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Arfavitlaus hagstjórn

Það má ætíð
treysta Royal
Royal lyftiduft og
búðingar hafa fylgt
þjóðinni í 65 ár.
Fréttablaðið kynnti
sér Royal og sögu
þess.

Fyrirtæki sem byggja afkomu sína á erlendri mynt lí›a fyrir hátt gengi krónunnar og hækkandi st‡rivexti. Gengi krónunnar styrkist enn frekar og Se›labankinn hefur tilkynnt um hækkun st‡rivaxta á ﬂri›judag.
EFNAHAGSMÁL „Hagstjórnin er eins
arfavitlaus og hægt er að hugsa
sér,“ segir Guðmundur Kristjánsson, forstjóri útgerðarfélagsins
Brims á Akureyri. Guðmundur
segir vandann vera heimatilbúinn
því ríkið eigi bæði Íbúðalánasjóð
sem dæli út peningum og Seðlabankann á hinum endanum. Hann
telur að þessar aðferðir eigi eftir
að leggja útflutningsgreinarnar í
rúst. „Afleiðingarnar koma bara
ekki í ljós alveg strax, en þær
verða mjög alvarlegar til lengri
tíma litið,“ segir Guðmundur.
Í sama streng tekur Stefán

MATUR 28

Steig ekki langt frá
pólitíkinni
Styrmir Gunnarsson,
ritstjóri Morgunblaðsins, hefur verið
mikið í umræðu
manna á meðal þessa
vikuna. Frá því að
hann hóf störf á
blaðinu hefur hann
verið vakinn og sofinn yfir útgáfu
þess.

ROYAL

Léttur öllari

Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Íslandsferða. Hann segist sjá fram
á versnandi hag ferðaþjónustu í
kjölfar hækkunar á stýrivöxtum.
„Því sterkari sem krónan er, þeim
mun verri verða aðstæður okkar.
Við erum trúlega í um fimmtán
prósentum verri aðstöðu núna en
fyrir ári síðan vegna gengisþróunarinnar,“ segir Stefán. Hann útskýrir að verið sé að keppa við
þjónustu í öðrum löndum þar sem
gengi er stöðugt. Þannig sé um að
ræða ytri aðstæður í rekstrinum
sem valdi verðhækkunum og
minni eftirspurn.

Viðar
Viðarsson,
framkvæmdastjóri EJS, segist ekki
viss um að gengið hafi allt að
segja fyrir þá sem flytja vörur
inn. „Þó að gengið styrkist eða
veikist þýðir það bara batnandi
eða versnandi aðstæður fyrir
alla sem eiga í innflutningi,“
segir Viðar. Hann segir áhuga
sinn fremur beinast að gengisþróun þeirra gjaldmiðla sem
hann og samkeppnisaðilarnir
eru að nota. Viðar segir viðskiptavini fyrirtækisins njóta
hagstæðrar gengisþróunar.
- óká / sjá síðu 4

MAÐUR VIKUNNAR 16

Haukur Ingi skuldaði Fylki
Fjórir lykilmenn hjá Fylki
skrifuðu undir nýja samninga við félagið í gær og
þar á meðal var Haukur
Ingi Guðnason sem
Fylkismenn stóðu
þétt bak við í
gegnum mjög
erfið meiðsli.

Lögmaður 365 prentmiðla:

Sn‡st um tjáningarfrelsi›
Lögbann var í gær sett á
birtingu tölvupósta sem Jónína
Benediktsdóttir fékk og sendi og
Fréttablaðið hefur haft undir
höndum.
„Í mínum huga þá er þetta mál
sem varðar ekki sérstaklega
Fréttablaðið eða þessi tölvugögn
heldur snýst það miklu frekar um
það hvar mörk
tjáningarfrelsisins liggja,“ segir
Jón Magnússon,
lögmaður
365
prentmiðla.
365 prentmiðlar hyggjast fá
JÓN MAGNÚSSON
banninu hnekkt
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
Jón segir að ef það takist ekki sé
ljóst að persónuverndarákvæðið
sé farið að ná langt umfram tjáningarfrelsið.
„Þá erum við komin í mikinn
vanda. Þá er spurning hvort eðlileg fjölmiðlun fái þrifist og hvort
hægt sé að halda uppi eðlilegri
lýðræðislegri starfsemi og upplýsingamiðlun í landinu. Það
finnst mér meginatriðið í málinu.“
Jón segir lögbannið óvenju víðtækt. „Ég veit ekki dæmi þess að
áður hafi verið lagt lögbann á upplýsingar sem þegar hafa verið
birtar – það er mjög sérstakt.“
LÖGBANN

- th / sjá síðu 2

ÍÞRÓTTIR 38

Vistvænar greftranir:

Líkin ver›a
frostﬂurrku›

FER AÐ RIGNA VESTAN TIL eftir
hádegi. Fram að því víða bjart með köflum.
Þykknar smá saman upp á landinu með
vaxandi sunnan átt. Víða væta í kvöld og
nótt. Hlýn-andi veður þegar líður á sídegið.
VEÐUR 4

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEÐRIÐ Í DAG

BESSASTAÐIR BAÐAÐIR BLEIKU LJÓSI Í tilefni þess að október er helgaður árveknisátaki um brjóstakrabbamein kveiktu forseti Íslands,
Ólafur Ragnar Grímsson, og kona hans, Dorrit Moussaieff, á bleikum ljóskösturum í gær. Bessastaðir verða lýstir fram á mánudag.

Innflutningur á tilraunadýrum hefur nálega tvöfaldast:

Mögnu› tilbo› á

n‡jum vörum

Á fjór›a ﬂúsund tilraunam‡s fluttar inn
Innflutningur á dýrum
sem notuð eru við tilraunir hefur snaraukist á síðustu árum.
Ólíkt því sem gerist í nágrannalöndunum hafa dýraverndunarsinnar ekki beint spjótum sínum
að íslenskum tilraunastofum
enda gilda mjög strangar reglur
um meðferð dýranna.
Dýr eru notuð við ýmiss konar tilraunir hér á landi, sérstaklega á sviði lyfjafræði og lækninga. Tilraunadýr eru hins vegar ekki ræktuð hérlendis heldur eru þau flutt inn frá Danmörku.
Að sögn Eggerts Gunnarssonar, dýralæknis á Tilraunastöð
Háskóla Íslands í meinafræði að
Keldum, hefur innflutningurinn
vaxið hröðum skrefum. Þannig
voru ríflega þrjú þúsund til-

VÍSINDI

MÝSLA Mýs eru notaðar við ýmiss konar
tilraunir hérlendis. Flestar tengjast læknisog lyfjafræði.

SVÍÞJÓÐ Yfirvöld í bænum Jönköping í Svíþjóð hyggjast bjóða upp á
umhverfisvænar jarðarfarir árið
2007. Aðferðin er þróuð af vistfræðingum og felst í því að líkin
verða frostþurrkuð og þeim
þannig breytt í duft.
Með þessu móti verður hægt
að grafa grynnri grafir og hinar
jarðnesku leifar byrja að næra
jarðveginn innan nokkurra vikna.
Kirkjan hyggst styðja þessa áætlun og telur aðferðina ekki óskylda
líkbrennslu. Breska ríkisútvarpið
BBC greinir frá. ■

raunamýs fluttar til landsins í
fyrra, samanborið við 1.500 árið
áður, en auk þess voru um sex
hundruð rottur fluttar hingað
inn árið 2004.
„Menn eru einfaldlega að
gera sér grein fyrir að dýr geta
verið hentug í þessu skyni,“ segir Eggert.
Mjög strangar reglur gilda
um meðferð dýranna. Þannig
kveður reglugerð á um að einungis megi nota dýr í tilraunum
„ef ekki eru þekktar aðrar hagkvæmar og hentugar leiðir“ og
er þess gætt í hvívetna að dýrin
þjáist eins lítið og mögulegt er.
Tilraunadýranefnd, sem í situr
siðfræðingur, fjallar um hverja
einustu tilraun og einungis þeir
sem hafa tilskilin réttindi fá að
- shg
inna tilraunina af hendi.
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Slippstöðin á Akureyri hefur óskað eftir gjaldþrotaskiptum:

Starfsmenn standa vör› um vinnusvæ›i›
Lögmaður Slippstöðvarinnar á Akureyri óskaði í gær eftir
því að félagið yrði úrskurðað
gjaldþrota og mun Héraðsdómur
Norðurlands eystra taka gjaldþrotabeiðnina fyrir á mánudaginn.
Slippstöðin hefur átt í alvarlegum fjárhagserfiðleikum frá því í
sumar sem rekja má til verkefnis
sem Slippstöðin tók að sér við Kárahnjúkavirkjun, í undirverktöku fyrir þýska fyrirtækið DSD Stahlbau.
Starfsmenn Slippstöðvarinnar eiga
inni tveggja til fjögurra vikna vangoldin laun og til að þrýsta á um
greiðslu þeirra komu þeir í gær í
veg fyrir að flutningabíll á vegum
Landsvirkjunar og DSD kæmist út

GJALDÞROT

SPURNING DAGSINS
Bragi, er Barnaverndarstofa
komin í útrás?
„Það má segja það því starfsaðferðir okkar hafa vakið athygli víða. Opnunina í Svíþjóð ber þó hæst en ég hef grun um að
Barnahús verði opnuð víðar í framtíðinni.“
Barnahús, að íslenskri fyrirmynd, var opnað í Svíþjóð í gær. Bragi Guðbrandsson er forstöðumaður Barnaverndarstofu.

af athafnasvæði Slippstöðvarinnar.
Í bílnum eru verkfæri og annar
búnaður sem starfsmenn Slippstöðvarinnar notuðu við vinnu sína
við Kárahnjúkavirkjun og átti að
flytja aftur austur.
Þrátt fyrir að Slippstöðin stefni
í þrot er flutningabíllinn enn kyrrsettur á Akureyri og verður það
væntanlega fram yfir helgi þangað
til héraðsdómur hefur tekið afstöðu til gjaldþrotabeiðninnar. - kk
VARÐSTAÐA Starfsmenn Slippstöðvarinnar

lokuðu athafnasvæði fyrirtækisins á Akureyri í gær og um helgina ætla þeir að
standa vörð um vinnusvæðið til að koma í
veg fyrir að verðmæti, sem tryggt geti
launagreiðslur þeirra, verði fjarlægð.

Lögbann á birtingu
frétta úr tölvupósti
ÓSHLÍÐ Vegagerðin mun nú þegar hefjast

handa við rannsóknir og undirbúning jarðgangagerðar undir Óshlíð.

Samgöngubót fyrir vestan:

Jar›göng lög›
undir Óshlí›
SAMGÖNGUR
Ríkisstjórnin samþykkti í gær að ráðist verði þegar í
stað í undirbúning jarðgangagerðar undir Óshlíð á milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar. Síðastliðnar vikur
hefur grjóthrun færst mikið í vöxt
á Óshlíðarveginum, eina veginum
til Bolungarvíkur, en mest er grjóthrunið á vorin og haustin.
Bygging ganganna á að hefjast
næsta haust. Gert er ráð fyrir því
að göngin verði um 1.220 metra
löng og munu þau liggja milli Einbúa og Hrafnakletta. Áætlaður
kostnaður er um 1.000 milljónir. ■

Framboð til öryggisráðs SÞ:

Stöndum vi›
frambo›i›
STJÓRNMÁL „Við munum halda okkur við það framboð sem þegar
hefur verið ákveðið,“ segir Geir
H. Haarde utanríkisráðherra.
Fjallað var um framboð Íslands til
setu í öryggisráði Sameinuðu
þjóðanna á ríkisstjórnarfundi í
gærmorgun og aftur á fundi utanríkisnefndar í gær.
Geir segir að gera megi ráð
fyrir að kostnaðurinn verði um
það bil 210 milljónir króna fram
til ársins 2008. „Það fer svo eftir
því hvort við náum framboði eða
ekki hvað tekur við. Það gæti orðið kostnaður upp á 100 milljónir
hvort árið fyrir sig sem við sætum í ráðinu,“ bætir Geir við. - saj

S‡sluma›urinn í Reykjavík setur lögbann á birtingu tölvupósts Jónínu Benediktsdóttur sem Fréttabla›i› hefur haft undir höndum. A›för a› rit- og málfrelsi, segir
fréttaritstjóri Fréttabla›sins. Sk‡rt brot á lögum, segir lögma›ur Jónínu.
Lögbann hefur verið
sett á birtingu frétta úr tölvupósti sem Fréttablaðið hefur
haft undir höndum. Tölvupóstarnir sem um ræðir snerta
Baugsmálið.
Skömmu fyrir hádegi í gær
komu fulltrúar sýslumanns á ritstjórn blaðsins með lögbannskröfuna og úrskurð um að
tölvupóstarnir yrðu afhentir
þeim. Með þeim var Hróbjartur
Jónatansson, lögmaður Jónínu
Benediktsdóttur, sem fór fram á
lögbannið. Niðurstaðan varð sú
að fulltrúar blaðsins afhentu
sýslumanni tölvupóstana.
„Það hefur verið gerð aðför
að Fréttablaðinu og ekki bara
Fréttablaðinu heldur ritfrelsi og
málfrelsi,“ segir Sigurjón Magnús
Egilsson,
fréttaritstjóri
Fréttablaðsins. „Það er ekki nóg
með að Fréttablaðið megi ekki
birta fréttir úr þessum gögnum
heldur hefur því einnig verið
meinað að vitna í eldri fréttir
sem byggja á upplýsingum úr
þeim.“
Sigurjón Magnús segir að
ástæðan fyrir því að gögnin voru
afhent sýslumanni sé að hann
telji algjörlega ómögulegt að
rekja hvaðan gögnin komi.
„Ef minnsti vafi hefði leikið á
því hefði ekki komið til greina að
afhenta gögnin. Ef við hefðum
neitað því að afhenta þau hefði
sýslumaður kallað á lögreglu.“
Sigurjón Magnús segir að
Fréttablaðið hafi einungis birt
það úr þessum gögnum sem hafi
haft mikið fréttagildi, en sleppt
alfarið þeim hluta sem lúti að

LÖGBANN

VEFSMÍÐI
Dreamweaver MX 2004
Dreamweaver er eitt vinsælasta vefsmíðaforrit á markaðnum í dag enda bæði
fjölbreytt og afar einfalt í notkun. Á þessu
námskeiði verður farið í helstu grunnatriði
Dreamweaver og hvernig má nota það til
að búa til vefsíður og halda þeim við.
Einnig verður kennd notkun margmiðlunarefnis og javascript til að krydda vefsíður
ásamt faglegri uppsetningu skráa á vefsvæði.
Í lok námskeiðsins búa nemendur til fullkláraðan vef og læra hvernig á að setja vefsíður inn á Netið. Sjá nánari
lýsingu á heimasíðu skólans.
Lengd námskeiðs 31 kennslustund. Kennt er mánudags- og
miðvikudagskvöld frá kl 17:30 - 21:00. Hefst 10. okt og lýkur 26.okt.
Verð kr. 29.000,- (Kennslubók innifalin)
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VIÐ KOMUNA TIL ÍSAFJARÐAR Vilhelm Þorsteinsson kemur Akureyrinni til hafnar.

Akureyrin EA-110:

Í skrúfuna á
Halami›um
SJÁVARÚTVEGUR Akureyrin EA-110
fékk í skrúfuna á Halamiðum í
gær. Að sögn Kristjáns Vilhelmssonar hjá útgerðinni Samherja á
Akureyri var það Baldvin Þorsteinsson EA-10 sem dró Akureyrina inn í Skutulsfjörð en annað
Samherjaskip, Vilhelm Þorsteinsson EA-11, kláraði verkið og kom
Akureyrinni að bryggju í Ísafjarðarhöfn.
Kristján segir allt hafa gengið
að óskum við björgunina, á Ísafirði verði gert við og svo haldi
menn aftur ótrauðir til veiða. - saj

SÝSLUMAÐUR Á SKRIFSTOFU FRÉTTARITSTJÓRA Skömmu fyrir hádegi í gær mætti sýslu-

maður ásamt lögmanni Jónínu Benediktsdóttur á skrifstofu fréttaritstjóra Fréttablaðsins.

viðkvæmu einkalífi þeirra sem
hlut eiga að máli.
Hróbjartur Jónatansson, lögmaður Jónínu, segir að Jónína
eigi rétt á því að gögnin séu tekin og birting þeirra stöðvuð.
Lögin geri engan greinarmun á
því hvert innihald gagnanna sé.
„Það er bundið í lög að það
megi ekki taka ófrjálsri hendi
einkagögn manna og hagnýta
þau án heimildar með þeim
hætti sem Fréttablaðið hefur
gert. Þetta kemur skýrt fram í
lögum um fjarskipti og í almennu hegningarlögunum er

lagt bann við því að hnýsast í
einkagögn manna.“
Lögbannið er lagt á fyrirtækið 365 prentmiðla sem þýðir að
aðrir fjölmiðlar í eigu þess, eins
og til dæmis DV, Hér og nú og
Birta, verða að hlýða því. Lögbannið er bráðabirgðaaðgerð og
því hefur lögfræðilega ekki verið lagður neinn dómur á það
hvort krafan sé réttmæt. Hróbjartur og Jón Magnússon, lögmaður 365 prentmiðla í málinu,
takast á um það í Héraðsdómi
Reykjavíkur á næstu dögum.
trausti@frettabladid.is

Blaðamannafélagið mótmælir:

S‡sluma›ur á ekkert erindi
inn á ritstjórnarstofur
LÖGBANN Stjórn Blaðamannafélags Íslands mótmælti í gær aðgerðum sýslumannsins í Reykjavík þegar hann fór inn á fréttastofu Fréttablaðsins og krafðist
þess að fá afhent gögn.
„Ég held það séu afar fáir, ef
nokkrir, blaðamenn á Íslandi sem
er ekki misboðið við þessa gjörð
sýslumanns, einfaldlega vegna
þess að það er verið að vega að
störfum okkar, íslenskum fjölmiðlum og tjáningarfrelsinu,“
segir Jóhann Hlíðar Harðarson,
varaformaður Blaðamannafélagsins. „Stjórnin er skipuð
blaða- og fréttamönnum frá
mörgum fjölmiðlum, og við erum
öll sammála um að verið sé að
vega að ákveðnum grundvallaratriðum í fréttamennsku.“

Starfs síns vegna verða
blaðamenn að geta heitið heimildarmönnum sínum nafnleynd
og segir Blaðamannafélagið
aðgerð
sýslumanns vera atlögu og ógnun
við þann rétt
fréttamanna,
sem staðfestur
hefur verið með
JÓHANN HLÍÐAR
dómi
HæstaHARÐARSON
réttar.
Auk þess eru fjölmörg dæmi
um að einkagögn sem send eru
manna í millum hafi birst í fjölmiðlum í óþökk bæði sendanda
og viðtakanda, án þess að sýslumaður hafi skipt sér af því, að
- smk
sögn Jóhanns.

UMFERÐARSLYS Mikil umferðarteppa varð
þegar ökumaður bifhjóls missti stjórn á því
í gærdag.

Bílslys í Ártúnsbrekku:

Tveir slasast

SLYS Ökumaður og farþegi á bifhjóli slösuðust þegar ökumaðurinn missti stjórn á hjólinu og ók
utan í að minnsta kosti tvo bíla í
Ártúnsbrekku síðdegis í gær. Báðir voru fluttir á slysavarðsstofu,
en þeir beinbrotnuðu báðir illa í
slysinu og gengust undir aðgerðir.
Ökumenn og farþegi í bifreiðunum tveim voru allir fluttir á slysadeild með minni háttar meiðsli.
Umferð um Ártúnsbrekkuna
tafðist mikið til vesturs á meðan
verið var að sinna fólkinu og
koma bifhjólinu af veginum. ■

Ólöglegt olíusamráð:

Fleiri ætla
í bótamál
SJÁVARÚTVEGUR Heldur hefur fjölgað í hópi útgerðarfélaga sem
hyggjast sækja bætur fyrir dómi
vegna ólöglegs samráðs olíufélaganna. Einungis eitt félag hefur þó
enn lýst þeirri fyrirætlan sinni
opinberlega, en það er Guðmundur Runólfsson hf. á Grundarfirði.
Samkvæmt heimildum blaðsins verður hvert félag að gera upp
við sig sjálft hvort það vilji í mál
við olíufélögin, en svo verða málin rekin saman með aðstoð Landssambands
íslenskra
útvegsmanna. Einn heimildarmaður
blaðsins taldi að vænn hópur útgerðarfélaga ætlaði sér í mál
- óká
vegna samráðsins.
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KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD 61,55

61,85

Sterlingspund

GBP 108,66 109,18

Evra

EUR 74,22

74,64

Dönsk króna

DKK 9,944

10,002

Norsk króna

NOK 9,429

9,485

Sænsk króna

SEK 7,952

7,998

Japanskt jen

JPY

SDR

XDR 89,18

0,5427 0,5459
89,72

Gengisvísitala krónunnar
104,2646
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Verktakar sem vinna að stækkun Norðuráls fengu matareitrun:

Pólskir unglingar:

Sjötíu i›na›armenn fá ni›urgang

Létust í
pílagrímaför
Að minnsta kosti þrettán

MATAREYTRUN Um sjötíu iðnaðarmenn á Grundartanga veiktust af
matareitrun aðfaranótt fimmtudags
eftir að hafa borðað svínagúllas á
miðvikudag. Sumir voru svo illa
haldnir að þeir treystu sér ekki í
vinnuna daginn eftir.
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands
lét taka sýni bæði úr starfsmönnunum og á vettvangi og beðið er eftir
niðurstöðum úr þeim.
„Það kom upp sýking, en það er
ekkert komið úr rannsóknum enn
hvað þetta var. Áður en við vitum
nákvæmlega hvað þetta er getum
við ekki fullyrt eitt eða neitt,“ segir
Helgi Helgason, framkvæmdastjóri
Heilbrigðiseftirlits Vesturlands.

VARSJÁ, AP

NORÐURÁL Verktakar sem starfa að stækkun Norðuráls á Grundartanga fengu slæma

matareitrun í vikunni. Það voru ekki starfsmenn Norðuráls sem veiktust, heldur menn
sem snæða í öðru mötuneyti.

Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins voru það ekki starfsmenn
Norðuráls sem veiktust, heldur iðnaðarmenn sem starfa sem verktakar á svæðinu og snæða í öðru mötuneyti en starfsmenn Norðuráls.
Um 500 iðnaðarmenn vinna að

stækkun Norðuráls á Grundartanga
og sér veitingahúsið Hrói Höttur
um matsölu til verktakanna.
Starfsfólk Hróa Hattar staðfestir að verið sé að rannsaka matareitrunina en neitar að gefa Fréttablaðinu fleiri upplýsingar.
- smk

pólskir unglingar létust í hörðum
árekstri rútu og vöruflutningabíls
í sunnanverðu Póllandi í gær.
Unglingarnir voru á leið frá
borginni Bialystok til klaustursins Czestochowa en þar er helgidómur sem milljónir pílagríma
heimsækja á ári hverju. Sextíu
manns voru í rútunni og slösuðust
40 þeirra í árekstrinum og eldinum sem kviknaði í kjölfarið. Ökumenn beggja bifreiðanna biðu
bana.
Borgarstjórinn í Bialystok hefur lýst yfir þriggja daga sorg og
hvatti íbúa borgarinnar til að gefa
blóð. ■

Útflutningsgreinar í uppnámi
Samspil hækkandi st‡rivaxta Se›labankans og gengisﬂróunar veldur ﬂeim áhyggjum sem byggja afkomu
sína á erlendri mynt. Se›labankinn hækkar á ﬂri›judaginn st‡rivexti í 10,25 prósent til a› slá á ver›bólgu
innanlands og gengi krónunnar er ﬂegar fari› a› styrkjast.
VÆNDISHÚS Breska lögreglan bjargaði
konum úr þrælkun.

Austur-evrópskar konur:

Bjarga› úr
kynlífsánau›
Nítján konum á aldrinum nítján til þrjátíu ára var í gær
bjargað af lögreglu frá nuddstofu
í Birmingham á Englandi þar sem
þær höfðu verið þvingaðar til
þess að vinna sem vændiskonur.
Tveir menn og ein kona voru
handtekin og skotvopn og peningar gerð upptæk.
Vegabréf kvennanna höfðu
verið tekin af þeim, þær læstar
inni við vændi á kvöldin og læstar inni í húsi á daginn. Að sögn
BBC eru þær flestar frá löndum
Austur-Evrópu. ■

BRETLAND

Sjávarútvegur:

Ferðaþjónusta:

Innflytjendur:

Peningamarkaður:

ARFAVITLAUS
HAGSTJÓRN

VERSNANDI
AÐSTÆÐUR

GENGIÐ SKIPTIR
EKKI ÖLLU

SNERTIR
AFMÖRKUÐ SVIÐ

„Vandinn er heimatilbúinn. Ríkið á
bæði Íbúðalánasjóð sem dælir út peningum og svo Seðlabankann hinum
megin. Hagstjórnin er eins arfavitlaus
og hægt er að hugsa sér,“ segir Guðmundur Kristjánsson, forstjóri útgerðarfélagsins Brims á Akureyri.
Hann segir menn ekki búna að bíta úr
nálinni með hvernig lagt sé að útflutningsiðnaði með stýrivaxtahækkunum
sem muni styrkja gengi krónunnar enn
frekar. „Þetta leggur útflutningsgreinarnar í rúst. Afleiðingarnar koma bara
ekki í ljós alveg strax, en þær verða
mjög alvarlegar til lengri tíma litið. Á
næstu misserum dregst bara hægt og
rólega saman útflutningur á Íslandi og
verður mjög erfitt að ná honum upp
aftur.“

„Því sterkari sem krónan er, þeim mun
verri verða aðstæður okkar,“ segir
Stefán Eyjólfsson, framkvæmdastjóri Íslandsferða, sem sér fram á versnandi
hag ferðaþjónustunnar í kjölfar stýrivaxtahækkunar Seðlabankans. „Nóg er
þetta nú í dag. Við erum trúlega í um
fimmtán prósentum verri aðstöðu
núna heldur en fyrir ári síðan vegna
gengisþróunarinnar.“ Hann segir erfitt
fyrir fyrirtæki í ferðaiðnaði að bregðast
við, enda sé þarna um að ræða ytri
aðstæður í rekstrinum og verðhækkanir í geiranum komi bara niður á eftirspurn. „Við erum enda að keppa við
löndin í kringum okkur þar sem gengið
er ekkert að breytast og á sama tíma
draga stjórnvöld úr kynningu á landinu. En við berjumst bara áfram þó aðstæður séu erfiðar.“

„Alls ekki er víst að við sem eigum í
samkeppni kaupum inn á sama gengi
þannig að gengisþróun ein og sér segir
ekki alla söguna,“ segir framkvæmdastjóri Einars J. Skúlasonar, en fyrirtækið
flytur inn tölvubúnað, hugbúnað og
aðrar vörur. „Þannig að þó gengið
styrkist eða veikist þýðir það bara
batnandi eða versnandi aðstæður fyrir
alla sem eiga í innflutningi. Þannig að
áhugi minn beinist meira að gengisþróun þessara gjaldmiðla sem við
samkeppnisaðilarnir erum að versla í.“
Viðar segir þó alveg ljóst að viðskiptavinir fyrirtækisins fái að njóta hagstæðrar gengisþróunar. „Auðvitað er sífellt verið að verðleggja eins og markaðurinn þolir, en þegar innkaupsverð
lækkar skilar það sér og ef það hækkar.“

„Heildaráhrifin á bankakerfið eru ekki
mikil þó svo að áhrifin komi fram á afmörkuðum sviðum,“ segir Atli B. Guðmundsson, hjá greiningardeild Íslandsbanka, um stýrivaxtahækkun Seðlabankans. „Vextir á bæði útlánum og
innlánum til skamms tíma hækka í
kjölfarið og þannig hefur ákvörðun
Seðlabankans áhrif á viðskiptavini
bankanna,“ segir hann og vísar þar til
dæmis til yfirdráttarlána og skemmri
skuldabréfalána. „Svo breytast líka
vextir á millibankamarkaði með krónur
þar sem bankarnir lána hver öðrum
innbyrðis peninga til skamms tíma, en
það er ekki stór hluti af heildarstarfsemi þeirra.“

Laganna verðir:

Sag›ir hafa
stoli› munum
BANDARÍKIN Fjórum lögreglumönnum frá New Orleans hefur verið
sagt upp störfum vegna gruns um
að þeir hafi látið greipar sópa um
verslanir eftir að fellibylurinn
Katrín reið yfir borgina.
Rannsókn málsins hófst þegar
fréttamyndir sýndu lögregluþjóna
með fangið fullt af góssi. Talið er að
í það minnsta tólf laganna verðir
hafi gerst sekir um gripdeildir í
kjölfar hamfaranna en sumir þeirra
munu þó einungis hafa tekið brýnustu nauðsynjar, svo sem mat, til að
geta haldið störfum sínum áfram.
Þeir sem sagt var upp eru hins vegar ásakaðir um að hafa stolið raftækjum og skartgripum. ■

GUÐMUNDUR KRISTJÁNSSON,
FORSTJÓRI BRIMS.

Sýningum að ljúka

Miðasala Þjóðleikhússins:
Sími 551-1200
www.leikhusid.is

STEFÁN EYJÓLFSSON,
FRAMKVÆMDASTJÓRI ÍSLANDSFERÐA.

VIÐAR VIÐARSSON,
FRAMKVÆMDASTJÓRI EJS.

ATLI B. GUÐMUNDSSON, SÉRFRÆÐINGUR
HJÁ GREININGU ÍSLANDSBANKA.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS KRI 29704 10/2005

Fjölskyldudagar
Opið 10-18 í dag

Dagskrá í dag
• Kl. 12.30 - Kalli á þakinu kemur í heimsókn
• Kl. 15.30 - Björgvin Franz leikari
stýrir hæfileika- og brandarauppákomu

Dagskrá á morgun, sunnudag

400 kr.

• Kl. 15.00 - Lalli töframaður leikur listir sínar

Fjör á fjölskyldudögum

KRINGLUNNI

- 400 kr. tilboð á teiknimyndina Valiant alla helgina
- Tilboð á máltíðum á Stjörnutorgi!
- Andlitsmálun 13 - 17 alla helgina
- Öll börn sem koma í Ævintýraland fá glaðning

Afmælisleikur Bílabúðar Benna
Taktu þátt og þú gætir unnið afnot
af glænýjum Chevrolet Kalos í heilt ár!
Mán. til mið.
10.00 til 18.30
Verslanir
Ævintýraland 14.00 til 18.30

Fimmtudagur
10.00 til 21.00
14.00 til 19.00

Föstudagur
10.00 til 19.00
14.00 til 19.00

www.kringlan.is upplýsingasími 588 7788 skrifstofusími 568 9200

Laugardagur
10.00 til 18.00
11.00 til 18.00

Sunnudagur
13.00 til 17.00
13.00 til 17.00

Veitingastaðir og Kringlubíó
eru með opið lengur á kvöldin.
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Skemmtibátur sem fórst á Viðeyjarsundi:

Við
e

y

Báturinn var á sautján
sjómílna hra›a
KJÖRKASSINN
Ætlarðu að fara til útlanda í
vetur?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

50%

Nei

50%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Var rétt að setja lögbann á
Fréttablaðið?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Skemmtibáturinn sem fórst
á Viðeyjarsundi aðfaranótt 10. september var á 17 sjómílna hraða þegar
hann sigldi á Skarfasker, en það jafngildir tæplega 31 kílómetra hraða á
klukkustund.
Í atvikalýsingu rannsóknarnefndar sjóslysa kemur fram að klukkan
verið 1.38 þegar bátnum var siglt á
skerið, en sendingar frá GPS-tæki
hættu 27 mínútum síðar. Þá hafði
bátnum verið siglt frá skerinu þangað sem hann sökk.
Ekki hefur verið skorið úr um
hvort fram fari sjópróf vegna slyssins. Þá stendur enn rannsókn lögSJÓSLYS

Vi

ðe

reglu á tildrögum þess og ekki vitað
hvenær henni lýkur.
Jón Arilíus Ingólfsson, framkvæmdastjóri rannsóknarnefndar
sjóslysa, segir að sjópróf verði ekki
haldin nema farið verði fram á það,
en stundum komi fram beiðni um
slíkt frá tryggingafélögum eða eigendum báta. Hann segir hins vegar að
nefndin muni ekki hefja slíka rannsókn að fyrra bragði. Hann segir þó
að gerð verði skýrsla um slysið sem
birt verði á vef nefndarinnar þegar
hún liggur fyrir. „Í slysinu eru þættir
sem við viljum taka á og erum enn að
safna gögnum í,“ segir hann.
- óká

Árekstur við Skarfasker
klukkan 1:38

Braut ákvæ›i
stjórnarskrár
„Ég skil ekki hvernig
heimsóknir mínar til Yasukuni
brjóta í bága við stjórnarskrána.
Ég fer þarna af virðingu við hina
látnu og með því hugarfari að við
megum aldrei heyja annað eins
stríð,“ segir Junichiro Koizumi,
forsætisráðherra Japans.
Hæstiréttur í Osaka úrskurðaði í gær að Koizumi hefði brotið
stjórnarskrárákvæði um trúarbrögð í vor með því að skoða
minnisvarða sem sagt er að heiðri
hernaðarsögu Japana. Taívanar
kærðu forsætisráðherrann en
Japanar frömdu ýmis grimmdarverk í stríðum sínum við Kínverja
á sínum tíma. ■

TOKYO, AP

nd

Skarfaklettur

FERÐ BÁTSINS RÉTT FYRIR OG EFTIR ÁREKSTURINN Á kortinu má sjá hvar báturinn kom
siglandi vestur Viðeyjarsund áður en honum var snúið við og siglt á Skarfasker. Honum
var svo siglt af slysstaðnum og sökk á sundinu.

Stykkishólmur:

Uppsagnir í
rækjuvinnslu
SJÁVARÚTVEGUR Tuttugu og fimm
manns hefur verið sagt upp
störfum hjá rækjuvinnslu Sigurðar Ágústssonar ehf. í Stykkishólmi. Fyrirtækið mun hætta
rækjuvinnslu sinni frá og með
næstu áramótum. Ástæða lokunarinnar er langvarandi óhagstæð ytri skilyrði í rækjuvinnslu.
Sigurður Ágústsson segir það
áfall að grípa til uppsagna, en
það sé eina leiðin til þess að
bregðast við slæmum aðstæðum
á mörkuðum. Sigurður telur að
hátt gengi íslensku krónunnar
skipti þar mestu máli því það sé
gífurlega óhagstætt útflutningsgreininni. Alls hefur um áttatíu
manns verið sagt upp störfum í
rækjuvinnslu síðastliðinn sólahring. Rækjuvinnslan Íshaf á
Húsavík sagði upp 25 manns og
Strýta, rækjuvinnsla Samherja
sagði upp þrjátíu manns vegna
samdráttar. ■

Ferðamenn:

200 leigubílar
á bryggjunni
EINKAPÓSTUR Í MORGUNBLAÐINU Í ritstjórnargrein í Morgunblaðinu í gær segir að það sé brot

á lögum að birta tölvupóstsamskipti einstaklinga. Sunnudaginn 10. maí 1998 birtist orðréttur í
Morgunblaðinu og í óþökk sendanda tölvupóstur sem Gunnlaugur Sigmundsson sendi þingmönnum. Sunnudaginn 3. mars 2002 birtist orðréttur í Morgunblaðinu og í óþökk sendanda og viðtakenda tölvupóstur Össurar Skarphéðinssonar varðandi Baug.

birti hins vegar bréfaskipti Norðurljósa og Landsbankans vegna fjárhagsstöðu Norðurljósa og lánamála
félagsins, fáeinum mánuðum síðar.
Sigurður G. Guðjónsson, þáverandi
forstjóri Norðurljósa, segist hafa
gefið leyfi fyrir birtingu bréfanna,
en að sögn Brynjólfs Helgasonar,
sem annar tveggja ritaði undir bréf
Landsbankans, gaf Landsbankinn
ekki leyfi fyrir birtingunni.

Styrmir Gunnarsson, ritstjóri
Morgunblaðsins, sagði á starfsmannafundi á Morgunblaðinu í vikunni um ástæðuna fyrir því að hann
hefði ekki birt fréttir um Baugsmálið byggðar á gögnum Jóns Geralds
Sullenberger: „Ég vildi ekki birta
neitt af þessu því þetta voru innanhússskjöl frá fyrirtæki úti í bæ og
mér fannst þetta mál ekki eiga
heima á síðum dagblaðanna heldur
hjá lögfræðingi.“ Morgunblaðið

sda@frettabladid.is

Ágreiningur um hversu skæð fuglaflensan getur orðið:

Mannfalli› gæti
hlaupi› á milljónum
„Ómögulegt er að áætla
hversu margir kunna að látast úr
fuglaflensu ef faraldur verður að
veruleika,“ segir Dick Thompson,
talsmaður Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar WHO. WHO varar nú við
að allt að 7,4 milljónir manna geti
látið lífið.
Á fimmtudag lýsti fulltrúi hjá
Sameinuðu þjóðunum því yfir að
mannfall gæti orðið á bilinu fimm
til 150 milljónir. „Við munum ekki
vita hversu skæður faraldurinn
raunverulega verður fyrr en hann
er kominn af stað,“ segir Thompson hins vegar.
Veiran sem veldur flensunni hefur enn sem komið er aðeins smitast
úr fuglum í menn en óttast er að hún
muni stökkbreytast þannig að hún
geti smitast manna á milli og þannig

GENF, AP

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Junichiro Koizumi:

su

Laugarnes

Í ritstjórnargrein Morgunbla›sins í gær segir a› ﬂa› sé brot á lögum a› birta
tölvupóstsamskipti einstaklinga. Morgunbla›i› hefur ﬂó a› minnsta kosti tvívegis birt einkapóst einstaklinga án ﬂeirra samﬂykkis.
HEIMSÓKNUM MÓTMÆLT Taívanski lögfræðingurinn May Chin ásamt hópi mótmælenda.

ar

sekkur
x Báturinn
klukkan 2:05

Morgunbla›i› gerst
brotlegt a› eigin mati
BAUGSMÁLIÐ Morgunblaðið telur það
brot á lögum að birta tölvupóstsamskipti einstaklinga. Við því séu viðurlög og þung refsing. Morgunblaðið
hefur að minnsta kosti tvívegis birt
tölvupóst einstaklinga án þeirra
samþykkis og hefur því að eigin mati
gerst brotlegt gegn lögum því einkatölvupóstur Össurar Skarphéðinssonar og Gunnlaugs Sigmundssonar
hafa birst án þeirra samþykkis á síðum Morgunblaðsins.
Í ritstjórnargrein Morgunblaðsins í gær segir: „Atli Gíslason,
hæstaréttarlögmaður og lögfræðingur Blaðamannafélags Íslands, sagði í
samtali við Morgunblaðið í gær, að
birting á tölvupóstum án heimildar
væri brot gegn almennum hegningarlögum og mannréttindakafla
stjórnarskrár.“
Niðurlag ritstjórnargreinarinnar
er: „Stuldur á tölvupóstum er lögbrot
og viðurlög eru þung refsing. Birting
Fréttablaðsins á tölvupóstssamskiptum nokkurra einstaklinga er lögbrot
og viðurlög eru þung refsing. Að
auki heldur Atli Gíslason því fram,
að sú birting sé einnig brot á mannréttindakafla stjórnarskrár.“

yj

MÖGULEGUR SMITBERI? Maður sleppir
bréfdúfu í kappflugi. Grunur leikur á því að
48 tilfelli um fuglaflensu í mönnum hafi
komið upp í Indónesíu.

valdið faraldri um víða veröld með
ófyrirsjáanlegum
afleiðingum.
Veirustofninn sem kallast H5N1
hefur lagt að velli tugi milljóna
fugla í Asíu síðan árið 2003. Enn
sem komið er hafa 65 manns látist
- saj
af völdum veirunnar.

SAMGÖNGUR Flestir leigubílar
Reykjavíkur voru kallaðir út í
sama verkefnið, þegar erlent
skemmtiferðaskip sem rúmar
tvö þúsund og fjögur hundruð
manns lagðist við bryggju í
Reykjavík í dag.
Tæplega 200 leigubílar voru
kallaðir út, auk fjölda langferðabíla, og sáu bílstjórarnir um að
ferja fólkið í land, þar sem það
fór í stuttar ferðir niður í miðbæ
Reykjavíkur, í Bláa lónið eða
alla leið að Gullfossi og Geysi. ■

Símasamband rofnaði:

Ljóslei›ari
slitna›i
FJARSKIPTI Vegna slitins ljósleiðara í Tungudal á Ísafirði rofnaði
símasamband við GSM farsíma
á Suðureyri og Flateyri. Vegna
bilunarinnar urðu neyðarsímar í
Vestfjarðagöngunum
milli
Botns og Breiðafjarðarheiðar
óvirkir. Lögreglan á Ísafirði var
því með eftirlit í göngunum á
meðan á viðgerð stóð.
Samkvæmt Bæjarins besta á
Ísafirði var það maður á skurðgröfu sem olli rafmagnsleysinu
með því að taka í sundur ljósleiðara í Tungudal í Skutulsfirði.
Vonast var til að viðgerðinni
- grs
lyki í nótt.

SUÐUR-AFRÍKA
HENTI VINNUMANNI FYRIR LJÓNIN
Dómstóll í Jóhannesarborg hefur
dæmt Mark Scott-Crossley í lífstíðarfangelsi fyrir morð á þeldökkum
vinnumanni á bóndabýli sínu.
Crossley lét berja manninn, binda
hann og fleygja honum ofan í ljónagryfju þar sem hann var bitinn til
bana.
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Friðaráætlun í Alsír:

3. sæti
Skáldverk

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM
21. – 27. sept.

Ungur Svíi finnst myrtur á hótelherbergi í
London. Skömmu síðar á svipað morð sér
stað í Gautaborg. Blóðug fótspor á seinni
morðstaðnum benda til að þar hafi verið
stiginn óhugnanlegur dans.
Grípandi, kraftmikil og spennandi saga
sem veitir um leið einstaka innsýn í
myrkan heim sem fáir þekkja.

Yfirgnæfandi meirihluti
Alsíringa samþykkti í kosningum í gær friðaráætlun en í henni
er meðal annars kveðið á um að
heittrúaðir múslimar sem stóðu
fyrir uppreisninni sem hófst árið
1992 verði ekki sóttir til saka.
Af átján milljónum kjörbærra
manna kusu 80 prósent og
greiddu 97 prósent þeirra atkvæði með áætluninni.
Abdelaziz Bouteflika Alsírforseti telur að áætlunin muni
hjálpa til við að græða sárin eftir meira en áratug ofbeldis í
landinu. Áætlað er að um 150
þúsund manns hafi látið lífið í
þessum óeirðum. ■

ALSÍR, AP

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hrollvekjandi spenna

ﬁorri íbúa samﬂykkti

Á KJÖRSTAÐ Stúlka setur atkvæði móður
sinnar í kjörkassa í Algeirsborg.

„Jafnvel á heitum júlídegi rennur manni
kalt vatn milli skinns og hörunds við að
lesa Dansað við engil.“
- Hufvudstadsbladet

Kilja á góðu verði

1.799 kr.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

ELDARNIR EIRA ENGU Miklir skógareldar hafa geisað í sunnanverðri Kaliforníu og reyna

nú hundruð slökkviliðsmanna að koma í veg fyrir að eldurinn læsi sig í byggingar í Los
Angeles. Mörg hundruð manns hafa orðið að flýja heimili sín og hefur eldurinn valdið
stórskemmdum. Enginn hefur látist af völdum eldanna en slökkviliðsmenn segja ástandið
alvarlegt og að illa gangi að ráða niðurlögum eldsins. Í gær bundu þeir þó vonir við að
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
lækkandi lofthiti drægi úr útbreiðslunni.

GUNNAR SVAVARSSON BÆJARFULLTRÚI

Hlynntur hugmyndum um að flytja þjóðskrá til Ísafjarðar.

Flutningur þjóðskrár:

Hafnfir›ingur
vill ﬂjó›skrá
vestur

ÞJÓÐSKRÁ Gunnar Svavarsson, forseti bæjarstjórnar í Hafnarfirði,
hefur lýst yfir stuðningi við hugmyndir Halldórs Halldórssonar,
bæjarstjóra á Ísafirði, um að fá
starfsemi þjóðskrár flutta til Ísafjarðar. „Þessi hugmynd þarf að
fá sterkan stuðning frá fleirum en
landsbyggðarfólki,“ segir Gunnar.
Hann segir þetta vera verkefni
sem henti vel þar vestra. „Það má
ekki gleyma því heildarmarkmiði
að styrkja byggð í landinu, stuðningur við Ísfirðinga er auðsóttur,“
segir Gunnar.
- saj

Vélhjólamenn álykta:

Vilja úrbætur
á regluger›um
Vélhjólaíþróttaklúbburinn skorar
á samgönguráðuneytið og viðskiptaráðuneytið að endurskoða
reglugerðir sem tengjast torfæruvélhjólaíþróttinni. Til að mynda
segja klúbbmeðlimir að vafi leiki
á um tryggingavernd torfæruhjólafólks.
Einnig var skorað á Umferðarstofu og Umferðarráð að ganga til
samstarfs við vélhjólaíþróttafélögin um aukna fræðslu og þjónustu
við vélhjólafólk og jafnframt var
skorað á eigendur hjóla að virða
gildandi lög um notkun þeirra og
- grs
aka aldrei utan vega.

Íbúfen

– Bólguey›andi og verkjastillandi

Notkunarsvi›: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólguey›andi, verkjastillandi og jafnframt hitalækkandi lyf. Lyfi›
er nota› vi› li›agigt, slitgigt, tí›averkjum, tannpínu og höfu›verk. Einnig má nota ﬂa› sem verkjalyf eftir minniháttar
a›ger›ir, t.d. tanndrátt. Varú›arreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni e›a er me› skerta lifrarstarfsemi má
ekki nota lyfi›. Fólk sem hefur fengi› astma, nefslímubólgu e›a ofsaklá›a eftir töku acet‡lsalic‡ls‡ru e›a annarra
bólguey›andi lyfja (annarra en barkstera) ætti ekki a› nota lyfi›. Nota skal lyfi› me› varú› hjá fólki me› tilhneigingu
til magasárs e›a sögu um slík sár. Lyfi› er ekki ætla› barnshafandi konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdi›
aukaverkunum eins og t.d. ofnæmi (útbrot) og meltingaróﬂægindum. Skömmtun: Nákvæmar lei›beiningar um
skömmtun fylgja lyfinu. Ekki má taka stærri skammta en mælt er me›. Lesi› vandlega lei›beiningar sem fylgja lyfinu.
14.09.05
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Blaðamaður New York Times samþykkir að bera vitni:

Sleppt úr haldi eftir langt var›hald
Judith Miller, blaðamaður New York Times, mætti
fyrir dóm í gær og freistaði þess
að varpa ljósi á þátt Hvíta hússins
í að ljóstra upp um nafn leyniþjónustumanns við bandarísku leyniþjónustuna CIA.
Miller hafði setið í fangelsi í 85
daga þegar henni var sleppt gegn
loforði um að bera vitni í sérstökum réttarhöldum um samræður
hennar í júlí 2003 við Lewis Libby,
starfsmannastjóra hjá Dick Cheney, varaforseta Bandaríkjanna.
Réttarhöldunum er ætlað að
skýra hvaða starfsmaður ríkisstjórnar George W. Bush Bandaríkjaforseta upplýsti um nafn

FJÖLMIÐLAR

SÆLIR ERU FÁTÆKIR? Rose Mary, 82 ára
frá Chennai á Indlandi, safnar sorpi sem
má endurvinna sér til viðurværis en afraksturinn er þó heldur rýr, um 15 krónur
á dag. Alþjóðlegur dagur aldraðra er í dag
en á þeim degi er sjónum beint að kjörum
eldra fólks víða um heim.

leyniþjónustumannsins Valerie
Plame en eiginmaður hennar
hafði
gagnrýnt
rökstuðning
stjórnarinnar fyrir innrásinni í
Írak. Hefur nafn Karls Rove,
helsta ráðgjafa Bush, einkum
verið nefnt í því sambandi.
Miller sagði Libby nýverið
hafa leyst sig frá loforði um þagmælsku og leyft að gefa hann upp
sem heimildarmann sinn, en lögmaður Libbys sagði í gær að skjólstæðingur sinn hefði gefið það
leyfi fyrir rúmu ári síðan, og
sagðist hafa haldið að hún sæti í
fangelsi því hún neitaði að gefa
upp einhverja aðra heimildarmenn.

Þó að fleiri blaðamenn hafi verið
yfirheyrðir vegna greina sem birtust í blaðinu um innrásina í Írak, þá
var Miller eini blaðamaðurinn sem
varpað var í fangelsi. Hún skrifaði
- smk
engar greinar um Plame.

JUDITH MILLER

Sat í fangelsi í nærri þrjá mánuði fyrir að
neita að gefa upp nafn heimildarmanns
sem á að hafa gefið henni upplýsingar um
leynilögreglu CIA. Miller var sleppt í vikunni í stað loforðs um að mæta fyrir rétti.

Öfgamenn auka á sundrunguna í Írak:

Reyna a› koma af
sta› trúarstyrjöld
Um 200 manns hafa
fallið í hryðjuverkaárásum í
Írak undanfarna daga. Ljóst
þykir að uppreisnarmenn ætla
að kynda undir ófriðarbálinu í
aðdraganda
þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrárdrög
síðar í mánuðinum.
Í gærmorgun var bílsprengja
sprengd á markaðstorgi í bænum Hillah þar sem saman var
kominn múgur og margmenni. Í
það minnsta tíu manns létu lífið,
þar á meðal tvö börn, og 41 slasaðist. Flest fórnarlambanna
voru úr hópi sjía.
Í fyrradag létu 95 manns
bana í samstilltum árásum í
sjíabænum Balad. Enginn hefur
ennþá sagst bera ábyrgð á árásum
síðustu daga. Al-Kaída í Írak gefa
yfirlýsingar sínar yfirleitt út
skömmu eftir að hafa framið
tilræði og því er talið sennilegt að
aðrir hópar hafi staðið á bak við
þær.
Kona var svo handtekin í
Bagdad í gær með sprengiefni
innanklæða. Fyrr í vikunni framdi
kona sjálfsmorðsárás en þær hafa
hingað til látið körlum slíkt eftir.
Því er óttast að uppreisnarmenn
hafi tekið upp nýja tækni þar sem
síður er leitað á konum.■

BAGDAD, AP

ég varð að

fá það strax
við erum

alltaf að baka
það er bakarí í öllum búðunum okkar
þar sem við bökum oft á dag

hnetuvínarbrauð
169 kr.
kaffidrykkir
150 kr.

HARMUR Í HILLAH Að minnsta kosti tíu

manns létust í árásinni, þar af tvö börn.
Stúlkan á myndinni slapp hins vegar með
meiðsli.

Almannavarnaæfing:

Bergrisanum
fresta› AmannavarnaæfALMANNAVARNIR

ingunni Bergrisinn 2005 hefur verið
frestað og verður nú haldin 24.-26.
mars 2006 í stað þess að verða nú í
október eins og ráð var fyrir gert.
Þetta er til þess að lengja undirbúningstíma fyrir þá sem taka þátt í
æfingunni í Rangárvallasýslu, bæði
viðbragðsaðila og íbúa, en þátttaka
heimamanna er mikilvæg fyrir árangur æfingarinnar. Undirbúningsvinna heldur áfram með eðlilegum
hætti. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Ríkislögreglustjóra. - saj

HELLA Þátttaka heimamanna er mikilvæg
fyrir æfinguna.

BANDARÍKIN
SKAUT BIRNU Á VERÖNDINNI
Húseigandi í Lake City, Colorado,
gerði sér lítið fyrir og skaut bjarndýr sem gert hafði sig heimakomið
á veröndinni hjá honum. Náttúruverndarsamtök harma birnudrápið
og segja að ef íbúar í bænum
skildu ekki eftir sorp og matarleifar á glámbekk þá myndu birnir
ekki sækja í mannabústaði eins og
bjarndýrið sáluga gerði.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

Eftir aðgerðir sýslumanns búa íslenskir blaðamenn
við verra starfsumhverfi en áður.

