
NEYTENDUR Verðlækkanir lágvöru-
verðsverslananna frá því í vor hafa
að mestu gengið til baka. Þetta leið-
ir ný verðkönnun Alþýðusambands
Íslands í ljós. 

ASÍ birti í gær verðkönnun sem
gerð var 2. júlí síðastliðinn. Í henni
var borið saman verð nokkurra
verslana á vörukörfu með almenn-
um neysluvörum til heimilisins, til
dæmis mjólkurvörum, osti, brauði,
ávöxtum og kjöti. 

Ef niðurstöður könnunarinnar
eru bornar saman við verðkönnun
sambandsins frá 11. maí síðastliðn-
um kemur í ljós að nokkur hækkun
hefur orðið á verði í Bónus, Krón-
unni og Kaskó en verð hins vegar
lækkað í öðrum verslunum.
Skemmst er að minnast verðstríðs á

milli lágvöruverðsverslananna í vor
en greinilegt er að þær verðlækkan-
ir sem neytendur nutu þá eru að
mestu gengnar til baka.

Hróar Björnsson, rekstrarstjóri
Krónunnar, segir að baráttan á
markaðnum í vor hafi orsakað lágt
vöruverð í fyrri könnunum. „Það
hlaut hins vegar klárlega að koma
að þeim tímapunkti að þessar öfgar
sem verðlagning var komin út í þá
myndi ganga til baka að hluta. Bar-
áttan heldur samt áfram.“

Könnunin sýnir að dregið hefur
saman með lágvöruverðsverslun-
unum og öðrum matvörubúðum.
Þannig er munur á hæsta og lægsta
verði vörukörfunnar nú rúm 76
prósent en var í maí tæplega 100
prósent. - shg

Á forsí›u 
Time Magazine

TÓMAS KNÚTSSON:

▲
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

RIGNING vestan til um eða eftir hádegi.
Töluverð rigning á vesturhelmingi landsins
síðdegis eða í kvöld.  Bjart með köflum
norðaustan til. Hiti 12-17 stig.
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Stjórinn hefur sinn rétt 
Tony Pulis, fyrrverandi
knattspyrnustjóri Stoke,
gerir upp brotthvarf sitt
við félagið í viðtali
við Fréttablaðið.
Hann segir ekki
auðvelt að reka
enskt knatt-
spyrnufélag frá
Íslandi.

ÍÞRÓTTIR 48

Sin City frumsýnd
Leikstjórinn Robert
Rodriguez eyddi mörg-
um símtölum í að sann-
færa höfund Sin City,
Frank Miller, um að
leyfa sér að kvik-
mynda sögur hans
um Syndabælið, sem
frumsýndar verða í
dag.

BÍÓ 36

Tuttugasti og fyrsti
Þorvaldur Gylfason prófessor frétti af
ákærum í Baugsmálinu frá einum af
„virðingarmönnum íslensks atvinnu-
lífs“, sem var sessunautur hans um
borð í flugvél, nokkrum
dögum á undan sakborn-
ingunum. „Þetta vita
kannski tuttugu
manns,“ sagði
heimildarmaður
hans.

Í DAG 20

fiorir ekki út í 
uppáhaldsskónum

BRYNJA PÉTURSDÓTTIR:

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● tíska ● heimili

▲

VEÐRIÐ Í DAG

Verð á vörukörfu ASÍ hefur hækkað í lágvöruverðsverslununum:

Ver›lækkanirnar gengnar til baka

Hvalveiðar:

firjár hrefnur
hafa vei›st
VÍSINDAVEIÐAR Alls hafa þrjár hrefn-
ur veiðst við Íslandsstrendur það
sem af er yfirstandandi vertíð.
Hrefnukvótinn í ár er 39 dýr en árið
2003 hófust hrefnuveiðar eftir átján
ára hlé. Hrefnurnar eru veiddar í
vísindaskyni en stærsti hluti
hrefnukjötsins fer á markað.

