkanir á launum
verkafólks og haldið raungildi
sínu eins og þær bætur voru 1995
hefðu þessar lífeyrisgreiðslur
verið 40 milljörðum hærri á tímabilinu en þær voru. Grunnlífeyrir
og full tekjutrygging aldraðra og
öryrkja væru 17 þús. kr. hærri á
mánuði nú en þær bætur eru, ef
þær hefðu hækkað í samræmi við
hækkun lágmarkslauna frá 1995.
Á sama tíma og framangreind
þróun hefur átt sér stað varðandi
kaupmátt lífeyris aldraðra og ör-

ALDRAÐIR BORGARAR „Til þess að skila þessu fólki aftur því, sem ranglega hefur af því verið haft hefði því þurft að láta það fá meginhlutann af peningunum, sem fengust fyrir sölu Símans,“ segir greinarhöfundur.

yrkja hefur skattpíning þessa
fólks aukist. Skerðing skattleysismarka hefur bitnað þunglega á
öldruðum og öryrkjum: Skerðingin frá 1989, sem að mestu verður
eftir 1995, er samkvæmt upplýsingum fjármálaráðuneytis 36,4
milljarðar (m.v. 2003). Ríkissjóður
tók því 36,4 milljörðum meira til
sín árið 2003 en verið hefði ef
skattleysismörk hefðu fylgt launavísitölu eins og eðlilegt hefði verið. Ef miðað væri við neysluvísi-

tölu nemur upphæðin 16,3 milljörðum, sem ríkið hefur tekið
meira til sín en verið hefði ef
skattleysismörk hefðu fylgt þeirri
vísitölu. Hér er um háar fjárhæðir
að ræða. Ríkisstjórnin hefur notað
þessa fjármuni til þess að lækka
skatta á fyrirtækjum. Það hefur
haft forgang. Skattleysismörk eru
kr. 71.296 í ár en ættu að vera kr.
114.015, ef þau hefðu fylgt launavísitölu en kr. 85.709, ef þau hefðu
fylgt neysluvísitölu. Þessi þróun

hefur leitt til þess, að öryrkjar og
aldraðir, sem áður greiddu enga
skatta greiða nú háar fjárhæðir í
skatta. 29 þús. manns með tekjur
undir 100 þús kr. greiddu á sl. ári 2
milljarða í skatta! Lífeyrisþegi,sem engar tekjur hefur aðrar
en bætur almannatrygginga er nú
farinn að greiða sem svarar einum
og hálfum til tveggja mánaðabótum á ári í skatta. Framkoma
stjórnvalda við aldraða og öryrkja
er til skammar.

Embætti í höndum óhæfra
UMRÆÐAN
EMBÆTTI RÍKISLÖGREGLUSTJÓRA

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON

ALÞINGISMAÐUR

Ákæruvaldið í gervi Jóns H. B.
Snorrasonar glotti breitt einsog
uppistandari á búllu þegar ljósvakamiðlarnir kröfðust skýringa
eftir að héraðsdómur hafði vísað
málinu á hendur Baugi frá. Það
var erfitt að skilja. Í frávísuninni
fólst svo herfileg útreið fyrir embætti ríkislögreglustjóra að ég man
ekki eftir öðru eins hjá nokkurri
ríkisstofnun. En það vottaði
hvorki fyrir skömm né iðrun.
Efnislega sagði dómurinn að
ákærurnar hefðu verið ótæk moðsuða. Þetta er slíkt áfall fyrir embættið eftir það sem á undan gekk
að það er ófært að stjórn þess
verði látin standa óbreytt. Nú er
komið að því að dómsmálaráðherra taki í taumana því það er á
hans ábyrgð að stofnanir ráðuneytisins séu ekki í höndum
fúskara. Stjórn embættisins er
augljóslega í slíkum molum að það
er ekki boðlegt í réttarríkinu.
Ríkislögreglustjóri hefur nú
fengið harkalegan skell í tveimur
málum. Embættið klúðraði stóra
myndfölsunarmálinu – þar sem alvarleg afbrot voru framin – með

hreint ótrúlegum hætti eftir
margra ára fokdýrar rannsóknir.
Það var harður áfellisdómur yfir
embættinu sem vakti strax alvarlegar spurningar um faglega getu
þess, og þarmeð stjórnun embættisins.
Á þriðjudaginn voru svo allar
verstu grunsemdir um vangetu
embættisins staðfestar þegar héraðsdómur vísaði frá öllum ákærum þess á hendur Baugi af því
þær uppfylltu hreinlega ekki lágmarksskilyrði. Ákæruvaldið gat
ekki sagt hverjir hefðu stolið, hve
miklu né frá hverjum. Á mæltu
máli þýðir þetta að dómurinn
sagði að Haraldur Johannessen og
Jón H.B.S. væru fúskarar sem
kynnu ekki til verka og hefðu ekki
dómgreind í lagi.
Ríkislögreglustjóri er til viðbótar svo gersneyddur veruleikaskyni að fulltrúi ákæruvaldsins í
málinu, Jón H.B.S., hélt því blákalt
fram að dómurinn væri síður en
svo áfall yfir embættinu – heldur
partur af ferlinu? Hvaða ferli,
með leyfi að spyrja? Heldur ríkislögreglustjóri og cand. juris Jón
H.B.S. að þegar ákært er í nafni
embættisins séu þeir í einskonar
Gettu Betur spurningakeppni þar
sem menn fá að giska, og geta betur, og giska aftur – þangað til þeir
slampast hugsanlega á rétt svar?
Opinberar ákærur snúast um
líf fólks, um réttlæti og en fyrst og
síðast um grundvallarreglur í réttarríkinu. Ég ber enga sérstaka
virðingu fyrir Baugsfeðgum og

mér geðjast ekki að vinnubrögðum þeirra. En ég ber virðingu fyrir réttarríkinu. Það gerir sér ekki
mannamun. Það veitir öllum jafnt
skjól. Líka þeim sem mér líkar
ekki við. Þannig vil ég hafa það af
því þannig tryggir réttarríkið réttindi allra, hárra sem lágra – líka
harðdrægra og ósvífinna viðskiptamógúla.
Ef ákærurnar standast ekki –
þá standast þær ekki. Það er enginn millivegur. Þá eru þær fúsk
sem hefði betur verið sett ofan í
skúffu í stað þess að gera fjölda
manns miska, embættinu óbætanlegan skaða, bletta lögreglukerfið
í landinu – og valda skattgreiðendum tugmilljóna tjóni. Fúsk Jóns og
Haraldar Johannessen kostaði
skattgreiðendur í gær tæpar 40
milljónir. Þá er ótalin sú bótaábyrgð sem ríkinu er hugsanlega
bökuð með gáleysi þeirra í starfi
og kann að hlaupa á margfalt
stærri upphæðum sem við skattgreiðendur munum líka þurfa að
greiða.
Baugsmálið og stóra myndfölsunarmálið leiða einfaldlega að
þeirri niðurstöðu að embætti ríkislögreglustjóra er í höndum
óhæfra manna. Í öllum eðlilegum
réttarríkjum væru þeir nú settir
til hliðar og í önnur verkefni meðan reynt er að tjasla því saman
sem eftir er af embættinu.
Það er það verk sem nú bíður
dómsmálaráðherra ef eitthvað
blóð er í honum og sjálfsagt að Alþingi hjálpi honum ef þarf.
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Dothan

INTEL DOTHAN 2MB

Allra nýjasti örgjörvinn frá Intel
með 533MHz FSB, Enhanced
SpeedStep tækni og 2MB flýtiminni

8xDVD± SKRIFARI

15,4 CRYSTALBRITE

15,4 Widescreen skjár með nýrri
CrystalBrite tækni sem skilar
ótrúlegri dýpt og skerpu

256MB ATI X700

Vandaður 8xDVD Dual Layer
Slot Load geislaskrifari sem les
og skrifar DVD og venjulega CD

Öflugasta skjákortið í dag !
Gengur á PCI-Express sem skilar
meiri afkastagetu og flottari grafík

TENGINGAR

ÞYNGD OG RAFHLAÐA

Hlaðin öllum helstu tengjum
FireWire, 3xUSB2, infrared, VGA,
TV-út, Bluetooth, kortalesara ofl.

Acer Aspire fartölvan er
2.95Kg og með rafhlöðu sem
endist í allt að 3.5 tímar

Örgjörvi 2.0GHz Pentium M Dothan760

Intel 915PM Express 533FSB-2MB cache

Vinnsluminni 1GB Dual DDR2 533MHz

Einfalt að stækka minnið í 2GB

Harðdiskur 100 GB 5400RPM diskur

5400RPM hraður og hljóðlátur

Skrifari 8xDVD±RW Dual Layer skrifari
Skrifar DVD diska og CD-RW

Skjár 15,4" WXGA WideScreen skjár
Breiðtjaldsskjár með CrystalBrite

Skjákort 256MB ATI Radeon X700

Sjálfst.minni, PCI-Express 16x, TV-út

Hátalarar Hljóðkerfi með 2 hátölurum

Hljóðkort, hátalarar og hljóðnemi

Netkort Gigabit 10/100/1000

Einnig 56k mótald og Bluetooth

Þráðlaust 54Mbps þráðlaust netkort

Innbyggt 802.11g með loftneti í skjá

Stýrikerfi Windows XP Home - SP2
Á íslensku eða ensku

Annað 4 in 1 minnis-kortalesari

Innbyggður kortalesari fyrir flest kort

VERÐ 179.900
Vaxtalaus tilboð eru miðuð við
mánaðarlegar jafnar greiðslur á
Vísa eða Mastercard skuldabréf með
3,5% stimpil og lántöku-gjaldi sem
bætist við heildarupphæðina
og dreifist jafnt yfir samningstímann

SÉRVERSLUN MEÐ TÖLVUBÚNAÐ Í 12 ÁR

REYKJAVÍK
Nóatúni 17
Sími 562 6730

AKUREYRI
Glerárgötu 36
Sími 464 7400

KEFLAVÍK
Hafnargötu 90
Sími 534 7400

ÖLL VERÐ OG UPPLÝSINGAR BIRT MEÐ FYRIRVARA UM BREYTINGAR OG PRENTVILLUR

w w w. t o l v u l i s t i n n . i s

ACER 1694WLMI 2.0GHz FERÐATÖLVA MEÐ ÖLLU
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [ Hlutabréf ]
ICEX-15

Fjöldi viðskipta: 183
Velta: 1.278 milljónir

4.588 +0,31%

MESTA HÆKKUN
Actavis
HB Grandi
Flaga

+1,73%
+1,10%
+1,09%

MESTA LÆKKUN
Össur
-0,58%
Icelandic Group -0,50%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 41,10 +1,70% ...
Bakkavör 43,30 +0,70% ... Burðarás 17,90 +0,00% ... FL Group
14,60 +0,00% ... Flaga 3,71 +1,10% ... HB Grandi 9,20 +1,10%
... Íslandsbanki 15,10 +0,70% ... Jarðboranir 20,00 +0,00% ... KB
banki 589,00 +0,00% ... Kögun 54,00 +0,80% ... Landsbankinn
21,80 +0,00% ... Marel 61,50 +0,80% ... SÍF 4,80 +0,80% ...
Straumur 13,70 +0,00% ... Össur 85,00 -0,60%

Umsjón:

Vegur lágvaxinna kvenna

Blíði risinn

Afsláttartaxtar féllu ni›ur
Ástæðan fyrir miklum hækkunum
rafmagnsreikninga
hjá
nokkrum málmiðnaðarfyrirtækjum í byrjun árs var vegna þess að
ýmsir samningar, sem fyrirtækin
höfðu gert um nýtingu raforku á
tilteknum tíma sólarhringsins á
lægra verði, höfðu fallið úr gildi
þegar ný raforkulög tóku gildi.
Þetta kemur fram í fréttablaði
Samtaka iðnaðarins um málmiðnaðinn.
Í blaðinu kemur fram að raforkureikningar margra fyrirtækja, einkum þeirra sem stundi
málmsteypu, hafi hækkað um tugi
prósenta og allt að sjötíu prósent.
Kom í ljós að rafmagnsnotkunin
var mæld eftir grunntaxta sem var
mun hærri en afsláttartaxtarnir.
Í fréttinni eru menn innan
greinarinnar hvattir til að leita tilboða og vera á varðbergi, því þeir
geti átt viðskipti við fleiri en einn
raforkusala með tilkomu nýju lag– bg
anna.

dómi. Litlir fuglar hafa verið að hvísla því að innan
Baugs sé talið að málið trufli nú ekki lengur framgang
fyrirtækisins. Hins vegar er langt um liðið frá því að
menn sátu við samningaborðið og ólíklegt að menn vilji
hoppa inn núna. Hins vegar eru mörg mál óleyst og
ómögulegt að segja hvernig fer. Eru margir á því að
staðan væri betri við samningaborðið ef Barclay's-banki
hefði andað rólega og leyft Baugsmönnum að halda
áfram.

Nokia tilkynnti í gær að félagið hefði selt milljarðasta farsímann og var hann keyptur í Nígeríu.
Fyrirtækið ætlar að vaxa hratt á
svæðum á borð við Brasilíu, Rússlandi, Indlandi, Kína og í Afríku.
Olíuverð náði 68 dölum á
tunnu þegar olíumarkaðir opnuðu í gær. Búist er við að fellibylurinn Rita gangi yfir Flórída og
veldur það þessari verðhækkun.

Segja heimildir Íbúðalánasjóðs óbreyttar
Greiningardeildir KB banka og Íslandsbanka gagnr‡na n‡ja regluger› um
Íbú›alánasjó›. Veri› sé a› útvíkka heimildir sjó›sins til a› lána fyrirtækjum.

HÁR REIKNINGUR Samningar
málmiðnaðarfyrirtækja um afslátt af
raforku féllu niður við gildistöku nýrra
raforkulaga. Hækkunin varð mikil.

Ver›strí›i› búi›?
Íslandsbanki spáir að verðlag
muni hækka um 0,4 prósent milli
september og október. KB banki
spáir 0,5 prósenta hækkun milli
sömu mánaða.
Í fréttum Íslandsbanka segir
að áhrif útsöluloka séu að stórum
hluta þegar komin fram í vísitölu
neysluverðs en það sem eftir er

Bandaríski
Seðlabankinn
hækkaði á þriðjudaginn stýrivexti
sína í ellefta sinn frá því í júní á
síðasta ári og eru þeir nú 3,75
prósent. Hækkunin var í takt við
væntingar manna og hafði hún
lítil áhrif á hlutabréfamarkaðinn.
Bandarísk skuldabréf hækkuðu
þó í verði en sú hækkun gekk til
baka.

Bílaframleiðandinn Volvo tapaði máli fyrir vinnuréttardómstóli í Svíþjóð sem höfðað var vegna óbeinnar
kynjamismununar. Málsatvik voru þau að Volvo vildi ekki
ráða konu nokkra til starfa þar sem hún væri aðeins 160
sentimetrar á hæð. Volvo varði þessa ákvörðun með því
að lágmarkshæðin 163 sentimetrar væri sett vegna
vinnuverndarsjónarmiða. Hámarkshæðin er 195 sentimetrar og eru hæðarmörkin miðuð við að lágmarka
álagsskaða við vinnuna. Sænska jafnréttisstofan sótti
málið og taldi að hæðarmörkin bitnuðu á 28 prósentum
kvenna í Svíþjóð, en aðeins einu prósenti karla. Dómstóllinn féllst á þessar röksemdir og í framtíðinni má
vænta þess að vegur lágvaxinna kvenna fari vaxandi hjá
Volvo.

Frá lágvöxnum konum til hávaxinna karla. Gunnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Bretlandsfjárfestinga Baugs,
er hávaxinn, þótt hann sé innan hæðarmarka Volvo, og
er af hinum lágvöxnu Bretum kallaður „the gentle giant“, eða blíði risinn. Miklar vangaveltur eru í Bretlandi
um það hvort Baugur snúi aftur að samningaborði
Somerfield eftir að Baugsmálinu var vísað frá héraðs-

nánar á visir.is

MARKAÐSFRÉTTIR...

muni hækka vísitöluna í október.
Þá sé gert ráð fyrir áframhaldandi hækkun á matvöruverði, sem
hafi hækkað töluvert frá því að
verðstríðið stóð sem hæst á árinu.
Íbúðaverð hækki áfram en dregið
hafi úr hækkun húsnæðis að undanförunu. Því sé verðbólgan
– bg
minni nú en áður.

FIMMTUDAGSTILBOÐ

Samkvæmt upplýsingum frá félagsmálaráðuneytinu er ekki verið að víkka heimildir Íbúðalánasjóðs að einu eða neinu leyti með
nýrri reglugerð um fjárhag og
áhættustýringu sjóðsins. Árni
Magnússon félagsmálaráðherra
undirritaði reglugerðina enda
heyrir Íbúðalánasjóður undir
hans ráðuneyti.
Í hálffimm fréttum KB banka
segir að með nýju reglugerðinni
séu heimildir sjóðsins til útlána
víkkaðar frá því sem áður var. Útlán sjóðsins til fjármálastofnana,
sem hafi verið hvað mest gagnrýnd í sumar, séu nú leyfð. Sjóðurinn fái nú einnig nýjar heimildir
til að lána fyrirtækjum.
„Viðaukinn veitir sjóðnum víðtækar heimildir til að ráðstafa
lausafé sínu,“ sagði í fréttum frá
greiningardeild Íslandsbanka í
gær. „Sjóðurinn hefur nú heimild
til þess að lána fyrirtækjum, lánastofnunum, sveitarfélögum og
kaupa íbúðalán innanlands og erlendis.“
Starfsfólk Íslandsbanka telur
athyglisvert að í heimildum sjóðsins til að kaupa íbúðalán sé engin
kvöð um hámarkslán á íbúð eins og
gildir um útlán Íbúðalánasjóðs
sjálfs. Einnig sé kvöð á Íbúðalánasjóði að lána einungis í tengslum
við fasteignaviðskipti en ekki gildi
það sama ef sjóðurinn kaupir lán af
fjármálastofnunum
samkvæmt
nýju reglugerðinni. Sjóðurinn geti
beint viðskiptavini, sem þurfi
hærra lán en heimildir sjóðsins

Á FUND FÉLAGSMÁLANEFNDAR ALÞINGIS Guðmundur Bjarnason, forstjóri Íbúðalánasjóðs, þurfti að gera grein fyrir stöðu Íbúðalánasjóðs á fundi félagsmálanefndar Alþingis í sumar. Hann er hér á tali við Sigurð Þórðarson ríkisendurskoðanda.

leyfa, til samstarfsaðila og keypt
svo viðkomandi lán með lánasafni.
Í tilkynningu frá félagsmálaráðuneytinu segir að nýtt ákvæði
í reglugerðinni sé sett til að auka
gagnsæi og kveða skýrlega á um
svigrúm sjóðsins til áhættustýringar. Nú sé meðal annars kveðið
skýrt á um heimildir Íbúðalánasjós til að gera lánasamninga við
banka og sparisjóði í áhættustýr-

ingarskyni. Þannig sé tekinn af
allur vafi um lögmæti slíkra
samninga.
Greiningardeild Íslandsbanka
segir varhugavert ef Íbúðalánasjóður fer í beina samkeppni við
bankana. Íbúðalánasjóður borgi
hvorki skatta né ríkisábyrgðargjald og hafi minni kröfur um
bindingu eigin fjár en bankarnir.
bjorgvin@frettabladid.is

Hluthöfum sent yfirtökutilbo›

DÖMUSKÓR
5.995 kr. - verð áður

3.995 kr. - verð nú

litir: svart
stærðir: 36 - 42

OPIÐ: MÁN. - FÖS. 12 - 18, LAU. 10 - 16

Litlu hluthafanir í Símanum geta
selt hut sinn til Skiptis ehf. samkvæmt yfirtökutilboði sem birt
var í gær. Allir þeir 1.252 aðilar
sem skráðir voru hluthafar samkvæmt hlutaskrá félagsins við
lok 30. ágúst síðastliðinn fá sent
tilboðsyfirlit, framsalseyðublað
og svarsendingarumslag til samþykkis tilboði. Býðst Skipti til að
kaupa hlut þeirra á sama gengi
og félagið keypti hlut ríkisins á
eða 9,6.
Skipti ehf. á tæp 99 prósent
hlutafjár í Símanum og ber að
gera öðrum hluthöfum yfirtökutilboð samkvæmt lögum.
Hluthafar verða þó ekki neyddir
til að selja hlut sinn eins og
heimilt er að gera. Það er í samræmi við kaupsamning Skiptis
og ríkisins. Lýður Guðmundsson,
stjórnarformaður Símans, sagði
á hluthafafundi síðasta laugardag að hann vonaðist til að sem

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

TILBOÐ GILDA Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Gangi allir hluthafar að
tilboðinu þarf Skipti að
greiða þeim 832 milljónir
króna.

HLUTHAFAFUNDUR SÍMANS Erlendur Hjaltason, stjórnarformaður Skiptis, sést hér til
hægri á myndinni á tali við einn hluthafa Símans á hluthafafundinum síðastliðinn laugardag. Hluthafar hafa nú fengið sent yfirtökutilboð frá Skipti.

fæstir nýttu sér þetta yfirtökutilboð og fylgdu þeim eftir í
framtíðinni.
Skipti greiddi 66,7 milljarða
króna fyrir þessi tæp 99 prósent
hlutafjár. Aðrir hluthafar eiga

tæplega 87 milljónir hluta. Gangi
þeir allir að yfirtökutilboðinu
þarf Skipti að greiða þeim samtals um 832 milljónir króna. Að
meðaltali eru það 665 þúsund
– bg
krónur til hvers hluthafa.

Sólarupprás
REYKJAVÍK 7.10
AKUREYRI 6.55

Hádegi

[

Sólarlag

13.20
13.05

19.29
19.14

Heimild: Almanak Háskólans

STASIA
Fallegur fatnaður í
yfirstærðum. BLS 3

KRABBAMEINSFÉLAGIÐ

HÚSGAGNAHÖNNUN

Bangsar fyrir gott málefni BLS 5

Skemmtilegir stólar
eftir Þórdísi Zoëga BLS. 6

]

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

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 22.09,
265. dagur ársins 2005.

KRÍLIN
Kviðdómur er fullt
af fólki sem kemur
saman og ákveður
hver er með besta
lögfræðinginn.

SMÁAUGLÝSINGAR
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa

Steinarr Logi í skyrtunni gömlu ásamt hundinum sínum.

LIGGUR Í LOFTINU

Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna

Fann skyrtuna í fataskáp afans
Söngvarinn og auglýsingaframleiðandinn Steinarr Logi fann uppáhaldsskyrtuna inni í skáp hjá afa konu
sinnar. Hann notar hana mikið þrátt
fyrir að vera bolakarl að eðlisfari.

Tilkynningar

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

„Ég er voðalega mikill bolakarl,“ segir
Steinarr Logi Nesheim aðspurður hvort
hann eigi sér uppáhaldsflík. Hann hugsar
sig betur um og bætir við að það sé reyndar ein flík sem honum þyki sérstaklega
vænt um. „Það er skyrta sem ég fann inni í
skáp hjá afa konunnar minnar og finnst
með þeim flottari. Hún hafði hangið þar
óhreyfð mjög lengi svo ég fékk bara að eiga
hana.“ Skyrtan, sem er minnst fimmtíu ára
gömul, var upphaflega spariskyrta. Núna
er hún að sögn Steinarrs einfaldlega
töffaraskyrta sem hann notar mjög mikið,
þar á meðal á tónleikaferðum sínum. Steinarr segir margt geta leynst í gömlum fataskápum en hann hefur gaman af að spá í
föt. „Ég hef alltaf verið frekar mikið í ein-

litu en fyrir nokkru síðan datt ég inn í
svolitla litagleði. Nú er allt hjá mér í gulu,
rauðu og skærum litum. Það er ekkert
nema gott að breyta dálítið til.“
Á daginn framleiðir Steinarr auglýsingar fyrir ýmis fyrirtæki og hefur brjálað að
gera. Þar fyrir utan syngur hann í hljómsveit sinni Kung Fú. „Við unnum jólalagakeppni Rásar 2 fyrir tveimur árum og þá
fór boltinn að rúlla. Við höfum gefið út
nokkur lög en fyrir jólin kemur út plata.“
Hljómsveitarmeðlimirnir, sem koma úr
rokkgrúppum á borð við Dead Sea Apple
og Strigaskóm nr. 42, ákváðu einn daginn
að fara í alveg öfuga átt og stofna Kung Fú
sem spilar alíslenskt sveitaballapopp.
Hljómsveitarmeðlimir sitja ekki auðum
höndum þessa dagana því á laugardaginn
ætla þeir að standa fyrir stórdansleik í
Valhöll á Eskifirði. „Austurlandið hefur
verið okkur mjög gott. Þar höfum við spilað á æðislegum böllum og verið mjög vel
tekið.“
mariathora@frettabladid.is

[ TÍSKA - HEILSA - HEIMILI ]
Hápunktur tískudaganna í
Kringlunni verður í kvöld eftir
klukkan 18. Þá munu módel
sem útskriftarnemar í fatahönnun hafa dressað upp í
djarfan og frumlegan fatnað
svífa um ganga og lifandi tónlist hljóma. Opið verður til 21
eins og ávallt á
fimmtudögum.
Oasis opnaði nýja
verslun í Smáralind
síðastliðinn föstudag.
Nýja verslunin er á 2.
hæð, beint á móti
Zöru. Oasis var með
tvær verslanir fyrir, í
Kringlunni og í Debenhams í Smáralind. Verslunin í
Debenhams verður starfrækt
áfram svo Oasis verður með
tvær verslanir í Smáralind.
Lumex hefur hafið sölu á krist-

alsljósakrónum frá þýska hönnunarfyrirtækinu Anthologie
Quartett. Fyrirtækið er þekkt
fyrir athyglisverða hönnun og
margir þekktir hönnuðir hafa
starfað með því. Þar má nefna
Andrea Branzi, Marcel Breuer
og Jasper Morrison.
Lýðheilsuáætlun Evrópusambandsins og
verkefnastyrkir henni
tengdir verða umfjöllunarefni á kynningarfundi á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins og
Lýðheilsustöðvar sem
haldinn verður á
Grand hóteli, Sigtúni 38, frá
klukkan 13 til 17 á morgun. Erlendir og innlendir sérfræðingar flytja erindi á fundinum en
hann er opinn almenningi og
aðgangseyrir er enginn.

[

Náttúrulegur farði

er málið í vetur. Ekki láta sjá þig með tilgerðarlegar augabrúnir og ámálaðar varir. Leyfðu fegurð þíns eigin andlits að njóta sín almennilega.

]

Haust 2005
Ný sending
Full búð af nýjum vörum fyrir haustið
treflar, húfur, vettlingar, sjöl

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Sendum í póstkröfu

Linsutilboð
aðeins

3.500,Laugavegi 62
sími 511 6699

• 3-ja mán. skammtur
• linsuvökvi
• linsubox

Gar›atorgi
sími 511 6696

Fagurgrænn litur verður áberandi í vor- og
sumarlínu Diane von Furstenberg.

www.sjon.is
sjon@sjon.is

Flísfóðraðir
ullarvettlingar
Handprjónasamband Íslands
Skólavörðustíg 19 • sími: 552 1890
www.handknit.is

Vorum að taka upp nýja jakka,
buxur og peysur.
Falleg handunnin þýsk belti.
Grímsbæ við Bústaðarveg • Ármúla 15 • Hafnarstræti 106
600 Akureyri Sími 588 8050, 588 8488, 462 4010
Email: smartgina@simnet.is

Túperað hár, jakkapeysan og augnfarðinn eru í anda sjötta áratugarins.

Töskur og fylgihlutir eru í stíl við kjólana
og pilsin.

Túpera› hár og útví›ir kjólar
Diane von Furstenberg kynnir
vor- og sumarlínuna fyri árið
2006.
Diane von Furstenberg kynnti
vor- og sumarlínu sína fyrir árið
2006 á nýafstaðinni tískuviku í
New York. Sjötti áratugurinn hefur augljóslega veitt henni mikinn
innblástur þar sem sýningarstúlkurnar voru með túperað hár og í
útvíðum kjólum og litlum jakkapeysum. Fylgihlutir og förðun var
einnig í anda þess tímabils og
voru sumar stúlkurnar með sixtíssólgleraugu í stíl við túperað hárið. Kjólar, pils og jakkar í rauðum
og grænum litum voru allsráðandi
og töskur og fylgihlutir í stíl.
Mynstrin voru stór og einföld en á
sama tíma lífleg og skemmtileg.
Heildarsvipur línunnar er gamaldags, leikandi og kvenlegur.

Æðislegur kjóll með fallegu rauðu mynstri
og grænn jakki í stíl.

Túperað hár og sólgleraugu. Mjög kvenlegt.

Gefa Kate Moss upp á bátinn
Tískuframleiðandinn H&M
ætlar ekki að nota Kate Moss
í auglýsingaherferð sinni.

Full búð af glæsilegum
haustfatnaði
Frábær verð

Tískuvöruverslun
Glæsibæ
Sími 588 4848

Ofurfyrirsætan Kate Moss komst
heldur betur í fréttirnar á dögunum þegar myndir af henni að taka
inn kókaín rötuðu á forsíður blaðanna. Kate Moss er ein aðalfyrirsætan í auglýsingaherferð H&M
fyrir veturinn og nú hafa ráðamenn hjá H&M sent frá sér tilkynningu þar sem þeir segjast
ætla að hætta við allar auglýsingar með henni.
H&M hefur ævinlega lagt mikið upp úr heilbrigðum lífsstíl og
þar á bæ eru gerðar þær kröfur
að fyrirsætur sem sýni fatnað
fyrirtækisins aðhyllist heilsusamlegt líferni. Þá hefur H&M einnig
barist ötullega gegn fíkniefnum
og í mörg ár verið styrktaraðili
forvarnarsamtakanna
Mentor
Foundation. Að sögn fulltrúa

Kate Moss er ekki beinlínis þekkt fyrir að
vera góð fyrirmynd fyrir ungar stúlkur.

H&M samræmist það ekki stefnu
fyrirtækisins að hafa fyrirsætu í
vinnu sem misnotar eiturlyf.
Kate Moss átti að sitja fyrir í
auglýsingum fyrir fatnað, hannaðan af Stellu McCartey, sem er
væntanlegur í verslanir H&M í
nóvember.
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AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
Mussa á
5.490 kr.
Kvartbuxur
á 5.590 kr.

KFLRJSSXPFtiW

Hvít úlpa með hettu
á 9.490 kr.

Mussa á 5.490 kr. Bolur á
2.790 kr. Kvartbuxur á
5.590 kr.

Köflótt pils
með nælu
og blúndu á
5.790 kr. Bolur á 2.790 kr.
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Af öllum stær›um og ger›um

2^SSYZªpWRiQN¨tX !!

Verslunin Stasia í Kringlunni selur fallegan kvenfatnað í yfirstærðum.
Hausttískan í Stasiu í Kringlunni er kvenleg og í brúnum, svörtum og antikbleikum tónum. Mikið er um skart, fötin eru skreytt með nælum, blómum og blúndum
og fylgihlutir eru áberandi. Verslunin, sem starfað hefur í sex ár í Kringlunni,
selur föt á konur í öllum stærðum, frá 36 upp í 56. Eigendur verslunarinnar
sáu að mikill skortur var á fatnaði í yfirstærðum, sem varð til þess að þeir
fundu danska fatalínu í stórum stærðum sem bæði er falleg og smart. Ekki
skemmir fyrir að verðið er einnig hagstætt. Mikið er lagt upp úr fjölbreytni og góðu vöruverði og fötunum er ætlað að höfða til kvenna á öllum aldri, af öllum stærðum og gerðum.

2005

Buxur á
6.990 kr.

Heklað sjal á 3.290 kr.

Pils með hvítum blómum á 6.490 kr.
Peysa á 5.690 kr.

Haust

Jakki á 11.990 kr.
Skyrta á 3.990 kr.

Ómissandi í vetur
NOKKRAR FLÍKUR OG FYLGIHLUTIR
SEM ALLAR KONUR ÆTTU AÐ EIGA Í
FATASKÁPNUM Í VETUR.
Það er alveg ómissandi að
eiga einn góðan svartan
kjól. Ekki skemmir fyrir
ef hann er úr góðu og
hlýju efni og jafnvel
með ermum.
Falleg stígvél ættu
allar konur að
eiga. Þau fást nú
í miklu úrvali í tískuvöruverslunum og eiga
það flest sameiginlegt
að vera kvenleg og
glæsileg. Loðfóðruð
stígvél koma líka
sterk inn.

Falleg húfa og
skrautlegir vettlingar eru ómissandi á köldum dögum.
Stuttur jakki kórónar heildarútlitið. Tvíhnepptur
jakki í kósakkastíl
er góður
kostur og
púffermar
setja

punktinn yfir i-ið.

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Brók í stíl
Fyrir nokkru uppgötvuðu snyrtivörufyrirtæki að karlmenn væru tilkippilegri en áður í snyrtivöruinnkaupum og hefur þessi markaður
blómstrað síðustu misseri. Svo voru það nærfötin sem allt í einu
skiptu meira máli en áður og framleiðendur neru saman höndunum
í eftirvæntingu og settu á markað nýjar gerðir af nærum. Síðasta
byltingin er svo háreyðingarmeðferðir hvort sem um er að ræða
rakstur, háreyðingarkrem eða jafnvel leysigeislameðferð, því nú
eiga líkamshár að vera „tamin“ en ekki að vaxa villt í allar áttir.
Þegar öllu þessu er lokið er hægt að hugsa um fataskápinn.
Herratíska tekur minni breytingum frá ári til árs en kventískan þó
herrarnir verði sífellt áhugasamari um tískuna. Þess vegna eru það
gallabuxur sem eru enn og aftur hátískan fyrir svala gæja í vetur.
Litagleði ræður sömuleiðis ríkjum hjá karlmönnum ef marka má
það sem hönnuðir senda frá sér. Hárautt, grasgrænt, brúnt og
kóngablátt eru meðal þeirra lita sem sjást hvað mest í vetur. Hjá
Lacroix má finna hárauð sléttflauelsföt en sléttflauel verður áfram
vinsælt í karlmannafötum í vetur. Bill Tornade lætur sér duga
hárauðan stakan flauelsjakka sem minnir á jakka sem Tom Ford
klæddist á sinni síðustu tískusýningu fyrir Gucci á síðasta ári. Umfram allt er köflótt í tísku, það gildir jafnt hjá Burberry, Vivienne
Westwood, Sonia Rykiel, Kenzo og meira að segja hjá Diesel. Almennt er þó herratískan í heild frekar uppáklædd og fáguð.
Nærfatabyltingin heldur áfram í vetur og aldrei hefur verið
meira úrval af litríkum brókum úr ýmsum efnum. Enn meira úrval
af gegnsæju efni og þröngar stuttbuxur, svokallaðar „shorty“ eru
það allra vinsælasta og reyndar svo að í kvennærfötum er G-strengurinn á undanhaldi og kemur „shorty“ í staðinn. Toppurinn er að
vera í nærbuxum sem passa við fötin. Teygjan í nærbuxunum verður sífellt mikilvægari. Það kemur til af því að gallabuxur og reyndar fleiri gerðir af buxum ná lægra upp í mittið og því sést teygjan.
Teygjurnar eru nú breiðari en áður og merkið skrifað stórum stöfum (Calvin Klein, Dim, Hom, Aussibum), í ýmsum litum og stundum
með semelíusteinum.
Samkvæmt neyslukönnunum hér í landi kaupa sífellt fleiri herrar nú sjálfir nærföt sín í stað mæðra eða eiginkvenna og skiptir nú
öllu máli að vera sexí í nærbuxnavali. Nýjasta skemmtun para er að
fara saman í undirfatadeildir stóru verslananna eins og Galerie
Lafayette og Printemps og velja nærur á herrann. Svo er farið heim
og mátað!
bergthor.bjarnason@wanadoo.fr

Ný sending
af glæsilegum úlpum,
vestum og peysum

Sissa tískuhús
Glæsibæ, sími 562 5110

Opið virka daga frá 10 – 18
laugardaga frá 10 – 16
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Krikketpeysur og
fölnað munstur
Paul Smith vekur athygli á tískuvikunni í London.
Munstruð föt eru áberandi í haust- og
vetrartískunni og oft líta flíkurnar út fyrir
að vera margþvegnar svo munstrið er eilítið fölnað. Hönnun af þessu tagi er
áberandi í fatnaði Paul Smith, sem sýndi
nýjustu línuna sína á tískuvikunni í
London á dögunum. Paul Smith er
breskur hönnuður og í nýjustu fatalínu
sinni gerir hann breskri arfleifð hátt undir höfði. Á sýningunni mátti sjá krikketpeysur og létta sumarkjóla sem hefðu
hentað afar vel í bresku teboði. Litirnir
eru ljósir og látlausir og efnin eru oft
skreytt fallegu fölnuðu munstri.

Skemmtilega litríkur bolur. 3.590
krónur í Englabörnum, Laugavegi.

Höfum hafið störf hjá
Heilsu og fegurð.
Gamlir og nýir
viðskiptavinir
velkomnir

Obba

Oilily prjónapeysa.
11.890 krónur í Englabörnum, Laugavegi.

Flottur prjónaður trefill.
1.290 krónur í Exit,
Smáralind.

Ása

Purpuralitur er mjög heitur og þessi kjóll
myndi sóma sér vel á hvaða konu.
2.995 krónur í Adams, Smáralind.

Alvöru regnjakki með blómamunstri.
1.695 krónur í Adams, Smáralind.

Háaleitisbraut 58 s: 568 8850

Nýjar vörur
- Ný sending
Laugaveg 53 s. 552 3737

Opið mán.- föst. 10 -18. Laugard. 10 – 16

RÝMINGARSALA

Verslunin
hættir

Áttu ﬂetta í stærra númeri?
1.995 krónur í Adams,
Smáralind.

Stundum eru barnaföt hin mestu listaverk. Fullorðnir
renna þá hýru auga til klæða þeirra sem yngri eru og
bölsótast út í búðirnar fyrir að eiga þau ekki stærri.
Um leið og þú eldist verður þú leiðinleg(ur). Það eru að
minnsta kosti skilaboðin sem fataframleiðendur senda
okkur sem eldri erum því stundum er eins og litir og gleði
í klæðaburði eigi bara við um blessuð börnin. Börnum
þarf að vera hlýtt og þess vegna eru framleidd falleg,
þægileg og hlý föt fyrir þau. Á meðan þurfum við hin að
húka í köldum skræpóttum lufsum eða hlýjum fötum
sem eru undantekningarlítið ljót. Litríkar dúnúlpur og
regnkápur eru til dæmis til í massavís á yngri kynslóðina. Fínar bómullarsokkabuxur eru það líka og vekja öfund hjá okkur sem þekkjum ekkert annað en óþægilegar einlitar nælonsokkabuxur. Nóg er til af skræpóttum
bíkiníum á konur en litríkir sundbolir eru bara til á
börn. Og svona má lengi telja. Æðisgengnar OililyEinhverjir yrðu að minnsta kosti sokkabuxur. 3.380
glaðir ef þessar flíkur væru til í krónur í Englabörnstærra númeri.
um, Laugavegi.

Custo Barcelona sigrar heiminn
Spænska fatamerkið Custo
Barcelona hefur vaxið á ljóshraða síðustu ár og er komið
með útibú í öllum helstu borgum heimsins. Vetrarlínan er
væntanleg í verslanir.

Allt á að
seljast !
Full búð af nýjum vörum

Bræðurnir Custodio og David
Dalmau
stofnuðu
Custo
Barcelona árið 1996 en þá höfðu
þeir verið í spænska tískubransanum í rúm tíu ár. Þeir hlutu strax
athygli fyrir litagleði og teiknimyndaprenttækni enda voru þeir
öðruvísi en allir aðrir á þessum
tíma.
Þeir sýndu fyrstu línuna sína í

Skemmtilegt dress fyrir veturinn.

S: 552 6744

Babúskusokkabuxur frá Oilily.
3.380 krónur í
Englabörnum,
Laugavegi.

S: 588 6750

Nýjar vörur!
Buxur, blússur, toppar, vesti

Opið virka daga
kl. 11:00-18:00
Opið laugardaga 11:00-14:00
Ásnum - Hraunbæ 119 - Sími 567 7776

Vor- og sumartískan fyrir 2006 var sýnd í
New York á dögunum.

Tískan fyrir næsta sumar er litrík og
skemmtileg.

Vetrartískan frá Custo Barcelona er kvenleg og glæsileg.

Ameríku þar sem mótorhjólaferð
til Kaliforníu tíu árum fyrr hafði
verið þeim mikill innblástur í
hönnuninni.
Ekki var að því að spyrja að öll
helstu nöfnin í Hollywood fóru að
klæðast hinum margfrægu Custobolum og talað var um hálfgerða
Custo-maníu á þessum tíma í borg
englanna.
Bræðurnir taka ávallt þátt í
tískuvikunni í New York, sem er
einmitt nýafstaðin. Þar báru þeir
á borð girnilegar flíkur fyrir
næsta sumar.
Nýja vetrarlínan er væntanleg
von bráðar í verslanirnar Evu á
Laugavegi og Centrum í Kringlunni.
Hægt er að fylgjast með flottheitunum frá Custo Barcelona á
www.custo-barcelona.com

[

]

Afslöppun

er lykillinn að góðum vetri. Ef álagið fær aldrei að gleypa þig og líkaminn er alltaf í
góðu lagi ná haustpestirnar engum tökum á þér.