Hver er glæpur
Fréttabla›sins?
oma sýslumanns á ritstjórnarskrifstofu Fréttablaðsins í
gær markar svartan dag í íslenskri fjölmiðlasögu. Eftir
þessa aðgerð búa blaðamenn á Íslandi við annað og verra
starfsumhverfi en áður. Nú þurfa þeir að venja sig við að fulltrúar yfirvalda geti birst fyrirvaralaust á skrifstofum fjölmiðla
og krafist gagna sem geta gert trúnað þeirra við heimildarmenn sína að engu.
Upp frá þessum degi þurfa íslenskir blaðamenn sem sagt að
gæta sín á því að hafa ekki á vinnustöðum sínum nein þau gögn
sem geta rofið þann trúnað. Það er því ekki að ástæðulausu að
stjórn Blaðamannafélags Íslands tekur sterkt til orða í yfirlýsingu sinni um það sem stjórnin kallar aðför að tjáningarfrelsinu. Þar segir: „Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í lýðræðissamfélagi og trúnaður þeirra við heimildamenn er einn af hornsteinum þess. Vernd blaðamanna við heimildamenn er þar að
auki staðfest með dómi Hæstaréttar. Aðgerðir sýslumanns eru
atlaga að þeim rétti.“
Hvað er það sem rekur sýslumann til þessara harkalegu aðgerða? Jú, Fréttablaðið sagði frá fundi eins helsta ráðgjafa formanns Sjálfstæðisflokksins, ritstjóra Morgunblaðsins og framkvæmdastjóra Sjálfstæðisflokksins um það sem mörgum vikum síðar varð að Baugsmálinu. Fréttablaðið sagði líka frá því
að fyrrnefndur ritstjóri hefði ásamt konu, sem taldi sig eiga
eitthvað sökótt við eigendur Baugs, lagt á ráðin um að koma
gögnum um fyrirtækið til tollstjóra með von um rannsókn. Og
þá sagði Fréttablaðið frá því að sama kona hefði reynt að kúga
fyrirtækið til viðskipta við sig með hótunum um rannsókn yfirvalda. Heimildirnar fyrir þessum fréttum voru afrit af tölvupóstum sem bárust Fréttablaðinu.
Og nú er spurt, hver er glæpur Fréttablaðsins? Ýmsir hafa
talað um stuld á persónulegum gögnum. Þar á meðal formaður
Sjálfstæðisflokksins sem tók fram að sú hlið væri hið eina fréttnæma við málið. En er það ekki frétt, sem kemur fólkinu í landinu við, að þrír af hans nánustu ráðgjöfum sátu og réðu ráðum
sínum um væntanlega málsókn gegn fyrirtæki sem alkunna er
að hann hefur megna óbeit á? Er það ekki frétt í ljósi þess að
forráðamenn þessa fyrirtækis hafa allt frá upphafi sagt aðgerðir yfirvalda úr öllu samhengi við sakargiftirnar og að orsökin
fyrir því væri af pólitískum toga?
Auðvitað er það frétt, þótt einhverjum hljóti að svíða að ekki
tókst að afmá fingraför manna úr innsta kjarna Sjálfstæðisflokksins af málinu þar sem einn þeirra skildi eftir sig slóð upplýsinga sem komið var á framfæri við Fréttablaðið.
Það skal ítrekað að Fréttablaðið hefur í fréttum sínum ekki
birt neitt um einkahagi fólks úr þeim gögnum sem blaðið hafði
undir höndum og blaðamenn þess hafa ekki gert sig seka um
þjófnað. Í því samhengi er rétt að endurtaka þessi vísu orð sem
voru sett fram í leiðara Morgunblaðsins fyrir áratug þegar
blaðið þurfti að verja trúnaðarsamband við heimildarmann sinn
frammi fyrir dómstólum:
„Þeir sem starfa við fjölmiðla vita að upplýsingar berast oft
til þeirra með margvíslegum hætti og ekki alltaf á þann veg,
sem þeir sem utan við standa telja að liggi beinast við.“

K

Blaðið biðlar til Styrmis

Framsóknarflugvél ólent

Dagblaðið Blaðið hefur átt sína spretti
að undanförnu en blaðinu er dreift
ókeypis í öll hús á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Nú berast af því fregnir að
eigendur Blaðsins vilji nýta sér ástandið í Morgunblaðshöllinni til að afla
blaðinu frekari útbreiðsu og styrkja
fjárhagslegan grundvöll þess.
Þannig sást til þeirra Styrmis
Gunnarssonar ritstjóra, Kristins
Björnssonar, varaformanns
stjórnar Árvakurs, og Sigurðar G.
Guðjónssonar, leiðarahöfundar Blaðsins, funda í vikunni. Er beðið með eftirvæntingu víða í þjóðfélaginu eftir því að tilkynnt verði um niðurstöður fundarins.

Landssamband framsóknarkvenna hélt
á dögunum landsþing á Ísafirði þar
sem framsóknarkonur víða af landinu
gerðu sér góða helgi. Fyrir þingið hafði
borgarfulltrúinn Anna Kristinsdóttir tilkynnt í viðurvist lykilmanna úr grasrótarhreyfingu Framsóknarflokksins að
hún ætlaði að gefa kost á sér til
forystu í hreyfingunni og myndi
mæta í einkaflugvél til Ísafjarðar
ef þess þyrfti. Var því búist við
spennandi kosningu. Á Ísafjarðarflugvelli var beðið
eftir einkaflugvél lengi
vel og gerðar viðeigandi ráðstafanir en
hvorki flugvélin né
Anna virðast hafa lagt
í langflug og var því

Bryndís Bjarnarson kosin formaður
með dynjandi lófataki.

Læti í útvarpshúsinu
Fjölmiðlafyrirtækið 365 og Ríkisútvarpið hafa að undanförnu stolið mönnum
hvort frá öðru. Þegar 365 reið á vaðið
og hirti Loga Bergmann Eiðsson af
Ríkisútvarpinu brást Páll Magnússon
útvarpsstjóri við tómarúminu með
því að hirða Þórhall Gunnarsson af
Stöð 2. Hjá Ríkisútvarpinu eru menn
ekki vanir öðru en að á skrifstofu útvarpsstjóra ríki nokkur lognmolla
og rólegheit. Á því hefur að
sögn orðið talsverð breyting
eftir að Páll tók við og
heyrist meira milli veggja
þar en áður.
hjalmar@frettabladid.is

Í takt vi› tí›arandann
Hvað get ég talað um annað en
Baugsreyfarann? Án þess þó að
geta það eða vilja það. Ég get það
hvorki né vil vegna þess að fjögur
barna minna og Jón Ásgeir eru
systrabörn og ég hef átt góðan
kunningsskap við Styrmi Gunnarsson í áratugi. Eins og fyrrverandi svila minn, Jóhannes í Bónus.
Mér þykir vænt um allt þetta fólk.
Nú sæta þeir Baugsfeðgar ákærum vegna efnahagsbrota og ritstjóri Morgunblaðsins meintur
meðhjálpari í meintri aðför að
Baugsveldinu. Mér er hálfpartinn
orða vant, hvað þá að manni sé
hlátur í huga í miðri þessari sápuóperu allri.
Og svo verður sápan ennþá
reyfarakenndari þegar inn í hana
blandast svæsinn og illa fenginn
tölvupóstur, gírugir aukaleikarar í
hefndarhug, lystisnekkjur, ástarsambönd og eldglæringar milli
Moggans og Fréttablaðsins, sem
ekki eru einu sinni í því hlutverki
að miðla fréttum, heldur eru á kafi
í atburðarásinni sjálfri.
En hvernig í veröldinni stendur
á öllu þessu uppþoti? Hvar eru
upptökin? Hvernig stendur á því
að spjót standa á mönnum og
fyrirtækjum, æru þeirra og trúverðugleika?
Það er þetta sem ég vildi
kannske fjalla um, ef ég voga mér
að leggja orð í belg.
Á seinni árum hefur ríkt hér á
landi sérkennilegt ástand (sumir
kalla það andrúmsloft), að því
leyti að menn og málefni eru dregin í dilka. Sumir góðir, aðrir slæmir. Andrúmsloft undirgefni eða
eineltis. Í krafti auðmýktar og
þjónkunar, foringjahollustu og
takmarkalauss þrælsótta hafa
sumir komist í náðina, meðan
aðrir hafa verið settir út af sakramentinu, fyrir að ganga ekki í takt
við almættið. Þú ert okkar maður
eða hefur verra af. Þetta hafa
menn fundið og skilið, hvort heldur í pólitík, viðskiptum, embættum eða í farþegasætunum. Og
þannig hafa verið gefin út skot-

leyfi á þá sem ekki eru þóknanlegir, meðan hinum undirgefnu er
hyglað með bitlingum og brauðmolum, sem hrökkva af borði
valdhafanna. Þannig er velþóknuninni skipt upp á milli þeirra sem
eru innundir, hinna „innmúruðu og
ófrávíkjanlegu“.

UPP ÚR EINS
MANNS HLJÓÐI

ELLERT B.
SCHRAM

ﬁetta er Ísland í dag og hver á
Ísland, nema annarsvegar
ﬂetta n‡ríka fólk, sem sumt
hvert hefur ﬂa› a› si›gæ›i a›
hóta uppljóstrun leyndarmála
gegn fégrei›slum og hinsvegar
verndarenglar gamla valdsins
sem sitja á leynifundum og
hyggja ‡mist á hefndir e›a
launrá›.
Og svo þegar þetta ástand
skapast og fer saman við aukin
fjárráð, þar sem hver toppar annan í auðæfum og lystisemdum,
græðgin magnast og allar dyr opnast í krafti peninga og aðstöðu,
leiðir þetta hvorutveggja til annarlegs, stundum spillts siðferðis,
öfundar, óvildar og atbeina, þar
sem engar leikreglur gilda, aðrar
en lögmál frumskógarins.
Þetta sjúklega ástand, þessi
sorglega þróun er afsprengi þeirrar mammonsdýrkunar, sem hér
hefur fengið lausan tauminn. Og
þetta er afleiðing þeirrar stjórnmálaklisju, sem hefur hampað
taumlausri gróðahyggju. Gjafakvótinn var upphafið og svo komu
helmingaskipti bankanna og verð-

bréfabraskið og útrásin í útlöndum og smám saman hefur auðstéttin fjarlægst almenning og út
úr henni hefur vaxið ný kynslóð,
sem veit ekki aura sinna tal án
þess að hafa nokkurn tímann dýft
hendi í kalt vatn. Og storkar
gamla valdinu, sem gaf þessu
ástandi líf, en vill þó stjórna því
áfram.
Þetta er Ísland í dag og hver á
Ísland, nema annarsvegar þetta
nýríka fólk, sem sumt hvert hefur
það að siðgæði að hóta uppljóstrun
leyndarmála gegn fégreiðslum og
hinsvegar verndarenglar gamla
valdsins sem sitja á leynifundum
og hyggja ýmist á hefndir eða
launráð.
Aðförin að Baugsfeðgum er
ekki endilega flokkspólitískt samsæri, heldur angi af þeirri þjónkun við valdið og lénsherrana, sem
er í takt við þennan hugsunarhátt
að þeir sem ekki makka rétt mega
éta það sem úti frýs. Gott á þá.
Ég veit ekki betur en að Styrmir Gunnarsson sé vænsti maður og
auðvitað eru þeir Baugsfeðgar
engir mafíósar. Gallinn er bara sá,
að þeir eru leiksoppar í hrunadansi siðferðisins og standa andspænis hvor öðrum, þar sem gamli
og nýi tíminn takast á.
Ég leyfi mér að halda því fram
að allur þessi atgangur stafi af
þeirri blindu sýn okkar og þeirra,
sem lifa og hrærast í þessu nýja
þjóðfélagi samtímans, að það
þurfi að draga fólk í dilka meðreiðarsveina og mótherja. Hverjir
eru með okkur, hverjir á móti,
hverjir eru í liðinu, hverjir eru
andstæðingarnir?
Þetta er andrúmsloftið, sem
býr til þennan farsakennda
reyfara og dregur gott fólk niður í
svaðið. Uppskeran er í samræmi
við sáninguna. Og svo er engu eirt,
ekki einkapósti, ekki ástarsamböndum, ekki einu sinni okkur
hinum, sem megum horfa upp á
þessi ósköp, sem öll snúast bara
um eitt. Og aftur eitt. Peninga.
Peninga og völd.
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Segðu þitt álit!

Taktu þátt
í að móta
Vatnsmýrina
í dag kl. 10-17
í Listasafni
Reykjavíkur
Alþjóðleg samkeppni
Reykjavíkurborg hefur ákveðið að halda alþjóðlega hugmyndasamkeppni um
framtíðarskipulag Vatnsmýrarinnar. Áður en forsendur samkeppninnar verða
skilgreindar er kallað eftir hugmyndum, viðhorfum og væntingum borgarbúa og
landsmanna allra 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.

Samráð um framtíð Vatnsmýrarinnar
• Samráðsdagur, þar sem leitað er eftir hugmyndum og viðhorfum
almennings til skipulags Vatnsmýrarinnar í framtíðinni, verður haldinn
laugardaginn 1. október, kl. 10-17, í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi.
• Þú getur komið hvenær sem þér hentar. Vekjum þó sérstaka athygli
á einnar stundar umræðufundum kl. 11 og 14.
• Þú getur heimsótt heimasíðuna www.vatnsmyri.is til að fá upplýsingar um
Vatnsmýrarsvæðið og dagskrá Samráðsdaga.

Misstu ekki af
tækifæri til að hafa áhrif!
MÓTUM BORG NÝRRA TÍMA
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Helg bla›
Helgarbl

MAÐUR VIKUNNAR

Steig ekki langt
frá pólitíkinni
STYRMIR GUNNARSSON

5 ár liðin
frá morðinu
á Einari
Erni Birgis
Ævintýrið um
Jónínu Ben

Sannleikurinn í sláandi N
ærmynd
Bls. 16–19

Íslensku
Playboystúlkurnar

Bls. 52

Helgarblað Mennirnir í lífi
Svölu Björgvins

LAUGARDAGUR
1. OKTÓBER

Syrgir son
sinn og
eiginkonu

2005 DAGBLAÐIÐ
VÍSIR 223.

TBL. – 95. ÁRG.

Bls. 4

Þórhildur Óla
útvarpskona:fs

Birgir Birgis syr
gir son sinn sem
Atla Helgasyn
myrtur var af
i lögfræðingi.
Í op
Helgarblað DV
lýsir hann rey inskáu viðtali við
nslu sinni og
sem heltók ha
sor
nn og konu ha
ns. Hún lést úr ginni
krabbameini
í sumar.
Bls. 32–33

Bls. 39

Í slagtogi
með eiturlyfjasmyglurum
Bls. 26–27

FRÆG BÖRN FRÆGRA

DV-MYND VALLI

5 ÁR FRÁ MORÐIN
EINARI ERNI BIRG U Á
IS

– VERÐ KR. 295

Sjaldan fellur
eplið langt
frá eikinni

Bls. 30–31

Hákon

Eignaðist Eydal
kærustu á
Hrauninu

Styrmir Gunnarsson, ritstjóri
Morgunblaðsins, hefur verið mikið
í umræðu manna á meðal þessa
vikuna. Styrmir átti í samskiptum
við Jónínu Benediktsdóttur vegna
deilu hennar og Jóns Geralds Sullenberger við stjórnendur og eigendur Baugs. Í
ljós kom að Styrmir lagði
hönd á plóg í aðdraganda
málsins og hafa af því
spunnist miklar umræður
sem óþarft er að endurtaka
hér.
Styrmir hefur lengi verið
einn mesti þungavigtarmaður í íslenskri fjölmiðlun sem
ritstjóri Morgunblaðsins,
sem lengi vel bar höfuð og
herðar yfir aðra prentmiðla
landsins. Í raun var það svo
á tímabili að blaðið réði algjörlega ferðinni á markaðnum og Mogginn jafn
sjálfsagður partur af daglegu lífi þorra þjóðarinnar
og að nótt tæki við af degi og
dagur af nótt.
Styrmir er stúdent frá
Menntaskólanum í Reykjavík árið 1958 og lauk lögfræðinámi frá Háskóla Íslands árið 1965. Það sama ár
hóf hann störf á Morgunblaðinu og varð aðstoðarritstjóri þess í byrjun árs 1971
og ritstjóri síðari hluta árs
1972. Hann hefur því unnið á
blaðinu í fjóra áratugi, þar
af rúma þrjá sem æðsti maður ritstjórnarinnar.
Styrmir hefur alla tíð verið mikill áhugamaður um stjórnmál og
margir þeir sem kynntust honum
ungum töldu að hann myndi verða
einn af forystumönnum Sjálfstæðisflokksins. Hann var formaður
Heimdallar 1963 til 1966 og sat í
stjórn SUS. Starf ungra sjálfstæðismanna í Reykjavík var fjölbreytt
undir stjórn Styrmis og var meðal
annars tekist á um varnir landsins
og hækkun skyldusparnaðar svo
dæmi séu tekin. Styrmir hefur síðan skrifað mikið um mikilvægi
varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli
á síðum Morgunblaðsins.
Vorið 1966 er Styrmir í níunda
sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningunum á eftir Birgi Ísleifi Gunnarssyni. Sjálfstæðisflokkurinn heldur
meirihluta en nær ekki nema átta
mönnum inn í borgarstjórn – missir einn borgarfulltrúa – og verður
Styrmir varaborgarfulltrúi. Síðar

UMRÆÐAN
LAUNAMUNUR

GUÐMUNDUR ÖRN JÓNSSON

VERKFRÆÐINGUR

ﬂú

ar, Finnbogi Rútur Valdimarsson
og Hulda Dóra Jakobsdóttir, voru
mikið forystufólk í bæjarmálum
Kópavogs. Finnbogi Rútur var
bróðir Hannibals Valdimarssonar,
en mikil vinátta er á milli Jóns
Baldvins sonar Hannibals og
Styrmis.
Sú vinátta var um tíma tortryggð í hörðum kjarna Sjálfstæðisflokksins, sem fannst sitt gamla
málgagn Morgunblaðið hallt undir
Alþýðuflokkinn undir forystu Jóns
Baldvins. Styrmir hefur sjálfur
lýst því yfir að mjög köldu hafi
andað milli ritstjóra Morgunblaðsins og forystu Sjálfstæðisflokksins
eftir að Davíð tók við sem formaður flokksins. Snerust átökin meðal
annars um gjaldtöku af útgerðinni
fyrir að nýta auðlindina í sjónum.
Þótt margir hafi gert ráð fyrir
að Styrmir færi í pólitík er vart
hægt að segja að hann hafi stigið
stórt skref burt frá þeim velli. Ritstjórastóll Morgunblaðsins var
ráðherraígildi í Sjálfstæðisflokkn-

um. Staða Styrmis var því ein af
lykilstöðunum í valdakerfi flokksins. Síðustu árin hefur verið lögð
meiri áhersla á sjálfstæði blaðsins
gagnvart flokknum en engum dylst
að Styrmir Gunnarsson hafði
mikil áhrif inn í flokkinn.
Frá því að Styrmir hóf störf
á Morgunblaðinu hefur hann
verið vakinn og sofinn yfir útgáfu blaðsins. Enn í dag fylgist
hann náið með fréttaskrifum
og hefur góða yfirsýn yfir öll
mál. Hann þykir hafa mikla
innsýn í þjóðmálin og góða tilfinningu fyrir því sem máli
skiptir. Enginn efast um hæfileika Styrmis til að stýra Morgunblaðinu og fá það út úr blaðamönnum sem þarf til að búa til
gott blað.
Hins vegar þykir Styrmir
ekki mikill valddreifingarmaður á ritstjórninni. Hann hefur
alla þræði í hendi sér og blaðamenn blaðsins kvarta stundum
undan miðstýringaráráttu á
ritstjórninni.
Þá hefur Styrmir í gegnum
tengslanet sitt oft búið yfir upplýsingum sem ekki hafa ratað
inn í blaðið og ekki orðið að
fréttum. Gildir þetta meðal annars um hræringar í viðskiptalífinu, en Styrmir vissi um allar
slíkar hræringar á árum áður.
Kvað svo rammt að því að fyrirtækjakaup og sameiningar voru
í einhverjum tilvikum bornar
undir ritstjóra Morgunblaðsins og
beðist blessunar hans.
Breytingar á eignarhaldi helstu
fyrirtækja landsins hafa þó orðið til
þess að viðskiptalífið sækir ekki
lengur blessun á ritstjórn Morgunblaðsins í sama mæli og áður var.
Styrmir hefur heldur ekki legið á
því að honum hugnast einstakir
kaupsýslumenn misjafnlega og hefur í leiðurum fagnað sérstaklega
framtaki sumra þeirra, meðan aðrir
hafa verið taldir miður til þess fallnir að eiga og reka tiltekin fyrirtæki.
Þetta sýnir líka að Styrmir hefur notið trausts bæði viðmælenda
og starfsmanna Morgunblaðsins.
Hann er vinur vina sinna. Starfsfólkið hefur getað leitað til hans
með vandamál sem koma upp og
reyna hann og aðrir yfirmenn að
leysa úr þeim. Undir hans stjórn
hefur verið lögð áhersla á að
starfsfólk sinni fjölskyldu sinni
fyrst og vinnunni svo. Með það að
leiðarljósi verði Morgunblaðið gott
blað unnið af góðu starfsfólki.

Launamunur á Íslandi

Bls. 6

Hefur
sé›
DV í dag

segir hann af sér þegar hann flytur
í Kópavog, þar sem hann hefur
búið síðan.
Eiginkona Styrmis er Sigrún
Finnbogadóttir, en foreldrar henn-

Enn hefur Ríkisskattsjóri birt tölur um ráðstöfunartekjur landsmanna. Síðan 1993 hefur ójöfnuður stöðugt aukist og nú er svo
komið að sá helmingur hjóna á Íslandi sem hærri launin hefur, hefur 130 prósent hærri laun en hinn
helmingurinn. Árið 1993 var munurinn 80 prósent.
Launamunur er mældur með
svokölluðu Gini hlutfalli, en því
hærra sem það er, því meiri er
launamunurinn. Nú er svo komið
að launamunur á Íslandi er 31,
mun meiri en á öllum Norðurlöndunum, meiri en í Belgíu, Hollandi,

Austurríki, Þýskalandi og Japan.
Boðaðar skattalækkanir ríkisstjórnarinnar munu líklegast enn
auka á launamuninn og verður
hann ef til vill svipaður og í
Bandaríkjunum að þeim loknum
en þar er hann 40. Viljum við samfélag eins og Bandaríkin? Samfélag þar sem sum fylkin eyða
meiru í rekstur fangelsa en í bæði
framhaldsskóla og háskóla. Þar
sem ungbarnadauði er mestur
meðal vestrænna þjóða. Þar sem
börn frá tekjumeiri heimilum eru
sex sinnum líklegri til að ljúka háskólanámi en þau frá þeim tekjulægri. Þar sem 40 prósent nýrra
húsa í Kaliforníu eru innan múra
og þar sem hlutfall fátæktar er
mest meðal vestrænna þjóða.
Vilja Íslendingar kannski frekar samfélag eins og það norska?
Þar sem lífsgæðin eru best að
mati Sameinuðu þjóðanna og þar
sem fátæktin er með því minnsta
sem gerist í heiminum. Launa-

munur er einnig dýr. Hann leiðir
til lægri hagvaxtar og eru til
dæmis vaxtarlönd suðaustur Asíu
með lægri launamun en vestrænar þjóðir. Einnig er launamunur
almennt lítill meðal velmegandi
þjóða og eru aðeins þrjár þjóðir af
þeim 30 sem búa við bestu lífsgæðin í heiminum með svipaðan
eða meiri launamun en Bandaríkin. Mestur er launamunurinn í
Afríku þar sem lífskjörin eru
lægst.
Merkilegast er að um þessar
spurningar er ekkert rætt. Þrátt
fyrir að hafa viljandi valdið byltingu í launamun með breytingu á
skattkerfi, gjafakvóta og einkavæðingu til vildarvina, hefur ríkisstjórnin ekki sótt neitt umboð til
þess frá þjóðinni. Reyndar hefur
byltingunni verið að haldið
leyndri að mestu leyti og greiningar á launamun hafa ekki verið
birtar síðan Þjóðhagsstofnun var
lögð niður. ■
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Til sigurs!
Þessa helgi stendur yfir 38. þing
Sambands ungra sjálfstæðismanna í Stykkishólmi undir kjörorðinu „til sigurs!“. Þetta vígorð
okkar ungra sjálfstæðismanna
hefur fleiri merkingar en við
fyrstu sýn kann að virðast.

UMRÆÐAN
ÞING SAMBANDS
UNGRA SJÁLFSTÆÐISMANNA

HAFSTEINN ÞÓR HAUKSON

FORMAÐUR SUS

Allan ﬂennan tíma hafa
ungir sjálfstæ›ismenn
barist fyrir sömu hugsjóninni og sú hugsjón hefur
reynst Íslandi vel.

Þjóðfélagið er frjálsara
Í fyrsta lagi vísar slagorðið til þess
að hugsjón ungra sjálfstæðismanna um frelsi einstaklingsins og
minnkandi ríkisafskipti hefur sigrað í hugmyndabaráttunni. Á meðan
aðrir flokkar skipta í sífellu um
nöfn og kennitölur og þurfa að
hylja fortíð sína geta ungir sjálfstæðismenn stoltir rifjað upp 75
ára sögu SUS og þurfa ekkert að
fela. Allan þennan tíma hafa ungir
sjálfstæðismenn barist fyrir sömu

hugsjóninni og sú hugsjón hefur
reynst Íslandi vel. Ríkið hefur að
mestu verið dregið út úr verslunarrekstri og af fjármálamarkaðnum.
Skattar hafa verið lækkaðir, losað
um margvísleg höft og bönn og
einkaframtakið nýtt í auknum
mæli í menntakerfinu, ekki síst á
háskólastigi. Þótt auðvitað megi
alltaf gera betur er ljóst að mikill
árangur hefur náðst og þeir eru
ekki margir sem krefjast þess að
skrefin verði stigin til baka.
Hvað er sigur í pólitík?
Í öðru lagi kallar yfirskrift þingsins á vangaveltur um það hvað
felist í raunverulegum sigri. Það að
sigra í pólitík á ekki bara að snúast
um það að komast til valda valdanna vegna. Þannig pólítík er inni-

Opi› bréf til hr. Gu›na Ágústssonar landbúna›arrá›herra
UMRÆÐAN
UMBOÐSMAÐUR
ÍSLENSKA
HESTSINS

DANÍEL BEN ÞORGEIRSSON

Undarlegt a› svona stórt
verkefni skuli ekki vera
me› vefsí›u ﬂar sem
komi› er á framfæri
helstu verkefnum og hva›
umbo›sma›ur sé a› gera
í hverju landi fyrir sig.
Sæll Guðni. Í ljósi nýjustu frétta
af uppsögn umboðsmanns íslenska hestsins sem þú réðst í
vinnu þann 1. ágúst 2003 í samvinnu við samgönguráðuneytið og
utanríkisráðuneytið má ég til með
að spyrja hvað þetta ævintýri
hefur kostað?
Það kemur fram í viðtali við
Jónas R. að aðalástæða þess að
hann sé að hætta sé vegna þess að
ekki hafi náðst samstaða meðal

þeirra sem að verkefninu stóðu,
um að veita þeim fjármunum sem
upphaflega hafi verið áætlað í
verkefnið. Hverjir voru þessir
fjármunir og í hvað fóru þeir?
Í skýrslu sem umboðsmaður
sendir frá sér í nóvember 2004 er
ekki tekið fram hversu miklum
fjármunum sé varið í þetta verkefni og ekki minnst á það í hvað
þeir fóru. Þetta embætti hefur
verið frekar lokað og mjög erfitt
að að fá upplýsingar eða fréttir af
því hvað fráfarandi umboðsmaður hefur verið að gera í þágu
hestamanna, minnir helst á lokaðan klúbb þar sem menn eru
skammaðir ef falast er eftir fréttum og upplýsingum um verkefnið. Umboðsmaður segir það sjálfur að starfið hafi falist í ýmiss
konar fyrirgreiðslu og þjónustu
sem ekki hefur blasað við öllum.
Undarlegt að svona stórt verkefni
skuli ekki vera með vefsíðu þar
sem komið er á framfæri helstu
verkefnum og hvað umboðsmaður
sé að gera í hverju landi fyrir sig.
Þar hefði fólk getað sent inn fyrirspurnir og fengið svör, það hefði
bætt ímynd þessa embættis til
muna svo ekki sé minna sagt.
Ég hef gagnrýnt þetta embætti
frá stofnun þess og oft verið
skammaður fyrir, en tek það fram
að í öllum mínum skrifum var

aldrei ætlun mín að ganga nærri
persónu umboðsmannsins og
biðst forláts á ef svo hefur verið
lesið úr mínum greinum. Hins
vegar hef ég gengið nærri embættinu eins og það kemur fyrir
sjónir almennings og stend við
það.
Kæri Guðni, það er kominn
tími til að endurskoða þetta embætti í stórum skilningi, eitt stöðugildi sem umboðsmaður íslenska
hestsins er alls ekki nægilegt til
að þjóna öllum þeim sem vilja
leita til hans. Ég legg til að þetta
embætti verði lagt niður í þeirri
mynd sem það er núna og sett á
stofn vel upplýst þjónustumiðstöð
íslenska hestsins sem hefur tvo til
þrjá starfsmenn. Forstöðumaður
hennar ætti helst af öllu að vera
viðskiptamaður góður með mikla
hæfileika varðandi markaðsmál
og ópólitískur að öllu leyti. Helst
af öllum myndi ég vilja sjá Ragnar Tómasson hæstaréttarlögmann
sem forstöðumann og Huldu G.
Geirsdóttur og nöfnu hennar
Gústafsdóttur honum við hlið. Þar
væri komið fyrsta flokks fólk sem
hefur yfirgripsmikla þekkingu á
hestamennsku, markaðsmálum og
samningagerð. Guðni minn hlustaðu nú og breyttu rétt.
Höfundur er ritstjóri vefsíðunnar 847.is.

halds- og tilgangslaus. Raunverulegur pólitískur sigur á að felast í
því að koma hugsjónum sínum til
framkvæmda, vinna þeim fylgi og
sjá þær hafa áhrif til hins betra á
samfélagið. Á SUS þinginu í Stykkishólmi setja ungir sjálfstæðismenn fram sjónarmið sín um það
hver næstu skref í íslenskum
stjórnmálum eigi að vera. Sigur
okkar felst svo í því að vinna skoðunum okkar fylgi og hafa bætandi
áhrif á umhverfi okkar. Samband
ungra sjálfstæðismanna á að vera
samviska Sjálfstæðisflokksins og
uppspretta frjórra hugmynda.
Sveitarstjórnarkosningar
Að lokum vísar svo vígorð okkar
ungra sjálfstæðismanna að
sjálfsögðu einnig til næstu

sveitarstjórnarkosninga. Sjálfstæðismenn ætla að sigra í þeim
kosningum. Sérstaklega hart
verður tekist á í höfuðborginni
og mikilvægt að við göngum
samhent til leiks og tökumst á
við vinstriflokkana með uppbyggilegar og jákvæðar hugmyndir að vopni. Slíkar hugmyndir verða ræddar af þrótti á
SUS þinginu í Stykkishólmi.
Sjálfur hef ég gegnt formennsku í SUS síðastliðin tvö ár
og mun ekki vera í framboði til
endurkjörs. Ég vil því nota tækifærið og þakka þeim þúsundum
sem komið hafa að starfi SUS
undanfarin ár með einum eða
öðrum hætti innilega fyrir samstarfið. Það hefur verið einstaklega gefandi og skemmtilegt.

AF NETINU

Bollaleggingar
Bolli [Thoroddsen], ásamt Heimdellingum í heild sinni, hefur gengisfellt allt
sem heitir alvöru stjórnmál og ung-pólitík með slíkum vinnubrögðum. Ungmenni eru höfð að fíflum þegar þau eru
beðin að skrá sig í tiltekinn stjórnmálaflokk til þess að eins að kjósa í stjórn og
fá frían bjór á kosningavöku.
Dagur Snær Sævarsson – murinn.is

Ekki drepa á vélinni
Í vitundarvakningarherferð Reykjavíkurborgar er því haldið fram að
loftgæði í Reykjavík eigi undir högg
að sækja vegna útblásturs úr
púströrum bifreiða og því oftar og
meira sem menn drepa á bílum sínum því minni verði mengunin. Þar
með er gefið í skyn að með því að
drepa á bíl þegar hlaupið er inn með
barn á leikskóla eða við önnur slík
tækifæri megi bæta gæði andrúmsloftsins í borginni. Líklega er dæmið
af leikskólanum þó frekar óheppilegt
því þegar menn sitja börnin sín af við
leikskóla eru bílar oft enn kaldir enda
leikskólar oft í næsta nágrenni við
heimili manna. Við óþarfar kaldræsingar fer eldsneyti til spillis og bruni
er ófullkominn sem veldur auknum
útblæstri óæskilegra efna.
Vefþjóðviljinn – andriki.is

Málfrelsi ekki í hættu
Það hefur verið nefnt sem dæmi um

að málfrelsi sé fyrir bí í Bretlandi að
öldruðum manni – hinum 82 ára
Walter Wolfgang, gyðingi og flóttamanni undan nasistum, félaga í
Verkamannaflokknum í 57 ár – var
vísað út af þingi Verkamannaflokksins í Brighton fyrir að grípa fram í
ræðu Jacks Straw utanríkisráðherra.
[...] Málfrelsið er þó ekki minna en
svo að síðan hafa verið linnulausar
fréttir um Walter Wolfgang í öllum
fjölmiðlum í Bretlandi og löng viðtöl
við hann á sjónvarpsstöðvum þar
sem hann segir skoðun sína á
flokknum, Blair, kjarnorkuvopnum
og Íraksstríðinu.
Egill Helgason – visir.is

Ekkert öryggisráð
Framboðið er svo óvinsælt innan
Framsóknarflokksins að það hefur
aldrei tekist að ná fram ákvörðun um
málið innan þingflokksins einsog
Hjálmar Árnason formaður þingflokksins hefur upplýst.
Í röðum Sjálfstæðismanna er uppi
enn harðari andstaða. Ungu þingmennirnar tala hæðnislega um framboðið og þungavigtarmaður einsog
Einar Oddur sem er vestfirskur
dönskumaður hefur kallað framboðið „det gale vanvid“. Hann sagði í
Kastljósi á dögunum að við hefðum
ekkert sérstakt markmið með 2ja ár
setu í öryggisráðinu og framboðið
væri bara það sem hann kallaði
„mont“ og „snobb“.
Össur Skarphéðinsson ossur.hexia.net

FJÖLSKYLDUHÁTÍ‹ Í BREI‹HOLTI
Í TILEFNI AF OPNUN ﬁJÓNUSTUMI‹STÖ‹VAR BREI‹HOLTS
Ávarp borgarstjóra
Söngur leikskólabarna
Lögreglukórinn
Kynning á grunnskólum hverfisins
Selma Björnsdóttir syngur
Vinabandið, hljómsveit eldri borgara í Breiðholti leikur
Kassaklifur, danssýning, taekwondo, veitingar ofl. ofl.
Laugardaginn 1. október, kl. 14.00, göngugötunni Mjódd.
Hrund
sérkennslurá›gjafi

Ragnar
framkvæmdastjóri

Á ﬁJÓNUSTUMI‹STÖ‹INNI
Í ﬁÍNU HVERFI!

ﬁráinn
frístundará›gjafi
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Fjöldi viðskipta: 302
Velta: 112.955 millj.

4.630 +0,37%

MESTA HÆKKUN
Sláturfél. Suðurl. +33,33%
Mosaic
+2,21%
Íslandsbanki
+1,34%

MESTA LÆKKUN
SÍF
-1,49%
Icelandic Group -1,01%
Kögun
-0,89%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 41,30 +1,23% ...
Bakkavör 43,50 -0,23% ... Burðarás 18,00 +0,00% ... FL Group
14,70 +0,00% ... Flaga 3,60 +0,00% ... HB Grandi 9,20 +0,00%
... Íslandsbanki 15,10 +1,34% ... Jarðboranir 20,60 +0,00% ... KB
banki 596,00 +0,00% ... Kögun 55,80 +0,89% ... Landsbankinn
22,20 +0,45% ... Marel 66,50 -0,30% ... SÍF 4,62 -1,49% ...
Straumur 13,80 +0,73% ... Össur 85,50 +0,00%

Umsjón:

nánar á visir.is

Peningaskápurinn…
Endurfundur stjórnarmanna
Miklar umræður voru í kringum stjórnarskipti í FL
Group þegar hluti stjórnarmanna hætti í stjórninni
og stórir hluthafar seldu sinn hlut. Í Smáralindinni í
gær sátu þrír stjórnarmenn Flugleiða í hádeginu og
lá vel á þeim, enda margt framundan hjá félaginu.
Þetta voru Magnús Ármann, Sigurður Bollason og
Þorsteinn Jónsson sem ásamt Baugi
keyptu hluti Saxbyggs sem er í
eigu Nóatúnsfjölskyldunnar og
verktakanna Gunnars og Gylfa.
Þar sem núverandi stjórnarmennirnir snæddu hádegisverðinn sinn á TGI
Friday’s komu
einmitt Gunnar,
Gylfi, Einar
Jónsson
og
Pálmi
Kristins-

Landsbankinn bau› best í
Lánasjó› landbúna›arins
Landsbanki Íslands bauð best í tilgreindar eignir og skuldir Lánasjóðs landbúnaðarins eða
2,653 milljarða króna. Næsthæsta boðið átti Kaupþing
banki, 2,624 milljarða eða
290 milljónum lægra en
Landsbankinn og Íslandsbanki átti lakasta tilboðið,
bauð 2,301 milljarða.
Landbúnaðarráðherra ákvað í
gær að höfðu samráði við ráðherranefnd um einkavæðingu að samþykkja
tillögu
framkvæmdanefndar um einka-

væðingu um að taka tilboði Landsbankans í Lánasjóðinn. Gert
er ráð fyrir því að undirritun kaupsamnings fari fram
í næstu viku.
Eigið fé Lánasjóðs landbúnaðarins var 3,47 milljarðar við sex mánaða uppgjör sjóðsins í ár og er salan
því tæpum milljarði
undir eigið fé
- hb
sjóðsins.

GUÐNI ÁGÚSTSSON
Hefur gengið frá sölu á
Lánasjóði landbúnaðarins til Landsbankans.

Skuldabréf fyrir einn
milljar› bandaríkjadala
Íslandsbanki gekk í gær frá samkomulagi um að gefa út skuldabréf fyrir rúmlega einn milljarð
bandaríkjadala eða fyrir um 66
milljarða íslenskra króna. Um
fjörutíu prósent af útgáfu bankans voru seld til bandarískra langtímafjárfesta en fjármögnunarverkefni bankans er liður í því að
laða til bankans nýja fjárfesta.
Þetta mun vera í fyrsta
sinn sem íslenskur banki
gengur frá skuldabréfaútgáfu þar sem skilyrði
bandaríska fjármálaeftirlitisins, 144A, eru uppfyllt. Útgáfurnar munu
verða skráðar í Kauphöllina í London og er
þannig um svokallaða alheims-

útgáfu skuldabréfa að ræða.
Skuldabréfaútgáfan er annars
vegar til þriggja ára og hins vegar
til fimm ára.
Markaðssetningu skuldabréfanna var einkum beint að fjárfestum í Bandaríkjunum og Asíu en
einnig var selt til evrópskra fjárfesta. Búist er við því að Íslandsbanki muni vera reglulegur
útgefandi skuldabréfa í
bandaríkjadölum
á
markaði ytra í
framtíðinni. - hb
SKULDABRÉF Í
BANDARÍKJADÖLUM
Íslandsbanki hefur
gefið út skuldabréf
fyrir um 66 milljarða í Bandaríkjadölum.

Ómar hættir hjá Atlanta
Ómar Benediktsson, forstjóri
flugfélagsins Air Atlanta Iceland,
hefur ákveðið að láta af störfum 1.
nóvember næstkomandi.
Ómar stýrði sameiningu Íslandsflugs og Atlanta og er því
ferli lokið. Ómar hyggst eiga hlut
sinn í móðurfélaginu Avion Group
sem stefnt er að fari á markað í
byrjun næsta árs.

Ómar var einn af stofnendum
Íslandsflugs og hefur hann orðið
við þeirri beiðni stjórnar Avion
að sinna áfram sérverkefnum
fyrir félagið. Við starfi Ómars
tekur Hafþór Hafsteinsson sem
mun tímabundið sinna bæði því
starfi og núverandi starfi sem
forstjóri
flugflutningasviðs
Avion Group. ■

son sem áður fylltu sæti hinna í stjórn FL Group.
Vel fór á með þessum tveimur hópum og
skemmtu menn sér vel yfir þessu „reunioni“ stjórnarmanna félagsins.

Flýgur fiskisaga
Menn bíða enn spenntir eftir því að til tíðinda
dragi í þreifingum FL Group og Sterling. Ekki sást
til ferða Hannesar Smárasonar og Pálma Haraldssonar í Smáralindinni, en þeir leika lykilhlutverkin í
framvindu þess máls. Orðrómur er um það í Danmörku að viljayfirlýsing um kaupin sé klár. Það
hefur ekki fengist staðfest, en margir eru þeirrar
skoðunar að málið sé lengra komið en menn vilja
vera láta. Aðrir telja að langt sé í land að einhverjir
samningar séu klárir. Hverju sem því líður er líklegt
að til tíðinda dragi og líklegra en hitt að FL Group
kaupi Sterling. Ekki er ólíklegt að fleiri flugfélög
séu á matseðlinum og fyrir utan easyJet er ekki
ólíklegt að FL menn horfi einnig til Finnair sem
Burðarás á hlut í.

MARKAÐSFRÉTTIR...
> Heildarvelta á skuldabréfamarkaði í
gær var 16,7 milljarðar króna sem teljast lífleg viðskipti. Það tengist viðbrögðum við vaxtahækkun Seðlabankans.
> Actavis hefur keypt ungverska lyfjafyrirtækið Kéri Pharma. Kaupverð er
ekki gefið upp. Kéri sérhæfir sig í þróun, sölu og markaðssetningu á samheitalyfjum í Mið- og Austur-Evrópu.
> Íslandsbanki hefur gefið út og selt
skuldabréf fyrir 2,5 milljarða króna fyrir
kanadíska matvælafyrirtækið Clearwater Seafoods.
> Í ár eru fimmtíu ár síðan byrjað var
að gefa út þjóðhagsskýrslu, sem nefnist
Þjóðarbúskapurinn. Á þeim tímamótum verður ritið gefið út í nýjum búningi
á mánudaginn.

Krónan aldrei sterkari
Gengi krónunnar styrktist um 2,8 prósent í gær.
ﬁa› er mesta styrking
krónunnar á einum degi
frá árinu 2001. Sagt er
a› Se›labankinn reyni
a› endurheimta trúver›ugleika sinn í Peningamálum.
Gengi krónunnar styrktist um 2,8
prósent í gær og hefur ekki
styrkst meira á einum degi frá árinu 2001. Gengisvísitalan endaði í
103 stigum við lok viðskiptadags
og hefur ekki áður verið svo lág.
Gengisvísitalan lækkar þegar
gengi krónunnar styrkist. Í fyrradag kostaði einn bandaríkjadalur
63,2 krónur en 61,7 krónur í lok
gærdagsins. Alls voru viðskipti
með krónur fyrir 22 milljarða
króna í gær. Má rekja þessi viðbrögð til þess að Seðlabankinn
ákvað að hækka stýrivexti um
0,75 prósent í fyrradag – meira en
gert hafði verið ráð fyrir og ítrekaði skyldu sína að halda verðbólgu í kringum 2,5 prósent.
Ásgeir Jónsson, hagfræðingur hjá greiningardeild KB
banka, segir að frá því að fjármagnsflutningar voru gefnir
frjálsir á Íslandi árið 1995 hafi
krónan tvisvar sinnum styrkst
meira en í gær. Það var 9. maí og
21. júní árið 2001 eftir að Seðlabankinn hvarf frá fastgengisstefnunni, sem hann hafði áður
fylgt, og tók upp verðbólgumarkmið. Krónan hefði lækkað mikið
dagana á undan og var að einhverju leyti að rétta sig af eftir

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ Hlutabréf ]

STANDA VÖRÐ UM TRÚVERÐUGLEIKA SEÐLABANKANS Jón Sigurðsson, Eiríkur
Guðnason, Arnór Sighvatsson og Birgir Ísleifur Gunnarsson á fundi Seðlabankans í fyrradag. Þar ítrekaði Birgir að það væri skylda bankans samkvæmt lögum að verja verðbólgumarkmið sín.

yfirskot ólíkt því sem átti sér
stað í gær.
Ásgeir segir að athyglisvert
verði að fylgjast með þróun á
skuldabréfamarkaði næstu vikurnar því búast megi við að aukinn vaxtamunur við útlönd lokki
fleiri erlenda fjárfesta til að gefa
út skuldabréf í íslenskum krónum. Það geti unnið á móti því aðhaldi
peningamálastefnunnar
sem Seðlabankinn boðaði í fyrradag.
Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar
Landsbankans, segir að Seðlabankinn reyni að endurheimta
trúverðugleika sinn í nýjustu útgáfu Peningamála. Í spám greiningardeilda og könnunum Gallup

hafi komið fram vísbendingar um
að fólk og fyrirtæki tryðu því að
verðbólga yrði langt fyrir ofan
verðbólgumarkmið Seðlabankans
næstu misserin. Það, hversu langt
hafi liðið á milli vaxtahækkana,
eigi þátt í því að bankinn hafi
misst trúverðugleika.
Edda Rós segir að Seðlabankinn kveði mjög fast að orði um
áform sín um að ná niður verðbólgu í Peningamálum. Bankinn
megi ekki hvika frá þeirri stefnu,
annars muni trúverðugleiki hans
bíða meiri skaða. „Seðlabankinn
spilar djarft og leggur mjög ríka
áherslu á að endurheimta trúverðugleikann. Til þess þurfa athafnir að fylgja orðum,“ segir
bjorgvin@frettabladid.is
Edda Rós.

Umræ›a Dana jákvæ›ari
Danskt atvinnulíf horfir
til Íslendinga ﬂegar leita› er lei›a til a› komast
í hóp sigurvegara í vi›skiptum.
Ársfundur samtaka iðnaðarins í
Danmörku, Dansk Industri, bar
yfirskriftina „Meet the winners“,
eða stefnumót við sigurvegaranna.
Þar horfir iðnaðurinn í Danmörku til Íslands, Írlands og
fylkisins Massachusetts í Bandaríkjunum. Umræðufundur með
þáttöku 200 stjórnenda í dönsku
atvinnulífi, þingmanna og ráðherra hófst með sýningu kynningarmyndar frá Íslandi þar sem
rætt var við stjórnendur í fyrirtækjunum Marel og Marorku.
Umræða um íslenskt viðskiptalíf var um skeið neikvæð í
Danmörku, sérstaklega í kjölfar
kaupa íslenskra fjárfesta á
Magasin du Nord. Þorsteinn
Pálsson, sendiherra Íslands í
Danmörku, segir umræðuna
vera orðna öllu jákvæðari. Hann
segir sendiráðið vinna skipulega

HORFT TIL SIGURVEGARANNA Danir eru farnir að horfa til Íslands í leit að fyrirmyndum í viðskiptalífinu. Um tvö hundruð stjórnendur atvinnulífs í Danmörku og stjórnmálamenn, þeirra á meðal Anders Fogh Rasmussen forsætisráðherra, horfðu á mynd um
frumkvöðla og frjálsræði í viðskiptum á Íslandi.

að því að kynna viðskiptalífið á
breiðum grundvelli fyrir dönskum fjölmiðlum og hagsmunaaðilum í dönsku atvinnulífi. Hann
segir íslensk fyrirtæki sem fjárfest hafa í Danmörku hafa sýnt
það og sannað að þau eigi fullt

erindi inn á danska markaðinn.
Það ásamt starfi sendiráðsins,
Útflutningsráðs og dansk-íslenska verslunarráðsins hafi
skilað þeirri jákvæðu umræðu
sem einkennt hafi fund Dansk
Industri.
- hh
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„Læknirinn sagði að ég myndi lifa í sex
mánuði. Þegar ég gat ekki borgað reikninginn gaf hann mér sex mánuði til viðbótar.“
Walter Matthau var bandarískur gamanleikari og einna best þekktur
fyrir leik sinn í myndunum The Odd Couple og Grumpy Old Men þar
sem hann lék á móti félaga sínum Jack Lemmon.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

LJÓSMYNDASTOFA HAFNARFIRÐI

BRÚ‹HJÓN

Magnús Stefánsson
þingmaður
er 45 ára

Gefin voru saman þann 27. ágúst
í Kópavogskirkju þau Hafdís Mjöll
Guðmundsdóttir og Róbert Ericsson, af séra Ægi Fr. Sigurgeirssyni.
Þau eru til heimilis í Kópavogi.

www.steinsmidjan.is

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
samúð og hlýhug við andlát og útför
hjartkærs sambýlismanns míns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

Jóhanns Eyþórssonar
Sléttuvegi 17, Reykjavík.

Guð blessi okkur öll.
Borghildur Þórðardóttir
Hólmfríður Svala Jóhannsdóttir
Hrafnhildur Björk Jóhannsdóttir
Páll Eyþór Jóhannsson
Sesselja Bjarnfríður Jónsdóttir
Einar Jörundur Jóhannsson
Þórdís Ólafsdóttir
Heiðar Ingi Jóhannsson
Kristjana Andrésdóttir
Ólafur Unnar Jóhannsson
Oddrún Elfa Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar,

Helga Katrín Gísladóttir
Unufelli 44, Reykjavík,

lést á Landspítala Fossvogi miðvikudaginn 28.
september.
Sigurjón Magnússon
Brynjar Mikael Mikaelsson
Birkir Rafael Mikaelsson.

MERKISATBURÐIR

Franco foringi fasistastjórnarinnar

1846 Hús Lærða skólans í
Reykjavík er vígt.
1874 Kvennaskólinn í Reykjavík
tekur til starfa.
1880 Möðruvallaskóli í Hörgárdal, fyrsti gagnfræðaskóli á
Íslandi, tekur til starfa.
1908 Kennaraskólinn tekur til
starfa í Reykjavík.
1946 Tólf nasistaforingjar eru
dæmdir til dauða af stríðsglæpadómstólnum í Nürnberg.
1955 Fyrsta kjörbúðin er opnuð
í Reykjavík, það er sjálfsafgreiðslubúðin Liverpool.
1945 Muhammad Ali sigrar Joe
Frazier og endurheimtir
heimsmeistaratitilinn í
boxi.
1987 Sjónvarpið hefur útsendingar alla daga vikunnar.
Þá hætta fimmtudagskvöld að vera sjónvarpslaus.

Á þessum degi árið 1936 var Francisco Franco valinn leiðtogi fasistastjórnar uppreisnarmanna á Spáni.
Franco fæddist í bænum El Ferrol árið 1892. Hann gekk í herskóla fjórtán
ára gamall og sannaði sig snemma sem hermaður og hæfur stjórnandi í
nýlenduskærum Spánverja í Marokkó og forframaðist á skömmum tíma.
Árið 1931 var konungsvaldið afnumið á Spáni og Franco féll í ónáð hjá
frjálslyndum leiðtogum lýðveldisins og var lækkaður í tign. Hann hlýddi
möglunarlaust.
Íhaldsmenn komust aftur til valda í kosningunum 1933 og Franco var
hækkaður í tign yfirhershöfðingja og síðar herráðsforingja. Í kosningum
árið 1936 komst hins vegar samsteypustjórn vinstri flokka til valda og
Franco var sendur til Kanaríeyja. Af ótta við að ríkisstjórnin myndi greiða
götu marxískrar byltingar, lögðu yfirmenn í hernum á ráðin um valdarán. Eftir nokkurt hik ákvað Franco að ganga til liðs við þá. Í júlí árið
FRANCISCO FRANCO
1936 hófst uppreisnin í Marokkó og breiddist yfir á meginland Spánar
daginn eftir. Undir stjórn Francos sölsaði herinn undir sig nokkur héruð landsins.
Í þeirri trú að sigur væri yfirvofandi völdu uppreisnarmenn Franco leiðtoga ríkisstjórnar sinnar en reyndin
varð sú að borgarastyrjöldin stóð í tvö ár enn þar til Spánn var allur á valdi Francos. Hann stjórnaði landinu með harðri hendi til dauðadags árið 1975.