Gísli Víkingsson, hvalasérfræð-
ingur hjá Hafrannsóknastofnun-
inni, segir að tvær af þeim hrefnum
sem nú hafi veiðst hafi verið skotn-
ar á Faxaflóðasvæðinu en sú þriðja
við Vestfirði. 

Þrír hvalveiðibátar eru við veið-
ar. Áætlanir gera ráð fyrir að veidd-
ar verði 200 hrefnur í vísindaskyni.
Í fyrra voru veiddar 25 hrefnur en
árið 2003 veiddust 36. - th
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BREYTING Á VERÐI VÖRUKÖRFU 
milli 11. maí og 2. júlí.

George W. Bush:

Hjóla›i á
lögreglufljón
GLENEAGLES, AP George W. Bush
Bandaríkjaforseti fékk sér hjól-
reiðatúr við komuna til Gleneagles í
Skotlandi í gær þar sem leiðtoga-
fundur G8-ríkjanna fer fram. Ekki
vildi hins vegar betur til en svo að
forsetinn rann í bleytu og lenti í
árekstri við lögreglumann sem var
á gangi á svæðinu.

Sérlegur læknir forsetans gerði
að sárum hans. Þau voru reyndar
minni háttar, aðeins þurfti að setja
plástra á hruflaðar hendur. Lög-
reglumaðurinn var fluttur á sjúkra-
hús en meiðsli hans reyndust sömu-
leiðis afar smávægileg.

Engin röskun varð á áætlun for-
setans heldur snæddi hann með
Elísabetu II drottningu og hinum
leiðtogunum eins og ekkert hefði í
skorist. Sjá síðu 6

TAUMLAUS GLEÐI Á TRAFALGAR-TORGI Mikill fögnuður braust út í Lundúnum eftir að Alþjóðaólympíunefndin tilkynnti að hún hefði valið
borgina til að halda Ólympíuleikana 2012. Þúsundir manna komu saman á Trafalgar-torgi og létu gleði sína í ljós. Hinum megin Erma-
sundsins var hins vegar risið lægra á fólki því Frakkar höfðu gert sér vonir um að hreppa hnossið. Sjá síðu 4

STJÓRNMÁL Framsóknarflokkurinn
mælist með 3,9 prósenta fylgi að
meðaltali í Reykjavíkurkjördæm-
unum tveimur samkvæmt könn-
un Gallup frá því í byrjun mánað-
arins. Fylgi flokksins í Reykjavík
hefur því lækkað um tæpt pró-
sentustig frá því í könnun Gallup
í maí en þá mældist fylgi hans í
Reykjavík í sögulegu lágmarki
eða 4,6 prósentum.

Aðrir flokkar mælast með
svipað fylgi og í könnun Gallup
frá því í maí nema Sjálfstæðis-
flokkurinn sem hækkar úr 38,4
prósentum í rúm 40 prósent. Sam-
fylkingin fer úr 36,7 prósentum í
36,6 prósent, Vinstri grænir fara
úr 17,1 prósenti niður í 16,8 pró-

sent og Frjálslyndi flokkurinn fer
úr 2,7 prósentum niður í 1,8 pró-
sent. Fylgi Frjálslynda flokksins
hefur nokkrum sinnum mælst
lægra en nú en lægst mældist það
í september 2002 eða 1,6 prósent. 

Fylgi Framsóknarflokksins
hefur lækkað jafnt og þétt á
landsvísu en í könnun Gallup frá
því í maí mældist fylgi flokksins í
sögulegu lágmarki eða 8,5 pró-
sent á landsvísu en flokkurinn
mældist með 8,7 prósenta fylgi í
könnun Gallup nú. Framsóknar-
flokkurinn hefur hins vegar ekki
mælst með svo lágt fylgi í
Reykjavík áður í könnun Gallup.
Samkvæmt gögnum sem Frétta-
blaðið hefur fengið og unnin hafa

verið úr könnunum Gallup hefur
fylgi hans í sumar ekki verið
lægra síðan það mældist 4,9 pró-
sent í júlí 2004. Í kosningunum í
maí 2003 fékk flokkurinn um 11,5
prósenta fylgi í Reykjavíkurkjör-
dæmunum tveimur að meðaltali
og er núverandi fylgi hans því
rétt um þriðjungur þess fylgis
eða 7,6 prósentustigum minna en
í kosningunum. 