Mjúk d‡r fyrir gott málefni
Bangsar til styrktar Krabbameinsfélagi Íslands.
Mjúkir og sætir bangsar hafa
verið til sölu síðustu ár til
styrktar Krabbameinsfélagi Íslands. Í haust koma þeir í svörtum lit sem er einmitt tískulitur
vetrarins. Norræna fyrirtækið
Friendtex kom með hugmyndina
að böngsunum fyrir nokkrum
árum eftir að tveir sölufulltrúar
þess veiktust af krabbameini og
hefur það á tveimur árum safnað
rúmri milljón króna á Íslandi.
Hægt er að nálgast mjúkdýrin í
búð Friendtex í Síðumúla 13 eða
í Krabbameinshúsinu, Skógarhlíð 8, og kostar stykkið 500
krónur.

Hægt er að fá þrenns konar bangsa.

Verslunin Yggdrasill við Skólavörðustíg
hlaut viðurkenningu frá þekktasta lífræna
framleiðenda Evrópu.

Viðurkenning
frá lífrænum
framleiðanda
Fyrirtækið Rapunzel veitti versluninni Yggdrasil viðurkenningu fyrir vel
unnin störf.
Rúnar Sigurkarlsson og Hildur Guðmundsdóttir eru eigendur verslunarinnar Yggdrasils. Verslunin sérhæfir sig
í lífrænt ræktuðum vörum og hafa
meðal annars selt vörur frá þýska framleiðandanum Rapunzel. Á þrjátíu ára
afmælishátíð Rapunzel sem fram fór
um síðustu helgi hlutu Rúnar og Hildur
viðurkenningu frá framleiðandanum
fyrir öflugt starf og var Yggdrasill kjörinn besti sölufulltrúi ársins 2005.
Rapunzel selur vörur sínar til 42 landa
og miðað við höfðatölu eru Íslendingar
sú þjóð sem kaupir hvað mest af vörum þess.
Rapunzel framleiðir eingöngu lífrænt
ræktaðar vörur og hefur átt mikið
frumkvæði að því að kenna lífræna
ræktun á matvælum. „Rapunzel er
þekkt fyrir sína starfsemi og er
þekktasta fyrirtæki Evrópu í þessum
bransa,“ segir Rúnar: „Fólk kaupir vörur
fyrirtækisins vegna gæðanna og einnig
vegna þess sem það stendur fyrir og
hvernig starfseminni er háttað.“
Rapunzel er í náinni samvinnu við
þýsku þróunarhjálpina og er með samvinnuverkefni í þriðja heiminum og fer
hluti af hagnaði fyrirtækisins í að
byggja þar upp skóla og aðra grunnþjónustu.

02/$%26ÚRN GEGN KLØRVATNI
q ,AGAR STRAX ¤URRK
SVI¡A OG KLÉ¡A
q &YRIR MJÚG ¤URRA OG
VI¡KVMA HÞ¡

Við mælum
beinþéttni
Pantaðu tíma

í Lágmúla í síma 533 2308
Smáratorgi í síma 564 5600

q %NGIN lTUÉFER¡

SÓMABAKKAR

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

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

3KRÉ¡ LKNINGAVARA
6ÚRN Ó  KLST
&ST Ó APØTEKUM WWWCELSUSIS

Nánari uppl‡singar á somi.is

]

þú keypt liti og blað svo næsti litli listamaður sem kemur í heimsókn geti skapað
einhverja heimilisprýði. Eftir því sem litirnir eru betri og blöðin flottari getur þú búist
við betri útkomu.

MYND: PJETUR

[

Listaverk eftir börnin eru mesta prýði á hverju heimili. Ef þú átt ekki börn getur

ALLTAF Á FÖSTUDÖGUM

Þórdís lætur fara vel um sig heima í hægindum eftir danska hönnuðinn Börge Mogensen og tíkin Ransý á líka sitt horn.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

www.bergis.is

HAUST
2005
KOMIÐ

Opið frá 11-18 virka daga,
11-15 laugardaga.
Hlíðarsmára 11, Kópavogi s: 565 1504

Vill a› hlutir skapi
ﬂægindi og vellí›an
Þegar farið var fram á að fá
að skoða heimili Þórdísar
Zoëga, húsgagna- og innanhússarkitekts, nú í vikunni
vandaðist málið. Húsgögnin
hennar voru nefnilega flest á
leiðinni upp í Gerðuberg.
Heimilið hennar Þórdísar er frekar tómlegt þegar Fréttablaðsfólk
ber að enda sendiferðabíll að
renna úr hlaði með húsgögn til að
stilla upp í Gerðubergi. Þar verður opnuð sýning á verkum Þórdísar á laugardaginn, auk þess sem
hún situr fyrir svörum á Sjónþingi. Eitt gott horn er þó alveg
óhreyft. Í því er sófasett eftir
danska hönnuðinn Börge Mogensen og þar kveðst Þórdís oft láta
fara vel um sig. „Ég legg áherslu
á að hlutirnir sem maður hefur í
kringum sig veiti þægindi, gleði
og vellíðan og líka að þeir séu
þannig að þeir geti fylgt manni
það sem eftir er,“ segir hún og
kveðst aðhyllast húsmuni sem
hafi eitthvern persónuleika og
séreinkenni sem gefi þeim gildi.
Þórdís kom heim frá námi í
Danmörku 1981 og hefur starfað
hér á landi við sína iðn síðan, mest

fyrir innlendan markað. „Ég hef
unnið á teiknistofum þar sem
stórar byggingar hafa verið í
hönnun og séð um innréttingar í
þeim. Síðan hef ég verið með eigin teiknistofu og komið nokkrum
húsgögnum í framleiðslu, bæði
hér á landi og erlendis, þó meira
hér heima.“
Hún kveðst hafa unnið með alls
konar efni. „Mér finnst alltaf
gaman að nota náttúrulegt hráefni
eins og tré og ég hef notað steinbítsroð og selskinn sem stólaáklæði. Slíkir stólar fóru í fjöldaframleiðslu og ég held þeir fáist
enn í Sólóhúsgögnum,“ segir hún
brosandi. Hún lýkur lofsorði á
uppsetningu sýningarinnar í
Gerðubergi sem haldin er í tilefni
af fimmtíu ára afmæli Félags húsgagna- og innanhússarkitekta.
„Þarna eru ekki bara verkin sýnd,
heldur líka grunnurinn, hvaðan
hugmyndirnar koma og hver
manneskjan er á bak við verkin.
Það finnst mér mjög skemmtilegt
fyrirkomulag,“ segir hún að lokgun@frettabladid.is
um.

Uggi.

Sess er úr steinbítsroði.

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur
komnar aftur

Módel eftir Þórdísi. Sum hafa orðið að
framleiðsluvöru og önnur ekki.

Barnastóllinn Hnokki sem Þórdís hlaut
verðlaun fyrir.

Tekk - Kirsuberja - Hlynur
Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

Mímir heitir þessi hvíti höfðingi.

Stóllinn mosi eftir Þórdísi.

MYND: KRISTÍN BOGADÓTTIR
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Dömukvöld

Mikið úrval af
vönduðum og
fallegum silkitrjám

Hreinlega…

…ótrúleg verð!!!!
Sturtuklefar og
baðker í úrvali!

í kvöld 22.sept.
kl 20-23.
Opið hús með mat.
Verð kr. 850 + keramik.
Bókið núna.

Sæt blómaglös í bleiku og grænu. Fást í Glugganum.

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

www.sturta.is
allan sólarhringinn!
Símaþjónusta frá 10-19: 899-4567
Öll viðgerða/varahluta og
uppsetningaþjónusta fyrir hendi

Lífleg glös úr IKEA.

Líflegt drykkjarmál
Vekur heimilið til lífsins.
Ekki eru öll glös glær. Í
verslunum bæjarins er mikið úrval af litríkum og
mynstruðum glösum sem
lífga upp á heimilið og tilveruna. Falleg glös eru góð gjöf,
hvort sem hún er sjálfum
manni til handa eða ætluð öðrum. Einföld athöfn eins og að
drekka vatn getur orðið að
góðri stund ef glasið vekur
áhuga manns, auk þess sem falleg glös verða oft að skemmtilegu umræðuefni við matarborðið.

Dansandi doppur á glasi úr Kokku.
Grænt Leonardo-kampavínsglas úr
versluninni Í húsinu.

Marimekko-glas sem fæst í Marimekkoversluninni í Iðu.

Röndótt glös sem fást í Glugganum.

Þetta skemmtilega glas fæst í Kokku.

um heimilið }
Fótspegill
INNAN Á SKÁPHURÐ
Þeir sem hafa ekki pláss fyrir mannháan spegil í íbúðinni sinni og eiga
því örðugt með að sjá fótabúnað
sinn eða neðri hluta líkamans geta
fengið sér svokallaðan skóspegil
innan á skáphurð eða við útidyrahurðina, eða nánast hvar sem er. Þá
er hægt að virða fyrir sér kjólfaldinn
og skóna og ef dýr er á heimilinu
getur það skoðað sig í þeim spegli.

Fossháls 1 • sími 525 0800 • www.badheimar.is
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Systurnar Fjóla og Ingibjörg Marinósdætur eiga og reka verslunina Lene Bjerre.
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Gó› efni og gamaldags rómantík
Lene Bjerre er danskur hönnuður sem hefur fest sig í sessi
í Evrópu en vörur frá henni
fást í samnefndri verslun í
Bæjarlindinni.
Lene Bjerre er danskur hönnuður
sem byrjaði á því á áttunda áratugnum að handgera lampaskerma
úr fallegum efnum. Lampaskermarnir slógu rækilega í gegn og nú
er hönnun Lene Bjerre til sölu víða
um Evrópu. Systurnar Ingibjörg
og Fjóla Marinósdætur reka verslunina Lene Bjerre í Bæjarlind í
Kópavogi. „Helstu vörur okkar eru
frá danska fyrirtækinu Lene
Bjerre, sem framleiðir hágæðavörur sem passa inn á öll heimili,“
segir Ingibjörg. Þær systur heilluðust af framleiðslunni á sýningu
sem þær fóru á í Danmörku í febr-

Lene Bjerre hóf hönnunarferil sinn með
því að gera lampaskerma og von bráðar
bættust lamparnir sjálfir í hópinn.

Sérverslun með
kvensilfur

Þessi bangsi laumaðist til að leggja sig á
handklæðin mjúku en í versluninni má fá
ýmislegt fyrir yngstu kynslóðina.

úar, biðu ekki boðanna og opnuðu
verslunina um mánaðamótin aprílmaí. „Ég sá strax að þetta var
nokkuð sem ég hafði áhuga á, flottar vandaðar vörur úr mjög góðum
efnum.“
Þessi verslun er sú fyrsta á Íslandi sem sérhæfir sig í hönnun
Lene Bjerre og þar má meðal annars fá borðbúnað, dúka, gardínur,
púða, lampa og allt fyrir svefnherbergi og baðherberg svo eitthvað sé nefnt. Hægt er að hafa
allt heimilið í stíl, sama mynstrið
sem kallast á milli herbergja en
gamaldags rómantík og glæsileiki
er ráðandi í hönnuninni. Ingibjörg
segir að nú sé haustlínan að
streyma inn. „Núna eru brúnt og
svart ráðandi litir en annars kemur eitthvað nýtt á hverju hausti og
línurnar sem við erum með eru
alltaf til.“ Í versluninni er einnig
hægt að fá sæta bangsa og ýmsar
aðrar vörur fyrir börn, eins og
diska, glös og hnífapör. Ingibjörg
segir að versluninni hafi verið
tekið mjög vel, einkum þó af fólki
sem þekki hönnun og varning
Lene Bjerre annars staðar að.
„Fólk sem hefur búið í Danmörku
hefur komið hingað mikið að
kaupa hluti eins og handklæði því
það segir að handklæðin séu úr
svo góðu efni að það sé leitun að
öðru eins.“ ■

Hægt er að fá allt í stíl á baðherbergið,
meira að segja handklæðin og sloppana.

Stellin í Lene Bjerre eru afar falleg og
óvenjuleg að lögun.

Dúkar og munnþurrkur fást í miklu úrvali í
versluninni og allt í þessum gamaldags
rómantíska stíl.
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Margar gerðir af búningasilfri.
Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.
Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.
Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

IL TUCANO

lífstílsverslun
í miðbænum

Sérverslun
með húsgögn
og gjafavöru

Tryggvagata 11, 101 Reykjavík
Sími: 534 6100

ÞAÐ ER BÚIÐ AÐ FINNA UPP HJÓLIÐ
Íslenski Fjallahjólaklúbburinn hvetur Íslendinga til að nota
reiðhjól allan ársins hring. SJÁ BLS. 8

Skotveiðiblað
Veiðihornsins fylgir í dag

[ SÉRBLAÐ UM SKOTVEIÐI, HEILSU OG ÚTIVIST - FIMMTUDAGUR 22. SEPTEMBER 2005 ]

útiverublaðið
EFNISYFIRLIT

Stóraukinn áhugi á
kajakróðri
Félögum í Kayakklúbbnum sem verður 25 ára
í vetur hefur fjölgað mikið
síðustu ár.

BLS. 12

Yfir 800 gönguleiðir
á netinu
Á www.ganga.is er
kominn gagnagrunnur með
fjöldamörgum gönguleiðum
um Ísland.

BLS. 14

Aldrei meiri laxveiði
en í sumar
Sumarið 2005 er metár
í laxveiði. Búist er við að 5455 þúsund laxar verði komnir
á land.
BLS. 2

Reykingar unglinga
hér á landi fara
minnkandi
BLS. 6 Verkefnisstjóri skólafræðslu segir reykingar
grunnskólanema hafa
minnkað síðustu ár.
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Laxveiði aldrei meiri en í sumar
Sumarið 2005 er metár í laxveiði og því er spáð að endanleg veiði verði 55 þúsund laxar. Síðasta met var sett
1978. Þá gerðist það í fyrsta skipti í sumar að yfir 4.000
laxar veiddust í sömu ánni.

Klængshóll er í botni Skíðadals, sem gengur inn úr Svarfaðardal.

Áreitið skilið eftir
fyrir utan dalinn
Á Klængshóli í Skíðadal er rekin heilsutengd ferðaþjónusta sem felst í gönguferðum með náttúrutúlkun, jóga,
höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð og heimilislegu
fæði með áherslu á lífrænt hráefni.
Haustlitirnir klæða Skíðadalinn vel
og kyrrðin er allt að því áþreifanleg
þegar komið er inn í botn hans. Þar
er bærinn Klængshóll umlukinn
háum fjöllum Tröllaskagans. „Hér
er ekkert GSM-samband þannig að
gestir okkar skilja áreitið eftir utan
dalsins og geta sofnað við hjal bæjarlækjarins,“ segir Anna Dóra Hermannsdóttir brosandi. Hún er húsráðandi á staðnum ásamt manni
sínum Erni Arngrímssyni. Anna
Dóra er jógakennari og leggur
áherslu á hugleiðslu og Örn tekur
fólk í höfuðbeina-og spjaldhryggjarmeðferð, sem þykir góð
leið til efla heilsuna eftir veikindi
eða önnur áföll í lífinu. „Við erum
bara með gistingu fyrir ellefu
manns og yfir þennan árstíma einbeitum við okkur að einstaklingum,
pörum og litlum hópum,“ segir
Anna Dóra og upplýsir líka að þau
hjón vinni að því að fá umhverfisvottorð fyrir jörðina sína. „Við notum mikið af jurtum í fæðið, bæði
sem við ræktum sjálf og söfnum í
fjallinu,“ segir hún og tekur sem

dæmi að öll brauð séu heimabökuð
meðal annars með ýmsum grösum
úr náttúrunni.
Að Klængshóli er fimmtíu kílómetra
leið frá þjóðvegi 1 og 22 frá Dalvík.
„Stundum finnst mér þetta vera of
stuttur krókur en þó held ég að
hann sé bara hæfilegur,“ segir Anna
Dóra hugsandi. Hún segir þau hjón
hafa byrjað með venjulega gistingu
og morgunverð. „Svo fannst okkur
það ekki nógu skemmtilegt og vildum nýta okkar bakgrunn betur og
þennan einstaka stað,“ segir hún og
er nú beðin um að lýsa frekar því
sem hún kallar náttúrutúlkun í
gönguferðunum. „Þetta er aðferð
sem landverðir beita gjarnan í þjóðgörðum. Hjá mér felst hún í því að
ég fræði fólk ekki aðeins um örnefni í dalnum og mannlíf liðinna
alda heldur hjálpa því að upplifa
náttúruna og sjálft sig á dýpri hátt
en það á að venjast. Þar myndast
oft tengsl sem verða ekki rofin.
Þetta er meðal þess sem fólk er að
sækjast eftir þegar það ákveður að
dvelja hér í nokkra daga.“

„Menn eru orðnir meðvitaðri um
það en áður að veiðin er ekki sjálfgefin,“ segir Haraldur Eiríksson hjá
Stangveiðifélagi Reykjavíkur. Hann
segir að umgengni um laxveiðiár
hafi batnað mikið undanfarin ár og
álag á stofnana sé að minnka. „Til
að mynda hafa menn notað kvóta
og friðað fiskinn á ákveðnum
svæðum. Einnig er meira um að
menn sleppi veiddum laxi og þá
hefur maðkveiði að hausti víða verið hætt, en hún hjó mest í skörðin.“
Haraldur fullyrðir þó ekki að það sé

Veiðimaðurinn Stefán Cramer bítur hér
veiðiuggann af sex punda hrygnu sem
hann veiddi í Breiðdalsá.

meginástæðan fyrir betri afla. „Það
hlýtur eiginlega að vera að aðstæður í sjó hafi verið hagstæðar þessum árgöngum. Þetta gæti verið út
af hlýjum sjó og hlýjum sumrum
undanfarin ár.“ Hann segir lítið
hafa veiðst af stórlaxi í sumar og
því virðist sem nú hafi komið mjög
sterkur árgangur af fiski sem hefur
verið eitt ár í hafi. Það er ólíkt því
sem var á síðasta metári árið 1978,
en þá blönduðust saman tveir
sterkir árgangar af löxum sem
höfðu verið eitt og tvö ár í sjó, sem
er mjög sjaldgæft. Í dag veiðist hins
vegar jafnan lítið af tveggja ára
stórlaxi.
Haraldur segir árið í ár ekki endilega vera samanburðarhæft við
metárið 1978 þar sem ýmsir þættir
skekki myndina. „Það eru ekki
margar ár að skila neinni metveiði,“ segir hann. „Flestar árnar
eru svipaðar og árin á undan en
nokkrar ár að gera mun betur.“ Sérstaklega bendir hann á Rangárnar
þar sem yfir sex þúsund laxar hafi
veiðst í ár, en þar hafi engir laxar
verið á þeim tíma.
Afgerandi meiri veiði hefur þó verið í tveimur ám, Norðurá og ÞveráKjarará, en í þeim hefur veiðin
meira en tvöfaldast og meira veiðst

Haraldur Eiríksson sér um markaðs- og
sölumál hjá Stangveiðifélagi Reykjavíkur.

í þeim en nokkurn tíma fyrr. Þá
hefur það aldrei gerst fyrr en í sumar að yfir 4.000 laxar veiðist í einni
á hér á landi eins og nú hefur gerst
í Þverá-Kjarará.
Þá segir Haraldur að það hafi verið
sérstaklega gaman að sjá Elliðaána
stökkva upp. „Hún er jú ein af okkar ám. Hún hefur átt undir högg að
sækja en það eru teikn á lofti um
meiri laxagöngur en við höfum séð
síðustu níu ár.“ Hún á þó enn nokkuð í land að ná sinni eðlilegu veiði
eins og hún var áður en kýlaveikin
kom upp.
Haraldur segir fátt hafa verið meira
rætt milli laxveiðimanna en mikla
veiði í sumar og að menn spái því
að heildarveiðin þegar sumri lýkur
verði 54.000-55.000 laxar.

LAXVEIÐI Í STÆRSTU ÁNUM Í SUMAR
Laxveiðiá
Þverá-Kjarará
Norðurá
Elliðaárnar
Selá í Vopnafirði
Eystri-Rangá
Grímsá og Tunguá
Haffjarðará
Laxá í Dölum
Laxá í Leirársveit
Laxá í Aðaldal
Vatnsdalsá
Blanda
Laxá í Kjós
Hofsá í Vopnafirði
Víðidalsá
Ytri-Rangá
Langá
Miðfjarðará

14. sept í ár*
4.044
3.138
948
2.252
3.889
1.310
1.291
1.717
1.088
1.014
1.025
1.611
1.520
1.846
1.682
2.452
1.809
1.466

veiði 2004
1.364
1.386
644
1.691
3.152
1.101
1.133
1.537
984
937
965
1.538
1.502
1.864
1.770
2.930
2.242
2.268

breyting
196%
126%
47%
33%
23%
19%
14%
12%
11%
8%
6%
5%
1%
-1%
-5%
-16%
-19%
-35%

magnbreyting
2.680
1752
304
561
737
209
158
180
104
77
60
73
18
-18
-88
-478
-433
-802

meðalveiði 1995-2004
1.614
1.727
638
1.208
2.237
1.322
773
1.022
1.044
1.087
717
984
1.134
1.142
910
1.417
1.661
996

34.102

29.008

HEIMILD: WWW.ANGLING.IS
*ATH: VEIÐI ER EKKI LOKIÐ Í FLESTUM ÁNNA OG BÚAST MÁ VIÐ EINHVERRI AUKNINGU Í HAUST.

120.000 gestir heimsóttu Nauthólsvík í sumar
Örn og Anna Dóra tvinna saman heimilislega stemningu, heilsueflingu og útivist á
Klængshóli.

ÁLÍKA MARGIR GESTIR KOMU TIL NAUTHÓLSVÍKUR Í SUMAR OG UNDANFARIN SUMUR.
„Sumarið var mjög fínt í Nauthólsvík,“ segir Óttar Hrafnkelsson, sem
var annar umsjónarmanna Ylstrandarinnar í Nauthólsvík í sumar. Hann segir að aðsóknin hafi
verið svipuð og síðastu sumur, um
120.000 manns.
Óttar tekur þó fram að ekki sé um
neitt kerfi að ræða sem geri mönnum kleift að fylgjast með aðsókninni. Starfsmennirnir telji hins veg-

Nauthólsvíkin á góðum degi í sumar.

Óttar Hrafnkelsson í Nauthólsvíkinni.

ar saman gestina á ströndinni
tvisvar á dag og því viti menn
gestafjöldann nokkuð nákvæmlega.
Að sögn Óttars er það ekki markmið
í sjálfu sér að fá sem flesta gesti í
Nauthólsvík, enda ekki innheimt
gjald fyrir komuna. „Það hefur þó
verið rukkað í búningsklefa, en það

var ekki gert í sumar.“ Það eina sem
fólk er rukkað fyrir er geymsla á
fötum. „Það sem við bjóðum upp á
er sandur og vatn. Þetta er þarna og
fólk getur komið ef það vill,“ segir
Óttar. „Síðan bjóðum við líka upp á
allt það sem íslensk veðrátta hefur
upp á að bjóða.“
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Verðum að viðhalda rjúpnastofninum
Um miðjan næsta mánuð hefjast veiðar á rjúpu aftur eftir tæpra tveggja ára hlé. Stofninn hefur rúmlega þrefaldast en
þó biður umhverfisráðherra veiðimenn að gæta hófs.
„Mín tilmæli til skotveiðimanna
eru þau að þeir vandi sig í umgengni við rjúpuna og landið og
láta ekki græðgina ráða för,“ segir
Sigríður Anna Þórðardóttir umhverfisráðherra. Hún hefur sem
kunnugt er gefið út reglugerð sem
felur í sér leyfi til veiða á rjúpu á
tímabilinu 15. október til 30. nóvember. Það er þremur vikum styttri
veiðitími en áður var. Einnig er
sölubann í gildi á rjúpu og rjúpnaafurðum og þar með er veiðimönnum óheimilt að skjóta rjúpu í
atvinnuskyni og selja fuglinn til

verslana og veitingastaða. Sigríður
Anna segir sölubannið sett til að
koma í veg fyrir magnveiði og hefur hún sterka trú á að það skili árangri í að viðhalda rjúpnastofninum. „Ég hef hvatt veiðimenn til að
gæta hófs. Við leggjum mikla
áherslu á að veiðarnar verði sjálfbærar, sem þýðir að það má ekki
ganga á stofninn. Það skiptir öllu
máli,“ segir hún. Náttúrufræðistofnun Íslands telur veiðina ekki
mega fara yfir 70.000 fugla og
ráðherrann segir nauðsynlegt að
fara eftir þeim ráðleggingum. „Það

Ein er upp til fjalla.

byggist að sjálfsögðu á viðhorfi
veiðimannanna sjálfra og að þeir
fari eftir lögum og reglum,“ segir
Sigríður Anna og nefnir líka að
fleira tengist veiðunum eins og
akstur utan vega sem vissulega sé
bannaður. Hún er bjartsýn á að aðgerðir stjórnvalda skili tilætluðum
árangri svo rjúpan hvíta fái áfram
að eiga sinn sess í íslenskri náttúru. „Þau viðbrögð sem ég hef
fengið fyrir okkar ákvörðunum í
sambandi við veiðarnar eru mjög
góð enda höfum við vandað til
verka,“ segir hún að lokum.

Sigríður Anna biður rjúpnaveiðimenn að
gerast ekki of stórtækir og ganga um náttúruna af virðingu.

Guðrún hvetur Reykvíkinga til að nýta sér betur kyrrðina á útivistarsvæðum í eða við borgina, eins og til dæmis í Heiðmörk, sem hér
sést, Elliðaárdal og Grasagarðinum.

Halldóra 20 kg

Rósalind 16 kg

Viltu... minna hungur, meiri fitubrennslu,
meiri líkamsmótun... Árangur... ??

www.heilsufrettir.is/hm

Aloe Vera heilsunar vegna

Erum með þennan frábæra heilsudrykk
sem gefur aukið úthald og vellíðan.
Aloe vera styrkir ónæmiskerfið og hefur
reynstvel við húð og maga vandamálum
www.aloe.verslunin.net sjálfstæður dreifingaraðili á
Forever Living Products sími: 8696448

Hreyfing bætir ekki aðeins
þolið heldur líka geðheilsuna. Svo virðist sem hreyfing hafi áhrif á boðefnakerfið í heilanum sem þunglyndi á rætur sínar í.
„Hreyfingin skiptir mjög miklu máli
fyrir geðheilsuna og útivera er
mjög góð,“ segir Guðrún Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri Geðræktar – Lýðheilsustöðvar. „Við
áttum okkur ekki alltaf á því hve
stutt er að fara til að komast í
kyrrðina og rólegheitin hérna rétt
við borgarmörkin og reyndar innan
þeirra líka. Við höfum mjög fín útivistarsvæði við bæjardyrnar, til
dæmis Grasagarðinn, Elliðaárdalinn og Heiðmörk.“
Guðrún rifjar upp ráðstefnu sem
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands hélt í samstarfi við Landlæknisembættið, menntamálaráðuneytið og Lýðheilsustöð í vor. Yfirskrift ráðstefnunnar var: Heilbrigð
sál í hraustum líkama. Áhrif hreyfingar á andlega líðan. „Meðal þess
sem kom fram þarna var að hreyfing, þó ekki sé nema í litlum mæli
á hverjum degi, hefur mjög góð
áhrif á andlega líðan.“ Þó það sé
ekki vísindalega sannað segir Guðrún vísbendingar vera til um það að

FRÉTTABLAÐIÐ/EÓL

Díana 18 kg

Hreyfing skiptir miklu
máli fyrir geðheilsuna

Guðrún Guðmundsdóttir hjá Geðrækt segir hreyfingu skipta öllu máli fyrir geðheilsuna.

hreyfingin hafi áhrif á boðefnakerfið í heilanum sem þunglyndi á rætur sínar að rekja í. „Við vitum líka
öll að þegar við hreyfum okkur líður okkur betur.“ Hún minnir á að
fimmta geðorðið af geðorðunum tíu
er: „Hreyfðu þig daglega, það léttir
lundina.“
Þá segist Guðrún vera skotin í hugtakinu „ávísun á hreyfingu“ sem
felur í sér að fagfólk í þessum geira
ávísi á hreyfingu sem hluta af meðferð, rétt eins og vísað er á lyf. „Við

endurhæfingu eftir til dæmis innlagnir á geðdeildir er alltaf lögð
áhersla á hreyfingu sem hluta endurhæfingarinnar.“
Guðrún segir hreyfinguna alls ekki
þurfa að vera mikla, þó það henti
sumum. „Öll hreyfing er góð svo
lengi sem þér líður vel með það,“
segir hún. „Það er betra að byrja
hægt og taka lítil skref í einu því
það má alltaf bæta við, frekar en að
setja markið of hátt og gefast upp.“
Hún segir gott að hafa það í huga
að nota aðstæðurnar hverju sinni
til að hreyfa sig. „Það má leggja
bílnum lengra frá og labba þaðan í
vinnuna frekar en að leggja honum
rétt hjá. Það má nota stigann frekar en lyftuna. Og það er hreyfing að
ryksuga.“
Sjálf fer Guðrún í sund alla morgna
og er þar í hópi fólks sem kemur
reglulega. „Mikið af þessu er eldra
fólk sem þrátt fyrir að vera hætt að
vinna rífur sig upp á morgnana til
að mæta í sund. Einn þeirra er rúmlega níræður maður sem kemur á
hverjum degi af því honum finnst
þetta hafa svo góð áhrif á sig.“
Guðrún segir að þarna sé félagsskapur og það sé líka hluti af þessu.
„Við getum aldrei aðskilið hið andlega, líkamlega og félagslega. Það
spilar allt saman og ef brestir koma
í einn þessara þátta er það fljótt að
hafa áhrif á hina.“
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Verðmæti veiða í Skaftárhreppi
kann að vera milljarður króna
Nýleg hagfræðirannsókn bendir til þess að verðmæti sjóbirtingsveiða í Skaftárhreppi sé
575-1.150 milljónir króna fyrir samfélagið. Upplýsingar voru fengnar frá bæði veiðimönnum og veiðileyfasölum.
Niðurstaða hagfræðirannsóknar á
verðmæti veiða á sjóbirtingi í
Skaftárhreppi er sú að veiðin sé
575-1.150 milljóna virði fyrir
samfélagið. Samanlagður ábati
veiðimanna og landeiganda af
þeim á hverju ári er 46 milljónir.
Ragnheiður Jónsdóttir, nemandi
við hagfræðiskor Háskóla Íslands,

vann rannsóknina með Sigurði Jóhannessyni hagfræðingi.
Skaftársvæðið er einstakt hér á
landi vegna sjóbirtings sem gengur upp árnar að vori og niður þær
að hausti. Um þrjátíu veiðisvæði
eru í sveitarfélaginu og í sumum
tilvikum selja landeigendur veiðileyfi á þau en á stærri svæðunum

Ragnheiður Jónsdóttir hagfræðinemi útskýrði rannsóknina og kynnti niðurstöður hennar
á hádegisfundi í Odda í síðustu viku.

eru aðrir aðilar með þau.
„Við ákváðum að reikna út frá
hugmyndinni um notagildi,“ segir
Ragnheiður. Hún ræddi við alla
veiðileyfasala í hreppnum og fékk
upplýsingar um fjölda seldra
stangardaga, fjölda veiðimanna á
stöng, verð á veiðileyfum og
kostnað. Hagnaður þeirra af veiðunum reyndist vera um þrjátíu
milljónir á ári. Þá var spurningalistum dreift í veiðihús í hreppnum
þar sem veiðimenn voru spurðir
um fjölda í bíl, tilgang ferðarinnar
og heildarkostnaðinn við ferðina.
Til að meta ábata veiðimannanna
af veiðunum notaðist Ragnheiður
við það sem hún kallar ferðakostnaðaraðferð. „Við skiptum markaðnum fyrir veiðarnar í svæði og
reiknum út ferðakostnað fyrir
hvert svæði fyrir sig.“ Svæðin
miðuðust við fjarlægðina frá
veiðisvæðinu. „Síðan teljum við
gesti frá hverju svæði fyrir sig og
fáum fjölda þeirra miðað við
hverja þúsund íbúa á því svæði. Þá
sjáum við ferðatíðnina miðað við
ferðakostnað og getum mælt eftir-

Það er fleira verðmætt í Skaftársveit en margur hyggur.

spurnina út frá því, og þannig
metið neytendaábatann.“ Hann
reyndist vera um sextán milljónir
á ári og samanlagður ábati neytenda og landeigenda og veiðimanna er því um 46 milljónir
króna á ári.
Verðmætið er síðan reiknað út frá
þeirri tölu. Á hádegisfundinum
sýndi Ragnheiður niðurstöðu sem
er miðuð við 4, 6, og 8 prósenta
reiknivexti og samkvæmt því er
verðmæti veiðanna 1.150, 767 eða
565 milljónir króna fyrir samfélagið, þannig að fyrirtæki sem væri
1150 milljóna króna virði og eigendur þess gerðu 4 prósenta arðsemiskröfu ætti þá að greiða 46
milljónir út í arð á ári.

VERÐMÆTI VEIÐANNA Í MILLJÓNUM KRÓNA
Reiknivextir
Ábati veiðimanna
Ábati landeigenda
4%
400
750
6%
267
500
8%
200
375

Þessum sjóbirtingi var landað í Tungufljóti í
Vestur-Skaftafellssýslu.

Alls
1150
767
575

Reykingar unglinga í grunnskólum
fara minnkandi hér á landi
Síðustu árin hefur dregið mikið úr reykingum unglinga í grunnskólum hér á landi. Aðeins tólf prósent nemenda í tíunda bekk reyktu daglega á síðasta ári. Dregið hefur úr
hræðsluáróðri og meira er lagt upp úr sjálfsstyrkingu unglinga og þeim kennt að taka
afstöðu og standa við hana.
„Mikill meirihluti unglinga reykir
ekki. Við eigum svo mikið af flottum krökkum,“ segir Hildur Björg
Hafstein, verkefnisstjóri skólafræðslu hjá Lýðheilsustöð. Hún
segir marga unglinga í dag vita vel
hver skaðsemi reykinga geti verið,
en hópþrýstingurinn sé oft mjög
mikill. Hún telur fulla ástæðu til að
byrja fræðsluna snemma. „Nikótínið er mjög ávanabindandi og hefur
enn sterkari áhrif á líkama sem enn
eru að stækka og þroskast. Það
getur því gerst mjög hratt hjá unglingum að fikt breytist í ávanabindandi reykingar,“ segir Hildur.
„Hvert einasta ár sem þú frestar því
að byrja dregur það úr líkunum á
því að þú byrjir á einhverju öðru.
Um leið og þú ert kominn yfir einn
þröskuld verður svo miklu auðveldara að fara yfir þann næsta.“
Mikið hefur dregið úr reykingum
unglinga hér á landi. Til að mynda
reyktu tólf prósent unglinga í tíunda bekk daglega árið 2004 samanborið við fjórtán prósent árið
2003. Einnig má nefna að íslenskir
unglingar voru í fjórða neðsta sæti
í samevrópskri könnun á reykingum unglinga árið 2003.
Lýðheilsustöð tók á síðasta ári við
tóbaksfræðslu í grunnskólum af
Krabbameinsfélagi Reykjavíkur.
Fræðslan er að mörgu leyti byggð
á sama áróðri og Krabbameinsfélagið hafði verið að flytja en það
var með námsefni að norskri fyrirmynd sem hét „Sköpum reyklausa
kynslóð“. Þar er stílað inn á unglinga í 6.-10. bekk í grunnskólum
landsins. Ýmsar breytingar hafa

Nokkur ungmenni sjást hér reykja á kaffihúsi.

verið gerðar á tóbaksfræðslu fyrir
unglinga og hinn svokallaði
hræðsluáróður hefur minnkað til
muna. Fræðsla um skaðsemi tóbaks
er þó enn mikil en einnig er lagt
upp með sjálfsstyrkingu og hvern-

Hildur Björg Hafstein segir stóran meirihluta íslenskra unglinga ekki reykja.

ig standast megi hópþrýsting.
Samkeppnin Reyklaus bekkur, sem
haldin hefur verið í sjö ár í grunnskólum landsins, hefur hjálpað
mörgum unglingum að standast
hópþrýstinginn. Einnig er unglingum landsins kennt að taka afstöðu
fyrir fram og standa við hana.
Ýmsar umræður fara fram, til að
mynda um markaðssetningu á tóbaki, hverjir reykja og fleira.
Að sögn Hildar eru foreldrar mjög
vakandi í þessum málum. Þeir vilji
hiklaust fá að vita hvort börn
þeirra séu byrjuð að reykja og vilji
gera allt sem þeir geti til að koma í
veg fyrir að svo fari.

tmhusgogn.is

Jensen - bara vellíðan

Opi›: Mán. - fös. 10.00 - 18.00

•

Laugard. 11.00 - 16.00
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Sólver fer allra sinna ferða hjólandi.

Það er búið að finna upp hjólið!
ÍSLENDINGAR HAFA EKKI TILEINKAÐ SÉR HJÓLREIÐAR Í SAMA
MÆLI OG MARGAR AÐRAR ÞJÓÐIR EN ÞÓ ERU ÞEIR TIL SEM
FARA ALLRA SINNA FERÐA HJÓLANDI ALLT ÁRIÐ UM KRING.
Það þarf bara að vera með búnað við hæfi á veturna,“ segir Sólver H. Sólversson Guðbjargarson, formaður Íslenska Fjallahjólaklúbbsins. Fjallahjólaklúbburinn er áfram um það að sem flestir Íslendingar taki upp þann lífsstíl
að fara allra sinna ferða hjólandi, allan ársins hring. „Við þurfum að vera með
góð nagladekk, ljós og bretti. Fatnaðurinn þarf að vera regn- og vindþéttur
og það er mjög mikið atriði að vera með skóhlífar. Það er skylda að vera með
hjálm og svo þurfum við því miður að vera með rykgrímu. Nagladekk á
venjulegum ökutækjum spæna upp malbikið og rykið er svo fínt að það getur farið í lungun á hjólreiðafólki.“
Íslenski Fjallahjólaklúbburinn stendur fyrir skipulögðum hjólreiðaferðum á
sumrin. Sólver segir að klúbburinn sé hins vegar ekki með skipulagðar ferðir
yfir veturinn. Áróðurinn fyrir hjólreiðum allt árið snúist meira um að hjólið sé
notað sem samgöngutæki innanbæjar.
Sólver segir að hjólreiðar séu mjög þægilegur ferðamáti og góðar fyrir heilsuna. „Það hefur margsýnt sig að heilsufarslegur ávinningur af hjólreiðum er
mjög mikill.“ Hann bendir á að á síðunni www.icebike.net sé hægt að lesa
sér til um vetrarhjólreiðar og að hverju þurfi að huga í tengslum við þær.

Útivistarræktin að verða tíu ára
Í nærri tíu ár hefur hópur fólks komið saman tvisvar í viku, á mánudags- og fimmtudagskvöldum, til að ganga sömu leiðirnar. Yfir sumarið fara menn líka út úr bænum á miðvikudagskvöldum.
„Þetta er ókeypis og allir eru velkomnir, hvort sem þeir eru félagsmenn í Útivist eða ekki,“ segir
Gunnar Hólm Hjálmarsson, varaformaður Ferðafélagsins Útivistar,
sem hefur haldið utan um Útivistarræktina frá upphafi. „Þetta er vettvangur fyrir fólk til þess að hreyfa
sig og til að hittast og spjalla.“ Útivistarræktin hóf göngu sína í byrjun október árið 1995. „Það verður
haldið upp á afmælið með pompi
og prakt einhvern tímann í seinni
hluta október,“ segir Gunnar.
Útivistarræktin var á sínum tíma
stofnuð á vegum ferðanefndar Útivistar en í dag er félagsskapurinn
deild í Útivist. Menn þurfa ekki að
vera félagsmenn í Útivist til að taka
þátt, en ekki er óalgengt að þeir
sem byrja að taka þátt í göngunum
verði félagsmenn í kjölfarið.
„Við göngum tvisvar í viku allt
árið, á mánudögum og fimmtudögum og byrjum klukkan sex,“ segir
Gunnar. „Á mánudögunum göngum við í Elliðaárdalnum og á
fimmtudögunum förum við frá
göngubrúnni á Kringlumýrarbraut,
við Fossvoginn, út í Skerjafjörð, út

Gunnar Hólm Hjálmarsson ásamt fleirum úr Útivistarræktinni.

undir Ægisíðu og aftur til baka.
Þetta hafa verið sömu leiðirnar
árum saman.“ Leiðirnar eru um sex
og hálfur kílómetri og er gönguferðin rúm klukkustund. „Yfir sumarið, frá apríl fram í september,
bætast miðvikudagskvöldin við. Þá
förum við út úr bænum á eigin bíl-

Útivistarræktin leggur af stað í Elliðaárdalnum.

um og göngum á eitthvert fjall eða
annað. Þá er kannski gengið í þrjá
klukkutíma.“ Mun fleiri taka þátt í
þessum sumarferðum, stundum
jafnvel hundrað manns.
Gunnar segir jafnan mikla endurnýjun í gönguhópnum, þó sumir
hafi verið þarna ár eftir ár. „Ég þori
ekki að fara nákvæmlega út í það,
en það gætu nokkur þúsund manns
hafa tekið þátt í göngum Útivistarræktarinnar frá því að þær hófust.“
Hann segir göngumenn jafnan hafa
verið á öllum aldri.
Þá segir Gunnar eina göngu vera
farna á árinu á öðrum vikudegi, en
það er þegar sumargöngunum á
miðvikudagskvöldum lýkur. „Við
köllum hana Laugavegsgöngu,“
segir Gunnar. Þá hittast göngumenn sumarsins á föstudagskvöldi
í húsnæði Útivistar á Laugavegi og
ganga þaðan eftir Laugaveginum
niður í bæ á einhvern skemmtistaðinn. „Það er engin ábyrgð tekin á fólki í þessari ferð,“ segir
Gunnar. „Það verður að bjarga sér
heim sjálft.“

Mikið úrval af
felubirgjum
Rúllubaggar frá
Ameristep

Einn af þremur heitum pottum Húsavíkurlaugar verður með ómenguðu heitu saltvatni úr borholum á Húsavíkurhöfða.