SIGURRÓS ÞORGRÍMSDÓTTIR TEKUR SÆTI GUNNARS I. BIRGISSONAR Á ÞINGI

Vantar námskeið fyrir nýliða
„Það kemur mér á óvart
hvað þetta er skemmtilegur vinnustaður. Þetta er
fjölbreytt og skemmtilegt
starf og ég hlakka virkilega
til að komast inn í fastar
nefndir,“ segir Sigurrós
Þorgrímsdóttir, sem í dag
tekur sæti Gunnars I. Birgissonar á þingi. Sigurrós
hefur síðustu ár verið varaþingmaður og því kynnst
þingstörfum töluvert.
Sigurrós hefur verið
bæjarfulltrúi í Kópavogi í
átta ár og er virk í ýmsum
nefndarstörfum bæði á
vegum Kópavogsbæjar og
Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hún hefur í nokkur ár verið formaður
stjórnar Menntaskólans í
Kópavogi og hefur mikinn
áhuga á menntamálum sem
mun nýtast henni vel í
menntamálanefnd sem hún
fær sæti í. Þá fer hún
einnig í umhverfisnefnd.
„Það er málaflokkur sem
við sveitarstjórnarmenn
höfum mikinn áhuga á,“
segir Sigurrós, sem einnig
hefur brennandi áhuga á
utanríkismálum. Hún hefur
skrifað bók um Evrópska
efnahagssvæðið og skrifaði
mastersritgerð sína um
áhrif EES-samningsins á
opinber innkaup.
Sigurrós er ekki farin að
hugsa hvort hún sækist
eftir áframhaldandi þingmennsku á næsta kjörtímabili. „Ég er ekki einu sinni
búin að gera upp við mig
hvort ég ætli í prófkjör,“
segir Sigurrós, en sveitarstjórnarkosningar verða í
byrjun næsta árs.
Sigurrós á stjóra fjölskyldu og reynir að eyða
með henni eins miklum
tíma og auðið er. Hún á
þrjú börn, einn stjúpson og
sjö barnabörn. Það er því
fjör í þeim fjölmörgu matarboðum sem Sigurrós
býður börnum sínum í.
Þrátt fyrir annríkið á Sigurrós sín áhugamál eins og
aðrir. „Ég hef mikið gaman

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

WALTER MATTHAU
(1920-2000) fæddist þennan dag.

ÞETTA GERÐIST > 1. OKTÓBER 1936

FJÖLSKYLDUKONA Sigurrós á stóra fjölskyldu, fjögur börn og sjö barnabörn. Hún reynir að eyða eins miklum
tíma með þeim og hún getur.

af að lesa, sérstaklega
sakamálasögur til að slaka
á. Síðan spila ég golf eins
og hálf þjóðin gerir orðið,“
segir Sigurrós kímin.
Sigurrós hefur aðeins
eitt út á Alþingi að setja

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

Áskell Einarsson
fyrrv. framkvæmdastjóri
Fjórðungssambands Norðlendinga,

sem lést sunnudaginn 25. september sl. verður
jarðsunginn frá Húsavíkurkirkju laugardaginn 8.
október nk. kl. 14.00.
Guðrún Áskelsdóttir
Steinunn Áskelsdóttir
Ása B. Áskelsdóttir
Ólafía Áskelsdóttir
Einar Áskelsson
Valdimar Steinar Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Örn Gíslason
Birgir Steingrímsson
Stefán Ómar Oddsson
Haraldur Jóhannsson
María Sif Sævarsdóttir
Eygerður Bj. Þorvaldsdóttir

Ástkær maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Jóhann Bragi Hermannsson
Víkurbakka 2, Reykjavík,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi að morgni
miðvikudagsins 28. september.
Guðrún Ingadóttir
Kristín Jóhannsdóttir
Ragna Jóhannsdóttir
Björk Bragadóttir
og barnabörn.

Steinar B. Valsson
Pálmar Viggósson

sem vinnustað. „Mér fyndist að það ætti að vera einhvers konar námskeið
fyrir nýliða. Kynna þeim
hvernig þetta er, hvernig
mál eru afgreidd og
hvernig eigi að haga sér

þegar fara á fram með
eitthvert mál,“ segir Sigurrós, sem annars er mjög
ánægð með verðandi samstarfsfélaga sem hún segir
alla mjög hjálplega, alveg
óháð flokkum. ■

ANDLÁT

JAR‹ARFARIR

Hrefna Ingimarsdóttir íþróttakennari, Skólagerði 3, Kópavogi,
lést mánudaginn 26. september.

13.00 Ólafur Ketill Gamalíelsson frá Stað, Ásvöllum 3,
Grindavík, verður jarðsunginn frá Grindavíkurkirkju.
13.00 Vigfús Sigurðsson frá
Brúnum, Hólavangi 3,
Hellu, verður jarðsunginn
frá Oddakirkju.
14.00 Guðrún Reykdal, Hlíðarvegi 27, Siglufirði, verður
jarðsungin frá Siglufjarðarkirkju.
14.00 Ingibergur Bjarnason,
Rauðanesi III, Borgarnesi,
verður jarðsunginn frá
Borgarneskirkju.
14.00 Ingibjörg Halldórsdóttir,
verður jarðsungin frá Þórshafnarkirkju.
14.00 Vigdís Guðbrandsdóttir
frá Reyðará verður jarðsungin frá Hafnarkirkju.

Anna Einarsdóttir, Ársölum 3,
Kópavogi, lést á Landspítalanum
í Fossvogi miðvikudaginn 28.
september.
Jóhann Bragi Hermannsson,
Víkurbakka 2, Reykjavík, lést á
líknardeild Landspítalans í Kópavogi miðvikudaginn 28. september.
Rannveig Böðvarsson, Vesturgötu 32, Akranesi, lést á Sjúkrahúsi Akraness miðvikudaginn 28.
september.
Soffía I.S. Sigurðardóttir, dvalarheimilinu Hrafnistu, Reykjavík,
andaðist miðvikudaginn 28.
september.

Sófar

s ó f ar

sem sameina fegurð og þægindi

Leðursófi
kr. 87.000
Drappl., svartur og brúnn
St. 215x100 cm

Leðurhornsófi
kr. 148.000
Drappl. og vínr.
St. 250x300 cm
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Beirút getur
líka brosa›
Þ

að er ekki erfitt að ímynda
sér hvers vegna Beirút, höfuðborg Líbanons, var allt
fram á áttunda áratuginn kölluð
París Mið-Austurlanda. Borgin
var miðstöð fjármála- og viðskipta í heimshlutanum og sambúð ólíkra trúar- og þjóðfélagshópa – þótt oft væri hún stirð –
tryggði fjölskrúðugt mannlíf.
Svo dundi ógæfan yfir. Um
miðjan áttunda áratuginn sauð
upp úr á milli kristinna íbúa
landsins og múslima vegna deilna
um veru palestínskra flóttamanna. Næstu fimmtán árin logaði Líbanon í átökum, þjóðfélagið
var gjörsamlega stjórnlaust og erlend ríki á borð við Ísrael, Íran,
Sýrland og Bandaríkin blönduðu
sér í stríðið með beinum eða
óbeinum hætti. Síðustu fimmtán
árin hefur verið friðsamlegra í
landinu en til skamms tíma hélst
sá friður einungis vegna hersetu
og margvíslegra ítaka Sýrlendinga. Í kjölfar morðsins á Rafik
Hariri, fyrrverandi forsætisráðherra, í febrúar síðastliðnum reis
stór hluti þjóðarinnar upp gegn
Sýrlendingum og þegar alþjóðlegur þrýstingur bættist við hafði
herlið þeirra sig á brott. Það eru

FRÉTTABLAÐIÐ/SVEINN GUÐMARSSON

Ímynd umheimsins af Líbanon hefur veri› allt
önnur en jákvæ› sí›asta aldarfjór›unginn. Sjálfsagt
er ﬂa› engin fur›a ﬂví um árabil geisa›i bló›ug
borgarastyrjöld í landinu. ﬁótt fri›ur hafi komist á
fyrir fimmtán árum er sta›an enn ótrygg. Sveinn
Gu›marsson komst hins vegar a› raun um a› á bak
vi› fréttirnar b‡r litrík ﬂjó› í gullfallegu landi.
því spennandi en óvissir tímar
framundan hjá Líbönum, því um
leið og sjálfstæði landsins hefur
aukist hefur ólgan gert vart við
sig á ný.
Iðandi mannlíf
Andrúmsloftið í Beirút er reyndar
sérstaklega vingjarnlegt og þar er
fátt sem minnir á stríð – nema
kannski kúlnagötin sem eru á
býsna mörgum húsum. Glæpatíðni er þar með minnsta móti og
erlendir ferðamenn eru án efa
mun öruggari þar en í mörgum
borgum Vesturlanda. Einna helst
eru það bílarnir og bifhjólin sem
þjóta í allar áttir sem túristarnir
verða að gæta sín á. Gestrisni og
hjálpfýsi heimamanna virðast
hins vegar engin takmörk sett,
þeir veita greinilega höfðinglegar
móttökur hverjum þeim sem kærir sig kollóttan um fréttaflutninginn og heimsækir landið.
Enda þótt mannskætt sprengjutilræði hafi verið framið í borginni
kvöldið áður en ég kom þangað
virtist almenningur ekki láta það
raska ró sinni, enda ýmsu vanur.
Alls staðar var ys og þys, kaffihúsin full af fólki reykjandi vatnspípur og þambandi límonaði í hitan-

ÓHUGNANLEGUR MINNISVARÐI Holiday Inn hótelið var opnað í miðborg Beirút rétt áður en borgarastyrjöldin skall á. Háreist byggingin varð eftirlætishreiður leyniskyttna sem höfðust við á þaki hennar. Linnulaus eldflauga- og fallbyssuskothríð dundi á byggingunni í
staðinn. Ekki er vitað hver verða afdrif þess, sumir vilja taka það aftur í notkun en aðrir vilja að það verði rifið.

VIÐ PÖNNUNA Líbanskur matur er annálaður fyrir gæði. Hvort sem um er að ræða ódýrt
manaeesh bi-zaatar á götuhorni eða kræsingar á veitingahúsi bráðnar allt uppi í manni.

Á STRÖNDINNI Múslimakonur láta ekki strangar reglur um klæðaburð stöðva sig í að
njóta veðurblíðunnar.

um. Við grýtta strandlengjuna
gættu unglingar sem svömluðu í
sjónum sín á því að flækjast ekki í
önglum stangveiðimanna sem
renndu fyrir smáfisk í gruggugum
sjónum. Þrátt fyrir fjörið er viðbúnaðurinn samt aldrei langt undan. Lögreglumenn með stóra sjálfvirka riffla voru á hverju strái og
vopnaður vörður er yfirleitt við
stofnanir á borð við opinberar
skrifstofur og banka, jafnvel stöku
íbúðarhús. Til að geta gengið fram
hjá þinghúsinu verða vegfarendur
að leyfa lögreglu að gramsa í töskum sínum og húsakynni Sameinuðu þjóðanna, stofnunar sem maður hefði búist við að nyti vinsælda
og trausts, eru umkringd sandpokum og þangað fær enginn að fara
nema að hann geti sannarlega sýnt
fram á lögmætt erindi.
Sýrlensk ítök enn til staðar
Skýringin á þessum ráðstöfunum
við bygginguna er í sjálfu sér
skiljanleg því um þessar mundir
rannsakar nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna morðið á Rafik
Hariri. Á grundvelli rannsókna
nefndarinnar voru fjórir menn
handteknir fyrir um mánuði síðan. Þeir gegndu allir mikilvægu
hlutverki í öryggiskerfi landsins,
leyniþjónustu eða her, og allir
höfðu þeir náin tengsl við Sýrlandsstjórn, tengsl sem Hariri

barðist fyrir að skorið yrði á.
Þótt herlið Sýrlendinga hafi
haft sig á brott úr landinu er ljóst
að ítök þeirra eru enn mikil. Emile
Lahoud, forseti Líbanons, er hallur undir ráðsherrana í Damaskus
og þeir sem voga sér að troða
þeim um tær eiga ekki von á góðu.
Þessu komst blaðakonan May Chidiac að í síðustu viku, en eftir að
hún ræddi opinskátt um mögulegan hlut sýrlensku leyniþjónustunnar í morðinu á Hariri í sjónvarpsþætti var sprengju komið
fyrir undir bílsstjórasætinu í bifreið hennar. Hún slasaðist alvarlega í tilræðinu.
Hetjan Hariri
Í þeim hluta Beirút þar sem
múslimar eru fjölmennir er
Hariri nánast haldið í dýrlingatölu. Alls staðar hanga myndir af
forsætisráðherranum fyrrverandi, og oftast er Saad, sonur hans
á myndunum líka. Saad leiddi
flokk föður síns til sigurs í þingkosningunum í júní og binda
menn miklar vonir við að hann
feti í fótspor föður síns.
Sú mikla uppbygging sem átt
hefur sér stað í Beirút síðastliðinn
áratug er jafnframt Hariri að
stórum hluta að þakka en miðborgin sem lögð var í rúst á styrjaldarárunum hefur verið byggð
upp nánast frá grunni. Hariri

DÝRLINGAR Í Hamra-hverfinu hanga
myndir af Hariri-feðgunum á hverju horni.

hafði forgöngu um að stofna fyrirtæki sem sjá átti um alla uppbyggingu á svæðinu og voru hluthafar í því þeir sem áttu fasteignir og lóðir í miðborginni fyrir
borgarastríðið. Hariri var reyndar beggja megin borðsins því
hann var sjálfur stærsti hluthafinn og auðgaðist verulega.
Horft fram á veginn
Þrátt fyrir uppganginn er efnahagur landsins enn í lamasessi.
18 prósent vinnufærra manna
eru atvinnulaus og tæpur þriðjungur þjóðarinnar býr við fátæktarmörk á meðan lítill hluti
landsmanna á umtalsverð auðæfi. Tíu milljónir Líbana búa erlendis en aðeins fjórar í sjálfu
landinu. Auk þeirra dvelur ein
milljón erlendra verkamanna í
landinu og ekki má gleyma
500.000 Palestínumönnum sem
búa þar í flóttamannabúðum.
Það er erfitt að segja hvernig
mál munu þróast fyrir þetta litla
og stríðshrjáða land á næstu misserum enda er staðan þar flókin. Sú
þjóð sem við mér blasti þá daga
sem ég dvaldi þar virtist hins vegar einhuga um að horfa fram á
veginn og byggja upp samfélag
sáttar og samlyndis í stað þess að
festast í vítahring hefndarinnar.
Vonandi verður henni að ósk
sinni.
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GATAN BORGAR MEIRA
Bítbox er vaxandi listgrein í London. Bítboxarar eru
meira a› segja byrja›ir a› vinna sér inn peninga á
strætum Lundúna sem götuspilarar. Birgir Örn
Steinarsson hitti Streetbox, sem var fyrsti dúettinn
til ﬂess a› færa listgreinina út á götu.

E

ina kvöldið sem það er löglegt að spila tónlist úti á
götu á Íslandi er á Menningarnótt, en þá er stranglega bannað
að taka peninga fyrir. Af hverju
þessi löggjöf er við lýði hér er
mér hulin ráðgáta en með henni
eru okkur gefin þau skilaboð að
þjóðfélagið sjái lítinn mun á
söngvaskáldi, sem vill komast í
samband við samborgara sína, og
betlara. Þessi óbeinu skilaboð
sökkva dýpra inn en okkur grunar. Þannig stóð ég sjálfan mig að
því að horfa vel í kringum mig af
ótta við að einhverjir Íslendingar
leyndust á strætum Camdenhverfis Lundúnaborgar á föstudaginn síðasta þegar ég stóð á
götuhorni ásamt rappara og bítboxara að vinna mér inn fyrir
máltíð kvöldsins.
Vél hermir eftir manni, maður
apar eftir vél
Það var þó hrein aðdáun sem dró
mig á brúna yfir þrönga skipaskurðinn í Camden þennan dag.
Aðdáun á viðfangsefnum mínum.
Þau heita Alexander Stell og
Marisa Lock og mynda saman
dúettinn Streetbox. Þau nota listamannanöfnin MC Xander og Blue.
Xander er bítboxari en hún syngur og rappar ofan á. Þau nota aðeins tvo hljóðnema en hljóma eins
og fullskipuð hljómsveit. Hann
skaffar taktinn og bassalínurnar

með munninum á meðan hún
syngur ofan á.
Streetbox er án efa fyrsti bítbox-dúettinn í London til þess að
vinna fyrir sér á götunni. Þau
drógu fyrst magnara sinn út á
götu í byrjun júlí og hafa reynt að
fara á hverjum virkum degi siðan.
Nú þegar eru eftirhermur byrjaðar að láta á sér kræla.
Um helgar vinna þau bæði
fyrir sér sem rapparar og kynnar
á þekktum klúbbum í London. MC
Xander er á hljóðnemanum á
hverju föstudagskvöldi á The
End, einu virtasta musteri danstónlistar í London. Sextán ára
hafði hann lært af sjálfum sér að
spila á píanó, gítar, bassa og
trommur. Hann keypti tölvu til
þess að hljóðrita lög sín, sem voru
undir miklum áhrifum drum
n’bass og breakbít. Hann hafði
ekki efni á að kaupa almennileg
tónlistarforrit en leysti það
vandamál með því að syngja inn
hvert hljóðfæri fyrir sig. Fljótlega áttaði hann sig á því að lögin
hljómuðu vel með munnhljóðunum einum saman og lét þau
standa.
„Ég vildi ekki vera háður neinum öðrum,“ útskýrir Xander yfir
kaffibolla áður en haldið er út á
götu. „Það er svo gott við bítboxið
að þú getur bara mætt á staðinn
og gert þitt eins lengi og það er
míkrófónn á staðnum. Þannig kem

NÁM Í DANMÖRKU
Hjá VITUS BERING í Horsens
bjóðum við upp á margvíslega
menntun.
Í boði er:
Á ensku og dönsku
•Byggingafræði
•Byggingaiðnfræði
•Markaðshagfræði
Á dönsku
• Veltækni
• Veltæknifræði
• Landmælingar
• Tölvutæknifræði
• Aðgangsnámskeið
• Byggingatæknifræði
• Framleiðslutæknifræði
• Útﬂutningstæknifræði
Fulltrúi skólans – Johan Eli Ellendersen, verður
í Reykjavík á Radisson SAS, Hótel Sögu.
Á tímabilinu - 1. til 15. Október 2005.

Þeir sem hafa áhuga geta haft samband við
Johan Eli Ellendersen með því að hringja til
Hótel Sögu í síma 525 9900 eða leggja inn
skilaboð, og við munum hringja tilbaka, eða
hringið beint í Eli í síma + 45 60100151.

www.vitusbering.dk

VITUS BERING DENMARK
CHR. M. ØSTERGAARDS VEJ 4
DK-8700 HORSENS
TEL. +45 7625 5000
FAX: +45 7625 5100
EMAIL: CVU@VITUSBERING.DK.

ég líka minni eigin tónlist að á
klúbbkvöldum ef plötusnúðarnir
stoppa í örlitla stund.“
„Þú þarft ekki plötusnúð til
þess að spila undir hjá þér,“ segir
Blue. „Þú hljómar sjálfur eins og
plata. Það er virkilega gaman að
sjá fólk úti á götu sem hefur
aldrei séð þetta, það missir alveg
andlitið.“
Blue er fyrrum ballettdansari
frá Ástralíu sem hefur unnið sem
atvinnutónlistarmaður frá 2002.
Þar starfaði hún með hljómsveit
sinni Chi-Qi sem spilaði fönk og
beitti brellum til þess að fanga
athygli tónleikagesta. Hún fluttist
til Bretlands eftir að félagi hennar, tónlistarmaðurinn Luke Vibert,
hvatti hana til þess að koma.
Blue og Xander eru sammála
um að röddin geti framkallað mun
áhugaverðari hljóðsveiflu en
hljóðgervill.

Hápunktar í sögu bítbox
1984 Bobby McFerrin gefur út The
Voice sem var einungis gerð
með rödd hans.
1999 Razhel, bítboxari The Roots,
gefur út Make the Music 2000.
2004 Björk gefur út Medúllu – vinnur
með bítboxurunum Razhel,
Japananum Dokaka og Bretanum Shlomo.
2004 Sony gerir samning við Killa
Kela.
2005 Fyrsta heimsmeistaramótið í
bítbox haldið í Leipzig í Þýskalandi.

„Það er svolítið skemmtilegt að
mannkynið er eiginlega búið að
fara í heilan hring hvað hljóðfæri
varðar,“ segir Blue. „Flest hljóðfæri eru hönnuð út frá manns-

röddinni. Takturinn kemur svo
auðvitað
upphaflega
frá
hjartslættinum. Mannkynið bjó til
hljóðfæri og svo vélar upp úr því
sem fæddist í röddinni. Núna
erum við að herma eftir því sem
þessar vélar gera með röddinni.“
Fín mánaðarlaun á götunni
MC Xander hefur starfað í rúmt
ár sem atvinnutónlistarmaður og
kom meðal annars fram með
Atomic Hooligans á Glastonburyhátíðinni síðast. Þegar hann gengur um stræti Camden er hann oft
stöðvaður af aðdáendum. Maðurinn er fæddur til þess að vera á
sviði. Af hverju kýs hann þá að
halda sig á götunni, í stað þess að
spila á börunum á kvöldin? „Þetta
er auðveldasta leiðin til þess að
komast í samband við sem flesta
og ná til þeirra sem annars myndu
ekki fara að sjá bítbox,“ útskýrir
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Xander. „Svo fær maður bara
meiri pening.“
Þessi vika hefur verið mjög
góð fyrir hann og Blue. Þau seldu
geisladiska fyrir um 80 þúsund
krónur og græddu aðrar 30 þúsund krónur af klinki. Eitt gigg á
barnum hefði kannski fært þeim
um tólf þúsund krónur. Þetta er
því mjög einfalt reikningsdæmi.
Diskurinn sem þau eru að selja
er fimm laga heimabrennt demó.
Á því er eitt lag eftir þau, Rhythm
of the Street, og fjögur tökulög.
Þar á meðal eru Seven Nation
Army eftir The White Stripes,
Billie Jean eftir meistara Jackson
og frábær útgáfa af Groove Is in
the Heart eftir Dee-Lite. Það kostar þau 20 penní að gera hvert eintak, sem svo er selt á fimm pund.
Þegar þau rétta mér eintak
biðjast þau afsökunar á að ekki
skuli vera fleiri frumsamin lög.
Áætlunin sé að semja og hljóðrita
fleiri frumsamin lög því þau vilji
ekki vera tökulagasveit. Það er
aðeins gert til þess að græða
meira á götunni.
„Það er líka mikilvægt fyrir
okkur að lögin verði nægilega góð
til þess að fólk gleymi því hvernig
þau eru unnin,“ segir Xander.
„Þessa dagana er öll áhersla lögð
á að þetta sé allt gert með munninum, frekar en að tónlistin sjálf
sé höfuðatriðið.“
Þau eru þegar byrjuð að reyna
að fanga athygli plötufyrirtækja.
Ein aðferð var að draga magnarann beint upp að dyrum hjá öllum
stærstu útgáfunum og taka lagið.
Viðtökurnar hafa verið mismunandi. Stundum var kallað á lögregluna, aðrir réttu þeim nafnspjöld.
Dansandi rónar
Þegar kaffibollarnir eru tómir er
sólin farin að skína yfir Camden
og tími kominn til þess að fara í
vinnuna. Vanalega þurfa þau á
aukamanneskju að halda en hún
er ekki með í þetta skiptið. Ég er
því skipaður í hlutverkið. Á leiðinni að brúnni útskýra þau fyrir
mér hvað ég eigi að gera.
„Fyrst þegar við vorum að
byrja var fólk alltaf að trufla
okkur á meðan við vorum að
syngja, vegna þess að það vildi
kaupa diska,“ segir Blue. „Ég varð
þá að kafa ofan í töskuna mína
eftir skiptimynt á meðan ég var að
syngja. Þú selur diskana þannig að
fólk þurfi ekki að trufla okkur.“
„Líka ef þú sérð fólk vera að
taka okkur upp á símunum sínum
eða vídeókamerum, þá skaltu
biðja það um að borga aðeins í
pottinn eða hætta,“ segir Xander.
„Þetta er vinnan okkar. Fólk áttar
sig ekki alveg á því. Svo veit
maður aldrei hvað fólk gerir við
þessar upptökur.“
„Já, og ef þú getur safnað nöfnum og netföngum á þennan lista
hérna, þá ertu nokkuð góður,“
segir Blue.
Þau draga magnarann að
brúnni, stilla honum fyrir framan
sig og stinga hljóðnemum sínum í
samband. Blue leggur flautukassann sinn á stéttina við hliðina á
magnaranum. Xander heldur
hljóðnemanum þétt upp að vörum
sér með vinstri hendinni og setur
þá hægri á ímyndaðan takka á útvarpi og fer að stilla tíðnina með
tilheyrandi hljóðum. Svo keyra
þau beint í fyrsta lagið. Á öðru
lagi hafa safnast um fimmtíu
manns í kringum þau og sú tala
helst allan tímann.
Þennan dag seldi ég um tuttugu
diska og skráði um fjörutíu manns
á netlistann. Þar á meðal voru
tveir fjölmiðlamenn og einn
klúbbaeigandi frá Póllandi.
Blue og Xander fá ekki frið frá
vegfarendum þegar þau hafa
lokið sér af og margir þeirra lofa
gulli og grænum skógum. Næstu
daga endurtaka þau svo leikinn á
þeim stöðum sem þeim gengur
best. Carnaby Street, South Bank,
Covent Garden og hjá brúnni í
Camden. Það ætti bara að vera
tímaspursmál þar til einhver sem
getur komið þeim almennilega á
framfæri sér þau.
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FRÖKEN FREYJA LEYSIR VANDANN >
Dekkósjúklingur
Ég er alveg að missa mig í dekkóæðinu.
Það er bara þannig að ég er svo veikgeðja þegar kemur að fallegum heimilismunum að ég get ekki annað en dregið
upp vísakortið. Maðurinn minn er orðinn frekar pirraður. Sér í lagi vegna þess
að það dæmist á hann að mála veggi
og festa upp ljós og myndir. Nú er svo
komið að hann hefur í hótunum við
mig, hótar að láta loka vísakortinu mínu
og hætta að taka til hendinni. Málið er
að ég get ekki lifað án þess að hafa
fallegt í kringum mig. Er þetta spurning
um að skipta eiginmanninum út fyrir
einhvern liðlegri?
ÞÞ á Akureyri
Þú ert í vanda stödd vina mín. „Dekkó“
er ekki lífið, leyfðu manninum að loka
kortinu og finndu þér nýjar áherslur í
lífinu. Þú ert komin allt of stutt andlega
ef þú heldur að þetta sé tilgangur lífs-

ins. Ég er heldur ekki viss um að þú fáir
neinn betri eiginmann þó ég skilji
hreinlega ekki af hverju þinn maður er
ekki löngu búinn að reima á sig
hlaupaskóna.
Er eitthvað að?
Þannig er mál með vexti að mér finnst
rauðvín alveg rosalega gott. Ég bý ein og
helgin byrjar ekki hjá mér nema ég
kaupi mér belju í ríkinu. Ég er því alltaf
að sulla þó ég drekki ekki mikið. Nú eru
vinkonur mínar og mamma farnar að
vera helst til of afskiptasamar og
mamma talar um að senda mig í meðferð. Mér finnst þessar lífsvenjur ofureðlilegar og langar ekki til að lifa ef ég
fæ ekki rauðvínið mitt. Lumar þú á einhverju ráði?
MH í Kópavogi
Sullari segir þú. Það er ekkert sem heitir
að vera sullari. Það er bara til eitt orð

Barnabækur
Handbækur
Kiljur
Ritsöfn
Ættfræðibækur
Ævisögur
Skáldverk

yfir þetta og það er alkóhólisti. Ég
myndi fara að ráðum móður þinnar og
drífa mig í þessa meðferð. Hún getur
ekki annað en gert þér gott, þó það
væri ekki nema að opna augu þín fyrir
vandamálinu.
Snarbiluð tík
Ég er í svo miklum skít núna að ég veit
bara ekki hvað. Um síðustu helgi fór ég
heim með einni drottningu og áætlunin
var að hafa það skemmtilegt í nokkra
klukkutíma. Eftir kynlífið fór gellan bara
ekki og ég þurfti að keyra hana heim
svo ég myndi losna við hana. Alla síðustu viku hefur síminn verið stútfullur af
sms-um frá henni og ég geri ekki annað
en eyða því út. Ég nenni ómögulega að
hitta hana aftur og velti því fyrir mér
hver sé besta flóttaleiðin.
ST á Selfossi
Þú ert nú meiri skítalabbinn. Ég er fegin

Unglingabækur
Ljóðabækur
Listaverkabækur
Fræðibækur
Stórvirki

að ég fór ekki með þér heim. Ég ætla
að vona að pían gefist upp, ekki þín
vegna heldur hennar vegna. Ég vona
líka að hún hafi snefil af skynsemi og
láti söguna berast út. Þú átt ekkert annað skilið en skömm í hattinn. Farðu að haga þér
eins og maður.

Sendið fyrirspurnir og vandamál til fröken
Freyju, F2, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík,
eða sendið henni tölvupóst á netfangið
frkfreyja@frettabladid.is. Nöfn sendenda
verða ekki gefin upp í blaðinu.
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3 frábærar ástæður fyrir
því að koma í Fellsmúlann:

Allir sem versla
á markaðnum
fá vandaða bók í kaupbæti.°

kr.

Öll börn sem koma
á markaðinn fá
gefins Andrésblað
og blöðru!

kr.

kr.

kr.

Þeir sem kaupa
fyrir meira en
10.000 kr. fá Söguatlas
að verðmæti 14.990 kr.
í kaupbæti.

EINSTAKT VERÐ
OG GLÆSILEG
SÉRTILBOÐ!

biggi@frettabladid.is

Áhugaverðar netsíður um bítbox:
humanbeatbox.com
beatboxing,com
mcxander.co.uk
streetboxers.co.uk

BÓKAMARKAÐUR ÁRSINS!
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KONUNGLEGA FJÖLSKYLDAN Á ÍSLANDI Sigrún Torfadóttir og Sigurbjörg Elín Sigurbjörnsdóttir sitja við færibandið og stinga
pokum með Royal búðingi með súkkulaðibragði í pakka. Jónína Flosadóttir raðar þeim í kassa og Svanur Ólafsson límir fyrir.

Það má ætíð treysta Royal
Royal lyftiduft og Royal skyndibú›ingar hafa fylgt íslenskri ﬂjó› í hartnær 65 ár. Framlei›sla og pökkun
fer fram í litlu verksmi›juhúsi vi› N‡lendugötu í Reykjavík og fást vörurnar í flestum matvöruverslunum
landsins. Björn ﬁór Sigbjörnsson heimsótti Royal og kynnti sér söguna.

V

erksmiðjan við Nýlendugötu lætur lítið yfir sér og
fellur vel inn í íbúabyggðina í hverfinu. Engin skilti gefa til
kynna hvurslags starfsemi fer
fram innan dyra, enginn reykháfur stendur upp úr húsinu líkt
og á sumum verksmiðjum.
Það er eins og tíminn leiki á
mann þegar inn er komið enda er
þar flest með svipuðum hætti og
var þegar framleiðslan hófst fyrir
næstum hálfri öld. Það er líka
ástæðulaust að breyta því sem
gott er og það á vel við um Royal,
hvort sem litið er til vörunnar
sjálfrar, framleiðsluhátta eða umbúða.

Agnar Ludvigsson stórkaupmaður hóf innflutning á Royal
vörunum 1941 og náðu þær fljótlega góðri fótfestu á íslenskum
markaði. Þá þegar voru þær útbreiddar um allan heim, ekki síst í
Bandaríkjunum þar sem þær eru
upprunnar.
Aðstæður í samfélaginu urðu
þess valdandi að Agnar hóf framleiðslu Royal varanna á Íslandi
upp úr 1955 og hefur fátt breyst
þó Umboðs- og heildverzlun John
Lindsay hafi keypt starfsemina
fyrir áratug.
The Royal family
Starfsfólk Royal verksmiðjunnar

er fámennur en samhentur hópur.
Í gamni kalla þau sig The Royal
family og má því segja að við Nýlendugötu starfi hin eiginlega íslenska konungsfjölskylda. Handtökin eru fumlaus og við færibandið er spjallað um heima og
geima í takt við malið í vélunum.
Royal vörurnar sem seldar eru
á Íslandi eru tvenns konar. Annars
vegar lyftiduftið sem þekkist svo
vel af einstæðum umbúðunum og
hins vegar skyndibúðingarnir sem
fást í fimm bragðtegundum.
Hvort tveggja nýtur mikilla vinsælda og þrátt fyrir stóraukið
framboð á bökunarvörum, tilbúnum kökublöndum og eftirréttum
hafa þær bæði staðist tímans tönn
og samkeppnina.
Ekki er að merkja á framleiðslunni að dregið hafi úr bakstri á íslenskum heimilum líkt og ætla
mætti. Af færibandinu á Nýlendugötu streyma jafn margar dósir af
lyftidufti og fyrir áratug.
Bragðbetri og fallegri
Þegar saga Royal á Íslandi er
skoðuð má glögglega sjá breytingarnar sem orðið hafa á blaðaauglýsingum. Fyrirsögn þessarar
greinar, „Það má ætíð treysta
Royal“ er fengin að láni úr einni
slíkri en allt frá upphafi hefur
mikið verið gert með gæði vörunnar í auglýsingum. „Kökur yðar
og brauð verða bragðbetri og
fallegri ef bezta tegund af lyftidufti er notuð“ er texti sem eitt
sinn var notaður. „Þér þarfnist

ROYAL LYFTIDUFT Í ROYAL ALBERT
HALL Stuðmenn klæddust djúpbláum
göllum á hljómleikum sínum í Lundúnum
á vordögum og báru merki Royal lyftidufts
á bakinu.

þess í sérhvern bakstur“ var sagt
um lyftiduftið í annarri auglýsingu og í enn annarri sagði:
„Vandlát húsmóðir notar Royal
lyftiduft í páskabaksturinn.“
Svipaða sögu er að segja af
búðingunum, þeir hafa verið auglýstir með afar persónulegum
hætti og áhersla lögð á gæði og
hve fljótlegt er að laga þá.
„Heimilisfólk yðar og gestir
njóta gæðanna“ segir í einni auglýsingunni. „Royal skyndibúðingarnir – ávallt fremstir – engin
suða“ er dæmi um aðra og enn
önnur hljóðar svo: „Köldu Royal
búðingarnir eru ljúffengasti
eftirmatur sem völ er á. Svo auðvelt er að matreiða þá, að ekki
þarf annað en hræra innihaldi
pakkans saman við kalda mjólk
og er búðingurinn þá tilbúinn til
framreiðslu. Reynið Royal búðingana og þér verðið ekki fyrir
vonbrigðum.“
Vinsæl brúðargjöf
Sem vænta má er það helst fólk
sem hyggur á bakstur sem kaupir
Royal lyftiduft. Það kann því að
koma á óvart að eigendur Royal á
Íslandi hafa orðið þess varir að
lyftiduftið er orðin vinsæl brúðargjöf. Þykir ekkert heimili geta án
þess verið og er það kannski
merki um ráðdeild, myndarskap
og staðfestu þegar lyftiduftsdós
er að finna í eldhúsinu.
Burt séð frá innihaldinu hafa
umbúðir Royal lyftiduftsins fyrir

Fullkominn
árangur
Royal lyftiduft er notað af mörgum
milljónum húsmæðra um allan
heim. Það veitir fullkominn árangur við hvers konar bakstur, svo
sem: kökur alls konar og brauð,
vöflur, mótkökur, tertur, kex o.fl.
Sérfræðingar í kökugerð álíta, að
árangurinn af heimabakstrinum sé
mikið undir því kominn, að góð
tegund sé notuð af lyftidufti. Royal
lyftiduft fæst nú í verslunum í
smekklegum og vel þéttum umbúðum.
Úr uppskriftabæklingi Royal sem
kom út um miðja síðustu öld.

löngu öðlast sess meðal þjóðarinnar og þykja þær gott dæmi um
góða og klassíska hönnun. Fátt í
markaðssamfélaginu hefur haldist óbreytt í áratugi enda auglýsinga- og ímyndarfræðingar ötulir
við að benda á að nýir tímar kalli
á nýtt útlit. Royal lyftiduftið
hefur verið í eins umbúðum um
langt árabil og fullyrða framleiðendurnir að því verði ekki breytt.
Landsmenn geta því áfram gengið
að rauðu og hvítu dósunum vísum
í hillum verslana vítt og breitt um
landið.

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 7.36
AKUREYRI 7.23

13.17
13.02

18.57
18.40
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Heimild: Almanak Háskólans

HAUSTIÐ ER KOMIÐ

FÓTBOLTAFERÐIR

Hvað þarf í bílinn?

Ólýsanleg stemning

BLS. 2

BLS. 4
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Góðan dag!
Í dag er laugardagurinn 1. október,
274. dagur ársins 2005.

FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

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

KRÍLIN
Mér skilst að pabbi
hafi líka fengið
slæma umsögn á
mínum aldri!

SMÁAUGLÝSINGAR
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

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

Ragnhildur segir hjólin á bílnum aðeins einu sinni hafa snert möl. Það var nýlega þegar hún fór upp í sveit en
sjálf var hún ekki við stýrið.

ﬁetta er eiginlega kornabarn
Ragnhildur Anna Jónsdóttir var ekkert að flýta sér að taka bílprófið en þó
kom að því fyrir tveimur árum.
„Þarf ég nokkuð að bakka fyrir ljósmyndarann?“ spyr Ragnhildur hlæjandi þegar hún er
beðin að sýna bílinn sinn. Svo reyndist það
auðvitað ekkert vandamál. Hún á þennan fína
Toyota rafbíl sem hún segir mjög góðan fyrir
byrjendur. Segir ökukennarann hafa mælt
með þannig bíl því útsýnið úr honum væri svo
gott. „Það er líka alveg rétt hjá honum. Ég sit
svo hátt og er svo örugg og fín í umferðinni.“
Hún kveðst hafa alla sína bílavisku úr ökukennaranum og því ætli hún líka að fara að
ráðum hans og skipta um bíl á tveggja ára
fresti. „Ég hlýði öllu sem mér er sagt að
gera,“ segir hún og trúir okkur fyrir því að
hún sé búin að sjá einn sem henni lítist vel á.

Það er BMW jeppi. „Það er svona draumurinn
en ég á alveg eftir að prufa hann,“ segir hún
og heldur áfram. „Er búin að vera á leiðinni í
umboðið í allt sumar og reyndar fór ég einu
sinni á laugardegi snemma í ágúst. Þá stóð á
hurðinni. „Lokað alla laugardaga til 13.
ágúst.“ Síðan hef ég ekki séð mér fært að
mæta þangað aftur og vinkona mín sem gerir
stöðugt grín að mér spáir því að þetta ár líði
áður en ég kem því í framkvæmd.“
Gamli bíllinn er þó ekki beinlínis útslitinn því hann er ekki keyrður nema 10 þúsund kílómetra. „Ég hef aldrei keyrt hann
lengra en upp í Grafarvog í norður og Hafnarfjörð í suður, yfirleitt er ég ein í honum og
aldrei hefur verið reykt í bílnum. Þó vil ég
taka það fram að hann fór upp í sveit um
daginn – ég var ekki við stýrið – og þá
snertu hjólin í fyrsta skipti möl. Þetta er
gun@frettabladid.is
eiginlega kornabarn.“

Frjáls íbúðalán

LIGGUR Í LOFTINU
[ BÍLAR OG FERÐIR ]
Swapmeet-skiptimarkaður
Sniglanna byrjar klukkan 14 í
dag á Eldshöfða18. Að því
loknu verður haldið skemmtikvöld, sannkallað
Sniglaball.
Skiptimarkaðurinn sem og
Sniglaballið er opið
öllum.
Toyota ráðgerir að fjárfesta fyrir um 15 milljónir evra í stækkun dreifingarstöðvar fyrir evrópskan markað sem
staðsett er í Diest í
Belgíu. Með þessari
stækkun hyggst Toyota
tryggja enn frekar ör-

ugga afhendingu á vara- og
aukahlutum fyrir Toyota í Evrópu í takt við aukna sölu á
næstu árum.
Ferðaskrifstofur eru nú margar hverjar með tilboð og afslætti á utanlandsferðum.
Ódýrara er á sólarströndina þar
sem boðið er upp á tvo fyrir
einn. Tilboðin eru ýmislegt,
bæði í borgarferðir og í sólarlandaferðir og því um að gera
að kynna sér málið. Fyrstir
koma fyrstir fá.
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VÖRUBÍLAVARAHLUTIR
SCANIA, VOLVO OG MAN

G.T. ÓSKARSSON EHF
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ABS-hemlakerfi

er tölvustýrt og kemur í
veg fyrir að hjólin læsist við snögga hemlun.

Haustbúna›ur bílsins
Þótt bíllinn fari ekki í vetrarfatnað eins og fólkið þarf að huga að
fylgihlutunum.

VESTURVÖR 23, 200 KÓPAVOGUR

SÍMI 554 6000

TRIO

GOLFHJÓL
Partur–Spyrnan–Lyftarar
Eldshöfða 10
s. 585 2500 og 567 8757

Gabriel höggdeyfar, ASCO kúplingssett, Tridon spindilkúlur,
stýrisendar, gormar. Drifliðir, drifliðshlífar, ballansstangir.
Tímareimar, ökuljós, stefnuljós o.fl. Sætaáklæði, sætahlífar á
stóla – vatnsheldar fyrir veiðimenn, hestamenn o.fl.
Kerruljós, kerrubretti og nefhjól.

Kaldar nætur kalla fram hrím á rúður og
því er rúðuskafan algert þarfaþing. Vísakortið er afkastalítið verkfæri þegar ráðast skal gegn alhrímuðum gluggum og
gott að eiga tvær sköfur, aðra litla og meðfærilega, hina með lengra skafti og kústi á
endanum því stundum þarf að hreinsa snjó
af bílnum. Sérstakur íseyðir er til sem
leysir upp hrímið ef það er mjög fast og
þegar því er úðað á rúðurnar verður mun
auðveldara að skafa.
Þurrkublöðin eru mikilvæg öryggistæki og í hausthretum er áríðandi að hafa
þau í lagi, svo eitthvað sjáist út. Ef blöðin
eru orðin slitin er tímabært að skipta um
en annars er nóg að hreinsa þau með því
að væta tusku í ísvara og þvo af þeim tjöruna.
Þá er það frostlögurinn. Sjálfsagt er að
fara með bílinn á bensínstöð eða verkstæði
og láta mæla hversu mikið frost kælivökvinn á vélinni þolir og að sjálfsögðu bæta
frostlegi á ef þörf krefur svo kerfið springi
nú ekki. Vökvinn á kælikerfinu þarf helst
að þola mínus 26 gráður. Gott er að skipta
alveg um kælilög á nokkurra ára fresti því
frostlögurinn vill gufa upp. Það er gert á
smurstöðvum.
Nauðsynlegt er að nota ísvara í rúðupissi og hafa blönduna
góða svo vökvinn frjósi ekki um leið og hann snertir ískalda rúðuna. Helst þarf hann líka að þola 26 gráðu frost.
Fátt er ergilegra en þegar bíllæsingin er frosin að morgni dags
og allir að verða of seinir. Því verður lásasprey að
vera tiltækt í verkfæraskúffu, í veskinu eða eldhúshillu, því ekki gagnast það innilokað í bílnum.
Spreyið gerir kraftaverk.
gun@frettabladid.is

Sýnishorn af því sem gott er að
hafa í bílnum þegar haustið hefur
læst í hann klónum. Myndin er
tekin í Bílanausti.

Sími 567 6744 • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík

nýtt }

Almenn smurþjónusta
Hjólbarðaþjónusta
Sjálfskiptingaþjónusta
Rafgeymaþjónusta
Ísetning bremsuklossa
Dempara – ísetningar o.fl.

Rúmgóður en
nettur

Vegmúli 4 • Sími 553 0440

SPLUNKUNÝR MERCEDES-BENZ
KOMINN Á GÖTURNAR.

Eigum ávallt á lager úrval
varahluta í flestar gerðir bifreiða
frá Land-Rover.
Höfum neyðarþjónustu utan vinnutíma
Hemlavörur fyrir flesta bíla

Varahlutir ehf
Skemmuveg 6
Sími 587-1280

Neyðarsími 867-5698

RAFSTÝRÐAR YFIRBREIÐSLUR
FYRIR VÖRUBÍLA, VAGNA OG GÁMA

G.T. ÓSKARSSON EHF
VESTURVÖR 23, 200 KÓPAVOGUR

SÍMI 554 6000

Askja frumsýndi á dögunum nýtt
afkvæmi í Mercedes-Benz fjölskyldunni. B-Class er algjörlega
nýr bíll frá Mercedes-Benz og
höfðar til fólks sem vill rúmgóðan en samt nettan fjölskyldubíl
með skemmtilega aksturseiginleika. Hann er sportlegur en
samt hugsaður fyrir alla fjölskylduna og farangurinn.
Ættarsvipurinn á nýja B-Class
leynir sér ekki, honum svipar
mjög til A-Class í útliti en er
mun stærri á alla kanta. Gólfið í
B-Class er svokallað samlokugólf, sem gerir það að verkum
að ökumaður situr hærra en
ella, en einnig felast ákveðnir öryggisþættir í hönnun þess. Holrými fyrir aftan vélina gerir að
verkum að við ákeyrslu gengur
vélin ekki inn í farþegarýmið
heldur undir það og er því
minni hætta á meiðslum.
Mercedes-Benz B-Class kostar
frá 2.690.000 kr. og fæst bæði
með bensín- og dísilvél.
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Sportlegri Hyundai Getz
Nýr Hyundai Getz er væntanlegur hingað til lands í nóvember.

Kia-jeppar eru bestir í sínum flokki.

Ánæg›ir
eigendur Kia
Kia Sportage og Kia Opirus
hlutu hæstu einkunnir í sínum flokkum í nýrri könnun.
Eigendur nýrra bíla í Bandaríkjunum gáfu jeppunum Kia Sportage og Kia Opirus hæstu einkunnir í sínum flokkum í könnun
JD Power and Associates fyrir
árið 2005 í rannsókn sem lýtur að
frammistöðu, notagildi og skipulagi. Þessar niðurstöður voru
birtar fyrir skömmu.
Sportage og Opirus hlotnast
því fyrstum bíla frá Kia útnefning sem bestir í sínum flokki í
þessari árlegu könnun. Leitað var
til 115.000 nýrra bíleigenda á
fyrsta þriggja mánaða tímabilinu
sem þeir áttu bíl sinn og þeir
beðnir um að meta ánægju sína
(eða óánægju) með tilliti til átta
skilgreindra þátta, útlitsfrágangs, þæginda og notagildis,
vélar og gírkassa, aksturseiginleika, stjórnunar og hemlunar,
sæta, stjórntækja og mæla, hitunar, loftræstingar og kælingar auk
hljómflutningskerfis. ■

Fiesta ST150 er 8,4 sekúndur úr kyrrstöðu
í hundrað.

Sportútgáfa
af Fiestu
Ford Fiesta ST150.
Nýverið kynnti Brimborg Ford
Fiesta ST150 sem er sannkölluð
sportútgáfa af Fiestu með 2,0 lítra
vél sem er 150 hestöfl. Það ætti að
vera nægilegt afl fyrir bíl sem er
rétt um 1.000 kg enda er hann aðeins 8,4 sekúndur úr kyrrstöðu í
hundrað.
Fiesta ST150 er sportleg í útliti.
Bílnum fylgja 16“ felgur, „spoilerkit“ að neðan, samlit vindskeið að
aftan, samlitir hurðarlistar og
hurðarhandföng og ST kastarar að
framan. Að innan er hann ekki síður glæsilegur.
Aksturseiginleikar eru frábærir og hefur bíllinn hlotið gríðarlega góða dóma hjá helstu bílablöðum í Evrópu. Sportfjöðrun er í
bílnum ásamt sérstökum ST gírkassa og öflugum bremsum. ■

verðlaun }

Forester fær
verðlaun
FORESTER 2,5XT VALINN Í HÓP
5 BESTU JEPPA ÁRSINS 2005 AF
TÍMARITINU CAR AND DRIVER.
Forester 2,5XT var valinn besti
smájeppi ársins 2005 af Car and
Driver í valinu „2005 5 Best
Trucks“, annað árið í röð.
Í umsögn kemur meðal annars
fram að forþjöppuvélin í Forester
2,5XT drífi hann í hundraðið á
um 5,3 sekúndum sem sé með
því besta sem þekkist í flokki
smájeppa.
Ingvar Helgason hefur um langt
árabil selt Subaru Forester. Í september kom á markað nýr Forester hér á Íslandi. Um er að ræða
nýtt straumlínulagaðra módel
sem hefur kraftmeiri vél en áður.

Hyundai Getz kom nýr á markað
síðla árs 2002 og hefur síðan selst í
meira en 550 þúsund eintökum.
Hann er því orðinn einn söluhæsti
bíllinn frá Hyundai í Evrópu, enda
markaði tilurð hans sókn Hyundai
inn á þann markað.
Á bílasýningunni í Frankfurt á
dögunum var kynnt ný útgáfa af
bílnum sem væntanleg er hingað til
lands í nóvember. Farið er varlega í
breytingar á heildarsvip bílsins en
þær breytingar sem gerðar eru
miða að því að ná fram stílhreinni
og sportlegri áhrifum, auk þess
sem mismunandi útfærslur í innréttingu bílsins er ætlað að höfða
sérstaklega til ungs fólks. Nýi

Getzinn verður þannig fáanlegur
með annað hvort rauðri eða blárri
innréttingu auk þeirrar stöðluðu.
Þá hefur innanrýmið fengið stílfærðara yfirbragð með álburstaðri
áferð á miðju mælaborðsins ásamt
nýrri hönnun á stýri, gírhnúð og
mæli- og stjórntækjum.
Að utanverðu eru breytingarnar
helstar á framhlið bílsins. Vélarhlíf, grill og stuðari mynda samfelldari heild sem ásamt brotum í
húddi, innfelldum þokuljósum og
nýrri ljósaumgjörð, gefur sportlegra útliti. Þá kemur ný 1400cc 101
hestafla vél í stað 1300cc vélarinnar, auk þess sem bíllinn verður í
boði með nýrri 62 ha 1100cc vél.

Nýjum Hyundai Getz svipar mjög til fyrirrennarans í útliti en er þó heldur sportlegri.

Jafnframt verður hann fáanlegur
með 1600 cc kraftmikilli vél og
ESC-stöðugleikastýringu með spólvörn.

Nýi Getzinn er með innbyggða
árekstravörn, fjóra loftpúða og aftengingu fyrir farþegapúðann að
framverðu. ■
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Allt sem þú þarft
og meira til

Allt um atvinnu
á sunnudögum í Fréttablaðinu.

Allir bílar menga hvort sem það eru dísilbílar eða bensínbílar.

Hvorki betri né verri
Áhugi á dísilbifreiðum hefur aukist og þykir oft vænlegri kostur þegar rætt er um að draga úr
mengun í umhverfinu. Það þýðir þó ekki að dísilbílar mengi alls ekki og leitaði Fréttablaðið
álits í þeim efnum hjá Þóri Tómassyni fagstjóra hjá Umhverfisstofnun.

Aukin ökuréttindi
Nú er rétti tíminn til að afla sér nýrra atvinnumöguleika!