„Það er augljóst að við höfum
verk að vinna. Kosturinn við
þessa stöðu er sá að frá henni
getur leiðin ekki legið nema upp
á við og þangað stefnum við,“
segir Jónína Bjartmarz, þing-
maður Framsóknarflokksins í
Reykjavík. - hb

Framsókn undir fjórum
prósentum í Reykjavík
Framsóknarflokkurinn er me› minna en fjögurra prósenta fylgi í Reykjavík sam-
kvæmt n‡rri könnun Gallup. Flokkurinn tapar einu prósentustigi milli mána›a í
Reykjavíkurkjördæmunum. Frjálslyndi flokkurinn mælist me› tæp tvö prósent.

HVALIR VIÐ KEFLAVÍK Hrefna og hnúfu-
bakar sáust í gömlu höfninni í Reykjanes-
bæ í gærmorgun.
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Slæmur endir á Íslandsdvöl ferðmanna:

Kvikna›i í bíl á fer›
vi› Sandskei›
LÖGREGLUFRÉTTIR Fimm erlendum
ferðamönnum og íslenskum öku-
manni þeirra brá heldur betur í
brún þegar kviknaði í bíl þeirra við
Sandskeið eldsnemma í gærmorg-
un. Ferðamennirnir voru á leið á
Keflavíkurflugvöll austan úr Sól-
heimum í Grímsnesi þar sem þeir
höfðu verið gestir á afmælishátíð
Sólheima í fyrradag. Kviknaði þá
skyndilega í bílnum meðan hann
var á ferð en lögreglan í Kópavogi
telur að öllum líkindum hafi bens-
ínleiðsla farið í sundur. 

Slökkviliðið kom á vettvang
þegar klukkan var að verða hálf
sex en þá var fólkið á bak og burt.
Það hafði hringt á leigubíl og hald-
ið áfram leið sinni á flugvöllinn. 

„Eina sem hægt var að gera var
að drífa fólkið áfram út á flugvöll,“
segir Sigurður ökumaður bílsins
sem einnig hélt starfi sínu áfram
eins og ekkert hefði í skorist og
keyrði tvær ferðir til viðbótar á
flugvöllinn í gær með gesti afmæl-
ishátíðarinnar. 

Sigurður segir að snör handtök

hafi þurft til að bjarga fólki og far-
angri en það hafi tekist mjög vel.
„Það voru bara sólgleraugu og
smotterí sem urðu eftir í bílnum.“

Slökkviliðinu tókst að ráða nið-
urlögum eldsins á um hálfri
klukkustund en bíllinn er gjörónýt-
ur. - AT

Réðst á lækni vegna rannsóknarniðurstöðu í einkamáli:

Mótmælir ni›ur-
stö›u ge›rannsóknar
DÓMSTÓLAR Tekið var fyrir í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær mál
34 ára gamals manns sem setið
hefur í gæsluvarðhaldi í rúmar
10 vikur, eftir að hafa ráðist á
lækni sem meðal annars sinnir
rannsókn í sakamálum fyrir lög-
reglu og í barnsfaðernismálum.
Þá er maðurinn kærður fyrir
hótanir gegn lækninum og fjöl-
skyldu hans, auk brota á fíkni-
efnalöggjöf.

Maðurinn mótmælti fram-
kvæmd og niðurstöðu geðrann-
sóknar þar sem Tómas Zoëga
geðlæknir taldi manninn vera
veikan á geði og enn hættulegan
öðrum. Farið var fram á dóm-
kvaðningu matsmanna til að

fara yfir geðrannsóknina, en
maðurinn kvaðst um leið áskilja
sér rétt til að neita að tala við
læknana sem kvaddir yrðu til
verksins.