Heilsulind rétt utan við Húsavík

Mest selda
felubirgi heims
Finisher frá
Avery Outdoors.

Hvergi á Íslandi hefur fundist eins létt vatn og á Húsavíkurhöfða. Það þykir verka vel á
húð og liði og nú er Húsavíkurlaug að verða að heilsubaðstað.
Gæsa- og anda
æfingatæki frá
Cass Creek

Síðumúla 11 / 108 Reykjavík / Sími: 588 6500 & 844 7000
utivistogveidi@utivistogveidi.is / www.utivistogveidi.is

„Við erum með heilsulind hér við
bæjardyrnar og það er verið að
leggja vatn úr henni í alla þrjá pottana, laugina og gufuna. Einn pottinn ætlum við að hafa með ómenguðu vatni af höfðanum, sleppa því
að nota klór og láta renna þeim
mun örar í gegnum pottinn,“ segir
Sveinn Rúnar Arason, forstöðumaður Sundlaugar Húsavíkur. Hann
segir marga bíða eftir heilsuböðunum í bænum og er ekki í vafa um að
þau muni laða fólk lengra að. „Hér
er viss hópur sem hefur lagt það á

sig í ellefu ár að fara upp á Húsavíkurhöfða og baða sig þar við mjög
frumstæðar aðstæður til að halda
niðri sínum heilsufarsvandamálum
og það segir manni að eitthvað sé í
þetta varið,“ segir hann.
Þrjár borholur voru boraðar á
Húsavíkurhöfða fyrir mörgum
árum. Þá var meiningin að leggja
vatnið í hús til upphitunar en steinefnin í því reyndust óholl fyrir efnin í rörunum. Hvergi á landinu er
vatn með slíkt samsætuhlutfall og
hefur verið dregin sú ályktun að

það sé eldra en frá síðustu ísöld.
Sagt er að því svipi til vatns sem er
að finna í þekktum heilsubaðstöðum í Evrópu, til dæmis Baden
Baden, en þangað sækir fólk sér
heilsubót vegna gigtar, húsvandamála og öndunarvegssjúkdóma.
Sveinn Rúnar segir bæjaryfirvöld
stefna að því að byggja upp allsherjar líkamsræktarstöð á lóð sundlaugarinnar. Sérstaða Húsavíkur
liggi þó öðru fremur í efnasamsetningu jarðhitavatnsins og lækningamætti þess.
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#FOFMMJ/PWB$BNPwF§BwIMBVQ
"VLB¢SFOHJOHBS4UB§HSFJUUB§FJOT
F§BB§FJOTÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU IFJMEBSWFS§

#FOFMMJ$PNGPSU4WÚSUQMBTUTLFGUJwIMBVQ
¢SFOHJOHBSPHUBTLB4UB§HSFJUUB§FJOT
F§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU IFJMEBSWFS§

#FOFMMJ$FOUSP)OPUVTLFGUJwIMBVQ
¢SFOHJOHBSPHUBTLB4UB§HSFJUUB§FJOT
F§BB§FJOT ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU IFJMEBSWFS§

#FOFMMJ.POUFGFMUSP#FDDBDDJB
-ÏUUBTUB#FOFMMJCZTTBO B§FJOTLH'SÈCSWBMLPTUVSÓSKÞQOBWFJ§JOB
F§BÈIFJ§BSHTwIMBVQ)OPUVTLFGUJ4UB§HSFJUUB§FJOT
F§BB§FJOT ÈNÈOV§JÓNÈOVJ§WBYUBMBVTU IFJMEBSWFS§  

#FOFMMJ4VQFS#MBDL&BHMFwIMBVQ
¢SFOHJOHBSPHUBTLBGZMHJS4UB§HSFJUUB§FJOT 
F§BB§FJOT ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU IFJMEBSWFS§ 

#FOFMMJ4VQFS#MBDL&BHMFDBNPwIMBVQ
¢SFOHJOHBSPHUBTLB4UB§HSFJUUB§FJOT 
F§BB§FJOT ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU IFJMEBSWFS§ 

#FOFMMJ$SJP'MBHHTLJQJ§GSÈ#FOFMMJwIMBVQ¢SFOHJOHBS 
ØMBSGFTUJOHBSPHUBTLB&JOGBMMFHBTUBCZTTBOÈNBSLB§OVN
4UB§HSFJUUB§FJOT F§BB§FJOT ÈNÈOV§JÓNÈOV§J 
WBYUBMBVTU IFJMEBSWFS§  

½MMTLPUWPQOFSVUJMÓTLPUWFJ§JEFJME7FJ§JIPSOTJOTÓ4Ó§VNÞMB
FONJOOBÞSWBMBGTLPUWPQOVNFSÓ7FJ§JIPSOJOV)BGOBSTUSUJ
&JOOJHFSIHUB§GFTUBLBVQÈTLPUWPQOVNÓOFUWFSTMVO7FJ§JIPSOTJOT
4KÈOÈOBSJMFJ§CFJOJOHBSVNIWFSOJHTÞBGHSFJ§TMBGFSGSBNÓ
WFJ§JCÞ§JOOJ¢JOOJÈOFUJOV WFJEJIPSOJEJT



XXXWFJEJIPSOJEJT

NÈOB§BWBYUBMBVTBSBGCPSHBOJS
EBSBB§FJHOBTUHØ§BCZTTV
NÈOB§BWBYUBMBVTVNBGCPSHVOVN4LKØTUVÓ7FJ§JIPSOJ§TUSBYÓEBH
4BWBHFSJGnBSOJSIBGBTMFHJ§ÓHFHOÈ¶TMBOEJFOEBOÈLWNJSSJGnBSÈNKÚH
HØ§VWFS§J"MMJSTUØSV4BWBHFSJGnBSOJSFSVCÞOJSvBDDVUSJHHFSTFN4BWBHF
¢SØB§JPHIFGVSFJOLBMFZmÈ7FJ§JIPSOJ§Câ§VSHPUUÞSWBMBGSJGnVNGSÈ
4BWBHFÓâNTVNLBMJCFSVN
4BWBHF'91
4WBSUQMBTUTLFGUJPHCMÈNB§IMBVQ
"DDVUSJHHFS4JNNPOTTKØOBVLJY 
ÈTFUUVSPHHSØGTUJMMUVSÓWFSLTNJ§KV
7FS§B§FJOTF§BB§FJOTÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF(91
4WBSUQMBTUTLFGUJPHSZ§GSÓUUIMBVQ
"DDVUSJHHFS4JNNPOTTKØOBVLJY ÈTFUUVSPHHSØGTUJMMUVSÓWFSLTNJ§KV
7FS§B§FJOTF§BB§FJOT ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF.BSL**'$BNPDBM
$BNPTLFGUJ CMÈNB§IMBVQTLPUBNBHBTÓO
"§FJOT F§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF(91)OPUVTLFGUJPH
CMÈNB§IMBVQ"DDVUSJHHFS
4JNNPOTTKØOBVLJY ÈTFUUVSPHHSØGTUJMMUVSÓWFSLTNJ§KV
7FS§B§FJOTF§BB§FJOT ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF.BSL**'DBM
4WBSUQMBTUTLFGUJ CMÈNB§IMBVQTLPUBNBHBTÓO
"§FJOTF§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF.BSL**(DBM
)OPUVTLFGUJ CMÈNB§IMBVQTLPUBNBHBTÓO
"§FJOTF§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF(NBHOVN)OPUVTLFGUJ
TLPUBNBHBTÓO"§FJOT
F§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF.BSL**'7DBM4WBSUQMBTUTLFGUJ 
CMÈNB§ ¢VOHUIMBVQTLPUBNBHBTÓO
"§FJOTF§BB§FJOT ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF'74491NBHOVN1MBTUTLFGUJ 
SZ§GSÓUUIMBVQ4JNNPOTTKØOBVLJ"§FJOT 
F§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF3'744$BM).3
1MBTUTLFGUJ SZ§GSÓUU ¢VOHUIMBVQ
TLPUBNBHBTÓO"§FJOT F§B 
ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF3(7$BM).3
)OPUVTLFGUJ CMÈNB§ ¢VOHUIMBVQTLPUBNBHBTÓO
"§FJOT F§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4BWBHF3#744$BM).3
-ÓNUSÏTTLFGUJ SZ§GSÓUU ¢VOHUIMBVQTLPUBNBHBTÓO
"§FJOTF§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

'ZSTUV3VHFSSJGnBSOJSFSVOÞLPNOJSÓ7FJ§JIPSOJ§
7J§LZOOVN3VHFSSJGnBOBNF§TUPMUJ
FO¢FTTNÈHFUBB§5BSHFU(SFZSJGmMMJOOWBS
WBMJOOSJGmMMÈSTJOTÓ#BOEBSÓLKVOVNÈSJ§

3VHFS4UBOEBSE)OPUVTLFGUJPHCMÈNB§IMBVQ
½SZHHJTMÈTPHTKØOBVLBGFTUJOHBSGZMHKB
"§FJOT F§BB§FJOT ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

3VHFS5BSHFU(SFZ
-ÓNUSÏTTLFGUJ ¢VOHU SZ§GSÓUUIMBVQ
½SZHHJTMÈTPHTKØOBVLBGFTUJOHBSGZMHKB
"§FJOTF§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

3VHFS3.1NBHOVN
4WBSUQMBTUTLFGUJ SZ§GSÓUUIMBVQ
TLPUBNBHBTÓO ÚSZHHJTMÈTPHTKØOBVLBGFTUJOHBSGZMHKB
"§FJOT F§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

3VHFS"MM8FBUIFS
1MBTUTLFGUJPHSZ§GSÓUUIMBVQ
½SZHHJTMÈTPHTKØOBVLBGFTUJOHBSGZMHKB
"§FJOT F§BB§FJOT ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

3VHFS3.NBHOVN
)OPUVTLFGUJ CMÈNB§IMBVQTLPUBNBHBTÓO 
ÚSZHHJTMÈTPHTKØOBVLBGFTUJOHBSGZMHKB
"§FJOT F§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

3VHFS7.#;NBHOVN
-ÓNUSÏTTLFGUJ SZ§GSÓUUIMBVQTLPUBNBHBTÓO 
ÚSZHHJTMÈTPHTKØOBVLBGFTUJOHBSGZMHKB
"§FJOT F§B ÈNÈOV§JÓNÈOV§J WBYUBMBVTU

4FMMJFS#FMMPU
SJGmMTLPUÓNÚSHVN
LBMJCFSVNÈ
HØ§VWFS§J

!2.!23/.4+ q %-5  

6I¡ VÚ¡VA
OG LI¡VERKJUM

$ÓKLØFENAK TVÓETâLAMÓN   MGG

6OLTAREN %MULGEL ER NOTA¡ SEM STA¡BUNDIN ÞTVORTIS ME¡FER¡ VI¡ VÚ¡VA OG LI¡VERKJUM ,Yl¡ MÉ EKKI BERA É SKRÉMUR OPIN SÉR E¡A É EXEM VARIST SNERTINGU VI¡ AUGU OG SLÓMHÞ¡IR NOTIST EINUNGIS ÞTVORTIS OG MÉ ALDREI TAKA INN  ME¡GÚNGU SKAL ÉVALT LEITA RÉ¡A LKNIS
E¡A LYFJAFR¡INGS É¡UR EN LYl¡ ER NOTA¡ ¤Ø SKAL ¤A¡ EKKI NOTA¡ É SÓ¡ASTA ¤RI¡JUNGI ME¡GÚNGU ,ÓTIL HTTA ER É OFSKÚMMTUN VEGNA ÞTVORTIS NOTKUNAR LYFSINS ,ESA SKAL VANDLEGA LEI¡BEININGAR É UMBÞ¡UM OG FYLGISE¡LI 'EYMI¡ ¤AR SEM BÚRN HVORKI NÉ TIL NÏ SJÉ
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Aldrei fleiri hreindýr veidd
HREINDÝRAVEIÐITÍMABILINU LAUK 15. SEPTEMBER SÍÐASTLIÐINN. ALLS VORU FELLD 754 DÝR, SEM ER MEIRA EN Á
SÍÐASTA ÁRI, ÞRÁTT FYRIR AÐ VEÐURFAR VÆRI MUN VERRA Í SUMAR.

Hér sést erlendur veiðimaður sem Reimar leiðbeindi með fallegan hreindýrstarf.

„Veiðin var að mörgu leyti erfið,“ segir Reimar Ásgeirsson, leiðsögumaður hreindýraveiðimanna. „Tíðarfarið var erfitt. Byrjað var að
snjóa í ágúst upp til fjalla, það var mikil rigning og vindsperringur með henni. Það reyndi
mun meira á menn í haust en undanfarin ár.“
Þrátt fyrir erfiðari aðstæður var víða veitt
upp í kvótann, sem var 800 dýr líkt og árin
2003 og 2004. „Að mínu viti sönnuðu leiðsögumennirnir sig,“ segir Reimar. Síðustu
árin hefur veiðimönnum borið skylda til að
hafa leiðsögumenn með við veiðarnar.
Að sögn Reimars hefur andrúmsloftið í
kringum veiðarnar breyst síðustu ár. Mikil
eftirspurn hefur verið eftir veiðileyfunum og

dregið er á milli þeirra sem sækja
um þau. Aðeins annar hver þeirra
fær leyfi en fyrir vikið eru menn
síður að veiða dýrin til neyslu.
„Það éta þetta auðvitað allir en
menn eru orðnir meira í þessu fyrir sportið.“ Reimar segir þetta
meðal annars koma fram í því að
þeir sem ekki fái veiðileyfi komi
samt með á fjöll til að taka þátt þó
þeir skjóti ekki. Þá sé meira um að
menn vilji láta stoppa upp bráðina, en hann vinnur jafnframt að
því að stoppa upp dýr.
Jóhann G. Gunnarsson, starfs-

Jóhann G.
Gunnarsson

Reimar Ásgeirsson

maður Veiðistjórnunarsviðs á
Austurlandi, tekur í svipaðan
streng. „Veiðarnar gengu vel í
heildina, þó veðrið hafi dálítið
verið að stríða mönnum.“ Hann
segist svolítið hafa minnt veiðimenn á það að nýta dagana vel
og skipuleggja veiðarnar fram í
tímann þar sem leiðsögumennirnir væru oft umsetnir síðustu daga
veiðitímabilsins.
Að sögn Jóhanns var eitthvað um
að erlendir veiðimenn keyptu leyfi
en þeir hafi verið 20-30 talsins
eins og síðustu ár.

Heilsteypt bætiefnalína

...kemur heilsunni í lag

Ásta Valdimarsdóttir hláturleiðbeinandi hefur gaman af lífinu.

Fjölvítamíntöflur

E-vítamín

E-vítamín Súper

Sykurlausar me› málmsöltum án A- og D- vítamína.
Fyrir ﬂá sem taka l‡si.

Sykurlausar me›
málmsöltum.

Andoxunarefni.
Eflir varnir líkamans.

Öflugt andoxunarefni.
Eflir varnir líkamans.

Hlæjum saman
hálftíma í viku hverri
Einn tveir og þrír 360.027

Fjölvítamíntöflur

B1 og B6

B1 - Tíamín

B5 - Pantótenat

B6 - P‡rídoxín

Inniheldur Tíamín og
P‡rídoxín.

Stu›lar m.a. a› heilbrig›ri
starfsemi taugakerfisins.

Tali› vera gott fyrir hú›,
hár og neglur.

Tali› vera gott m.a. fyrir
efnaskipti líkamans.

B - Kombín

B - Sterkar

C - Vítamín

Fjölbreytt B-vítamín.

Fjölbreytt B-vítamín.

Öflugt andoxunarefni.
Eflir varnir líkamans.

Láttu það
eftir þér
að vera
við góða
heilsu

Hláturkætiklúbburinn mun hittast vikulega á miðvikudagskvöldum í vetur. Ekki eru sagðir brandarar heldur
eru iðkaðar æfingar sem kalla hláturinn fram.
„Við erum óformlegur klúbbur sem
hittist einu sinni í viku til þess að
hlæja,“ segir Ásta Valdimarsdóttir
hláturleiðbeinandi. „Við hlæjum
saman í hálftíma og svo förum við
heim.“ Hún fullyrðir að þessar hálftímalöngu hlátursæfingar jafngildi
þriggja klukkustunda róðri fyrir
líkamann. „Við þyrftum að iðka
þær einu sinni á dag.“
Ásta hefur verið hláturleiðbeinandi
frá árinu 2001 þegar hún lærði
hláturfræðin á námskeiði í Noregi.
„Mörgum finnst þetta skrítið í upphafi, eða jafnvel asnalegt, og eiga
erfitt með að fá sig til að hlæja
svona upp úr þurru. En það sem við
þurfum að taka með í reikninginn
er að leyfa barninu í okkur sjálfum
að vera frjálsu og skemmta okkur,“
segir Ásta. „Og það er ekki hægt að
hugsa sér saklausari skemmtun og

áhrifaríkari fyrir líkama og
sál.“
Að sögn Ástu
eru æfingarnar
af ýmsum toga.
„Eina köllum
við danshlátur.
Þá dönsum við
um gólfið og
hlæjum framan
í hvert annað,“
læknirinn
segir
Ásta. Indverski
Madan Kataria er
Miklu skiptir upphafsmaður hlátað hafa augn- uræfinganna.
samband
í
þeirri æfingu. „Önnur kallast
kveðjuhlátur. Hann er þannig að
við tökumst í hendur, horfumst í
augu og hlæjum. Hjartanlegur hlátur er þannig að við teygjum
armana upp í loftið og hlæjum.“
Ásta segir þennan hlátur hafa sömu
áhrif á líkamann og til dæmis hlátur sem stafar af bröndurum eða
einhverju skemmtilegu. „Líkaminn
byrjar að framleiða endorfín, sem
hafa þau áhrif á líkamann að
manni líður vel.
Kristján Helgason er hláturleiðbeinandi með Ástu. Þau byggja hláturfundina á æfingum Indverjans
Madan Kataria. „Hann bjó þær til
til að hætta að þurfa að segja
brandara til að fá fólk til að hlæja,“
segir Ásta. „Ef þú notast við æfingarnar skiptir engu máli hverrar
þjóðar þú ert, hverrar trúar þú ert
eða hvaða tungumál þú talar. Hláturinn er sá sami hjá öllum.“
Kataria þróaði æfingarnar árið
1995 og hefur síðan þá ferðast um
víða veröld að boða fagnaðarerindi
hlátursins Meðal annars kom hann
til Íslands í fyrra. Ásta hefur tvisvar
sótt námskeið hjá honum.
Meðlimir Hláturkætiklúbbsins hittast á miðvikudagskvöldum í húsnæði Maður lifandi, Borgartúni 24.
Aðgangseyrir á fundina er 300
krónur.
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Alma Olsen gerir klárt fyrir hádegið.

Íslendingar fá aldrei leið
á grænum kosti
VEITINGASTAÐURINN GRÆNN KOSTUR Á SKÓLAVÖRÐUSTÍG HÉLT
UPP Á TÍU ÁRA AFMÆLI Í MARS OG VIRÐIST ALLTAF GANGA
JAFN VEL.
Veitingastaðurinn Grænn kostur,
sem hélt upp á tíu ára afmæli í mars
síðastliðnum, virðist alltaf ganga
jafn vel, þótt sífellt fleiri „grænir“
staðir hafi verið opnaðir á þessum
tíma.
„Íslendingar fá aldrei leið á Grænum
kosti,“ segir Alma Olsen, rekstrarstjóri Græns kosts. „Þetta er staður
fyrir almenning og kúnnahópurinn
okkar er ekki grænmetisætur, heldur
fólk sem þykir þetta góður matur.“
Við matseld á Grænum kosti er ekki

notast við neinar afurðir úr dýraríkinu og heldur ekki sykur, ger og hvítt
hveiti.
Upphaflega var ekki ætlunin að hafa
veitingahús í fullum rekstri, heldur
var húsnæðið í Skólavörðustíg fyrst
og fremst ætlað fyrir námskeiðahald
í matreiðslu grænmetisrétta og einungis átti að selja mat í hádeginu.
„En síðan sprakk þetta utan af sér
mjög fljótlega,“ segir Alma.
Matseðil vikunnar er jafnan hægt að
sjá á www.graennkostur.is.

Glymur er góður í gönguna
á hvorn Laugaveginn sem fólk er að fara
3ja laga vatnsheldur jakki.
Styrkingar á álagspunktum veita góða endingu.
eVENT efnið veitir mjög góða öndun jafnt
því að bægja frá veðri og vindum.
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Áhugi á kajakróðri
stóraukist síðustu ár
Þorsteinn Guðmundsson hefur verið formaður
Kayakklúbbsins í 25 ár og segir að áhuginn hafi stóraukist síðustu ár. Klúbburinn leggur mikið upp úr kennslu og
þjálfun og er með æfingar í Laugardalslaug á mánudagskvöldum.
ár, mest þó árið 2003.“
Kajakróðurinn kemur upphaflega
frá Grænlandi, en hjá Grænlendingum var þetta lífsmáti en ekki
sport. Englendingar tóku þetta síðan upp eftir þeim um miðja 19.
öld. Áhugi á þessu sporti óx síðan
hratt í lok síðari heimsstyrjaldar
og nú er íþróttin stunduð út um
allan heim.
Að sögn Þorsteins leggur félagið
mikið upp úr kennslu og þjálfun.
„Við leggjum mikla áherslu á að

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Áhugi á kajakróðri hefur aukist
mikið hér á landi síðustu ár. Um
330 félagsmenn eru nú í
Kayakklúbbnum sem er stærsta félag ræðara og nokkur félög og fyrirtæki
til
viðbótar
stunda
kajakróður hér á landi. „Klúbburinn verður 25 ára í vetur. Þetta er
fyrsti og langelsti klúbburinn,“
segir Þorsteinn Guðmundsson,
sem
hefur
verið
formaður
Kayakklúbbsins frá upphafi. „Það
hefur verið mikil aukning síðustu

Þorsteinn Guðmundsson við dómgæslustörf í róðrarkeppni í Elliðaám.

Frá æfingu kajakræðara í Laugardalslauginni.

sektir á dögunum fyrir að æfa sig
í leyfisleysi í Ölfusá. „Ég trúi ekki
öðru en að við fáum að fara aftur
í Elliðaárnar í vetur,“ segir Þorsteinn. „Vatnalögin heimila okkur
að vera í ánum.“
Æfingarnar fara þó ekki bara fram
úti í náttúrunni. Síðan ný innilaug
opnaði í Laugardalslauginni hefur
Kayakklúbburinn verið með sundlaugaræfingar þar á kvöldin í
hluta innilaugarinnar, meðan gest-

ir eru í hinum hlutanum. Áður var
klúbburinn með æfingar í lauginni
eftir lokun. „Einu sinni máttum
við alls ekki láta bátana sjást í
lauginni,“ segir Þorsteinn. „Það
var einhver viðkvæmni með það
gagnvart almenningi að bátar
væru settar í laugarnar. Það er
löngu liðin tíð.“
Heimasíða klúbbsins er
www.kayakklúbburinn.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

menn stundi æfingar og læri þetta
á réttan máta.“Hér á landi skiptist
starfsemin í sjókajakaróður og
straumkajakaróður. „Við erum
með aðstöðu úti á eiðinu á Geldinganesi með sjókajaka,“ segir
Þorsteinn.“
Það er hins vegar meiri vandkvæðum bundið með straumróðurinn. Félagsmönnum var nýlega
bannað að vera í Elliðaánum og
einnig fengu nokkrir félagsmenn

Stefna að útflutningi í stórum stíl
Cintamani-útivistarfötin voru upphaflega þróuð hér á landi fyrir fyrstu Everest-farana.
Í dag eru þau hluti af framleiðslu Sportís í Garðabæ, sem stefnir að útflutningi á þeim í
stórum stíl í framtíðinni.
„Það er mikið að gerast og mikill
spenningur fyrir okkar vörum erlendis,“ segir Skúli J. Björnsson,
eigandi Sportís. „Við fáum reglulegar fyrirspurnir frá útlöndum.“
Hann segir þetta þó vera langtímaverkefni. „Við höfum verið að
styrkja okkar innviði og ná góðum

tökum hér á heimamarkaði, sem er
forsenda frekari vaxtar.“ Þegar er
þó farið að flytja eitthvað af Cintamani-fatnaði til Frakklands,
Tékklands og Kína. „Við erum líka
að þreifa fyrir okkur á Norðurlöndum.“ Skúli segir Norðurlandamarkaðinn þó vera erfiðan þar

YOGASTÖÐIN
HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103
veffang: www.yogaheilsa.is
netfang: yogaheilsan@yogaheilsa.is

YOGA

YOGA

sem mikið af erlendum keðjum sé
til staðar.
Cintamani-vörumerkið var fyrst
framleitt árið 1994, en þá var verið að þróa útivistarfatnað á fyrstu
Everest-farana. Þess má einnig
geta að Haraldur Örn Ólafsson og
Ingþór Bjarnason fóru í Cintamani-fötum á suðurpólinn og á
hæstu tinda heimsálfanna sjö.
Sportís tók hins vegar við vörumerkinu 1999 og síðan þá hefur
Cintamani verið hluti af framleiðslu fyrirtækisins.
Heimasíða fatalínunnar er
www.cintamani.is

Skúli J. Björnsson, eigandi Sportís, stefnir að útflutningi á Cintamani-fötum í framtíðinni.

YOGA

-RÉTT SLÖKUN losar um spennu í vöðvum, róar og kyrir hugann.
-LÍKAMLEG ÁREYNSLA Í ÆFINGUM. Þá styrkjum við vöðva,
liðbönd, liðamót, mýkjum hrygginn og örvum blóðrás
- RÉTT ÖNDUN þýðir að anda djúpt og vel.
-RÉTT FÆÐI sem stjórnast af hófsemi og fjölbreytni.
-JÁKVÆTT HUGARFAR. Að beina huganum jákvætt
að verkefnum dagsins strax að morgni.

Morgun,- hádegis,- síðdegis - og kvöldtímar
NÝJUNG - KRAFT YOGA
- KRÖFTUGAR YOGAÆFINGAR
Sértímar fyrir byrjendur og barnshafandi
www.yogaheilsa.is

Haraldur Örn Ólafsson á suðurpólnum í Cintamani-fatnaði.

Fjórhjólaferðir í
Haukadalsskógi
Allann ársins hring.
Allt að 50 manna hópar.
Uppl. í s: 892-4810 og 892-0566.

ViewSonic 19” LCD
- ClearMotiv™ 3ms* video response time enables digital HD broadcast
Amplified Impulse™ technology delivers faster grayscale transitions
Multi-mode input technology for both digital (DVI) and analog (VGA) signals
270-nit brightness (typ) and 550:1 contrast ratio (typ)
Stylish slim-bezel design with high neck and floating head
XtremeView® ultra-wide viewing angles up to 160°
1280x1024 resolution
Wall-mount versatility
OnView® controls for screen adjustments
PC and Mac® compatible
TCO'99 and ENERGY qualified

www.start.is - 544 2350 - Bæjarlind 1, Kópavogi
Innakstur frekar illa séður

39.900
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Yfir 800 gönguleiðir um Ísland
komnar á vefinn www.ganga.is
Ungmennafélag Íslands, Ferðamálaráð og Landmælingar Íslands opnuðu snemmsumars
gönguleiðagagnagrunninn www.ganga.is. Yfir 800 gönguleiðir eru nú komnar á vefinn,
sem fær þúsundir heimsókna í hverri viku.
„Þetta byrjaði með hugmynd sem
Ungmennafélag Íslands þróaði í
samstarfi við Ungmenna- og
íþróttasamband Austurlands,“ segir
Ásdís Halla Bjarnadóttir, verkefnisstjóri verkefnisins Göngum um Ísland. „Það verkefni var að taka
saman skráningu á styttri gönguleiðum sem tekur innan við tvo og
hálfan tíma að ganga.“ Afrakstur
þess verkefnis var svo bókin Göngum um Ísland sem innihélt um 300
gönguleiðir. „Síðan var ákveðið þar
sem um leið söfnuðust einnig lengri
gönguleiðir að fara í samstarf við
Landmælingar Íslands og Ferðamálaráð og koma þá upp gagnagrunni sem héldi utan um bæði
styttri og lengri gönguleiðir.“
Afrakstur þessa samstarfs var síðan
vefurinn www.ganga.is. Ungmennafélagið lagði til styttri leiðirnar, Ferðamálaráð lengri leiðirnar
og Landmælingar Íslands lögðu til
kortagrunn þar sem gönguleiðirnar
voru merktar inn. Vefurinn var síðan opnaður hinn 22. júní.

Ásdís Helga Bjarnadóttir er verkefnisstjóri Göngum um Ísland. Þessi mynd var tekin af
henni í Þórsmörk að ganga Laugaveginn.

„Það er enn verið að merkja margar gönguleiðir,“ segir Ásdís. „Og þá
viljum við fá þær inn í grunninn.“
Sérstaklega er óskað eftir því á

Hér sjást gönguleiðir í nágrenni höfuðborgarsvæðisins á vefnum www.ganga.is.

vefnum að fólk skrái nýjar leiðir
inn í grunninn.
Hún segir að viðtökurnar við vefnum hafi verið rosalega góðar. „Þeir
sem hafa farið inn á vefinn nýta sér
hann mjög oft, jafnvel þó þeir séu
ekki að sjálfir að fara í gönguferðir.
Fólk notar hann jafnvel til að
skipuleggja aðrar ferðir en gönguferðir. Það hafa komið athugasemdir við leiðalýsingar og okkur
hafa líka borist myndir af gönguleiðunum, sem er auðvitað mjög
skemmtilegt.“
Að sögn Ásdísar eru nú yfir 800
gönguleiðir hvaðanæva af af landinu komnar inn í grunninn. Lýst er
upphafi leiðarinnar, hvernig sé að
ganga um viðkomandi svæði, hvar
leiðin endi og um það bil hversu
löng hún sé. Einnig eru á vefnum
upplýsingar um skipulagðar gönguferðir sem fram undan eru ásamt
ýmsum upplýsingum um útivist.

Klæðnaður skotveiðimanna
Að ýmsu þarf að huga þegar kemur að kaupum á skotveiðifatnaði. Veiðimaðurinn þarf
helst að vera í felulitum frá toppi til táar.
Mikilvægt er að fatnaður skotveiðimanna sé hlýr, sérstaklega eins og
veðrið er á Íslandi þessa dagana.
Menn geta þurft að liggja flatir
tímunum saman og oftar en ekki er
gengið í bleytu. Hægt er að fá tvö-

falda jakka, vatnshelda og úr
ýmiss konar öndunarefnum.
Innri jakkinn er þá yfirleitt
fóðraður en sá ytri andar
vel og er úr efni sem
skrjáfar ekki í. Báðir eru
þeir í felulitum og því er
hægt að nota jakkana
staka, þann innri ef veður er gott en þann ytri
ef mikið er um göngur.
Vasar á jökkum eru oftar en ekki með sérhólfum fyrir aukabúnað svo
sem skot og flautur og til
eru jakkar með þar til
gerðum poka á bakinu
fyrir aukabúnað.
Veiðibuxur eru til í öllum
stærðum og gerðum. Hægt er að fá
smekkbuxur í
stíl við jakkana,
vatns- og vindheldar
með
góðri öndun.
Einnig eru á
markaðnum
ófóðraðir jakkar og buxur
sem eru þá einungis vind- og
Flísfóðruð lambhúsvatnsheld
og
hetta, vindheld og
mun einfaldari í
vatnsfráhrindandi.
Fæst í Útivist og
sniðum.
veiði á 3.990 krónur. Mikilvægt er að
allt sé í felulitum, einnig húfur og
vettlingar. Bæði eru til hlýjar hettur með flísgrímu og fóðraðar og
vatnsheldar húfur. Gott er að vera
með vatnshelda vettlinga með sér-

Vatns- og vindheldar veiðibuxur frá
Browning, úr sérstöku öndunarefni
með margs konar vösum og
rennilásum. Fást í Vesturröst á
21.900 krónur.

Veiðihanskar
með byssugripi í
lófa og gikkfingri.
Vatns- og vindheldir með
góðri öndun.
Fást í Vesturröst á 4.490
krónur.

stöku gripi í lófanum fyrir
byssuna. Gikkfingurinn er
yfirleitt úr öðru og þynnra
efni svo hægt sé að koma
puttanum á gikkinn því einhvern
tímann þarf jú að hleypa skotinu af.

Tvöföld veiðiúlpa frá 10X Product, vind- og
vatnsheld, innri jakkinn er dúnfylltur. Fæst
í Útivist og veiði á 24.900 krónur.
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Hrifust af íslenskri
innanhússhönnun
snúrur í pottinum en hann er
einnig hugsaður sem staður til að
geyma og hlaða farsímann og
stafrænu myndavélina og leggja
frá sér lyklana og annað lauslegt.
„Í Multipot mætist gömul hegðun,
eins og að leggja frá sér lyklana á
borð þegar maður kemur heim, og
ný þörf fyrir að hlaða farsíma og
myndavélar. Fólk reynir að fela
millistykkin sín en Multipot er
millistykki sem þú vilt sýna,“ segir Dante.
Þeir segjast alls ekki alltaf vita
fyrir fram hvort einhver hlutur
eigi eftir að slá í gegn. „Við vildHönnuðurnir Giovanni Lauda og
um meira að segja nokkrum sinnDante Donegani hafa starfað
um hætta við allt saman í ferlinu
saman frá árinu 1992 og kenna
með Multipot, en fyrirtækið lét
báðir við hina virtu Domus-aka- það ekki eftir okkur, sem betur
demíu í Mílanó. Þeir eru hæglátir fer,“ segja þeir hlæjandi.
en það er
Ekki
er
augljóst að
hjá því komhönnun
er
ist að ræða
þeirra ástríða.
aðeins um ís„Hönnun
er
lenska hönnun,
samvinnuverken þeir sjá hér
efni, ekki bara
mikla möguleika.
„ Va n d a m á l i ð
milli mín og Danfyrir
íslenska
te heldur einnig
hönnuði er að þeir
þeirra sem við
hafa engin fyrirtæki
hönnum
fyrir
til að vinna með og
hverju sinni,“ segir
verða þess vegna að
Giovanni aðspurður
af hverju þeir félagar
flytja úr landi. Og
kjósi að vinna saman.
þannig er það víðar.
Multipot er eitt Multipot sem þeir Lauda Ítölsk hönnun þarf
nýjasta hönnunaraekki að þýða að hún sé
og Donegani hönnuðu
frek þeirra félaga og
hönnuð af Ítölum,
saman.
heldur á Ítalíu. Hönnhefur vakið gífurlega
athygli. Multipot er í
uðurnir sjálfir eru alls
laginu eins og lokaður blómapott- staðar að úr heiminum,“ segir
ur. Ofan á lokinu er pláss fyrir
Giovanni. Hann telur að hérlendis
smáhluti og á því miðju er milt séu möguleikarnir miklir og hrósljós sem falleg birta stafar af. ar íslenskri innanhússhönnun.
„Hérna er augljóslega hlúð að
Undir lokinu er millistykki þar
sem hægt er að stinga snúru í
innanhússhönnun, ólíkt því sem
gerist á Ítalíu,“ segir hann og
samband og þræða í gegnum lokið til að tengja til dæmis við farDante bætir við að hérlendis væri
síma sem liggur ofan á lokinu. að sjálfsögðu möguleiki að stofna
„Hugmyndin var að gera lampa
hönnunarfyrirtæki og hanna fyrir
sem er meira en bara lampi,“ segalþjóðamarkað.
ir Giovanni. Hægt er að hafa allar
kristineva@frettabladid.is

Hengiplöntur fara vel innan um myndir á veggjum og geta fallið eins og fossar niður af hillum.

Aspas.

Bergflétta.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Giovanni Lauda og Dante Donegani eru þekktir ítalskir
hönnuðir sem heimsóttu Ísland á dögunum á vegum
verslunarinnar Lúmex.
Nýjasta vara þeirra,
Multipot, hefur slegið í gegn
víða heim en hér á Íslandi
héldu þeir fyrirlestra í Listaháskóla Íslands fyrir nemendur og fagfólk.

Falla eins og fossar

Burkni.

Kyndilblóm.

Það getur verið gaman að punta upp á heimilið með
hengiblómum. Í gluggunum koma þau að nokkru leyti í
staðinn fyrir gardínur því þau hindra innsýn í híbýlin.
Þá setja þau frísklegan svip á skápa- og hillugafla þar
sem þau fá nóg pláss til að vaxa niður. Hengiblómin
sóma sér líka vel á veggjum innan um myndir og veggteppi og ef tök eru á að setja lýsingu fyrir ofan þau er
frágangurinn fullkominn. Meðfylgjandi myndir eru
teknar í Garðheimum.

Á vaxtalausu tilboði:

113.000 kr.

Þriggja sæta hægindasófi og tveir
hægindastólar (3+1+1) af bestu gerð.
Sannkallaðir letistólar.

49.900 kr.

Vaxtalaus vika

ATH: vinsamlegast takið
neðstu myndina þar sem sést í
snúrurnar í pottinum og notið
hana

stendur frá 17. til 24. sept.

Einn sá flottasti!
Horn sófi með snúningi á endasætum.

Á vaxtalausu tilboði: 221.800 kr.
Mikið úrval af sófasettum
á vaxalausum dögum
í allt að 6 mánuði.
Við erum einnig með gott úrval af
borðstofuhúsgögnum og gjafavörum.

Sjón er sögu ríkari!

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Haukur Dór. Málverkasýning stendur yfir
Verið velkomin að Dalvegi 18.

Gallery Húsgögn
Giovanni Lauda og Dante Donegani, heimsfrægir hönnuðir sem sóttu Ísland heim.

stk.

Opið alla virka daga frá 11-18, laugardaga 11-16 og sunnudaga frá 13-16

Mikið úrval af
borðstofusettum

Stofuborð.
Listagripur úr kopar og gleri.
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SMÁAUGLÝSINGAR

Lexus IS300, árg. 2000, ek. 122 þús. Verð
3290 þús., lán 2200 þús.
Audi A4 nýskr. 11/2003, 2000cc, 5 dyra,
sjálfskiptur, ekinn 18 þ. Verð 3.230.000 B
& L. S. 575 1230.

Hyundai Accent nýskr. 06/2001, 1300cc,
5 dyra, 5 gíra, ljósgrár, ekinn 95 þ. Verð
590.000 B & L. S. 575 1230.

Kia Grand Sportage nýskr. 11/1999,
2000cc, 5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 98 þ.
Verð 890.000 B & L. S. 575 1230.

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

Renault Megane II nýskr. 07/2003, 1600
cc 5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 43 þ. Verð
1.450.000. B & L. S. 575 1230.
Ford F250 double cap 7,3 árg. 2002. Verð
2950 þús., lán 2450 þús.

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

Hyundai Accent nýskr. 08/2001, 1500cc,
5 dyra, 5 gíra, ljósgrár, ekinn 81 þ. Verð
650.000 B & L. S. 575 1230.

Land Rover Defender nýskr. 06/2000,
2500cc, 5 dyra, 5 gíra, blár, ekinn 99 þ.
Verð 1.790.000 B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna nýskr. 07/1995, 2000 cc
5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 133 þ. Verð
320.000. B & L. S. 575 1230.
Renault Twingo nýskr. 09/1998, 1100 cc
2 dyra, hálf-sjálfskiptur, fjólublár, ekinn
102 þ. Verð 380.000. B & L. S. 575 1230.

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

Hyundai Elantra nýskr. 08/2002, 1600cc,
4 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 72 þ.
Verð 1.090.000 B & L. S. 575 1230.

Mercedes ML 400 Diesel nýskr. 03/2002,
4000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn
62 þ. Verð 5.490.000 B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna, nýskr. 06/1999, 2000 cc,
5 dyra, sjálfsskiptur, gulur, ekinn 110 þús.
Verð 860 þús. B & L S. 575 1230

Chrysler 300 M, árg 2002. Verð 3190 þús,
lán 2100 þús.