„Dísilbíllinn er nákvæmlega
jafnlítið umhverfisvænn og
bensínbíll, hann eyðir hinsvegar
minna eldsneyti sem gerir hann
oft að skárri kosti,“ segir Þór
Tómasson, fagstjóri hjá Umhverfisstofnun. „Af þeim sökum
sendir hann frá sér minna af
gróðurhúsalofttegundum
en
meira af öllu öðru og þar ber
helst að nefna sót, „ segir Þór.
Sótmengun er tiltöllulega lítil
hér að sögn Þórs, og hefur rokið
og rigningin þar sitt að segja. „Á
logndögum er reykský yfir borginni sem er að mestu göturyk, en
það er ekki gott að bæta við það

fínu sótryki. Ef menn ætla að
auka notkun dísilbíla í þéttbýli
verður að setja það sem skilyrði
að dísilbílarnir séu með sótsíu á
útblæstrinum,“ segir Þór.
Hann segir dísilbíla góðan
kost í dreifbýli þar sem loftmengun er lítil og fólk þarf að
keyra langar vegalengdir. Þar
ættu menn að huga að því að
vera á eins sparneytnum bíl og
kostur gefst.
„Við þessar aðstæður er tilvalið að vera á litlum dísilbíl
með lítilli dísilvél. Ekki sakar að
temja sér vistvænan akstur og
þá er maður að eyða minna en

fjórum á hundraðið,“ segir Þór.
Aðspurður hvort dísilbíll sé
þá ekki umhverfisvænni en
bensínbíll segir hann: „Dísilbíll
er bara kostur og ekki er hægt að
segja að hann sé betri eða verri.
Hann er vissulega betri fyrir þá
sem keyra langar vegalengdir,
en ef þú keyrir lítið þá er skárra
að vera á bensínbíl. Í raun er
þetta spurning um forgangsröð,
hvort maður álítur aukningu
gróðurhúsalofttegunda
vera
stærsta vandamálið eða sótmengun.“
kristineva@frettabladid.is

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

Næsta námskeið hefst
5. október.
Upplýsingar og innritun í síma:

567-0300

Ökuskólinn í Mjódd

Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Þarabakka 3 109 Reykjavík
Netfang mjodd@bilprof.is
www.bilprof.is

Árstíðabundið minnisleysi

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla
Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!
Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

Ég reyni að vera frekar skipulagður. Hugsa fram í tímann, eiga
alltaf til hreina sokka og svona. Ávallt viðbúinn og allt það. En
stundum klikka ég. Jólin koma til dæmis alltaf jafn mikið aftan að
mér. Um miðjan dag á Þorlák rennur upp fyrir mér að ég hef ekki
sent nein kort og á eftir að kaupa næstum allar gjafirnar. Svona er
þetta á hverju ári og vinir og vandamenn eru orðnir hálfleiðir á því
að fá jólakveðju í SMS og sama geisladiskinn um hver jól.
Ég hugga mig oft við það að ég er ekki einn um þetta fyrirhyggjuleysi. Til dæmis virðist það koma Íslendingum jafn mikið á
óvart í hvert skipti sem haustið skellur á. Eftir að fimm fyrstu bílarnir hafa hafnað utanvegar ranka sumir við sér. „Hálka? Á Íslandi? Í október?“
Mér datt því í hug að láta ykkur bara vita núna að árstíð hálku og
snjókomu er gengin í garð. Hana, þá er það búið. Nú er engin afsökun fyrir því að vera á sumardekkjum lengur. Allir út á verkstæði og
fá sér harðkorna-, loftbólu- eða í það minnsta grófmynstruð dekk.
Og nagla ef þið ætlið að keyra eitthvað á þjóðvegum í vetur, annars
ekki. Þeir mega samt ekki fara undir fyrr en um miðjan mánuðinn.
Og af því að það er farið að kólna er þjóðráð að vera með hlý föt
í bílnum, skóflu og kaðal. Maður kemst oft langt á því. Svo er svo
gaman að geta hjálpað öðrum í umferðinni, tala nú ekki um ef það
er huggulegur bílstjóri af gagnstæðu kyni. Hitabrúsi með kakói og
smurðar samlokur kæmu sér líka vel við slíkar aðstæður – en það
er nú kannski fulllangt gengið í fyrirhyggju...
Jæja, nú hafið þið verið vöruð við. Yfirborð vega mun semsagt
taka breytingum á næstunni og þó að þið séuð með allar græjur er
besta ráðið alltaf að hægja á sér.
Er svo einhver til í að hafa samband við mig um miðjan desember og minna mig á jólin?

BMW 118ia nano fylgir að sjálfsögðu iPod
nano.

Ásinn í
nano útgáfu
BMW kynnir 118ia nano í
samstarfi við Apple.
B&L kynnir um þessar mundir
nýja útgáfu af 1 línunni eða BMW
118ia nano. Útgáfan er kynnt í
samstarfi við Apple á Íslandi en
nano er nýjasta útgáfan af iPod og
sú smæsta til þessa. Að sögn Karls
Óskarssonar, sölustjóra hjá B&L,
er nýja 1 línu útgáfan í anda þess
samstarfs. Á bílasýningu IAA í
Frankfurt hafi sýningargestir til
dæmis getað hlaðið upplýsingum
og öðrum stafrænum gögnum frá
BMW beint inn á iPod-tæki sín á
annað hvort þýsku eða ensku. „Það
er margt svipað með BMW og
Apple, þótt fyrirtækin starfi á
gjörólíkum sviðum, þar sem þau
leggja bæði mikla áherslu á skapandi tækniþróun. Nano og 1 línan
eiga líka ýmislegt sameiginlegt
sem smæsta útgáfan af sínum línum og Ásinn er að sjálfsögðu með
iPod tengi. Meðal staðalbúnaðar
BMW 118a nano eru 16“ álfelgur,
sjálfskipting, leðurklætt sportstýri, metallic-lakk og svo að sjálfsögðu nýr iPod nano.“ Verðið á
BMW 118ia nano er kr. 2.990.000.

[

eru skrifuð á handriðið á toppi Eiffelturnsins.
Inni á milli nafnanna má finna íslensk nöfn.

Ól‡sanleg stemning
á fótboltavellinum

Tölvuglæpamenn
á ferðalögum
Illmenni sem vilja komast í tölvuna þína hópast saman á ferðamannastöðum.

Margir helstu ferðamannastaðir í Asíu
og Evrópu hafa varað gesti sína við
bylgu tölvuglæpamanna sem hrella
illa varða ferðamenn. Fólk á ferðalögum vill eðlilega komast mikið á netið
en það getur haft slæmar afleiðingar.
Sérstaklega er þetta hættulegt ef fólk
ferðast með eigin tölvu meðferðis og

Marga fótboltaáhugamenn
dreymir um að fara til Bretlands og fylgjast með leik í
enska boltanum. Róbert Rúnarsson hefur farið sjö sinnum
í slíkar ferðir.

Passaðu upp á tölvuna þína í útlöndum.

tengist netinu á opnum netrásum.
Þar getur verið mjög auðvelt fyrir
tölvuþrjóta að „hakka“ sig inn í tölvuna þína, eyðileggja gögn, eða
stunda mikið niðurhal á þinn kostnað. Þess vegna er betra að hafa vaðið
fyrir neðan sig og kanna hugbúnað
sem hægt er að koma upp á tölvunni
sem stoppar tölvuþrjótana
áður en þeir komast inn.
Hvað varðar almenningstölvur
sem fólk fer í verður að hafa í
huga að ekki er æskilegt að
opna síður sem innihalda
leyndarmál á slíkum stöðum.
Netbankar eru með innbyggðar varnir en aðrar síður
sem meðal annars gætu
geymt kreditkortanúmer ætti
ekki að opna innan um almenning.
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Róbert Rúnarsson er félagi í
stuðningsmannahópi Manchester United á Íslandi. Hann lætur
sér ekki nægja að fylgjast með
goðunum í sjónvarpinu heldur
hefur hann sjö sinnum farið til
Bretlands til að fylgjast með
þeim spila.
„Ég hef bæði farið með
klúbbnum sem fer í svona ferðir
þrisvar á ári og svo hef ég líka
farið á eigin vegum með félögunum. Ég hef bara farið á leiki þar
sem mínir menn eru að spila og
fimm af þessum leikjum voru
spilaðir á Old Trafford. Það er
magnað að fylgjast með leik
þar,“ segir Róbert og bætir því
við að stemningin sé ólýsanleg.
„Þetta eru yfirleitt helgarferðir sem við í stjórn klúbbsins
skipuleggjum. Það er alltaf fullt í
ferðirnar og oft allt upp í
hundrað manns. Við reynum að
gera mikið úr þessum ferðum og
förum ekki bara á leikinn. Stundum höfum við fengið að fara og
skoða æfingasvæðið en það er
orðið erfiðara núna vegna aukinnar öryggisgæslu. Manchester
er líka mjög skemmtileg borg og
þar er margt hægt að gera. Það
er til dæmis fínt að versla þarna
og maturinn er frábær. Leikurinn sjálfur er síðan auðvitað hápunkturinn og það er alveg
hreint ótrúlegt hvað hópurinn
getur gert mikið úr þeim degi.
Þetta er líka alveg það flottasta
sem maður sér,“ segir Róbert,
sem er meira að segja að spá í að
flytja til Bretlands eftir þessi
góðu kynni af Manchester.
Þótt það sé alltaf skemmtilegt
að fara á leik í ensku deildinni
eru
leikirnir
misjafnir.
„Skemmtilegasti leikurinn sem
ég hef farið á var án efa leikurinn á móti Sparta Prag í Evrópukeppninni í fyrra sem fór fjögur
núll fyrir Manchester United.
Þetta var algjör markaveisla og
rosalegt fjör,“ segir Róbert og
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Nöfn ferðalanga alls staðar að úr heiminum
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Róbert er mikill stuðningsmaður Manchester United. Hann er líka hrifinn af borginni
Manchester og segir að hún hafi upp á margt að bjóða.

viðurkennir að það sé auðvitað
skemmtilegra að fara á leiki þar
sem hans mönnum gengur vel.
„Ég hef einu sinni farið á tapleik.

Það var ekki skemmtilegt en
maður reynir að gera það besta
úr því fyrst maður er kominn á
thorgunnur@frettabladid.is
staðinn.“

út í heim }

Ferðamenn um allan heim bóka á netinu.

Netið í sókn

Gengi› á sögufrægt fjall
Farið verður á fjallið Þríhyrning í Rangárvallasýslu á vegum Útivistar á sunnudaginn.
Þríhyrningur er þekkt kennileiti á
Suðurlandi. Bæði er fjallið áberandi í landslaginu og svo kemur
það verulega við sögu í Njálu,
enda má rekja ýmis örnefni í
fjallinu til þeirrar spennusögu.
Nefna má til dæmis Flosadal en
þar leyndist Flosi ásamt mönnum
sínum með á annað hundrað hesta

eftir Njálsbrennu. Fjallið leynir
líka á sér á margan hátt og þaðan
er gríðarlega víðsýnt í góðu
skyggni.
Áhugavert er líka að ganga
meðfram bröttum hamraveggjum
fjallsins og skoða sérkennilega
sorfnar móbergsmyndanir þess.
Lagt er af stað klukkan 9 frá BSÍ.
Vegalengd göngunnar er tólf kílómetrar og hækkunin 500 metrar.
Áætlaður göngutími er fimm til
sex tímar. ■

til Saalbach - Hinterglemm

NETFYRIRTÆKI Í FERÐAÞJÓNUSTU
ÞEYSAST FRAM Á SJÓNARSVIÐIÐ.

4. febrúar - 1 vika / 11. febrúar - 1 vika / 4. febrúar - 2 vikur

Miklar breytingar hafa orðið hjá
ferðaskrifstofum síðan netið kom til
sögunnar. Áður voru flestar ferðaskrifstofur í stórum samsteypum
sem héldu markaðnum í heljargreipun. Nú er öldin önnur með tilkomu
lítilla og meðalstórra netfyrirtækja í
ferðaþjónustu. Rannsókn sem gerð
var af ráðgjafafyrirtæki í New York
sýnir að fjórir af hverjum tíu ferðamönnum bóka allar ferðir sínar
gegnum netið.
Sókn netfyrirtækjanna nær meira að
segja inn í stóru fyrirtækin sem
þurfa að láta starfsmenn sína ferðast
mikið milli landa. Rannsóknin sýndi
að jafnvel stærstu fyrirtækin bóka á
netinu, jafnvel þau sem eyða
kannski milljörðum íslenskra króna í
ferðakostnað starfsmanna á ári.

Fararstjórar: Sævar Skaptason & Guðmundur K. Einarsson
Skíðaferð Ferðaþjónustu bænda árið 2006 er til Saalbach - Hinterglemm
í Austurríki. Gist verður á 4 stjörnu hóteli í þorpinu Hinterglemm.
Hótelið er vel staðsett í jaðri bæjarins rétt við skíðalyfturnar.
Saalbach - Hinterglemm oft nefnt skíðaparadís Alpanna og hefur verið
valið eitt af 10 vinsælustu skíðasvæðum Austurríkis. Farastjórar eru með
hópnum og skipuleggja daglegar ferðir um skíðasvæðið fyrir þá sem vilja.

Verð: 104.900 kr. á mann í tvíbýli í 1 viku
Verð: 154.500 kr. á mann í tvíbýli í 2 vikur
Nánari upplýsingar í síma 570 2790 eða á www.baendaferdir.is
K Y N N T U Þ É R S É R F E R Ð I R F E R Ð A ÞJ Ó N U S T U B Æ N D A

www.baendaferdir.is

s: 570 2790

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA
KL. 8–22

Lexus RX300 nýskr.11/02 ssk. Ek. 58
þús. km. Verð 3.480.000. 100%. Lánamöguleikar, hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Saab 9-5 nýskr. 07/02 ssk. Ek. 77 þús.
km. Verð 2.380.000. 100%. Lánamöguleikar, hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020

Peugeot 307 nýskr. 11/’04, bs. Ek. 12
þús. km. Verð 2.350.000. 100%. Lánamöguleikar, hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza WRX nýskr. 10/’04 bs.
Ek. 3 þús. km. Verð 2.880.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Primera Acenta nýskr. 08/’04
ssk. Ek. 13 þús. km. Verð 2.080.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Opel Astra 1.6 GL nýskr. 05/’02, ssk. Ek.
57 þús. km. Verð 1.240.000. Tilboð
920.000 100% Lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Terrano Sport nýskr. 06/’00, bs.
Ek. 150 þús. km. Verð 1.590.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GL nýskr. 10/’98. ssk.
Ek. 108 þús. km. Verð. 740.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort EA nýskr. 01/’03,
ssk. Ek. 17 þús. km. Verð 1.060.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Bora nýskr. 08/’03, bs. Ek.
59 þús. km. Verð 1.380.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

Opel Astra 1.6 GL nýskr. 09/’01, ssk. Ek.
74 þús. km. Verð 1.200.000. Tilboð
940.000. 100% Lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Vectra Elegance nýskr. 01/’01 ssk.
Ek. 97 þús. km. Verð 1.470.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Outlander nýskr. 03/’04, bs
Ek. 18 þús. km. Verð 2.050.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 06/’00, bs
Ek. 113 þús. km. Verð 1.620.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano II SE nýskr. 01/’99, ssk.
Ek. 145 þús. km. Verð 1.390.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Cadillac SRX V8 AWD nýskr. 08/’04, ssk.
Ek. 10 þús. km. Verð 5.880.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury Elegance nýskr.
08/’04, ssk. Ek. 20 þús. km. Verð
4.180.000. 100% Lánamöguleikar, hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Volkswagen Golf nýskr. 02/’05 ssk. Ek.
12 þús. km. Verð 2.190.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020

Ford F-350 nýskr. 04/’05, ssk. Ek. 3 þús.
km. Verð 4.350.000. 100% Lánamöguleikar, hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Comfort nýskr. 06/’03, bs
Ek. 54 þús. km. Verð 1.590.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

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

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

Subaru Forester CS nýskr. 03/’00, bs Ek.
89 þús. km. Verð 1.150.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Vitara JLX nýskr. 10/’97, bs. Ek.
152 þús. km. Verð 620.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Lancer nýskr.05/07 bs.
Ek.84.þús.km.Verð.740.000. 100%.
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525-8020

Saab 9-5 nýskr. 09/’99, ssk. Ek. 98 þús.
km. Verð 1.660.000. 100% Lánamöguleikar, hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

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

Subaru Legacy Wagon nýskr. 01/’99
ssk., ek. 99 þús. km. Verð 980.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Galloper Galloper nýskr. 03/’00, bs. Ek.
148 þús. km. Verð 860.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

8–18
8–19
11–16

Nissan Almera Acenta nýskr. 07/’03,
ssk. Ek. 13 þús. km. Verð 1.650.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Vitara nýskr. 06/’97, ssk. Ek. 148
þús. km. Verð 590.000. 100% Lánamöguleikar, hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 nýskr. 03/’03, ssk. Ek.
65. þús. km. Verð 2.860.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.
Opel Zafira Comfort nýskr. 11/’03, ssk.
Ek. 29 þús. km. Verð 1.940.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 06/’00, bs,
Ek. 103 þús. km. Verð 1.180.000. Tilboð
890.000 100% Lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Terrano
01/’03, ssk. Ek.
3.240.000. 100%
ið samband við
síma 525 8020.

Luxury 35” nýskr.
52 þús. km. Verð
Lánamöguleikar, hafsöluráðgjafa okkar í

Subaru Outback. 3.0 nýskr. 02/’04, ssk.
Ek. 20 þús. km. Verð 3.680.000 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance 35” nýskr.
07/’04, ssk. Ek. 32 þús. km. Verð
4.380.000. 100% Lánamöguleikar, hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Honda Accord nýskr. 08/’96, bs. Ek. 135
þús. km. Verð 670.000. 100% Lánamöguleikar, hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Megane Classic 1,6 nýskr.
11/’01, ssk., ek. 42 þús. km. Verð
990.000 100% Lánamöguleikar, hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Chevrolet Silverado 2500 4X4 nýsrk.
02/’03, ek. 50 þús. km. Verð 3.990.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Bora nýskr. 10/’99, bs. Ek.
114 þús. km. Verð 790.000. 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 307 1,4 nýskr. 05/’04, bsk. Ek.
14 þús. km. Verð 1.470.000 100%
Lánamöguleikar, hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 02/’99,
ssk. Ek. 215 þús. km. Verð 1.180.000.
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera GX nýskr. 06/’00, bs. Ek.
91 þús. km. Verð 640.000. 100% Lánamöguleikar, hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 03/’00,
bsk Ek. 115 þús. km. Verð 1.060.000
100% Lánamöguleikar, hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

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

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

LAUGARDAGU R 1. október 2005

7

SMÁAUGLÝSINGAR

Mögul. Á 100% láni. MMC Pajero Langur V6 33”. Árg. 1992, ek. 255 þús.,
7manna, sjálfsk., rafmagn í rúðum,
topplúga, dráttarkúla, álfelgur. Smurbók
frá upphafi. Ný dekk. Ásett verð 690
þús. Tilboð 490 þús. Bíllinn er til sýnis
og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls, 110 RVK) sjá
fleiri myndir á www.bilalif.is. Uppl. í
síma 562 1717.

Mögul. Á 100% láni. Lada 110 árg.
2001, ek. aðeins 17 þús., rafmagn í rúðum, vökvastýri, samlæsingar, skoðaður
‘06. Ásett verð 390 þús. Bíllinn er til
sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls, 110 RVK)
sjá fleiri myndir á www.bilalif.is. Uppl. í
síma 562 1717.

Toyota Corolla 1.6 VVTI. Árg. 2003. Ekinn 38 þ. km. Verð kr. 1.550.000. Sjálfskiptur, geislaspilari, 1600cc slagrými. S.
567 2400 .

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík
Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Mögul. Á 100% láni. Toyota Corolla 1.3
xli. Árg. 1996. Ek. 167 þús., rafmagn í
rúðum, smurbók, samlæsingar, álfelgur,
dráttarkúla. Búið að skipta um
tímareim. Ásett verð 390 þús. Bíllinn er
til sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls, 110 RVK)
sjá fleiri myndir á www.bilalif.is. Uppl. í
síma 562 1717.

BMW 540 M 1998, ek. 155 þ. km.,
sjálfsk/steaptronic, leðurklæddur, sóllúga, 17” álfelgur o.fl. Verð 2.390 þús.

Mikið úrval af nýlegum M.Benz bílum á
staðnum.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is
Mikið úrval af nýlegum dísel jeppum á
staðnum.

Mögul. Á 100% láni. Nissan Terrano ll
SLX 2.4, 33”, árg 1995, ek. 233 þús.,
7manna, rafmagn í rúðum, samlæsingar, hiti í sætum, Cd, smurbók. Ásett verð
680 þús. Tilboð 480 þús. Bíllinn er til
sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls, 110 RVK)
sjá fleiri myndir á www.bilalif.is. Uppl. í
síma 562 1717.

Mögul. Á 100% láni. VW Golf stw árg.
1995, ek. 152 þús., samlæsingar, Cd,
álfelgur. Skoðaður ‘06. Bíll í góðu
standi. Ásett verð 380 þús. Tilboð 290
þús. Bíllinn er til sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls, 110 RVK) sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

Renault Laguna II. Nýskr. 04/2005,
2000cc. 5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 5 þ. Verð 2.390.000. TX-318 B & L.
S. 575 1230.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Toyota Land Cruiser. Nýskr. 03/1998,
3000cc. 5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
221 þ. Verð 1.790.000. NN-932. B & L.
S. 575 1230.

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

Mögul. Á 100% láni. VW Polo árg. 1995,
ek. 105 þús., 1000cc. Fallegur og einfaldur smábíll sem eyðir litlu. Ásett verð
290 þús. Bíllinn er til sýnis og sölu hjá
Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls, 110 RVK) sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

Dodge Ram 2500 diesel 2004, ssk, 35”
dekk, hvítur, leður, plasthús, glæsilegur
bíll, verð 4150 þús.

M. Benz E-280, 4 matic, 1998, ssk, leður, ek. 104 þ. km, verð 2.390 þús.

Toyota Hilux EX Cap V6 1991 ek. 162 þ.
km., 5 gíra, 38”, opið á milli, hedd tekið
í 140 þ. km loftlæstur framan, nospin
að aftan, mikið endurnýjaður. Verð 620
þús.

M.Benz Mi 350 2004, ssk. leður, topplúga, og fl, ek. 35 þ. km. verð 5.290 þús,
tilboð 4.850 þús.

Nýr 2006 Subaru B9 Tribeca Jeppi. 7
manna Limited útfærsla með öllum fáanlegum búnaði. Svartur með Beige
leðri, lúgu, 18” álfelgum. Þakbogar, ljós
í sílsum, hlíf á stuðara. Ofl.ofl. Listaverð:
4.750. þús. Okkar verð 4.490 þús.

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

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
www.bilalif.is
MMC Pajero 2,8 TDI 1997, ek. 195 þ.
km. Sjálfsk., 7 manna. Verð 1.290 þús.
Bílalán 960 þús.

Nissan Maxima 1996, ssk, ek. 102 þ.
km, verð 890 þús.

Toyota Supra Twin Turbo, 1996, 70 þ.
km. 6 gíra, leður, álfelgur, flottur bíll.
Skipti ath, tilboð óskast. Uppl. um bílinn
hjá eiganda 699 6241.

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Honda CRV Advance
1/2005, ek. 9 þús. km, ssk, Fallegur
bíll. Bílalán 1.500 þús., verð 2.900.

BMW X5 4,4i 2001, ek. 68 þ. km.,
sjálfsk., leður, topplúga, ESP o.fl. Verð
4.390 þús.

VW Polo 1400,
5 dyra, árg 8/2000. Ek. 92 þús., km.
Verð 670 þús.

Daewoo Nubira nýskr. 03/1999,
1600cc. 5 dyra, fimmgíra, grár, ekinn
126 þ. Verð. 430.000. MX-571 B & L. S.
575 1230.

Ford Exsplorer ltd.
Ágr 2004, ek. 29 þús., km. Einn með
öllu. Ásett 3950 þús.

Ford Transit,
12 manna, árg 1998. Ek. 104 þús., km.
Dísel. Ásett verð 1390 þús.,
b.lán 850 þús. Tilboð 1190 þús.

MMC Pajero Sport
2000 ek. 113 þús., km, v-6. Fallegur bíll.
Verð 1590 þús.

Kia Sorento
árg 2003, Ek. 37 þús. 3.5 bensín, ssk.,
5 dyra. Fallegur bíll. Verð 2690 þús.

Hyundai Starex,
4x4, dísel, 7manna, árg 2/2000, ek.
108 þús., km. 5 gíra. Verð 1450 þús.

Volvo s-80
árg 2003. Ek. 37 þús., km. Einn með
öllu. Verð 4490 þús, b.lán 2950 þús.

Nissan Patrol Eleganz
4/2002 ek. 115 þús, 35“ breyttur, ssk.
Einn með öllu.

Opel Astra wagon 1.2 1999, 5 gíra, ek.
93 þ. km, verð 550 þús.

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

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

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

Toyota 4runner 1991, ek. 200 þ. km.
Sjálfsk., loftlæsing, góður jeppi. Verð
590 þús.

Hyundai Santa Fe. Nýskr. 06/2004,
2400cc. 5 dyra, fimmgíra, grár - tvílitur,
ekinn 52 þ. Verð 2.190.000. UG-387 B
& L. S. 575 1230.
BMW 540 iA Shadowline 4x4, V8, 286
hö, 2000 árg., ek. 115 þ. km. Steptronic, Xenon, leður aðgerðastýri, rafm. í
öllu. Verð 2.890 þús.

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

Kia Grand Sportage 2,0, 4x4, ek. aðeins
54 þ. km., ný dekk og álfelgur, gott eintak. Verð 990 þús. bílalán 300 þús.

Porsche Cayenne nýsk. 4/2004 km. 31
þ., leður, lúga, 18” felgur og fl. Verð
5.990 þús. ákv 2.700 þús.

Nissan Pathfinder LE nýr bíll, 7 manna,
leður, lúga, ssk., og fl. Verð 4.990. Tilboð þessa helgi 4.650.000.

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

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

Jeep Liperty ltd Dísel.
Nýr bíll með öllu. Verð 3850 þús.

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

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

Bílakjarnin • Breiðhöfða

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

Chevrolet Camaro V8 35 Annyversary
2002, ek. 6 þ. km. Leður, T-Toppur,
Borla púst, glæsilegur bíll. Verð 3.300
þús.

Mikið úrval af nýlegum bensín jeppum
á staðunum.

Renault Laguna árg 8/99, ekinn 162 þ.,
ABS hemlar, auka felgur, álfelgur, fjarstýrðar samlæsingar, geislaspilari. Verð
800.000 Tilboðsverð 690.000. stgr.
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M Benz E 320 árg 2004, ekinn aðeins 8
þ.km, leður, topplúga, rafm. í öllu,
cromefelgur, eins og nýr. Verð
5.400.000 Tilboðsverð 4.850.000. stgr.

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

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýskalandi og USA. www.bilasolur.is/magnusson

Mercedes Benz CLS 500 AMG styling
02/05 Ek. 12 þ. km., 19” álfelgur, ABS,
BAS, ESP, hraðanæmt stýri, gler sóllúga,
leðuráklæði, lúxus framsæti, AIRMATIC
stillanleg loftfjöðrun. Tveggja geisla
Xenon aðalljós, Comand aðgerðaskjár
o.fl. Verð 9.600.000, Ágúst 862 2000, Email magnusson@internet.is myndir
www.bilasolur.is/magnusson

Volvo S60 árgerð 2002 til sölu. Keyrður
70 þús. km. Áhvílandi bílalán. Upplýsingar í síma 822 7991.
Hyundai Starex ‘04, 9 manna, dísel, ek.
82.000 km. sjálfsk, leður, loftkæling,
rafmagnsrúður og fl. Aukabekkur fylgir.
Verðhugmynd 2.550 m. Möguleiki á
100% láni. Uppl. í s. 892 8098

BMW 520i ‘92, ek. 172 þús, abs, obc,
toppl., álf., s/v dekk. Nánari uppl. s. 699
0735.

MMC Lancer EVO 8, ‘04. Ek. 21 þ. lúga,
Xenon, 20” felgur, græjur, og fullt af
aukabúnaði. 330+ hö. V. 4.700 þ. Uppl.
í s. 894 9731.

Cherokee ltd ‘01, sumar/heilsársd. Fjarstart. Ótjónaður, ek. 68 þús. mílur. V.
2.690 þús. Sími 660 7050.

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Til sölu Dodge Stratus RT 3000cc.
200hö, árg ‘02, ssk, leður, lúga, 17”
krómfelgur, góð vetrardekk fylgja. Einn
með öllu. Ásett verð 2.200 þús. Tilboð
1.990 þús. staðgreitt! Uppl. í s .847
0011.

Bílar til sölu
Impreza 2.0, 4x4, ‘97 árg., ný vetrardekk, lítur vel út. Áhvílandi 240 þús. Tilboð óskast. Sími 848 2015.

Rexton 290, árg. 2002, 35” breyttur,
leður, rafm í öllu, 7 manna, cromefelgur. brettakantar. Verð 3.900.000. Tilboðsverð 3.650.000.stgr

Frumsýning í Hagkaup Smáralind.
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Commandor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný 2006
hönnun. Nánari upplýsingar á www.islandus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Nissan Terrano II ‘96 ek. 241 þús. km.
Sk. ‘06. Nýtt púst, ný vetrardekk, topplúga, cd. Lítur vel út. Verð 700 þús. Tilboð 600 þús. Símar 660 0525 & 552
9249, Ólafur.

Volvo S40, árg 2000, 2,0l, sjálfsk, ekinn
50 þ. Mjög vel með farinn. S. 896 1075.

Til sölu toppeintak af Toyota Corolla HB
Luna árg. ‘98, ekinn 150 þús. Góður bíll
í góðu standi. Smurbók, nýlegir
demparar, tímareim o.fl. Verð 550 þús.
896 5651 Jóhann.

Til sölu VW Passat 1600 nýskr. 05/’98
ek. 115 þús. Vel með farinn. Listaverð
720 þús. Engin skipti. Uppl. í s. 860
6007.

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

Ekinn aðeins 28 þús. km.

Subaru Legacy Outback 4x4. Nýskráður
7/2001, ekinn aðeins 28 þús. km! Sjálfskiptur, ABS bremsur, 2 sóllúgur, 16”
álfelgur, leðurinnrétting, dráttarkrókur,
loftkæling, cruisecontrol, CD, o.fl. Vandaður og fallegur bíll! V. 2.190 þ. Ath
skipti. S. 663 2430 & 565 2430.

Ford bílar til sölu. Nánari upplýsingar í
síma 898 2881.

Til sölu Toyota Corolla 1600 árg. ‘97.
Keyrð 154 þús. Vetrardekk á álfelgum,
geislaspilari og filmur. Toppeintak. Uppl.
í síma 840 9350.

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘93, 1600,
sjálfsk., ek. 137 þús. Einnig til sölu
Corolla ‘94, 1300 beinsk., ek. 201 þús.
Uppl. í s. 866 9660.

Toyota Avensis árg. 1999, ek. 93 þús.
Litaðar rúður, sumar og vetrardekk.
Gott eintak. Verð 950.000. Uppl. í síma
863 3262.

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

Flott Toyota

Fjórhjóladrifinn Jaguar X-Type 2.5, árg.
2002, ek. 120.000, sjálfskiptur með
öllu. Verð 2.100.000, ath. skipti. Uppl. í
s. 869 0996.

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

Peugeot 505 gti árgerð ‘88, ekinn
141.000 km, innfluttur frá þýskalandi
‘99, topp bíll, tilboð óskast símar 867
2257 eða 565 0010.
Ford F 350 Xlt Lariat Dísel, árg. ‘99, einn
með öllu ek. 80 þ. Verð 2.000.000. Tilboðsverð 1.730.000 +/vsk.

VW Passat Trendline árg. ‘99, vel með
farinn, nýlegir bremsu- klossar og diskar. Verð 860 þús. Tilboð. S. 659 1218.

Stórglæsilegur Passat 1.8T árg ‘03 með
spoilerkitti og fullt af aukahlutum. Verð
2.490 þús. Gott lán getur fylgt! S. 869
9984.

Benz 320 CE árg. ‘94, ek. 195 þús. 17”
álfelgur, topplúga. Verðtilboð 1 milljón.
Áhv. 700 þús., afb. 18 þús. á mán.
Einnig Saab 9000 CS árg. ‘97, ek. 115
þús. Verðtilboð 650 þús. Uppl. í s. 896
6252.

Toyota Avensis LB 2.0 VVT-i. 2002 árgerð, 5 dyra, 5 gíra, sóllúga, spoiler, kastarar, rafm. í öllu, CD, ABS, spól , ek. 78 þ.
km, samlitur, filmur, CD/útv. í stýri, fjarlæsing ofl. V. 1.490 þ. kr., bílalán 1.080 þ.
Afb. 25 þ. kr., Ath skipti á ód. Rúmgóður
og glæsilegur bíll! S. 663 2430.

Husaberg TILBOÐ!
Husaberg 450 FE
árg. 2005
Tilboð 790.000 kr.
Verð áður 970.000 kr.

Husaberg 450 FE FORCE
árg. 2004
2005
Tilboð 790.000 kr.

Verð áður 1.000.000 kr.

10.560 *

Vw Touareg V-6 09/2003, ekinn 17 þ.
km, leður, lúga, 2xDVD, minni í sætum,
hiti í stýri, 20” felgur og margt fleira.
Verð 4.800.000. skipti athugandi á
ódýrari

*Meðalgr. pr. mán í 60 mánuði miðað
við 270.000 kr. útborgun og SP bílalán.

á mánuði

Léttasta Enduro hjól landsins!
Ford Mondeo dísel 02/2005, sjálfskiptur, ekinn 55 þ. km, leður, loftkæling,
hraðastillir. Verð 2.690.000. skipti athugandi á ódýrar.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

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

Hjólin eru afhent tilbúin til notkunar,
götuskráð og komin á hvít númer.

Járnhálsi 2 / 557 4848 / www.nitro.is
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Nissan pickup 1996, þarfnast lagfæringa. Verðtilboð óskast. S. 845 1301.
Toyota Carina vel með farin, keyrð 163
þús., ‘97 módel, sannkallaður gullmoli.
Upplýsingar í síma 864 4035 & 868
4925.
Toyota Hilux Doublecab diesel árg. ‘91
verð 140 þús. Pajero stuttur árg. ‘88
verð 70 þús. Hyundai Pony ‘94 verð 50
þús. Uppl. í síma 869 6696.
Til sölu MMC Galant árg. ‘91. Verð 65
þús. Suzuki RMZ 250 4stroke nýskr.
03/’05, eins og nýtt. Ath öll skipti. Uppl.
í síma 899 4923.

Dodge Aris sk. ‘06, góður bíll. V. 75 þ.
Cherokee ‘88, bsk., númer inni, bilað afturdrif, annars í lagi. V. 30 þ. S. 581 2286
& 660 2337.

50% afsláttur!

Sparneytinn og góður Renault Twingo
‘98, ek. 113 þús. Ásett verð 320 þ. tilboð 150 stgr. Uppl. í s. 820 7166.

Toyota Carina E árg. ‘97, ek. 213 þús.
Verð 200 þús. Uppl. í síma 845 7566.

Subaru Impreza árg. ‘96 ek. 150.200
km nýleg kúpling, demparar og fl. Nýskoðaður. V. 490 þ. Uppl. í s. 864 3776.
Mazda 626 árg. ‘96, ek. 91 þús., sumar
& vetrardekk á álfelgum, nýsk. Ásett
verð 490 þús. Uppl. í s. 847 0256.

Til sölu Nissan Sunny árg. ‘92, 1600 SLX.
Á sama stað til sölu hundabúr. Uppl. í s.
869 7427 & 866 0812.

Gokartbíll

Toyota Carina E ‘93 2.0 ssk. góður bíll,
sk. ‘06, uppl. í s. 844 4312.

Golf GL ‘85, 3 dyra, beinsk. ek. 114 þús,
sk. til 8/06, nýtt púst o.fl. Góður bíll sem
þarfnast mjög smávægilegra viðgerða.
Verð 75 þús. Sími 861 1670.

Til sölu Renault Clio RN 1998. Ek. 120
þ., 1400cc, beinsk, 3ja dyra, Sk. ‘06, V.
350 þ. S. 825 7402.

Chrysler Saratoga árg. ‘91 ek. 150 þús.
Verð 200 þús. Upplýsingar í s. 867 6540

Verð 160,000. Isuzu árg ‘91, ek. 195 þ.,
33”, nýskoðaður, bensín, ath skipti,
uppl. 892 4559.

199 þús.

Toyota Touring 4x4 ‘92 skoðaður til
08/’06. Verð 60 þús. Uppl. í s. 699
1589.

500 þúsund

Renault Clio árg. ‘99, ekinn 80 þús. 3ja
dyra. Fæst gegn yfirtöku á láni. Uppl. í s.
698 9991.

VW Polo ‘96 ekinn 120 þ. Nýskoðaður,
hvítur, fallegur bíll. Verð 190 þús. Uppl. í
s. 663 0310.

Til sölu Subaru Legacy árg. ‘96 vel með
farinn, nýskoðaður, ekinn 150 þús. km.
Nýleg vetrardek fylgja. Verð 480 þús.
Uppl. í s. 456 3372.

Til sölu Toyota Corolla ‘01, Honda Accord
‘91, MMC Galant ‘93 og MMC Galant
‘94. Uppl. í s. 868 3069.

Toyota Corolla XLi árg. ‘96 ek. 156 þús.
Verð 390 þús. Uppl. í s. 696 3867 eða
555 1452.

Toyota Corolla, árg. 1988. Ökufær en
þarfnast lagfæringa. Skoðunarvottorð
liggur frammi. Verð kr. 35.000. Einnig til
sölu 4 Michelin nagladekk á felgum kr.
15.000. Sími 897 6027.
Til sölu Toyota Corolla ‘93, sk. ‘06. CD,
nýjar bremsur, ný dekk og nýjir
demparar. Bíll í toppstandi. S. 899
9066.

Nissan Vanette sendibíll, 7 manna,
dísel, árg. ‘96. Uppl. í s. 862 2530 eftir
kl. 13 laugardag.

Ódýr ódýr!!

Nissan Sunny 1600 SLX árg. ‘93, ssk., ek.
125 þús. Mjög gott eintak, vel með farinn, CD, nýsk., 3ja dyra. Verðh. 160 þús.
eða tilb. Uppl. í s. 897 8919.

Cherokee Limited árg. ‘89 sk. ‘06 Góður
bíll. Verð ca. 100 þús. Uppl. í s. 695 7138.
Toyota Touring 4x4 árg. ‘92, nýsk. og í
góðu standi. Verð 90 þús. Uppl. í s. 663
7576.

Honda Civic ‘98, keyrð 124 þ. Þarf útlitslagfæringar en annars í toppstandi.
Upplýsingar í s. 697 4579.

500-999 þús.

Toyota Corolla 4x4 1800 vél, árg. ‘99,
ekinn 99 þús. Beinsk. Fallegur bíll. Verð
750 þús. Uppl. í s. 898 3189.

Toyota Carina Classic 1800 árg. ‘97,
sjálfsk. ekinn 130 þús. Verð 650 þús.
Uppl. í s. 898 3189.

Renault Megane árgerð ‘95, ekinn
137.000 km með bilaða kúplingu. Tilboð óskast. Uppl. í síma 662 5829.

Nissan Almera ‘00, ek. 96 þ. Ný dekk,
vel með farinn. V. 690 þ. S. 695 1443.
BMW ‘92. Margt nýtt: S/V dekk álf.
Skipti? Sleða, sleðakerru eða bát. S. 899
6221.

VW Golf 1600 árg. ‘94, ek. 130 þús.
Verð 150 þús. Uppl. í s. 896 0399.

Subaru Legacy árg. ‘96 til sölu. Ekinn
145 þús. Sjálfskiptur. Fallegur bíll.
Verðhugmynd 490 þús. S. 856 2794 &
697 7836.
Toyota Corolla 1600 árg. ‘93. Álfelgur,
CD. Verð 280 þ. stgr. S. 822 1216.

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

Bens ‘87, silfurlitaður, mikið endurnýjaður. Í toppstandi. Uppl. í s. 846 2873.

Opel Astra GCC ‘99, ek. 144 þús. Nýjir
bremsuborðar, smur+þjó.bók frá upphafi. Nýsmurður. Áhugas. hafi samband
í s. 698 5147 eftir kl. 17. Verð 450 þús.

Toyota Corolla árg. 1992, í góðu
ástandi, ek. 184 þús. Skoðaður ‘06.
Verð 130 þús. Uppl. í s. 698 5166.

VW Polo 1400, 3 D, árg. ‘96, ek. 78 þús.
Álfelgur og geislaspilari. Verð 370 þús.
Uppl. í síma 462 5275 & 899 5275.

Ford Escort árg. 1998 ek. 122.000 km
og Nissan Almera árg. 1996 ek.
144.000 km til sölu. Uppl. í síma 567
0522/863 6828.

Sætur, ljósblár Ford Ka ‘00 til sölu, ek.
103 þús. Nýsk. ‘06. V. 390 þús. S. 899
6916.

Til sölu MMC Pajero ‘92, ek. 308 þús.
Verð 250 þús. Uppl. í s. 894 2072.

Til sölu góður og sparneytinn bíll í toppstandi. Nissan Micra 1999, ekinn 94
þús, nýyfirfarinn. Verð 390 þús. Sími
695 1715.

Til sölu Fiat Cinquecento árg. ‘97, ek. 77
þús. km. Verð 120 þús. Uppl. í s. 862
6136.

Toyota Touring ‘92 mikið endurnýjaður
en þafnast lagfæringa. V. ca. 80 þ. S.
868 4802.

Renault Megane árg. ‘99, ek. 95 þús.
Uppl. í s. 896 4464.

Til sölu Volvo V40 árg. ‘98 ek. 89 þús.
Sjálfsk., sumar og vetrardekk á felgum.
200 þús. út og yfirtaka á láni 600 þús.
Uppl. í s. 862 1299.

VW Golf Comfortline, 07/1999, ek. 100
þús, 5d, 1600cc, bsk, grár, 16” og 15”
felgur, þjónustub, 750 þús stgr,
s.8620106

VW Passat árg. ‘00 til sölu, ek. 81 þ. km.
Ný tímareim. Verð 820 þús. Uppl. í s.
864 5046.

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

Gullmoli til sölu, árg. nóv. ‘99, ek.
69.000. Nánari uppl. fást í síma 693
2272 & 893 9229.

VW Polo svartur Comfortline ‘99, ekinn
aðeins 62.800 km. Reyklaus, vel með
farinn, álfelgur, sumar -og vetrardekk.
Verð aðeins 495.000 kr. Uppl. í s. 693
9499.
Toyota Corolla lb, sjálfskiptur, 5 dyra,
1994, ek. 175 þús. km. Góður bíll. Verð
350 þús. S. 692 8188.

V.W. Polo ‘95 til sölu ekinn 86.000.
Uppl. 824 1052.
Plymouth Voyager 7 manna árg ‘88, vél
3000 ekinn 158 þ. km. ný tímareim,
vatnslás verð 175.000 S. 892 0562,
Heimir.

Til sölu Ford Focus stw, árg. 03/’99, bsk,
ek. 61 þ. Verð 690 þ. Uppl. 899 9133.
Til sölu Peugeot 306 árg. ‘99, ek. 108 þ.
vetrard., kúla, geislaspilari. Verð 450 þ.
Uppl. í síma 692 9096.

Til sölu Opel Corsa ‘98, 3 dyra, ek. 142
þús. Ný sumardekk, geislaspilari, ný
skoðaður. Verð 120 þús. Upplýsingar í
síma 669 9322 & 659 0569.
Subaru Legacy station 2.0 árg. ‘92, ekinn 216 þús. Sk. ‘06. Bíll í góðu lagi.
Verð 130 þús. S. 899 0319.

MMC Lancer GLXi Stw 4x4 árg. ‘93 ekinn 154 þús. Ný sumar og vetrardekk á
felgum fylgja. Verð 190 þús. Uppl. í s.
848 3757.

Nissan Primera ‘00, ek. 147 þ. km, 2000
vél, ssk., allt í leðri, rafdr. speglar og rúður, álf., spoilerkit. V. 890 þ. S. 662 4346.

BMW 730IA ‘91, ssk., ABS o.fl. Stgr. 300
þús. eða besta tilboð. S. 663 7434.

WW Polo 1400, ‘96, ekinn 110 þ. 5
dyra. Sumar- og vetrardekk. Kr. 240
þús. stgr. Uppl. í síma 692 3096.

Mitsubishi Lancer árgerð 1991. Rauður.
Keyrður 188.000 þús. Nýskoðaður og
mikið endurnýjaður. Verð 130.000 kr. S.
690 7955.

Toyota Yaris Luna. 1300 vél, árg. 2002,
ekinn 41 þ. km. 5 gíra, beinsk. S. 893
5201.

Til sölu Toyota Corolla Special Series
‘94 ekinn 140 þús. sjálfsk., sk. ‘06,
smurbók frá upph., MP3 spilari. Toppeintak. Verð 320 þ. S. 663 6633.

Til sölu Volvo 740 árg. 1988 skoðaður
‘05 í góðu standi. Verð 75 þús. Sími 552
6125.

Gullmoli! Saab 96 árg. ‘74. Ótrúlegt eintak í toppstandi! Verð 490 þ. S. 899
6916.

Tveir góðir Sunny ‘93 ek. 199 þ. á 140
þús. og BMW 316 ‘88 ek. 116 þ. á 160
þús. Báðir skoðaðir ‘06 og í besta lagi.
Uppl. í s. 694 8212.

Renault Clio árg. ‘99. 3ja dyra, bsk., ekinn 73 þ. km. Reyklaus, einn eigandi,
sumardekk á álfelgum og vetrardekk á
felgum. Verð 590 þús. Uppl. í s. 699
7330.

Subaru Impreza 1.6, 07/’97, 4x4,
hátt/lágt drif, CD, nýsk. án athugasemda.
Bíll í góðu lagi. Listaverð 400 þ. tilboð
280 þ. Uppl. í s. 862 4097, Ragnar.

250-499 þús.

Mitsubishi Lancer árg. ‘91. Vel með farinn og eyðir litlu. vetrard. fylgja og CD.
Sk. ‘06. Verð 110 þ. S. 861 1920.

Subaru Legacy 2.0 GL árg. ‘00 ek. 137
þús. Ál og stálfelgur á heilsársdekkjum.
Mjög vel með farinn bíll. Þarf að seljast.
Verðhugmynd 970 þús. Uppl. í s. 899
5624.

Til sölu Honda Accord ‘94, 2.0i, ssk. 16”
álfelgur, spoiler, geislaspilari, nýsprautaður. Verð 390 þús. S. 868 3069.

Til sölu Subaru Legacy árg. ‘92, ekinn aðeins 141 þús. Verð 250 þús. S. 697 9486.

L300 4X4, árg. ‘91, uppt. gírkassi, gott
ástand. Verð 190.000. Uppl. í s. 824
8903.

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

Nissan Almera árgerð ‘97 sjálfskiptur
ek. 104 þús. Aukadekk á felgum. Ásett
verð 320 þús. Upplýsingar í s. 894 0993
& 864 0198.

Renault 19 árg. ‘95. Verð 50 þús. S. 690
4207.

0-250 þús.

Daewoo Nubira ‘98 st., sjálfsk. Vél
2000, ekinn 107 þús. Uppl. í s. 664
1675.
VW Golf árg. ‘97, grænn, GL 1600, ek.
108 þús. Sk. ‘06, í toppstandi. 340 þús.
S. 867 8029.

Nissan Sunny árg. ‘92, 4 dyra, ek. 102
þús. Sjálfsk., rafm. í rúðum, samlæsing.
Verð 170 þús. S. 897 5152.

Eðalvagn, Sonata ‘97, sjálfsk, ekinn 127
þ. nýsk. verð 300 þ. Uppl. í síma 845
6145.
Gokart keppnisbíll til sölu. Uppl. í s. 690
5875.

Toyota Touring til sölu árg. ‘94 selst á
320 þús. Upplýsingar í s. 868 2122.

130 þús. stgr. Til sölu Renault Clio ‘97, ný
tímareim, rafgeymir og fl. Uppl. í s. 846
0347.

Nissan Sunny SR 1600 árg. ‘95, ekinn
157 þús. Nýlega skoðaður. Vel með farinn bíll. Verð 260 þús. S. 862 9079.

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

BÍLAKJARNINN /

Breiðhöfða

Stórmarkaður með notaða bíla
Sími: 567 2277

Sími: 588 0700

Sími: 587 7777

Sími: 551 7171
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Óska eftir góðum bíl á verðbilinu 50100 þúsund. Uppl. í s. 695 7138.
Óska eftir Dodge Aries, Plymouth eða
sambærilegum amerískum bíl sk. ‘06.
Uppl. í s. 849 6928.

Corolla ‘02 ek. 111 þús. km. Verð 950
þús. Sími 661 8852.
Konubíllinn er BMW 318 ‘97 Góð
fjöðruun, Sportinnrétting. Hreinn lúxus
að keyra. Vel með farinn, ekkert ryð. Fer
langt undir listaverði. Uppl. 823 5227.

Toyota Avensis Wagon 1.8 sjálfsk. Ek. 76
þ. km, sumar- og vetrardekk á felgum.
Áhvílandi milljón. Er til sýnis á Aðalbílasölunni 551 7171.

2 góðir, Renault Megane Scenic
10/1999 nýsk., ekinn 217 þ. Verð aðeins 550.000, einnig Opel Zaphira árg.
07/2000, ek. 79 þús. Áhv. ca 800 þús.
Verð 1.090 þús. Uppl. í síma 896 8838
& 891 8390.
Mazda 323F dökkblár. Sparneytinn og
góður bíll. Reyklaus. Einn eigandi. Verð
930.000. Upplýsingar í síma 895 1449.

M. Benz C36 AMG

Glæsilegur bíll í toppástandi með öllu,
280 hp, þjónustubók frá upphafi! Verð
1.800 þ. stgr. S. 847 6196 Siggi.

Mitsubishi Outlander 4x4, 2004. Ek. 23
þús. Dráttarkúla, geislaspilari, samlæsing, rafmagn í rúðum, beinskiptur. Verð
2.200.000,-. Engin skipti. S. 862 9642.

Nissan X-Trail jepplingur, nýskr.
07/05/03, ek. 49 þús. Sóllúga, leður á
sætum, dráttarbeisli. Vel með farinn.
Verð 2,2 milljónir. Uppl. í s. 895 9832.

Hvítur Galloper, árg. 1998 til sölu. Ekinn
126.000. 33”dekk. Gott verð gegn staðgreiðslu. Uppl. í síma 893 9806.

Óska eftir bíl, helst ekki eldri en ‘93 á 0150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl.
í s. 691 9374.

Jeppar

Toyota Rav 4 árg. 8/2000 til sölu.
Sjálfsk., 4x4, 3ja dyra, ný dekk, ek. 80 þ.
km. Ásett 1.500 þ. Tiboð 1.250 þ. S.
695 9131.
GMC Sierra diesel ‘95, ek. 340 þús.
Ásett verð 900 þús. Nánari uppl. gefur
Bílas. Vesturl. eða í s. 692 8805.

Subaru Legacy st. ‘99. Ssk, ek. 129 þ. V.
890
þ.
Sjá
www.simnet.is/ipg/Subaru.htm S. 892 5157.

Skoda Octavia Turbo

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

Toyota Yaris T-sport 2005 ekinn 5.500.eins og nýr. verð 1.500.000.- Möguleiki
á yfirtöku á bílasamningi. S. 660 5913.

Skoda Octavia Ambiente dísel nýskr.
8/’05, ek. 2.300, 6 þrepa ssk., dr.krókur
o.fl. Listaverð 2.270 þ. Ásett verð 2.170
þ. Engin skipti. S. 896 3889.

BMW 325 árg. ‘94, ek. 172 þús., CD og
GSM. Vetrardekk á felgum fylgja. Verð
650 þús. Uppl. í síma 847 3786.

Til sölu VW Golf árg. ‘99, e. 118 þús.,
ssk., vel með farinn. Verð 670 þús. Yfirtaka á þægilegu láni. Uppl. í s. 662
3146.

Frumsýning í Hagkaup Smáralind.
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Commandor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný 2006
hönnun. Nánari upplýsingar á www.islandus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

MMC Pajero long V6, skr. 10/’03, ekinn
33 þús. Algjör gullmoli. Hiti í sætum,
leðuráklæði, álfelgur, dráttarkúla, topplúga, ABS hemlar, CD, loftkæling, innspýting, CD magasín. Bílalán, 17” felgur.
Uppl. bilahusid.is s. 421 2808 Njarðvík.