Maðurinn viðurkennir að
hafa ráðist á og hótað lækninum
en Sveinn Andri Sveinsson, lög-
maður mannsins, segir þó því
mótmælt að með árásinni hafi
verið brotið gegn valdstjórn-
inni, líkt og kveðið er á um í
ákæru. Læknirinn hafi komið að
einkamáli tengdu manninum, en
ekki opinberu. „Ef lögreglumað-
ur í fríi væri kýldur úti í sjoppu
þá væri það ekki brot gegn vald-
stjórninni,“ sagði Sveinn Andri.

-óká

Harkaleg lending vi› 
lok stóri›juframkvæmda
Alfl‡›usamband Íslands segir a› búast megi vi› harkalegri lendingu vi› lok 
stóri›juframkvæmda. fiingma›ur Sjálfstæ›isflokksins segir a› mikilvægasta
verkefni› sé a›hald í launamálum hins opinbera.

EFNAHAGSMÁL Ríkisstjórnin axlar
ekki þá ábyrgð sem hún á að gera
á hagstjórn landsins og lítur því út
fyrir að þjóðarbúið muni lenda
harkalega við lok stóriðjufram-
kvæmda. Þetta er meðal þess sem
kemur fram í greinargerð sem
hagdeild Alþýðusambands Íslands
hefur gefið út um ástand efna-
hagsmála hér á landi og stöðuna í
þjóðarbúskapnum.

Þá segir ASÍ að það dugi
skammt að framlengja góðærið
hér á landi með frekari stóriðju-
framkvæmdum. Beita þurfi að-
haldi í opinberum fjármálum og
skera niður framkvæmdir. 

Einar Oddur
K r i s t j á n s s o n ,
þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins
og fulltrúi í fjár-
laganefnd, telur
að hið opinbera
hafi farið óvar-
lega í kjara-
samningum und-
anfarin ár og
mikilvægt sé í
öllu tali um að-
hald í ríkisfjár-
málum að farið

sé varlega í launamálum. 
„Það eru allir að gagnrýna út-

gjöld ríkisins og hins opinbera og
segja að það þurfi að skera þau
niður. Þá verða menn að átta sig á
því hver þessi útgjöld eru. Þetta
eru fyrst og síðast laun og það er
enginn þáttur í ríkisútgjöldunum
sem hefur afgerandi áhrif á efna-
hagsþróunina önnur en launaþró-
un opinberra starfsmanna. Seðla-
bankinn með blessun forsætisráð-

herrans hefur sett sér 2,5 pró-
senta verðbólgumarkmið. Til að
standa við það hefur hann verið að
hækka stýrivexti og þar með stað-
ið fyrir gengishækkun krónunnar.
Það má sannarlega velta fyrir sér
hvort þessi markmið séu raunhæf
þegar hið opinbera hækkar laun
um 6-8 prósent ár eftir ár,“ segir
Einar Oddur Kristjánsson. Hann

bendir einnig á að viðskiptahall-
inn sé ekki einungis vegna stór-
iðjuframkvæmda heldur sé um að
ræða gríðarlega einkaneyslu. 

Í greinargerð ASÍ kemur fram
að á síðustu fimm árum hafi út-
gjöld hins opinbera vaxið um 9
prósent á ári og á síðasta ári hafi
þau aukist um 7 prósent. 

hjalmar@frettabladid.is

Fjársöfnun HjartaHeilla:

Erfi›ur dagur
FJÁRSÖFNUN Eggert Skúlason hjól-
reiðakappi segist hafa átt erfiðan
dag í gær en hann er að hjóla
hringinn í kringum landið til
styrktar Landssamtökum hjarta-
sjúklinga.

„Ég hjólaði allan Jökuldalinn,
framhjá Háreksstöðum og að af-
leggjaranum til Vopnafjarðar og
var með stífan vind í fangið allan
tímann,“ segir Eggert.