Nissan Terano II SE, árg. 1994, verð 550
þús.
Toyota Avensis nýskr. 03/2002, 1800 cc 4
dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn, ekinn 73 þ.
Verð 1.390.000. B & L. S. 575 1230.

Daewoo Nubira nýskr. 10/1998, 1600cc,
4 dyra, 5 gíra, dökkgrænn, ekinn 100 þ.
Verð 350.000 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Getz nýskr. 10/2004, 1300cc, 4
dyra, beinskiptur, svartur, ekinn 16 þ.
Verð 1.290.000 B & L. S. 575 1230.

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

Nissan Terano II SE, árg. 1997. Verð 590
þús.

Renault Laguna II nýskr. 04/2005, 2000
cc 5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 5 þ.
Verð 2.390.000. B & L. S. 575 1230.
Volkswagen Bora nýskr. 11/2000, 2000
cc 4 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 80 þ.
Verð 1.170.000. B & L. S. 575 1230.

Ford Escort nýskr. 05/1998, 1600cc, 5
dyra, 5 gíra, grænn, ekinn 145 þ. Verð
370.000 B & L. S. 575 1230.

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

Volvo V70, árg. 2001, með öllu. Verð
3190 þús, tilboð 2750 þús.

Opel Astra nýskr. 1200cc, 5 dyra, gár, ekinn 85 þ. Verð 760.000 B & L. S. 575
1230.
Renault Megane nýskr. 10/2000, 1400 cc
5 dyra, fimm gíra, dökkblár, ekinn 93 þ.
Verð 790.000. B & L. S. 575 1230.
Volkswagen Golf nýskr. 09/1999, 1600 cc
5 dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 109 þ.
Verð 820.000. B & L. S. 575 1230.

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

Hyundai Santa Fe nýskr. 12/2002,
2700cc, 4 dyra, sjálfskiptur, grár - tvílitur,
ekinn 41 þ. Verð 2.190.000 B & L. S. 575
1230.

Jeep Grand Cherokee 5,9 árg. 1998. Verð
1770 þús.

Opel Astra nýskr. 03/1999, 1200cc, 5
dyra, 5 gíra, grár, ekinn 102 þ. Verð
640.000 B & L. S. 575 1230.

Bílasala Guðfinns
Stórhöfða 15, 112 Reykjavik
Sími: 562 1055
www.guffi.is

Renault Megane nýskr. 08/2002, 1600 cc
5 dyra, fimm gíra, Ljósgrár, ekinn 45 þ.
Verð 1.090.000 B & L. S. 575 1230.

Volkswagen Passat nýskr. 10/1998,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
142 þ. Verð 740.000 B & L. S. 575 1230.

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

Hyundai Starex nýskr. 02/2000, 0cc, 4
dyra, 5 gíra, grænn / gulur, ekinn 173 þ.
Verð 1.350.000 B & L. S. 575 1230.

Renault Clio nýskr. 06/2001, 1400cc, 3
dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 79 þ. Verð
740.000 B & L. S. 575 1230.

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

Volkswagen Passat nýskr. 05/1998,
1600cc, 4 dyra, 5 gíra, grænn, ekinn 164
þ. Verð 650.000 B & L. S. 575 1230.

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

Hyundai Starex nýskr. 07/2002, 2500cc, 4
dyra, 5 gíra, hvítur - tvílitur, ekinn 72 þ.
Verð 2.290.000 B & L. S. 575 1230.

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

Honda Shuttle nýskr. 02/1999, 2300cc, 5
dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn, ekinn 84 þ.
Verð 1.090.000 B & L. S. 575 1230.

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

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100 cc 5
dyra, fimm gíra, gulur, ekinn 83 þ. Verð
990.000. B & L. S. 575 1230.

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

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

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

Range Rover Sport HSE. Nýr bíll 4,4 lítra
vél, 8 cylendra, bensín, 299 hestöfl. Einn
með öllu. Kostar nýr 9.200.000. Okkar
verð 7.990.000. Afhendingartími ca 4 vikur, getum útvegað alla liti. Full ábyrgð.
Innflutningsaðili Úranus ehf. Allar nánar
upplýsingar á www.bilasalan.is og í símum 866 5354 og 533 2100.

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

Renault Megane II, nýskr: 07/2003, 1600
cc 5 dyra, fimm gíra, blár, ekinn 65 þ.
Verð 1.350.000 B & L. S. 575 1230.

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

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

Range Rover Sport SE 6/2005 ek. 9 þ.
km. Með öllu. 6 Cylendra 2.7 disel. Kostar nýr 7.150.000. Okkar verð 6.490.000.
Afhendingartími ca. 4 vikur, getum útvegað alla liti. Full ábyrgð. Innflutningsaðili
Úranus ehf Allar nánar upplýsingar á
www.bilasalan.is og í símum 866 5354
og 533 2100.

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

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík
Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354
www.bilasalan.is
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Toyota Corolla árg. ‘97, ssk., nýsk. ‘06, nýr
krókur, bíll í toppstandi. Listaverð 550 þ.
Selst á 500 þ. stgr. Uppl. í s. 821 6368.

2 milljónir +

VW Polo 1.4 ‘98, 5 dyra, ek. 115 þús., ný
tímareim. Tilboð 380 þús. Uppl. í s. 868
0991.
Diesil fjórhjóladrif Audi A6 2,5 TDi Quattro 2001 ek. 115 þ. km. Sjálfskiptur, leðurklæddur, sóllúga, navi, xenon navi. Verð
3,100 þús.

Ford Escape XLT 3.0 L V6 árg. 2005. Sjálfskiptur, topplúga. Glæsilegur bíll. V. 2.690
þús. 2.200 þús. áhv. 33 þús. á mán. Frekari upplýsingar í síma 567 2000.

M.Benz Sprinter árg. 02/2003. Turbo
dísel. 2.2 L cc, 3 manna, 5 dyra. V. 2.490
þús. Á tilboði 2.100 þús. 100% Lán. Frekari upplýsingar í síma 567 2000.

BMW 540 iA 2000 ek. 116 þ. km.
Sjálfsk./Steptronic, leður, Xenon, sóllúga,
rafm. í öllu, innbyggður GSM. 286 hö.
Verð 2,950 þús. Bílalán 2,000 þús. afb. 40
þús.

500-999 þús.
Cadillac CTS 3200 6 Cyl 2003 árg. Ek. 54
þ. km. Sjálfssk., leður, álf., heilsársdekk.
Hlaðinn bíll. Verð 3.980.- Skoða skipti á
ód/dýrari. Stefán 822 2885.

Subaru Forester, skrd. 01/1998 ek.
141.000 km. 2000cc, sjálfsk., geislaspilari,
smurbók, ný vetrardekk. Verð kr 780.000.
S. 893 1891 & 864 4615.
BMW M5 11/’99 ek. 90 þ. km. Mjög gott
eintak. 800 þús. þú og yfirtaka á láni.
Skoða öll skipti. Uppl. í síma 821 6368.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Toyota Corolla ‘02 ek. 111 þ. km. Ásett
verð 970 þ. 50 þ. út og yfirtaka á láni
mögulegt. Sigurður s. 661 8852.

100 % Lán. VW Golf árg. 06/2003 ek. 56
þ. km. beinsk. V. 1.170.000 þús. m. 22
þús. kr afb. á mán. Frekari upplýsingar í
síma 567 2000.
Nýr 2005 Santana Pallbíll. 2,8L Iveco Turbo Dísel, (Common Rail), Hátt og lágt
drif, frábær vinnubíll, (Sami framleiðandi
og af Landrover Defender). Verð með vsk.
2.472 þús.
100 % Lán. Skoda Octavia Elegance árg.
05/2003 ek. 48 þ. km. 2.0 L vél. Sjálfskipt. Áhvílandi lán. 1.194.000 m. 25 þús.
kr. afb. á mánuði. Frekari upplýsingar í
síma 567 2000.

Tilsölu BMW 750 linan, árg 97 ekinn144
þkm, lán 1.350.000 33 þús mánuði. Fæst
með yfirtöku láns +350.000 pen. uppl
822-7316

Leitin að nýjum bíl hefst á www.islandus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefnum
okkar í dag, finnum við hann fljótt með
alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Dodge Grand Caravan 2005, 7 manna.
6cyl, 3,3l vél, ABS bremsur, veltistýri, cruise, saml., rafmagn í öllu, loftkæling, útvarp og CD, 4 captain stólar. Gott
stgr.verð. S. 894 3095.

Yaris Sol árg. ‘00 ek. 80 þús. Álfelgur. Gott
eintak. Tilboð óskast. Uppl. í s. 867 9202
e. kl. 15.
Subaru Luxory st. árg. ‘05, ek. 5 þús. Leður, álfelgur, topplúga, hraðastillir. Perluhvítur. Allur mögulegur aukabúnaður.
Verð 2,8 milljónir. Tilboð þú tekur yfir lánið og borgar aðeins 700 þ. stgr. Áhv. 2
millj. Uppl. í s. 487 5838 & 892 5837.
Til sölu vegna flutninga, mmc 3000 gt ‘94
250 hö, beinskiptur, skoðaður 06, uptk
vél & gírkassi fyrir 5 árum. í toppformi,
900 þús. Á sama stað er benz ‘92 beinskiptur 190E, fer á 400 þús. s. 6900028

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Dökkblár Skoda Octavia station árgerð
2000, ek. 93 þús. Nýskoðaður. Verð 750
þús. stgr. Uppl. í s. 864 0803.

Bílar óskast
Landcruiser,pajero,Patrol,Hilux eða einhverjum 4-5 dyra fyrir allt að 1.500.000
kr. stgr. ekki eldra en 1998. uppl. 8444312

Jeppar

Konubíllinn er BMW 318 ‘97 Góð fjöðruun, Sportinnrétting. Hreinn lúxus að
keyra. Vel með farinn, ekkert ryð. Fer
langt undir listaverði. Uppl. 823 5227.

M.Benz 2.7L. Dísel 4x4 06.99. 12 manna
bíll, ek. 82.000 km., álfelgur og heilsársdekk. Upplýs. 565-2500.. UPPLÝS. 5652500.
Til sölu CASE 788 Hjólagrafa, árg. 2000,
6.900 vinnustundir. Tvöföld bóma, dekk
einföld, fleyglagnir, lögn fyrir tilt með
skiptir upp á dipper og 2x lögn niður.
Hægt að stjórna öllum aðgerðum úr
stjórnstöngum (tönn löppum afturábak /
áfram ofl). Vélin er vel útbúin og í góðu
standi. Hraðtengi frá miller, Skófla 120cm
820l. Verð kr.4,2 milljónir án vsk. Upplýsingar í síma 515 7000 Brimborg eða í
síma 893 4435.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Ford Explorer færðu á ódýrara hjá Islandus.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 útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefnum
okkar í dag, finnum við hann fljótt með
alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com
Rauð VW Bjalla 1998, keyrð 95 þús. Upplýsingar í s. 695 5213.

0-250 þús.

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

Fornbílar

1-2 milljónir
Ford F250 Lariat Fx4, árg.’04 til sölu. 6,0L,
dísel, ssk., leður, Leer hús, húðaður pallur
omfl. Ek. 16 þ. km. V. 3.950 þ. S. 565
7107 & 840 7023.

Toyota Rav4 ‘01, ssk., dr.krókur, ek. 90
þús. Þjónustubók. Verð 1.690 þús. Áhv.
1.470 þús. Þú borgar 200 þús. og bíllinn
er þinn. Uppl. í s. 487 5838 & 892 5837.

SPARIBAUKUR til sölu!!

Suzuki Ignis Sport ‘05. 1500 DOCH. Ek.
2100 km. Sparneytinn og sprækur bíll.
Bsk., cd og álf. Yfirtaka á láni. Verð 1400
þús. Áhv. 1150 þ. Gr. á mán. 15 þ. S. 866
9633.

Bílar til sölu

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

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

Pallbílar
Landcruiser HJ80 árg. ‘92, 38” breyttur.
Mikið af aukahlutum. Ekinn 392 þús.
Verð 1.690 þ. Skipti ath. á ódýrari. S. 698
1396.

Subaru Legacy station árg. ‘91, ekinn 282
þús. Sk. ‘06, dráttarkrókur, tveir dekkjagangar. Uppl. í s. 898 6738.

Toyota Rav4 2000cc árg. 2002, ek. 117
þús., 4x4, bsk. Verð 1.840 þús. Áhv. bílalán 1.240 þús. Uppl. í s. 866 8427.

Cherokee ‘94 4L High Output í góðu
standi. 200 hestöfl. Kjörinn til breytinga.
Cd, ekinn 130 þús. km. S. 896 6822.

VW Golf árg. ‘95, ek. 190 þ. (100 þ. á vél),
nýsk. í toppstandi. Selst á 150 þ. S. 896
0399.

Audi A6 2,5 Turbo diesel interc. Quaddro
árg. 2001 ek. 115 þ. km., sjálfsk., leður,
lúga, Xenon, Navi. Verð 3.100 þús.

Gmc Envoy 4.2, 2004 ek. 38 þús. m. Vel
útbúinn, 22” felgur, 3stk sjónvörp, Dvd,
Mp3, sjónvarpsmótakari, krómuð sílsarör,
lækkunnargormar og fl. Ásett verð 4.380
þús. Gott stgr. verð. Uppl. Í síma 867
1058. (Hrannar)

Chrysler PT Cruiser 2005, ek. 1 þús. 2,4
vél, ssk. Framh.drif. Verð 2,5 millj. S. 899
2005.

VW Golf ‘94, ek. 143 þ. km. Álfelgur og
vetrardekk á sér felgum, vel farinn & reyklaus. Tilboð óskast! S. 846 2890.
Til sölu Mazda 626 2,0 árg. ‘92, ssk., nýsk.
‘06. Verð 250 þús. Uppl. í s. 862 0511.
Hyndai Accent ‘96 árgerð, 5 dyra. Verð
160 þúsund. upplýsingar í síma 6982352
Til sölu Reunault Clio ‘97. Mikið endurnýjaður. Uppl. í s. 846 0347.

Til sölu Suzuki Vitara árg. ‘91, ekinn 156
þús. Verð 300 þús. S. 895 6619.
Toyota Avensis 1,8 terra 4 dyra ‘02, ek.
100 þús. Mjög góður bíll. S. 894 4032 &
864 4032.

TIL SÖLU

Opel Astra ‘96 í ágætis standi. Verð 150
þús. Uppl. í s. 483 4058 & 660 1602.

Kia Grand Sportage 2,0 4x4 11/1999 ek.
54 þ. km., 5 gíra, nýjar álfelgur og dekk,
rafm. í rúðum, dráttarkúla. Verð 990 þús.

Mjög góður bíll í góðu standi. 2000 vél, 5
þrepa sjálfskipting, 6 cylendra, 150 hestöfl, K&N Loftsía. Lakkið í mjög góðu
standi. Aukasett af mottum fylgir
(gúmmímottur og plusmottur). Fyrir nánari upplýsingar hafið samband í síma.
Verð 800 þús. stgr. S. 863 0578.

250-499 þús.
MMC Carisma GLX sport 4 dyra, ‘01, ek.
58 þús. Mjög góður bíll. S. 894 4032 &
864 4032.
Dodge Dakota Sport árg. ‘98, Magnum,
ek. 70 þús. mílur, loftpúðar að aftan. Verð
1.500 þús. Uppl. í s. 892 2110.

Honda Civic 1400 SI 1997 ek. 158 þ. km.
Mjög gott eintak í toppstandi. Verð 550
þús.

Hilux ‘94 SR5 ek.165þús 38” breyttur er á
36” sk ‘06. Skipti á ód koma til greina:
8969551.

Til sölu MMC Space Wagon árg. ‘98, 7
manna, 4x4, ssk. Verðmat hjá Heklu 690
þús., fæst á 490 þús. stgr. S. 897 0770.

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

Kia Grand Sportage árg. ‘01, 2.0, bsk..
Verð 1.190 þús., bílalán, bílaskipti. Uppl. í
s. 695 0443.
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Mótorhjól

Lyftarar

Bílaþjónusta

Óskast keypt
Óska eftir að kaupa notuð steypumót og
byggingakrana. Nánari upplýsingar 699
8910.

Heimilistæki
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.

Varahlutir

Ný og notuð heimilistæki með ábyrgð.
Uppl. í s. 564 4555 & 694 4555. Búbót.
Vatnagörðum 14.

Kerrur
Til sölu ný kerra 2.50x1.40x40. Á 14”
dekkjum, fjöðrum og gormum. Uppl. í s.
823 6049 & 692 6044.

Hljóðfæri
Tilbúnir stigar, hringstigar og handriðaefni
á lager. Ryðfrí handrið með eða án uppsetningar. Handlistar, píralar, plastlistar, ryðfrítt, festingar, glerklemmur og margt fleira.
Stigalagerinn, Dalbrekku 26, 564 1890.

Hjólhýsi
Árgerð 2006 - Frumsýning á LMC um
helgina. Pantaðu hjólhýsið núna fyrir vorið. Þú getur sérvalið búnað og áklæði. Við
tökum vagninn þinn uppí núna. Aukahlutapakki að verðmæti 170.000 kr fylgir
ef pantað er fyrir 10. okt. Opið laugard.
12-16 og sunnud. 13-17. Víkurverk Tangarhöfða 1 sími 557 7720 www.vikurverk.is

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

Sjónvarp

Peugeot-Citroen.

Körfubílaleigan.

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

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

Til sölu mjög vandað gott píanó, vel yfirfarið af sérfræðingi. Verð 100.000. Uppl. í
s. 697 7550.

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

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

Vinnuvélar

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

Tónlist
Jólagjöfin í ár Golfcaddy á frábæru kynningarverði kr 143.275. Skoðið nánar á
www.euro1sale.com Uppl. síma 867 7866.

Bílapartasalan Ás

Gigg.is
Vertar og aðrir skemmtanahaldarar við höfum lausnina. Hljómsveitir, trúbadorarar, diskótekarar.
kíkið á heimasíðuna gigg.is.

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir 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.

Þessi sívinsæli bh var að koma aftur í DG skálum, fæst í svörtu, hvítu og húðlitu
á kr. 3.890.Misty, Laugavegi 178, 105
Reykjavík sími 551-3366 Mælum og veitum faglega ráðgjöf. Opið kl. 10-18 mánfös kl. 10-14 lau.

bilapartar.is

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

Skotvopn
Í kvöld kl. 20 verður haldinn spjallfundur
hjá Skotfélagi Kópavogs í húsi félagsins.
Áríðandi að félagsmenn mæti.

Til bygginga

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

Garðyrkja
vidur.is

Partaland s. 567 4100

Stórhöfða 18, R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper o.fl. teg.

Hlutur í Djúpfara 7132. Ný uppgerður og
í toppstandi. Hentar vel til köfunar,
sjóstangveiði, skotveiði og skemmtisiglinga. Staðsettur í RVK. Tilboð óskast. S.
860 4711.

Hreingerningar
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

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

Til sölu. HiLux drifsköft, gírkassi, lágt drif,
vökvastýrismaskína + dæla. omfl. 6 gata
álfelur með 33”dekkjum. 6 gata felgur.
Einnig C3 sjálfsk. úr Ford. Uppl.
55555@islandia.is / 864 0963.

Nokia 3230. Til sölu Glænýr GSM Nokia
3230 og Vireless Headset. uppl í
8648181

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

S. 555 3560

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

Bátar

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

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

Aðalpartasalan s. 565
9700

Höfum opnað verslun með ballettfatnað
og jazzballettfatnað frá Freed of London.
Arena heildverslun sf, Suðurströnd, sama
húsnæði og Sundlaug Seltjarnarness
(gengið inn að framanverðu). Opnunartímar virka daga 14-18 og helgar 9-14. S.
893 8184.

Ýmislegt

Tölvur

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf, Polo
og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi
bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852.
Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftuborð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og ýmis
léttitæki. Vandaðar vörur, góð verð, öflug
viðgerða- og varahlutaþjónusta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s. 567 6955. Allar upplýsingar á www.lettitaekni.is

Sportlegu Heilsuskórnir

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

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

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.

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

Steinull.

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

Steinull

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

Varahlutir í VW Golf ‘99, næstum allt úr
lítið eknum Golf, 5 dyra, 5 gíra. S. 690
2577.

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

Verslun

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

Túnþökur.

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

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf., sími 511 2930.

Shetland 570. Fyrstur
kemur fyrstur fær!

5,7 metra Shetland með 85 ha Yamaha
frá 98. Rafstart, powertrim. Gengur 25-28
knts. Litadýptarmælir og Gps. Lélegur
vagn fylgir. Verð 1,1 millj. Uppl 895 3000.
Óska eftir Volvo Penta 230-310. Upplýsingar í síma 896 7143.
Til sölu netaniðurleggjari 96 cm breiður.
S. 867 9688.

Hjólbarðar
BMW

4 16” stál/álfelgur á BMW 318 (E36)
óskast. S. 698 5111.

Viðgerðir
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Pústþjónustan í Miðbænum.

Nóatúni 2. Sími 562 8966. Pústkerfi, sérsmíði, viðgerðir. Fljót og góð þjónusta.

Jólastyttur í miklu úrvali. Keramikgallery.is
Dalbrekka 14, 200 Kopavogur Sími 544
5504.

Til sölu

Eldhúsinnrétting (Invita) úr beiki m.
Franke stálvaski og bl. tæki. Ódýrt. Stór
amerísk eldavél, uppþvottavél og þurrkari
fylgja. Uppl. í s. 893 2311, e. hád.

Nýtt!! Nýtt!!

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

Handsax, klippir bréf, pappa og uppí 2
mm járnplötur. Einnig 2 m beygjuvél f. 2
mm plötu. Uppl. í s. 895 2114.
6 stk, af inntrjám úr silki á bilinu 1-3 m., á
hæð til sölu. Upplýsingar í síma 575
1200.
Húsgögn til sölu, ítalskt sófasett, hvíldarstóll, einnig 14” sjónvarp með DVD spilara. Gott verð. Uppl. í s. 421 2145 & 869
2075.

Gefins
Bað, klósett, handlaug og innrétting.
Einnig neðri partur af innréttingu með
vaski fæst gefins gegn því að verða sótt.
Uppl. í s. 587 2389.

ÞJÓNUSTA

Málarar
Viðgerðir og málningaþjónusta, utanhúss
og innan. Uppl. í s. 869 3934. Viðhald og
Málning ehf.
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Meindýraeyðing

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

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

Búslóðaflutningar

Er tölvan biluð? Komum á staðinn og lagfærum. Viðurkenndir af Microsoft og
CompTia. 24/7 Tölvuþjónusta S. 823
2470.

30% Kynningarafsláttur

Heilsuvörur

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

Erum þessa dagana með 30%
kynningarafslátt af Arden Grange
hágæða hunda- og kattafóðri í
verslunum Dýralands. Verð á 15
kg hundafóðri er frá kr 3.920,með afsl. og verð á 2,5 kg kattafóðri er frá kr 1.120,- með afsl.
Dýraland Mjódd S. 587 0711
Dýraland Kringlan S.588 0711
Dýraland Spöng S.587 0744.

Ársfundur Deild enska setans,
Desí, verður haldinn þriðjudaginn
27. sept. nk. kl. 20, í Sólheimakoti. Allir félagar eru hvattir til að
mæta
Dagskrá: Venjuleg ársfundarstörf Önnur mál Stjórn Desí.

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.

Húsaviðhald

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

Hreinræktaður Ísl.hvolpur tilbúin til að
fara að heiman. Verð 40 þús. S. 662
5106.

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

Dýrabær.

Solid Gold hunda-og kattamatur. Dýrabær Hlíðasmára 9 Kóp. S.553-3062 op.
má-fö.12-18 lau 11-15.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum þínum.

Englaljós til þín.

Hanna 908 6040

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá,
draumar, og huglækningar. Frá kl. 13 til
01.
Stendur þú á tímamótum? Spái í spil og
bolla. Uppl. í s. 587 8786 & 847 5524,
Nína.
Spádómar og huglæg hjálp alla daga hjá
Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar þér
hentar.

Móðuhreinsun glerja &
háþrýstiþvottur!

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

Laufey spámiðill sími 908-5959. Er komin til starfa aftur eftir frí. Hlakka til að
heyra frá ykkur. Opið til 24:00

Rafvirkjun

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

Studíóíbúð í Smáranum nýleg lítið eldhús
wc sturta rafmagn hiti tv 40.000 reglusemi meðmæli sími 5545438
Rúmlega 80 fm íbúð í Hfj. til leigu. Verð
90 þús. á mán. 2 mán. fyrirfram + tryggingavíxill. Laus 1.10. Uppl. í s. 616 7193
eftir kl. 18.
www.sportvorugerdin.is
Sjóstangaveiði og hvalaskoðun. Tilvalið
fyrir vinahópa eða vinnufélaga. Farið frá
Reykjavíkurhöfn. Duus Tours. S. 898
9511.

Ágætu Laufskálaréttargestir! Nú eru því
miður flest trippin á Fjalli seld. Sem betur
fer lumar sá gamli þó á nokkrum vel ættuðum og litfögrum sprengjum sem
heilla. En Trippin kosta peninga, þau eru
dýr því sláturhrossin eru annarsstaðar.
Hægt er að sjá hrossin á eftirfarandi tímum: Föstud. 23.9 frá 10-16. Laugard. 24.9
frá 8-11 & 16-20. Sunnud. 25.9 frá 9-17.
Kv. Guðmundur og Klara Fjalli.

Ýmislegt

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is
og
herbalife@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.
Þú léttist með Herbalife! Persónuleg ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 & 868
4884.
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

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.

4ra herbergja íbúð óskast á svæði 105
eða 101. S. 849 0194.
Svæði 105. Herbergi til leigu fullbúið húsgögnum, örbylgjuofn ískápur. Allur búnaður í eldhúsi, Stöð 2 og Sýn, þvottavél
og þurrkari. S. 898 2866.
Herbergi á sv. 105. Húsgögn, ísskápur, örbylgjuofn. Eldunaraðstaða, þvottavél,
Stöð 2, Sýn. Uppl. í s. 898 2866.

Bráðvantar!!

Ýmislegt

Gott herb. með aðstöðu eða lítil íbúð
óskast á álftanesi eða nágrenni. Uppl. í s.
899 8666 & 893 1913 e. 17.
Kona á besta aldri, reyklaus og reglusöm,
óskar eftir stúdíó- eða 2ja herb. íbúð (ca
55 fm) á svæði 101, 105 eða 104 sem
fyrst. Skilvísum greiðslum og góðri umgengni heitið. Uppl. í s. 692 6341.

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

Notalegt nudd uppl. í síma 849-1274

Til leigu 75fm 2ja til 3ja herb. íbúð á sv.
111. Uppl. í s. 663 3549.

Óska eftir stúdíó eða 2ja herb. íbúð.
Reglusemi og skilvísi heitið. S. 869 1578.

Fæðubótarefni

Heilunarsetrið

2-3 herb. sæt íbúð við Hlemm til leigu frá
og með 1. okt. Aðeins reglus. einstaklingar koma til greina. Langtímaleiga. Uppl. í
s. 694 3725.

Húsnæði óskast

3 kisustrákar fást gefins. Uppl í síma 698
8090.

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

Nudd

Til leigu frábært herbergi á frábærum
stað með aðgang að öllum þægindum.
Er við Mennstaskólann við Sund. Uppl. í s.
517 3727 e.kl.18.

Til leigu frá 1.10 ný glæsileg 3ja herb.
íbúð 105 fm, í nágrenni Elliðavatns. Íbúðin er á jarðhæð og m. sérinngangi. Verð
kr. 110 þús. á mán. Uppl. í s. 893 9150.

NUTRO - 30 % afsláttur!

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

Glerjun og gluggaviðgerðir !

10fm2 herb. til leigu í 101 RVK. Aðgangur að eld-,bað- og þvottahúsi.

Hestamennska

Alspá 908-6440

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

Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lestur
og fáðu svör við spurningunum þínum.
908 5050. Lára & Laufey e. kl. 18.00 til kl.
01.00.

Glæný lúxus 2 herb 65 fm - 101. m/
húsg., rafm. og hita, tækjum o.fl. Allt
splunkunýtt, 32” LCD, DVD, fjölvarpið
(stóri pakkinn) o.fl. Leigist til maí 2006.
Sími 864 5719.

Frá HRFÍ

Spádómar

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

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511
1600.

Dýrahald

Óska eftir 2ja herb. eða stúdío íbúð. Skilvísi og reglusemi heitið, Hafþór. S. 699
4040.
Bráðvantar 2ja til 3ja herb. íbúð á svæði
101 eða 107. Uppl. gefur Agnes í síma
694 6743.

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

Sumarbústaðir

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s. 860
1180.
Parketlögn - flísalögn - málun. Vönduð
vinna, tilboð. S. 892 9804.

Húsnæði í boði

Ert þú að fara að flísaleggja? Get bætt við
mig verkefnum. Uppl. í s. 843 0117.

Kennsla

Ertu að fara að framkvæma?

Námsaðstoð í stærðfræði, tungumálum
o.fl. Reyndir réttindakennarar. Nemendaþjónustan, s. 557 9233.

Tek að mér að fjarlægja gólfefni, milliveggi, baðkör, salerni og fl. fyrir einstaklinga og verktaka. Uppl. í s. 695 3434.

Tvöföld hvítlökkuð hurð með gleri og
karm. Eins og ný 25000 kr. S. 699 6480.
Rýmingarsala: Brúðarkjólar, samkvæmiskjólar, smókingar og kjólföt. Brúðarbær
Hjallabrekku 37 Kóp.

Til sölu nokkrar góðar sumarbústaðalóðir
á góðum stað í Grímsnesi. S. 661 1121.
Sumarbústaðalóðir. 2 samliggj. sumarbústaðalóðir í landi Miðengis í Grímsnesi til
sölu. Samt. 1,45 ha. Frábær staðsetning
nóg pláss. Eignarlóðir. Verð 2,8 millj.
Uppl. síma 898 4459.

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

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

Viðgerðir
Pípulagningaþjónusta
Sími 694 2109

Sérhæfð viðgerða og breytingaþjónusta.
Nýlagnir og sumarbústaðaþjónusta Villi
píp ehf.

Önnur þjónusta
Flísalagnir. Tökum að okkur flísalagnir.
Vönduð vinna.Gerum tilboð. Uppl
8648181

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

Framleiðum ýmsar stærðir heilsárshúsa.
Bjóðum einnig byggingarefnispakka viljir
þú reisa sjálfur. Nú er rétti tíminn til að
panta. S. 5174200 & www.husoghonnun.is

Trésmíði og málarar

Getum bæt við okkur verkefnum, t.d.
gipsveggir, glugga og hurðaísetningar,
parketlögn og fleira. Einnig alls konar
málningavinu. Sverrir s. 895 5085 & Kristján s. 692 5735.

Fyrir veiðimenn

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

Atvinnuhúsnæði
35 ferm. kjallaraherbergi til leigu á
Skólav.stíg. Uppl. í s. 553 1293 & 552
1355.

TILBOÐ

Fatnaður
Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er. Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552 0855.

www.sportvorugerdin.is

TIL SÖLU
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Vantar þig góða vinnu?

Geymsluhúsnæði

Hrói Höttur Smiðjuveg 2 og Fákafeni 11
geta bætt við sig starfsfólki. Um er að
ræða kvöld og helgarvinnu, hentar vel
með skóla. Umsækjendur þurfa að vera
ábyrgir, stundvísir og heiðarlegir. Uppl. í s.
866 5154 Arnar.

Viltu vinna með skemmtilegu
fólki á Aktu Taktu? Geturðu unnið
fullt starf í vaktavinnu? Ertu dugleg/ur og mætir á réttum tíma í
vinnu? Þá ert þú á réttum stað
hjá okkur. Borgum góð laun fyrir
líflegt og skemmtilegt starf. Hentar best fólki 18-40 ára en allir
umsækjendur velkomnir!
Aktu Taktu er á fjórum stöðum á
höfuðborgasvæðinu.
Umsóknir á aktutaktu.is og á
stöðunum. Upplýsingar veitir
starfsmannastjóri (Herwig) í
síma 568 6836.

Atvinna í boði
Miðaldra kona óskast í skemmtilega sérverslun. 50-70% vinna.
Reyklaus og áreiðanleg.
Upplýsingar í síma 864 1202 á
kvöldin.

Viltu koma í Pizza Hut
liðið?

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

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu
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

Atvinna í boði

Vantar þig gott starf.

IntJob útvegar erlent starfsfólk samkvæmt þínum óskum. Sjáum um allar
skráningar til yfirvalda og ferðatillögum.
Leggjum áherslu á fagmensku. Ánægðir
viðskiptavinir eru okkar besta auglýsing
IntJob sími 517 4530 e mail intjob@intjob.is.

Pizza Hut leitar að vaktstjóra á
Sprengisandi. Starið felst í þjónustu,
stjórnun vakta , mannastjórnun í samráði
við veitingastjóra. Hæfniskröfur eru
reynsla af þjónustu, mikil þjónustulund,
samviskusemi og hæfni í mannlegum
samskiptum. Æskilegur aldur 25 ára og
eldri. Áhugasamir sendi inn umsókn á
www.pizzahut.is sem fyrst eða á
Sprengisand. Nánari upplýsingar veitir
Þórey Björk veitingastjóri í síma 822 3642.

Hellulagningaraðilar og
verkamenn
Vana aðila vantar í hellulagnir
einig verkamenn.
Uppl. í síma 822 2661.

Hagkaup Eiðistorg

BÍLSTJÓRAR

Lagerstörf og vörumerking

Olíudreifing ehf. óskar eftir að
ráða bílstjóra í framtíðarstörf í
Reykjavík. Umsækjendur þurfa að
hafa meirapróf. Störfin standa
báðum kynjum jafnt til boða.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Þorsteinn í síma 550 9937
tölvupóstfang thorsteinn@odr.is

Óskar eftir að ráða fólk til starfa í matvörudeild og á kassalínu. Vínnutími er
fjölbreytilegur eftir störfum, spurning að
ræða við Hermann verslunarstjóra í síma
5612000 og sjá hvort við höfum eitthvað
fyrir þig. Einnig er hægt að skila umsóknum í gegnum www.hagkaup.is eða sækja
um á staðnum.

Hýsing -vöruhótel leitar að eljusömu og kraftmiklu starfsfólki í
lagerstörf og vörumerkingu. Hýsing er þjónustufyrirtæki fyrir sérvöru sem veitir örugga og fljóta
þjónustu til viðskiptavina sinna.
Vinnutími er frá 8-17. Með nýlegu
bónuskerfi geta starfsmenn náð
allt að 20% launahækkun á mánuði. Nánari upplýsingar veitir Júlíus Steinn Kristjánsson á staðnum,
að Skútuvogi 9, eða í s. 530 5697.

Warehouse and pricelabelling
Warehouse and price-labelling
Hysing -warehouse seeks hardworking employees in pricelabeling and handling. Hysing
handles clothes, toys, shoes and
kitchen utensils, and services its
clients in fast and accurate ways
by delivering fully processed
goods in the right quantity and
on time. Working hours are from
8-17 With a relatively new bonus
system, employees can increase
their salary by up to 20% pr.
month. Further information is
given by Julius Kristjansson, personnel manager, at Skutuvogur 9
Reykjavik or tel. 530 5697.

NÁMSKEIÐ

Laghenta einstaklinga vantar til starfa á
hraðþjónustu Max1, Bíldshöfða Reykjavík. Áhugasamir leiti upplýsinga fyrir 27
september í síma 515 7093 milli kl. 1617 virka daga.

Veitingahúsið Ítalía leitar eftir
þjónum í sal, fullt starf.
Um er að ræða framtíðarstarf,
ekki yngri en 18 ára.
Nánari upplýsingar eru einungis veittar á staðnum milli
kl. 12 og 17 næstu daga.
Veitingahúsið Ítalía
Laugavegi 11

Góð aukavinna!

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakaríið Jóa Fel Kleppsvegi óskar
eftir starfsfólki í afgreiðslu í fullt
starf. Tvískiptar vaktir.
Uppl. á fást hjá Lindu í síma 863
7579 eða á staðnum. Bakaríið Hjá
Jóa Fel, Kleppsvegi 152.

Ýmis störf í boði
í fullu starfi í vaktavinnu á American Style. Viltu vinna í góðum
hópi af skemmtilegu fólki?
Hentar best fólki 18-40 ára, en
allir umsækjendur velkomnir!
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri (Herwig) í síma 568 6836,
einnig umsóknir á americanstyle.is og á stöðunum.

Bæjardekk Mosfellsbæ

Óskar eftir hressu og öflugu starfsfólki.
Upplýsingar hjá Davíð í síma 566 8188
eða á staðnum.

Sjómenn!!

Vana háseta vantar á bát með beitningarvél. Uppl. í s. 852 2086 & 861 7655.

Dagvinna - Subway
Hringbraut og Austurstræti. Vantar
fólk í fullt starf, vaktavinna, sveiganlegur vinnutími. Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki með
mikla þjónustulund.
Hægt er að sækja um á
subway.is
Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10 klst. í
viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur,
sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is
EUROPRIS.
Aðstoðarverslunarstjóri
óskast í tvær verslanir. Upplýsingar í síma
511 3322 og 533 3360 Europris.
Óska eftir tveimur samhentum járnamönnum. Uppl. í s. 895 7263.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Joga Shala
Ný Joga stöð, Engjateig
5, sími 553-0203
Djöflaterta.
HamborgarabúllaTómasar.

Kasmírullarkápur.
Laxdal..Laugavegi
Ókeypis lyfjaskömmtun
og fríar heimsendingar.
Lyfjaver, Apótekið Suðurlandsbraut.

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

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

575-3000
flutningur.is

Starfsmenn óskast í jarðvinnuframkvæmdir lóðastandsetningar, hellulagnir
og fleira. Næg vinna. Uppl. í s. 894 2089,
Hallgrímur & 896 3580, Marteinn.

Jeppakerrur, Víkurvagnar

Polar rafgeymar.
Skipholti.

Óska eftir að ráða vana smiði og verkamenn í byggingarvinnu. Mikil vinna
framundan og góð laun í boði fyrir rétta
aðila. Uppl. í síma 662 0400 Dalli.

Kassastarfsmaður

Bónus vantar starfsmenn til afgreiðslu á
kassa í verslunum fyrirtækisins í Kringlunni, Spönginni og Seltjarnarnesi. Áhugasamir geta sótt um í verslunum eða
www.bonus.is
Vantar duglegt fólk í baðvörslu og þrif.
Vinnutími frá 15-19 og 16-22, ca 15 daga
í mánuði. S. 567 8780.

Skalli Hraunbæ

óskar eftir að ráða röska starfskrafta í
kvöld og helgarvinnu. Uppl. í s. 567 2880.

Sölumaður

Óskast til starfa í byggingarvöru verslun í
vesturbæ R-vík. Unnið er á vöktum. Uppl.
í s. 660 3048 eða 660 3193.

Atvinna Atvinna

TIL SÖLU
Við getum bætt við okkur fólki í
símasölu frá klukkan 18-22. Tvö
til fimm kvöld í viku. Góðir tekjumöguleikar.
Ístal ehf. S. 511 4501.

Stundvís, reglusamur starfskraftur óskast
á kassa í matvöruverslun. Vinnutími frá
10-19 einnig 14-19. Einnig vantar aðstoðarmann við kjötborð, helst vanan þó ekki
nauðsynlegt. Upplýsingar Kjöthöllin Háaleitisbraut 58-60. Sími 553 8844.

Smiðir og verkamenn

Ítalía - veitingahús

Vaktstjóri á Pizza Hut

Leikskólinn Kvarnarborg

Óskum eftir starfsfólki í fullt starf á Leikskólann Kvarnaborg, Ártúnsholti sem
fyrst. Uppl. í síma 567 3199 & 696 2153.

Vantar afgreiðslu og kassafólk. Mikil vinna
framundan. Rúmfatalagerinn Smáratorgi
1. Sími 820 8004 Viðar.

Atvinna Atvinna

Vantar afgreiðslu og kassafólk. Mikil vinna
framundan. Rúmfatalagerinn Glerártorgi
1. Sími 820 8002 Birgir.

Atvinna Atvinna

Vantar afgreiðslu og kassafólk. Mikil vinna
framundan. Rúmfatalagerinn Smáratorgi
1. Sími 820 8001 Njáll.

Atvinna Atvinna

Vantar afgreiðslu og kassafólk. Mikil vinna
framundan. Rúmfatalagerinn Smáratorgi
1. Sími 820 8003 Eyþór.
Kornið bakarí leitar að rosa hressu og
heilsuhraustu fólki í leit að góðum launum ert þú rétta manneskjan uppl í síma
864-1509

Hafnarfjörður, Hafnarfjörður.
HamborgarabúllaTómasar.
Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Enn meiri verðlækkun.
Komdu núna í Brimborg.
Allt að 50% afsláttur af
amerískum hvíldarstólum.
Lystadún -Marco.
Hamborgarabúlla.
HamborgarabúlllaTómasar.
Dráttarbeisli,
Víkurvagnar

Kjúklingapíta.
Pítan Skipholti.