Til sölu Peugeot 406 hvítur station diesel HDI, kom á götuna 11/2002, mjög
fallegur og vel hirtur bíll. Tjónaður að
framan. Verð 850 þús. S. 894 2009.
BMW 325 árg. ‘95, ek. 205 þús. Verð
650 þús. Uppl. í s. 869 9762.

Til sölu Nissan Patrol GR Elegance árg.
2004 ekinn 37 þús km, gullfallegur bíll.
Verð 4,2 milj uppl. 862 2994.

Lexus IS 200 Sport árg. ‘02, 2000cc,
ABS hemlar. Álfelgur(17”), Low profile,
fjarst. saml., CD magasín (6 diska), glertopplúga, kastarar, litað gler, loftkæling,
rafmagn í öllu. Veltistýri, þjónustubók,
leður/escane sæti, krómpúst. Ek.
96.000 km. Verðtilboð 1.850 þ. stgr. S.
869 0138.

Til sölu Landrover Defender árgerð
2000. Breyttur, á 38 tommu dekkjum,
spil, loftlæsingar framan og aftan. Stór
farangursgrind, GPS, sími o.fl. Tilboð
2.800.000 s. 561 6010.

Musso árg. ‘98, ek. 108 þús. Leður,
dráttarkúla, sjálfsk., filmur. Helgartilboð
799 þús. Uppl. í s. 898 1836.

1-2 milljónir
Toyota Land Cruiser 100VX diesel, ekinn 106 þ. Skr. 07/00. M. öllu nema sóllúgu. Dr.krókur. Ás. verð 4.1 millj. S. 898
0264.

Skoda Octavia

Honda Accord árg. ‘04, ek. 30 þús. verð
1.890 þús. Toppeintak. S. 616 6618.

Nýskr. 09/’04, 2.0, 5 dyra, 5 gíra, Elegance innrétting, ek. 21 þ. Verð 1.490
þús. Uppl. í s. 896 6841.
30 þús. út + yfirtaka á láni. Ford Fiesta
‘04, ekinn 22 þús. Sjálfskiptur. Afb. 24
þús. á mán. Uppl. í s. 698 9991.

2 milljónir +

Frumsýning í Hagkaup Smáralind.
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Commandor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný 2006
hönnun. Nánari upplýsingar á www.islandus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com
Grand Cherokee Limited Special Edition árg. 2004, ek. 25 þ m. Verð 3.900
þús. S. 660 4110.

Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Splúnkunýjir Explorer
frá kr. 3.290.000, Jeep frá kr. 3.340.000.
Næstum nýjir 2005 bílar undir 3 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 www.islandus.com

MMC Pajero 2800 túrbó dísel, ssk., árg.
‘98, nýyfirfarinn og skoðaður. Dr.krókur,
CD, fajrast. læsingar. Smurbók frá upphafi. Ek. 200 þús. Toppeintak. Verð
1.380 þús. Áhv. 1 milljón. Uppl. í s. 487
5838 & 892 5837.

VW Golf Highline 1600 árg. ‘02, ek. 98
þús. 5 dyra. Verð 1.290 þ. S. 898 6075.

Til sölu Skoda Octavia RS 1.8 turbo
árg.’02, ek. 80.000. Verð 1.600.000,
skipti möguleg. S. 898 5670 Halldór.

MMC Galant ‘02, ek. 64 þús. km, 17”
felgur, ssk., filmur o.fl. Ásett 1.730 þús.
Skoða skipti á Ski-doo Rev. Uppl. í s.
691 1815.

Honda Accord exec, 2.4i, árg. ‘04, ek. 79
þús., leður, toppl., krókur, 18” f., ofl. ofl.
Verð 2.650 þús. Áhv. 2 m., ath. sk. ód. S.
663 5237.

Nissan Patrol dísel árg. 1992, nýyfirfarinn og skoðaður, skipti koma til greina
á jeppa eða fólksbíl helst sjálfskiptum.
Uppl. í s. 487 5838 & 892 5837.

Chevrolet Trail Blazer 4,2 L. Árgerð
2002. Ekinn 43 þ. m. Verð 3.290.000.
Lán 2.540 þús. Uppl. í síma 822 3001.
Ath skipti.

Ford Lariat 350, 2005. Gullfallegur, 35”.
Ásett verð 4.780 þús. S. 897 8680.
Grand Cherokee ‘96. Ek. 130 þ. Leður,
rafm. í öllu, aksturstölva, dr.kr., CD, álf.,
þjófavörn, air cond., nýl. loftbóludekk.,
HI-clone, KN loftsía. Verð 990 þ. S. 660
0029.

Hyundai Trajet dísel 10/2004, ek. 23
þús. Leður, húddhlíf, álfelgur, er eins og
nýr. Ásett verð 2.500 þús. Uppl. í s. 659
0300.

Topp eintak. Starex 2001, ekinn 104
þús. Naglar, 4wd turbo interc, dísel.
Krókur. 2.050 þús., skipti nei. S. 843
1819.

Toyota Land. VX90 33”, ‘97, ek. 280 þ.,
disel. Topp bíll. Ath. skipti á ód. S. 861
8050.

Nissan Terrano II árg. 03/04/01, dísel,
ssk., ek. 150 þ., dr.kr., toppl., 6 diska CD
magasín, rafm., fjarst. saml. Gullfallegur
bíll og vel með farinn. Skipti koma til
greina á dýrari eða ódýrari. Uppl. í s.
487 5838 & 892 5837.

Til sölu Range Rover 4,0SE árg. ‘99, ekinn 86 þús. km. Verð 2.650 þús. Áhv. 1
millj. Uppl. í s. 659 8757 & 896 5406.
Hyundai Trajet 7 manna, árg. ‘02, ekinn
65 þús. Dráttarkrókur, sk. ‘07. Ásett verð
1480 þús. Uppl. í s. 846 4079.

Toyota Avensis ekinn 26.000, 16” álfelgur, sumar- og vetrardekk, verð
2.090.000 kr nánari upplýsingar í S.
861 9640, Jón Bjarki.

Galant ES, árg 2005. Sj.sk ek.10.000
km. Bíllinn er með nýju útliti Galant og
er einn fárra ef ekki sá einni á götunni í
dag. Verð 2.900.000. Uppl. í s. 867
3738.
M. Benz C230 kompressor sport 2005,
ek. 16 þús. Allir mögulegir aukahlutir.
Verð 4.850 þ. Ath skipti. Nánar á
benzkompressor.blogspot.com s. 848
0944 Hávarður & 866 6499 Maggi.

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

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

Bílar óskast

Kia Grand Sportage 2002, ek. 43 þús.
beinsk., verð 1.490 þús. Lán 900.000,
18 þús á mán. Uppl. í s. 822 3001
Pajero, V6 3000, árg. ‘92, ekinn aðeins
197 þús., bensín, sjálfsk., sóllúga, rafmagn í rúðum, heilsársdekk, dráttarkrókur, útvarp/CD. Vel við haldið. Verð
420 þús. stgr., engin skipti. Steindór,
sími 840 3232.

0-150 þ. staðgreitt, helst ekki eldri en
‘95, má þarfnast lagf, eða skoðunar. S.
659 9696.
Óska eftir bíl fyrir allt að 140 þús. Sk.
‘06, Helst Ford Escort. Stgr í boði. Uppl.
í síma 846 2011 & 866 4414.
Til sölu mjög vel með farinn Skoda
Oktavia, árgerð 2001, ekinn 73.000.
Áhvílandi ca. 400.000, tæplega 15.000
á mánuði. Ath. skipti á ódýrari. Upplýsingar í síma 861 0228.

Til sölu Subaru Legacy árg. ‘05, ekinn
12 þús. Glæsilegur bíll með öllu. Uppl. í
s 868 3512.

Bíll óskast á 100-150 þús. Þarf að vera
í góðu standi og með skoðun ‘06. Sími
868 0068.

Til sölu MMC Pajero árg. ‘91, ek. 220
þús. Verð 150 þús. Uppl. í s. 897 7164.

ÞJÓNUSTA

Til sölu Land Cruiser ‘88, 44” breyttur,
læstur að framan og aftan, gormar að
aftan. Ásett 1.200 þús. S. 868 6329.
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Sendibílar

Húsbílar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Toyota Landcruiser diesel árgerð 1985
ekinn 535 þ. km. Verð ca. 400 þ. Á
sama stað 4 nagladekk á felgum undir
Nissan Primera. Uppl. í s. 617 1359.

Toyota Land Cruiser 90GX. 0900, ek.95
þús. 33”, ssk, diesel, dráttarkúla. Uppl. í
s. 867 5878.
Kia Sportage árg. ‘01, ný tímareim, dekk
o.fl. Sparneytinn, 4x4 bíll. Bílalán. Tek
ódýran uppí. S. 695 0443.
MMC Pajero Sport árg. ‘00 ekinn 112
þús. sjálfskiptur til sölu. Verð 2.390 þús.
Upplýsingar í s. 695 2264.

Lincoln Navigator Ultimate með öllu,
skrán. nóv. ‘04, 7 manna, 300 hest. Nýr
7.5 m., ásett 5.950 þ. Ef stgr. þá selst
hann á innflutningsverði sem er lágt. S.
840 3425.

Traustur sendiferðabíll!

Isuzu NPR, 3,9 dísel, Direct injection.
Góður og vel með farinn bíll með góðan kassa og 1,5 tonna lyftu. Sparneytinn og öflugur vinnubíll. Verð aðeins
1.480 þús. Allar uppl. í s. 861 6660.

Til sölu Econoline ‘86 innréttaður. Uppl.
í s. 820 1132.
Til sölu tveir snúningar í stóla í framsæti
húsbíla. Uppl. í s. 472 1354 eða 867
5841.

Mótorhjól
Flott fatasending
Skarthúsið

Fornbílar

20 % haustafsláttur í dag
Lene-Bjerre, Bæjarlind 6

Hópferðabílar

Hjólbarðaskipti.
Gúmmívinnustofan Skipholti_35
Suzuki GSX-R 1000 ‘01, ekið 5.000 km.
Verð 1.090 þús. Hrafn s. 856 5707.

Ford Thunderbird árg. 1959. Viltu eiga
þann langflottasta? Hann getur orðið
þinn. Skoða ýmis skipti. uppl. í síma
844 4425.

Pallbílar
MAN 35+1 árg. ‘95, ek. 370 þ. og VW LT
15 manna árg. ‘97, ek. 310 þ. Báðir mikið endurnýjaðir, gott verð. Uppl. í síma
896 8212.

Frábært eintak af LC 80 VX TDInt ‘94,
ek. 202 þús. 33”, 8 m, ssk., toppl., krókur, 100% læs., ABS, CD o.fl. 694 4343.

Ljósaperur
Glóey – Ármúla
Dúnúlpur, hettukápur
Laxdal – Laugavegi

Til sölu Toyota 4runner árg. ‘90, 38”
breyttur. Verð 250 þús. Suzuki Fox árg.
‘85, 38” breyttur, verð 100 þús. Uppl. í
s. 899 4096.

Til sölu VW LT 35 4x4 Iglhaut aldrif árgerð 1999. Uppl. í síma 661 8710.

MMC Pajero ‘99 2.8 TDI. Ekinn
140.000, ssk, tveir eigendur. Verð 2,2 m
ath. ýmis skipti Uppl. Gunnar 824 8407.

Upplyfting í kvöld.
Kringlukráin

Dual Sport Kawasaki KLR 650 árgerð
2003, verð 490 þ. Tank, hliðar og afturtöskur
fylgja.
S.
822
2209
www.bergmaster.net

Ríta auglýsir
20% haust-afsláttur í dag.
Ríta Bæjarlind- Ríta
Eddufelli.

Toyota Land Cruiser 90VX. 04/2000.
Ekinn 112.000, ssk, disel, ný heilsársdekk, dráttarkúla, filmur, cruise control.
Ásett Verð 2.670 þ. Engin skipti S. 864
7765.

Trooper ‘99 3.0 TDI ekinn aðeins 85 þ.
km. 33”, stigbretti, kúla, GPS o.m.fl. Verð
1.820 þ. Uppl. í s. 663 0710.

Izuzu Crew cap. árg. ‘98, ekinn 166 þús.
km. Vel með farinn. Verð 1.050 þús.
Gott stgr.verð. S. 861 3583.

MAN 27-464 6x6. Árgerð 2000. Ekinn
176.000. Með öllum snjóbúnaði og
undirtönn. Uppl. 451 1111 & 899 3500.

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

Nissan Patrol Elegance ‘01. 38”. Ekinn
70 þús. Tilboð 3.3 m. stgr. Uppl. í s. 893
7374.

Fjölnota

Til sölu Scania 143 með krógheysi,
dráttarstól allt fest með hraðfestingum
einnig 20 tonn m krana 5 í glussa, spil,
fjarsetering, krabbi, rótor, grjótkló og fl.
Ath. ýmis skipti. Uppl. í síma 894 7081.

Ringo innihurðir, nýr sýningarsalur.
Egill Árnason Ármúla.

Explorer árg. ‘91 ek. 197 þús., 2ja dyra,
nýsk. án athugasemda, smurbók,
uppt.skipting o.fl. 31” dekk. Toppbíll.
Verð 280 þús., skipti möguleg á ód. S.
693 0093.

Gómsætt og gott. Þýskir
dagar.
Guðna-Bakarí Selfossi

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

Kjúklingapíta.
Pítan Skipholti.

Yfirhafnir í miklu úrvali.
Debenhams.

Hunar og steik.
Rauðará.

Tvöfaldur pottur stefnir í 7
milljónir.
Lottó.

Fræðslumorgun í Hallgrímskirkju sunnudag kl.
10 „Uppeldi og frelsi í
neyslusamfélagi“. Dr. Vilhjálmur Árnason flytur erindi.
Hallgrímskirkja.

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

Ford F250 Lariat Fx4, árg. ‘04 til sölu.
6,0L, dísel, ssk., leður, Leer hús, húðaður pallur omfl. Ek. 16 þ. km. V. 3.850 þ.
Tilboð 3.500 þ. S. 565 7107 & 840
7023.

Hljómsveitin Logar í
kvöld.
Klúbburinn við
Gullinbrú.

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

Kranabíll MB 4148 8x4 árg. 2000 með
86tm Effer 8 í glussa. Getum útvegað
þennan bíl ásamt fl. vörubílum, vögnum og tækjum. Heiði Vélahlutir S. 534
3441.

Til sölu Dodge Ram 2500 árg. ‘96, dísel,
pallbíll, 35” dekk. Verð 1.200 þús. Uppl.
í s. 863 4521 & 565 4521.

Til sölu Volo F16 árg. ‘92 til niðurrifs,
einnig varahlutir í Volvo FL10. Uppl. í s.
698 2520.

Sunnudagur í
Hallgrímskirkju.
Fræðslumorgun klukkan
10.
Messa og barnastarf
klukkan 11
Kvöldmessa klukkan 20
Hallgrímskirkja.
Grænmetispíta.
Pítan Skipholti.

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.

Man 41.410 8x6 árg. 11/2002 135 þ.
km., hálfpípupallur. Getum útvegað
þennan bíl ásamt fl. vörubílum, vögnum og tækjum. Heiði Vélahlutir S. 534
3441.
Til sölu varahlutir í Volvo F - 16 árg.’90,
Scania 141 árg.’81, Scania 142 árg.’88,
Iveco Turbo star árg.’86, Iveco 26-321
árg.’84, Icarus steypubíll árg.’84, MAN
26-361 árg.’86, Volvo FB-88 árg.’72-74,
Dragskófla (krani) með öllum búnaði
árg.’68, vörubílspallar, gámaheysi, malarvagnar, snjóblásari, vagnar smíðaðir
úr vörubílsgrindum einnig varahlutir í
ýmsar aðrar gerðir vörubíla. Uppl. í s.
893 4880 & 849 9536

Nuddpottar á tilboðsverði.
Egill Árnason Ámúla

Allt fyrir baðherbergið.
Egill Árnason Ármúla.

Buffpíta.
Pítan Skipholti.

Til sölu Yamaha Dragster 2005, ekið
1000 km, sem nýtt. Verð 1.050.000stgr. Upplýsingar í síma 896 6283.

Kápur fyrir veturinn.
Debenhams.

Þýsk brauð og kökur.
Guðnabakarí Selfossi.

Opið í dag frá 9 til 3
Gúmmívinnustofan Skipholti.
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

Opið til sex um helgar.
Ikea.

Upplyfting í kvöld.
Kringlukráin.

Glæsilegt flísaúrval.
Egill Árnason Ármúla.

135 þ.! GY200 Enduro hjól ek. 60 km.
Selst vegna flutninga. Uppl. í s. 820
7552, Toggi.

Yfir hundrað tegundir af
parketi.
Egill Árnason Ármúla.

Kalkúnapíta.
Pítan, Skipholti.

Rýmingasala.
il Tucano, Tryggvagötu.

Til sölu Rumbel Bee 4X4 árg. ‘04 ef viðunandi tilboð fæst, eina eintakið á
landinu og einn af 1000 sem framl.
voru í fyrra. Uppl. í s. 892 1524.

Flott fatasending.
Skarthúsið.

Þýskir dagar.
Guðna-Bakarí Selfossi.

Hittu Microsoft á Nordica
dagana 4 og 5 október.
Skráður þig strax á
Microsoft punktur.is

Til sölu v. fl. GY200 enduro hjól, ek. 60
km, á aðeins 130. þ. stgr. Uppl. í s. 820
7552.

Hágæða amerísk rúm.
Rekkjan Skipholti 35

Rýmingarsala í Sigtúni.
Allt á að seljast.
Blómaval.

Vörubílar

Er með Patrol ‘94, 35”, keyrðan um 40
þús. á vél. Óska eftir pallbíl 250/2500350, er með um 1,5 m á milli. Helst
með 10 feta palli. Upplýsingar í síma
820 6452.

Barnamyndatökur og tilboðsmyndatökur í október.
Ljósmyndastofan Mynd
Hafnarfirði -Ljósmyndastofa Kópavogs.

Suzuki GSXR 750 árg. ‘91-’92 hjól í
toppstandi. Nýtt í kassa og fl. Verðhug.
350-400 þ. S. 862 5584.

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.

Yamaha TTR 125, árg. ‘05 til sölu. Mjög
lítið notað og vel með farið. Ekið ca. 1520 tíma. Uppl. í síma 690 4592.
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Coleman Sedona 10 feta árg. 2003 til
sölu. Lítur út eins og nýtt. Trumatic
E2400 miðstöð, sólhlíf og ísskápur.
Ásett verð 990 þ. Haustverð aðeins 790
þ. S. 695 9131.

12” Prime álfelgur undan Toyotu til sölu
á góðu verði. Sími 897 1039.

Flug

4 stk. dekk 35” DC á álfelgum 5 gata til
sölu. S. 565 8592 & 895 0015.

Rockwood Ranger fellihýsi 8 fet, árg.
‘99, verð 470 þús. Til greina koma skipti
á Camper fellihýsi. Sími 866 2437 &
861 7324.
Til sölu Ducati ST2 árg. ‘04 með hliðartöskum gott eintak. Uppl. í s. 892 1524.

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

Tjaldvagnar
Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is

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

Trygano Odyssee árg. 2003 mjög lítið
notaður. Ásett verð er 450 þús. Uppl. í
s. 820 5861.

Honda CBR 954RR árg. ‘02 ekið 11 þús.
Rautt og svart. Verð 1 millj. Uppl. í s.
690 1532.

Tek tjaldvagna í geymslu á Suðurlandi
um 30 km frá Reykjavík. Uppl. í s. 894
3031.

Til sölu Honda CRF 250X árgerð 2004.
Verð 620 þús. Upplýsingar í síma 659
8757.

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

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.
Nýrifnir Trooper ‘99, Legacy ‘97, Impresa
‘00 og Astra ‘98, Rav 4 ‘01, Bílaverkstæði Birgis. Ólafsfirði. S. 893 7203.

Vinnuvélar

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

Fjórhjól

Til sölu vél og skipting og fleira úr Benz
409D einnig ýmsir varahlutir úr 814 og
1417 Benz . Einnig kerrugrind fyrir flutningabíla. Uppl. í s. 898 4044.
Óska eftir varahlutum Hyndai Accent
‘98. Uppl. í s. 691 7306.

Sumoto JH250ST-2 árg. ‘05, lítið ekið.
Verð 250 þús. Uppl. í síma 861 0020.

Fóðraður og mjög góður í BC skálum kr.
1.995,- frábærar buxur í stíl kr. 995,Misty, Laugavegi 178, 105 Reykjavík
sími 551 3366. Mælum og veitum faglega ráðgjöf. Opið kl. 10-18 mán-fös &
kl. 10-14 lau.

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

Bílaleiga
Frumsýning í Hagkaup Smáralind.
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Commandor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný 2006
hönnun. Nánari upplýsingar á www.islandus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Keyrt 0 km! Nýtt Yamaha Grizzly
660FWA 4X4 frábært vinnuhjól, kostar
nýtt 1.077.000 en fæst á góðu verði.
Ath. öll skipti 6935053

Hasso Ísland. Ertu að flytja? Höfum til
leigu ýmsar stærðir af sendibílum sem
henta þér, á verðum sem koma á óvart.
Síminn er 555 3330 Hasso Ísland

Bílaverkstæðið Skúffan

Hjólbarðar

Til sölu tvö ný Bombardier hjól, Baja
DS650X og Traxter XT Uppl. í s. 892
1524.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.
Síðustu sýningareintök af nuddklefum
og baðkör. Fæst með góðum afslætti.
Erum enn með tilboð á sturtuklefum.
Ný sending af flísum. Gott verð. Húsheimar, Lækjargötu 34 Hafnarfirði. S.
553 4488.
Fullkomið heimabíósett. 2 stórir framhát., 2 bakhát. á stöndum, 1 miðjuhát.,
1 stórt bassabox. Selst allt á 40 þús.
Langt undir markaðsverði. S. 696 9813.

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

Bombardier Rotax 650,árg.2004. Lítið
keyrt. Mjög gott hjól. Uppl. í s: 6963304.

1000 kr. Tilboð!!!

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

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

Til sölu

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

Ekkert Bruðl!

Vélsleðar

Nýr 6 manna pottur 1200L, legub., gert
ráð fyrir nuddi. Uppl. í síma 869 6696.
Til sölu 2 gangar af 15” BMW stálfelgum, 5 gata. Annar með Good Year sumardekkjum og hinn með lítið notuðum
Bridgestone Blizzak loftbóludekkjum.
Einnig 15” BMW koppar til sölu. Selst
fyrir lítið. Upplýsingar gefur Stefán í
síma 868 9295 eða spartakus@simnet.is.

Bátar

Til sölu Ford V8 Clevlander mótor, á
sama stað óskast einnig keypt Queen
Size rúm. S. 695 7959.
Hjónarúm til sölu 3 ára rafmagnsrúm
2x90x2m með heilsudýnu frá svefn og
heilsu, uppl. s 897 9448.

Polaris XC600 Árg ‘00. Mjög vel með
farin, aðeins 2 eigendur. 32 mm belti
neglt, gasdemparar. Verð 360 þús.
Uppl. í síma 899 1144.

Til sölu dragnótar og netabáturinn Guðlaug SH 345 SK 1611. 28,91 brl. ásamt
eftirfarandi aflahlutdeild, þorskur:
0.0064161, ýsa: 0,0488132. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 897 4838 & 852 3877
Arnar.

Kerra til sölu 1.20x2.20 opin að aftan
og framan. Hentug fyrir hvað sem er.
Fæst á góðu verði. Sími 847 3196.

TIl sölu 4ra tonna plasttrilla, allur búnaður, nýtt haffæri. Uppl. í s. 899 2848 &
854 9260.

Poolborð óskast

8” og með tilheyrandi ljósum. Uppl. í
síma 659 1722.
Vel með farið Coleman Cayenne árg.
‘00 til sölu. Upphækkað, sólarsella, útvarp, heitt og kalt vatn, skyggni og fleira.
Geymsla í vetur getur fylgt með. Til
greina kemur að skipta á nýlegu hjólhýsi. Uppl. í s. 894 0063.

Ýmislegt til sölu!

Til sölu vínrauður 6 sæta leður hornsófi.
Verð 45 þús. 4 stk. 32” BfGoodrich
heilsárdekk á felgum lítið notuð. Golf
‘95 1.4 með ónýtum gírkassa. Ek. 130
þús. Verð 50 þús. Uppl. í s. 898 9789.

Til sölu 18 tommu AMG Benz felgur og
dekk, á sama stað óskast 17 tommu
felgur og dekk. Uppl. í síma 894 2097.

Óska eftir 33” dekkjum. Upplýsingar í s.
898 8689.

Skilsö 975

Til sölu glæsilegur skemmtibátur. Uppl.
í s. 893 6109 eða á www.snarfari.is
(vélbátar)
12 feta vatnabátur, 50 hö utanb.mótor,
á kerru. V. 600 þ. S. 696 9934.
Til sölu 23 feta plastbjörgunarbátur
með tvöföldum botni (flot) vél 100 hö,
beinn öxull í skrúfu. Verðtilboð. Uppl. í
s. 892 8825.
Til sölu beitningaraðsaða á Grandanum, 6 beitningarborð og 2 frystar.
Einnig 70 tómir línubalar, 4 tölvurúllur
og lítil fiskikör. S. 848 6904.

Til sölu Whirlpool þvottavél, selst ódýrt.
Uppl. í s. 867 6362.
Barnavagn með burðarrúmi og loftdekkjum, skiptitaska fylgir. Einnig göngurgrind og ömmustóll. S. 865 8553.

13” nýleg vetrardekk á felgum. Passa
undir MMC og Hyundai. verð 12.000 kr.
S. 893 5201.
Óska eftir vetrardekkjum á Suzuki
Grand Vitara, helst á felgum. Uppl. í
síma 897 1552.

Til sölu við Laugarvatn 4,8 m. Hobby
hjólhýsi m. nýju fortjaldi, nýr sólpallur
ca 40 fm og nýtt bjálkahús 5,4 fm. Gróið land, vatn og rafmagn. Uppl. í s. 567
3711 & 894 2133.

Fellihýsi

Til sölu upphlutssilfur, myllur o.fl. Einnig
3ja sæta svefnsófi. S. 663 8071.

Til sölu lítið notuð nagladekk á felgum
undan Golf, 195/65-15. Uppl. í síma
899 4992.

Hjólhýsi

Tec Travel King 460 TDF ársgamal selst
ódýrt. Sími 848 4820.

Til sölu notaðar álfelgur 195-65-15
undan VolksWagen Golf. Upp í s 698
3540
4 stk. 33” vetrardekk á 6 gata felgum
undir Pajero og sambærilega bíla til
sölu. Uppl. í s. 899 7807.

Polaris ProX 2 árg. ‘04, ek. 1200, nýtt 44
mm belti, rafstart, bakkgír. Polaris ProX
árg. ‘03, ek. 1100, 38 mm belti, brúsagrind. Uppl. í s. 898 4988.

Kerrur

Þvottavélar

Til sölu 3kg, 5kg og 9kg þvottavélar og
barkalaus þurrkari. Tökum bilað upp í.
Sími 847 5545.

ÞJÓNUSTA

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

netlager.is

Íslenskt E-bay. Þarftu að selja? Viltu
kaupa? Auglýstu frítt á netlager.is
Nýtt eikarrúm með áföstu náttborði,
104x200. S. 696 6759.
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Hjónarúm 150x200, teppi+ náttborð,
spegill á vegg. S. 847 6812 & 562 3770.

ATVINNA

Húsaviðhald

Mjög gott verð! Peningaskápur á hjólum til sölu. H. 75 cm. S. 899 6089.
Vandað borðstofuborð, stólar, hjónarúm, sófi, sjónvarp og fl. Uppl. í s. 863
0034.

Óskast keypt

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

Heilsuvörur

Óska eftir að kaupa notaða stimpilklukku. Uppl. í s. 698 6761.

Heimilistæki
Fallegt brúnt leðursófasett til sölu
3+3+1. Lítur mjög vel út. Verð 60 þús.
Á sama stað er Bastvagga til sölu. Verð
6 þús. S. 846 4079.
Stækkanlegt eldhúsborð með 4 stólum
selst á 5-10 þús. Upplýsingar í síma 845
7588.
Gott sófaborð stærð 140x80. Upplýsingar í síma 899 7587.

Sportlegu Heilsuskórnir

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

Hljóðfæri
Óska eftir að kaupa notað píanó, ekki
rafmagns. Uppl. í síma 863 9094.
Antik Píanó frá Brodrene Hals, vel með
farið og ný uppgert til sölu. Uppl. í s.
848 3700.
Til sölu Young Chang píanó. Mjög fallegt og vel með farið. Upplýsingar í
síma 864 3119.

Tónlist
Vantar þig tónlistamenn í brúðkaupið,
jólahlaðborðið eða á skemmtistaðinn,
notaðu gigg.is

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.

Ýmislegt

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.
Tek að mér flísalagnir. Vönduð vinna.
Uppl. í s. 895 3308.
Getum bætt við okkur verkefnum í flísalögnum, parketlögnum, málningu og
öðrum viðhaldsverkum. Uppl. í síma
824 7587.

2 EOS 500 myndavélar, 28-80 og 3580. Einnig linsa 75-300. Allt lítið notað.
S. 821 2141.

Get tekið að mér allt almennt viðhald
og lagfæringar á íbúðarhúsnæði, flísar parket. Skoða allt. Uppl. í s. 661 7986.

Gámar til sölu

Parketlögn - flísalögn - málun. Vönduð
vinna, tilboð. S. 892 9804.

2 einangraðir gámar, 40 og 20 feta til
sölu, í þokkalegu ástandi. Sanngjarnt
verð. Uppl. í síma 820 0051.
Til sölu hálfrar aldar sögufrægt portrett
af Guðmundi Kamban eftir Eggert Guðmundsson. Uppl. í s. 568 1217 eða í
chrystal95@cox.net.

Byggingameistari getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í síma 692 8930.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og viðgerðir. Uppl. í s. 893 6130.

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.
Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.
Þú getur það með Herbalife! Kaupauki
með pöntunum í sept. Edda Borg s.
896 4662.

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

Nudd
Tölvur
Tölvur

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

geimur.is

Ertu þreytt/ur í vinnunni? Skoðaðu þá
geimur.is

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

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

Til bygginga

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.
Er tölvan biluð? Komum á staðinn og
lagfærum. Viðurkenndir af Microsoft og
CompTia. 24/7 Tölvuþjónusta S. 823
2470.

Heilunarsetrið

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

Nýr 3ja sæta sófi úr Ikea. Verð 60 þús.
Uppl. í s. 661 7088.
Hjónarúm Queen size frá Svefn og
Heilsu til sölu. Tilboð. Uppl. síma 824
1052.
Sófasett 3+2+1. Grænt flauel. Lausir
púðar. Vel með farið. 15 þús. Sími 557
4703.
3ja og 2ja sæta sófar, grænir með pullum, sporöskujulaga stofuborð brúnbæsað og annað ferkantað, eldhúsborð
fyrir 2 stækkanlegt fyrir 6. 2 brúnar Billy
IKEA bókahillur. Uppl. í síma 669 9515.

Antík
Tveir gamlir rakarastólar til sölu. Uppl. í
s. 554 6097 & 861 2981.

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

Snyrting
Neglur og skraut. Vilt þú fá flottar náttúrulegar neglur. Aðeins 4.500 kr. S. 868
6027 Aldís.

Barnavörur

2 Chihuahua hvolpar til sölu. (Strákar)
1 loðinn og 1 snöggur. Ættbók og
heilsufarsskoðaðir, tilbúnir til afhendingar. Verð 100 og 130 þús. Uppl. í s.
565 4107 eða 699 2059.

NUTRO - 30 % afsláttur!

Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.
Þýskur Pointer (Vorsteh). Ættbókarfærðir frá HRFÍ. Uppl. í s. 864 1504.
Til sölu litlir fallegir Chihuahua hvolpar
með ættbók. Uppl. í s. 849 0540.
Shar-Pei hvolpar til sölu barngóðir
heimilis og vinnuhundar. Einnig gefins
Labrador-Boarder blendingar. Upplýsingar í síma 451 2931 & 892 4048.

Hreinræktaðir ísl. hundar

Til sölu íslenski hundurinn, 4 yndislegir
8 vikna hvolpar í boði. Ættbók HRFÍ.
Uppl. í síma 848 0847.
Hreinræktaður 3ja mán. Border Collie
hvolpur til sölu á gott heimili. Verð 20
þús. Uppl. í s. 861 3335.
Æðisleg brún Chihuahua stelpa loðin
og brúnn Chihuahua strákur, snöggur.
Tilbúin að fara á góð heimili. Uppl. um
verð og fl. í s. 693 4194 e. kl. 16.

Þjónusta

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

Garðyrkja
Innrömmun

Fyrir veiðimenn

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

Virðisaukalausir dagar

.Róbert Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12 sími 555 6688 www.robertbangsi.is
Til sölu kerrur og kerruvagn, vel með
farinn. Kerrupoki og regnslá fylgir. Uppl.
í síma 893 3088.

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

Túnþökur.

Dýrahald

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

Túnþökusala Oddsteins

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

Eldvarnarhurðir. Þrjár hurðir í stálkörmum til sölu, stærðir 80x200 sm. með
læsingum og hurðarpumpum. Verð 35
þús. stykkið. Uppl. í síma 511 4400.
Til sölu mótatimbur 1”x6” og 2”x4” lítið
sem ekkert notað. Selst á hálfvirði.
Uppl. í s. 898 4444.

Málarar
Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.

Búslóðaflutningar

Hjá Hirti, Innrömmun & Myndlist Suðurströnd 2, Bónushúsinu 170 Seltj. Sími
561 4256.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Vnnuskúr - geymsluskúr

Rúna spá - Tarot spá. Nornabúðin Vesturgötu 12. Uppl. og pantanir í s. 552 3540.

Verslun

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.
G.S. flutningar ehf. Getum bætt við okkur öllum tegundum flutninga. 10 ára
reynsla. Upplýsingar gefur Stefán í s.
821 1966.

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.

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

Námskeið
Námskeið fyrir bekkjarfulltrúa, stjórnir
foreldrafélaga og foreldraráð. Sjá nánar
á www.samfok.is

Spádómar

Til sölu mótaborð (doki) ca 220 m2.
2”x4”=550m, 3”x9”=12m. Uppl. í s.
894 0458.
Til sölu 8 fm einangraður með hillum.
Verð 150 þús. + vsk. Uppl. í s. 896
4999.

www.sportvorugerdin.is

Ökukennsla
Ökukennsla, akstursmat. Kenni á Opel
Vectra. sími 898 2833, Marteinn Guðmundsson.

Þrjár 4 mán. ísl. tíkur, örmerktar og
bólusettar, vilja góða eigendur. Verð
skv. samkomulagi. S. 865 9595.

Iðnaður
Parket til sölu! Eik natur 16 mm, stafaparket, niðurlímt, fullslípað. Með lakki
eða olíu. Verð 7500 á fm m/vsk. S. 847
1481.

Húsgögn

Hvolpar til sölu. 1 got , flatcoated redrivier hreinræktaðir. Uppl. í s. 863 1291.

Múrarar

Hestamennska

Tek að mér allar flísalagnir og múrviðgerðir. Fagmaður að verki. S. 845 8802.

Er hryssan fylfull? Prófaðu með Pregnamare Fylprófinu frá Ísteka. Fæst m.a. í
Hestar og menn & MR-búðinni. Dreifing. Parlogis hf.

Trésmíði
Selst ódýrt...Til sölu notað I.D.M kantlímingarvél. Uppl. í síma 897 1700.

Vel með farið 30 ára gamalt nýbólstrað
sófasett. Sófaborð fylgir með. Verð 50
þús. Uppl. í s. 893 4597.

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

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

Snyrtilega 90 fm penthouse-íbúð til
leigu í vesturbænum, leigist með öllu
innbúi. Íbúðin er laus frá áramótum.
Uppl. í s. 552 7573 & 899 7578.
Stúdíóíbúð til leigu í Vesturbæ Kópavogs frá 1. okt. Upplýsingar í síma 696
7898.

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

Óska eftir reyklausum kvk meðleigjanda, er í vesturbæ Kóp. Uppl. í s. 863
0379, Sigrún.
3 herb. falleg íbúð, gott útsýni. Leigist í
2 ár. Uppl. í síma 661 8756.
Til leigu stór 5 herbergja íbúð með bílskúr nálægt H.Í. Aðeins reglusamir
koma til greina. Uppl. í s. 867 3460.
3ja herbergja íbúð í Bökkunum. Laus
eftir 18. okt. Leiga 80 þús. á mán. S.
867 7519.
Til leigu í Kóp. 1 Herb. eldhús og bað,
með ísskáp, þvottav., rafm. + hiti. S. 863
0415.
Stúdíó, Fossvogur. Ca 30 fm, öll aðstaða
til staðar. Meðmæli. S. 557 5058 & 866
4754.

Húsnæði óskast
Reyklaus og reglusamur

Óska eftir 2. – 3. herb. íbúð í 101 eða
105. Reyklaus Skilvísum greiðslum
heitið. Uppl. S: 894 3927.
Húsasmíðameistari óskar eftir íbúð á
höfuðb.svæðinu, helst með bílskúr. S.
899 4958.
Smiður utan af landi óskar eftir herbergi eða einstaklingsíbúð í Hafnarf.
eða nágrenni. Reglusemi og skilvísar
greiðslur. S. 864 1504.
Ungt, reyklaust og reglusamt par, í námi
í Rvk., óskar eftir snyrtilegri íbúð frá og
með áramótum. Greiðslur í gegnum
greiðsluþjónustu. Sími 696 5041 Einar.
Mosfellsbær. Vantar 3-4 herb. íbúð á
leigu sem fyrst. Reglusemi og skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. í síma 898 7309
Elín. Eftir kl. 16.00.

SOS-Áríðandi-SOS

Húsnæði í boði

Herbergi eða stúdíóíbúð óskast strax.
Uppl. í s. 663 8397.

Fasteignir
Jörðin Austurkot Vantsleysisströnd til
sölu ásamt útihúsum. Í íbúðarh. eru 2
íbúðir. S. 869 5212.

Sumarbústaðir

Vantar þig góða vinnu?
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.

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.

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

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

Hrói Höttur Hafnarfj.

Óskum eftir starfsfólki í veitingasal.
Vaktavinna og hlutastörf. Æskilegur aldur 20-35. Uppl. á staðnum, Hjallahraun
13 í Hfj., og í s. 565 2525.

Vífilfell
óskar eftir að ráða starfsmann til
þess að stjórna framleiðsluvélum
fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að
geta hafið störf fljótlega.
Umsóknareyðublöð liggja
frammi í afgreiðslunni Stuðlahálsi 1. Nánari upplýsingar í
síma 525 2500.

energia óskar eftir
Starskröftum í eftirtalin störf:
Vaktstjóra, þjóna/þjónustufólk í
sal, matreiðslumenn/nema og
uppvask. Í boði fyrir rétta aðila eru
bæði 100% störf og hlutastörf.
Upplýsingar í s. 864 6600 &
896 4000 eða senda á
energia@energia.is.

Pylsuvagninn í
Laugardalnum
Pylsuvagninn í Laugardalnum
óskar eftir þjónustuliprum starfskrafti, kvöld og helgar vaktir.
Uppl. í s. 864 9862

Leikskólinn Laugarborg ræstingar.
Starfsmaður óskast í ræstingar
sem fyrst.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 553 1325

Öflugur starfsmaður

Sumarbústaðalóðir til sölu. www.hrifunes.is eða uppl. í s. 487 1371 & 893
2990.

Akureyri Skrifstofuhúsnæði
Til leigu um það bil 40 fm skrifstofuhúsnæði á frábærum stað
með góðu útsýni, við Hafnarstræti
82 (Umferðarmiðstöðin).
Upplýsingar í síma 892 8702.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 70 fm skrifstofu/verslunarhúsnæði að Kirkjulundi 17, Garðabæ. Upplýsingar í síma 893 5061.

Geymsluhúsnæði
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.
Falleg og björt þriggja herbergja kjallaraíbúð til leigu á rólegum stað. 5 mín.
gangur í Háskólann. Leiga 90 þús. á
mán. Áhugasamir sendið tölvupóst á
bjartur@visindi.is

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.
Tökum í geymslu tjaldvagna og fellihýsi.
Óupphitað húsnæði rétt við Stokkseyri.
S. 847 3443 & 848 3172.
Höfum örfá laus pláss fyrir fellihýsi og
tjaldavagna, eldri pantanir dottnar út.
Jötunheimar, geymsluhúsnæði. S. 695
3067.

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

Starfsmaður óskast
Bakarí í Hafnarfirði óskar eftir að
ráða starfsmann í afgreiðslu sem
fyrst.
Uppl. í síma 555 0480. bakari@hn.is Bæjarbakarí í Hafnarfirði.

Kona óskar eftir vinnu 2-3 kvöld í viku.
Sólbaðsstofur, léttar ræstingar eða uppvask á veitingas. eða fleira. Uppl. í s.
848 7185 e. kl. 14, Kolbrún.

Rekkverk óskar eftir vönum járniðnaðarmanni til starfa strax. Uppl. í s. 565
3232 og 892 3231.
Starfsfólk óskast í kvöld, nætur og helgarræstingar. Upplýsingar í síma 892
8454 eða bontaekni@simnet.is
Traust heildsala í Reykjavík óskar eftir
framtíðarstarfsmanni á lager. Stundvísi
og reglusemi skilyrði. Ekki yngri en 20.
Helst reyklaus. Áhugasamir skili inn
umsóknum til Fréttablaðsins merkt
“lager5” fyrir 7. okt.

Tapað - Fundið

Laghentur maður óskast

Viljum ráða laghentan mann í ýmiss tilfallandi störf. Bílpróf skilyrði. Vélvík ehf,
Höfðabakka 1, Rvk. Sími 587 9960.
Starfsmaður óskast nú þegar í hjólbarðadeild Bræðranna Ormsson, Lágmúla 9. Uppl. í síma 530 2846 og 899
2844
Dagvinna! Starfsfólk óskast í sal á kaffihús í miðbænum á daginn. Upplýsingar í síma 696 3910.
Starfskraftur óskast til afgreiðslu í bakaríi. Vinnutími annan daginn 7-13 og
hinn daginn frá 13-18 og önnur hver
helgi. Upplýsingar s. 863 3567 & 554
3560.

Háseta vantar

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

Gutti týndist frá Hraunhólum 7 Garðabæ. Hann er inniköttur. Er eyrnamerktur R2223. S. 847 0837 & 588 2103.
Þriðjudaginn 27. sept, þessa mánaðar,
tapaðist stórt ferkantað silfur á hálsmen
á leið frá Glæsibæ að Holtagörðum
(sv.104). Finnandi hafi samband í síma
431 2209, Sesselja.

Einkamál

Hársnyrtinemi

óskast á Hárkúnst Austurströnd 12 Seltjarnarnesi. Uppl. í s. 551 3314 & 861
2981.
Byggingarfyrirtæki óskar eftir að ráða
sem fyrst 1-2 húsasmiði eða starfsmenn vana byggingarvinnu. Nemi kemur til greina. Möguleiki er að fá íbúð
leigða hjá fyrirtækinu. Uppl. í s. 893
9777.

Starfsmaður á kassa

Verkamenn óskast í fjölbreytta
vinnu. Um framtíðarstörf er að
ræða fyrir rétta aðila. Möguleiki á
flokksstjórnun.
Upplýsingar gefur bæjartæknifræðingur í síma 595 9180.

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Sjáum um allar skráningar til yfirvalda og ferðatilhögum.
Leggjum áherslu á fagmennsku.
IntJob
sími 517 4530 i
intjob@intjob.is

Lærlingur

Áhaldahús
Seltjarnarnesbæjar.

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

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfsfólki til ræstingastarfa á höfuðborgarsvæðinu í 50-100% störf á daginn.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma
587 3111, virka daga milli kl. 9 og 12.

Vantar þig starfsfólk?
IntJob útvegar erlend
starfsfólk

Húsasmíðameistari óskar eftir að ráða
lærling í húsasmíði. Uppl. í s. 698 2261.

Leikskólinn Ösp óskar eftir deildarstjóra, leikskólakennara og leiðbeinendum sem fyrst.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 557 6989 Svanhildur.

Frístundarhús/sumarbústaðir. Ósamansettir norskir sumarbústaðir til
sölu. Byggingarefnispakkar með öllu
utan og innan fylgir, margar stærðir.
Uppl. í s. 487 1371 & 893 2990.

Langar þig í skemmtilegt starf og góðar
tekjur. Viltu komast að heiman kvöld og
kvöld. og ert aldrinum 20-65 ára. Við að
leita að þér til að selja hinn glæsilega
Charlott’ undirfatnað á konukvöldum.
Litlar og stórar stærðir. Frábær sölutími.
Mjög góðir tekjumöguleikar og sveigjanlegur vinnutími. Mjög lítill byrjunarkostnaður.
www.charlott.fr.
og
charlott.is Uppl í síma 568 2770 eða
sendu fyrirspurn með símanúmeri á
charlott@simnet.is

Röskur aðstoðarmaður/kona óskast í
mötuneyti í Garðabæ þar sem ríkir
mjög góður starfsandi. Við mötuneytið
vinna 2 aðrir starfsmenn í hlutastarfi,
þar á meðal er matreislumeistari. Um
er að ræða skemmtilegt starf alla virka
daga frá kl. 12.30 til 16.30. Áhugasamir
hringi í síma 897 1210.

Leikskólinn Ösp, Iðufelli
16, 111 Rvk.
Til sölu sérhannað rúmlega fokhelt
vandað heilsárs bjálkahús, á einstaklega fallegum og rómatískum stað í
Borgarfirðinum. Einnig möguleiki á
kaupum á lóð hliðina. Aðeins 45 mín.
frá Rvk. Uppl. í s. 892 1524.

Atvinna óskast

Atvinna í boði

Flotlagnir ehf. óska eftir að ráða
öflugan starfsmann til framtíðastarfa. Starfið felst í gólfslípunum
og flotun gólfa. Reynsla æskileg.
Upplýsingar í símum 862 1600
og 896 9604.

Glæný lúxus 2 herb., 101. M/húsg.,
rafm. hita, tækjum, 32” LCD, DVD, Stöð
2 (stóri pakkinn) og margt fleira. Leigist
til maí 2006. Sími 864 5719.

Smiðir/mótamenn

Steinval ehf. óskar eftir að ráða smiði
eða mótamenn. Mikil vinna framundan.
Upplýsingar gefur Arnar í s. 696 6931.

óska eftir verkamönnum í hellulagnir og jarðvinnu.Góð laun í
boði. Þarf að geta hafið störf sem
fyrst.
Upplýsingar í síma 892 1882
eða 893 2550.

Herb. til leigu á svæði 109 20 þ. á mán.
Uppl. í s. 587 7675 & 691 8006.

2ja herb. íbúð á svæði 104 til leigu, laus
strax. 69.000 með hita, rafmagni og
hússjóði. Uppl. í s. 862 4794 eftir kl. 17
og allan daginn um helgar.

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

Hellu-og varmalagnir ehf.

Luxus studio apartment in yhe center
40 m2 fully equipped. From 1/10 ‘05 1/06 ‘06. Info 693 0983.

Til leigu 2ja herb. íbúð í 104, nýstandsett, leiga 70.000 á mán. með rafmagni
og hita, laus 1. okt. Reyklaus. Uppl. í
síma 821 6300.

Sölumaður

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til jarðvinnuframkvæmda. Heimkeyrsla
og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

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

Viltu vinna með skemmtilegu fólki?

Kringlukránna vantar fólk til þjónustustarfa. Um er að ræða fullt starf og
hlutastarf. Lágmarksaldur er 18 ár. Umsóknir á staðnum og á www.kringlukrain.is

Pizzabakari og aðstoðarkokk

Okkur vantar hressan, duglegan og jákvæðan starfsmann í eldhús. Lágmarskaldur 18 ára. Umsóknir á staðnum og
á www.kringlukrain.is

Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
í vesturbænum. Unnið er á vöktum.
Uppl. í s. 660 3048.

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
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Viðhald – IÐNAÐARVÉLAR
Öflugt fyrirtæki sem þjónustar og selur vélar í framleiðsluiðnað óskar eftir manni til starfa við viðhald
og uppsetningar á iðnaðarvélum.
Spennandi starf með nýjustu CNC og véla tækni.
Rafmagns menntun eða þekking
á raf-loft stýringum nauðsynleg.
Áhugasamir sendi upplýsingar merkt, „Viðhald“ á box@frett.is
eða skili inn umsóknum í afgreiðslu Fréttablaðsins,
Skaftahlíð 24, Reykjavík.

TILKYNNINGAR

FÉLAGSVIST OG DANS
Fyrsta spilakvöld vetrarins verður í kvöld í
Vinabæ, Skipholti 33 og hefst
spilamennskan kl. 20.00 Síðan verður
dansað fram eftir nóttu.
Fjölmennum og tökum með okkur gesti
Félagsstarf SÁÁ

Starfsfólk
óskast í
hlutastarf

FASTEIGNIR

www.draumahus.is
'RUNNSKØLAKENNARAR
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Birtingakvísl 24
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG MILLI KL. 16 OG 18

Mjög fallegt endaraðhús, vesturendi á tveimur hæðum og innbyggður bílskúr. Byggt 1984. Í húsinu eru 4 góð svefnherbergi, tvö
baðherbergi og góðar stofur.
Fallegur garður með skjólveggjum og stórri verönd. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Húsið er í mjög góðu ásigkomulagi.
Verð 37,9 mkr.

Pósthúsið ehf. óskar eftir að ráða
starfsfólk í hlutastarf. Um er að ræða
hressandi útiveru við útburð á pósti
og blöðum.
Miðað er við að vinnutími sé frá
kl. 6 til 12 árdegis. Einnig er mögulegt
að semja um annað starfshlutfall
og vinnutíma.
Erum að leita að duglegu og
samviskusömu fólki. Nauðsynlegt
að viðkomandi hafi bílpróf.
Pósthúsið ehf.
Suðurhrauni 12a
210 Garðabæ
sími 585 8300
fax 585 8309
www.posthusid.is
Pósthúsið ehf.
umsoknir@posthusid.is
Suðurhrauni 12a

Nánari upplýsingar veitir Hildur
Þórisdóttir í síma 585 8300.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
netfangið umsoknir@posthusid.is.
Einnig er hægt að sækja um á
heimasíðu Pósthússins –
www.posthusid.is

Breyttur
afgreiðslutími
í Skaftahlíð 24
F I 0 1 4 4 1 6

Virka daga kl. 8–18.
Helgar kl. 11–16.

F í t o n / S Í A

Einbýlishús til sölu

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

Einbýlishús til sölu í Höfnum Reykjanesbæ, steinsteypt á 2
hæðum, 136 fm. og möguleiki á herbergjum í risi.
Steypt er á milli hæða. Húsið er mikið endurnýjað, nýtt þak,
ofnar og lagnir, og gluggar að hluta.
Húsið er í frábæru ástandi, og vel staðsett með stórkostlegu
útsýni.
Verð: 15.200.000 kr.

Uppl. gefur Kristín í síma 421 6949 og 698 0518.
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Birgir Örn Thoroddsen

New York er mögnuð borg
„Ég er staddur í New York núna, sem er bara mögnuð borg. Ég myndi segja að
hún væri uppáhaldsstaðurinn minn, allavega í augnablikinu,“ segir Birgir Örn
Thoroddsen fjöllistamaður. Hann segist hafa verið í New York nokkrum sinnum
áður. „Þetta er held ég þriðja skiptið sem ég kem hingað og ég ætla að vera
lengur núna heldur en áður. Það er ekki hægt annað en að verða gagntekinn af
New York.“

SVIPMYND

Haustið er komið eins og sjá má á Esjunni. Ljósmynd: GVA

Þorlákshöfn: Kaupstaður í Ölfusi rétt vestan ósa Ölfusár.
Nafnið: Þorlákshöfn ber nafn af Þorláki Þórhallssyni hinum helga sem var biskup
í Skálholti 1178-1193.
Sagan: Sjór var sóttur frá Þorlákshöfn svo lengi sem heimildir greina. Í upphafi
20. aldar var þar blómleg útgerð, landbúnaður, verslun og sjóbúðir úti um allt.
Fyrsti kennarinn: Kristján skáld frá Djúpalæk. Það var í nóvemberlok 1956 sem
barnakennsla byrjaði í Þorlákshöfn, börnin voru níu.
Straumhvörf: Mikil fjölgun varð í Þorlákshöfn á áttunda áratugnum eftir eldgosið
í Heimaey.
Íbúafjöldi: 1.356 í árslok 2004.
Þekkt samgöngutæki: Herjólfur gengur milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja.
Prestur: Séra Baldur Kristjánsson.
Gott að vita: Karókí verður annað kvöld í Ráðhúskaffi í Þorlákshöfn. Bara gaman.

Vissir þú ...
... að langminnugustu frumurnar í
mannslíkamanum eru eitilfrumurnar?
Margar kynslóðir eitilfrumna verða til á
æviskeiði mannslíkamans og því
gleyma þær aldrei óvini.
... að hreyfitaugafrumur eru sumar
hverjar 1,3 metrar að lengd?

... að stærsta gallblaðra sem mælst
hefur var 10,4 kílóa að þyngd?
... að minnsti vöðvi mannslíkamans
er ístaðsvöðvinn í miðeyranu? Hann
er innan við 0,127 sentimetra langur.

... að O-blóðflokkur er algengasti blóðflokkurinn í heiminum?

... að Sammy King hefur lifað lengst
allra hjartaþega eða í 24 ár og 142
daga?

... að í Noregi er A-blóðflokkur algengastur?

... að lengsti tími sem gervihjartaþegi
hefur lifað er 620 dagar?

Hagnýtar aðferðir við höndlun streitu
Námskeið í stjórnun streitu
Haldið laugardaginn 8. október kl. 10 – 16
að Suðurlandsbraut 10, 2 hæð.
Leiðbeinandi er Ágústína Ingvarsdóttir, sálfræðingur.
Nánari upplýsingar á www.life-navigation.com.
Skráning á info@life-navigation.com eða í síma 663 8927.
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VÍSINDAVEFUR
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Skeytasendingar
í tölvupósti
HVERNIG ER AÐGANGUR
ANNARRA AÐ TÖLVUPÓSTI
MILLI MANNA?
Meðan tölvuskeyti er í smíðum
vistast það yfirleitt á tölvu notandans. Hver sem kemur þá að
henni getur því lesið skeytisdrögin og jafnvel sent afrit af
þeim yfir á eigin tölvu.
Póstþjónn sendanda
Þegar skeytið er sent fer það eða
afrit af því fyrst yfir á póstþjón
notandans, það er að segja á
tölvu þjónustufyrirtækisins sem
hann skiptir við. Notandi getur
oft sjálfur stillt hvort tölvupóstforritið visti sjálfkrafa afrit af
sendum pósti á eigin tölvu eða
ekki, en flestir velja þá fyrri
kostinn vegna hugsanlegra síðari
nota.
Tölvuskeytið vistast í hólfi
notandans á póstþjóninum áður
en þjónninn sendir skeytið
áfram. Notandi getur síðan yfirleitt stillt tölvuforrit sitt þannig
að það eyði skeytinu á þjóninum
eftir tiltekinn tíma frá sendingu.
Póstþjónn viðtakanda
Frá póstþjóni sendandans fer
skeytið yfir á þjón viðtakandans,
oft með viðkomu á nokkrum netþjónum á leiðinni. Kunnáttumenn sem sumir mundu kalla
tölvuþrjóta kunna ráð til þess að
grípa skeyti á slíkri ferð milli
þjóna ef mikið þykir við liggja.
En skeytið liggur síðan á viðtökuþjóninum að minnsta kosti
þar til póstforrit viðtakandans
sækir það. Til að það gerist þarf
að vera kveikt á tölvu hans og
forriti og notandinn þarf að
segja forritinu að sækja póstinn
eða stilla það þannig að það sæki
póstinn sjálfkrafa með tilteknu
millibili. Aðalatriðið sem sjá má
af þessu er að góðar og gildar
ástæður geta verið til þess að
skeytið liggi lengi á póstþjóni
viðtakandans
Meðferð skeytisins í tölvu viðtakandans fer talsvert eftir því
hvers konar forrit og samskiptastaðal hann notar. Ef hann notar
til dæmis vefpóst, eins og nú
færist í vöxt, þá vistast skeytið
jafnvel ekki til lengdar á eigin
tölvu hans, heldur fer skoðun og
svörun fram á netþjóninum. Í
flestum öðrum tilvikum vistast
skeytið á tölvu viðtakandans og
bíður þess þar að hann lesi það
eða eyði því. Hér bætist við að
margir nota nú fleiri en eina
tölvu, meðal annars til vinnu
með tölvupóst, og liggja þá afrit
móttekinna skeyta oft á hverri
tölvu um sig nema notandi eyði
þeim sérstaklega.
Nokkur afrit af einu tölvuskeyti
Af þessu má sjá að algengt er að
um það bil fjögur afrit myndist á
mismunandi tölvum af einföldu
skeyti sem hefur verið sent og
móttekið, og afritin liggi þar síðan að minnsta kosti fyrst eftir
sendingu og móttöku. Póstþjónar
tölvufyrirtækjanna eru ekki aðgengilegir öðrum en sérstökum
starfsmönnum þeirra, en oft er
greiður aðgangur að einkatölvum sendanda og viðtakanda, til
dæmis af hálfu samstarfsmanna,
sambýlisfólks eða gesta. Hér við
bætist að margir þurfa öðru

hverju ýmiss konar hjálp við
tölvureksturinn og leita þá annað
hvort til kunningja eða fyrirtækja. Þá er óhjákvæmilegt að
„viðgerðarmaðurinn“ sjái ýmislegt í tölvunni.
Tölvuskeyti og önnur tölvugögn eru yfirleitt þannig úr
garði gerð að fróðir menn geta
rakið hvaðan þau koma og eftir
hvaða leið. Ef starfsmenn netþjónustu legðu það í vana sinn að
taka slík gögn traustataki mundi
það því fljótt komast upp og
fyrirtækið missa viðskipti. Þess
vegna er nær útilokað að slíkt
gerist, að minnsta kosti ekki með
vitund eða vilja ábyrgra forsvarsmanna sem gera sér grein
fyrir áhættunni.
Óraunhæfar hugmyndir um
öryggi
Ef tölvugögn komast í fleiri
hendur en aðilar hafa upphaflega ætlast til er langlíklegast
samkvæmt framansögðu að það
gerist út frá einkatölvum sendanda eða viðtakanda sem kunna
ef til vill lítið fyrir sér. Margir
hafa líklega gert sér óraunhæfar
hugmyndir um öryggi tölvupósts
og haldið að hann sé eins og bréf
í lokuðu umslagi sem enginn sér
nema viðtakandinn hafi opnað
það og síðan leyft lestur, leynt
eða ljóst. En þannig er tölvupóstur alls ekki heldur er tölvuskeytið að þessu leyti líkara
póstkorti sem blasir við öllum
sem að því koma. Sem betur fer
geta sendandi og viðtakandi þó
haft nokkrar stjórn á því hverjir
það eru, einkum ef þeir standa
saman um það, en annars getur
hvor um sig aðeins haft áhrif á
þetta sín megin.
Tölvupóstur var upphaflega
hannaður til samskipta sem
krefjast ekki sérstakrar leyndar,
og í raun hentar hann í óbreyttri
mynd illa til meðferðar á trúnaðarmálum sem menn vilja ekki
láta koma fyrir augu hvers sem
er. Þetta ætti að vera augljóst af
lýsingunni á ferli tölvuskeyta
hér á undan auk þess sem það
sést í reynd af ýmsum málum
sem upp hafa komið. Með vaxandi notkun tölvupósts í viðskiptum og í einkalífi hafa komið
upp mörg dæmi um það að fleiri
aðilar lesa skeyti en ætlunin var
í upphafi. Kannski gleymist þá
stundum að slíkt getur auðvitað
líka gerst með bréf á pappír.
Aðalatriðið er hér sem oftar að
menn skilji hvernig miðillinn
verkar og láti ekkert koma sér á
óvart.
Dulritun
Tölvupóstur verkar ágætlega frá
sjónarmiði hins almenna notanda
sem kærir sig kollóttan um
leyndina og öryggið og vill trúlega ekki greiða hærri gjöld
fyrir slíkt. Þeir sem vilja nota
tölvupóst fyrir trúnaðarmál
gætu hins vegar notað dulritun
og þannig stungið „póstkortunum“ í umslag og lokað því. Þeir
sem vilja ekki beita dulritun
þyrftu að finna sér aðrar leiðir
fyrir viðkvæm trúnaðarmál.
Þorsteinn Vilhjálmsson,
prófessor í vísindasögu
og eðlisfræði við HÍ.

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast. Að jafnaði birtast þar 15-20 ný svör í hverri viku. Meðal spurninga sem þar hefur verið glímt
við að undanförnu eru: Hvað þýðir svaka í svakalega, af hverju stafar geðklofi og er
jafnvægisskynið sjötta skilningarvitið? Hægt er að lesa svör við þessum spurningum
og fjölmörgum öðrum á slóðinni www.visindavefur.hi.is.
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orbjörg hefur búið síðastliðin 27 ár í Danaveldi, en lifir í
dag tvöföldu lífi; aðra vikuna
í Danmörku og hina heima á Íslandi.
„Það er dálítið sérstakt fyrirkomulag en ég er farin að kunna á
þetta og þegar ég kaupi afskorin
blóm passa ég að þau séu útsprungin svo ég fái notið gleðinnar
af þeim,“ segir Þorbjörg, sem undanfarin ár hefur orðið æ afkastameiri í heilsuvakningu Íslendinga.
„Í Danmörku er ég fjölskyldukona og kennari, en á Íslandi vinn
ég frá morgni til kvölds við næringarráðgjöf og fræðslu og held
fyrirlestra. Tvö eldri börnin eru
farin að heiman en ellefu ára dóttir mín býr aðra vikuna hjá dönskum föður sínum og hina hjá mér,
svo þess vegna er fyrirkomulagið
svona,“ segir Þorbjörg, sem heitbundin er Oscari Umahro Cadogan, næringarkönnuði, rithöfundi
og matlistamanni af guðs náð.
„Lífið okkar snýst mikið um
mat og þegar dóttir mín er búin í
skólanum hefst hún handa við
skrif barnamatreiðslubókar með
Umahro. Kominn er útgefandi að
bókinni hér í Danmörku sem bíður
spenntur því hér finnast ekki uppskriftabækur með hollum og
spennandi kosti fyrir börn. Ég
bind vonir við að bókin verði öðrum börnum hvatning til að borða
hollt, en heilsuvakning í Danmörku er ekki jafn útbreidd og
heima, þar sem þjóðfélagið er lítið
og fólk hefur áhrif á hvert annað.
Því er leikvöllurinn heima miklu
skemmtilegri, því fyrir okkur er
þetta leikur og svo margir heima
sem vilja leika við okkur,“ segir
Þorbjörg, en í janúar hefjast sjónvarpsþættir þeirra Umahros á
Skjá einum, Íslendingum til bættrar heilsu.
Ruglingslegir og ófullkomnir matarkúrar
Þorbjörg var ófrísk að sínu fyrsta
barni þegar áhugi hennar á heilsu
og hollu mataræði hófst fyrir
alvöru.
„Fram á fullorðinsaldur var ég
dæmigerður unglingur með magavandamál vegna sykurfíknar, en
ófrísk fékk ég vitund um að það
væri á mína ábyrgð að þróa hinn
ófædda einstakling og upp frá því
varð ég mjög heilög; gjörbreytti
mataræðinu til að koma sem réttastri næringu til fóstursins,“ segir
Þorbjörg, sem skömmu síðar hóf
nám í hjúkrunarfræði sem meðvitaðan grunn undir nám í næringaþerapíu.
„Ég
vildi
hafa
góðan
akademískan grunn fyrir það
óhefðbundna fag, en eftir hjúkrunarnámið vann ég í skamma hríð við
hjúkrun, bara á meðan ég hafði
fyrir skólagjöldunum í nýja námið,
sem ég hef unnið sleitulaust síðan.“
Þorbjörg segir „hið eina rétta
mataræði“ hafa breyst mikið síðan
hún útskrifaðist í faginu.
„Þá var megináherslan á kolvetnisríka fæðu og mikið talað um
makróbíótískt fæði og grænmetisætur. Í dag hefur skilningur
okkar á þörfum líkamans aukist og
ég orðin mótfallin því að fólk lifi
eingöngu á grænmetisfæði, því
menn þurfa að vera afar meðvitaðar hráætur til að fá öll þau næringarefni sem líkaminn þarfnast; ekki
síst prótín.“
Þorbjörg segist fá æ fleiri
skjólstæðinga sem eiga við
vannæringu að stríða.
„Mataræði er orðið mjög ruglingslegt og ekkert lát á nýjum
stefnum. Menn prófa Atkins-kúrinn, South Beach-mataræðið, Zone
og fleiri kúra sem allir boða takmörkun á neyslu kolvetna en einblína í staðinn á prótín. Við
Umahro höfum hannað tíu grunnreglur um hvað er skynsamlegt að
borða miðað við líkamlegar þarfir
og byggjum þær á traustum niðurstöðum vísindalegra rannsókna.
Við viljum hvorki byggja á bábiljum né getgátum; mæla með einhverju sem við teljum vera gott
eða þykir smart að borða. Mikilvægast er að koma til móts við
þarfir líkamans og það sem hann
er hannaður til að borða, af heilbrigðri skynsemi.“
Eiturkokkteill handa börnum
Út frá námskeiðinu Tíu grunnreglur hófu þau Þorbjörg og Umahro

ÞORBJÖRG HAFSTEINSDÓTTIR NÆRINGARÞERAPISTI OG HJÚKRUNARFRÆÐINGUR Hollur matur og betri heilsa er áhugamál hennar númer eitt. Ásamt manni sínum bjó
Þorbjörg til þætti sem heita Tíu grunnreglur um heilbrigt og skynsamlegt mataræði og verða þeir sýndir á Skjá einum í janúar.

Eiturkokkteill í matinn
ﬁorbjörg Hafsteinsdóttir hjúkrunarfræ›ingur og næringaﬂerapisti var forfallinn nammigrís og sykurfíkill
fram yfir tvítugt. ﬁegar frumbur›urinn haf›i gert sig heimakominn í líkama hennar ákva› hún a› kve›ja
sykurpúkann fyrir fullt og allt. Hún sag›i ﬁórdísi Lilju Gunnarsdóttur frá vannæringu íslenskra barna sem skilar sér í æ meiri offitu, ofvirkni og athyglisbresti.
vinnu að næringarráðgjöf barna.
„Offita, áunnin sykursýki,
hjarta- og æðasjúkdómar, meltingarvandi, gigt, krabbamein og
Alzheimer eru allt velmegunarsjúkdómar sem má rekja til lélegs
mataræðis sem byrjar í æsku og
stundum strax í móðurkviði,“ segir Þorbjörg og telur upp astma, ofnæmi, exem, ofvirkni, athyglisbrest, offitu og hvers kyns hegðunar- og námsörðugleika sem afleiðingu af slæmu mataræði barna.
„Öll þessi vandamál má rekja
til þess að börnin eru á röngu og
óhollu fæði. Enn er ríkjandi sá
misskilningur að börn megi ekki
borða fitu af því hún á að vera svo
fitandi. Fita er hins vegar nauðsynleg næring þegar kemur að
þroska tauga- og hormónakerfis,
heila, myndunar ofnæmis og réttri
brennslu. Holl fita kemur úr
mataræði sem tíðkaðist á íslenskum heimilum þegar við vorum fátæk fiskiþjóð, en nú vilja börn ekki
borða fisk lengur og foreldrar
ómeðvitaðir um mikilvægi þess að
börn innbyrði fjölómettaða fitu úr
fiskafurðum og dýrafitu,“ segir
Þorbjörg og tregar forgangsröð íslenskra nútímaheimila.
„Matarinnkaup og matseld eru
neðst á lista því nú þarf allt að
vera svo fljótlegt. Börn gjalda
þess með vondri næringu í gegnum allt það rusl sem við setjum
ofan í þau; hamborgara, pitsur,
pulsur, gos, fransbrauð, sælgæti
og Cheerios eða Cocoa puffs á
morgnana. Það er óskiljanlegt hví
foreldrar kjósa að nota börn sín
sem ruslakistur, því í sjötíu prósentum fæðunnar eru efni sem eru
líkamanum framandi og hann ófær
að vinna úr. Auk þess eru í unnum
matvælum 3.000 skaðleg litar-, rotvarnar- og sætuefni auk þungmálma. Það er því mikill eiturkokkteill sem við byrlum börnunum, sem svo skilar sér í offitu, ofvirkni, astma og fleiru. Í stað þess
að gefa þeim réttu næringarefnin
eyðileggjum við með afgerandi
hætti möguleika líkamans á að
starfa eðlilega, brjótum niður
ónæmiskerfið og sköpum ójafnvægi í öllum líkamanum; meltingarfærum, ónæmis-, tauga- og
hormónakerfum, og heilanum, sem
er ekkert annað en stór fituhlunk-

ur sem þarfnast sárlega hollrar
fitu, en við nærum með svo óhollum fitum að engin furða er að
börnin verði ofvirk og heimskari
með ári hverju,“ segir Þorbjörg
blátt áfram.
„Stundum þegar ég tala við
unglinga fæ ég á tilfinninguna að
ég sé að tala við vangefna. Börnin
eru í vaxandi mæli úti úr heiminum, hvorki með á nótunum né til
staðar, enda engin von á öðru þegar maður skoðar hvað þau borða,
sem er sykur og aftur sykur, kolvetni og gerviefni sem vannærir
og skaðar heilann.“
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GRUNNREGLUR

...FYRIR ÞÁ SEM ÞORA
1. Þú skalt ekki neyta sykurs;
hvorki sýnilegs, ósýnilegs
né gervisykurs.
2. Borðaðu bara heilkorn og
ekki meira hvítt.
3. Ekki forðast fitu – borðaðu rétta fitu; holla og lífræna.
4. Mundu að borða meira
gæðaprótín.
5. Borðaðu belgávexti
(baunir, linsur, kjúklingabaunir) og hnetur á hverjum degi.
6. Þú skalt borða lífrænt
grænmeti og ávexti oft á
dag – minnst 600
grömm.
7. Drekktu 1/2 lítra vatns
daglega og ferskpressaða
grænmetis- og ávaxtasafa,
grænt te og jurtate.
8. Borðaðu reglulega. Ekki
sleppa morgunmat og
borðaðu fleiri og minni
máltíðir.
9. Borðaðu jafnt úr öllum
fæðuflokkum (prótín,
holla fitu, heilkorn og
belgávexti) og alltaf lífrænt.
10. Taktu inn fæðubótarefni –
a.m.k. eina sterka
fjölvítamín, en helst
meira.

Í vikunni bannaði menntamálaráðherra Englands sölu á of söltuðum og sykruðum mat í sjálfsölum
enskra skóla, í því augnamiði að
stuðla að hollara mataræði, en það
var sjónvarpskokkurinn Jamie
Oliver sem hóf baráttu fyrir bættu
mataræði breskra skólabarna. Þorbjörg segir tíma til kominn að íslensk heilbrigðisyfirvöld geri slíkt
hið sama, enda sé matseðill í
grunnskólum hérlendis til háborinnar skammar.
„Á matseðli eins skólans sá ég
að hádegismaturinn var kakósúpa
með tvíbökum. Er það bensínið
sem börnin eiga að nýta til að læra
betur í næsta tíma? Í Danmörku er
nú unnið að fyrirmynd skólastjóra
á Jótlandi sem hafði fengið nóg af
órólegum nemendum sínum sem
ekkert gátu lært vegna agaleysis
og ofvirkni. Hann ákvað því að
banna alfarið gos og sætindi inni á
skólalóðinni en réði í staðinn matreiðslumann til að útbúa venjulegan hollan heimilismat. Breytingin
á börnunum varð algjör. Allt í einu
gátu þau setið kyrr og lært, komið
var jafnvægi á blóðsykurinn,“
segir Þorbjörg og bætir við að
gamli íslenski heimilismaturinn sé
enn besti kosturinn fyrir börn í
vexti.
„Íslenski heimilismaturinn er
hollur ef hann er búinn til úr góðu
hráefni. Slátur er til dæmis herramannsmatur; í því er rúgur, blóð
og lifur úr skepnum sem hafa lifað
á grasi og hollur mör í hófi.
Dýrafita er mun hollari en allar
þær unnu olíur sem við setjum í
matinn núna,“ segir Þorbjörg, sem
leggur áherslu á sameiginlegt
borðhald fjölskyldunnar þar sem
allir borða það sama.
„Það gengur ekki að elda eitthvað fínt og hollt handa okkur fullorðna fólkinu, en setja börnin til
hliðar og halda þeim hljóðum með
pitsu og kók af því við viljum fá
frið og hafa það náðugt. Við þurfum að endurskoða og endurmeta
gildi þess að eyða meiri tíma í
matarinnkaup og matseld, auk
þess að gefa börnum ávallt
vítamín- og steinefnatöflu daglega,
auk lýsis með A- og D-vítamíni.“
Kúamjólk breytist í morfín
Ætli verðandi mæður að eignast

heilbrigð börn skiptir rétt næring
fósturs í móðurkviði sköpum, segir Þorbjörg.
„Rannsóknir sýna tengingu
milli mataræðis móður og þróunar
á ofvirkni hins ófædda barns. Taki
móðirin ekki Omega 3-fitusýrur
þroskast heili og taugakerfi barnsins verr og það getur fæðst ofvirkt. Því er móðurinni nauðsynlegt að neyta fiskiolíu og nægs
prótíns til uppbyggingar frumna
og hormóna, því með réttu mataræði leggur hún drög að góðum
heila, taugum og hormónakerfi
barnsins. Börn fæðast með sterkt
ónæmiskerfi en því miður er þeim
of fljótt gefinn mjólkurmatur sem
þau ráða ekki við að melta. Tenging er milli eyrnabólgu og neyslu
mjólkurafurða hjá ungum börnum.
Vegna eyrnabólgu fá þau svo
sýklalyf sem eyða allri náttúrulegri flóru úr þörmum þeirra, sem
tekur fyrstu þrjú æviárin að
þroska.“
Að sögn Þorbjargar fæðast
börn án meltingarensíma sem geta
brotið niður afurðir úr kúamjólk.
„Þá
virka
hálfniðurbrotin
mjólkurprótín sem morfín á taugakerfi barna og í kjölfarið byrjar
glíman við hegðunarvandamál.
Það sama gerist með glútein sem
ekki brotnar niður í amínósýrur og
endar sem morfínpeptíð. Af þessum sökum sækja börn mjög í hvítt
brauð og finna má marga ofvirka
mjólkurþambara sem næla sér
þannig í dópið sitt.“
Þorbjörg segir mikilvægt að ofvirk og offeit börn séu á mjólkurog glúteinlausu fæði.
„Það er enginn sýnilegur heilsufarslegur ávinningur af mjólkurneyslu og enginn sem ég þekki í
óhefðbundna heilbrigðisgeiranum
sem mælir með mjólk. Við getum
fengið kalk úr svo mörgu öðru, auk
þess sem rannsóknir sýna að
krabbameinsvaldandi efni finnast
í mjólk. Við þurfum því að fara
varlega í þessa gífurlegu mjólkurafurðaneyslu og aldrei að gefa
börnum innan eins árs kúamjólk.“
Heimasíða Þorbjargar Hafsteinsdóttur er www.10grunnreglur.com. Þar má finna upplýsingar
um fyrirlestra og námskeið á
döfinni um ofangreind málefni og
önnur. ■
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Aldrei óvopnu› út úr húsi
Fjögurra manna fjölskylda frá Egilsstö›um ákva› a›
fara í ö›ruvísi sumarfrí og hélt til austurstrandar
Grænlands. Hallgrímur Helgi Helgason fékk a› vita
allt um fer›ina.

H

jónin Björn Ingvarsson og
Karen Erla Erlingsdóttir
og strákarnir þeirra tveir,
Úlfur 11 ára og Glúmur 8 ára,
kjósa að að hafa annan hátt á með
sumarfrí en gengur og gerist. Í
sumar fóru þau til að mynda ekki
til suðrænna landa heldur settu
stefnuna beint í norður af Íslandi,
til austurstrandar Grænlands. Þar
létu þau fyrirberast í yfirgefnu
þorpi án flestra nútímaþæginda,
skutu snæhéra sér til matar og
fóru ekki óvopnuð út úr húsi
vegna ísbjarnahættu.
„Við höfum farið þrisvar til
Angmassalik,“ segir Björn, sem
hefur sjálfur starfað sem leiðsögumaður á Grænlandi. „Núna
langaði okkur að skoða eitthvað
fleira. Og þetta er „næsti bær
við“. Að vísu eru 850 km á milli
Angmassalik og Scoresbysunds.
Við flugum frá Reykjavík til lítils
flugvallar á vesturströnd fjarðarins. Þaðan vorum við flutt með
þyrlu til 550 manna bæjar, sem
nefnist Scoresbysund eins og
fjörðurinn (eða ITTOQQORTOORMIT upp á grænlensku.).
Þaðan fórum við svo á bát yfir til
annars smábæjar, Kap Tobin. Sá
bær er löngu kominn í eyði.“
Hjónin mældu með GPS-tæki
hveru langt væri í næsta byggða
ból Scoresbysund. „Það reyndist
styst til Ísafjarðar. Það var meira
að segja styttra þaðan til Egilsstaða en næstu byggðar á Grænlandi,“ segir hann og bætir við að
þarna hafi verið meiri sól en á sólarströnd og mun hlýrra en þau
þorðu að vona.
„Það kólnaði bara ögn á nóttunni, enda lá alltaf ís á firðinum
úti fyrir,“ segir Karen.
„Við vorum auðvitað þarna við
stærsta fjörð í heimi,“ segir
Björn. „Borgarísjakar stranda
þar á 450 metra dýpi, enda er

fjörðurinn grynnri í mynninu en
fyrir innan. Þessi risafjöll koma
siglandi út fjörðinn og stranda
þar, og standa kannski 60 metra
upp úr sjó.“
Urðum að bjarga okkur
Í Cab Tobin urðu þau að laga sig
að aðstæðum og láta vistir duga í
tæpan hálfan mánuð, því annars
hefði þurft að leggja í umtalsverðan kostnað við að sækja þau aftur.
Yngri sonurinn, Glúmur, segir að
þau hafi verið með fimm sleðahunda. Það var þó enginn snjór,
heldur voru hundarnir notaðir til
að fæla ísbirnina frá.
„Okkur var uppálagt að fara
alls ekki óvopnuð um svæðið,
vegna hættu af ísbjörnum,“ segir
Björn. „Birnirnir eiga að vera
komnir norðar á þessum árstíma
en stundum er ísinn orðinn
ótraustur og þeir komast ekki
norður. Þá verða þeir að þreyja
suður frá og verða bæði svangir
og hættulegir.“
Þegar Glúmur er spurður
hvort hann hafi séð ísbjörn segir
hann svo ekki vera. „Pabbi hefði
líka dúndrað hann í tætlur. Eða
mamma,“ segir hann hvergi banginn.
Hins vegar voru hundarnir sísvangir og þurfti að finna ráð með
að afla þeim fæðu. Strákarnir
fundu færi og öngla niðri á
bryggju þorpsins og ákváðu að
freista þess að veiða handa hundunum. Þeim gekk það bærilega og
kræktu í stöku marhnút.
„Hundarnir fóru strax að rífast
um fiskinn,“ segir Glúmur. „Við
urðum að halda rosa fast í hann til
að þeir rifu hann ekki út úr höndunum á okkur, með öngli og öllu
saman.“
„Grænlendingarnir
sögðu
okkur að ef maður veiddi lítinn
marhnút og krækti svo öngli í

HUGSUÐU VEL UM HUNDANA Bræðurnir Grímur og Úlfur nutu sín vel á Grænlandi og fannst ferðin ævintýraleg og skemmtileg.

bakuggann á honum og sleppti svo
aftur, þá myndi stærri marhnútur
koma að og gleypa hann og festast
þannig,“ bætir Úlfur við. „Við
heyrðum þetta bara ekki fyrr en
rétt áður en við fórum heim svo
við gátum ekki prófað það.“

Í FÓTABAÐI Úlfur og Grímur kæla sig niður en það var hlýtt og gott veður á meðan á
dvölinni stóð.

VEIÐIMAÐUR Sleðahundunum leiddist ekki athyglin sem þeir fengu frá strákunum.

Allt aðrar kringumstæður en heima
Húsmóðirin segir að það hafi farið
meiri tími í venjuleg störf í fríinu
en heima. Á Grænlandi hafi til
dæmis ekki verið rennandi vatn.
„Þið sækið það bara í lækinn,“
var sagt við okkur. „Við héldum að
verið væri að tala um einhvern
bæjarlæk. En svo reyndust 600
metrar í næsta vatnsból, sem var
þá bræðsluvatn af jöklinum. Þetta
var eins og hálfs kílómetra ganga
með 30 lítra af neysluvatni. Fyrst
í stað fórum við þetta tvisvar á
dag, enda vorum við þá enn að
nota vatn í sama mæli og heima.
En svo fórum að spara vatnið og
láta það endast,“ segir Karen.
„Svo eru engin klósett þarna
heldur notaðir kamrar,“ bætir hún
við. „Enda er ekki hægt að koma
neinu í jörð. Eins er með vatnslagnir úr húsum, þær ná bara rétt
út fyrir húsið.“
„Þarna eru náttúrlega allar
lagnir ofanjarðar og engar
skólplagnir,“ segir Björn. „Þetta
er bara granítklöpp, það myndi
allt frjósa.“
Þau segja þó að þetta hafi verið
skemmtileg upplifun.
„Fólkið var indælt sem við hittum í Scoresbysund. En þeir eru algerir umhverfissóðar, fleygja
bara öllu rusli utandyra. Fyrir
framan húsin var síðan allt fullt í
grút. Og því meiri veiðimenn sem
menn voru, þeim mun hærri var
grútarhrúgan. Ef maður hins

vegar kíkti inn til fólks var þar
allt kattþrifið,“ segir Karen.
Scoresbysund er 550 manna
bæjarfélag og kringumstæðar þar
að ýmsu leyti sérstakar. Síðustu
daga fjölskyldunnar þar ríkti til
dæmis hálfgert umsátursástand í
bænum vegna þess að eini þjófur
bæjarins var nýbúinn að afplána
fangelsisdvöl.
„Hann var sjúklegur þjófur og
stal öllu steini léttara,“ segir
Karen. „Hann ógnaði þannig öllu
samfélaginu. Hann var í raun eina
samfélagsógnin.“
Úlfur segir að það hafi ekki
verið góð öryggisgæsla á flugvellinum. „Mér tókst að minnsta kosti
að smygla inn heilmiklu af
sprengiefni,“ segir hann.
Sprengiefni?
„Já, kínverjum,“ segir Úlfur,
„sem ég ætlaði að nota á ísbirnina.

En svo þegar við mættum engum
ísbjörnum þá héldum við bara
smá áramót í staðinn áður en við
fórum.“
Fjölskyldan er hæstánægð með
Grænlandsdvölina. Og kveðst
ekki vera á leið í „venjulegt“ sumarfrí í bráð.
„Fyrir okkur er þetta mjög
venjulegt,“ segir Björn. „Við
höfum aldrei farið til sólarlanda.
Á Grænlandi er líka meiri sól
og miklu meira spennandi náttúra.“
„Hugmyndin er sú að þegar
upp er staðið og strákarnir verða
eldri eigi þeir þennan fjársjóð í
minningunni,“ segir Karen.
Strákarnir taka undir þetta og
segjast alls ekki sakna þess að
fara ekki til „viðurkenndra sumarleyfisstaða“. „Þetta er miklu
meira ævintýri,“ segja þeir. ■

ÆVINTÝRAGJÖRN Karen og Björn ásamt sonum sínum. Þau leggja áherslu á að kynna
drengjunum ólíka menningu. Þau eru glöð með að hafa valið Grænland fram yfir
suðrænar sólarstrendur.
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Heyrst hefur ...
... að knattspyrnudómarar landsins ætli
að sniðganga lokahóf KSÍ sem fram fer á
Broadway í kvöld. Dómararnir voru mjög
óánægðir með hófið í fyrra og þá sérstaklega með þau sæti sem þeim var úthlutað og ætla því í staðinn að hittast
annarsstaðar og gera upp tímabilið. Ekki
er vitað hver mun þó stíga upp á svið og
taka við verðlaunum sem besti dómari
ársins.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
OKTÓBER

28 29

30

123 4

Laugardagur
■ ■ LEIKIR
 14.00 Grindavík og Stjarnan
mætast í íþróttahúsinum í Grindavík
í Reykjanesmótinu í körfubolta karla.

 14.00 ÍR og Selfoss mætast í
Austurbergi. DHL-deild karla.

 16.15 Fram og Fylkir eigast við í
Safamýrinni. DHL-deild karla.

 16.15 Afturelding og Þór mætast
að Varmá í Mosfellsbæ. DHL-deild
karla.

 16.15 Víkingur/Fjölnir og KA
eigast við í Fjölnishúsinu í Grafarvogi.
DHL-deild karla.

 14.00 Víkingur og FH eigast við í
Víkinni. DHL-deild kvenna.

 14.00 Stjarnan og ÍBV mætast í
Ásgarði. DHL-deild kvenna.

 14.15 Fram og Grótta eigast við í
Safamýrinni. DHL-deild kvenna.

 16.15 Valur og KA/Þór mætast í
Laugardalshöll. DHL-deild kvenna.

■ ■ SJÓNVARP
 14.00 Enska úrvalsdeildin á Enska
boltanum. Leikur Tottenham og
Charlton í beinni útsendingu. Hægt
er að fylgjast með gangi mála í
öðrum leikjum í ensku úrvalsdeildinni á aukarásum Enska
boltans.

ÚLFAR HINRIKSSON: HÆTTUR AÐ ÞJÁLFA ÍSLANDS- OG BIKARMEISTARA BREIÐABLIKS

> Við furðum okkur á ...

Kom formanninum algjörlega í opna skjöldu

... af hverju Blikar vilja breyta siguruppskrift
sinni frá því í sumar og ráða
ekki aftur Úlfar Hinriksson
sem þjálfara meistaraflokks kvenna. Úlfar gerði
liðið að tvöföldum meisturum á sínu fyrsta ári en
Blikar höfðu þá ekki unnið
stóran titil í heil fjögur ár
sem þykir mikið í mekka
kvennafótboltans í
Kópavogi.

Úlfar Hinriksson, annar tveggja þjálfara
Íslands- og bikarmeistara Breiðabliks í
knattspyrnu kvenna, er hættur að þjálfa
liðið en Úlfar sendi frá sér yfirlýsingu
þess efnis í gær. Úlfar var einnig yfirþjálfari yngri flokka hjá Breiðabliki en
árangur þeirra var afar glæsilegur á Íslandsmótunum í sumar.

sé einnig búinn að gefa þá stöðu frá
sér.
Það þótti mörgum undarlegt að ekki
hafi verið búið að ganga frá samningum við Úlfar Hinriksson þar sem árangur hans í sumar var afar glæsilegur, en
hann hefur starfað sem þjálfari yngri
flokka hjá Breiðabliki síðan árið 1995.
„Meistaraflokksráð hefur einfaldlega
ekki haft tíma til þess að ganga frá
þessum málum. Við erum í þessu í
sjálfboðavinnu og þess vegna er stundum erfitt að ganga frá samningum og
leikmannamálum. En eins og ég segi
kom þessi ákvörðun Úlfars mér gjörsamlega í opna skjöldu og ég harma
hana mjög.“
Ekki náðist í Úlfar Hinriksson í gær þrátt
fyrir ítrekaðar tilraunir.

> Við hrósum ...
.... Eyjólfi Sverrissyni, þjálfara
undir 21 árs landsliðsins, fyrir
að gefa ungum strákum
tækifæri í lokaleik liðsins
gegn Svíum. Bjarni Viðarson,
Theodór Elmar Bjarnason og
Rúrik Gíslason verða allir með
enda allt framtíðarmenn
íslenska A-landsliðsins.

Marel á leiðinni heim
Marel Baldvinsson, knattspyrnuma›ur hjá Lokeren, er á heimlei› eftir rúm
fimm ár í atvinnumennsku. Marel hefur átt vi› erfi› mei›sli á hné a› strí›a.
FÓTBOLTI „Ég hef náð samkomulagi
um starfslokasamning við stjórnendur Lokeren í meginatriðum.
Hins vegar eigum við eftir að
ljúka ákveðnum þáttum í því ferli
en ég vonast til að geta klárað það
í næstu viku og komið heim í kjölfarið,“ sagði Marel Jóhann sem er
einn fjögurra Íslendinga á mála
hjá Lokeren. Belgíska úrvalsdeildarliðið Moeskroen reyndi að
fá Marel til liðs við sig fyrir lok
félagaskiptagluggans í byrjun
mánaðarins en Marel sagði ekki
vilja fara í nýtt lið meiddur og
vildi heldur hefja nýtt líf í boltanum heima á Íslandi.
Marel er 24 ára gamall framherji alinn upp í Breiðablik. Hann
var seldur til norska liðsins Stabæk árið 2000 fyrir 30 milljónir.
Eftir gott tímabil með Stabæk
árið 2001 spurðist fjöldi liða um
leikmanninn sem var þó ekki seldur frá Stabæk til Lokeren fyrr en
í janúarmánuði árið 2003.
Hann var fastamaður á vinstri
kanti í liði Lokeren sem varð í
þriðja sæti í deildinni vorið 2003.
Árið eftir lék hann 27 leiki fyrir

SHAQ Verður í beinni í allan vetur ásamt
félögunum sínum í Miami Heat.

NBA TV á Digital Íslandi:
Á LEIÐ HEIM

Yfir 270 leikir í
beinni í vetur

Marel er á
leið heim og
orðaður
sterklega við
Breiðablik.

liðið sem þá lenti í 11. sæti. Á
þessari leiktíð hefur hann ekkert
getað leikið vegna brjóskeyðingar
á hné en er á hröðum batavegi og
að verða klár í slaginn. Marel hefur leikið 14 landsleiki fyrir Íslands hönd.
„Ég hlakka mikið til að koma
heim. Ég held að líkaminn á mér

fari létt með að leika í nokkur ár
til viðbótar heima á Íslandi því
það er álagið hérna sem veldur
því að þetta er ekki að ganga upp.
Þegar heim er komið ætla ég að
skoða mín mál. Vissulega hefur
Breiðablik verið nefnt en það er
ekkert ákveðið.“
hjorvar@frettabladid.is

Breytingar hjá íslenska U-21 árs landsliðinu:

Táningarnir fá tækifæri

handbolta á Sýn. Leikur Hauka og
Århus GF í beinni útsendingu.

Eyjólfur Gjafar Sverrisson, þjálfari U-21 árs liðs Íslands,
hefur ákveðið að gefa þremur
unglingum tækifæri í landsleik
gegn Svíum í undankeppni Evrópukeppninnar árið 2006 þann
11. október nk.
Það eru þeir Bjarni Viðarson,
17 ára leikmaður Everton; Theodór Elmar Bjarnason, 18 ára leikmaður Celtic, og Rúrik Gíslason,
17 ára leikmaður Charlton.
Eyjólfur Gjafar á enn eftir að tilkynna allan hópinn.
Fréttablaðið hafði samband

FÓTBOLTI

 16.05 Íslandsmótið í handbolta á
RÚV.

 19.50 Spænski boltinn á Sýn.
 22.00 Meistaradeild Evrópu í
handbolta á Sýn.

 23.15 Hnefaleikar á Sýn. Erik
Morales og Zahir Raheem mætast í
hringnum.
og Roy Jones Jr. mætast í hringnum.

Stutt er síðan
Úlfar skrifaði
undir nýjan
samning
við Breiðablik sem
yfirþjálfari
yngri
flokka félagsins
en svo
virðist
sem hann

Karl Brynjólfsson, formaður meistaraflokksráðs kvenna hjá Breiðabliki, var
afar óánægður með þessa
ákvörðun Úlfars. „Þessi
ákvörðun hans kom mér
algjörlega í opna skjöldu. Ég
hef verið í sambandi við hann
síðustu daga og ég bjóst alls
ekki við því að þetta
væri í gangi. Við höfum ekki rætt við
neinn þjálfara

 15.50 Meistaradeild Evrópu í

 01.00 Hnefaleikar Antonio Tarver

og höfðum ekki hugsað okkur að gera
það á næstunni. Úlfar hefur
skilað frábæru starfi
hjá Breiðabliki og
þess vegna harma
ég þessa ákvörðun
hans mikið.“

THEODÓR ELMAR BJARNASON Fær

loksins tækifæri hjá Eyjólfi Gjafari.

við Rúrik Gíslason, leikmann
Charlton, sem var hæstánægður
með að vera valinn. „Ég hef
stefnt að þessu í þó nokkurn
tíma,“ sagði Rúrik. Aðspurður
hvernig honum líkaði lífið í Lundúnaborg:
„Mér líður bara mjög vel, mikið betur en til dæmis hjá Anderlecht þar sem ég var í fyrra. Ég
kann mjög vel við mig í Englandi,
hér snýst hreinlega allt um fótbolta,“ sagði Rúrik sem lék með
HK í 1. deildinni í sumar áður.
- hjö

KÖRFUBOLTI Útsendingar á NBA TV
hefjast á Digital Ísland laugardaginn 15. október. Þetta eru
miklar fréttir fyrir alla áhugamenn um körfubolta því í NBA
eru
saman
komnir
bestu
körfuknattleiksmenn í heimi.
NBA TV sýnir hundruð leikja í
beinni útsendingu auk fjölda þátta
um NBA körfuboltann. Ráðgert er
sýna frá 170 leikjum á komandi
keppnistímabili en deildin hefst í
byrjun nóvember. Til viðbótar
verða sýndir tæplega 100 leikir
frá úrslitakeppninni auk leikja í
kvennadeildinni, WNBA, sem er
nýlokið en aldrei áður hefur verið
sýnt frá kvennadeildinni hér á
landi en hún nýtur sífellt meiri
vinsælda í Bandaríkjunum.
Körfuboltaáhugamenn munu
því upplifa mikil tímamót um
miðjan mánuðinn þegar stöðin
opnar á Digital Íslandi en stöðin
sínir besta körfubolta í heimi
allan sólarhringinn.
Sýn verður þó áfram með sínar
vanabundnu útsendingar frá
bestu leikjum NBA-deildarinnar
og er NBA TV því viðbót við þann
góða sjónvarpspakka.

Eyjamenn gera breytingar á skútunni eftir aðeins þrjá leiki í DHL-deildinni:

Erlingur hættir sem ﬂjálfari ÍBV
FÓTBOLTI „Ég er ekki að hoppa frá
skútunni heldur þvert á móti að
berjast enn frekar fyrir merki
ÍBV með því að láta til mín taka
inni á vellinum í stað þess að
standa á hliðarlínunni,“ sagði
Erlingur Richardsson, þjálfari
ÍBV, í samtali við Fréttablaðið en
hann hefur ákveðið að hætta sem
þjálfari Eyjaliðsins en snúa sér að
því að spila með liðinu í staðinn.
Aðstoðarmaður hans, Kristinn
Guðmundsson, tekur við sem aðalþjálfari en þeir hafa unnið náið
saman og því verða engar breytingar á leikskipulagi eða æfingum
liðsins.
Eyjamenn töpuðu tveimur
fyrstum leikjunum á leiktíðinni
afar illa gegn HK og ÍR en sigruðu Víking/Fjölni í síðustu umferð. Eini leikmaðurinn sem eftir
er úr byrjunarliði síðasta vetrar,
línumaðurinn Svavar Vignisson,

hefur hins vegar verið meiddur
og ekkert spilað.
„Við gerum þetta allt markvissara með þessum hætti og allir
hafa sitt hlutverk á hreinu. Ég
mun aðallega spila í vörninni til að
byrja með og fikra mig áfram í
sóknarleiknum. Ég lagði þetta
fyrst til fyrir mánuði síðan að
gera þetta svona þegar ég sá
hvert stefndi. En við ákváðum að
sjá aðeins til en þar sem Svavar
hefur ekkert verið með í fyrstu
leikjunum var kýlt á þetta núna,“
segir Erlingur.
ÍBV fékk fjóra nýja útlenda
leikmenn fyrir leiktíðina en þeir
hafa ekki staðið undir væntingum. Erlingur segir að þeir séu allir að koma til og ekki standi til að
segja upp samningum við þá. „Það
tekur því ekki að fá nýja útlendinga því þá þyrftum við að byrja
allt upp á nýtt.“
- þg

HÆTTIR SEM ÞJÁLFARI Erlingur Richards-

son ætlar að snúa sér alfarið að því að
spila með Eyjaliðinu í vetur.

Tilboðin gilda til 5. október
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MEDION V6 550 XXL3
• Intel Pentium 550 (3,4 GHz,1MB,FSB800)
• MSI Intel i915P 800FSB Dual DDR
• nVidia GeForce 6610 XXL 128MB DDR3 800MHz
- GPU 400MHz, DVI-I, VGA (D-sub)
• 512MB DDR 400MHz Dual
• Western Digital 250GB 7200rpm 8MB
• DVD-ROM • Pioneer 16X DVD Skrifari
• Þráðlaust netkort 54Mpbs
• Bluetooth • IEEE1394/Firewire
• Sjónvarpskort og fjarstýring
• Medion Media Bay
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Þráðlaust net
Öflugt þráðlaust netkort er innbyggt í
vélinni, engar snúrur - ekkert vesen.
Nýjasti og hraðvirkasti staðallinn:
802.11g og 54 Mbps.

Sjónvarpskort og fjarstýring
Gerir þér kleift að horfa á sjónvarp
beint úr tölvunni, taka upp efni til
geymslu eða til að setja á DVD.
Hægt að "pása" beina
sjónvarpsútsendingu o.fl.

PCI Express
Eldri PC vélar með
AGP tækni hafa einungis
2.1GB/Sek bandbreidd milli
skjákorts og örgjörva, með nýju PCI Express tækninni
þá er hraðinn aukinn í 4 GB/Sek eða um 90%.

143.988
Staðgreitt

Vaxtalaust 12 mán.

Geforce 6610 XXL
Enn hraðvirkara kort í 6600 seríunni frá
nVidia. Öll nýjasta tækni s.s. Direct X 9.0,
PureVideo™, PCI-Express, CineFX 3.0,
UltraShadow II o.fl. tryggir þér bestu
spilun í nýjustu leikjunum
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Hera - Don't play this

Kanye West - Late Registration
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Nýjir
titlar

David Gray - Life in Motion

42”

42” PLASMASJÓNVARP
• Mynd í Mynd (PIP)
• Tveir sjónvarpsmóttakarar
• 10.000:1 skerpa
• birta 1000cd/m2
• Textavarp með 2100 síðna minni
• HDTV stuðningur, 720p, 1080i
• HDCP stuðningur
• Innbyggðir víðóma hátalarar
• Vönduð ál yfirbygging
• Styður PAL/NTSC/SECAM
• DVI-I tengi sem styður VGA og DVI búnað
• 2 EURO SCART tengi
• Composite video tengi (RCA)
• S-Video tengi (MINI DIN)
• Þyngd án stands: 38kg
• Þyngd með standi: 42kg
-------------------------------------------------Líftími 30.000 klst áður en
dregur úr gæðum myndar.
Miðað við 4 klst áhorf á dag
þá er endingin 21 ár

1.799
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BOXa
HDTV
READY

Skerpa
10.000:1

Þýsk
gæði!
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Multipip
Virkar þannig að stöðin sem
verið er að horfa á er „live“
en hinar stöðvarnar í kring
uppfærast með jöfnu millibili.

Miklir tengimöguleikar

Mynd í mynd

2 SCART tengi, S-Video tengi og DVI tölvutengi
sem gerir þér kleyft að tengja sjónvarpið við
tölvu og nota sem RISAstóran tölvuskjá ásamt
fullt af öðrum tengimöguleikum.

Ekki missa af neinu,
þú getur horft á tvær
sjónvarpsstöðvar í einu.
Þú ræður hvort seinni sjónvarpsstöðin er
hornmynd eða skjánum skipt í tvennt.

Vönduð hönnun
Þunnur álrammi og silfrað
útlit ásamt því að standa á
glerfæti gerir þetta að
einkar veglegu tæki.

Heim

bíóke arfi

Klikkaðkirar!
kaupau

29.
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14.999

Á MÁNUÐI

HEIMABÍÓKERFI

Skerpa
10.000 á móti 1 í skerpu gefur
þér skarpari mynd en þú átt að
venjast! Önnur plasmasjónvörp eru með
3.000 á móti 1. Medion aðeins það besta!

DAV SB100

Fjölkerfa DVD spilari
sem spilar DVD diska frá öllum svæ›um. Spilar
einnig SVCD/DVD-R/DVD-RW/JEPG og MP-3

Hátalarakerfi
5x50W RMS magnari ásamt 5
hátölurum og 80 W RMS bassahátalara

Útvarp
Hlusta›u á útvarpi› í
brjálu›um gæ›um

Dolby Digital/DTS ﬁannig getur ﬂú noti›
hljómgæ›a kvikmynda sem eru teknar upp í
Dolby Digital og DTS til fullnustu!

Í 16 MÁNUÐ

I VAXTALAU

239.984

ST

STAÐGRE
ITT

**Miðað við jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5%
stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir
samningstímann.
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Skuldaði Fylki að gera
nýjan samning
næsta sumar.

Haukur Ingi Gu›nason, Helgi Valur Daníelsson, Eyjólfur Hé›insson og Hrafnkell Helgason skrifu›u undir ﬂriggja ára samning vi› Fylki.

Þórður Guðjónsson:

FÓTBOLTI

ÞÓRÐUR GUÐJÓNSSON Spilar á Íslandi

Ræ›ir vi›
Skagamenn
Skagamenn eiga í viðræðum við Þórð Guðjónsson um að
hann gangi á ný til liðs við félagið.
Þórður hefur fengið þau skilaboð
frá Johan Boskamp, knattspyrnustjóra Stoke City, að hann muni
ekki fá tækifæri í liðinu í vetur.
Þórður er á heimleið og fékkst
staðfest í herbúðum ÍA að þeir eru
mjög vongóðir um að hann gangi
til liðs við sitt gamla félag. Þórður
flytur til Íslands um áramót en
hann hefur ekki leikið með ÍA síðan 1993.
Þá eiga Skagamenn einnig í
viðræðum við Gunnlaug Jónsson,
fyrirliða liðsins, um að hann skrifi
undir nýjan samning. Bregðist
það bíða fleiri lið í startholunum,
þ.á.m. Valur og KR.
- þg
FÓTBOLTI

ÞÓRA FYRIRLIÐI MEISTARANNA Spilar

með FH í handboltanum í vetur.