Nikótínlyf á heildsöluverði.
Lyfjaver apótekið
Suðurlandsbraut.
Dúnúlpur, Hettukápur.
Laxdal..Laugavegi.
Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn.
Opið til átta virka daga
og til sex um helgar.
Ikea.
Hleðslurafhlöður.
Rafborg.
Tónspil. is

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

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Símarafhlöður.
Rafborg.

Glæsilegt úrval af dúnúlpum.
Iðunn Kringlunni, Iðunn
Laugavegi 40.

Buffpíta.
Pítan Skipholti.
Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Villeroy&Boch hreinlætistæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

Haustið er komið.
Belladonna

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

Er rafgeymirinn slappur?
Frí rafgeymamæling.
Gúmmívinnustofan
Skipholti.

Nýju vörurnar komnar.
Lenne-Bjerre Bæjarlind
6, Kópavogi.

Góður matur,
góð stemning.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Kalkúnapíta.
Pítan, Skipholti.

Kaffihúsið Nesbær
Neskaupsstað.

GP-alkaline.
Rafborg.

Sporthöllin, líkamsrækt.
Höfn.

Glæsilegt úrval af peysum.
Iðunn Kringlunni, Iðunn
Laugavegi 40.

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi.
Belladonna. is

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Frábær hádegistilboð.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Grænmetispíta.
Pítan Skipholti.

Líttu við!
Belladonna. is

Hjólbarðaskipti.
Gúmmívinnustofan
Skipholti 35

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.

ÞINN MARKHÓPUR?
70% hlustenda samkeyrðra
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.
Auglýstu þar sem markhópurinn þinn
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Bakaríið Kornið vantar fólk í afgreiðslu
Kópavogur 07:00 - 13:00 og 13:00 18:30
Borgartún 13:00 - 18:30 Laun samkomulags atriði umsóknir á www.kornid.is og í
síma 864-1509

Starfsmenn á kassa

Okkur vantar hressa og þjónustulipra
starfsmenn á kassa í verslun okkar Smáratorgi Kópavogi. Vinnutími skv. samkomulagi. Uppl. veitir Einar í síma 525 3400.

Hárgreiðslumeistari/Sveinn/nemi

Óska eftir nema á fyrsta ári og sveini/
meistara til starfa. Vinsamlegast hringið í
5513130 (Olga)/ 847 7690 (þórhildur)
eða skilið inn umsókn a Hárhönnun,
Skólavörðustíg 8.
Óskum eftir vönum háseta á Línubát
með beitningavél sem gerður er út frá
Reykjavík. Uppl. í s. 892 5374.

Veitingahús!

Starfsmenn óskast á hjólbarðaverkstæði.
Upplýsingar gefur Jón í Nesdekk s. 561
4110 nesdekk@internet.is

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

Strafskraftur óskast til afgreiðslustarfa
hálfan daginn. Uppl. í s. 891 8258 & 565
8070, Þóra.

Starfsmaður óskast í ca 80% vinnu.
Vinnutími frá 7-14 og 12-19. Uppl. í s.
843 9950.

Járnbindingamenn. Vantar menn í járnabindingar. Næg verkefni + mæling = góð
laun. 894 3398 Ármann, 699 6060 Steingrímur

Starfsfólk óskast

Zinkstöðin í Hafnafirði óskar eftir starfsfólki, framtíðarstarf í boði. Nánari uppl.
veitir Ragnar í s. 896 5759 á skrifstofutíma.

ATVINNA

Einkamál

Garðabær bakarí

Óska eftir aðstoð í eldhús og/eða afgreiðslu á sv. 110. Áhugasamir hringi í
síma 567 9999.

Atvinna óskast
Þrír vanir smíðavinir geta bætt við sig
aukavinnu. Uppl í s 864 7414

Nú færðu loksins hinar skemmtilegu
merkjamyndir á DVD, frábær danskur
húmor og erótík.undirtextar á norðurlandamálunum verð. 2.950. Gott úrval af erótískum myndum til leigu og sölu Grensásvídeó.is Grensásveg 24 pantanasími 568 6635
opið alla daga 15.00 - 23.00

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

FASTEIGNIR

Hverfisgata 28
öll eignin- til sölu
Til sölu þetta reisulega
u.þ.b. 365 fm timburhús
í hjarta borgarinnar.
Í húsinu eru nú sex íbúðir í útleigu og auk þess í kjallara 2 íbúðarherbergi, geymslur og þvottahús.

Gott tækifæri að eignast heila húseign í Miborginni.

Skapandi störf í glöðum hópi
Óskað er eftir leikskólakennurum/leiðbeinendum
til starfa í eftirtalda leikskóla hjá Reykjavíkurborg:

Allar nánari upplýsingar gefur Stefán Hrafn Stefánsson hdl, lögg.fasts. í síma 894-8905.
Austurborg, Háaleitisbraut 70 í síma 588-8545
Drafnarborg, Drafnarstíg 4 í síma 552-3727

ATVINNA

Dvergasteinn, Seljaveg 12 í síma 551-6312
Funaborg, Funafold 42 í síma 587-9160
Geislabaugur, Kristinbraut 26 í síma 517-2560
Gullborg, Rekagranda 14 í síma 562-2455
Heiðarborg, Selásbraut 557-7350
Hlíðarborg, Eskihlíð 19 í síma 552-0096
Klettaborg, Dyrhömrum 5 í síma 567-5970
Kvarnaborg, Árkvörn 4 í síma 567-3199
Kvistaborg, Kvistalandi 26 í síma 553-0311
Laufskálar, Laufrima 9 í síma 587-1140
Laugaborg v/Leirulæk í síma 553-1325
Leikgarður, Eggertsgötu 12-14 í síma 551-9619
Lindarborg, Lindargötu26 í síma 551-5390
Rauðaborg, Viðarási 9 í síma 567-2185
Rofaborg, Skólabæ 6 í síma 567-2290
Sólhlíð, Engihlíð 8 í síma 551-4870
Stakkaborg, Bólstaðarhlíð 38 í síma 553-9070
Vesturborg, Hagamel 55 í síma 552-2438
Ægisborg, Ægisíðu 104 í síma 552-2438

Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa verða ráðnir
starfsmenn með aðra uppeldismenntun og/eða
reynslu.

Nánari upplýsingar um þessi störf og önnur störf í leikskólum
Reykjavíkurborgar eru einnig veittar í starfsmannaþjónustu
Menntasviðs í síma 411 7000. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar um laus störf er að
finna á heimasíðunni www.leikskolar.is.
Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 411 7000, menntasvid@reykjavik.is
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ÓSKAST KEYPT

Óska eftir að
kaupa notuð
steypumót og
byggingakrana.
Nánari upplýsingar
s: 699-8910

T R A U S T O G Ö R U G G Þ J Ó N U S TA

SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign.is@kjoreign.is • www.kjoreign.is

MJÖLNISHOLT RVÍK.
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja
herb. íbúð á 1. hæð, jarðhæð í tvíbýlishúsi. Stærð 63,2 fm. Nýl. innréttingar. Endurnýjað rafmagn og
vatnslagnir. Sameiginleg lóð.

Góð staðsetning.
Laus fljótlega. Verð 15,8 millj.

TIL SÖLU

nr. 5235

SKIPHOLT
Góð íbúð á 2. hæð ásamt risi og
bílskúr. alls 123,7 fm. Hæðin er
með 2 svefnherb. stofu ,holi og
snyrtingu. Í risi eru 3 svefnh. og
snyrting Góður sameiginlegur garður og sólpallur með skjólvegg.

Verð 28 millj.
nr. 5225

TIL SÖLU

SAFAMÝRI M/BÍLSKÚR
Rúmgóð og falleg 4ra herb. enda
íbúð á 3.hæð í fjölbýli ásamt sérbyggðum bílskúr. Góðar innréttingar, parket. Suður og vestur svalir.

Til sölu sjálfvirk pökkunarvél
og einnig á sama stað hálf
sjálfvirk pökkunarvél.

Gott útsýni. Bílskúr.
VERÐ: 21,9 Millj.

Upplýsingar í síma 896-6777 & 555-3466.

nr. 5239

TILKYNNING

BRÚNALAND-RAÐHÚS
Nýtt á sölu: Fallegt og velumgengið
palla-raðhús um 223,0 fm. ásamt
sérbyggðum bílskúr. Falleg lóð með
miklum gróðri í suður. Gott útsýni
yfir Fossvoginn. Húsið er til afhendingar í desember.

Sorg og sorgarviðbrögð
Fræðslufundur í Fossvogskirkju í kvöld
22. september kl. 20-22.
Fyrirlesari er sr. Sigríður Kristín Helgadóttir.
Einnig verður kynnt starf varðandi börn og sorg. Allir velkomnir.

Ath. Áhugaverð eign.
nr. 5221

HAMRABORG
Rúmgóð og falleg 4ra til 5 herb.
horníbúð á 1.hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í sameiginlegri bílgeymslu.
123 fm. Fjögur svefnherbergi. Góðar
innréttingar. Glæsilegt útsýni.

Verð 23,5 millj.
nr. 5228

HLÍÍÐARHJALLI

Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

Góð 4ra herb. íbúð á 2.hæð í fjölbýli. Suður svalir. Gott útsýni.
Örstutt í alla þjónustu, skóla, kirkju
og verslanir. Stór sameiginleg lóð.

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma

FASTEIGNIR

Hús í góðu ástandi.
VERÐ 18,8 Millj.
nr. 5240

HVAÐ SKIPTIR ÞIG MÁLI ÞEGAR
ÞÚ SELUR EIGNINA ÞÍNA?

SALAHVERFI - KÓPAVOGUR
Glæsilega innréttuð 4ra herb. endaíbuð í lyftuhúsi. Stærð 120,8 fm. á
4. hæð ásamt stæði í bílskýli. Vandaðar dökkar innréttingar, flísalagt
baðherbergi, sér þvottahús.
Stórar suður svalir.

VIÐ BJÓÐUM:
-Heiðarleg og vönduð vinnubrögð.
-Persónulega þjónustu.
-Þekkingu.

Frábært útsýnI.
Verð kr. 29.0 millj.

-Þrír löggiltir fasteignasalar starfa hjá
DP FASTEIGNUM.

DP FASTEIGNIR ERU BYGGÐAR
Á GRUNNI OG ÞEKKINGU
DP LÖGMANNA

nr. 5913

Kristinn Valur Wiium
S luma ur Simi: 8966913

lafur Gu mundsson
S luma ur Simi: 8964090
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Innherjar enn á
fer›inni í Össuri
Enn eru stærstu innherjarnir að
kaupa í Össuri. Nú síðast festi Eyrir fjárfestingarfélag kaup á hálfs
prósents hlut í stoðtækjaframleiðandanum fyrir um það bil 140
milljónir króna. Kaup Eyris bætast
við viðskipti tveggja stærstu hluthafanna, sænska fjárfestingarsjóðsins Industrivärden og danska
fjárfestingarfélagsins
William
Demant að undanförnu
Félögin þrjú ráða nú yfir 60 prósentum hlutafjár en hlutur erlendu
sjóðanna fer yfir helming af öllu
hlutafé. Um þessar mundir stendur yfir hlutafjárútboð hjá Össuri
þar sem stendur til að selja nýtt

Líti› launaskri›
ÞÓRÐUR MAGNÚSSON OG ÁRNI
ODDUR ÞÓRÐARSON Eyrir fjárfestingarfélag hefur bætt við sig í Össuri líkt og aðrir stórir hluthafar undanfarnar vikur.

hlutafé til hluthafa og stjórnenda
fyrir 5,4 milljarða króna.
- eþa

Laun hafa hækkað að meðaltali um
0,3 prósent í ágúst, samkvæmt
mælingum Hagstofunnar. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 6,7 prósent. Er
þetta minni hækkun en fimm mánuði þar á undan þegar launavísitalan hækkaði um 0,4 til 0,6 prósent á
milli mánaða. Síðustu þrjá mánuði

VIÐ VINNU Laun hækkuðu minna í ágúst en
mánuðina á undan.

hafa laun hækkað um 4,6 prósent,
sem er minni þriggja mánaða
hækkun en hefur verið alla mánuði
ársins.
„Þrátt fyrir þensluástand í hagkerfinu og lágt atvinnuleysi lætur
launaskrið lítið á sér kræla enn sem
komið er,“ segir í fréttum greining– bg
ardeildar Íslandsbanka.
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST > 22. SEPTEMBER 1828
ISAAC STERN (1920-2001)
lést þennan dag.

„Til er meira af slæmum tónlistarmönnum en slæmri tónlist.“
Isaac Stern er af mörgum talinn einn
færasti fiðluleikari tuttugustu aldar.

timamot@frettabladid.is

1930 Fyrsta sæluhús Ferðafélags
Íslands er tekið í notkun.
Það er í Hvítárnesi á Kili.

Shaka Zulu er myrtur

1949 Rússar sprengja fyrstu
kjarnorkusprengju sína.

Shaka Zulu, stofnandi Zulu-konungsríkisins í suðurhluta Afríku,
var þennan dag árið 1828 myrtur af tveimur hálfbræðrum sínum,
Dingane og Mhlangana. Ástæðan var talin vera geðveiki sem
Shaka átti við að stríða og stofnaði framtíð ættbálksins í hættu.
Þegar Shaka varð höfðingi Zulu-ættbálksins árið 1816 voru Zulumenn færri en fimmtán hundruð talsins. Shaka sýndi mikla hæfileika til stríðsreksturs og hannaði meðal annars nýja tegund
spjóta sem voru auðveld í notkun og banvæn. Með nýjum vopnum og vel skipulögðum herdeildum lögðu Zulu-menn undir sig
nálæga ættbálka. Herför Zulu-manna kom miklu róti á héruðin
og mikill fjöldi fólks yfirgaf heimalönd sín og flutti sig um set.
Árið 1827 lést Nandi, móðir Shaka, og höfðinginn missti vitið.
Yfirbugaður af sorg lét hann drepa hundruð manna úr ættbálki
sínum og bannaði sáningu plantna og notkun mjólkur í eitt ár.
Hann sendi hermenn sína í langar herferðir og þegar þeir sneru
aftur dauðþreyttir sendi hann þá af stað á ný. Þetta var kornið
sem fyllti mælinn hjá valdaminni höfðingjum ættbálksins. Hálfbræður Shaka myrtu hann 22. september 1828 og Dingane,
SHAKA ZULU
annar bræðranna, varð konungur Zulu-manna í hans stað.

1955 Fyrsta einkarekna sjónvarpsstöðin er sett í loftið í
Bretlandi og rýfur þar með
einokun BBC á markaði.
1957 Árbæjarsafn í Reykjavík er
opnað fyrir almenningi.
1975 Gerald Ford, forseti
Bandaríkjanna, sleppur
naumlega þegar honum
er sýnt banatilræði.
1980 Stríð brýst út milli Írak og
Íran.
1992 Fyrstu ólympíuleikum
þroskaheftra lýkur í
Madríd.

ANDLÁT

GÍTARSKÓLI ÓLAFS GAUKS ER 30 ÁRA:

Guðrún Einarsdóttir
Gilsstreymi, Lundarreykjadal,

verður jarðsungin frá Lundarkirkju laugardaginn
24. september klukkan 13.30.
Sesselja Hannesdóttir
Helgi Hannesson
Torfi Hannesson
Einar Hannesson
Sigríður Hannesdóttir
Helga Hannesdóttir
og fjölskyldur

Helgi Hilmarsson
Margrét Kristjánsdóttir
Sigríður Rafnsdóttir
Einar Ole Pedersen

Útför systur minnar og mágkonu,

Gróu Sólborgar Jónsdóttur
frá Stóra-Sandfelli,

fer fram frá Fossvogskapellu fimmtudaginn 22.
september kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar
er bent á líknarstofnanir.
Jóna Kristbjörg Jónsdóttir
Magnús Stefánsson

Semur námsefnið sjálfur
Ólafur Gaukur Þórhallsson
hefur rekið gítarskóla í þrjátíu ár. Hann hefur þó kennt á
gítar mun lengur enda
komst hann að því ungur að
þörfin væri mikil. „Hér var
ekki fáanleg nein gítarkennsla fyrir þá sem vildu
læra þetta á léttari nótum,“
segir Ólafur, sem sjálfur
lærði á klassískan gítar, sem
var það eina sem í boði var.
Kennsluaðferðirnar
í
skóla Ólafs eru allsérstakar. Til að mynda hefur Ólafur samið allt námsefnið fyrir skólann. „Ég sem eitthvað á hverju ári og bæti
alltaf við.“
Þó að töluverðar breytingar hafi orðið á þeim
þrjátíu árum sem liðin eru
frá stofnun skólans segir
Ólafur eitt óbreytt. „Breytingin á ánægjunni við að
spila er engin,“ segir Ólafur, sem telur að spilamennskan veiti bæði ungum og öldnum lífsfyllingu.
Sumrinu varði Ólafur að
stórum hluta í Bandaríkjunum því börnin hans tvö búa
þar. Ólafur bjó sjálfur í
Bandaríkjunum í sex ár á
sínum yngri árum. Þar
stundaði hann um tíma nám
í tónsmíðum og útsetningu
auk þess sem hann fór í
frægan gítarskóla í Hollywood þar sem honum var

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Móðir okkar og tengdamóðir,

JAR‹ARFARIR
TÓNLISTARMAÐUR „Þetta svið er svo stórt að enginn maður kemst yfir
nema brot af því þó hann pæli í því alla ævi,“ segir Ólafur Gaukur um aðaláhugamál sitt, tónlistina.

meðal
annars
boðið
kennslustarf í lok annar.
Hann hafði þó engan áhuga
á að setjast að annars staðar en á Íslandi.
Ólafur ferðaðist í sumar
meðal annars til San
Francisco og Las Vegas, þar
sem hann hélt upp á 75 ára
afmæli sitt. Hann ætlar þó
ekki að setjast í helgan
stein eins og svo margir á
hans aldri. „Ég veit ekki
hvað helgur steinn er. Ætlar

maður þá að hætta að lifa,
anda eða borða?“ spyr Ólafur, sem er það að spila á gítar og kenna jafn eðlilegt og
að anda og ganga.
Tónlistin er eins og gefur að skilja aðaláhugamál
Ólafs. „Þetta svið er svo
stórt að enginn maður
kemst yfir nema brot af því
þó hann pæli í því alla ævi,“
segir Ólafur, sem ætlar að
halda áfram að kenna um
ókomna tíð.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð, vinarhug og hlýju við
andlát og útför

Sérstakar þakkir færum við Heimahjúkrun
Hafnarfjarðar, Hjúkrunarþjónustunni Karitas og
starfsfólki St. Jósepsspítala í Hafnarfirði.
Guð blessi ykkur öll.
Guðmundur H. Pétursson
Sigríður Sch. Guðbjörnsdóttir
Hrönn Pétursdóttir
Óskar Pálsson
Hildur Pétursdóttir
Steinþór Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi og bróðir,

Kristján St. Fjeldsted
www.steinsmidjan.is

Erla Pálmadóttir
Þorgerður Steinsdóttir
Guðný Svavarsdóttir
Halla Guðrún Jónsdóttir
Helgi Helgason

Meryl Streep leikkona er 56 ára.

Hinn 28. september verður
fimmtugur Hlífar Þorsteinsson
framkvæmdastjóri, Gilsbakka
10, Fjarðabyggð.
Hann og eiginkona hans Inga
Magnúsdóttir taka á móti gestum á
Rauða torginu Norðfirði laugardaginn 24. sept. frá klukkan 19.00.

Dalbraut 18, Reykjavík,

Sigurður Snævar Gunnarsson
Ingimar Þór Gunnarsson
Sveinn Óttar Gunnarsson
Gísli Arnar Gunnarsson
Gunnur Rannveig Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ragnar Bjarnason
stórsöngvari er
71 árs.

50 ára afmæli

Sveinn Fjeldsted
Ingibjörg Kristjánsdóttir
Sturla Fjeldsted
Kristín Þórðardóttir
Stefán Fjeldsted
Helga Gísladóttir
Sverrir Fjeldsted
Christina Fjeldsted
Rúnar Fjeldsted
Björk Sigurðardóttir
barnabörn, barnabarnabörn
og systkini.

Gunnar Gísli Þórðarson
sem andaðist á Landspítalanum við Hringbraut
föstudaginn 16. september, verður jarðsunginn frá
Háteigskirkju föstudaginn 23. september kl. 11.00.

AFMÆLI

Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.i
s e›a hringja í síma
550 5000.

Skúlagötu 20, Reykjavík,

andaðist á líknardeild Landspítala, Landakoti,
föstudaginn 16. september.
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn
23. september kl. 11.00.

13.00 Kristján S. Kristjánsson,
fyrrverandi fjárhagsáætlunarfulltrúi, Efstaleiti 10,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju.
15.00 Gróa Sólborg Jónsdóttir,
frá Stóra-Sandfelli, verður
jarðsungin frá Fossvogskapellu.

Tilkynningar um merkisatbur›i, stórafmæli, andlát
og jar›arfarir í smáletursdálkinn hér a› ofan má
senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.

Lilju Sigfinnsdóttur
Hjallabraut 33, Hafnarfirði.

Þórarinn Þorleifsson, Flúðabakka 2, Blönduósi, lést á Heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi
föstudaginn 16. september.
Laufey Guðbjörnsdóttir, Gilhaga
í Öxarfirði, lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga laugardaginn 17.
september.
Þorsteinn Gunnar Guðmundsson, frá Króksstöðum, lést á
heimili sínu laugardaginn 17.
september.
Kristín Guðmundsdóttir, síðast
til heimilis á hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ, lést sunnudaginn 18.
september.
Vigfús Sigurðsson, frá Brúnum,
Hólavangi 3, Hellu, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
sunnudaginn 18. september.
Unnur Gréta Ketilsdóttir andaðist á líknardeild Landspítala,
Kópavogi, mánudaginn 19. september.
Þuríður Margrét Georgsdóttir
lést á Landspítala - háskólasjúkrahúsi mánudaginn 19. september.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa og
langafa,

Ólafs Ragnars Karlssonar
málarameistara, Núpalind 8, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki og læknum
á deild L-1, Landakotsspítala.
Hrefna Einarsdóttir
Einar Ólafsson
Daiva Léliené
Stefanía María Ólafsdóttir
Þórður Árnason
Sigríður Jóna Ólafsdóttir
Pálmi Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Gæði
Góð þjónusta
Gott verð
Mikið úrval

Kársnesbraut 98 S: 564 4566
www.solsteinar.is

200 Kópavogur sol@solsteinar.is
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Hugmyndir óskast um framtíðina!

Við byrjum með autt blað

Margar leiðir til þátttöku – vertu með

Reykjavíkurborg hefur ákveðið að halda alþjóðlega hugmyndasamkeppni um

• Samráðsdagar, þar sem leitað er eftir hugmyndum og viðhorfum almennings til

framtíðarskipulag Vatnsmýrarinnar. Áður en forsendur samkeppninnar verða
skilgreindar er kallað eftir hugmyndum, viðhorfum
og væntingum Íslendinga um svæðið. Þetta er
einstakt tækifæri fyrir þig til að hafa áhrif á
mótun á annað hundrað hektara lands sem
gegna mun lykilhlutverki í borgarmynd
Reykjavíkur í framtíðinni.

skipulags Vatnsmýrarinnar í framtíðinni, verða haldnir fimmtudaginn 29. september
og laugardaginn 1. október í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi.
• Þú getur heimsótt heimasíðuna www.vatnsmyri.is til að fá upplýsingar um
Vatnsmýrarsvæðið og dagskrá Samráðsdaga.
• Hugmyndir má líka senda á alit@vatnsmyri.is eða til Skipulags- og byggingasviðs Reykjavíkur, Borgartúni 3, 105 Reykjavík, merkt „Vatnsmýri“.
• Sérstaklega verður hlustað eftir viðhorfum landsbyggðarfólks til landnotkunar
í Vatnsmýri með skoðanakönnun á vegum Félagsvísindastofnunar Háskólans.

Framtíðarskipulag Vatnsmýrarinnar nú er komið að þér að virkja hugmyndaflugið
Helgina 24. og 25. september verður efnt til tveggja gönguferða um Vatnsmýrarsvæðið
til að skoða menningarminjar og náttúrufar.
Nánar auglýst á næstu dögum - sjá einnig www.vatnsmyri.is

MÓTUM BORG NÝRRA TÍMA
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> Við bjóðum velkomin ...

GRÉTAR SIGURÐSSON: LÁNSSAMNINGURINN VIÐ VAL ER AÐ RENNA ÚT

Ver›ur a› óbreyttu leikma›ur Víkings
Heyrst hefur ...
... að upplausn ríki hjá kvennaliði ÍBV í
fótboltanum og að fjöldi leikmanna sé á
leið upp á fastalandið og þar fari fremstar
í flokki stjörnur liðsins og ku vera bitist
um stærstu bitana þessa dagana. Óvissa
ríkir með framhaldið hjá kvennaliði ÍBV
en til greina kemur að leggja liðið niður.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
SEPTEMBER

19 20

21

22 21 22 23

Fimmtudagur
■ ■ LEIKIR
 19.15 Fjölnir og KR eigast við í
Reykjavíkurmótinu í körfubolta í
íþrótthúsinu í Grafarvogi.

■ ■ SJÓNVARP
 07.00 Olíssport á Sýn. Þátturinn er
endursýndur þrisvar sinnum til
klukkan 9.00 og svo aftur klukkan
14.55.

 15.25 Spænski boltinn á Sýn.
Leikur Barcelona og Valencia
endursýndur.

 16.25 Handboltakvöld á RÚV.
 16.40 Formúlukvöld á RÚV.
 17.05 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

 17.30 Forsetabikarinn í golfi á
Sýn.

 18.00 Forsetabikarinn í golfi á
Sýn.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 22.30 Spænski boltinn á Sýn.
Leikur Real Madrid og Atletico Bilbao
í beinni útsendingu.

 00.10 Landsbankadeildin 13.-18.
umferð á Sýn.

Grétar er samningsbundinn Víkingi
til ársins 2007 en hann var lánaður frá félaginu til Vals eftir að Víkingur féll í 1.deild á síðustu leiktíð.
Eftir góða frammistöðu hjá Víkingi
fór Grétar til Vals en Víkingur vildi
aðeins láta hann frá sér á lánssamningi. „Ég er leikmaður Víkings en
auðvitað heillar að spila
með Val í Evrópukeppninni. Þetta hefur verið
skemmtilegt sumar og ég
hlakka mikið til laugardagsins þegar við spilum
til úrslita í VISA-bikarkeppninni. Eftir þann leik
skýrast mín mál og ég
mun ekki taka neinar
ákvarðanir fyrr en þá.“

Grétar hefur verið einn af máttarstólpum Valsliðsins í sumar og
búast má við því að hann verði
lykilmaður hjá Víkingi á næsta
ári ef hann verður ekki áfram
hjá Val.

ings, annars hefðum við nú ekki verið
að leigja hann til annars félags. En við
höfum ekki rætt við Grétar enda er
hann að spila með Val og verður að
ljúka tímabilinu áður en framhaldið er
rætt.“

Róbert Agnarsson, formaður
knattspyrnudeildar Víkings,
segir það vera vilja
Víkings að fá Grétar
til baka.
„Það
liggur í
augum
uppi
að við
viljum
fá Grétar
aftur til Vík-

Edvard Börkur Edvardsson , formaður
knattspyrnudeildar Vals, vill ólmur halda
Grétari áfram hjá Val. „Það er vilji okkar
að halda Grétari í okkar röðum. Hann
er góður leikmaður og
hefur staðið sig vel
síðan hann kom
til Vals, bæði innan vallar og utan.
En það verður
ekkert hugsað um
þessi mál fyrr en eftir bikarúrslitaleikinn.“

Meistararnir í tómu tjóni
Íslandsmeistarar Hauka litu út fyrir a› vera í engu formi ﬂegar ﬂeir heimsóttu
Fram í gær. Fylkir byrjar vel en ÍBV steinlá á heimavelli fyrir ÍR.
Fyrsta umferðin í DHLdeild karla fór fram í gær. Nokkrir athyglisverðir leikir fóru fram
eins og viðureign ÍBV og ÍR í Eyjum þar sem ÍR kjöldró heimamenn. KA vann Akureyrarslaginn
og Fylkir byrjaði vel gegn Víking/Fjölni. Stórleikur kvöldsins
var þó viðureign Fram og Íslandsmeistara Hauka.
Guðmundur
Guðmundsson,
fyrrum landsliðsþjálfari, er tekinn aftur við Fram og strákarnir
hans litu verulega vel út lengstum
gegn meisturunum. Hið sama
verður ekki sagt um meistarana
sem litu skelfilega út og maður
spurði sig um tíma hvort þeir
hefðu yfir höfuð æft í sumar – svo
illu litu þeir út. Ef ekki hefði verið fyrir stórleik Birkis Ívars í síðari hálfleik – en hann lokaði markinu í 15 mínútur – hefðu Haukar
steinlegið. Tapið var á endanum
ekki nema þrjú mörk en sigurinn
var fyllilega sanngjarn. Það segir
meira en mörg orð þegar lið vinnur meistarana án þess að skora í
15 mínútur.
„Ég er mjög ánægður og þetta
var mjög sannfærandi hjá okkur
lengstum. Vörn og markvarsla
var fín og hraðaupphlaupin gengu
líka vel. Mér fannst fyrri hálfleikurinn frábær og það var óþarfi að
hleypa þeim inn í leikinn en þar

HANDBOLTI

PÁLMI RAFN PÁLMASON Spilar ekki með

KA næsta sumar.

Besti maður 1. deildarinnar:

Pálmi Rafn á
förum frá KA
FÓTBOLTI Pálmi Rafn Pálmason,
leikmaður KA í knattspyrnu sem
þjálfarar og fyrirliðar 1.deildar
karla völdu sem leikmann ársins í
kjöri sem fótbolti.net stóð fyrir,
er að öllum líkindum á förum frá
félaginu. Pálmi Rafn, 21 árs
miðjumaður, segir það nokkuð öruggt að hann fari frá félaginu.
„Þetta er nokkuð neglt. Ég held að
stjórnarmenn hjá félaginu skilji
mig mjög vel, þeir vita hvert
metnaður minn liggur. Ég skil
mjög sáttur við félagið, það hefði
auðvitað verið gaman að komast
upp í úrvalsdeild í ár en ég er
mjög ánægður með þau þrjú ár
sem ég átti hér.“
Pálmi Rafn sagðist ekki hafa
gert upp hug sinn hvert hann vilji
halda á næsta ári. „Það koma öll
lið til greina í úrvalsdeildinni sem
hafa einhvern áhuga,“ sagði Pálmi
Rafn á léttu nótunum en það er
deginum ljósara að fjölmörg lið
eiga eftir að reyna að klófesta
kappann.
- hh

DHL-deild karla:
FRAM–HAUKAR

28–25

Mörk Fram: Haraldur Þorvarðarson 7 (9), Jóhann
G. Einarsson 6 (9), Guðjón Drengsson 4 (4),
Stefán Stefánsson 3 (4), Jón B. Pétursson 3 (8),
Sigfús Sigfússon 2 (4), Þorri Gunnarsson 2 (3),
Sergey Serenko 1 (9).
Varin skot: Egidijus Petkevicius 22, Magnús
Erlendsson 2/2.
Mörk Hauka: Samúel Árnason 10/5 (17/6),
Arnar Pétursson 6 (11), Árni Þór Sigtryggsson 3
(11), Jón Karl Björnsson 3/1 (3/1), Kári
Kristjánsson 2 (4), Guðmundur Pedersen 1 (2).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 14, Jónas
Stefánsson 5.

20–17

26–24

Ekki bárust upplýsingar um markaskorara áður
en blaðið fór í prentun.

FH–AFTURELDING

JÓHANN STERKUR Unglingalandsliðsmaðurinn

Jóhann G. Einarsson var sterkur gegn Haukum í
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
gær og skoraði sex mörk.

spilar reynsluleysi inn í,“ sagði
Guðmundur kampakátur eftir
leikinn. Athygli vakti arfaslakur
leikur Úkraínumannsins, Serenko, og var ekki hægt að spyrja
Guðmund um annað en hvort hann
ætlaði að senda kauða heim. „Vonandi skánar hann en vissulega var
hann slakur í dag. Hann fær nokkur tækifæri.“
Páll Ólafsson, þjálfari Hauka,
var að vonum brúnaþungur.

Fyrsta spurning var hvort Haukar
hefðu ekki æft í sumar? „Jú, við
æfðum mjög vel og það er búið að
prófa menn og þeir eru í fínu
formi. Strákarnir sem voru með
U-21 árs liðinu eru þó ekki í formi.
Það gerist oft þegar menn fara á
HM þá eru þeir ekki í formi þegar
tímabilið hefst á ný. Við eigum
nokkuð í land og þurfum aðeins
meiri tíma,“ sagði Páll.
henry@frettabladid.is

Fylkis fundað með Leifi og var
rekinn lokahnútur á þær viðræður í gær.
Fylkismenn hafa leitað að arftaka Þorláks Árnasonar síðan
honum var sagt upp í síðasta
mánuði. Þeirra fyrsti kostur var
Ólafur Þórðarson, þjálfari ÍA,
sem ákvað frekar að framlengja
samning sinn við Skagamenn en

fram á skemmtilegan vetur í
körfuboltanum en karla- og
kvennalið félagsins eru vel mönnuð og freista þess að verja Íslandsmeistaratitla sína. Það verður nóg um að vera hjá Sverri Þór
en fyrir utan kvennaleikina spilar
karlaliðið 18 til 23 leiki fram að
áramótum en Keflavík tekur þátt í
Evrópukeppninni.
Um leið og körfuboltaleiktíðinni lauk í vor tók Sverrir Þór
fram takkaskóna og lék með
Njarðvík í 2. deildinni í sumar og
skoraði 6 mörk í 16 leikjum og var
valinn í lið ársins.
„Það hefur verið lítið um frí
hjá mér. Þetta er töluvert álag, að
spila og þjálfa í körfuboltanum og
spila í fótboltanum yfir sumartímann. En um leið er þetta mjög
gaman og ég myndi ekki treysta

21–22

Mörk FH: Andri Berg Haraldsson 12, Hjörtur
Hinriksson 4, Sigursteinn Arndal 2, Tómas Sigurbergsson 2, Daníel Berg Grétarsson 1.
Varin skot: Magnús Sigmundsson 14/2.
Mörk Aftureldingar: Vlad Trúfan 4, Einar Ingi
Hrafnsson 4, Hrafn Ingvarsson 4, Ernir Hrafn
Arnarsson 4, Ásgeir Jónsson 2, Alex Kuzmin 2,
Haukur Sigurvinsson 1, Hilmar Stefánsson 1.
Varin skot: Guðmundur Hrafnkelsson 16.

ÍBV–ÍR

27–41

Ekki bárust upplýsingar um markaskorara áður
en blaðið fór í prentun.

STJARNAN–SELFOSS

33–22

Ekki bárust upplýsingar um markaskorara áður
en blaðið fór í prentun.

Enski deildarbikarinn:
DONCASTER–MANCHESTER CITY

3–0

Eftir vítaspyrnukeppni

FULHALM–LINCOLN

að fara aftur í Árbæinn, þar sem
hann þjálfaði á árunum 19981999. Eyjólfur Sverrisson, landsliðsþjálfari íslenska U-21 liðsins,
var einnig sterklega orðaður við
stöðuna en hann gaf forráðamönnum Fylkis einnig afsvar.
eirikurst@frettabladid.is

Sverrir hættir vi› a› hætta
einn besti körfuboltamaður landsins, hefur ákveðið að leika áfram
með Íslandsmeisturum Keflavíkur samhliða því að þjálfa kvennalið félagsins, líkt og hann gerði sl.
vetur. Sverrir Þór hafði í hyggju
að leggja körfuboltaskóna á hilluna en snerist hugur.
„Það er orðið öruggt að ég verð
með karlaliðinu á fullu í vetur. Ég
hef mætt á tvær síðustu æfingar
en er reyndar að fara með
kvennaliðið í æfingaferð til
Hollands. Ég fer svo sjálfur að
æfa á fullu eftir þá ferð,“ sagði
Sverrir Þór við Fréttablaðið.
Stuðningsmenn Keflavíkur fagna
ákvörðun Sverris Þórs en í
tvígang hefur hann verið valinn
besti varnarmaður landsins, 2003
og 2004. Sverrir Þór segist sjá

LEIKIR GÆRDAGSINS

KA–ÞÓR

Ætlar að spila með karlaliði Keflavíkur og þjálfa kvennaliðið um leið:

KÖRFUBOLTI Sverrir Þór Sverrisson,

... hvað stjörnurnar í Haukum
hafa verið að gera í sumar
því enginn er meistarabragurinn á liðinu og það er
með ólíkindum hvað
leikmenn liðsins eru
þunglamalegir. Þeir mega
girða sig verulega í brók á
næstunni ef þeir ætla að
halda þjálfaranum eitthvað áfram.

Mörk Fylkis: Arnar Jón Agnarsson 5, Heimir Örn
Arnarsson 5, Arnar Sæþórsson 4, Guðlaugur
Arnarsson 2, Ingólfur Axelsson 1, Brynjar Þór
Hauksson 1, Ásbjörn Stefánsson 1, Pétur
Þorláksson 1.
Mörk Víkings/Fjölnis: Sverrir Hermansson 6, Árni
Björn Þórarinsson 4, Björn Guðmundsson 3,
Brjánn Bjarnason 2, Sindri Ólafsson 1, Pálmar
Sigurjónsson 1.

Samningar eru tilbúnir til undirritunar
Eins og Fréttablaðið hefur sagt frá undanfarna daga
verður Leifur Garðarsson næsti
þjálfari Landsbankadeildarliðs
Fylkis. Leifur hefur undanfarið
verið aðstoðarþjálfari Ólafs Jóhannessonar hjá FH en nú stefnir í að þeir verði andstæðingar í
boltanum á næstu leiktíð. Undanfarna daga hafa forráðamenn

> Við skiljum ekki ...

FYLKIR–VÍKINGUR/FJÖLNIR

Leifur Sigfinnur Garðarsson er næsti þjálfari Fylkismanna:

FÓTBOLTI

... Guðmund Guðmundsson
fyrrum landsliðsþjálfara í
handbolta aftur í íslenska
boltann en hann
stimplaði sig rækilega
inn í gær þegar að
lærisveinar hans lögðu
sjálfa Íslandsmeistarana
í fyrsta leik mótsins.

5–4

Heiðar Helguson skoraði fyrsta mark leiksins fyrir
Fulham á 31. mínútu. Leikurinn var framlengdur.

BLACKBURN–HUDDERSFIELD

3–1

Spænska úrvalsdeildin:
BARCELONA–VALENCIA
2–2
DEPORTIVO–REAL BETIS
1–1
GETAFE–REAL MALLORCA
1–1
MALAGA–ALAVES
0–0
SANTANDER–ESPANYOL
1–0
REAL SOCIEDAD–ATLETICO MADRID 3–2
SEVILLA–CADIZ
0–0
VILLAREAL–CELTA VIGO
1–2
ZARAGOZA–OSASUNA
3–1

Ítalska úrvalsdeildin:
AC MILAN–LAZIO
ROMA–PARMA
ASCOLI–SIENA
CHIEVO–INTER
EMPOLI–CAGLIARI
LECCE–FIORENTINA
MESSINA–LIVORNO
PALERMO–REGGINA
TREVISO–SAMPDORIA
UDINESE–JUVENTUS

2–0
4–1
1–1
0–1
3–1
1–3
0–0
1–0
0–2
0–1

STAÐA EFSTU LIÐA:
JUVENTUS 4
FIORENTINA 4

4
3

0
1

0
0

8–1
11–6

12
10

Þýska úrvalsdeildin:
LEVERKUSEN–KÖLN
HERTHA BERLÍN–DUISBURG
KAISERSLAUTERN–MAINZ
NÜRNBERG–SCHALKE
STUTTGART–HAMBURGER SV

2–1
3–2
0–2
1–1
1–2

SVERRIR ÞÓR SVERRISSON Verður áfram
leikmaður karlaliðs Keflavíkur sem og
þjálfari kvennaliðs félagsins.

Norska bikarkeppnin:

mér út í þetta nema að ég teldi
mig ráða við þetta,“ sagði Sverrir
- þg
Þór.

Árni Gautur Arason lék allan tímann í marki
Vålerenga sem er nú dottið úr bikarkeppninni en
Lilleström er að sama skapi komið í úrslit.