DHL deild kvenna:

ﬁóra Björg tekur fram skóna
Þóra B. Helgadóttir,
landsliðsmarkvörður Íslands í fótbolta, verður með liði FH sem
mætir Víkingum í Fossvogi í DHLdeild kvenna í handbolta í dag.
„Ég einfaldlega vildi ekki fara í
frí og þurfa svo að byrja aftur á
núlli. Ég sé handboltann fyrir mér
sem góða hreyfingu fyrir mig sem
markmann. Því hann reynir á
snerpu, fótavinnu og grip svo eitthvað sé nefnt. Þetta er skemmtileg
hreyfing á meðan fótboltinn liggur
niðri en ég hef hins vegar ekkert
lofað FH hversu lengi ég verð
með,“ sagði Þóra sem er fyrrum
ungmennalandsliðskona í handbolta og ein leikjahæsta landsliðskona í fótbolta fyrr og síðar þrátt
fyrir að vera aðeins 24 ára.
„Ég var nú alltaf miðjumaður
hjá Störnunni og Val á sínum tíma
en ég held að ætlunin sé að nota
mig í vörninni ef Sissi (Kristján
Halldórsson þjálfari FH) ætlar
eitthvað að nota mig yfir höfuð. Ég
geri mér ekkert allt of miklar vonir því ég hef lítið verið í handbolt- hjo
anum undanfarin ár.“

HANDBOLTI

Fjórir lykilmenn hjá
Fylki skrifuðu undir nýja samninga við félagið. Haukur Ingi
Guðnason, Helgi Valur Daníelsson, Eyjólfur Héðinsson og
Hrafnkell Helgason gerðu allir
þriggja ára samning við Árbæjarliðið en þeir voru allir orðaðir við
önnur lið í Landsbankadeildinni.
Aðeins tveir leikmenn Fylkis eru
ennþá samningslausir, þeir Valur
Fannar Gíslason og Kristján
Valdimarsson.
Haukur Ingi hefur lítið leikið
með Fylki vegna krossbandaslits
eftir að hann gekk til liðs við félagið fyrir tveimur árum frá
Keflavík en hinir þrír eru uppaldir Fylkismenn. Þá skrifaði Jón
Sveinsson undir 3ja ára samning
sem aðstoðarþjálfari Leifs Garðarssonar sem þjálfar Fylki næstu
þrjú árin.
„Mér líður mjög vel hér í Árbænum. Fylkismenn eru stórhuga
og stefna hátt á næstu árum. Þeir
eru líka búnir að standa vel við
bakið á mér þann tíma sem ég er
búinn að eiga við erfið meiðsli að
stríða og mér fannst að ég skuldaði þeim að vissu leyti að vera hér
áfram,“ sagði Haukur Ingi við
Fréttablaðið.
Hörður Antonsson, formaður
meistaraflokksráðs Fylkis, sagði
það sérstaklega ánægjulegt að
hafa gert nýja samninga við þessa
fjóra leikmenn. Þetta væri stóráfangi fyrir Fylki, sem ætlaði sér
stóra hluti næsta sumar.
„Þriggja ára samningur er
vissulega mikil skuldbinding. Við

MEÐ PENNANN Á LOFTI Haukur Ingi

t.h. skrifar hér undir nýja samninginn ásamt Eyjólfi Héðinssyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

stefnum að því að vera í allra
fremstu röð og byrja strax á
næsta ári. Ef það tekst ætla ég
ekki að hætta strax um haustið. Þá
líst mér vel á Leif sem þjálfara.
Hann hefur gert góða hluti í Hafnarfirði með Ólafi [Jóhannessyni]
og kemur úr þannig umhverfi þar
sem náðist góður árangur og þess
vegna ætti hann að þekkja hvað til
þarf,“ sagði Haukur.
En hvað vantar upp á að Fylkir
berjist fyrir alvöru um Íslandsmeistaratitil?
„Þetta er stór og erfið spurning. Fyrst og fremst hefur vantað
stöðugleika. Ég tel að mannskap-

urinn sé nógu góður til að berjast
um Íslandsmeistaratitil ef allir
eru heilir. Það þarf að búa til
sterka liðsheild og byrja strax á
því á undirbúningstímabilinu,“
sagði Haukur.
Fylkismenn söknuðu Vals
Fannars Gíslasonar á blaðamannafundinum í gær en hann er
samningslaus. Valur Fannar sagði
í samtali við Fréttablaðið að það
væri ekkert í gangi hjá sér. „Ég
vildi einfaldlega ekki skrifa strax
undir en mér finnst ólíklegt að ég
spili fyrir annað lið á Íslandi,“
sagði Valur Fannar.
thorsteinngunn@frettabladid.is

Stór Evrópuhelgi hjá Haukum
Það verður hart barist
á Ásvöllum í dag þegar kvennaog karlalið Hauka í handbolta
verða í eldlínunni í Evrópukeppninni í handbolta. Karlaliðið
mætir danska liðinu Århus GF í
C-riðli Meistaradeildar Evrópu
en Þorvarður Tjörvi Ólafsson
hefur leikið með báðum liðunum
og þekkir því vel til þeirra
beggja.
„Århus GF spilar hraðan
handbolta og það er eiginlega
alltaf skoruð mörg mörk í leikjum liðsins. Markvarslan og varnarleikurinn verða að vera í góðu
lagi. Möguleikar Hauka felast
fyrst og fremst í því að vera
grimmir í vörninni og þora svo
að sækja hratt þegar færi gefst.
Ég hef fulla trú á Haukum þó að
Århus GF sé óneitanlega sterkt
lið.“
Einn Íslendingur leikur nú
með Århus GF en það er hornamaðurinn Sturla Ásgeirsson, en
hann lék með ÍR áður en hann
hélt utan fyrir rúmlega einu ári.

Þjálfarastyrkir ÍSÍ

rynjar Ólafsson, fyrrum unglingalandsliðsmaður og leikmaður
B
Hauka sem lengi hefur búið í
Bandaríkjunum, hefur verið ráðinn
aðalþjálfari Marshalltown Junior
College í Iowa í Bandaríkjunum,
samkvæmt heimasíðu KKÍ. Brynjar
er fyrsti íslenski körfuboltaþjálfarinn
sem ráðinn er sem aðalþjálfari háskólaliðs í Bandaríkjunum og því er
um stóran áfanga að ræða fyrir
Brynjar. Hann var áður aðstoðarþjálfari við skólann en þegar aðalþjálfarinn hætti var Brynjar ráðinn í
hans stað.
SÍ fékk 4 milljónir króna úr afrekssjóði ÍSÍ vegna þátttöku á
H
EM í janúar 2006. Um sérstaka

Það verður mikið um að vera í íþróttahúsinu á Ásvöllum um helgina:

HANDBOLTI

ÚR SPORTINU

Páll Ólafsson, þjálfari Hauka,
segir leikmenn sína vera
óhrædda og staðráðna í því að
standa sig vel. „Danskur handbolti er mjög hraður og skemmtilegur og ef við ætlum að standa
okkur gegn Århus GF þarf einbeiting leikmanna að vera í góðu
lagi. Hún hefur ekki verið nógu
góð í öllum leikjunum í DHLdeildinni en hefur þó batnað með
hverjum leiknum. Ég finn fyrir
mikilli tilhlökkun í hópnum og
þetta á eftir að verða hörkuleikur.“
Kvennalið Hauka keppir tvo
leiki gegn svissneska liðinu St.
Otmar um helgina og fer fyrri
leikurinn fram í dag á Ásvöllum.
Guðbjörg
Guðmannsdóttir,
hornamaður í liði Hauka, vonast
til þess að fá sem flesta áhorfendur á leikina um helgina. „Við
vitum nú ekki alveg hverju við
eigum von á og því verðum við
að vera einbeittar þegar í leikinn
er komið. Við hlökkum mikið til
þess að spila þessa leiki og að

aukahlutun var að ræða. Fimleikasamband Íslands fékk úthlutað
300.000 kr. vegna þátttöku Rúnars
Alexanderssonar og Viktors Kristmannssonar á HM í fimleikum sem
haldnir verða í Ástralíu í nóvember nk.
Frjálsíþróttasamband Íslands fékk
300.000 kr. vegna
Silju Úlfarsdóttur
frjálsíþróttakonu.
Skíðasamband Íslands fær 300.000
kr. eingreiðslu til hvers skíðamanns
sem nær lágmörkum á ÓL í Tórínó
en nú þegar hafa fjórir náð slíkum
lágmörkum. Úr sjóði ungra og efnilegra íþróttamanna var Blaksambandi Íslands veittur styrkur að upphæð 500.000 kr. vegna þátttöku
yngri landsliða stúlkna og pilta á
NM í blaki.
ésteini Hafsteinssyni var í vikunni
afhentur silfurskjöldur í tilefni
V
þess að hafa keppt á fernum
Ólympíuleikjum. Vésteinn keppti á
Ólympíuleikunum 1984 í Los Angeles, 1988 í Seoul, 1992 í Barcelona
og 1996 í Atlanta. Þá hefur Vésteinn
einnig tekið þátt í leikunum í Sydney árið 2000 sem flokksstjóri íslenska frjálsíþróttahópsins og í Aþenu árið 2004 sem kastþjálfari hjá
danska frjálsíþróttasambandinu.
Þann 10. apríl 2005
voru stofnuð Samtök íslenskra
Ólympíufara og við
það tækifæri var
ákveðið að heiðra
þá fjóra Íslendinga
sem keppt hafa á
fernum leikum. Það
eru þeir Guðmundur Gíslason sundmaður, Bjarni Friðriksson júdómaður, Vésteinn Hafsteinsson frjálsíþróttamaður og Kristinn Björnsson
skíðamaður.
eðbankafyrirtækið Paddy Power
hefur ákveðið að greiða þeim
V
sem veðjuðu á Chelsea sem Eng-

HARPA MELSTED Það mun mikið mæða

á Hörpu Melsted í leikjunum gegn St.
Otmar en hún hefur verið lykilmaður
liðsins undanfarin ár.

sjálfsögðu ætlum við okkur sigur
í báðum leikjunum. Vonandi fjölmenna stuðningsmenn okkar á
leikinn.“
magnush@frettabladid.is

landsmeistara strax það sem þeir
eigi inni því fyrirtækið heldur því
fram að Chelsea sé
búið að vinna titilinn þegar aðeins
sjö leikjum er lokið.
Chelsea er með
fullt hús stiga að
loknum þessum sjö
leikjum og hefur
aðeins fengið á sig
eitt mark. Talsmaður fyrirtækisins
varði þessa ákvörðun í gær: „Við vitum það og þeir sem veðjuðu vita
það eflaust líka að keppninni um
meistaratitilinn er lokið, það er alveg eins gott að borga þetta út
núna eins og að bíða eitthvað með
það.“

Roy Keane, fyrirliði Man. Utd, á síðasta ári:

Haust 2005

Verkefnasjóður Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands auglýsir hér með til umsóknar
styrki fyrir íþróttaþjálfara til að sækja sér menntun eða kynna sér þjálfun erlendis.
Veittir verða 10 styrkir, hver að upphæð kr. 50.000,Við úthlutun verður leitast við að styrkja sem flestar íþróttagreinar. Þjálfarar hvers kyns
hópa (afreksmanna, barna og unglinga o.s.frv.) koma jafnt til greina við úthlutun. Konur
eru sérstaklega hvattar til að sækja um styrkina.
Umsóknum með lýsingu á náms- og starfsferli, auk greinargóðrar lýsingar á fyrirhugaðri
ráðstöfun styrksins og ávinningi íþróttahreyfingarinnar af henni, skal skilað til skrifstofu
ÍSÍ, Íþróttamiðstöðinni í Laugardal, í síðasta lagi mánudaginn 24. október n.k.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á skrifstofu ÍSÍ, Íþróttamiðstöðinni Laugardal og á
heimasíðu ÍSÍ – www.isisport.is

Hættir a› spila á Englandi
Roy Keane, fyrirliði
Manchester United segist ekki
eiga von á öðru en hann muni yfirgefa félagið næsta sumar þegar
samningur hans rennur út.
„Ég yrði hissa ef Man. Utd.
myndi bjóða mér nýjan samning.
Það er mín tilfinning. Ef Man.
Utd. myndi bjóða mér samning
yrði það í kringum apríl og þá yrði
það of seint. Ég vil hafa hlutina á
hreinu í janúar,“ sagði Keane í
viðtali við sjónvarpsstöð Man.
Utd. í gær.
Keane sagði að hann ætti afar
erfitt með að hugsa sér að spila
með öðru félagi í úrvalsdeildinni
en Man. Utd. Hann segist geta
hugsað sér að fara í þjálfun en þá

FÓTBOLTI

ROY KEANE Fyrirliðinn fer að ljúka keppni
með liði Manchester United.

sé best fyrir sig að fara eitthvað
annað og takast á við ný verkefni
- þg
hjá nýju félagi.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Ótrúleg útsala

Tísku greind

20%-60% afsláttur á básnum
Kínaportið í Kolaportinu
Stutt og langermablússur 2,500 nú 1,000 kr
Náttföt 3,500 nú 1,500 kr
Kongfu sett 2,500 nú 1,500 kr
Kínakjóll 3,900 nú 1,500 kr
Barnakjóll 1,900 nú 1,000 kr
Silkivesti 2,500 nú 1,000 kr
Skór 1,900 nú 1,000 kr
Mikið úrval af heimilisskrauti frá Kína
Kínaportið
Kínaportið (Efstabúð 10) í Kolaportinu
Kolaportinu er
opið lau. og sun. 11-17

MYND: HELGI SIGURÐSSON

JÓHANNA SVEINSDÓTTIR ER HALDIN BÚÐAFÓBÍU

Eitt af því sem virðist einkenna margar konur er búðarlöngun. Löngunin
til að fara í búðir,
til að skoða og
þreifa, þefa og
smakka
og
máta og spekúlera.
Þegar
konur velta fyrir
sér hvernig best sé að
eyða frídeginum komast margar
hverjar að þeirri niðurstöðu að
heill dagur í búðarrápi sé alveg
stórsniðug leið til að njóta dagsins. Frá molli til molls, úr götu í
götu, í búð úr búð, þannig ráfa
þær um heilu dagana, alsælar.
Þær eru jafnvel ekki að kaupa

neitt. Þetta er einfaldlega eitthvað
sem veitir þeim gleði og fullnægju. Flestar konur vita hvað
þær vilja kaupa, hvað er hipp og
kúl, hvert þær eiga að fara til að
kaupa það og hvað það á að kosta.
Ég er ekki ein af þessum konum.
Ég er ekki kona sem veit að brún
stígvél með svona eða hinsegin
hæl sé til í tiltekinni búð á tilteknum stað akkúrat í minni stærð. Ég
hef ekki tískugreind. Ég er kona
sem er sneidd öllu tískuviti og
allri búðarlöngun enda ber fataskápurinn minn þess merki. Mér
líður oftast eins og inúíta á sólarströnd þegar ég kem inn í búðir.
Inni í fatabúðunum eru allar hinar
konurnar að njóta dagsins með
því að láta undan búðarlöngunni,

og svo ég, sem ber það utan á mér
að ég hreinlega skil ekki fötin. Ég
átta mig bara ekki á því hvernig
maður á að klæða sig í þau eða
hvaða hlutverki þau gegna. Afgreiðslustúlkurnar spyrja mig ankannalega hvort þær geti aðstoðað þó þær viti vel að mér er ekki
viðbjargandi. Þar af leiðandi er ég
haldin búðafóbíu á háu stigi. Að
stíga inn fyrir þröskuldinn á fatabúðunum er fyrir mér, inúítanum,
eins og að berjast við ísbjörn. Ég
forðast að fara í búðir og geri það
ekki nema tilneydd. Því miður er
ég tilneydd í dag. Ég verð hreinlega að kaupa eitthvað nothæft í
fataskápinn. Verið því góð við
inúítann ef þið sjáið hann á vappi
á milli sláa.

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

I
N MÚN
KAPTEIN G
O
UR
ÞRÁND
ÞVENG-

Jebb! Og þessi ilmar
af peningum og
prentsvertu! Forlagið
fer að hringja á
næstu dögum!

Hæ Raggi!
Ný sería
í vinnslu?

Af hverju
hringir þú
ekki bara í
forlagið?

Nei, nei! Þessi
huggulega dama á
skiptiborðinu sagði
mér að spara símapeningana. „Ekki
hringja í okkur, við
hringjum í þig,“
sagði hún.

Þrjár vikur! Þau
Flott er!
Búinn að eru pottþétt að
bíða lengi? plana heilt myndasögublað. Svona
lagað tekur tíma!

Allt sem þú þarft
og meira til

■ GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
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Hæ, Sara. ég
gleymdi að skila þér
kúlupennanum
þínum eftir dönskutímann.

Stelpur elska
þegar maður
man eftir svona
litlum hlutum.

■ PÚ OG PA

Allt um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.

■

Takk,
Palli. En
sætt af
þér!

Kærastinn
minn
er fífl.

Eftir SÖB

SUDOKU DAGSINS

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

Eftir Patrick McDonnell

Lalli, klippingin þín gæti
komið betur út ef
slaufan væri
annars staðar.

Kjuuurr

TA TAA!

rrr!
Kjuuuu
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■ BARNALÁN

Eftir Kirkman/Scott

Málaðu kúreka.
Ég veit
ekki hvað ég
á að mála.

AAAAHH!
Þetta er
hræðilegur
kúreki!!

Hann er ljótur! Og heimskur!
Þetta er ljótasta mynd sem
ég hef málað á ævinni og
það er allt þér að kenna!!!

I!
RÍF

SPLASH!

Hvað á
ég núna að
mála?

Allt nema
kúreka.

Nýtt tímarit
um hönnun
- komið á blaðsölustaði!

VEGGFOÐU

VEGGFÓÐUR er tímarit þar sem falleg heimili,
hönnun og matargerð spila stóra rullu. Blaðið er
í samstarfi við samnefndan þátt á Sirkus með Völu Matt
og verður blaðið kynnt sérstaklega í hverjum þætti.
Ritstjórar tímaritsins eru Halla Bára Gestsdóttir
og Gunnar Sverrisson.

t í m a riRt

NÚTÍMALEGT OG GLÆ

ÍRIS BJÖRK JÓNSDÓ
TTIR
ATHAFNAKONA
BÝR Í HLÍÐUNUM

S

SILEGT

HVÍT HEIMILI SY
STRA

MATARBOÐ Á MI
ÐVIKUDAGSK
TINNA GUNNLAUG VÖLDI.
SD
FATATÍSKAN OG ÓTTIR.
HEIMILIÐ.
STÓLAR SEGJA SÖ
GU.

VEGGFÓÐUR kemur út 12 sinnum á ári
og kostar aðeins kr. 699.
Vertu með frá upphafi.
Þú getur gerst áskrifandi á visir.is

ELDHÚS

FJÖLBREYTT OG
PERSÓN
VERÐ 699 KRÓ
ÍSSKÁPAR. BORÐ ULEG. SVÖRT ELDHÚS. KAFFIV
NUR
ÉL
PLÖTUR OG BARS
TÓLAR. ALLT SM AR OG
ÁDÓTIÐ.
ISSN 1670-6
102

Síminn er 550 5000

01

9 771670 6100
04

Tilboð fyrir nýja áskrifendur

LJÓSMYND: BJÖRG VIGFÚSDÓTTIR

FÁÐU ÞÉR 12 MÁNAÐA ÁSKRIFT NÚNA Á AÐEINS
KR. 5.872 OG FÁÐU FALLEGA GJÖF AÐ AUKI.

VEGGFÓÐUR ER HLUTI AF SIRKUS HEIMINUM

okt ób er 20 05

1
2
3

Petal Essence Face Accents þriggja
lita andlistfarði frá Aveda og
Aveda box sem hentar afar vel
undir. Gott til þess að hafa
í veskinu eða skápnum.

Aquolina Bodymousse sem er
jógúrtlína fyrir allar viðkvæmustu
húðgerðir. Sú besta til að næra
húðina og gera hana mjúka.
Jógúrtlínan kemur í 3 baðtegundum
sem hægt er að velja á milli:
kirsuberja, Ananas og villiberja.

Zirh taska með snyrtivörum fyrir
karlmenn. Tilvalið í ferðalagið
eða helgarferðina.
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> Ekki missa af ...

Vegir Kiarostamis
Kl. 16.00
Óskarsverðlaunamyndin The Giant
eða Risinn frá árinu 1956 í leikstjórn
George Stevens verður sýnd á vegum
Kvikmyndasafns Íslands í Bæjarbíói, Strandgötu 6, Hafnarfirði. Aðalleikarar myndarinnar eru hinn ungi
James Dean og stjarnan Elizabeth
Taylor.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

menning@frettabladid.is

... fyrirlestri Viðars Guðmundssonar
um eðlisvísindi í tölvum, sem fluttur
verður í fyrirlestraröðinni Undur veraldar
í Háskólabíói í dag klukkan 14.

sett upp í The Albert Museum í London og
fór til Sao Paolo, Vín og fleiri borga, en hún
hefur ekki verið sýnd á Norðurlöndum til
þessa.
Sýningin verður opnuð klukkan 17 í dag og
stendur til 28. október.

Vinjettudagurinn 2005:

Ba›stofustemning og vinjettur
Það verður andrúmsloft baðstofuog sagnaskemmtana fortíðar í
bókaversluninni Iðu í Lækjargötu á
milli 13 og 17 í dag. Tilefnið er
fyrsti vinjettudagur veraldar, að
frumkvæði vinjettuhöfundarins
Ármanns Reynissonar.
„Það verður mikið um dýrðir;
harmoníkuleikur,
rósavín
og
konditori og upplestur vinjetta
minna á hálftíma fresti, en til lestursins hef ég fengið Steinunni Valdísi Óskarsdóttur borgarstjóra,
Egil Ólafsson stórsöngvara, frambjóðendur til borgarstjórnarkosninga úr öllum flokkum og fleiri
leynigesti,“ segir Ármann sem nýlega gaf út sína fimmtu vinjettubók.
„Ég sel bækurnar sjálfur og svo
í bókaversluninni Iðu. Er alls með

3.000 áskrifendur að bókunum og
hef þurft að endurprenta sumar
þeirra vegna eftirspurnar. Ég spái
því að vinjettan verði algengasta
bókmenntamál 21. aldarinnar því
fólk lítur ekki við doðröntunum
lengur. Það vill stuttmálstexta, og
úr því mér hefur gengið svona vel
reikna ég með að fleiri fari að tileinka sér þetta bókmenntaform,“
segir Ármann, sem ætlar að bjóða
gestum upp á nýja íslenska líkjörinn yfir vinjettulestrinum, nefnilega Haustsól frá Húsavík.
„Svo spái ég því að þeir frambjóðendur sem lesa upp í dag komi
til með að skipa fyrsta sætið á sínum listum fyrir borgarstjórnarkosningarnar,“ segir Ármann glaður í bragði í baðstofustemningu
bókaverslunarinnar Iðu.

... tónleikum Blásarasveitar Reykjavíkur í Salnum á morgun. Með sveitinni
koma fram Sigurgeir Arnarson sellóleikari og söngvararnir Jóhann Friðgeir
Valdimarsson, Davíð Ólafsson og
Benedikt Ingólfsson.
... lokatónleikum Djasshátíðar á Kaffi
Reykjavík annað kvöld.

Flýtur allt í lausu lofti
Þóra Einarsdóttir segir
yndislegt að syngja
franska tónlist með systur
sinni Gunnhildi og ófæddu
barni sínu í maganum.
Tónleikar þeirra verða í
Salnum í dag.

ÁRMANN REYNISSON VINJETTUHÖFUNDUR Stendur fyrir fyrsta vinjettudegi veraldar
í bókaversluninni Iðu í dag, en þar munu frægir gestir lesa upp vinjettur meðan gestir
gæða sér á íslenskum líkjör og konditori. Allir velkomnir.

... sýningum þeirra Ástu Ólafsdóttur,
Daða Guðbjörnssonar og Unnars Jónssonar Auðarsonar í Nýlistasafninu við
Laugaveg. Síðasti sýningardagur er á
morgun.

„Við ákváðum að vera með alveg
franskt prógramm og þetta eru eiginlega allt verk sem eru samin sérstaklega fyrir söng og hörpu,“ segir
Þóra Einarsdóttir sópransöngkona,
sem heldur tónleika í Salnum í
Kópavogi í dag ásamt systur sinni
Gunnhildi, sem er hörpuleikari.
Þær ætla að flytja verk eftir
André Caplet, Gabriel Fauré,
Marcel Tournier, Philip Cannon,
Claude Debussy og Maurice Ravel,
allt saman frönsk tónlist frá því um
og eftir fyrri heimsstyrjöldina.
„Þetta er impressjónísk og rómantískt tónlist frá þeim tíma þegar
Frakkarnir voru að leitast við að
móta sinn eigin stíl, sem þurfti að
vera allt öðruvísi en þýski stíllinn.
Frakkarnir vildu forðast reglufestu
Þjóðverjanna, voru meira fljótandi
og það má alveg heyra einkenni
þeirra í þessari tónlist, hvernig
þetta flýtur allt í lausu lofti.“
Þær systurnar hafa ekki áður
komið fram saman opinberlega og
Þóra segir að þeim hafi ekki heldur
gefist tími til þess að syngja og spila
saman heima við, þrátt fyrir náin
fjölskyldutengsl. „Við höfum alltaf
verið í sitthvoru landinu síðustu
árin. Gunnhildur lærði í Hollandi og
ég hef verið að syngja hér og þar,
mest í Þýskalandi, þannig að við

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

!

Íranski leikstjórinn Abbas Kiarostami verður í
dag viðstaddur opnun á ljósmyndasýningunni
The Roads of Kiarostami sem sett er upp í
höfuðstöðvum Orkuveitu Reykjavíkur við
Bæjarháls. Auk þess verður nýjasta kvikmyndaverk Kiarostamis, stuttmyndin The
Roads, Evrópufrumsýnd við þetta tækifæri.
Ljósmyndasýningin er liður í Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem hófst á fimmtudaginn.
Kiarostami hefur reynt fyrir sér á ýmsum sviðum þó svo hann sé frægastur fyrir kvikmyndagerð. Ljósmyndun er honum hugleikin
og hann hefur haldið sýningar um víða veröld
á myndum sínum.
Ljósmyndasýningin The Roads of Kiarostami
tilheyrir kvikmyndasafninu í Torino og hefur
verið á ferðalagi um heiminn í nokkurn tíma.
Um er að ræða tæplega sextíu ljósmyndir og
stuttmynd sem Kiarostami hefur unnið í
kringum þemað „vegir“. Sýning var nýlega

FJÖLSKYLDUTRÍÓIÐ Systurnar Þóra Einarsdóttir söngkona og Gunnhildur Einarsdóttir
hörpuleikari halda tónleika í Salnum í dag. Ófæddur fjölskyldumeðlimur fær að vera með
þeim á sviðinu.

höfum haft í nógu að snúast. En það
er mjög gaman að fá þetta tækifæri
til að koma saman.“
Auk þess að halda tónleikana í
Salnum í kvöld hafa þær Þóra og
Gunnhildur leikið fyrir alla nemendur á unglingastigi í grunnskólum Kópavogs í tónleikaröðinni
„Tónlist fyrir alla“.
Þær Þóra og Gunnhildur standa
reyndar ekki alveg einar á sviðinu í

kvöld, því Þóra er kona ekki einsömul eins og ljóslega má sjá á ljósmyndinni hér að ofan.
„Þetta er eiginlega fjölskyldutríó,“ segir Þóra og bætir því
við að það sé yndislegt að syngja í
þessu ástandi. „Maður finnur að
maður er ekki einn, það stendur einhver með manni og það er voða
gaman. Það gefur þessu einhverja
aukadýpt.“

VEGGFÓÐUR

FASHION TV

WEEDS

SIRKUS NÝ DAGSKRÁ Í OKTÓBER!

MÁNUDAGA KL 21.00

FIMMTUDAGA KL 21.30

MÁNUDAGA KL 20.30

FYLGSTU MEÐ.

THE CUT

MÁNUDAGA KL 22.00

ÁSTARFLEYIÐ

BYRJAR FIMMTUDAGINN 20. OKTÓBER
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Syngur á ljúfu nótunum
„Ég er óttaleg aríukerling,“ segir
Kristín R. Sigurðardóttir söngkona sem ætlar að syngja bæði íslensk lög og óperuaríur á tónleikum í Kópavogskirkju í dag. Með
henni spilar Julian Hewlett á píanó.
„Á þessum tónleikum ætla ég
samt ekki að vera með neinar
stórar flúraríur, heldur verður
þetta á ljúfu nótunum hjá okkur.
Þetta eru allt saman mjög falleg
lög,“ segir Kristín sem ætlar að
bjóða upp á lög eftir Emil
Thoroddsen, Pál Ísólfsson, Sigvalda Kaldalóns og fleiri helstu
lagahöfunda þjóðarinnar. Af aríunum má nefna aríu Mímíar og

aríu Rúsölku, sem allir óperuunnendur taka fagnandi í hvert sinn
sem þær heyrast.
„En þetta eru fyrstu tónleikarnir mínir eftir að ég eignaðist
strákinn minn,“ segir Kristín, sem
ákvað að fara rólega af stað og
hafa þessa tónleika á hefðbundnu
nótunum. „Ég hef ekkert gert
voða mikið af því, meira verið í
antikaríum og barokkinu, enda
hentar það röddinni minni mjög
vel.“
Kristin kennir söng í Nýja
söngskólanum Hjartans mál og
þar er Julian einnig í hópi kennara. Tónleikar þeirra hefjast
klukkan 17 í Kópavogskirkju.

Í kvöld kl. 20 Örfá sæti
7. sýn fös 7 okt Örfá sæti
8. sýn lau 8 okt Örfá sæti
9. sýn fös 14 okt Örfá sæti
10. sýn lau 15 okt
11. sýn fös 21 okt
12. sýn lau 22 okt

KÓPAVOGSKIRKJA Kristín og Julian flytja aríur og íslensk sönglög á tónleikum í dag.

NÝJAR BÆKUR
ókafélagið Ugla
hefur gefið út
B
bókina Kommúnisminn eftir bandaríska sagnfræðinginn Richard Pipes.
Höfundurinn gerir
stuttlega grein fyrir
fræðilegum grundvelli kommúnismans og rekur síðan sögu hans í
Rússlandi og annars staðar.
ál og menning
hefur sent frá
M
sér bókina Ævintýri
á meðan eftir
Roddy Doyle í þýðingu Hjörleifs Hjartarssonar. Þetta er
þriðja barnasaga
verðlaunahöfundarins sem kemur út í
íslenskum búningi. Frásögnin er
sprenghlægileg og full af óvæntum
uppákomum.
ókaforlagið
Bjartur hefur
B
gefið út Barndóm
eftir suður-afríska
rithöfundinn J.M.
Coetzee. Þýðandi er
Rúnar Helgi Vignisson. Í þessari rómuðu sjálfsævisögu
vitjar Coetze uppvaxtarára sinna í Suður-Afríku um
og eftir 1950.
ókaforlagið
Bjartur hefur
B
gefið út í kilju sög-

Á vaxtalausu tilboði: kr. 276.500
NEW YORK Þriggja sæta hægindasófi og tveir hægindastólar
(3+1+1) með ektaTHICK SHINY leðri.

Þökkum frábærar viðtökur og því verður

önnur vaxtalaus vika
sem stendur frá 1. til 7. október.

una Manntafl eftir
Stefan Zweig í íslenskri þýðingu
Þórarins Stefánssonar. Nýlega frumsýndi Borgarleikhúsið leikrit byggt á
sögunni.
ókaforlagið
Bjartur hefur
B
gefið út skáldsöguna Í nafni kærleikans eftir James
Meek í íslenskri
þýðingu Árna Óskarssonar. Bókin er
þriðja skáldsaga
Meeks og hefur
sagan vakið mikla athygli og sterk
viðbrögð. Meek var meðal gesta á
Bókmenntahátíð í Reykjavík.

Úrval af Chesterfield sófasettum, 3+1+1,
og hornsófum. Eru til í hvítu og rauðbrúnu.

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

Gallery Húsgögn
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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af 5 mögulegum - DV
Frábær fjölskylduskemmtun! - Fréttablaðið

AGNAR OG KRISTJANA
Þau standa í stórræðum þessa dagana, hafa
nýverið sent frá sér djassaðan disk með
gömlum poppsmellum og taka auk þess þátt
í stórum viðburðum á djasshátíðinni, sem
lýkur á morgun.

eftir Thomas MEEHAN,
Charles STROUSE &
Martin CHARNIN

Sun. 2/10 kl. 14
Sun. 16/10 kl. 14
Laug. 22/10 kl. 15

Miðasala í s:551 4700 alla daga frá
kl.13-17 í gamla AUSTURBÆJARBÍÓI
www.annie.is
www.midi.is
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Abba og Duran í djassbúningi
„Abba – hvað er nú það?“ sögðu
djasskempurnar Drew Gress og
John Hollenbeck við þau Kristjönu Stefánsdóttur söngkonu og
Agnar Má Magnússon píanóleikara, sem brugðu sér til New York
nýverið til þess að taka upp disk
með nokkrum vel völdum popplögum í djössuðum útsetningum
þeirra sjálfra.
Þar á meðal má nefna lög á
borð við Abba-lagið Knowing Me
Knowing You, Duran Duransmellinn Save a Prayer og Owner
Of a Lonely Heart sem hljómsveitin Yes flutti í eina tíð.
„Þeim fannst þetta allt saman
frábær lög,“ segir Kristjana. „En
eftir hvert lag sögðu þeir: Afskaplega eru þetta skemmtileg
lög hjá ykkur krakkar, hvar tókst
ykkur eiginlega að grafa þau
upp?“
Diskurinn kom út núna seinni
partinn í september og heitir Ég
um þig. Titillagið er eftir Agnar

■ ■ KVIKMYNDIR
 16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir
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STÓRA SVIÐ
e. Astrid Lindgren
Í dag kl. 14, Sun 2/10 kl. 14,
Sun 9/10 kl. 14, Sun 16/10 kl. 14

WOYZECK - 5 FORSÝNINGAR
Frumsýnt í London 12. okt. og á Íslandi 28. okt.

Miðaverð á forsýningar aðeins kr. 2.000,Í kvöld kl. 20 (sýning á ensku),
Fi 27/10 kl. 20.HÍBÝLI VINDANNA

HÍBÝLI VINDANNA
Örfáar aukasýningar í haust
Su 2/10 kl. 20, fö 7/10 kl. 20, Su 16/10 kl. 20

SALKA VALKA
fim 15/10 FRUMSÝNING UPPSELT

Sími miðasölu 568 8000
midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

■ ■ TÓNLEIKAR
 15.00 Markús B. spilar á Kaffi
Hljómalind, á horni Laugavegs og
Klapparstígs.

 16.00 Systurnar Þóra Einarsdóttir
sópransöngkona og Gunnhildur
Einarsdóttir hörpuleikari halda tónleika Salnum í TÍBRÁ tónleikaröð
Kópavogs.

 17.00 „Á ljúfum nótum“ er yfirskrift

@D996B6 JG>CC

KALLI Á ÞAKINU

Óskarsverðlaunamyndina The Giant
frá árinu 1956 með James Dean og
Elizabeth Taylor í aðalhlutverkunum.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

FORÐIST OKKUR
– NEMENDALEIKHÚSIÐ/COMMON NONSENSE
Höf. Hugleikur Dagsson
Í kvöld kl. 20 UPPSELT,
Su 2/10 kl. 20, Fi 6/10 kl. 20, Su 2/10 kl. 20,
Fö 7/10 kl. 20, Lau 8/10 kl. 20

MANNTAFL
Su 2/10 kl. 20, Fö 7/10 kl. 20, Fö 14/10 kl. 20,

RILLJANT
ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Í dag kl. 16 aukasýn., Lau 1/10 kl. 20 UPPSELT,
Fi 6/10 kl. 20 UPPSELT, Lau 8/10 kl. 16 Aukasýn
Lau 8/10 kl. 20 UPPSELT, Su 9/10 kl. 20 UPPSELT,
Sun 16/10 kl. 20 AUKASÝNING

BELGÍSKA KONGÓ
Sýnt hjá Leikfélagi Akureyrar
Í kvöld kl. 20

LÍFSINS TRÉ
Fö 21/10 kl. 20 FRUMSÝNING UPPSELT
Lau 22/10 kl. 20, Fi 27/10 kl. 20

TVENNU TILBOÐ
Ef keyptur er miði á
Híbýli vindanna og Lífsins tré
fæst sérstakur afsláttur

einsöngstónleika sem haldnir verða í
Kópavogskirkju. Kristín R. Sigurðardóttir sópran og Julian Hewlett píanóleikari flytja óperuaríur og íslensk
sönglög.

Má, en önnur lög á plötunni eru
gamlir smellir sem allir voru í
uppáhaldi hjá þeim Agnari og
Kristjönu á sínum tíma. Óhætt er
að segja að lögin birtast hlustendum í gjörsamlega nýjum búningi
eftir að þau Kristjana og Agnar
hafa farið höndum um þau.
„Þetta er búið að vera óskaplega skemmtilegt ferli og það
kom í ljós að mörg þessara laga
eru miklu ljóðrænni en maður
hélt að þau væru. Það er svo gaman þegar maður strípar lögin niður þannig að eftir stendur bara
laglínan og textinn. Svo setur
maður undir bara eitthvað sem
manni finnst fallegt.“
Kristjana hefur annars í nógu
að snúast þessa dagana, því á
morgun syngur hún einsöng með
Kirkjukór Langholtskirkju og
Stórsveit Reykjavíkur á tónleikum Djasshátíðar í Langholtskirkju.
„Þetta er útsett fyrir sjötíu

 17.00 Anna Helga Björnsdóttir
leikur einleik með Hljómsveit Tónlistarskólans í Reykjavík á tónleikum í
Neskirkju. Stjórnandi er Gunnsteinn
Ólafsson.

 20.00 Krakkbot, Markús B., Hallvarður og Amelía og Isidor spila á
tónleikum á vegum Grandmothers
Records á Kaffi Hljómalind við
Laugaveg.

 23.00 Dikta verður með tónleika á
Grand Rokk.

 Brain police spilar á Gauknum
ásamt sænsku hljómsveitinni Subsonic Mind og norsku hljómsveitinni
Zensor.

■ ■ OPNANIR
 15.00 Sýning Elínar Hansdóttur
verður opnuð í Gallerí BOX á Akureyri. Elín sýnir verkið SPOT sem hefur
ekki verið sýnt á Íslandi fyrr. Sýningin
stendur til 22. október.

manna kór og stórsveit, og svo
kemur hann Ole Kock Hansen frá
Danmörku að stjórna okkur. Við
ætlum að flytja helgisöngvana
hans Duke Ellington. Þessi tónlist
er ofsalega falleg og líka kraftmikil á köflum.“
Félagi hennar, píanóleikarinn
Agnar Már, er sömuleiðis býsna
upptekinn í tengslum við djasshátíðina, því á morgun leikur
hann með oktett Ragnheiðar
Gröndal á lokatónleikum djasshátíðar á Kaffi Reykjavík.
Þegar um hægist ætla þau að
halda í tónleikaferð um landið
með djassaða poppið sitt og enda
síðan túrinn í Reykjavík 22. nóvember.
Þeir Drew Gress bassaleikari
og John Hollenbeck trommari
verða þó fjarri góðu gamni, en
þeir hafa fullan hug á að koma til
landsins á næstunni til þess að
flytja þessi gömlu dægurlög með
Kristjönu og Agnari. ■

 15.00 Listvinafélagið Skúli í túni
opnar vinnustofusýningu að Skúlatúni 4, þriðju hæð.

 19.00 Darri Lorensen opnar sýningu í Bananananas, Laugavegi 80.

 Sýning tuttugu og átta félagsmanna
Myndhöggvarfélagsins í Reykjavík
verður opnuð í Hafnarborg í Hafnarfirði.

■ ■ SKEMMTANIR
 23.00 Hljómsveitin Upplyfting
verður með dansleik á Kringlukránni.

 Garðar Garðars spilar á Catalinu.
 Danshljómsveit Friðjóns skemmtir í
Vélsmiðjunni á Akureyri.

 Hljómsveitin Logar frá Vestmannaeyjum með stórdansleik í Klúbbnum
við Gullinbrú.

■ ■ ÚTIVIST
 13.00 Gönguferð verður farin Þingvallasvæðið á vegum þjóðgarðsins á
Þingvöllum. Gengið verður frá Gjábakka að þjónustumiðstöðinni á
Leirum og farið yfir um þær gjár sem
afmarka sigdældina Hrafnagjá að
austanverðu og Almannagjá að vestan. Á leiðinni verður fjallað um sögu
og náttúru Þingvallasvæðisins.

■ ■ FYRIRLESTRAR
 14.00 Björg Bjarnadóttir sálfræðingur heldur fyrirlestur um drauma í
þjóðtrú Íslendinga í sal Zontaklúbbs
Akureyrar, Aðalstræti 54.

 14.00 Viðar Guðmundsson, prófessor í eðlisfræði við HÍ, fjallar um
eðlisvísindi í tölvum í erindi sínu í
fyrirlestraröðinni „Undur veraldar“ í
Háskólabíói.

■ ■ SAMKOMUR
 14.00 Fjölbreytt dagskrá verður á
sviði í göngugötunni í Mjódd í tilefni
af Breiðholtsdeginum, sem efnt er
til í dag.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.
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Djasshátíð í hámarki
Óvenju fjölbreytt dagskrá verður
á Djasshátíð í dag, næstsíðasta
dag hátíðarinnar í ár.
Þar ber ef til vill hæst tónleika
bandaríska saxófónmeistarans
Kenny Garrett, sem stígur á svið
á Nasa klukkan 20.30 ásamt kvartett sínum, sem er skipaður þeim
Carlos McKinney á píanó, Ronald
Bruner á trommur og Kristopher
Funn á bassa.
Garrett er ein helsta saxófónstjarna djasstónlistarinnar í dag
og þykir mikill hvalreki á fjörur
djassunnenda hér á landi.
Hljómsveitin
Póstberarnir
stíga hins vegar á svið í Kaffi
Reykjavík klukkan 20.30 og bera á
borð tónlist úr smiðju Megasar,

KENNY GARRETT Einn af hápunktum
djasshátíðar í ár eru stórtónleikar Kennys
Garrett á Kaffi Reykjavík.

sem þeir hafa fært í djassaðan
búning og flytja af mikilli list.
Póstberarnir
eru
Ólafur

Stolzenwald bassaleikari, Agnar
Már Magnússon píanóleikari,
Andrés Þór Gunnlaugsson gítarleikari, Eyjólfur Þorleifsson á tenórsaxófón og Erik Qvick á trommur.
Fyrr um daginn kemur Stórsveit Reykjavíkur fram á Nasa og
flytur lög úr söngbók Duke Ellington undir stjórn danska píanóleikarans og stjórnandans Ole
Koch Hansen.
Þeir sem vilja byrja daginn
snemma geta brugðið sér á Hótel
Borg í hádeginu þar sem Inga Eydal söngkona býður upp á „jazz
brunch“ ásamt Gunnari Gunnarssyni, Jóni Rafnssyni og Benedikt
Brynjólfssyni. ■
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Veikastur fyrir hressleika
> falleg áferð ...
Nýi farðinn frá
Guerlain framkallar
fallega og frísklega
áferð.

Spáir þú mikið í tískuna? Já, óneitanlega geri ég það.

Hverju ertu veikastur fyrir? Ég er
veikastur fyrir hressleika.

Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum? Ég klæði mig eins og mér líður
hverju sinni.

Hvaða flík keyptir þú þér síðast? Síðast keypti ég mér hatt í Spútnik.

Uppáhaldshönnuðir eða fatamerki?
Ég verð að segja að Aftur er uppáhaldsfatamerkið mitt.
Flottustu litirnir? Svartur, hvítur, blár
og rauður.
Hvað finnst þér flottast í tískunni
núna? Mér finnst bara flottast að vera
graður og að þora.

Hvað ætlar þú að kaupa fyrir veturinn? Ég ætla að kaupa mér ógeðslega
dýra og flotta úlpu. Eða hlýjan jakka,
kannski Comme Des Garcons.
Uppáhaldsverslun? Það er „second
hand design“-búð sem ég fór í þegar
ég var í Moskvu.

Hvaða flíkur gætir þú ekki verið án?
Ég gæti ekki verið án allra þröngu
gallabuxnanna minna og alls ekki án
Aftur hettupeysunnar minnar.
Uppáhaldsflík? Roberto Cavalli buxurnar mínar.
Hvert myndir þú fara í verslunarferð? Ég myndi aldrei fara í verslunarferð, myndi bara versla þar sem ég
væri.
Ljótasta flík sem þú hefur keypt þér?
Buffalo skór.

Hvað eyðir þú miklum peningum í
föt á mánuði? Það er mjög misjafnt.

SÆT PEYSA
Þessi peysa var
gerð fyrir Japansmarkað og
er úr Tricot-línunni.

MÓÐUR VIKUNNAR
> MARTA SMARTA FER YFIR MÁLIN
COMME DES
GARCONS
Mismunandi
efnum blandað saman.

Stundum ganga hlutirnir ekki
eins og í sögu
Þrátt fyrir að háma í mig fullt af vítamínum þessa dagana sem eiga
að bæta minnið og örva alla líkamsstarfsemi er gleymskan alveg að
fara með mig. Þegar ég fer út á morgnana er alveg bókað að ég
gleymi einhverju mikilvægu. Í vikunni fór ég í sund eftir vinnu. Ég
kom reyndar við heima til að sækja sundbolinn minn. Þetta leit út
fyrir að verða notaleg kvöldferð í Vesturbæjarlaugina, eða alveg
þangað til ég fattaði að ég var bara með sundtoppinn minn, ekki
buxurnar. Athyglisbresturinn hefur því verið í hámarki. Í stað þess
að pirrast ógurlega og fara í fússi út úr klefanum, skokkaði ég ofurfallega niður og fékk leigðan einn ljótasta sundbol veraldar. Ég lét
það ekki trufla mig, jafnvel þótt vinkona mín liti mun betur út en ég.
Stundum verður maður að taka vellíðan fram yfir glæsilegt útlit.
Þegar svona gerist, allt gengur á afturfótunum hjá manni, er bjartsýni það eina sem borgar sig. Þegar ég var í Ameríku um daginn
kom ég auga á mjög falleg stígvél í Viktoríustíl. Þau voru svört,
reimuð upp að hnjám með fallegum hæl. Áður en ég mátaði þau var
ég byrjuð að fantasera í hverju ég gæti verið við þau og hvað ég
yrði mikil klassakona í vetur. Ég sá þetta alveg fyrir mér. Stemningin breyttist örlítið þegar búðakonan kom með kassann og byrjað að
losa reimarnar. Eftir nokkrar tilraunir náði ég að koma mér í stígvélin en þá átti ég eftir að reima þau á
mig. Það tók sirka átta mínútur að
reima hvorn skó og þegar ég var komin í bæði stígvélin var ég dauðuppgefin. Ég áttaði mig á því að ég myndi
aldrei hafa tíma fyrir þessa vitleysu.
Þegar ég leit í spegilinn brá mér hins
vegar mest. Ég var hræðileg í þessum
skóm. Ég áttaði mig á því að reimar
mjókka ekki beint legginn og þegar
maður nær ekki 170 cm á hæð er voðinn vís. Svona stígvél eru kannski aðeins flottari á háum og leggjalöngum.
Þó þetta væru vonbrigði vissi ég í
hjarta mér að heima fyrir myndi þetta
gera stormandi lukku, maðurinn sem
borgar vísareikninginn myndi gleðjast óendanlega.

TRICOT Þetta köflótta
munstur er í miklu uppáhaldi hjá Rei Kawakubo
en skyrtan er einnig úr
Tricot-línunni.
ÓVENJULEGUR
JAKKI Flottur jakki
sem kemur á óvart að
neðan. Eftir hönnuðinn
Junya Watanabe.

STONES Úr línu Comme Des Garcons
þegar merki hljómsveitarinnar Rolling
Stones var notað sem innblástur.

Skæruli›ar vi› höfnina
Á

Mýrargötu leynist nú sannkölluð skæruliðabúð eða Guerilla Store en í henni fást föt frá
fatamerkinu Comme Des Garcons. Búðirnar hafa sprottið upp um allan heim og eru
ýmsar reglur sem fylgja því að reka slíka búð. Meðal annars mega rekstraraðilar búðarinnar ekki auglýsa hana og hún má einungis vera rekin í eitt ár og þá skal
hún annað hvort hverfa eða færa sig um set. Fjórar íslenskar stúlkur höfðu samband við ráðamenn Guerilla-búðanna hjá Comme Des Garcons og fengu leyfi
SKÚLPTÚR?
til að opna búð hérlendis. Í búðinni fást ýmsar flíkur úr línum Comme Des
Þessi jakki minnir
Garcons og þar á meðal hönnun Junya Watanabe. Einnig leynast þarna
frekar á skúlptúr
meðal annars flíkur og skór frá Fred Perry eftir samstarf þessara tveggja
en flík og er ekta
fyrirtækja. Af mörgu er því að taka í íslensku skæruliðabúðinni og ættu
hátískuvara.
allir að leggja leið sína í þessa skemmtilegu og einstöku búð þar sem
stelpurnar taka vingjarnlega á móti öllum sem leggja leið sína þangað.
Rei Kawakubo er konan á bakvið Comme Des
Garcons. Hún er algjörlega ólærð í fatahönnun en hefur stundað nám í
myndlist
og
bókmenntum.
Comme Des Garcons leggur
áherslu á svokallaða „anti
tísku“ og „strúktúr“ eða byggingu fatanna frekar en yfirborð
og efni. Hönnunin minnir að mörgu leyti á
arkitektúr og stundum eru flíkurnar líkari
MYNSTRAÐ
skúlptúrum en fötum. Oft vantar aðra ermina
SCHIFFON
Fallegur bol- á þær, vasarnir eru á hvolfi, skálmar rosaur úr sjiffoni lega síðar eða þær eru einfaldlega á röngúr línu
unni. Ekki beinlínis hefðbundin tíska en afar
Comme Des hressandi. Kawakubo uppgötvaði hönnuðinn
Garcons.
Junya Watanabe sem nú er orðinn þekktur í
tískuheiminum. Hann gekk til liðs við
Comme Des Garcons-fyrirtækið um leið og hann útskrifaðist úr háskóla. Þremur árum seinna hóf hann að
hanna fyrir Tricot sem er undirlína Comme Des Garcons
og heitir núna Comme Comme. Guerilla Store Iceland
FRED PERRY Þessir skór eru úr
er opin alla virka daga frá tólf til sjö, á laugardögum
línu Freds Perry sem á sér ófáa
frá tíu til fjögur en lokuð á sunnudögum.
aðdáendur hér á landi.
hilda@frettabladid.is

Gulli Helga
Laugardagsmorgna 9-13
KÖFLÓTTAR
Gamaldags
köflótt munstur í nýtískulegum litum.
POSTULÍN Svartur kjóll við
beinhvítt brúðarslör.

JAKKAFÖT Úr smiðju Comme
Des Garcons.

BUXNADRAGT Falleg og frumleg
útgáfa af kvenlegri buxnadragt.
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Hressandi hönnun
Max Mara sýndi línu sína fyrir sumarið 2006 á fimmtudaginn og einkenndist línan af hressilegum litum, sólbrúnum fyrirsætum og framúrstefnilegum sniðum. Hönnuðir Max Mara sóttu innblástur meðal annars í röndótt sjóliðaföt, stór snið, karlmannlegan stíl og avant garde níunda áratugarins. Litirnir voru dempaðir brúnir og gráir á móti skærum litum eins og kóngabláum, skærum laxableikum lit, grasgrænum og
gulum. Lítið var um munstur en einstaka blómamunstur trítlaði yfir
suma kjólana í skærum litum sem kom skemmtilega út á daufum litatónum.
Sumar af klassískum flíkum Max Mara létu einnig sjá sig í nýju línunni og þar á meðal flíkur í safarí-stíl, rykfrakkar og víðar buxur með
rykktu mitti sem minna á pappírspoka. Inn á milli voru svo flíkur
sem sjást sjaldnar í hönnun Max
Mara og þar á meðal litríkir sjiffonkjólar, stórar peysur og kjólar með
stórum hettum.
RYKFRAKKI Daufur liturinn í frakkanum
tónar fallega á móti kóngabláa litnum.

Sjampó í föstu
formi
Þessi litli kubbur sem lítur helst
út eins og einhvers konar ostur er
í raun sjampó. Lush framleiðir
sjampó meðal annars í föstu formi
og eru þau afar vinsæl. Þetta sérstaka sjampó heitir Trichomania
og ilmar af kókoshnetum. Sjampóið er sérlega nærandi fyrir hárið
og er ætlað fyrir þurrt hár. Lush
sjampóin í föstu formi duga afar
lengi og skemmast ekki. Þegar
sjampóin eru notuð er nóg að láta
kubbinn leika á milli handanna til
að búa til froðu, skella henni svo í
hárið og útkoman er einstök.

Franskur koss
Franski kossinn er ein af framleiðsluvörum Lush sem hefur það
markmið að lífga upp á baðferðir
viðskiptavina. Þegar franska
kossinum er bætt í baðið stígur
upp lavender ilmur og vatnið
freyðir, húðin verður mýkri og
baðherbergið ilmar lengi á eftir.
Það eina sem vantar þá upp á er
róandi tónlist á fóninn og slökunin
verður algjör.

» FASTUR
» PU N KTU R

SUMAR 2006 Max Mara-herinn sýnir nýjustu hönnunina.

FYRIR STRÖNDINA Fallegur bleikur bolur við afar
klæðilegar röndóttar bikinibuxur.

LÉTTIR KJÓLAR Í línunni
mátti meðal annars sjá fallega sumarkjóla eins og
þessa í öllum litum.