LILLESTRÖM–VÅLERENGA

2–0
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Bæjarstjórinn í Grindavík:

Knattspyrnuhús rís í
Grindavík
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„Eru okkur mikil vonbrig›i“

ÚR SPORTINU

N‡ja frjálsíﬂróttahölldin í Laugardalnum ver›ur ekki tilbúin fyrir vígslumóti›
sem átti a› fara fram fimmtánda október næstkomandi.

teve McClaren, knattspyrnustjóri
Middlesbrough, hefur hrósað fyrS
irliðanum Gareth Southgate í há-

Nýja frjálsíþróttahöllin í
Laugardal, sem einnig er ráðstefnu- og sýningarhöll, verður
ekki tilbúin fyrir vígslumót 15.
október eins og stefnt var að. Til
stóð að halda stórt og mikið frjálsíþróttamót fyrir alla aldursflokka
í tengslum við Móta- og aukaþing
Evrópska frjálsíþróttasambandsins sem fram fer á Hótel Nordica
14. og 15. okt. nk. og vígja frjálsíþróttaaðstöðuna að viðstöddum
helstu forystumönnum frjálsíþróttamála í Evrópu.
„Því er ekki að neita að þetta
eru okkur mikil vonbrigði. Okkur
langaði að sýna öllum helstu forystumönnum frjálsra íþrótta í
Evrópu þetta glæsilega hús í notkun sem væntanlegan vettvang
fyrir alþjóðleg mót í framtíðinni.
Hingað buðum við öllum þeim
sem skipta máli í frjálsíþróttaheiminum eins og formönnum og
framkvæmdastjórum
frjálsíþróttasambanda, framkvæmdastjórum gullmótanna, umboðsmönnum og fleiri. Húsið er að
mér skilst tveimur til þremur vikum á eftir áætlun. Það verður
bara að taka þessu eins og hverju
öðru hundsbiti,“ sagði Jónas Egilsson, formaður FrjálsíþróttaFRJÁLSAR

FÓTBOLTI Bæjarstjórinn í Grindavík, Ólafur Ólafsson, tilkynnti á
lokahófi
knattspyrnudeildar
Grindavíkur um helgina að í bæjarkerfinu væri unnið að því að
samþykkja og reisa knattspyrnuhús svipað því sem FH reisti í
Kaplakrika. Um er að ræða yfirbyggðan knattspyrnuvöll í hálfri
stærð; yfir völl sem er ca. 55x35
metrar.
Þetta hefur verið baráttumál
knattspyrnuhreyfingarinnar
í
Grindavík undanfarin misseri og
brutust út mikil fagnaðarlæti á
lokahófinu þegar Ólafur sagði í
ræðu sinni að nú sæi fyrir endann
á þessari vinnu og knattspyrnuhús myndi rísa á næstu misserum.
Grindavík stæði því sannarlega
undir nafni sem íþróttabær. - þg

Hannes Þ. Sigurðsson:

Byrja›ur a›
æfa me› Stoke
FÓTBOLTI Hannes Þ. Sigurðsson,
knattspyrnumaður hjá enska 1.
deildarfélaginu Stoke City, er
byrjaður að æfa á nýjan leik eftir
þau meiðsli sem hafa hrjáð hann
að undanförnu. Hann gekk til liðs
við Stoke í lok ágústmánaðar og er
því loksins kominn almennilega af
stað hjá nýju félagi. „Það er gott
að vera með á æfingasvæðinu í
fyrsta sinn,“ sagði Hannes í samtali við breska fjölmiðla. „Þetta
gengur ágætlega og ef ég held
uppteknum hætti get ég ekki séð
annað en að ég eigi að vera klár í
slaginn um helgina.“
- esá

nattspyrnustjóri Arsenal, Arsene
Wenger, er ekki í nokkrum vafa
K
um að Spánverjinn Jose Antonio
BYGGING FRJÁLSÍÞRÓTTAHALLARINNAR Í LAUGARDAL Frjálsíþróttasamband Íslands var

búið að bjóða öllum helstu forystumönnum frjálsra íþrótta í Evrópu á vígslumót 15. október nk. Ekkert verður af því þar sem vígslu hússins seinkar.

sambands Íslands, við Fréttablaðið.
Að sögn Jónasar Kristinssonar,
framkvæmdastjóra Laugardalshallar, þykir honum miður að
frjálsíþróttahöllin verði ekki tilbúin til þess að halda umrætt
vígslumót en við því sé ekkert að
gera. Framkvæmdir eru lítillega á

eftir áætlun. „Það er alla vega
hægt að sýna húsið þótt það verði
ekki tilbúið til notkunar.“
Ekki er komin formleg dagsetning á vígslu frjálsíþróttahallarinnar en vígslumótið verður
haldið strax fyrstu helgina eftir
að vígslan fer fram.
- þg

Gengið frá þjálfaramálum í Keflavík:

Kristján ver›ur áfram í Keflavík
FÓTBOLTI Kristján Guðmundsson
mun halda áfram þjálfun úrvalsdeildarliðs Keflavíkur í knattspyrnu karla. Kristján staðfesti
þetta í samtali við Fréttablaðið í
gær.
„Ég er mjög ánægður, þetta er

stert að undanförnu. Southgate hefur verið lykilmaður í liði Middlesbrough undanfarin ár en hann var
fyrsti leikmaðurinn sem McClaren
keypti til félagsins eftir að hann hóf
störf hjá félaginu. „Ég keypti
Southgate fyrir rúmar sex milljónir
punda en það þótti mikið á þeim
tíma. Ég sé það hins vegar alltaf
betur og betur að ég gat ekki gert
betri kaup. Southgate er fyrir mér
einn af fimm bestu varnarmönnum
ensku úrvalsdeildarinnar. Hans
helsti kostur sem leikmanns er sá
að hann gefur geysilega mikið af sér
til annarra leikmanna í liðinu. Sérstaklega eru það ungu leikmennirnir
sem njóta góðs af því að spila með
honum.“

skemmtilegur hópur. Vonandi að
við náum að tryggja okkur þá
leikmenn sem okkur virkilega
vantar. Okkur vantar reynda
leikmenn í vörn og á miðjuna,“
sagði Kristján Guðmundsson,
þjálfari Keflavíkur, sem tók við

liðinu í vor eftir að Guðjón Þórðarson hætti skyndilega þjálfun
liðsins. Keflavík endaði í 4. sæti
Landsbankadeildarinnar
sem
var betri árangur en margir
þorðu að vona.
- hh

Reyes eigi eftir að sýna allar sínar
bestu hliðar í ensku úrvalsdeildinni í
vetur. Reyes hefur glímt við meiðsli
að undanförnu en virðist nú hafa
jafnað sig af þeim. „Reyes hefur
mikla hæfileika sem eiga eftir að
nýtast Arsenal enn
betur í framtíðinni.
Boltatækni hans og
hraði skelfir varnarmenn og svo er líkamsstyrkur hans
alltaf að verða
meiri.“ Fyrirliði
Arsenal, Thierry
Henry, verður frá vegna meiðsla í
töluverðan tíma en hann efast ekki
um að Reyes geti fyllt skarð hans í
liðinu. „Mér finnst Reyes ekki enn
hafa sýnt sínar bestu hliðar. Það
sem hann gerir á æfingasvæðinu er
oft magnað en þegar kemur í leiki
hefur hann ekki verið nógu ákveðinn. Í síðustu leikjum hef ég séð
hann bæta sig mikið og miðað
hvernig hann spilaði á móti Everton
þá held ég að hann geti orðið einn
besti leikmaður úrvalsdeildarinnar
innan skamms tíma.“

www.toyota.is

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS TOY 29464 09/2005

Við viljum bjóða þér meira
en þú hefur látið þig
dreyma um

RAV4 aukahlutapakki að andvirði 185.000 kr. fylgir með
Nú færð þú glæsilegan RAV4 með veglegum aukahlutapakka að andvirði
185.000 kr., heilsársdekk, dráttarbeisli, vindskeið, aurhlífar og krómgrind á
afturljós. Komdu, prófaðu RAV4 og upplifðu meira en þú hafðir látið þig
dreyma um. Þú gerir ekki betri kaup fyrir veturinn!

Verð frá 2.690.000 kr.

Heilsársdekk

Mánaðarleg greiðsla frá 35.990 kr.*

50% afsláttur af lántökugjaldi.
* m.v. 10% útborgun og 84 mánaða bílasamning hjá Glitni.

Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

Í samstarfi við

Krómgrind
á afturljós

Vindskeið

Aurhlífar

Dráttarbeisli
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ilberto Silva, miðjumaður
Arsenal og brasilíska landsliðsG
ins, segist vel gera sér grein fyrir því
að Chelsea sé með besta liðið í
ensku úrvalsdeildinni. „Það er mun
meiri munur á Chelsea og Arsenal
núna en hefur verið síðustu tvö ár.
Mér fannst við
standa jafnfætis
Chelsea á síðustu
leiktíð en núna er
sagan önnur. Við
verðum að finna
lausn á því hvernig
við fyllum upp í
skarðið sem Patrick
Vieira skyldi eftir
sig. Við erum alltof
langt á eftir Chelsea
eins og staðan er
núna en vonandi tekst okkur að
sýna hvað í okkur býr þegar líða
tekur á tímabilið, en það gæti orðið
of seint.“ Ljóst er að mikið mun
mæða á Gilberto í vetur þar sem
hann verður að spila með reynslulitlum leikmönnum á miðjunni.
andaríska tenniskonan Lindsay
Davenport hefur neyðst til þess
B
að draga sig út úr keppni á Opna
kínverska meistaramótinu eftir að
hafa tognað illa í baki. Davenport
er sem stendur
númer tvö á heimslistanum, á eftir
Mariu Sharapovu,
og var hún talin
sigurstangleg á
mótinu í Kína.
Davenport hefur
lengi glímt við
meiðsli í baki en
hún meiddist í síðustu viðureign sinni
á Opna bandaríska
meistaramótinu
sem fram fór fyrir skömmu, en hún
hélt áfram keppni og tapaði naumlega. Davenport ætlaði sér að endurheimta efsta sæti heimslistans í
Kína en hún þarf að bíða með þá
tilraun þangað til á næsta stórmóti.

Ísland fær ekki þátttökurétt í
úrvalsdeild Norðurlandaliða
FH-ingar eru tilbúnir til ﬂess a› vera me› í Skandinavíudeildinni í knattspyrnu ﬂar sem ﬂátttökuli›in
mala gull. „Ekki nokkur spurning a› vi› myndum taka ﬂátt,“ sag›i Gu›mundur Árni Stefánsson,
forma›ur knattspyrnudeildar FH.
Alþjóða knattspyrnusambandið og Knattspyrnusamband
Evrópu samþykktu í gær að
Skandinavíudeildin í knattspyrnu,
eða Royal League, sem er samstarfsverkefni knattspyrnusambanda Noregs, Danmerkur og Svíþjóðar, fái keppnisleyfi næstu
fimm árin. Íslendingum hefur
ekki verið boðið að vera með frekar en Finnum. „Það er ekki nokkur spurning að við myndum taka
þátt í Royal League ef tækifæri
gæfist. Íslensk lið sárvantar erlend verkefni yfir vetrartímann,“
sagði Guðmundur Árni Stefánsson, formaður knattspyrnudeildar
FH, við Fréttablaðið.
Skandinavíudeildinni
var
hleypt af stokkunum síðasta vetur
þar sem tólf liðum frá Noregi,
Danmörku og Svíþjóð var skipt í
þrjá riðla. Keppni hófst 11. nóvember og lauk með úrslitaleik 26.
maí. FC Kaupmannahöfn sigraði
IFK Gautaborg í úrslitaleiknum
og fékk u.þ.b. 100 milljónir íslenskra króna í heildartekjur og
því er eftir miklu fjármagni að
slægjast enda forráðamenn liðanna í skýjunum með hvernig til
tókst. Hvert lið fékk um tíu milljónir króna fyrir riðlakeppnina og
svo bónus fyrir stig, útsláttarkeppni og úrslitaleik. Svo vel
tókst til með Skandinavíudeildina
að þessu sinni að löndin þrjú sem
að henni stóðu ákváðu að halda

FÓTBOLTI

FRÁ LEIK Í SKANDINAVÍUDEILDINNI Andreas Johansson, leikmaður Djurgården frá
Svíþjóð, togar hér í treyju Martins Jensen, leikmann danska liðsins Esbjerg í leik liðanna í
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
Royal League í desember í fyrra.

samstarfinu áfram.
Tekjur Skandinavíudeildarinnar byggjast á sjónvarpsrétti en að
sögn Geirs Þorsteinssonar, framkvæmdastjóra KSÍ, er um álitlegar upphæðir að ræða, eins og
reyndar verðlaunaféð gefur til
kynna, og ólíklegt að íslenskar
sjónvarpsstöðvar hafi bolmagn til
þess að greiða slíkt, sem er helsta

skilyrði þess að íslenskt lið komist
þarna inn.
„Þetta er erfitt viðureignar
fyrir okkur en við höldum þessari umræðu vakandi. Finnar eru
heldur ekki með í deildinni; þá
langar mikið til að komast inn en
hafa ekki haft erindi sem erfiði,“
sagði Geir sem vildi ekki útiloka
að íslenskt lið kæmist þarna að í

framtíðinni.
Birgitta Herade, starfsmaður
danska knattspyrnusambandsins
og talsmaður Royal League, sagði
í samtali við Fréttablaðið að hún
gæti ekki svarað því hvers vegna
íslensku félagsliði væri ekki boðið
að vera með. Forsvarsmenn knattspyrnusambandanna í Noregi,
Danmörku og Svíþjóð þyrftu að
svara því.
„Ég vil alls ekki útiloka neitt.
Skandinavíudeildin gekk framar
vonum síðasta vetur, hún stóð
undir sér og gott betur og nú
erum við að sníða helstu vankantana af til að gera hana ennþá
skemmtilegri. Landfræðilega er
mjög hentugt fyrir þessi þrjú lönd
að vinna saman og þau hafa náð
góðum árangri á Evrópumótunum
í gegnum tíðina. Finnland vill líka
vera með og einnig hefur frést af
áhuga
Eystrasaltslandanna,“
sagði Birgitta.
Guðmundur Árni segir slæmt
að setja á eins konar Norðurlandamót án þess að Ísland sé þar með.
„Við myndum fagna öllum tilraunum KSÍ til að tryggja það að íslenskt lið væri þar inni.“
Það er deginum ljósara að algjör bylting yrði fyrir íslenska
knattspyrnu að fá aðgang að
Royal League en það virðist því
miður aðeins vera fjarlægur
draumur.
thorsteinngunn@frettabladid.is

©

Ólafur Már Sigurðsson náði sér ekki á strik í gær:

AUGLÝSTU FASTEIGNINA ÞÍNA
Á RÉTTUM STAÐ
Rúmlega 60% fleiri Íslendingar á aldrinum
25–54 ára lesa mánudagsblað Fréttablaðsins
frekar en mánudagsblað Morgunblaðsins.

73%

Sveiflan virka›i alls ekki
GOLF Ólafur Már Sigurðsson,
kylfingur úr GR, lék annan
hringinn á 74 höggum eða 2 yfir
pari á úrtökumóti fyrir evrópsku mótaröðina á Carden
Park-vellinum í Englandi í gær.
Ólafur Már lék fyrsta hringinn á
71 höggi og er samanlagt á einu
höggi yfir pari. Ólafur Már er í
kringum 40. sætið og þarf að
spila mjög vel í dag til þess að
sleppa í gegnum niðurskurðinn
fyrir lokahringinn en 25 efstu
kylfingarnir ásamt þeim sem
eru jafnir kylfingnum í 25. sætinu halda áfram.
„Sveiflan var ekki alveg að
virka í dag. En ég fór út á æf-

ingasvæði eftir hringinn og þá
fór hún að smella betur. Ég legg
allt í þetta í þriðja hringinn, það
þarf allt að ganga upp til þess að
ég komist í gegnum niðurskurðinn,“ sagði Ólafur Már við
Fréttablaðið.
Stefán Már Stefánsson úr GR
lék annan hringinn á úrtökumótinu á 80 höggum en fyrsta hringinn á 79 höggum og á enga
möguleika að komast í gegnum
niðurskurðinn.
Mótið í Englandi er fyrsta
áskorendamótið af þremur sem
kylfingar þurfa að komast í
gegnum til þess að komast inn á
- þg
evrópsku mótaröðina.

ALEX FERGUSON
OG ROY KEANE

45%

Roy Keane hefur
eflaust lært mikið
af knattspyrnustjóra sínum hjá
Manchester
United, Alex
Ferguson.

Fyrirliði Manchester United hugar að framtíðinni:
Lestur mánudaga*
Á mánudögum fylgja með Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um fasteignir.

F í t o n / S Í A

F I 0 1 3 9 6 1

Nýttu þér gott tækifæri og auglýstu fasteignina þína í Fréttablaðinu.

* 25–54 ára Íslendingar. Gallup júní 2005.

Roy Keane ver›ur ﬂjálfari
FÓTBOLTI Roy Keane hefur rætt við
forráðamenn Manchester United
um að verða þjálfari hjá liðinu eftir að hann leggur skóna á hilluna.
Keane, sem fótbrotnaði í leik gegn
Liverpool fyrir skömmu, hefur
tekið námskeið í þjálfun á undanförnum árum og mun bæta enn
frekar við sig á næstunni meðan
hann jafnar sig af meiðslunum.
„Ég tel mig enn hafa mikið fram
að færa sem leikmaður. Þegar ég
er hættur að geta hjálpað
Manchester United inni á vellinum mun ég snúa mér að öðrum

störfum hjá félaginu,“ sagði Keane við breska fjölmiðla í gær.
Liðsfélagi
Keane
hjá
Manchester United, Paul Scholes,
er ekki í nokkrum vafa um að
Keane eigi eftir að verða góður
þjálfari. „Það hafa fáir leikmenn
jafn mikla leiðtogahæfileika og
Keane, og þeir nýtast vel í
þjálfuninni. Ég held að Keane
verði
knattspyrnustjóri
Manchester United í framtíðinni.
En vonandi heldur hann áfram að
spila því hann er ennþá einn af
betri miðjumönnum í heiminum.“
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Abstrakt vegakerfi

MYND: HELGI SIGURÐSSON

KRISTÍN EVA ÞÓRHALLSDÓTTIR EKUR UM LISTAVERK BORGARINNAR

Fluttu dóp milli
landshluta
Íslenskur
smyglhringur
upprættur

Ég er listunnandi mikill og hef
staðið mig að
því að heillast
af
abstrakt
listaverkum
án nokkurrar
ástæðu. Ef til
vill er það
sökum þess að megnið af minni
ævi hef ég eytt í að ferðast um
eitt slíkt. Gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins. Ég hef ekki tölu á
því hversu oft ég hef æst mig
yfir hversu furðulegt það er og
hvernig
skynsemin
virðist
aldrei ráða för þegar göturnar
hafa verið skipulagðar. Þar til

ég áttaði mig á því að ég er að
aka um dansandi pensilför um
alla borg. Hvernig er hægt að
lýsa þessu gatnakerfi öðruvísi?
Maður telur sig á beinni braut í
átt að áfangastað, en svo mæta
manni furðuleg hringtorg sem
líkjast málningarslettum, slaufur sem líkjast garnaflækjum
eða óreglulegum línum í málverki eftir Pollock. Til dæmis
um daginn þá ók ég frá Háaleitisbraut í átt að Grettisgötunni,
en svo var ég bara allt í einu í
Vesturbænum. Ég hafði nefnilega aldrei áður keyrt nýju
Hringbrautina, en maður verður
að hafa gert það að minnsta
kosti tvisvar áður en maður veit
hvert maður á að fara. Eða vera

með kíki til þess að sjá skiltin
nógu snemma, því þau birtast
aldrei fyrr en í beygjunni sem
maður ætti að taka. Því meira
sem ég hugsa um þetta, því
sannfærðari verð ég. Stór hluti
Íslendinga hefur menntað sig í
listum og þar sem aðeins örlítill
hluti Íslendinga getur lifað af
listinni, ráðast listamennirnir í
önnur störf. Nokkrir þeirra hafa
augljóslega skotið rótum í
skipulagsnefndum gatnamála og
setja nú pensilfar sitt á götur
bæjarins. Gallinn er bara sá að
lífið í verkinu er fólk af holdi og
blóði sem auðveldlega getur farið sér að voða og endað eins og
ein af týpunum í málverkum
Picasso. ■

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið.

■ PONDUS

Sendu SMS skeytið BTL FRO á númerið
1900 og þú gætir unnið eintak.
Fullt af vinningum!

Robots á DVD • Fullt af öðrum DVD myndum• Fullt af Coca Cola

Pondus, kæri
vinur....hvert
er þitt álit á
g-strengjum?

Eftir Frode Överli

Mjög kynþokkafullur
klæðnaður.
Það verð ég
að segja.

Við erum
sammála
þar. Viltu
sjá minn?

Aaarrhh!
Ég meinti á konum! NEI!
Ég vil ekki sjá
þinn!

Af hverju Af því að sú mynd
ekki? mun klessa sér á heil-

ann á mér eins og
tyggjó og mun dúkka upp reglulega og gera mig svo brjálaðan
af ógeðstilfinningu að ég mun
þurfa að dúsa í 21 ár í fangelsi
fyrir að kyrkja besta vin minn
með g-streng og henda honum í
nærliggjandi
tjörn!!

■ GELGJAN
GEISP!

Bull! Sjáðu!
Hlébarðamunstur!

UPP
MEÐ
BUXURNAR!!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Vaxtarverkir.

TEYYYGJAA

Ég er nýbúin
að kaupa
þessar buxur!

8. hver
vinnur!

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

Lendir
21. september
í BT!

■

SUDOKU DAGSINS

Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blaðinu á morgun.
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■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Það er hvít-bringuspói á leiðinni
hingað.
Gott að
þekkja réttu
aðilana.
HVÍT-BRINGUSPÓI

■ BARNALÁN
Pabbi! Hannes er
óþekkur!

Eftir Kirkman/Scott

Hann kom inn í herbergið mitt
án þess að banka, setti fingraför
yfir alla hurðina mína, sparkaði
í dúkkurúmið mitt, tók hundraðkallinn minn, borðaði af páskaegginu mínu án þess að spyrja
mig og ullaði á mig bara til að
vera vondur!

Og hann er
líka algjör
klöguskjóða.
Solla
lamdi
mig.

Við skulum
tala saman.
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Púa› á Ritchie og Madonnu
mig,“ sagði Ritchie. Bætti hann
því við að þema myndarinnar
væri snúið og því eðlilegt að einhverjir gæfu henni slæma dóma.
Aðspurður
af
hverju
Madonna léki ekki í myndinni
sagði Ritchie: „Haldið þið virkilega að ég kæmist upp með það?
Hún fékk að leika síðast og það
gekk ekki upp,“ sagði hann og
átti þar við myndina Swept
Away, sem fékk slæma útreið
gagnrýnenda og mjög litla aðsókn. ■

RITCHIE OG MADONNA Stjörnuparið
gaf ekki eina einustu eiginhandaráritun
fyrir frumsýningu myndarinnar Revolver.

Leikstjórinn Guy Ritchie og eiginkona hans Madonna voru púuð
niður af aðdáendum fyrir frumsýningu nýjustu myndar hans,
Revolver, í Bretlandi fyrir
skömmu.
Ástæðan var sú að parið gekk
framhjá 2.000 manns sem höfðu
beðið fyrir utan kvikmyndahúsið við Leicester Square, án þess
að gefa eina einustu eiginhandaráritun. Jason Statham, sem fer
með aðalhlutverkið í myndinni,
eyddi aftur á móti heilum
klukkutíma í að blanda geði við
aðdáendur sína.
Myndin hefur jafnframt fengið slæma dóma gagnrýnenda.
„Gagnrýnendur
hafa
tekið
harkalega á mér allan minn feril
og þetta hefur engin áhrif á

ærasta fótboltakappans Waynes
Rooney, Coleen McLoughlin
K
segist vera sá aðili í sambandinu

Breska lögreglan rannsakar nú þær sakir sem bornar hafa verið á hendur
fyrirsætunni Kate Moss
en myndir af henni að
sniffa kókaín hafa nú
borist út um allan heim.
„Aðstoðaryfirlögreglustjórinn
Tarique
Ghaffur er búinn að skoða
þetta mál og og hefur beðið
lögreglumenn og sérfræðinga um að skoða þær fréttir sem birst hafa í blöðum,“
segir talsmaður lögreglunnar.
Ekki er vitað til þess að Moss
hafi verið yfirheyrð af lögreglu
en hún er sem kunnugt er lögð á
flótta til Ibiza. ■

sem vill fresta fyrirhuguðu brúðkaupi þeirra. Þau hafa verið trúlofuð
í næstum tvö ár en Coleen sem er
aðeins 19 ára segir að það sé enn
allt of snemmt að staðfesta sambandið. „Allir eru alltaf að spyrja
hvenær hann ætli að drífa
sig og ganga með mér
inn kirkjugólfið,“ segir
hún. „En þetta er ekki
honum að kenna heldur mér. Ég vil bíða
þangað til við erum
bæði viss.“ Hún
bætti við. „Við erum
mjög ástfangin og
ég er mjög stolt af
honum en það er
óþarfi að flýta
sér. Ég held við
séum ekki enn tilbúin.“
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BON JOVI Rokksveitin gamalkunna Bon
Jovi gefur út níundu plötu sína í dag.

Níunda plata
Bon Jovi

FRÉTTIR AF FÓLKI
in fræga Jordan hringdi í Neyðarlínuna og bað um lögregluH
fylgd til að halda ljósmyndurum frá
sér þegar hún fór í hárgreiðslu fyrir
stuttu. Sjö lögreglumenn flýttu sér á
staðinn og sáu nýgift brúðhjónin í
dekri með fætur upp í loft. Jordan á
víst að hafa beðið um að
hún yrði ekki mynduð
fyrr en eftir brúðkaupsferðina. Peter Andre,
söngvari og eiginmaður hennar var í klippingu á sömu stofu
þegar neyðarkallið
kom. Lögreglumaður á staðnum
sagði. „Kannski við
hefðum átt að
handtaka hana
fyrir að eyða tíma
lögreglunnar.“
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Rokksveitin Bon Jovi frá New
Jersey í Bandaríkjunum gáfu í
gær út nýja plötu sem ber heitið
Have a Nice Day. Platan kemur út
í „dualdisc“-formi sem er nýtt
form sem sameinar tónlist, kvikmyndir og myndbönd á einum tvíhliða diski; geisladiski og DVD á
einum diski.
Have a Nice Day er níunda
hljóðversplata Bon Jovi og jafnframt fyrsta tvíhliða platan sem
Universal Music Group gefur út
utan Bandaríkjanna. Plata Bon
Jovi frá árinu 1986, Slippery
When Wet, kemur einnig út á
morgun í Bandaríkjunum. Sú
plata verður einnig tvíhliða og
hefur hún meðal annars að geyma
myndbönd við lögin You Give
Love a Bad Name og Livin' On a
Prayer.
Bon Jovi hefur selt meira en
100 milljónir platna á rúmlega
tuttugu ára ferli sínum. Sveitin
hefur spilað á yfir 2.500 tónleikum í meira en fimmtíu löndum,
fyrir framan rúmlega þrjátíu
milljónir aðdáenda. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI

Moss í vondum málum
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ﬁjó›búningarnir kynntir

!

Kl. 19.30
Fyrri tónleikar Sigrúnar Hjálmtýsdóttur með Sinfóníuhljómsveit Íslands verða í Háskólabíói í kvöld.
Hún syngur þar margar safaríkustu
aríur óperubókmenntanna. Seinni
tónleikarnir verða annað kvöld.

menning@frettabladid.is

Kynning á íslenska þjóðbúningnum verður
haldin í kvöld á vegum Heimilisiðnaðarfélags
Íslands í húsnæði félagsins á Laufásvegi 2.
Kynningin hefst klukkan 20 og verður sagt frá
karlmannabúningnum og faldbúningnum frá
um 1800. Einnig verður sýning á vinnubrögðum sem tengjast þjóðbúningunum og gefnar
upplýsingar um það hvernig rétt er að klæðast búningunum.
Gestum og gangandi er boðið að líta inn,
þiggja kaffiveitingar, fræðast og spjalla við
fulltrúa Heimilisiðnaðarfélagsins.
Á síðustu árum hefur áhugi aukist mjög á
eldri gerðum íslensku þjóðbúninganna, það
er að segja faldbúningnum, skautbúningnum,
kyrtlinum, 19. aldar upphlutnum og nú íslenska herrabúningnum.
Í nokkur ár hefur Heimilisiðnaðarfélagið boðið upp á námskeiðaröð í því að sauma þessa
búninga og í kvöld verður hægt að fá upplýsingar um þessi námskeið. Heimilisiðnaðarfé-

> Ekki missa af ...
... morgunverðarfundi um skipulagsmál Reykjavíkur í Hafnarhúsinu í dag,
sem haldinn er í tengslum við sýninguna
Hvernig borg má bjóða þér?

... tónleikum köntrísveitar Baggalúts á
Grand Rokki í kvöld, þar sem sjálfur Rúnar Júlíusson verður „leynigestur“.

... sjónþingi í Menningarmiðstöðinni
Gerðubergi á laugardaginn, þar sem ferill
Þórdísar Zoëga hönnuðar verður skoðaður ofan í kjölinn.
lag Íslands er eini aðilinn sem veitir þessa
þjónustu.
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Hið forna kvæði Völuspá er komið út í nýjum búningi, sem er aðgengilegur fyrir börn á öllum
aldri. Þórarinn Eldjárn hefur
endursagt kvæðið í leikandi vísum og Kristín Ragna Gunnarsdóttir myndskreytir bókina með
litríkum hætti.
Segja má að útgáfa Þórarins
sé þýðing á kvæðinu yfir á auðskiljanlegt nútímamál, en Þórarinn segist frekar líta á sitt framlag sem endursögn heldur en
þýðingu.
„Ég reyndi fyrst og fremst að
hafa það að leiðarljósi að gera
orðin sjálf skiljanleg,“ segir hann
og tekur fram að hér á landi geti
útgáfa af þessu tagi verið „dálítið
viðkvæmt mál því Íslendingum
finnst oft að það þurfi ekkert að
þýða þessar gömlu bókmenntir.“
Margt hefur þó breyst í þeim
efnum. Á síðustu árum hafa til
dæmis komið út barnaútgáfur af
Njálu og Egils sögu og þykir vart
tiltökumál lengur að hrófla við
þessum gömlu bókmenntum með
þessum hætti.
„Ég held að þetta geri þessum
bókum ekki annað en gott.“
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Þórarinn leggur sitt af mörkum
til þess að auðvelda yngri kynslóðinni hér á landi að tileinka
sér Völuspá. Fyrir fimm árum
frumsýndi Möguleikhúsið leikritið Völuspá, sem er eftir Þórarin
og hefur sú sýning farið víða.
Þórarinn segir þó engin önnur
tengsl vera milli þessa leikrits og
endursagnarinnar á Völuspá,
sem nú er komin út á bók, heldur
en hið forna kvæði.
„Í leikritinu var ramminn úr
Völuspá notaður, það er Óðinn
leitar til völvunnar til að leita
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21 22 23 24

Fimmtudagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 19.30 Sigrún Hjálmtýsdóttir syngur með Sinfóníuhljómsveit Íslands
í Háskólabíói. Stjórnandi er Kurt
Kopecki.

STÓRA SVIÐ

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren
Su 25/9 kl 14, Lau 1/10 kl. 14,
Su 2/10 kl. 14, Su 9/10 kl. 14

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR Í SEPT.
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi 28.
okt. Miðaverð á forsýningu aðeins kr. 2.000,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 2/10 kl. 20,
Fö 7/10 kl. 20

Sími miðasölu 568 8000
midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

LÍFSINS TRÉ
Fö 21/10 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELT
Lau 22/10 KL. 20, Fö 28/10 kl. 20,
Lau 29/10 kl. 20, Fö 4/11 kl. 20, Lau 5/11 kl. 20

 20.00 Hljómleikar til minningar
um Örn Washington verða haldnir
á Nasa við Austurvöll. Fram koma

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

BELGÍSKA KONGÓ

Su 25/9 kl. 20, 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20

RILLJANT
ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Lau 24/9 kl. 20 UPPSELT, Má 26/9 kl. 20, UPPSELT
,Fi 29/9 kl. 20 UPPSELT, Fö 30/9 kl. 20 UPPSELT,
Lau 1/10 kl 16 aukasýn., Lau 1/10 kl. 20 UPPSELT,
Fi 6/10 kl. 20 UPPSELT,
Lau 8/10 kl. 16 aukasýning, Su 9/10 kl. 20

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:

TVENNU TILBOÐ

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Ef keyptur er miði á
Híbýli vindanna og Lífsins tré
fæst sérstakur afsláttur

ÞÓRARINN ELDJÁRN Hefur fært Völuspá í nýjan búning, aðgengilegan yngri kynslóðinni.

fregna, en síðan voru dregnar inn
í það ótal frásagnir úr SnorraEddu og víðar, en það ber svo
sem ekki mikið á Völuspá sjálfri
þar.“
Myndir Kristínar Rögnu setja
sterkan svip á bókina, en Þórarinn segir þær ekkert sérstaklega
vera sniðnar að sínum texta.
„Myndirnar eru fyrst og
fremst auðvitað hennar frumsköpun og gætu alveg staðið með
hinni upphaflegu Völuspá. Þær
eru ávöxtur mikilla pælinga
hennar í þessu kvæði.“ ■
Páll Óskar og Monika, Bubbi
Morthens, Ragnhildur Gísladóttir
með Sigtryggi Baldurssyni og Davíð Þór píanóleikara, Andrea Gylfadóttir með gítarleikurunum Guðmundi Péturssynin og Eðvarði
Lárussyni, gospelhópur Harolds
Burr, Hjörtur Howser, Díana
Monzon og félagar, Lights on the
highway, Stella Haux með Tomma
Stuðmanni, Magnúsi Einarssyni,
Önnu Möggu og Dísu Dredd, Rúnar Júlíusson, Hjálmar og Jagúar.
Kynnir er Andrea Jónsdóttir.

 22.00 Benni Hemm Hemm
leikur á Grand Rokki. Fyrsta breiðskífa hljómsveitarinnar kom út á

Upphaflega
var ekkert til.
Hvorki sandur né sjór
né svalar lindir
Engin jör›,
enginn himinn,
a›eins gínandi gap
og gras hvergi.
- Erindi úr Völuspá í
endursögn ﬁórarins Eldjárns
dögunum, og hefur fengið mjög
góða dóma í fjölmiðlum.

■ ■ OPNANIR
 Sýning á verkum 38 ungmenna
verður opnuð í bókasafni Seltjarness.
Sýningin er afrakstur Norrænna listabúða sem ungmennin sóttu í ágúst
síðastliðnum.

■ ■ FUNDIR
 08.30 Árni Þór Sigurðsson, Hrafn
Gunnlaugsson kvikmyndagerðarmaður, Tryggvi Jónsson, verkfræðingur og Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir umferðarverkfræðingur taka til
máls á morgunverðarfundi um
skipulagsmál Reykjavíkur í Listasafni
Reykjavíkur, Hafnarhúsinu. Fundarstjóri er Dagur B. Eggertsson.

 17.00 Samtök um betri byggð

Örfáar aukasýningar í haust.
Su 16/10 kl. 20, Su 23/10 kl. 20, Su 30/10 kl. 20

MANNTAFL

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þórarinn þýðir Völuspá

3. sýn fös. 23 kl. 20 UPPSELT
4. sýn lau. 24 kl. 20 Örfá sæti laus
5. sýn fös. 31 kl. 20 Örfá sæti laus
6. sýn lau 1. okt kl. 20 Nokkur sætilaus.

7. sýn fös 7 okt
8. sýn lau 8 okt UPPSELT

kynna starfsemi sína og stefnumál í
fjölnotasal Listasafns Reykjavíkur Hafnarhúsi.

■ ■ SÝNINGAR
 20.00 Heimilisiðnaðarfélag Íslands kynnir í kvöld íslenska þjóðbúninga í húsnæði félagsins að
Laufásvegi 2. Gestum og gangandi er
boðið að líta við, spjalla við okkur,
fræðast og þiggja kaffiveitingar.
Ókeypis aðgangur.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.
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Núna í vikunni kom þýskt sjónvarpsfólk til landsins til þess að
kynna sér baksvið glæpasögu
Viktors Arnars Ingólfssonar,
Flateyjargátu. Viktor Arnar fór
með þeim í kynnisferð til Flateyjar á þriðjudaginn var og
sýndi þeim helstu sögustaði.
Bókin kom út í Þýskalandi nú
í sumar undir nafninu Das
Rätsel von Flatey. Hún hlaut
strax afburðagóðar viðtökur og
sat á þýska metsölulistanum í
fimm vikur í sumar.
Mikla athygli vakti að fyrsta
bók höfundar á þýskum markaði
skyldi ná þessum árangri og
sunnudaginn 2. október verður
sýndur á NDR-sjónvarpsstöð-

inni afrakstur Íslandsferðar
þýska sjónvarpsfólksins. Umfjöllunin verður í þættinum
Nordsee-Report.
Fleiri lönd hafa sýnt Flateyjargátu áhuga. Margir erlendir
forleggjarar voru staddir á
landinu í tengslum við Bókmenntahátíð Reykjavíkur í síðustu viku og var þeim boðið af
Eddu útgáfu til Viðeyjar í morgunmat ásamt nokkrum höfundum. Eftir velheppnaða ferð
gerðust þau gleðilegu tíðindi í
bátnum til baka að Réttindastofu Eddu útgáfu barst hollenskt tilboð í Flateyjargátu.
Það er forlagið Signature sem
tryggði sér réttinn en aðrir ís-

lenskir höfundar þess eru Arnaldur Indriðason, Ævar Örn Jósepsson og Kristín Marja Baldursdóttir.
Í haust er svo væntanleg
splunkuný glæpasaga frá Viktori Arnari sem ber nafnið Afturelding.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kynntu sér baksvi› Flateyjargátu

VIKTOR ARNAR INGÓLFSSON
Þjóðverjar eru svo gáttaðir á velgengni Flateyjargátu í Þýskalandi
að þeir sendu sjónvarpslið hingað.

UIFUVSOPGUIFTDSFX

NÝJAR BÆKUR
já Máli og
menningu er
komin út bókin
Frost eftir Roy Jacobsen, mögnuð
saga byggð á Íslendingasögum og
var hún tilnefnd til
Norrænu bókmenntaverðlaunanna. Þýðandi er
Stefán Hjörleifsson.

FGUJS
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HAUKUR MORTHENS Haukur Morthens syngur fjölmörg lög á plötunum Svona var.

Fimmtán ár í íslenskri dægurtónlist
Nýverið komu út á vegum Senu
fimmtán plötur í nýrri útgáfuröð
sem nefnist Svona var. Á hverri
plötu er einblínt á eitt ár íslenskrar dægurtónlistarsögu og í fyrsta
skammtinum eru tekin fyrir árin
1952 til 1966.
Á meðal laga sem er að finna á
plötunum eru Litla flugan, Óli
Lokbrá, Nú liggur vel á mér, Síðasti vagn í Sogamýri, Hafið bláa,
Heyr mína bæn, Vor í Vaglaskógi,
Hún er svo sæt og Á sjó. Á meðal
flytjenda eru Haukur Morthens,
Þorvaldur Halldórsson, Ingibjörg
Smith og Raggi Bjarna.
„Við fórum í ákveðna hugmyndavinnu fyrr á árinu um nýjar útfærslur á því að endurútgefa
þetta gamla efni. Við höfum aðallega einbeitt okkur að ákveðnum
flytjendum og hins vegar að hafa
plöturnar mjög blandaðar en við
ákváðum að fara aðeins dýpra og
prófa að velja lög fyrir hvert ár,“
segir Eiður Arnarsson, útgáfu-

stjóri Senu. „Þetta er algjörlega
bundið við árið sem lagið er vinsælt og við komumst að því að við
gátum gert þetta árlega frá 1952.“
Að sögn Eiðs er um þriðjungur
laganna
að
koma í fyrsta
skipti út á
geislaplötum,
en alls eru yfir
200 lög á plötunum. Næsti
skammtur er
síðan væntanSVONA VAR Ein af
legur
næsta
plötunum fimmtán
sem eru komnar út á vor. Þess má
geta að Trausti
vegum Senu.
Jónsson, veðurfræðingur og sérfræðingur í íslenskri dægurtónlist, sér um lagavalið á plötunum. Mun hann velja
lög á allar þær plötur sem ná til
ársins 1970. Þá mun Ásgeir Tómasson blaðamaður taka við til ársins 1980 og eftir það sér Eiður
sjálfur um lagavalið. ■

Megasarlög á Jazzhátí›
Á miðvikudaginn í næstu viku
hefst Jazzhátíð Reykjavíkur og
stendur hún fram á sunnudag með
fjölmörgum tónleikum, oftast
þrennum á degi hverjum, þar sem
rjómi íslenskra djasstónlistarmanna kemur fram ásamt úrvali
góðra gesta frá útlöndum.
Meðal annars kemur hingað
kvartett bandaríska saxófónmeistarans Kennys Garrett, sem
leikur á Nasa laugardagskvöldið
1. október. Kenny Garrett er einhver heitasti saxófónleikarinn í
dag og hefur áður verið reynt að
fá hann hingað á djasshátíðina.
Hingað koma einnig japanski
víbrafónleikarinn Tako Saito og
þýski píanóleikarinn Niko Meinhold, og halda þeir tónleika hér í
Þjóðleikhúskjallaranum fimmtudagskvöldið 29. september.
Af íslenskum hljómsveitum má
nefna Bebop septett Óskars Guðjónssonar, Stórsveit Reykjavíkur
og Oktett Ragnheiðar Gröndal.
Tónlist Megasar verður einnig
í brennipunkti laugardagskvöldið
1. október þegar Póstberarnir
flytja valin verk eftir Megas í
djassútsetningu á Kaffi Reykjavík. Póstberarnir eru þeir Ólafur
Stolzenwald, Agnar Már Magnússon, Andrés Þór Gunnlaugsson,
Eyjólfur Þorleifsson og Erik
Qvick. ■

KENNY GARRETT Brátt fer að styttast í
hina árlegu Jazzhátíð Reykjavíkur.
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og menningu er komin
í kilju glæpasagan Dansað
Hjáút Máli
við engil eftir Åke
Edwardson. Sigrún
Ástríður Eiríksdóttir
þýddi. Bókin var
valin besta glæpasaga ársins í Svíþjóð. Hún hefur
slegið í gegn víða
um heim og gerð
hefur verið kvikmynd eftir henni.

16. sýn. sun. 02/10 kl. 14 Annie; Solveig
17. sýn. sun. 16/10 kl. 14 Annie; Thelma Lind
18. sýn. laug. 22/10 kl. 15 Annie; Solveig

já Máli og menningu er komin
út bókin Hermann eftur Lars
H
Saaby Christensen í þýðingu
Sigrúnar Magnúsdóttur. Lars
Saabye Christensen er um þessar
mundir sá norræni rithöfundur
sem nýtur hvað
mestra vinsælda
í heiminum.
já Máli og menningu er aftur
komin út hin vinsæla bók
H
Roalds Dahl, Kalli og sælgætisgerðin, í þýðingu Böðvars Guðmundssonar. Bókin er fyrir löngu
orðin sígild, enda
er hún bráðfyndin
og frumleg og nú
hefur snillingurinn
Tim Burton gert
eftir henni fjölskyldumynd með
Johnny Depp, Helenu Bonham Carter og Christopher
Lee í aðalhlutverkum.

Fös. 23. september
Fös. 30. september
Lau. 1. október
Lau. 8. október

uppselt
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Hver er eiginlega ﬂessi Steve Carell?
„Look... I am not stupid,
you know. They cannot
make things like that yet.“
Sarah Connor tekur bjargvætt sinn,
Kyle Reese, ekki trúanlegan í fyrstu
myndinni um Tortímandann.

bio@frettabladid.is

Tvennt hefur komið á óvart í sumar. Annars vegar
kvennagullin í Wedding Crashers sem reyndu að
komast yfir konur í brúðkaupum. Hins vegar hreini
sveinninn Andy Stizter í The 40 Year Old Virgin. Vinsældir myndarinnar eru ekki síst leikaranum Steve
Carell að þakka. Það sem margir spyrja sig hins vegar; hver er þessi Steve Carell?
Það væri í raun óeðlilegt ef einhver kannaðist við
hann. Carell lék lítið hlutverk í Bruce Almighty þar
sem Jim Carrey fór með aðalhlutverkið. Hann bjóst
allan tímann við að atriði hans yrðu klippt út en honum til mikillar ánægju varð sú ekki raunin. Í kjölfar
velgengni nýjustu myndar hans hefur verið ákveðið
að gera framhald af Bruce Almighty með persónu
Carell í aðalhlutverki.
Þótt hann hafi ekki verið áberandi á hvíta tjaldinu
hefur Carell verið að skapa sér nafn sem gamanleikari í spunaþáttum vestra. Það var þó ekki fyrr en honum var boðið hlutverk Rickys Gervais í bandarísku
útgáfunni af Office sem hjólin fóru að snúast fyrir al-

vöru. Þættirnir fengu góða dóma og stjarna Carells
fór að rísa fyrir alvöru.
Nú þegar The 40 Year Old Virgin hefur slegið
svona eftirminnilega í gegn hefur
leikaranum verið
boðið gull og grænir
skógar. Eins og svo
oft vill verða með
eftirsóttar stjörnur
á að hamra járnið
meðan það er heitt.
Það er bara vonandi
að hann verði ekki
bara minningin ein
eftir tíu ár og
spurning dagsins í
dag orðin „Hver var
Steve Carell?“

> Ekki missa af ...

Bill Murray í Broken Flowers.
Hann er frábær í hlutverki einmana piparsveins sem leggur
land undir fót til að finna son
sinn og barnsmóður. Þó að leikstjórinn Jim Jarmusch sé vissulega ekki allra stendur þessi
hugljúfa mynd fyllilega fyrir sínu.

Hetjuskapur dúfnanna
Teiknimyndir njóta æ meiri vinsælda og hinar tölvuteiknuðu
kvikmyndir
standa
leiknum
myndum ekki langt að baki. Þessu
er ekki síst að þakka öllum þeim
stjörnum sem hafa viljað taka
þátt og tala inn á myndirnar.
Það er sami framleiðandi og sá
um að koma Skrekk-myndunum á
koppinn sem stendur að baki nýjustu teiknimyndinni, Valiant. Hún
segir frá samnefndri dúfu sem
dreymir um að verða hetja í
seinni heimstyrjöldinni. Dúfan og
vinir hennar sækja um að komast

í heimavarnarliðið. Öllum að
óvörum kemst hópurinn í gegnum
prófið og skilur marga hæfa eftir
í sárum. Hópnum er síðan falið að
fljúga með skilaboð yfir óvinalínur þar sem þarf að verjast árásum
fálka og annarra óvina.
Að hætti teiknimynda nútímans hafa margar af stærstu
stjörnum hvíta tjaldsins verið
fengnar til að tala fyrir persónurnar. Ewan McGregor er Valiant
auk þess sem Ricky Gervais og
John Cleese fara með stór hlutverk. ■

HREINI SVEINNINN Andy er fertugur og hefur ekki verið við konu kenndur. Vinir hans grípa því til öþrifaráða og reyna
koma honum í kynni við konur sem gætu leyst þetta vandamál

Hvað gerir hreinn
sveinn á fertugsaldri?
HÆTTURNAR VÍÐA Á flugi sínu með skilaboð frá Englandi lendir dúfnaskarinn í margvíslegum hættum og þarf meðal annars að berjast gegn hinum illu fálkum

FRUMSÝNDAR UM HELGINA
(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM)

The 40 Year Old Virgin
Internet Movie Database:
Rottentomatoes:
Metacritic:

7,7 / 10
84% / Fersk
8,2 / 10

Valiant
Internet Movie Database:
Rottentomatoes:
Metacritic:

5,7 / 10
22% / Rotin
4,0 / 10

Hugmyndin um sveindóm og
meydóm hefur verið bandarískum kvikmyndagerðarmönnum
hugleikin. Yfirleitt hafa þessir
tveir hlutir verið tengdir unglingsárunum. Hver man ekki eftir
Jason Biggs og amerísku bökunni? Unglingamyndir ganga oftast út á að einhver vilji losna við
sveindóminn og það gerist iðulega
eftir lokaballið. Að missa sveindóminn er eitthvað sem er bandarískri dægurmenningu jafn samgróið og McDonald’s.
Þetta sannast kannski best á
vinsældum bandarísku myndarinnar 40 Year Old Virgin. Hún tekur á þessari merkilegu athöfn sem
hefur verið hafin til skýjanna.
Bandaríkjamenn hafa flykkst í
bíó til að sjá þennan lúða, njörð og
hálfgerða aumingja sem enn hef-

ur ekki misst sveindóminn kominn á fertugsaldurinn. Skellt upp
úr, hnippt í félaga sinn og hvíslað.
„Hann er ekki búinn að...þú veist.“
The 40 Year Old Virgin segir
frá Andy sem hefur átt fjöldann
allan af kærustum. Í heimi karlmennsku og bjórdrykkju fljúga
sögur úr svefnherberginu og þá
kemst upp um hið „hrikalega“
leyndarmál. Hann hefur enn ekki
haft mök við konu. Andy hefur
haft tækifæri til þess en klúðrað
þeim á einhvern undarlegan hátt.
Þegar þetta skelfilega leyndarmál
kemst upp á yfirborðið leggjast
vinir hans á eitt og gera allt sem í
þeirra valdi stendur til að koma
honum í fullorðinna manna tölu.
Hæfileikar Andys eru þó betur til
þess fallnir að hræða konur á
brott en að táldraga þær.

Oliver Stone sett skilyr›i
Eins og greint hefur verið frá
ætlar hinn umdeildi leikstjóri
Oliver Stone að leikstýra mynd
um árásir hryðjuverkamanna á
World Trade Center 11. september 2001. Það var vitað fyrirfram að styr myndi standa um
Stone enda er hann ekki þekktur
fyrir að fara troðnar slóðir í
verkum sínum.
Nú hefur New York-borg sett
honum ströng skilyrði fyrir því
hvað hann megi sýna og hvers
slags sjónbrellur hann geti notast við. Samkvæmt dálkahöfundinum Cindy Adams má Stone
ekki gera stræti borgarinnar
skítug, hvorki aska né persónu-

legar eigur fólks mega vera
sýnileg og þá vill borgin ekki að
myndir af fólki sem henti sér út
úr brennandi byggingum verði
hluti af innihaldinu.
Þegar hafa Maria Bello og
Nicolas Cage samþykkt að leika
í myndinni en hún segir sögu
tveggja lögreglumanna sem
festast undir braki Tvíburaturnanna. ■
9/11 2001 Fáar árásir hafa
vakið jafn sterk viðbrögð og
þær sem hryðjuverkamenn
gerðu á World Trade Center
og enn sér ekki fyrir endalok
áhrifa þeirra.

Það er Steve Carell sem fer
með hlutverk Andys en hann er
hvað þekktastur fyrir leik sinn í
Anchorman og Bruce Almighty.
Það var Carell sem fékk hugmyndina að hinum vinalega Andy
en hjólin fóru ekki að snúast fyrr
en hann komst í kynni við handritshöfundinn Judd Aptow. Aptow
hafði séð Carell stela senunni í
Anchorman og Bruce Almighty.
Aðrir leikarar í myndinni eru
ekki þekktir hér á landi en hafa
getið sér góðs orðs fyrir gamanleik í spunaþáttum vestra. Þó ættu
kvikmyndaáhugamenn að leggja
nafn Catherine Keener á minnið.
Hún fer með eitt aðalhlutverkanna í Capote ásamt Phillip
Seymor Hoffman en þeirri mynd
er spáð góðu gengi á komandi
hausti. ■
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MATGÆÐINGURINN ÞÓRDÍS HAUKSDÓTTIR, AÐSTOÐARLEIKSKÓLASTJÓRI Á SÓLGARÐI:

Selspik og siginn fiskur er ﬂa› versta sem ég fæ

> Gott vín góð olía!

Hvaða matar gætir þú síst verið án?
Grænmetis yfir höfuð. Svo er lambakjöt
einnig í miklu uppáhaldi hjá mér því það
er svo hollt og gott.

Margir bestu vínframleiðendur
Ítalíu framleiða jafnframt hágæða ólívuolíur. Ef fólk þekkir
vínin að góðu er um að gera að
kíkja á olíurnar. Einn besti vínog ólívuolíuframleiðandi Sikileyjar er Planeta. Olían frá
þeim er eins og vínin, bragðmikil og massív. Jómfrúarolían
frá Planeta fæst í Kokku og
Yndisauka og kostar 1.220 kr.

Fyrsta minningin um mat? Grautarnir
hennar ömmu. Hún sá alltaf um eftirmatinn á heimilinu þegar ég var lítil og bjó til
ýmsar tegundir af grautum, þar á meðal
grjónagraut og ávaxtagraut.
Besta máltíð sem þú hefur fengið? Jólamáltíðin hennar mömmu. Það er hamborgarhryggur með öllu tilheyrandi en
mamma er snilldarkokkur í eldhúsinu. Hún
býr allt til sjálf, líka meðlætið.

maturogvin@frettabladid.is

Já, selspik og siginn fiskur. Það er það
versta sem ég fæ. Ég get heldur ekki borðað súrmat og finnst hrossakjöt frekar
ógeðslegt. Það byrjaði á því að ég vildi
ekki borða vini mína en svo komst ég að
því að mér finnst það bara vont.
Leyndarmál úr eldhússkápnum? Ef ég á
ítölsk krydd eins og rósmarín, oregano,
timjan, steinselju og fleira tekst mér yfirleitt að búa til eitthvað gott.
Hvað borðar þú þegar þú þarft að láta
þér líða betur? Ég borða ekki neitt. Ég hef
aldrei tamið mér að borða neitt þegar mér
líður illa. Það er kannski að ég fái mér gos
því ég er algjör gossjúklingur.

Hvað áttu alltaf til í ísskápnum? Ég á alltaf til
mjólk og skyr. Svo á ég
líka yfirleitt til grænmeti og ávexti.
Hvað er það skrítnasta sem þú hefur borðað? Það voru einhverjir litlir
kolkrabbar sem ég fékk úti á
Ítalíu. Þeir voru í pastasalati
sem ég keypti mér og ég hef
ekki hugmynd um hvað
þetta eiginlega var. Þetta lá
þarna með löppum og öllu
saman og bragðaðist
ógeðslega.

Er einhver matur sem þér finnst vondur?

GLENFIDDICH:

Vinsælasta maltviskí veraldar
William Grant’s var fyrsta fyrirtækið til að setja maltviskí á almennan markað utan Skotlands,
hið heimskunna viskí Glenfiddich
sem er mest selda maltviskí veraldar. Mestallt viskí sem er framleitt er blandað viskí,
oft frá ýmsum brugghúsum. Betri brugghúsin höfðu hins vegar
alltaf búið til gæðamaltviskí en þau fengust
ekki
utan
Skotlands fyrr en
Grant’s setti Glenfiddich á markaðinn árið 1963. Þótti
það ákaflega djarfur leikur en það
reyndist svo sannarlega markaður
fyrir gæðaviskí. Í
dag er Glenfiddich

vinsælasta maltviskí veraldar og
má til gamans geta að hvergi er
það vinsælla en í Frakklandi en
Frakkar eru mestu viskíneytendur heims.
Græna þríhyrnda flaskan,
Glenfiddich
tólf
ára Special Reserve, er þekktasta
vörumerkið
og
fæst í öllum vínbúðum en ýmsar
aðrar útgáfur eru
til í Heiðrúnu og
Kringlunni,
svo
sem 18 ára og 21
árs en 15 ára og 30
ára verða fáanlegar
innan skamms.
Glenfiddich tólf ára
Special Reserve kostar
í vínbúðum 4.390 kr.

ÁRNI STEFÁN GYLFASON er yfirmatreiðslumeistari Iðnó

Heit eplarúlla me› vanilluís

sveppir

með hvítlauk
og kryddjurtum
með hvítlauk
og kryddjurtum

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS GRA 28565 06/2005

500 g íslenskir sveppir
3 hvítlauksgeirar,
saxaðir smátt
2 msk. ólífuolía
1 msk smjör

.

ferskt timjan,
nokkrar greinar
nýmalaður pipar
salt
2 msk. brandí
1/2 knippi, fersk
steinselja,
söxuð

Sveppirnir skornir í sneiðar eða fjórðunga.
Olía og smjör hitað á stórri pönnu.

Þann 30. september verður einleikurinn Ég er mín eigin kona
frumsýndur í Iðnó. Aðalleikari
sýningarinnar er enginn annar en
hinn þjóðþekkti Hilmir Snær
Guðnason og leikstjóri sýningarinnar er Stefán Baldursson, fyrrverandi þjóðleikhússtjóri.
Ég er mín eigin kona, byggir á
sannsögulegum atburðum og gerist í Berlín á stríðsárunum. Hún
fjallar um mann sem ákveður
einn góðan veðurdag að gerast
klæðskiptingur. Hilmir Snær leikur aðalpersónu sýningarinnar
sem og alla aðra
sem í leiksýningunni birtast. Matseðill sýningarinnar er athyglisverður en hann samanstendur af girnilegum þýskum réttum. Ástæða þessa
þýska yfirbragðs
sem einkennir matseðilinn er að sjálf-

sögðu sú að sagan gerist í Berlín
og því var ákveðið að tengja þessa
tvo hluti saman.
Boðið er upp á forrétt, sem er
rjómalöguð kóngasveppasúpa, í
aðalrétt er grísasnitsel með
kryddsíld, kapers og parísarkartöflum og eftirrétturinn er svo heit
eplarúlla með vanilluís.
Árni Stefán Gylfason, yfirmatreiðslumeistari Iðnó, segir að til
þess að hægt sé að búa til góðan
mat sé nauðsynlegt að hafa fyrsta
flokks hráefni. Hann sviptir hér
með hulunni af dýrindis uppskrift
að heitri eplarúllu
sem borin er fram
með ís. Eplarúllan
er vitaskuld á matseðli sýningarinnar og heitir Warmer Apfelstrudel
mit Vanille-Eis eða
Heit eplarúlla með
vanilluís.
Verði
ykkur að góðu.

HEIT EPLARÚLLA ,,STRUDEL’’
Fyrir 6 manns
6 blöð blaðdeig (filodeig)
4 st epli, gul
1 1/2 dl saxaðar valhnetur eða furuhnetur
3 msk rifið súkkulaði
2 msk sykur
1 tsk kanill
1 dl brauðrasp
2 msk smjör (bráðið)
1 lítri vanilluís
Leggið blaðdeigsblöðin á dúk og
penslið brúnirnar með smjöri.
Stráið brauðraspi á helminginn af blaðdeiginu. Afhýðið eplin og skerið í litla
bita. Setjið þau í skál og blandið saman
við rúsínum, hnetum, súkkulaði, kanil
og sykri.
Dreifið þessu yfir brauðraspið, rúllið
upp og setjið á bökunarplötu. Penslið
með smjöri, stráið kanilsykri yfir og bakið í ca 20 mínútur við 180˚ C .
Berið fram með vanilluís.

Sveppir og hvítlaukur sett á pönnuna,
timjani, pipar og salti stráð yfir og látið
krauma við meðalhita í 8–10 mín. eða þar
til sveppirnir hafa tekið góðan lit.
Hrært oft í á meðan. Brandíinu er svo hellt
yfir og hrært stöðugt á meðan það gufar
upp. Steinseljunni stráð yfir, hrært vel og
síðan er pannan tekin af hitanum.
Borið fram sem meðlæti með steiktu eða
grilluðu kjöti, eða bara með brauði
og salati.

Fleiri ljúffengar uppskriftir og fróðleikur á www.islenskt.is

Vinsæl vínnámskei›
Að sögn stofnendanna var víninnflutningsfyrirtækið Eðalvín stofnað á sínum tíma með markmiðið
„fræðsla og fagmennska“ í huga. Í
ljósi þessara háleitu markmiða
stofnaði Eðalvín vínskóla og
stendur fyrir athyglisverðum
námskeiðum um vín. Námskeiðin
eru haldin á Vesturgötu 5 í jaðri
Grjótaþorpsins. Vínskólinn hefur
greinilega svarað eftirvæntingum

Íslendinga um vínfræðslu, því það hefur
verið fullt á flest námskeið á fyrsta starfsári
og fyrstu námskeiðin í
haust eru mjög vel setin.
Haldið
verður
áfram með vinsælustu
námskeiðin, eins og
„matur og vín“, sem er
fyrsta skrefið inn í vínheiminn, en geymir
líka nýja nálgun fyrir
þá sem eru lengra
komnir. Vín og villibráð verður einnig á
dagskrá með aðstoð
sérfræðinga
(veiðimanna og starfsmanna
Ostabúðarinnar
á
Skólavörðustíg). Nám-

SEPTEMBER
22.
29.

Matur og vín
Vín frá Ítalíu

OKTÓBER
6.
13.
20.
27.

Vín með villibráð
Blindsmökkun
Matur og vín
Vín með villibráð

NÓVEMBER
3.
10.
17.
24.

Matur og vín
Blindsmökkun
Matur og vín
Vín frá Ítalíu

DESEMBER
1.
8.
15.

Sérrí
Kampavín
Jólamatur og vín

skeiðið Vín frá Ítalíu er
haldið í samstarfi við
La Primavera sem býður í framhaldinu sérstakan matseðil á tilboðsverði. Eftir áramót
verður bryddað upp á
nýjungum og boðið upp
á námskeið um vínsvæði, eins og Alsace
og Ástralíu – einnig
mjög spennandi námskeið um sérrí sem hefur komið mönnum í
opna skjöldu – sérrí er
nefnilega meira en
bara sérrí! Nánari upplýsingar má finna á
www.vinskoli.is en eftirfarandi námskeið eru
fyrirhuguð á næstunni:
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Söluhæstu vínin frá Argentínu

Rauðvínin frá Bodega Norton sem
byrjað var að flytja inn fyrir um
ári hafa slegið í gegn á Íslandi og
eru nú orðin söluhæstu vínin frá
Argentínu í vínbúðum. Þar eru
fimm vín á boðstólum; Norton Malbec og Norton Cabernet Sauvignon
sem eru bæði í kjarnasölu, Norton
Chardonnay sem er í reynslusölu
og svo að lokum Norton Malbec
Reserve og Norton Cabernet
Sauvignon Reserve, en bæði þessi
vín hafa gengið það vel í reynslusölu að þau flytjast yfir í kjarna 1.
október næstkomandi og munu þá
fást í flestum vínbúðum.
Vínin hafa fengið mjög góða

VEITINGASTAÐURINN
GRILLHÚSIÐ
TRYGGVAGÖTU 20,
101 REYKJAVÍK

Amerískt
yfirbrag›
Hvernig er stemningin:
Stemningin á Grillhúsinu er létt og skemmtileg með amerísku yfirbragði. Á veggjunum eru myndir af
gömlum stjörnum á borð við Elvis
Presley og Marilyn Monroe og þar
er spiluð hressandi og skemmtileg
tónlist. Inni eru básar sem skapa
ákveðið andrúmsloft en fyrir stóra
hópa eru löng borð sem hægt er
að sitja við. Það er opið frá klukkan
11.30 til 22 á virkum dögum og
sunnudögum, en frá 11.30 til 23 á
föstudögum og laugardögum. Grillhúsið er staður fyrir alla sem vilja
gera sér glaðan dag með vinum
eða fjölskyldu.
Matseðillinn: Á Grillhúsinu er nánast hægt að fá allt nema pitsur. Þar
er mikið úrval af alls konar bragðgóðum forréttum eins og hvítlauksbrauði, laukhringjum, kjúklingavængjum og fleiru. Á aðalmatseðli
má finna nánast allt sem hugurinn
girnist. Mikið úrval er af góðum
fiski, steikum, hamborgurum, samlokum og fleiru. Franskar fylgja öllum hamborgurum og samlokum
en súpa fylgir flestum fiskiréttunum. Eftirréttirnir eru eins girnilegir
og þeir eru margir og þar má nefna
bananasplitt, sjeik og sælgætisköku. Barnamatseðill er á staðnum og með honum fylgja verðlaun.
Þar ættu allir krakkar að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Á Grillhúsinu er hádegismatseðill frá klukkan
11.30 til 14 og með honum fylgir
súpa. Frá klukkan 16 tekur svo
kvöldmatseðillinn við.
Vinsælast: Lambalundirnar eru
með því vinsælasta sem hægt er
að fá á Grillhúsinu. Þeim fylgir bökuð kartafla, franskar, ferskt salat og
heimatilbúin bernaise-sósa. Fiskurinn með frönskunum og steiksamlokan eru réttir sem enginn ætti að
láta framhjá sér fara. Verðið á Grillhúsinu er mjög viðráðanlegt og þar
er vel útilátið á hvern disk.
Réttur dagsins: Á Grillhúsinu er
alltaf boðið upp á ferskasta fiskrétt
dagsins hverju sinni.

dóma og hefur Þorri Hringsson
valið Norton Cabernet Sauvignon
sem bestu kaup í Gestgjafanum og
Norton Cabernet Sauvignon Reserve sem vín mánaðarins. „Annan
mánuðinn í röð er argentínskt
rauðvín vín mánaðarins hjá mér og
ef það segir ykkur ekkert um þá
möguleika sem ég tel Argentínu
búa yfir þá hafið þið ekki verið að
fylgjast með!“ segir Þorri. Í umsögn sinni um Norton Cabernet
Sauvignon Reserve segir hann að
vínið sé „mjúkt og sérlega vel gert
vín sem er á einstaklega góðu
verði miðað við gæðin“.
Auk þess að fá útnefninguna

bestu kaupin hjá Þorrra fékk
Norton
Cabernet
Sauvignon
einkunnina 17/20 hjá Steingrími
Sigurgeirssyni, vínrýni Morgunblaðsins.
Bodega Norton í Argentínu á
sér langa sögu sem eitt af helstu
víngerðarhúsum Argentínu. Húsið
er þekkt fyrir að framleiða gæðavín á einkar hagstæðu verði. Víngerðin var stofnuð árið 1895 af
Englendingnum Edmund Norton
en hann hafði komið til Argentínu
til að smíða járnbraut sem tengdi
Mendoza-svæðið við Chile.
Verð í vínbúðum: Reserve-vínin
kosta 1.390 kr. og hin vínin 990 kr.
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Burton gerir
aðra brúðumynd
Tim Burton er einhver óvenjulegasti og skemmtilegasti leikstjóri Hollywood. Hann kom ánægjulega á
óvart me› brú›umyndinni The Nightmare Before
Christmas og hefur nú endurteki› leikinn me›
brú›uteiknimyndinni The Corpse Bride.
„Ástæðan fyrir því að ég hætti afskiptum af teiknimyndum var sú
að ég hafði ekki þolinmæði til að
vinna þær,“ sagði leikstjórinn Tim
Burton eitt sinn. Hann hafði
reynslu af slíkri vinnu eftir að
hann byrjaði feril sinn hjá Disney.
Hugmyndir hans þar þóttu hins
vegar of framúrstefnulegar fyrir
kvikmyndarisann. Hann skildi því
engar myndir eftir sig, aðeins
undarlegar hugmyndir. Burton ól
þó með sér þann draum að búa til
nokkurs konar brúðumynd um
persónur sem hann hafði skapað í
upphafi níunda áratugarins. Þótt
stjórnendum Disney fyndust
brúðurnar flottar og hugmyndin
skemmtileg hafði enginn kjark til
að setja verkefnið í framleiðslu.
Samkvæmt ráðningarsamningi
eignaðist Disney þó öll hugverk
Burtons og brúðurnar fengu því
að rykfalla í kjallarageymslu fyrirtækisins í tæpan áratug.

Pee Wee Herman skýtur upp
kollinum
Burton sneri sér að leiknum
myndum og gerði mynd um furðufuglinn Pee Wee Herman. Hann
vakti síðan verðskuldaða athygli
fyrir Beetlejuice þar sem Michael
Keaton fór á kostum. Samstarf
þeirra tveggja var ekki síðra í
Batman-myndinni sem opnaði
Burton allar dyr í Hollywood. Leðurblökumaðurinn veitti honum
það frelsi sem hann þurfti og næst
fékk hann lítt þekktan leikara að
nafni Johnny Depp til að túlka
furðuverkið Edward Scissorhands. Velgengni þeirrar myndar
var þó ekki síst að þakka hálfundarlegu umhverfi sem minnti mest
á teiknimynd.
Burton saknaði þó brúðanna
sem hann hafði hannað á árum
áður hjá Disney. Leikstjórinn
gekk á fund forstjóra teiknimyndadeildar Disney, Jeffrey

JACK OG SALLY Myndin um martröðina fyrir jólin vakti mikla athygli þótt dómar um
hana hafi verið æði misjafnir. Hugmyndin og persónur myndarinnar höfðu rykfallið í
kompu hjá Disney-fyrirtækinu þar til Tim Burton gaf sögunni líf.

THE CORPSE BRIDE Viktor dregur óvart giftingarhringinn á fingur látinnar brúðar sem rís upp frá dauðum og vill kynnast sannri ást.

Katzenberg, og bað um að fá aðgang að brúðunum. Honum var
neitað því þær væru hugmyndir
fyrirtækisins. Katzenberg, sem
hingað til hefur haft gott nef fyrir
hæfileikum, vissi vel hvað hann
var að gera. „Við framleiðum
myndina,“ sagði hann. Burton lét
til leiðast með því skilyrði að puttar möppudýranna og markaðsfræðinga yrðu víðsfjarri. Burton
var í aðstöðu til að setja fram slíkar kröfur. Hann var í lykilaðstöðu
vegna þess að það yrði pínlegt
fyrir Disney ef það kvisaðist út að
þeir hefðu neitað björtustu von
Hollywood.
Martröð á jólanótt
The Nightmare Before Christmas
varð því að veruleika. Burton
fékk Danny Elfman til að semja
söngva við söguna en þeir áttu að
mynda heild utan um söguna af
Jack Skellington. Burton fékk síðan góðvin sinn, Henry Selick, til
að leikstýra myndinni.
Í kjölfar Mars Attacks! og
Planet of the Apes óttuðust margir að brunnur Burtons væri nú
tæmdur. Hann sneri þó á aðdáendur sína, gerði snilldarverkið The
Big Fish og það þarf ekki að fjölyrða um velgengni Charlie and
The Chocolate Factory sem er að
slá í gegn úti um allan heim þessa

&MMB-JMKB4JHVSTUFJOTEØUUJS
MÚHHGBTUFJHOBTBMJ

&MMB-JMKB
4JHVSTUFJOTEØUUJS
-ÚHHGBTUFJHOBTBMJ

#03("35Á/t3&:, +"7¶,t4¶.*

TIM BURTON Eftir velgengni fylgir oft
brúðumynd. Þetta á við um Tim Burton en
nýja brúðumyndin hans hefur heldur betur
slegið í gegn hjá gagnrýnendum

dagana. Og enn á ný fylgir Burton
velgengninni eftir með brúðumynd.
The Corpse Bride var frumsýnd bæði í Feneyjum og á
Toronto. Hún fékk frábæra dóma
og á netmiðlum er hún sögð vera
betri en The Nightmare Before
Christmas. Burton verður að éta
ofan í sig þau orð að hann hafi
ekki þolinmæði til að vinna við
teiknimyndir því hann leikstýrir
The Corpse Bride í samstarfi við
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Mike Johnson sem var í tæknibrelluliði Martraðarinnar. Þetta
gerir myndina enn forvitnilegri
fyrir vikið og Danny Elfman gerir
einnig tónlistina við þessa mynd.
Það sem aðgreinir The Corpse
Bride frá fyrri brúðumyndinni er
að í aðalhlutverkum eru stórstjörnur úr kvikmyndaheiminum.
Góðvinur Burtons, Johnny Depp,
talar fyrir aðalpersónuna Viktor,
Emily Watson er Viktoría og Helena Bonham Carter ljáir líkbrúðinni rödd sína.
Myndin gerist í litlu þorpi á
miðju Viktoríutímabilinu. Hún
segir frá Viktori sem er ungur
þvingaður til að giftast hinni ofurfeimnu Viktoríu. Undur og stórmerki gerast þegar Viktor og
Viktoría verða ástfangin þvert
ofan í skilgreiningar Viktoríutímabilsins um hjónaband. Nóttina fyrir hjónavígsluna er Viktor
að æfa heitin sín og leggur giftingarhringinn á jörðina. Það sem
hann veit hins vegar ekki er að
Viktor hefur dregið hring á fingur
dauðrar stúlku sem nú rís upp frá
dauðum og leitar hins nýja heitmanns síns.
The Corpse Bride verður frumsýnd um helgina í Bandaríkjunum
og má eitthvað mikið út af bregða
ef hún trónir ekki á toppnum þegar miðasalan verður gerð upp. ■
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Kærasti Keiru er kvensamur
Kærasti Keira Knightley, Kaz
James, er búinn að segja henni
upp aðeins nokkrum vikum eftir
að þau byrjuðu saman. Kaz James
er nú þegar farinn að leita sér að
nýrri kærustu og sést hefur til
hans með söngkonunni Mariuh
Carey og frænku Donatellu Versace, Fransescu.
Kaz James hitti Mariuh Carey í
partíi í London á dögunum. Þau
spjölluðu saman í smástund og í
lokin gaukaði Mariah að honum
símanúmerinu sínu. Þegar Kaz
reyndi svo að hringja í númerið
seinna um kvöldið var slökkt á
símanum hennar.
Þá tók Kaz upp á því að daðra
við hina 23 ára gömlu Fransescu.
Þau skemmtu sér vel saman í
partíi þar sem Kaz skenkti henni
Dom Perignon-kampavín. Sjónarvottur sagði í viðtali við Daily
Mirror að þau hefðu ekki tekið
hendurnar hvort af öðru. Einn af
vinum Kaz spurði hann hvort
Fransesca væri nýja kærastan
hans og Kaz glotti við tönn og
sagði: „Ég held það, hún er það að
minnsta kosti í kvöld.“ Þau yfirgáfu klúbbinn svo klukkan 2.30
um nóttina, eflaust til að geta
kynnst hvort öðru örlítið betur. ■

KEIRA KNIGHTLEY hefði líklega aldrei
getað haft taumhald á fyrrverandi kærastanum sínum, hinum óstöðuga Kaz James.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Flottar pælingar
Hljómsveitin Leaves var sjóðandi
heitt nafn í tónlistarbransanum
fyrir nokkrum árum. Sveitin
gerði stóran útgáfusamning við
Dreamworks áður en fyrsta platan, Breathe, kom út. Hljómsveitinni var mikið líkt við bæði Radiohead og Coldplay á þessum tíma
og þótt sá samanburður eigi enn
nokkurn rétt á sér, til dæmis miðað við lögin Silver Night og Killing Flies, hefur hljómsveitin Leaves breyst töluvert síðan þá.
The Angela Test er að mörgu
leyti margslungnari plata en sú
síðasta. Meira er unnið með ýmiss
konar hljóð- og taktpælingar, þar
á meðal í hinu prýðilega smáskífulagi The Spell, lokalaginu
Should Have Seen It All og upphafslaginu Shakma, besta lagi
plötunnar. Það byrjar rólega en
hraðinn eykst síðan jafnt og þétt
og seinni hluti lagsins er hreint út
sagt
frábær
með
flottum
trommutakti. Titillagið er einnig
mjög frambærilegt þar sem bakraddirnar setja skemmtilegan

dagar

LEAVES

THE ANGELA TEST

í Snyrtivöruversluninni Glæsibæ
22. – 30. september.

Niðurstaða: The Angela Test er nokkuð þung
plata, en vinnur á við hverja hlustun. Það hefði
verið skemmtilegra að heyra fleiri pælingar
eins og eru í gangi í The Spell og Shakma en
þær koma vonandi betur fram á næstu plötu
sveitarinnar.

Guerlain - Við kynnum:
• nýja hágæða kremlínu, Super Aqua sem
sér húð þinni fyrir skjótum raka, veitir tafarlausa mýkt sem endist í allt að 30 stundir.
Húðin verður styrkari, húðin hefur aukna
fjöðrun og vörn gegn árásum auk þess að
halda unglegu útliti lengur.

svip á útkomuna. Inni á milli
hljómar svo nokkuð hefðbundið
kassagítarpopp, sem er vissulega
vandað en hreyfir lítið við manni.
The Angela Test er nokkuð
þung plata, en vinnur á við hverja
hlustun. Það hefði verið skemmtilegra að heyra fleiri pælingar eins
og eru í gangi í The Spell og
Shakma en þær koma vonandi
betur fram á næstu plötu sveitarinnar.

• Nýja Kiss Kiss varaliti sem hafa aldrei sést áður,
aldrei bornir áður. Tekinn opnum örmum strax.
Varirnar ljóma með varalitunum frá Gurelin.
30 ný litbrigði.

Freyr Bjarnason

Glæsilegir kaupaukar

BABYSHAMBLES Hljómsveit Petes Doherty spilar á Iceland Airwaves-hátíðinni í
næsta mánuði.

Hægt er að panta persónulega ráðgjöf í síma 568 5170

Grapevine Airwaves kemur út
Skipuleggjendur tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves, sem
hefst 19. október, og útgefendur
blaðsins Reykjavík Grapevine
ásamt Icelandair hafa tekið höndum saman um að standa að daglegri blaðaútgáfu yfir hátíðina.
Blöðin munu heita Grapevine
Airwaves 2005 og koma út
þrisvar sinnum. Hvert tölublað
verður 24 blaðsíður og gefið út í
15.000 eintökum. Blöðin verða
að sjálfsögðu á ensku, svo að allir hátíðargestir geti lesið þau.

Í blaðinu verður fjallað um
hátíðina í máli og myndum,
t.a.m. með viðtölum við hljómsveitir og listamenn sem koma
fram á hátíðinni og tónleikaumfjöllun. Einnig verður fjallað um
þá möguleika sem gestum hátíðarinnar standa til boða í mat,
verslun og afþreyingu.
Þetta er í fyrsta skipti sem
lagt er í blaðaútgáfu í tengslum
við tónlistarviðburð hérlendis,
en slíkt er algengt á erlendum
hátíðum. ■

Guerlain útsölustaðir:
Hygea Kringlunni; Hygea Laugaveg, Hygea Smáralind, Snyrtivöruverslunin Glæsibæ, Clara/Lyf og Heilsa
Kringlunni, Snyrtistofan Laugar Spa, Snyrtistofan Garðartorgi og Betri Líðan Akureyri.

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000
SÍMI 551 9000

Til að hafa stjórn á hrottum
og illmennum er sett á
laggirnar sérstök sveit sem
kallar sig Night Watch!

Aldrei annað eins hefur sést í bíó
hérlendis áður!
Mynd sem slegið hefur í gegn!
Missið ekki af þessari!

Fyrsti hluti í epískum
fantasíu þríleik

Night Watch is F***ING COOL!
Quentin Tarantino

Hið nýja andlit óttans

Harðasta löggan í bænum er í þann mund
að fá stórskrýtinn félaga!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára
Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 6, 8 og 10

400 kr. í bíó!

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Til að hafa stjórn á hrottum og
illmennum er sett á laggirnar sérstök
sveit sem kallar sig Night Watch!

★★★
-HJ. MBL

Sýnd kl. 8 og 10.20 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 Sýnd í Lúxus kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára
Sýnd kl. 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 8 og 10.20

★★★★
-HJ. MBL
★★★★

Sýnd kl. 3.50 ÍSLENSKT TAL

-ÓÖH. DV

★★★★
KVIKMYNDIR.COM

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.20

★★★

Sýnd kl. 6 ÍSLENSKT TAL

-HJ. MBL

Sýnd kl. 3.45 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 4 og 6 í þrívídd

Deuce Bigalow b.i. 14 ára kl. 6 og 8
The Man
kl. 6, 8 og 10
Land of the Dead b.i. 16 ára kl. 10

Dönsk vonarstjarna opnar hátí›ina

SIN CITY Í Bandaríkjunum er kvikmyndin Sin City, með Bruce Willis í aðalhlutverki, bönnuð börnum yngri en átján ára.

Augl‡sing úr Sin City bönnu›
Bandaríska auglýsingaeftirlitið
hefur bannað ofbeldisfulla
gagnvirka auglýsingu úr kvikmyndinni Sin City sem hefur
hangið uppi á strætóskýlum þar
í landi undanfarið.
Myndin er bönnuð börnum
yngri en átján ára í Bandaríkj-

unum og ekki þótti við hæfi að
hafa auglýsingarnar fyrir augum ungra krakka. Hingað til
hefur hver sem er getað ýtt á
takka og horft á brot úr myndinni, þar sem slæmt orðbragð og
mikið ofbeldi hefur ráðið ríkjum. ■

Í gær var haldinn blaðamannafundur í tilefni þess að heildardagskrá Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík var tilbúin. Hátíðin hefst 29. september
en yfir 50 myndir verða sýndar á
hátíðinni. Aðstandendur hátíðarinnar vekja athygli á því að margar af þessum myndum verða einungis sýndar á hátíðinni.
Opnunarmynd
hátíðarinnar
verður
danska
kvikmyndin
Adams æbler eftir Anders Thomas Jensen. Vonir standa til að leikstjórinn verði viðstaddur frumsýninguna en hann hefur ekki gefið lokasvar. Fyrsta leikstjóraverkefnið hans, Blinkende lygter, naut
mikilla vinsælda hér á landi og
Adams æbler hefur fengið prýðisgóða dóma. Jensen hefur einnig
getið sér gott orð sem handritahöfundur og skrifaði meðal annars handritið að Mifunes sidste
sang og I Kina spiser de hunde.
Hann hefur verið tilnefndur til
þriggja Óskarsverðlauna fyrir
stuttmyndir sínar.
Baltasar Kormákur kvikmyndaleikstjóri þekkir leikstjórann og segir hann vera mjög mikilvægan fyrir danska kvikmyndagerð. „Hann er að gera öðruvísi
myndir en aðrir og hefur auk þess
skrifað mikið fyrir aðra leikstjóra. Hann nýtur mikilla vinsælda í Danmörku en það er alltaf
gott fyrir leikstjóra að halda tengingu við áhorfendur sína,“ segir
Baltasar sem hafði þó ekki séð

STARFSGRUNDVÖLLUR TRYGGÐUR Það voru þau Hermann Jónsson frá Landsbankanum, Hrönn Marínósdóttir frá kvikmyndahátíðinni og Skarphéðinn Berg Steinarsson frá Baugi
sem handsöluðu samninginn en hann tryggir starfsgrundvöll hátíðarinnar til þriggja ára.

nýju myndina. „Ég hef heyrt að
hann sé að gera nýja hluti í þessari mynd, „ bætir hann við en þeir
tveir hafa rætt um hugsanlegt
samstarf, nú síðast á Toronto-hátíðinni. „Það er ekki komið á neitt
formlegt stig en yrði ákaflega
spennandi.“
Eins og áður hefur komið fram
verður íranski leikstjórinn Abbas
Kiarostami sérstakur heiðursgestur og mynd hans, Vegirnir,
Evrópufrumsýnd. Þá vekur athygli sérstakur mannréttindaflokkur en myndirnar í þann

flokk voru valdar af UNIFEM á
Íslandi auk Grétu Ólafsdóttur.
Dagana 4.-7. október verða síðan
fundir sem ætlaðir eru til að
vekja áhorfendur og almenning
til umhugsunar.
Sérstakir passar með myndum
af handhöfum verða seldir í tilefni hátíðarinnar en þeir gefa
handhöfum greiðan aðgang að
kvikmyndasýningum. Passarnir
kosta 6.000 krónur og forsala á
þeim hefst í bókaversluninni Iðu
í Lækjargötu í dag.
freyrgigja@frettabladid.is

Rúnar Júl
leynigestur

THE STROKES Nýjasta lagið þeirra, Juice Box, átti að koma út snemma á næsta ári en
hefur nú verið lekið á netið.