KJÓLL MEÐ HETTU Séð
aftan á sérstakan kjól í fallega gráum lit.
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Or›in ﬂreytt á
athyglinni
Tara Reid er ósköp leið þessa dagana því hætt hefur verið framleiðslu á sjónvarpsþáttum hennar
Taradise. Tara hefur verið það
langt niðri undanfarið að blaðamenn sem hafa tekið viðtal við
hana segja að það sjáist á henni
hversu niðurdregin hún sé og í
sumum tilvikum hafi hún svarað
spurningum grátklökk. „Hvað ætla
fjölmiðlar að leggja mig lengi í einelti? Það eru
komnar nýjar
slæmar stelpur,
farið og angrið
þær!“
sagði
leikkonan súra
sem hefur rekið umboðsmann
sinn því henni
finnst
hann
hafa ýtt undir
TARA REID Hún er
orðin leið á fjölmiðla- slæma ímynd
athyglinni og þráir að hennar.
fá að djamma í friði.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Matartímaritið Gestgjafinn opnaði heimasíðu í vikunni. Af því tilefni hélt ritstjórn Gestgjafans
huggulegt teiti í Ásmundarsafni.
Herra Ólafur Ragnar Grímsson
heiðraði samkomuna með nærveru sinni en hann opnaði heimasíðuna formlega. Heimasíðan mun
gagnast áskrifendum Gestgjafans
vel enda hafa þeir aðgang að yfir
5.000 uppskriftum og öðrum
spennandi hlutum sem allir matgæðingar ættu að geta nýtt sér.
Björn Thoroddsen, Hans Kwakkernaat og Gunnar Hrafnsson spiluðu fallega tónlist. Þótt ritstjórn
Gestgjafans sé sérlega lunkin við
að matreiða var starfsfólk Skútunnar í Hafnarfirði fengið til að
útbúa réttina. Lambakjöt var þemað og var það matreitt í ýmsum útgáfum. Einnig var boðið upp á sérrétti fyrir grænmetisætur. Nanna
Rögnvaldardóttir, matargúrú og
ritstjóri vefsins, segir að teitið
hafi heppnast gríðarlega vel.

FLOTT TEITI Sólveig Baldursdóttir, ritstjóri
Gestgjafans, er hér ásamt Ólafi Ragnari
Grímssyni sem opnaði heimasíðuna
www.gestgjafinn.is.

INNANHÚSSPÆJUR Elín Þorgeirsdóttir
blaðamaður og Ólöf Jakobína Ernudóttir,
ritstjóri Húsa og híbýla, skörtuðu sínu fegursta.

BROSMILD Hreinn Hreinsson ljósmyndari ljómaði af gleði í Gestgjafateitinu. Hér er hann
ásamt Marentzu Poulsen veitingakonu og Albert Eiríkssyni sælkera.

Í GÓÐUM GÍR Stefán
Hilmarsson endurskoðandi; Rósa Guðbjartsdóttir blaðamaður,
Reynir Traustason ritstjóri og Páll Gíslason,
framkvæmdastjóri
Gutenberg, fylgdust
spennt með þegar
heimasíðan var opnuð.

FJÖLSKYLDUSTEMNING Hjalti Nönnuson sem jafnan gengur undir nafninu efnafræðistúdentinn mætti í Gestgjafaboðið ásamt Þorbjörgu Ágústsdóttur og systursyni sínum, Úlfi
Árnasyni.

GRÆNAR OG
BROSMILDAR Gullveig
Sæmundsdottir, ritstjóri
Nýs Lífs, og Hjördís
Gísladóttir, á Grænum
kosti, kynntu sér nýju
heimasíðuna.
LEIKSTJÓRINN
OG LEIKARINN
Þau Þórhildur
Þorleifsdóttir og
Þór Tulinius létu
ekki sitt eftir
liggja og mættu.

FRÉTTABLAÐIÐ/FRÉTTABLAÐIÐ / ANTON BRINK

> fjörið ...

Matarmiki› „gourmet“-teiti

Alﬂjó›lega kvikmyndahátí›in sett
Þrátt fyrir vonskuveður létu
kvikmyndaunnendur
það
ekkert á sig fá heldur flykktust í Regnbogann á fimmtudagskvöldið. Þar fór fram
setningarathöfn Alþjóðlegu
kvikmyndahátíðarinnar
í
Reykjavík. Margir urðu frá
að hverfa sem sýnir aukinn
áhuga Íslendinga á sjálfstæðri kvikmyndagerð en
það var Geir H. Haarde SAMPER-FJÖLSKYLDAN MÆTT Þau Kristjana,
utanríkisráðherra sem setti Mireya, Rebekka, Baltasar Darri og nafni hans
hátíðina formlega.
Baltasar Samper mættu eftir velheppnaða opnun.
Það var síðan uppselt á
opnunarmyndina sem var
Epli Adams eftir Anders Thomas
Jensen. Hrönn Marínósdóttir,
framkvæmdastjóri hátíðarinnar
var feykilega ánægð með viðtökurnar en að lokinni sýningu var
gestum boðið í Nýlistasafnið þar
sem þeir gátu dreypt á léttum
veitingum að hætti hússins.
MÁLIN RÆDD Þeir Ævar Kjartansson og
Arnar Jónsson voru mættir og höfðu vafalaust margt að ræða um.

Hin bráðskemmtilega og sprenghlægilega Stuðmannamynd

Í TAKT VIÐ TÍMANN
Á DVD Í SKÍFUNNI!
“…Séríslenskt
Fönn Fönn Fönn
SV - MBL

NÝTT!

“…bráðvelheppnuð
Skemmtun, grín og fjör…”
ÓHT – Rás 2

1.999kr

1.699kr

Þú færð geisladiskinn
og DVD saman á
2.999kr

...skemmtir þér ; )

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

★★★
-HJ MBL
★★★
-ÓHT Rás 2

★★★
-SV MBL

Til að hafa stjórn
á hrottum og
illmennum er sett
á laggirnar sérstök
sveit sem kallar sig
Night Watch!

★★★
-SV MBL

Sýnd kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.i. 14 ára
Sýnd í Lúxus kl. 2, 4, 6, 8 og 10

Sýnd kl. 3, 5.45, 8 og 10.15

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

400 kr. í bíó!

Skemmtileg ævintýramynd með íslensku tali.

Óbeint framhald af
þáttaröðinni Jesú og
Jósefína sem var sýnd við
miklar vinsældir á Stöð 2
síðustu jól.

Sýnd kl. 2, 4 og 6 Miðaverð 450 kr. ÍSLENSKT TAL

Sýnd kl. 3 og 6 ÍSLENSKT TAL

@K>@BNC96=ÌIÏÁ

★★★

'.#hZeiZbWZgi^a.#d`iWZg

-HJ. MBL

Sýnd kl. 3 B.i. 10 ára

★★★
-HJ MBL

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Skemmtilega ævintýramynd með íslensku tali.

Óbeint framhald af
þáttaröðinni Jesú og
Jósefína sem var sýnd við
miklar vinsældir á Stöð 2
síðustu jól.

Sýnd kl. 6, 8 og 10 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

★★★

Sýnd kl. 4 í þrívídd

★★★

Sýnd kl. 8, og 10.20

-ÓHT Rás 2

Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 16 ára

-ÓHT Rás 2

Sýnd kl. 2 og 4 ÍSLENSKT TAL

My Summer of Love / Sumarást Sýnd kl. 4
Café Transit / Landamærakaffi Sýnd kl. 6
Dreaming of Space / Geimdraumur Sýnd kl. 8
Porcelain Doll / Postulínsbrúða Sýnd kl. 8

Óskar & Jósefína
Ævintýraferðin
Bewitched
Red Eye
The Man

kl. 2 og 4
kl. 2
kl. 4, 6 og 8
kl. 6, 8 og 10
kl. 10

Skemmtileg ævintýramynd
með íslensku tali
Óbeint framhald
af þáttaröðinni
Jesú og Jósefína.

Nú í bíó

Aðeins 450 kr miðaverð!

Safnplata me› Lennon
Safplatan Working Class Hero – The
Definitive Lennon kemur út á mánudag. Þann 9. október hefði John
Lennon haldið upp á 65 ára afmæli
sitt.
Um er að ræða tvöfalda plötu
með alls 38 lögum. Tvær eldri plötur

með Lennon verða einnig endurútgefnar á næstunni; annars vegar
Walls and Bridges og hins vegar
Some Time in New York City. Einnig
er væntanleg heimildarmynd um
Bítilinn fyrrverandi sem var gerð af
bresku sjónvarpsstöðnni BBC. ■

3 BÍÓ Á AÐEINS 400 KR.
Aðeins 400 kr. kl. 3 á þessar
myndir í Regnboganum í dag!
Skemmtileg ævintýramynd með íslensku tali.

ﬁrjár kvikmyndir frums‡ndar í dag
Í dag verða þrjár kvikmyndir
frumsýndar á Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík. Í
Regnboganum klukkan 20.00
verður rússneska kvikmyndin
Geimdraumar sýnd en handritshöfundur hennar, Alexander
Mindadze, mun svara spurningum áhorfenda. Kvikmyndin segir frá því þegar Sovétríkin sálugu sendu sinn fyrsta gervihnött út í geim og hvernig það
hefur áhrif á tvo vini af ólíkum
uppruna. Myndin vann til verðlauna á Kvikmyndahátíðinni í
Moskvu árið 2005.
Önnur myndin er Postulínsbrúðan en hún kemur frá Ungverjalandi. Leikstjórinn Peter
Gardos mun svara fyrirspurnum áhorfenda en myndin er

gerð eftir smásagnasafni Ervin
Lazar, Stjörnubýlið. Þriðja
myndin sem síðan verður frumsýnd er norska kvikmyndin
Vetrarkross en hún var valin
sem framlag Norðmanna til
Óskarsverðlauna. Aðalleikarinn,
Kristoffer Joner, verður viðstaddur sýninguna og svarar
spurningum áhorfenda.

PETER GARDOS Meðal þeirra sem munu
sitja fyrir svörum er leikstjórinn Peter Gardos en mynd hans, Postulínsdúkkan, verður frumsýnd í dag

FRÉTTIR AF FÓLKI
arlmaður var handtekinn á tökustað kvikmyndarinnar The Da
K
Vinci Code eftir að hann reyndi að
fá eiginhandaráritun hjá stjörnu
myndarinnar, Tom Hanks. Maðurinn
braut öryggisreglur á svæðinu með
þeim afleiðingum að hann var
handsamaður. Tökur á
síðustu atriðum
myndarinnar hófust í
Skotlandi í
byrjun
þessarar
viku.
ótelerfinginn Paris Hilton hefur
verið sýknuð af ákæru þess efnH
is að hún hafi boðið
unglingum áfengi og
marijúana fyrir tökur á
þætti sínum The
Simple Life: Interns.
Var Hilton sökuð
um að hafa boðið
þeim vímuefnin til
að losa um hömlur
þeirra fyrir þáttinn.

talska tískuhönnuðinum Valentino
ÍGaravani
ofbýður
mjög hvernig
leikkonurnar Julia
Roberts og Cameron
Diaz klæða sig þegar
þær eru ekki að
ganga eftir rauða dreglinum. Valentino segir að þær klæði sig eins
og heimilslausar manneskjur dagsdaglega og hugsi engan veginn
nógu vel um útlitið.
eikarinn Steve Buscemi verður
heiðraður á hinni árlegu WoodL
stock-kvikmyndahátíð í New York
um helgina. Buscemi verður afhent
Maverick-verðlaunin fyrir sköpunargleði sína og sjálfstæðan
hugsunarhátt þegar kemur að kvikmyndaleik- og
gerð. Á hátíðinni verður
frumsýnd myndin
Lonesome Jim sem er
einmitt leikstýrt af
Buscemi.
öngkonan Sheryl Crow og hjólreiðakappinn Lance Armstrong
S
ætla að ganga upp að altarinu í
Kaliforníu næsta haust. Parið trúlofaði sig í byrjun síðasta mánaðar og
vill greinilega ekki bíða of lengi með
að gifta sig. Athöfnin á
að fara fram í Santa
Barbara og mun
hönnuðurinn Ralph
Lauren sjá um að útlit
veislunnar verði upp á
það allra besta.

Hægri hönd Cave syngur líka
[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Þessi kauði hefur haldið í höndina á
Nick Cave allan hans tónlistarferil.
Hann var með Cave í Birthday Party og er foringi The Bad Seeds sem
hefur leikið undir á öllum sólóskífum myrkrahöfðingjans. Mick Harvey virðist ekki hafa fæðst með
sömu tilhneigingu og félagi sinn til
að semja lög, því sólóferill hans
hefur að mestu verið tileinkaður
tökulögum. Fyrst gaf hann út tvær
plötur þar sem hann flutti og söng
lög Serge Gainsbourg í enskri þýðingu. Í þetta skiptið flytur hann lög
eftir hina og þessa, þar á meðal eitt
eftir félaga sinn Cave og Tim
Buckley. Sjálfur á hann tvö lög á
plötunni.
Mick Harvey er stórkostlegur
útsetjari. Hann hefur lengi verið
með puttana í útsetningum Cave og
því kemur líklegast ekkert á óvart
að þessi plata hér skuli vera úr
sama hljóðheim og plötur meistara
Cave. Harvey er þó fjarri því að
hafa jafn magnaða söngrödd og félagi sinn. Hans er ögn hærri, og alveg sérkennilega venjuleg. Get
ekki einu sinni lofað ykkur að ég
myndi þekkja hana strax aftur.
Harvey er greinilega undir öllu
meiri áhrifum frá bandarískri

MICK HARVEY:
ONE MAN’S TREASURE
NIÐURSTAÐA: Nýjasta sólóplata Micks Harvey
virðist hafa verið gerð fyrst og fremst til að
skemmta honum sjálfum. Eingöngu fyrir hörðustu aðdáendur Nicks Cave, aðrir eiga líklegast
ekkert eftir að ná tengingu.

kántrítónlist. Hann fer sérstaklega
vel með lagið Hank Williams Said it
Best eftir Guy Clark. Frábært lag
með mögnuðum texta.
Það var svo ágætis lífsreynsla
að renna þessari plötu í gegn en ég
get ekki ímyndað mér að neinir
aðrir en hörðustu aðdáendur Cave
geti haft gaman að þessu. Það hlýtur líka að teljast harla ólíklegt að
neinir aðrir en þeir eigi eftir að
gefa sér tíma fyrir Mick Harvey.
Allir aðrir hafa líklegast enga hugmynd um hver þessi snillingur er.
Birgir Örn Steinarsson
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Í TÆKINU

Vildi ver›a stórskáld
Bill Nighy fæddist 12. desember árið 1949 í Caterham á
Englandi. Faðir hans stjórnaði verkstæði og móðir hans
var geðhjúkrunarfræðingur. Bill kláraði grunnnám í
ensku og enskum bókmenntum en hann elskaði að lesa og
þá sérstaklega bækur Ernest Hemingway. Eftir að námi
lauk vildi Bill gerast blaðamaður en uppfyllti ekki tilskilin skilyrði og gerðist sendill fyrir tímaritið Field.
Bill dvaldist í París um tíma þar sem hann dreymdi
um að skrifa einhverja stórfenglega skáldsögu. Honum
tókst þó aðeins að ljúka við titilinn og þegar peningarnir
voru gengnir til þurrðar ferjaði breski konsúllinn hann
heim.
Bill eignaðist kærustu í Bretlandi sem stakk upp á því

Svar:
Carl Hanratty úr kvikmyndinni Catch
Me if You Can árið 2002.

▼

BÍÓ

BÍÓ

20.40

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy – 2005

21.35

WHAT A GIRL WANTS

22.00

RESCUE ME

THE KING OF QUEENS

og Faith (26:51)

12.00 Bold and the Beautiful 13.45 Idol
Sjtörnuleit 3 (1:45) 14.40 Apprentice 3, The
(18:18) 15.25 Amazing Race 7 (4:15) 16.10
Sjálfstætt fólk 16.40 Norah Jones and the
Handsome 17.40 60 Minutes

18.30
18.54
19.00
19.40

18.30
18.54
19.00
19.15

20.00 Quiz Show (e)
22.10 The Miracle
0.00 Sleepwalker (Stranglega bönnuð börnum)
2.00 Blinkende Lygter (Stranglega bönnuð
börnum) 4.00 The Miracle (Bönnuð börnum)

riks, Músti, Póstkort frá Felix, Pingu, Kærleiksbirnirnir, Kærleiksbirnirnir, Barney, Engie
Benjy, Með afa, Kalli á þakinu, All Dogs Go to
Heaven 2, Home Improvement 2 Leyfð öllum
aldurshópum.)

23.20 Robocop 2 (Sbb) 1.15 Rush Hour 2
(Bönnuð börnum) 2.40 The Commissioner
(Bönnuð börnum) 4.25 Maléna (Bönnuð
börnum) 5.55 Strákarnir 6.25 Fréttir Stöðvar
2 7.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA
8.00 Sherwood Craig 8.30 Um trúna og tilveruna
9.00 Maríusystur 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce
Meyer 10.30 T.D. Jakes 11.00 Robert Schuller 12.00
Samverustund (e) 13.00 Joyce Meyer 13.30 Blandað efni 14.30 Ron Phillips 15.00 Kvöldljós 16.00
Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00 Dr. David
Cho 17.30 Freddie Filmore 18.00 Mack Lyon 18.30
Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan – fréttir á ensku
20.00 Vatnaskil Hvítasunnukirkjan Fíladelfía 21.00
Mack Lyon Í leit að vegi Drottins 21.30 Acts Full
Gospel 22.00 Joyce Meyer 22.30 Blandað efni
23.00 CBN fréttastofan – fréttir á ensku 0.00 Miðnæturhróp 0.30 Nætursjónvarp

14.00 David Letterman 14.45 Sjáðu 15.00
David Letterman 15.45 Sjáðu 16.00 Kvöldþátturinn 16.50 Supersport (12:50) 17.00
Seinfeld (23:24) 17.30 Friends 3 (13:25)
18.00 Friends 3 (16:25)

11.30 The Jamie Kennedy Experiment (e)
11.50 Popppunktur (e)

11.00 Ítölsku mörkin 11.30 Ensku mörkin

12.45 Peacemakers (e) 13.30 Ripley’s Believe it or not! (e) 14.15 Charmed (e) 15.00
Íslenski bachelorinn (e) 16.00 America’s Next
Top Model IV (e) 17.00 Survivor Guatemala
(e) 18.00 Þak yfir höfuðið

12.00 Spænsku mörkin 12.30 US PGA 2005
– Monthly 13.30 UEFA Champions League
15.10 Meistaradeildin með Guðna Berg
15.50 Meistaradeildin í handbolta 17.20 Fifth
Gear 17.50 2005 AVP Pro Beach Volleyball
18.54 Lottó
19.00 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

19.00 The King of Queens (e) Doug kemur

18.30
19.00
20.00
20.30
21.00

Fréttir Stöðvar 2
Tru Calling (14:20)
Seinfeld (23:24)
Friends 3 (17:25)
Joan Of Arcadia (13:23) (Recreation)
Sagan af Jóhönnu af Örk færð í nútímann.
22.00 Rescue Me (1:13) (Voicemail) Frábærir þættir um hóp slökkviliðsmanna
í New York borg þar sem alltaf eitthvað er í gangi. Ef það eru ekki
vandamál í vinnunni þá er það einkalífið sem er að angra þá. Denis Leary
fer með aðalhlutverkið í þessari þáttaröð sem slegið hefur í gegn vestan
hafs.
22.50 American Princess (4:6)

▼

Fréttir Stöðvar 2
Lottó
Íþróttir og veður
George Lopez (2:24) (Landlord Almighty)
19.40 Stelpurnar (5:20) Frábær íslenskur
gamanþáttur þar sem margar skrautlegar persónur koma við sögu.
20.05 Strákarnir – úrval
20.35 Það var lagið
21.35 What a Girl Wants (Mætt á svæðið)
Skemmtileg gamanmynd fyrir alla fjölskylduna. Daphne Reynolds er bandarísk unglingsstúlka sem heldur til Englands í leit að föður sínum. Sá er aðalsmaður sem veit ekki um tilvist dóttur sinnar. Aðalhlutverk: Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston. Leyfð
öllum aldurshópum.

▼

▼

Jump

ANTONIO TARVER – ROY JONES JR.

23.40 Paradise Hotel (13:28) 0.30 David
Letterman

E! ENTERTAINMENT
12.00 101 Most Shocking Moments in...
13.00 101 Most Shocking Moments in...
14.00 101 Most Shocking Moments in...
15.00 THS Investigates 17.00 THS Investigates
19.00 Totally High 19.30 That Was Huge
20.00 The E! True Hollywood Story 22.00 The
E! True Hollywood Story 23.00 Dr. 90210
0.00 Wild On Tara 0.30 Wild On Tara 1.00
The E! True Hollywood Story

19.30
20.00
21.00

21.50
22.45

sér í vandræði þegar hann man ekki
hvað vinkona Carrie heitir og ekki
skánar það þegar hann þykist fá
hjartaáfall til þess að Carrie fyrirgefi
honum gleymskuna.
Will & Grace (e)
The O.C. (e) Það er komið að hinu árlega vetrarballi í Newport.
House (e) House fær illa haldna
nunnu til sín, hún er með bólgnar og
sprungnar hendur. House lætur hana
hafa lyf en ástandið versnar bara eftir
lyfjagjöfina.
C.S.I. (e) Bandarískir þættir um störf
rannsóknardeildar Las Vegas borgar.
Peacemakers Gamall vinur Marshal
Stone flyst til Silver City til að setjast í
helgan stein. Hann ákveður samt að
hjálpa Stone aðeins fyrst.

23.30 Law & Order (e) 0.25 C.S.I: New York
(e) 1.15 Da Vinci’s Inquest (e) 2.05 Tvöfaldur
Jay Leno (e) 3.35 Óstöðvandi tónlist

AKSJÓN
Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endursýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

það nýjasta í heimi akstursíþrótta.
Rallíbílar, kappakstursbílar, vélhjól og
ótal margt fleira. Fylgst er með gangi
mála innan og utan keppnisbrauta og
farið á mót og sýningar um allan
heim.
19.30 Inside the US PGA Tour 2005 (Bandaríska mótaröðin í golfi) Ómissandi
þáttur fyrir golfáhugamenn.
19.50 Spænski boltinn (La Liga) Bein útsending frá spænska boltanum.
22.00 Meistaradeildin í handbolta (Haukar –
Århus) Útsending frá leik Hauka og
Århus. Liðin eru í C-riðli ásamt Gorenje Velenje og Torggler Group Meran. Leikið var á Ásvöllum.

23.15 Hnefaleikar

▼

12.25 Kvöldstund með Jools Holland 13.30
Handboltakvöld 14.00 Alþingi sett 14.45 Íslandsmótið í handbolta 16.05 Íslandsmótið í
handbolta 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Hope

6.00 Home Alone 4 8.00 Stop Or My Mom Will
Shot 10.00 White Men Can’t Jump 12.00 Quiz
Show (e) 14.10 Home Alone 4 16.00 Stop Or
My Mom Will Shot 18.00 White Men Can’t

HNEFALEIKAR

▼

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Jellies, Heimur Hin-

STÖÐ 2 BÍÓ

01.00

GAMAN

SKJÁREINN

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
(22:26) 8.08 Kóalabræður (35:52) 8.19 Pósturinn Páll (5:13) 8.36 Hopp og hí Sessamí
(25:26) 9.02 Bitti nú! (32:40) 9.25 Arthur
(121:125) 9.52 Gormur (37:52) 10.15 Kóalabirnirnir (4:26) 10.45 Kastljósið 11.10 Út og
suður 11.35 Á ferð um himingeiminn (1:2)

0.05 Pollock 2.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Antonia and Jane – 1991

19.00

DRAMA

SJÓNVARPIÐ

Frasier (Frasier XI) e.
Lottó
Fréttir, íþróttir og veður
Hljómsveit kvöldsins Hljómsveitin Guitar Islancio flytur nokkur lög. Kynnir er
Magga Stína.
20.10 Spaugstofan
20.40 Lán í óláni (Lucky Break) Bresk
gamanmynd frá 2001 um fanga sem
sjá færi á að strjúka með því að setja
upp söngleik innan fangelsismúranna.
22.25 Hættuleg kælivara (The Chill Factor)
Bandarísk spennumynd frá 1999 um
ísbílstjóra og afgreiðslumann í búð
sem komast fyrir tilviljun yfir nýtísku
efnavopn en það er vandmeðfarið.
Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki
hæfa fólki yngra en 16 ára.

Love Actually – 2003

▼

▼

Þrjár bestu myndir
Bills:

að hann gerðist leikari. Hann fór því í dans- og leiklistarskólann Guildford og hefur starfað stanslaust síðan sem
leikari, jafnt á sviði sem í sjónvarpi og útvarpi. Bill hefur meðal annars verið í uppfærslum í þjóðleikhúsinu á
leikritunum Arcadia árið 1993, Skylight og Blue Orange.
Bill býr með leikkonunni Díönu Quick. Hann bað hana
eitt sinn að giftast sér en hún svaraði honum til að hann
skyldi ekki bera þessa spurningu upp aftur. Þrátt fyrir
þurrlegt svar kallar Bill hana samt eiginkonu sína og segir að annað væri of flókið. Hjónaleysin eiga eina dóttur
sem er í háskólanámi og íhugar að feta sömu braut og
foreldrarnir og fara í leiklist. Hún hefur nú þegar komið
fram í sjónvarps- og útvarpsþáttum.

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

„For the last six months, he’s gone to Harvard and
Berkeley. I’m betting he can get a passport.“

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

LUCKY BREAK

BILL LEIKUR Í LUCKY BREAK KL.20.40 Í SJÓNVARPINU

1.00 Hnefaleikar

ENSKI BOLTINN
11.00 Upphitun (e) 11.30 Tottenham – Fulham frá 26.09 13.30 Á vellinum með Snorra
Má (b) 14.00 Charlton – Tottenham (b)
16.00 Á vellinum með Snorra Má (framhald)
16.15 Sunderland – West Ham (b)
18.30 Fulham – Man. Utd
20.30 Portsmouth – Newcastle
22.30 Dagskrárlok
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
What a Girl Wants

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
13.00 Tennis: WTA Tournament Luxembourg 16.00 Canoeing: Slalom
World Championships Australia 17.00Wrestling: World Championship Budapest Hungary 18.00 FIA World Touring Car Championship By Lg: Valencia 18.15 Freestyle Motocross: US Tour Greenville United States 18.45
Boxing20.30Rally: World Championship Japan 21.00Xtreme Sports: Yoz
Mag 21.30 News: Eurosportnews Report 21.45 Fight Sport: Fight Club
23.45 News: Eurosportnews Report
BBC PRIME
12.00 Doctors 12.30 Doctors 13.00 Doctors 13.30 Doctors 14.00 The
Good Life 14.30Yes Minister 15.00Top of the Pops 15.35Top of the Pops
2 Specials 15.55 The Weakest Link Special 16.40 Strictly Come Dancing
17.40 Casualty 18.30 The Dobsons of Duncraig 19.00 Grumpy Old Men
19.30 George Eliot: a Scandalous Life 20.30 The Man Who Lost His Body
21.20Top of the Pops 21.55Top of the Pops 2 Specials 22.30Lenny Henry
in Pieces 23.00 Supernatural Science 0.00 Teen Species 1.00 World in a
Box
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Marine Machines: Rescue 13.00 Megastructures: Sears Tower
14.00 Air Crash Investigation: Deadly Delay Ad 15.00 Seconds from
Disaster: Motorway Plane Crash 16.00 Polar Bear Alcatraz 17.00
Battlefront: Battle of Malta 17.30 Battlefront: Commerce Raiders 18.00
Shipwreck Detectives: Pacific Graveyard 19.00Dambusters Ad 20.00Tbc
22.007/7: Attack On London 23.30Paranormal?: Lake Monsters 0.30The
Last Flight of Twa 800
ANIMAL PLANET
12.00 Gorilla, Gorilla 13.00 My Brother the Cheetah 14.00 Monkey
Business 14.30 Meerkat Manor 15.00 Big Cat Diary 15.30 The Planet’s
Funniest Animals 16.00 Crocodile Hunter 17.00 Shark Shrinks 18.00 The
Natural World 19.00 Going Ape 20.00 Ape Hunters 21.00 Miami Animal
Police 22.00 Shark Shrinks 23.00 Gorilla, Gorilla 0.00 My Brother the
Cheetah 1.00 Monkey Business 1.30 Meerkat Manor
DISCOVERY
12.00 Brain Story 13.00 Last Mysteries of the Titanic 15.00 Spy 16.00 Ray
Mears’ Extreme Survival 17.00 Super Structures 18.00 Extreme Engineering 19.00 American Chopper 20.00 Rides 21.00 Scrapheap Challenge
22.00 Trauma 23.00 Genius Sperm Bank 0.00 FBI Files
MTV
12.00 Green Day Weekend Music Mix 12.30 Green Day – Makes a Video
13.00 Green Day Weekend Music Mix 13.30 MTV Live 14.00 TRL 15.00
Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 My Super Sweet 16 17.00 European Top 20 18.00 The Fabulous Life Of 18.30 Cribs 19.00 Viva La Bam
19.30 Pimp My Ride 20.00 Top 10 at Ten 21.00 I Want a Famous Face
21.30 A Cut 22.00 So ‘90s 23.00 Just See MTV 1.00 Chill Out Zone
VH1
12.00$2 Bill Presents 13.00Coldplay Day Music Mix 14.00Coldplay MTV
LIVE 15.00 Storytellers 16.00 VH1’s Viewers Jukebox 17.00 Super Secret
Movie Rules 18.00 Super Secret Movie Rules 19.00 Cribs 19.30 Cribs
20.00 Cribs 20.30 Cribs 21.00 Viva la Disco 23.30 Flipside 0.00 Chill Out
1.00 VH1 Hits
CLUB
12.10 Power Food 12.40 Other People’s Houses 13.35 Sizzle 14.00
Entertaining With James 14.25 Insights 14.50 Fantasy Open House 15.15
City Hospital 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Awesome Interiors 17.15 Girls Behaving Badly 17.45 Weddings 18.10 Weddings 18.40
The Roseanne Show 19.30 Come! See! Buy! 20.00 Cheaters 21.00 Spicy
Sex Files 22.00Sextacy23.00Women Talk 23.30Sex and the Settee 0.00
Vegging Out 0.25 Loyd on Location 0.55 Africa on a Plate 1.20 Power
Food 1.50 Entertaining With James
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 Hi Hi Puffy AmiYumi 14.30 Atomic Betty 15.00 Transformers Energon 15.30 Beyblade 16.00
Codename: Kids Next Door 16.30 Foster’s Home for Imaginary Friends
17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30 Charlie Brown Specials
18.00 What’s New Scooby-Doo? 18.30 Tom and Jerry 19.00 The Flintstones 19.30 The Jetsons 19.45 The Jetsons 20.00 Droopy Master Detective 20.30 Scooby-Doo 21.00 Tom and Jerry 22.00 Dexter’s Laboratory
22.30The Powerpuff Girls 23.00Johnny Bravo 23.30Ed, Edd n Eddy 0.00
Skipper & Skeeto 1.00 Spaced Out 1.30 Spaced Out
JETIX
12.05 Digimon II 12.30 Martin Mystery 13.00 Martin Mystery 13.30 Martin
Mystery 14.00 Martin Mystery 14.30 A.t.o.m Alpha Teens ON Machines
15.00 Pucca 15.05 Spiderman 15.30 Pucca 15.35 Totally Spies
MGM
12.20 Signs OF Life 13.50 Witness For The Prosecution(tv) 15.30 Whales
OF August, The 17.00 Cry For The Strangers 18.35 Reckless (Goldwyn)
20.05 Ground Zero 21.45 Mad Dog Coll 23.25 Warm Summer Rain 0.50
Toy Soldiers
TCM
19.00 Gone with the Wind 22.35 Butterfield 8 0.20 Above Suspicion 1.50
That’s Entertainment Part II
HALLMARK
12.00 McLeod’s Daughters Iv 12.45 Riding The Bus With My Sister 14.30
Voyage Of The Unicorn 16.00 McLeod’s Daughters Iv 16.45 McLeod’s
Daughters Iv 17.30 McLeod’s Daughters Iv 18.15 McLeod’s Daughters Iv
19.00 McLeod’s Daughters Iv 19.45 Bait 21.30 Lonesome Dove 23.00
Norman Rockwell’s Breaking Home Ties 0.45 Bait
BBC FOOD
12.00 Gary Rhodes 12.30 Diet Trials 13.00 Kitchen Takeover 13.30 The
Great Canadian Food Show 14.00 Secret Recipes 14.30 Giorgio Locatelli
– Pure Italian 15.00 The Best 15.30 Saturday Kitchen 16.00 Tony and
Giorgio 16.30 Chefs at Sea 17.00 Fresh Food 17.30 Sophie’s Sunshine
Food 18.00 Rocco’s Dolce Vita 18.30 The Italian Kitchen 19.00 Off the
Menu 19.30 My Favourite Chef 20.00 My Favourite Chef 20.30 Dinner in
a Box 21.00 Jamie Oliver’s Pukka Tukka 21.30 Saturday Kitchen
DR1
13.11 Norge de næste 100 år 13.15 Det Vildeste Westen 13.30 Ungefair
14.00 Boogie Listen 15.00 Helle for Lykken 15.40 F¢r s¢ndagen 15.50
Held og Lotto 16.00Til dans, til vands og i luften 16.20Sallies historier 16.30
TV Avisen med vejret 16.55SportNyt17.05Hunde på job 17.30Julie18.00
Far til fire på Bornholm 19.40 Moonraker 21.40 Anklaget 22.25 Gyldne
lænker 23.55 Boogie Listen
SV1
12.00 Plus 12.30 Stina om Ludmila Engquist 13.00 Landgång 13.30 Din
släktsaga 14.00 Krönikan 15.00 Doobidoo 16.00 BoliBompa 16.01 Disneydags 17.00 Kenny Starfighter 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00
Folktoppen 19.00 Popcorn 19.30 Brottskod: Försvunnen 20.15 Forsytesagan 21.10 Rapport 21.15 Ung rebell 23.05 Familjen 23.55 Sändning
från SVT24

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.05 Morguntónar 8.00 Fréttir 8.05 Morguntónar 9.00 Fréttir 9.03 Helgarútgáfan 10.00
Fréttir 10.03 Helgarútgáfan

0.00 Úr skríni e. 1.00 Royal búningur e.

BYLGJAN

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

12.10 Hádegisútvarpið 13.00 Bókmennaþátturinn 14.00 Úr skríni 15.03 Royal búningur e
16.00 Margrætt e 17.03 Frjálsar hendur Illuga e. 18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Bílaþáttur e.
20.00 Laugardagsmorgunn e. 22.00 Messufall e. 23.00 Bókmenntaþátturinn e.

FM 98,9

FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.00 Fréttir 16.08 Með grátt í vöngum

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Auglýsingar 18.28
Tónlist að hætti hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZ-senan 22.00 Fréttir 22.10
Næturvörðurinn
0.00 Fréttir

»

Skemmtileg gamanmynd fyrir
alla fjölskylduna. Daphne
Reynolds er bandarísk unglingsstúlka sem heldur til Englands í
leit að föður sínum. Sá er aðalsmaður sem veit ekki um tilvist
dóttur sinnar. Daphne er ávöxtur ástarsambands sem föðurfjölskylda hennar lagði ekki
blessun sína yfir. Því er ljóst að
koma unglingsstúlkunnar til
Englands á eftir að valda töluverðu uppnámi. Meðal leikenda
eru Amanda Bynes, Colin Firth
og Kelly Preston. Dennie Gordon leikstýrir.

RÁS 1

6.50 Bæn 7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05
Músík að morgni dags 9.03 Út um græna
grundu 10.15 Fastir punktar 11.00 Í vikulokin
12.00 Hádegisútvarp 13.00 Íslensk ættjarðarlög og söngvar 13.30 Frá setningu Alþingis
14.30 Dagamunur 15.20 Með laugardagskaffinu 16.10 Á rökstólum 17.05 Til allra átta
18.28 Trallala dirrindí 19.00 Íslensk tónskáld
19.30 Stefnumót 20.15 Uppskerutíminn
21.05 Góður, betri, bestur 21.55 Orð kvöldsins 22.15 Marilyn Monroe 23.10 Danslög
0.10 Útvarpað á samtengdum rásum til morguns

Stöð 2 kl.21.35
Faðir Daphne veit ekki að hann á dóttur.

Í fö›urleit

FM 90,9

9.00 Bílaþáttur 10.03 Laugardagsmorgunn

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

8.00 Arnþrúður Karlsd. 10.00 Rósa Ingólfsdóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
13.00 Ylfa Lind 14.00 Kjartan G. 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 Karlsd. 22.00 Rósa Ingólfsdóttir
23.00 Kjartan G. Kjartans. 0.00 Hildur Helga
2.00 Gústaf Nielss. 3.00 Rósa Ingólfs 4.00
Kjartan G. Kjartanss. 5.00 Arnþrúður Karlsd.

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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ÚTI

ixtís kápur Stíll sjöunda áratugarins hefur sjaldan verið
kósíðir frakkar Nei, þetta er ekki málið. Ekki nema viðvinsælli og stuttar litríkar ullarkápur með stórum
komandi sé að leika í nýrri Matrix-mynd ásamt Keanu og
S
S
hnöppum seljast eins og heitar lummur. Það er í góðu lagi
félögum. Það er óþolandi hallærislegt þegar skósíðir frakkar
að splæsa í eina hlýja sixtís kápu í vetur
og vera hrikalega smart í kuldanum. Há
stígvél við takk.
itlir bílar Það er þægilegt að keyra
þá, auðvelt að leggja þeim, þeir
L
eru fljótari að hitna því það er minna
rými sem þarf að hita upp og þeir eru litlir og sætir. Þó
þeir séu svona litlir þurfa þeir ekkert endilega að beyglast eins og áldósir í árekstrum því margir hverjir eru afar
öryggir. Áfram litlu bílarnir!

HRÓSIÐ
...fær hljómsveitin Stuðmenn fyrir
að komast í forval fyrir Óskarsverðlaunin með kvikmyndina Í
takt við tímann.
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Eins og þessi stóru flikki eru með endemum ljót
og hallærisleg. Svona bílar taka óþolandi mikið
pláss á bílastæðum og eru bara alltaf fyrir! Oftast er líka
ekkert sjáanlegt á pöllunum á þessum bílum og því ekki
annað hægt en að velta fyrir sér notagildinu í bílunum.
tvíðar gallabuxur Nei takk. Útvíðar buxur eru með
því hallærislegasta nú til dags þó svo að margir ætli
Ú
ekki að láta sér segjast og sprangi ennþá um með
skálmarnar flaxandi um. Beint í ruslið með þetta, eða
geymsluna. Oj bjakk.

FRÉTTIR AF FÓLKI

RUTH REGINALDS: FLUTT TIL BANDARÍKJANNA:

Gifting fyrirhuguð eftir jól

9

11

jafnvel svartar. Þetta tryggir óskaplega töff rokk-lúkk.
Converse-skór við og lúkkið er fullkomnað.

tórir pallbílar Svona pallbílar
víst á hálfrar mínútu fresti.
SEnseljast
hræðilega ömurleg staðreynd.
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Lárétt: 1 næðingur 6 margsinnis 7 gelt
8 vörumerki 9 arða 10 á kind 12 tækifæri
14 tangi 15 tveir eins 16 klukka 17 suss
18 frumeind.
Lóðrétt: 1 spil 2 þakbrún 3 í röð
4 grunlaus 5 þjófnaður 9 óskipt 11 framkvæmt 13 skvetta 14 nudda 17 kringum.

Lausn

Söngkonan Ruth Reginalds er
um þessar mundir stödd í Kaliforníu í Bandaríkjunum en þangað fluttist hún búferlum fyrir
fjórum mánuðum.
„Eftir
bókina
og
þetta
„extreme makeover“ sem stóð
yfir í sex mánuði vildi ég bara fá
smá pásu. Allir eiga sitt líf,“
segir Ruth um ástæðuna fyrir
flutningunum.
Fyrir um það bil tveimur mánuðum kynntist hún þar manni að
nafni Joseph Moore. Hefur hann
þegar beðið hana um að giftast
sér og ætla þau að ganga upp að
altarinu fljótlega eftir næstu jól.
„Ég er ekki ein af þeim sem vilja
vera lausar og liðugar,“ segir
Ruth, sem hljómaði mjög hamingjusöm í spjalli sínu við blaðamann Fréttablaðsins. „Það sem
ég þarf mest á að halda núna er
að stofna fjölskyldu og byrja
nýtt líf. Ég hlakka mikið til að
koma heim og kynna Joe fyrir
Íslendingum.“
Ruth breyttist í eldri borgara
eins og hún segir sjálf, þann 1.
september síðastliðinn þegar
hún varð fertug. Unnustinn
Moore varð líka fertugur 27.
ágúst og því eru aðeins nokkrir
dagar á milli þeirra skötuhjúa.
Þessa dagana eru þau að gera
upp hús sem þau vonast til að
geta keypt þegar fram líða
stundir. Moore er afar handlaginn maður enda vinnur hann sem
verktaki við að lagfæra hús.
Hefur Ruth reynt að veita honum
hjálparhönd þegar tækifæri hafa
gefist til.
Ruth nýtur lífsins í sólinni í
Kaliforníu og nýverið fór hún til
að mynda á tónleika með einum
af uppáhaldstónlistarmönnunum
sínum, Jonnie Lang. Á næstunni
mun hljómsveitin Sigur Rós síðan halda tónleika í nágrenni
Ruthar og að sjálfsögðu ætlar
þessi kunna íslenska söngkona

Efstaleitinu hefur nýi útvarpsstjórinn Páll
ÍMagnússon
ekki aflað
sér vinsælda hjá öllum.
Heimildir blaðsins
herma að það hafi verið fyrir tilstillan
Páls að
Þórhallur Gunnarsson
hafi gengið til liðs viðRÚV
með þeim formerkjum að
ritstýra nýja magasínþættinum Torgið.
Hefur ráðningin mælst illa fyrir hjá
Kastljóssmanninum Kristjáni Kristjánssyni sem
hafði talið sig eiga
stöðuna vísa eftir
að Logi Bergmann
Eiðsson
yfirgaf
stofnunina.
ónína Ben er Ingvari í Fazmoklíkunni hugleikin í nýjasta pistli
Jsínum
á bloggsíðunni

RUTH REGINALDS Söngkonan þekkta fluttist til Bandaríkjanna fyrir fjórum mánuðum
og ætlar að gifta sig á næstunni.

að skella sér. Vill hún ólm kynna
sveitina fyrir Moore og fleiri
bandarískum vinum sínum sem

virðast hvorki kannast við Sigur
Rós né Björk.
freyr@frettabladid.is

www.fazmo.is. Hann vandar henni
ekki kveðjurnar og kallar hana öllum illum nöfnum. Ingvari er gersamlega óskiljanlegt hvernig kona
sem er yfir kjörþyngd getur kallað
sig íþróttafrömuð. Á heimsíðunni
segir orðrétt:
„Jónína Benediktsdóttir hefur reynt
að láta líta á sig sem einhvern
íþróttafrömuð og athafnakonu þó
svo að hún sé vel yfir kjörþyngd og
búinn að keyra fyrirtækið sitt í gjaldþrot á no time. Hún er samt án tvímæla ein umtalaðasta kona landsins um þessar mundir. Hún er ekkert að reyna að fela það ef hún
lumar á einhverjum skít um aðra og
lætur það hiklaust flakka í fjölmiðla
enda orðspor og mannorð hennar
komið svo langt fyrir neðan allt sem
slæmt getur talist að hún hefur
kannski engu að tapa
þetta grey.“ Þrátt
fyrir ummmælin er
augljóst að Ingvar
vorkennir henni.
Það er því spurning hvort þau geti
ekki samnýtt
krafta sína í
framtíðinni og
gert eitthvað
sniðugt saman.

Inga Lind hætt sem morgunhani
Eins og áhorfendur morgunsjónvarpsins Ísland í bítið fengu að sjá
var Inga Lind Karlsdóttir kvödd
með virktum í gærmorgun. Samstarfsfélagi hennar, Heimir Karlsson, hafði bakað köku handa henni
og hljómsveitin Í svörtum fötum
mætti til að spila kveðjulagið. Það
mátti sjá að Inga Lind hefur á sínum tíma eignast stóran aðdáendahóp og vafalaust margir sem koma
til með að sakna hennar á morgnana.
Inga Lind var úti að borða þegar
Fréttablaðið náði í hana. Hún var
öll hin dularfyllsta og vildi ekkert
gefa upp hvað væri á döfinni. „Það
kemur í ljós. Ég segi ekkert hvað
það verður en get lofað því að það
er skemmtilegt. Eitthvað sem
áhorfendur Stöðvar 2 geta hlakkað
til,“ sagði hún en málin myndu
skýrast í næstu viku.
Heimir og Inga Lind náðu vel
saman á skjánum og aðspurð hvort
hann myndi ekki sakna hennar stóð
ekki á svarinu. „Hann er þegar

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

1

trákar í þröngum gallabuxum Elsku strákar, þrönga
gallabuxnatískan er ekki bara fyrir stelpur. Farið nú út
S
í búð og fáið ykkur þröngar gallabuxur, helst dökkar og

flaksast um í vindinum og sá sem klæðist þeim lítur út fyrir
að ætla að taka sig til flugs og leika Batman. Frakkar, kápur
og pelsar eiga ekki að ná niður að skóm.

INGA LIND Er hætt í morgunsjónvarpi Stöðvar 2 og heldur til annarra starfa á stöðinni.
Hvað það verður ætti að skýrast í næstu viku.

byrjaður að sakna mín. Hann er lítill í sér,“ sagði hún og hló. Inga
vissi þó ekki hver kæmi í hennar
stað en Gulli Helga mun væntan-

lega fylla skarðið um sinn. Það
mun síðan skýrast á næstu vikum
hver verður næsti morgunhani
Stöðvar 2.

LÁRÉTT: 1 gustur, 6 oft, 7 gá, 8 ss, 9 ögn,
10 ull, 12 lag, 14 nes, 15 uu, 16 úr,
17 uss, 18 atóm.
LÓÐRÉTT: 1 gosi, 2 ufs, 3 st, 4 ugglaus,
5 rán, 9 öll, 11 gert, 13 gusa, 14 núa,
17 um.

Ysta lag húðarinnar endurnýjast
og hún ljómar á aðeins 2 mínútum

ENDURNÝJANDI YFIRBORÐSMEÐFERÐ HÚÐAR

NÝJUNG
HÚÐIN MEÐHÖNDLUÐ HEIMA
2 skref, 2 mínútur, tvisvar í viku:
Skref 1:
Efnasamsetning sem inniheldur örsmáa kristalla,
hreinsar húðina og endurnýjar yfirborðið.

Skref 2:
Eftirmeðferðarkrem sem gefur raka og fullkomnar árangurinn.
Án ilm- og litarefna með sólarvörn 15.

• 100 %* sléttari húð með fallegri áferð
• 97 %* meiri ljómi
• 91 %* jafnari húð og litarháttur
• Dregur úr hrukkum.

NATALIE IMBRUGLIA

"Streita, litlaus húð, fyrstu hrukkurnar...Í starfi mínu síðustu 30 ár hef ég hitt margar konur
sem hafa upplifað það að húð þeirra hefur breyst og misst ljómann og þær eru ekki lengur
unglegar. Mér finnst ReFinish vera ótrúlega árangursrík leið til að endurheimta unga og
frísklega húð. Ég nota hann mikið þegar ég meðhöndla húð kvenna."
Lydia Evans, húðlæknir og ráðgjafi hjá Loreal París.

* Greinilegur árangur eftir 4 skipti, prófað á 31 konu

FRÁ FAGMENNSKU TIL FEGURÐAR
ÞVÍ ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ

Nýr konunglegur!
Ískaldur
SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

ROYAL

Léttur öllari

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Njótum þess að
kúra aðeins lengur

BAKÞANKAR
GUÐM U N DAR
STEI NGRÍMSSONAR

Tölvupóstur
E

f ég hefði eitthvað mórautt í pokahorninu er vel hugsanlegt að ég
myndi skrifa það í tölvupóst. Líka er
hugsanlegt að ég myndi gaspra því út
úr mér einhvern tímann á öldurhúsi
eða í hálfkæringi á kaffihúsi, eða
segja góðum vini mínum frá því, sem
síðar yrði óvinur minn, eða einfaldlega lýsa því yfir á stórum fundi, hver
veit, eða skrifa um það síðbúnar játningar á spássíu í dagbók á öldrunarheimili þegar ég lít til baka.

ÞAÐ þarf ekki tölvupóst til að sannleikurinn komi í ljós. Ónefndur maður
í Þýskalandi í eina tíð, formaður í
stórum stjórnmálaflokki – maður sem
gerði marga reiða – er sagður aldrei
hafa skrifað bréf á meðan hann réði
ríkjum. Samt þurfti nú engar slíkar
bréflegar sannanir um aðild hans að
glæpum gegn mannkyninu þegar á
hólminn var komið. Eftir að hafa lagt
Evrópu í rúst og byrlað sjálfum sér
eitur neðanjarðar er vandséð hverju
það hefði breytt fyrir hann og aðra
hvort hann hefði einhvern tímann
skrifað bréf um verknaði sína eða
ekki.

990,-

TANJA BLOMMING
sængurverasett 150x210 / 2x50x60 sm

KLYKA veggljós
22x25 sm 590,-

ÞETTA er auðvitað dálítið öfgafullt

690,© I n t e r I K E A S y s t e m s B . V. 2 0 0 5

dæmi og ekki ætlunin að gera því
skóna að nokkur maður á Íslandi hafi
álíka mikið mórautt í sínu pokahorni
og þessi tiltekni maður, enda ólíklegt
að einhver eigi nokkurn tímann eftir
að bæta hans mórauða pokahornsmet.
Punkturinn er bara þessi: Um þessar
mundir er hafin í þjóðfélaginu týpískt
íslenskt lagakarp, í anda Njálu og annarra Íslendingasagna, um aukaatriði.
Allir eru allt í einu orðnir sérfræðingar í persónurétti. Deilt er um hvort
birta megi tölvupósta eða ekki með
upplýsingum sem varða stórt deilumál
í þjóðfélaginu.

EN punkturinn er semsagt þessi:
Bréf eða ekki bréf. Skiptir ekki máli.
Upplýsingahraðbrautin er flókið vegakerfi. Sumt berst frá munni í eyra.
Annað með tölvupósti. Sumt finnst ritað á spássíur. Sumt er prentað í bókum. Sumt er öllum augljóst. Upplýsingar finna sínar leiðir. Stundum leka
þær. Stundum fara þær um eins og
fiskisaga. En það breytir ekki því að
grundvallarreglan er sú að menn eiga
helst ekki, og bara alls ekki, að standa
í pukri þegar opinber mál eru annars
vegar. Þá er hætt við að þjóðfélagið
stjórnist af leynimakki, sem er ekki
gott. Blöð eru góð þegar þau afhjúpa
leynimakk.
EN HITT, hvort menn hanga til dæmis í leðurólum heima hjá sér í krókum
úr loftinu fyrir ofan rúmið sitt í eldheitum ástarleikjum, með beggja (eða
allra, ef svo ber undir) samþykki, er
aftur eitthvað sem kemur engum við.

FELICIA púðaver
ýmsir litir 50x50 sm

GOSA DÅSA koddi
50x60 sm 990,-

ÞESSIR tölvupóstar eru sagðir einkabréf, og er út af fyrir sig fáránlegt að
ætla annað svosem. Ekki voru þeir
dreifibréf. Efni þeirra var semsagt
leyndó. Samt varðaði það opinbert
mál. Og það er oft með svokölluð
skúbb í blöðum að þau varða hliðar á
opinberum málum sem sumir telja
leyndó.

590,-

MYLONI borðlampi
ýmsir litir 12x31 sm

INDIRA rúmteppi
150x250 sm 990,-

DEKAD
vekjaraklukka 490,-

LENDA gardínur
með böndum
140x300 sm 2.990,-

MYSA STJÄRNA sæng
150x200 sm 2.990,-

Barnamáltíð
Sænskar kjötbollur (5 stk.),
kartöflur, sósa og safi.

NORESUND rúmgrind
167x210 sm 17.900,-

NORESUND borð
Ø50x66 sm 1.990,-

Breyttur afgreiðslutími
Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 20:00 | www.IKEA.is

290,-