Juice Box lekur á neti›
Nýjasta smáskífa Íslandsvinanna í hljómsveitinni Strokes,
Juice Box, hefur lekið á netið.
Lagið sem átti að vera fyrsta
smáskífa af komandi plötu sveitarinnar, First Impressions of
Earth, átti upphaflega ekki að
koma út fyrr en snemma á næsta
ári.
Aðdáendur sveitarinnar hafa
hins vegar byrjað að breiða lagið

út á netinu en lagið þykir frekar
ólíkt fyrri lögum sveitarinnar.
„Lagið gæti verið um gott ástarsamband, hversdagslega vináttu
eða í rauninni hvað sem er,“
sagði Julian Casablancas nýlega
í viðtali við NME. „Þetta er eitt
af skemmtilegu lögunum. Það
átti fyrst að heita Draculas
Lunch en í lokin þá fannst mér
Juice Box hljóma betur.“ ■

Köntrísveit Baggalúts mun leika
og syngja á veitingastaðnum
Grand Rokki á föstudagskvöld.
Sérstakur leynigestur á tónleikunum verður rokkarinn Rúnar
Júlíusson, sem syngur einmitt í
laginu Pabbi þarf að vinna, á
fyrstu plötu sveitarinnar.
Platan nefnist Pabbi þarf að
vinna og hefur fengið góðar viðtökur síðan hún kom út á dögunum. Dúettinn Sviðin jörð hitar upp
fyrir tónleikana, sem hefjast
klukkan 23.00. ■

BAGGALÚTUR Köntrísveit Baggalúts heldur
tónleika á Grand rokki á föstudag. Sveitin
gaf nýverið út plötuna Pabbi þarf að vinna.

Heidi Klum og Seal hamingjusöm

Lil'Kim hugsar sinn gang

Heidi Klum og Seal eru búin að
gefa nýfæddum syni sínum nafn.
Hann heitir Henry Gunther
Ademola Dashtu Samuel og
fæddist mánudaginn 12. september klukkan 19.20.
Seal segir að dóttir Heidi,
Leni, sé yfir sig ánægð með að
vera búin að eignast bróður.
„Bestu stundir okkar eru að
horfa á stóru systur kyssa Henry
aftur og aftur á höfuðið. Hún var
búin að bíða með óþreyju eftir

Rappstúlkan Lil'Kim heldur því
fram að það sé ekki hægt að kenna
henni um fataval hennar síðustu
árin og segist rétt byrjuð að fá að
stjórna því að öllu leyti hvernig
ímynd hennar er. Lil'Kim
afplánar nú dóm sinn fyrir
meinsæri í 366 daga fangelsisvist sem hún byrjaði að afplána þann 19. september. Hún
hefur hlotið mikla gagnrýni
síðustu ár fyrir efnislítil föt,
litskrúðugar hárgreiðslur og

komu bróður síns og benti í sífellu á maga mömmu sinnar
hvern morgun og sagði, barnið,
barnið.“
Heidi og Seal giftu sig á
mexíkóskri strönd þegar hún var
komin fimm mánuði á leið. Brúðarkjóllinn var hannaður af Veru
Wang og þótti sérlega glæsilegur.
Seal skemmti hins vegar gestum
brúðkaupsins með því að syngja
lag sem hann hafði samið í tilefni
dagsins.

KLUM OG SEAL Eru í skýjunum eftir að
þeim fæddist erfingi.

áberandi skartgripi. Í síðasta mánuði, er hún mætti á MTV-tónlistarhátíðina í glæsilegum silkikjól,
uppskar hún mikla og jákvæða
athygli. „Ég valdi þetta sjálf,
án aðstoðar. Ég hef aldrei fengið að stjórna ímynd minni
fyrr en núna. Sumt af því sem
ég klæddist áður var bara
einn hluti af mér.“
LIL'KIM Situr nú í fangelsi
og íhugar breytingar í fatavali.
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VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON SÁ BRESKA FRAMHALDSMYND OG VAR NOKKUÐ SPENNTUR.

Er Baxter sonur Gu›s?

▼

▼

Svar:
Truman Burbank úr kvikmyndinni
The Truman Show árið 1998

18.30

22.00

BARNAEFNI
Latibær

20.00

GAMAN
Curb Your Enthusiasm

álíka klikkaður og í Shallow Grave. Átti maður erfitt með að átta sig á því hvort hann
væri að segja satt eður ei, rétt eins og vinir
hans í myndinni.
Miðað við fyrri hlutann bendir allt til þess að
Baxter sé sonur Guðs, þrátt fyrir að vera algjör meðaljón frá Manchester í Englandi. Sú
hugmynd gerði þessa mynd einnig ansi
áhugaverða. Reynt var að sýna fram á að
hver sem er gæti orðið þessi manneskja sem
svo lengi hefur verið spáð fyrir að muni
fæðast hér á jörð, sem er mjög eðlileg ályktun miðað við uppruna Jesú Krists.
Gaman var að fylgjast með viðbrögðum vina
Baxters þegar þeir fóru að trúa honum einn
af öðrum og líklegast á ég líka eftir að sannfærast endanlega þegar ég sé seinni hlutann.

20.00

GAMAN
American Dad

Leitin að íslenska piparsveininum

▼

▼

22.00
22.20

halda uppteknum hætti og sprella
sem aldrei fyrr.Strákarnir skemmta
áskrifendum Stöðvar 2 fjögur kvöld
vikunnar með bæðigömlum og nýjum
uppátækjum.Stöð 2 2005.
20.30 Apprentice 3, The (17:18) (Lærlingur
Trumps) Einn besti raunveruleikasjónvarpsþátturinn í heiminum.
21.15 Mile High (22:26) (Háloftaklúbburinn
2) Áfengi og aðrir vímugjafar koma
mikið við sögu og kynlíf sömuleiðis.
Bönnuð börnum.
22.00 Curb Your Enthusiasm (7:10) (Rólegan æsing) Gamanmyndaflokkur sem
hefur fengið frábæra dóma gagnrýnenda og sópað til sín verðlaunum.
22.30 Silent Witness (2:8) (Þögult vitni)
Spennandi sakamálaþættir. Aðalhlutverk leikaEmilia Fox, William Gaminara og og Tom Ward.Bönnuð börnum.

23.15 Aðþrengdar eiginkonur (5:23) 0.00
Kastljósið 0.20 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 The Scream Team 8.00 Western 10.00
Princess Mononoke 12.10 Flight Of Fancy
14.00 Western 16.00 Princess Mononoke
18.10 Flight Of Fancy 20.00 The Scream Team

23.20 Terminal Invasion 0.50 Diggstown
(Stranglega bönnuð börnum) 2.40 Sjálfstætt
fólk 3.10 Fréttir og Ísland í dag 4.30 Ísland í
bítið 6.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Bráðskemmtileg og hrollvekjandi gamanmynd. 22.00 Below Hrollvekjandi spennumynd. Stranglega bönnuð börnum. 0.00 The
Thing (Stranglega bönnuð börnum) 2.00 Bones (Stranglega bönnuð börnum) 4.00
Below (Stranglega bönnuð börnum)

ENNEMM / SÍA / NM18108

Í KVÖLD KL. 20.00

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 American Princess (3:6) 20 konur
19.50

20.00

20.30
21.00
21.45
22.00
22.40

keppast hér við að láta æskudrauminn rætast, að verða sönn prinsessa.
Supersport (11:50) Stuttur, hraður og
ferskur þáttur um jaðarsport í umsjón
Bjarna Bærings.
American Dad (4:13) (Francine's Flashback) Frá höfundum Family Guy kemur ný teiknimyndasería um mann sem
gerir allt tilþess að vernda landið sitt.
Íslenski listinn
Tru Calling (13:20) (Drop Dead Gorgeous) Þættir í anda Quantum Leap.
Sjáðu
Kvöldþátturinn
David Letterman

23.30 The Cut (4:13) 0.20 Friends 3 (11:25)
0.45 Seinfeld (18:24) 1.10 Kvöldþátturinn

E! ENTERTAINMENT
2.00 E! News 12.30 The Soup 13.00 The E! True
Hollywood Story 14.00 101 Biggest Celebrity Oops!
15.00 E! Entertainment Specials 16.00 Style Star
16.30 Style Star 17.00 Rich Kids: Cattle Drive 18.00
E! News 18.30 Fashion Police 19.00 The E! True
Hollywood Story 20.00 101 Biggest Celebrity Oops!
21.00 Child Stars Gone Bad 21.30 The Anna Nicole
Show 22.00 Wild On 23.00 E! News 23.30 The Soup
0.00 The E! True Hollywood Story 1.00 Child Stars
Gone Bad 1.30 The Anna Nicole Show

14.55 Olíssport 15.25 Spænski boltinn 17.05
Inside the US PGA Tour 2005 17.30 Presidents Cup 18.00 Presidents Cup

19.20 Þak yfir höfuðið (e) Umsjón hefur

▼

20.00 Strákarnir Sveppi, Auddi og Pétur

17.55 Cheers 18.20 Sirrý (e)

Hlynur Sigurðsson.
19.30 Complete Savages (e)
20.00 Leitin af íslenska bachelornum Leitin
að Íslenska Bachelornum og draumastúlkunum hans hefur borið árangur.
Leitin barst vítt og breitt um landið og
í forþáttunum verða kynntir fjórir vænlegir menn, sem koma til greina, í valinu um tengdason þjóðarinnar. Við
kynnumst einnig sumum þeirra
stúlkna, sem vilja vinna hug og hjarta
Íslenska bachelorsins.
21.00 Will & Grace
21.30 The King of Queens
22.00 House
22.50 Jay Leno

íþróttaviðburði heima og erlendis. Það
eru starfsmenníþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapparnir eru ArnarBjörnsson, Benedikt
Hinriksson, Hörður Magnússon, Guðjón Guðmundsson.
22.30 Spænski boltinn (Real Madrid – Bilbao)Útsending frá leik Real Madrid og
Athletic Bilbao en viðureign félagannavar í beinni á Sýn Extra klukkan
19.55 í kvöld.

23.40 America's Next Top Model IV (e) 0.35
Cheers (e) 1.00 Óstöðvandi tónlist

0.10 Landsbankadeildin

▼

20.00 Á ókunnri strönd (6:6) (Distant Shores)

21.15

Olíssport

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport

▼

Draumurinn
18.30 Latibær Þáttaröð um Íþróttaálfinn,
Glanna glæp, Sollu stirðu og vini þeirra í
Latabæ. Textað á síðu 888 í Textavarpi. e.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið

12.20 Neighbours 13.00 Perfect Strangers
13.25 Blue Collar TV 13.55 Sketch Show 2,
The 14.20 I'm Still Alive 15.00 What Not to
Wear 15.30 Tónlist 16.25 Barnatími Stöðvar
2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 The Simpsons 9

20.50

ÍÞRÓTTIR

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.35 Oprah Winfrey 10.20 Ísland í bítið

Breskur myndaflokkur.
Nýgræðingar (77:93) (Scrubs) Gamanþáttaröð um lækninn J.D. Dorian og
ótrúlegar uppákomur sem hann lendir
í.
Launráð (69:88) (Alias IV) Bandarísk
spennuþáttaröð. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.
Tíufréttir
Í hár saman (5:6) (Cutting It III) Breskur
myndaflokkur.

22.00

NÝTT

SJÓNVARPIÐ

16.25 Handboltakvöld 16.40 Formúlukvöld
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00

CHRISTOPHER ECCLESTONE Fer
með aðahlutverkið í framhaldsmyndinni The Second Coming.

▼

,,Somebody help me, I'm being spontaneous!“

Fyrri hluti bresku framhaldsmyndarinnar The
Second Coming, eða Endurkoman, var sýndur
í Ríkissjónvarpinu á mánudagskvöld. Þar
sagði frá meðaljóninum Stephen Baxter sem
taldi sig geta sannað það að hann væri sonur
Guðs.
Þetta var nokkuð áhugaverð mynd og bind ég
töluverðar vonir við síðari hlutann næstkomandi mánudagskvöld.
Með aðalhlutverkið fer Christopher Ecclestone, sem var gríðarlega eftirminnilegur sem
einn af leigjendunum í bresku myndinni Shallow Grave, þar sem hann klikkaðist algjörlega
í lokin. Kvikmyndaferill hans hefur kannski
ekki verið upp á marga fiska síðan þá en í The
Second Coming var hann nokkuð sannfærandi
sem kraftaverkamaðurinn Baxter, sem virkaði

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

AKSJÓN
Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endursýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu

ENSKI BOLTINN
14.00 Wigan – Middlesbrough frá 18.09
16.00 Blackburn – Newcastle frá 18.09
18.00 Fulham – West Ham frá 17.09 20.00
Stuðningsmannaþátturinn „Liðið mitt“
21.00 Liverpool – Man. Utd frá 18.09 23.00
Arsenal – Everton frá 19.09 1.00 Man. City –
Bolton frá 18.09 3.00 Dagskrárlok

Böddi Bergs tekur á móti stuðningsmönnum ensku liðanna sem skeggræða um
leikmenn, væntingar og drauma ásamt því að fjalla um gullaldarár hvers liðs.
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Leitin að íslenska bachelornum

Undirbúningur fyrir
Íslenska piparsveininn

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
11.00 Cycling: Road World Champion Madrid Spain 15.30 FIA
World Touring Car Champion By LG: FIA WTCC Mag 16.00 Rally:
World Champion Great Britain 17.00 Freestyle Motocross: X-fighters
Madrid Arena Spain 18.30 Boxing: to be announced 20.30 Football:
FIFA Under-17 World Champion Peru 22.15 Fight Sport: Shooto
BBC PRIME
12.00 Ballykissangel 13.00 Teletubbies 13.25 Tweenies 13.45
Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 Rule the School 15.00 Location,
Location, Location 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest
Link 17.00 Doctors 17.30 EastEnders 18.00 One Foot in the Grave
18.30 2 point 4 Children 19.00 Edge of Darkness 20.00 The Dobsons of Duncraig 20.30 Strictly Come Dancing 21.30 Grumpy Old
Men 22.00 Mersey Beat 23.00 Kingdom of the Ice Bear 0.00 Wild
New World 1.00 The Mark Steel Lectures 1.30 Lab Rats
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Tarantula! 12.30 A Lioness's Tale 13.00 When Expeditions Go
Wrong: Rampaging River 14.00 Megacities: Sao Paulo 15.00
Megacities: Las Vegas 16.00 Battlefront: Battle of Midway 16.30
Battlefront: Battle of Stalingrad 17.00 Storm Stories: Without Warning 17.30 Storm Stories: Too Far from Shelter 18.00 Kalahari
Supercats 19.00 When Expeditions Go Wrong: Family Adrift 20.00
Deep Jungle: New Frontiers 21.00 Deep Jungle: Monsters of the
Forest 22.00 Deep Jungle: the Beast Within 23.00 Deep Jungle:
New Frontiers 0.00 Deep Jungle: Monsters of the Forest
ANIMAL PLANET
12.00 From Cradle to Grave 13.00 Shark Tracker 14.00 Animal
Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal
Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Meerkat Manor 17.30 Animals A-Z
18.00 Killing for a Living 19.00 The Lost Elephants of Timbuktu 20.00
Mad Mike and Mark 21.00 Animal Cops Detroit 22.00 Meerkat
Manor 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00
The Lost Elephants of Timbuktu 1.00 Killing for a Living
DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Jungle Hooks 13.00
Ultimates 14.00 Extreme Machines 15.00 Junkyard Mega-Wars
16.00 Wheeler Dealers 16.30 Wheeler Dealers 17.00 American
Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Guilty Or Innocent? 20.00 FBI
Files 21.00 Deadly Women 22.00 Mythbusters 23.00 Forensic Detectives 0.00 Tanks
MTV
13.00 Pimp My Ride 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismissed
15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 The Base Chart 18.00
Pimp My Ride 18.30 Punk'd 19.00 Wonder Showzen 19.30 The
Osbournes 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Switched On MTV 22.00
Superock 23.00 Just See MTV
VH1
12.00 VH1 Hits 15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00
Black In The 80s 18.00 Black In The 80s 19.00 Black In The 80s
20.00 Black In The 80s 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top
5 22.30 Bands Reunited 23.30 Bands Reunited 0.30 VH1 Hits
CLUB
12.10 Weddings 12.35 Awesome Interiors 13.00 Crimes of Fashion
13.30 Hollywood One on One 14.00 G-Girls 14.25 City Hospital
15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method
16.50 Weddings 17.15 Weddings 17.40 G-Girls 18.05 Crimes of
Fashion 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly
19.25 The Villa 20.15 Sextacy 21.10 Sex and the Settee 21.35 My
Messy Bedroom 22.00 Men on Women 22.30 Women Talk 23.00
Entertaining With James 23.30 A Taste of Barbados 23.55 Come!
See! Buy! 0.25 G-Girls 0.50 Vegging Out 1.15 Backyard Pleasures
1.45 Hollywood One on One
CARTOON NETWORK
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename:
Kids Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated Series 14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 B-Daman 16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Foster's Home for Imaginary Friends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2
Century 17.30 Charlie Brown Specials 18.00 What's New ScoobyDoo? 18.30 Tom and Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 Looney
Tunes 20.00 Dastardly & Muttley in Their Flying Machines 20.30
Scooby-Doo 21.00 Tom and Jerry 22.00 Dexter's Laboratory 22.30
The Powerpuff Girls 23.00 Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n Eddy
0.00 Skipper & Skeeto 1.00 Spaced Out 1.30 Spaced Out
JETIX
12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole High 13.15 Spider-Man
13.40 Moville Mysteries 14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00
W.I.T.C.H. 15.30 Sonic X
MGM
12.00 Till There Was You 13.30 Alias Jesse James 15.00 Thieves
Like Us 17.00 Double Standard 18.40 Take My Daughters, Please
20.15 Goodbye Supermom 21.50 Where's Poppa? 23.15 Board
Heads 0.45 Teenage Bonnie & Klepto Clyde
TCM
19.00 TCM – 100 Years of the Western – Rediscovered 19.20
Welcome to Hard Times 21.00 Billy the Kid 22.35 The Password Is
Courage 0.30 The Prodigal
HALLMARK
12.45 Christy: Choices of the Heart 14.15 Family Plan 16.00 Just
Cause 16.45 The Sandy Bottom Orchestra 18.30 Early Edition
19.15 While I Was Gone 20.45 Fidel 22.30 Early Edition 23.15
Nowhere to Land 0.45 While I Was Gone
BBC FOOD
12.00 Jamie Oliver's Pukka Tukka 12.30 Food and Drink 13.00
Gondola On the Murray 13.30 Grigson 14.00 Can't Cook Won't
Cook 14.30 Galley Slaves 15.00 Nigella Bites 15.30 Ready Steady
Cook 16.00 The Rankin Challenge 16.30 The Hi Lo Club 17.00
Beauty and the Feast 17.30 Ever Wondered About Food 18.00
Secret Recipes 18.30 A Cook's Tour 19.00 Beyond River Cottage
19.30 United States of Reza 20.00 Off the Menu 20.30 Deck Dates
21.00 Douglas Chew Cooks Asia 21.30 Ready Steady Cook
DR1
12.30 Hvad er det værd? 13.00 TV Avisen med vejret 13.20 Koste
hvad det vil 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Liga DK 14.30 Ungefair 15.00 Kim Possible 15.20 Ulykkeskatten 15.30 Julie 16.00
Mini-GO! 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Dagens Danmark 17.30 Lægens bord 18.00 Schackenborg – Godset i
Grænselandet 18.30 DR-Derude med S¢ren Ryge Petersen 19.00
TV Avisen 19.25 Penge 19.50 SportNyt 20.00 Blind Justice 20.40
Det Vildeste Westen 20.55 Negermagasinet i USA 21.25 Drabsafdelingen 22.15 Jeg kommer hjem til jul 23.35 Liga DK
SV1
13.05 Forsytesagan 14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00
Plus 15.30 Utlandsfinländares berättelser 16.00 BoliBompa 16.01
Piggley Winks äventyr 16.25 Pingu 16.30 Mobilen 16.45 Lilla Aktuellt 17.00 Måste dansa 17.30 Rapport 18.00 Landgång 18.30 Din
släktsaga 19.00 Vår käre Elvis 19.50 Det man lovar 20.00 Bara ett
barn 20.45 Drömmarnas tid 21.30 Rapport 21.40 Kulturnyheterna
21.50 Kommissionen 22.35 Sändning från SVT24

Fjórir mögulegir piparsveinar
hafa verið valdir

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

6.05 Árla dags 6.45 Veður 7.00 Fréttir 7.30 Morgunvakt 9.00 Fréttir 9.05 Laufsk. 9.40 Sumarsnakk
9.50 Leikf 10.00 Fréttir 10.13 Vísnakvöld á liðinni
öld 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærm.

0.10-6.00 Næturtónar 1.00 Fréttir 1.03 Veður
2.00 Fréttir 4.30 Veður 5.00 Fréttir 6.00 Fréttir
6.05 Einn og hálfur 7.30 Morgunvaktin 8.30
Einn og hálfur 10.00 Fréttir 10.03 Brot úr degi

13.01 Hrafnaþing 14.03 Royal búningur 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.

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Fréttir 12.57 Dánarfr.
og augl. 13.00 Síld um allan sjó 14.03 Útvarpssagan 14.30 Hugað að hönnun 15.03 Góður,
betri, bestur 16.00 Fréttir 16.13 Hlaupanótan

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Poppland 16.00 Fréttir 16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2 18.00 Kvöldfréttir 18.24
Auglýsingar 18.25 Spegillinn

20.00 Margrætt e. 21.00 Morgunstund e. 22.00
Á kassanum e. 22.30 Hádegisútvarpið e. 23.00
Úrval úr Allt & sumt e. 0.00 Hrafnaþing Ingva
Hrafns e.

17.00 Fréttir 17.03 Víðsjá 18.00 Fréttir 18.25
Spegillinn 19.00 Vitinn 19.27 Sinfóníutónleikar
21.55 Orð kvöldsins 22.00 Fréttir 22.10 Veður
22.15 Kvöldsagan 23.00 Hlaupanótan

19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00
Ungmennafélagið 21.00 Konsert

1.00 Royal búningur e. 2.00 Margrætt e.

00.00 Fréttir 0.10 Útvarpað á samtengdum rásum

22.00 Fréttir 22.10 Popp og ról 0.00 Fréttir

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

BYLGJAN

FM 98,9

FM 99,4

»

Í fyrsta þætti Leitarinnar eru umsækjendur í Íslenska piparsveininn kynntir
til leiks. Hvaðan koma umsækjendur
og hvaða kosti hafa þeir? Hvernig líta
draumamaðurinn og draumastúlkan
út og hvaða kostum þurfa þau að
vera gædd? Af þeim fjölda sem sótti
um að verða Piparsveinn Íslands hafa
fjórir verið valdir til úrslita og er einn
kynntur nánar í hverjum þætti. Leitin
gerist mikið til á bak við tjöldin og
fjallar um undirbúning þáttanna um
Íslenska piparsveininn, sem hefja
göngu sína 20. október.

Skjár einn kl.20.00

FM 90,9

7.00 Fréttir 7.03 Morgunútvarpið 9.03
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Sigurði G.
Tómassyni. 12.15 Hádegisútvarpið

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfsdóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

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 Karlsdóttir

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying
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AÐ MÍNU SKAPI

NÍNA SIGRÍÐUR GEIRSDÓTTIR, EIGANDI HIPHOP-BÚÐARINNAR EXODUS

Eminem, Jamaíka og Exodus
TÓNLISTIN Ég er alæta á tónlist en er
mjög hrifin af hiphop-tónlist og reggí.
Mér finnst mjög mikilvægt að hlusta
alltaf á textana og svo byggist hiphop og
reggí svo mikið upp á takti og þar sem
ég dansa afró er þetta einmitt eitthvað
fyrir mig. Ég er mikill aðdáandi rapparans Eminem og hlustaði á sínum tíma
mikið á Tupac. Einnig held ég mikið upp
á Beenie Man og Morgan Heritage, en
þeir eru reggílistamenn frá Jamaíka.

HRÓSIÐ
...fær söngvarinn Michael Bolton
fyrir að hafa loksins lagt leið
sína til landsins. Hann söng fyrir
íslenska aðdáendur sína í Laugardagshöllinni í gær.

2

1

6

7

9

3

4

5

8

10

12

BÓKIN Ég hef ekki lesið neitt mikið að
undanförnu nema eitthvað Bob Marleyblað sem ég keypti mér nýlega. En annars er ég mjög mikið fyrir að lesa bækur. Ég las mikið þegar ég var barn og
líka þegar ég var á milli tvítugs og þrítugs. En svo koma svona tímabil þar
sem ég les mjög lítið. Ég er mikið fyrir

ævintýrabækur frá Suður-Ameríku eftir
höfunda eins og Isabel Allende.
BÍÓMYNDIN Mér finnst gaman að
horfa á spúkí og dularfullar myndir. Eins
hef ég gaman af dansmyndum. You Got
Served var mynd með þunnan söguþráð, en dansatriðin í henni voru frábær. Ég vil að myndir nái að vekja mig
til umhugsunar. Mér finnst leiðinlegt að
horfa á formúlumyndir. Þær gera mig
alveg brjálaða.
BORGIN Ég get ekki nefnt eina borg.
Ég er rosalega hrifin af Jamaíka og er
einmitt að fara þangað í næstu viku. Ég
held líka mikið upp á New York, en er
samt ekki viss um að ég myndi vilja
búa þar. Eins heillar Reykjavík mig mjög
mikið fyrir svo margt.

BÚÐIN Exodus er mitt uppáhald.
Hiphop er hjartslátturinn í þessari búð
og hér höfum við upp á svo margt að
bjóða. Þetta er níutíu prósent strákabúð
og hér ættu allir að geta fundið sinn
eigin stíl. Hópurinn sem kemur hér inn
fer ört stækkandi og við leggjum mikla
áherslu á góða þjónustu í Exodus.
VERKEFNIÐ Það er hiphop-djamm
sem haldið verður á Gauknum á laugardaginn klukkan 23. Við verðum með
tískusýningu frá búðinni og svo munu
alls kyns listamenn troða upp. Tískusýningin verður mjög litrík og skemmtileg
og hún byrjar á miðnætti. Þar ætlum
við að sýna það sem við höfum upp á
að bjóða í Exodus þannig að þetta ætti
að verða mjög skemmtilegt kvöld.

BÓKMENNTALANDSLEIKUR: TÍU MÖRK Á FIMM MÍNÚTUM

Leifturárás á erlendu gestina
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LÁRÉTT
2 læti 6 klaki 8 sjáðu 9 fálm 11 í röð 12
teygjudýr 14 hlutverk 16 sjó 17 ýlfur 18
fíngert regn 20 Austurland 21 setja í röð.

LÓÐRÉTT
1 gnípa 3 í röð 4 smjaðra 5 hlemmur 7
samtal 10 efni 13 málmur 15 flón 16
beiskur 19 hreyfing.

LAUSN:
LÁRÉTT: 2 ærsl, 6 ís, 8 sko, 9 pat, 11
jk, 12 amaba, 14 rulla, 16 sæ, 17 ýlu,
18 úði, 20 al, 21 raða.
LÓÐRÉTT: 1 nípa, 3 rs, 4 skjalla, 5
lok, 7 samræða, 10 tau, 13 blý, 15
auli, 16 súr, 19 ið.

[ VEISTU SVARIÐ ]

Íslenska bókmenntalandsliðið í
knattspyrnu mætti liði erlendra
gesta á Bókmenntahátíð í Framheimilinu á laugardaginn. Margir
vilja meina að leikurinn hafi verið einn af hápunktum Bókmenntahátíðarinnar í Reykjavík
og hann var vissulega sögulegur
þó ekki væri nema fyrir afgerandi úrslit.
Í íslenska liðinu voru rithöfundarnir Jón Kalman Stefánsson
og Einar Kárason ásamt þeim Jóni
Karli Helgasyni og Snæbirni Arngrímssyni hjá Bjarti, Agli Jóhannssyni í JPV og Páli Valssyni
hjá Eddu. Lið andstæðinganna var
skipað rithöfundunnum Lars
Saaby Christiansen og Andrej
Kúrkow, Tryggve Åslund útgefanda, Lee Bradstone, ritstjóra hjá
Faber og Faber, Thomas Duve og
Alexander Schwarzer útgefanda.
Úrslitin réðust á fimm mínútum. Íslenska landsliðið skoraði
tíu mörk á fimm mínútum á meðan gestirnir horfðu skelfingu

FRÉTTIR AF FÓLKI
ýja Skítamórals-lagið Hún er farið að hljóma á öldum ljósN
vakans. Lagið átti upprunalega að
vera framlag Íslands til Eurovisionsöngvakeppninnar
í ár. Lagið þótti þó
hæfa karlmanni
betur en konu
þannig að þegar
ljóst varð að
Selma Björnsdóttir myndi
syngja íslenska
lagið í ár var
ákveðið að leggja
lagið á hilluna og falast eftir öðru
Eurovision-lagi. Þorvaldur Bjarni
Þorvaldsson samdi lagið sem Skítamórall hefur nú gert að sínu en Þorvaldur og Vignir Snær Vigfússon úr
Írafári tóku höndum saman og
sömdu lagið If I Had Your Love sem
Selma söng í Kænugarði í vor. Þeir
sem hafa heyrt lagið Hún í flutningi
Skítamórals geta svo endalaust velt
því fyrir sér hvort það lag hefði
komið Íslandi upp úr forkeppni
söngvakeppninnar.

BÓKMENNTABOLTI Bókmenntaspekúlantarnir stilltu sér upp í mesta bróðerni eftir fótboltaleikinn í Framheimilinu.

Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

Jón Ásgeir Jóhannesson.
Hadia-héraði í suðurhluta Eþíópíu.
America's Next Top Model.

ÓKEYPIS
LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

DBC PIERRE Rithöfundurinn umdeildi vill
kaupa sér hús á Íslandi.

á hverju fimmtudagskvöldi
kl. 19.30 til 22.00 í síma 5511012.

ORATOR,
félag laganema við
Háskóla Íslands.

Stór Humar
Medium Humar
Sigin grásleppa

lostnir á þessa leifturárás. „Erlendu gestunum voru send bréf
um að það væri fótboltaleikur á
laugardeginum. Sex af þeim
ákváðu að keppa og þeir voru
mjög misgóðir,“ segir Snæbjörn
Arngrímsson. „Það kom reyndar í
ljós að Lee Bradstone var gamall
hálf-atvinnufótboltamaður hjá
Scarborough. Þetta gekk svo
rosalega hratt að við ákváðum að
skipta liðunum aftur upp og spila
annan leik þar sem útgefendur
voru á móti höfundum,“ segir
hann. „Útgefendurnir unnu 10-7.
Það var öllu jafnara og meiri barátta.“
Aðspurður segir Snæbjörn að
Páll Valsson hafi verið einna
skæðastur í fyrri leiknum, enda
markaskorari af guðs náð og fyrrverandi leikmaður Framara.
Einnig sagði hann Einar Kárason

vera algjöran mola sem teldi sig
vera mikla markamaskínu. Leikurinn hófst klukkan hálftíu um
morguninn við litla hrifningu erlendu gestanna. „Þeir kvörtuðu
mjög enda var þarna þykk áfengislykt í loftinu. Þeir fóru síðan í
Bláa lónið á eftir og voru kátir
með þetta þrátt fyrir tapið og
ætla að bjóða okkur í krikket í
London til að hefna fyrir tapið,“
segir Snæbjörn.
Snæbjörn segir að erlendu
gestirnir hafi almennt verið mjög
ánægðir með dvölina á Íslandi.
Einn þeirra var rithöfundurinn
DBC Pierre, sem hefur ferðast
mikið síðan hann var tilnefndur
til Booker-verðlaunanna árið
2003. Hann segist aldrei hafa lent
í jafn skemmtilegri ferð og vill
víst kaupa sér hús hér á landi.
freyr@frettabladid.is

alur Gunnarsson, rithöfundur og
blaðamaður, er kominn heim eftV
ir að hafa eytt síðustu mánuðum í
Finnlandi. Þar hugðist hann leggja
lokahönd á sína fyrstu skáldsögu en
aðalpersóna hennar er Finni að
nafni Ilkka Hampurilainen. Áætlað
var að bókin kæmi út fyrir jólin en
útgáfu hennar
hefur verið
frestað þar
sem Valur vill
vinna meira í
henni auk þess
sem útlit er
fyrir að bókin
verði seld til
útgáfu á öðrum Norðurlöndum. Valur var ritstjóri tímaritsins Grapevine
áður en hann lagðist í víking til
Finnlands. Hann hefur sagt endanlega skilið við þá útgáfu en skrifar
um menningarmál í DV.

500 umsóknir bárust í Piparsveininn
Í kvöld verður fyrsti þátturinn af
fjórum um Leitina að Piparsveininum sýndur á Skjá einum. Þetta
eru ekki sjálfir raunveruleikaþættirnir heldur fjalla þessir
þættir um undirbúninginn og
leitina að þátttakendum. Næsta
mánuðinn verða piparsveinarnir
fjórir kynntir, hver í sínum þætti.
Enn fremur verða viðtöl við sumar af þeim stelpum sem sóttu um
en margar hverjar eiga eftir að
verða fastagestir á skjánum þegar íslenski Piparsveinninn fer í
loftið.
„Þessir fjórir þættir eiga að
gefa áhorfendum kost á að
mynda sér skoðun á keppendum
og vali okkar sem verður kunngjört í lok október,“ segir Maríanna Friðjónsdóttir, framleiðslustjóri þáttanna. „Þá verða einnig
sýnd viðtöl við fólk sem hefur
skoðanir á því af hverju við eigum að búa til raunveruleikaþætti
af þessu tagi,“ segir hún en

reikna má með að landinn komi
til með að hafa sínar meiningar
um uppátækið.
Engu hefur verið til sparað svo
þættirnir verði sem glæsilegastir.
Maríanna vildi ekkert gefa upp
um hver kostnaðurinn væri en
sagði hverri krónu og hverri mínútu hafa verið vel eytt. Magnús
Ragnarsson, sjónvarpsstjóri Skjás
eins, segir verkefnið vera það
dýrasta í sögu sjónvarpsstöðvarinnar. „Þetta kostar heil ósköp og
við erum mjög spennt fyrir útkomunni,“ segir hann en vill ekki
gefa upp neinar krónutölur.
Það verður síðan jólastemning
í kringum síðasta þáttinn þar
sem Piparsveinninn kunngjörir
val sitt en hann fer í loftið 22.
desember. ■
JÓN INGI HÁKONARSON Piparsveinarnir verða kynntir í fjórum þáttum sem fjalla um leitina að þátttakendum fyrir hinn íslenska Bachelor.

Leitin
ENNEMM / SŒA / NM18145

a› íslenska bachelornum

ﬁátturinn sem allir hafa be›i› eftir!

Hefst í kvöld!

bjó›a upp á íslenska bachelorinn

fim
kl. 20

28. sept. – 2. okt. 2005
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Reykjavik Jazz Festival

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

MobileOffice
FRÁ OG VODAFONE

BAKÞANKAR
JÓNS GNARR

Hundalíf

Og Vodafone kynnir
Mobile Office

É

G var að keyra í miðbænum einn
morguninn um daginn. Það var
mjög gott veður. Á Austurvelli var
maður að viðra stóran, svartan
Labrador-hund. Og í sömu mund og
ég keyrði fram hjá þá var hundurinn
að skíta á grasið. Þegar hann var búinn leit maðurinn flóttalega í kring
um sig og labbaði svo burt með
hundinn og skildi rjúkandi drellinn
eftir. Ég hugsaði með hryllingi til
barnanna sem ættu kannski eftir að
stíga eða setjast í ógeðið.

Mobile Office er heildstætt þjónustuframboð Og Vodafone fyrir viðskiptalífið sem
gerir fólki mögulegt að miðla upplýsingum óháð stað og stund. Hraði, öryggi og
einfaldleiki eru einkunnarorð okkar í þeim lausnum sem við bjóðum fyrirtækjum.

MÉR finnst ömurlegt hvað margir
hundaeigendur eru óábyrgir. Vinur
minn einn er með grasblett fyrir
framan húsið sitt. Þangað kemur fólk
öðru hvoru til að láta hunda sína
skíta. Hann sagði mér að það væri
undantekning að einhver þrifi upp
eftir þá. Hann sagði að margir
reyndu að sparka skítnum í trjábeðið. Svo eru nokkrir sem sleppa hundunum sínum og leyfa þeim að hlaupa
um garðinn hans. Það finnst mér versta tegund hundaeigenda.

EINU sinni var ég að koma heim
klyfjaður innkaupapokum. Ég óð inn
á skónum með pokana og inn í eldhús. Það var ekki fyrr en ég fór að
finna ógeðslega lykt að ég uppgötvaði mér til hryllings að spor mín
voru mörkuð í hundaskít. Ég hafði
stigið í hundaskít úti og borið hann
inn til mín, inn teppalagðan ganginn
og parketið. Við nánari athugun kom
í ljós að hundur hafði skitið á gangstéttina fyrir framan húsið mitt. Ég
hef einn sterklega grunaðan.

SEPTEMBER

hunda og hundaeigendur. Ég hef verið það sjálfur. En það er ekki við
hundana að sakast. Og flestir hundaeigendur eru ábyrgir. En því miður
ekki allir. Lélegir hundaeigendur
koma óorði á hunda. Að láta hund
skíta einhvers staðar og þrífa það
ekki upp er plebbalegt. Það er eins
og að skíta sjálfur á almannafæri og
skilja það eftir og halda að enginn
taki eftir því.

EN nokkur góð varnarráð eru til.
Það er hægt að tala við fólk og benda
því á og biðja það að passa upp á
hundaskítinn sinn. Ef laus hundur er
að þvælast í garðinum og skíta þar
má lokka hann til sín, setja skítinn í
poka og binda hann um hálsólina á
honum þannig að hann fari með hann
heim til sín. Ef maður nennir ekki að
standa í því má setja hundamat út,
blandaðan með laxerolíu, þannig að
hundgreyið skíti nú einu sinni duglega heima hjá sér.
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ÉG skil vel að fólk sé pirrað út í

OKTÓBER
®

Alltaf í netsambandi
með Mobile Connect

BlackBerry
frá Vodafone

Vodafone Mobile Connect
kortið gerir hvaða stað sem er
að vinnusvæðinu þínu. Með
Mobile Connect kortið í fartölvunni þinni ertu alltaf í
þráðlausu netsambandi hvar
sem þú ert og hefur ávallt
aðgang að þeim gögnum og
hugbúnaði sem þú þarft á að
halda.

BlackBerry er fremsta
þráðlausa samskiptatækið í dag
og gerir notendum mögulegt að
vera í stöðugum samskiptum við
viðskiptavini og samstarfsmenn.
Auk þess að vera GSM sími veitir
®
BlackBerry notendum aðgang
að tölvupósti, dagbók, tengiliðalista og Vefnum – allt í rauntíma.
®
Með BlackBerry er hægt að
gera flest það sem þú gerir á
skrifstofunni, óháð stað og stund.

®

NÓVEMBER

DESEMBER

Global
Hotspots

Vodafone
World

Global Hotspots veitir
viðskiptavinum Og Vodafone
aðgang að þúsundum heitra
reita í helstu viðskiptalöndum
Íslendinga. Þjónustan er aðgengileg bæði fyrir notendur
Vodafone Mobile Connect og
aðra farsímanotendur
Og Vodafone. Viðskiptavinir
tengjast með einföldum hætti
og notkunin er gjaldfærð á
reikning þeirra.

Vodafone World tryggir
einfalda og skýra GSM
verðskrá í útlöndum í krafti
öflugs samstarfs Vodafone
fyrirtækja um allan heim.
Þjónustan hentar þeim sem
nota GSM í útlöndum.

Nánari upplýsingar veitir Fyrirtækjaþjónusta Og Vodafone, Síðumúla 28, í síma 599 9500. Einnig er hægt að senda tölvupóst á 5999500@ogvodafone.is

KALDIR DAGAR

SMÁRALIND SÍMI 530 2900
LÁGMÚLA 6 SÍMI 530 2800