Brekkan upp á Jökuldalsheiði
reyndist kappanum erfiðust enda
brött og ekki bundin varanlegu
slitlagi. Þrátt fyrir það lagði hann
að baki 70 kílómetra í gær en
lengst hefur hann hjólað 110 kíló-
metra á einum degi. -kk

Dómur í fíkniefnamáli:

Dópi› bland-
a› me› sykri
DÓMSTÓLAR 31 árs gamall maður
var dæmdur í tveggja mánaða
fangelsi í Héraðsdómi Reykja-
ness í gær, en undir lok febrúar
fann lögreglan í Kópavogi tæp 77
grömm af amfetamíni á heimili
hans.

Maðurinn játaði brot sitt. Hann
kvaðst hafa keypt 30 grömm af
efninu, en ríflega tvöfaldað magn-
ið með því að blanda í það mjólk-
ursykri.

Dómurinn var skilorðsbundinn
í tvö ár og fellur refsing niður að
þeim tíma liðnum, haldi maðurinn
sig innan ramma laganna. Maður-
inn þarf einnig að greiða fyrir
rannsókn á amfetamíninu sem og
að greiða lögmanni sínum, alls
rúmlega 131.000 krónur. -óká

Þjófnaður á sambýli:

Afmarka› mál
stutt gögnum
LÖGREGLA Góður gangur er sagður
í rannsókn fjárdráttarmáls konu
sem stýrði sambýli á Svæðisskrif-
stofu málefna fatlaðra í Reykja-
vík. Málið þykir sýnu alvarlegra
en svipað mál sem kom nýverið
upp á sambýli geðfatlaðra, því um
stjórnanda er að ræða en ekki
matráðskonu eins og í því máli.

Hörður Jóhannesson, yfirlög-
regluþjónn í Reykjavík, segir
kæru hafa borist í apríllok en
kveðst lítið hafa að segja um mál-
ið meðan það sé í rannsókn. „Mál-
ið er stutt gögnum og sæmilega
afmarkað, þannig að ekki ætti að
taka mjög langan tíma að rann-
saka það,“ sagði hann spurður um
hvenær niðurstöðu væri að
vænta.

- óká

SPURNING DAGSINS
Konrá›, brug›u hrefnurnar
sér í mannasko›unarfer›?

Hvalirnir voru bara fá sér að éta, ekki að
skoða mannfólk. Það er alveg klárt mál.

Nokkrir hvalir lögðu leið sína í Keflavíkurhöfn í
gær. Konráð Eggertsson veiðir hrefnur af miklum
móð þessa dagana.

LÖGREGLUFRÉTTIR

BÍLLINN ER GJÖRÓNÝTUR Í bílnum var íslenskur bílstjóri ásamt fimm erlendum gestum á
afmælishátíð Sólheima. Ferðamennirnir létu ekki á sig fá þótt eldur hafi komið upp í bíln-
um og héldu áfram ferð sinni á flugvöllinn í leigubíl.

Skilorð og sekt í héraði:

Lögregla fann
194 grömm 
DÓMSTÓLAR Maður á þrítugsaldri
hlaut í gær skilorðsbundið mán-
aðarfangelsi auk 180.000 króna
sektar fyrir brot á fíkniefnalög-
gjöf og umferðarlögum. Hann
var að auki sviptur ökuleyfi í
þrjú ár og þarf að greiða kostn-
að upp á 203.501 krónu. 

Í byrjun desember fann lög-
regla 194 grömm af hassi á
heimili mannsins. Þá var hann í
janúar gripinn með lítilræði af
ýmsum fíkniefnum, amfetamíni,
e-töflum, tóbaksblönduðu hassi
og kókaíni. 18. apríl sl. ók hann
svo ölvaður yfir hámarkshraða
á Kringlumýrarbraut í Foss-
vogi.

Dómurinn var upp kveðinn í
Héraðsdómi Reykjaness.

-óká

EINAR ODDUR
KRISTJÁNSSON Seg-
ir hið opinbera hafa
farið óvarlega í
kjarasamningum.

FRAMKVÆMDIR VIÐ KÁRAHNJÚKA Skellur verður í efnahagslífinu að loknum virkjanafram-
kvæmdum að mati ASÍ.

BÍLVELTA Í SELVOGI Tveir Hol-
lendingar veltu bíl sínum þar
sem þeir voru á ferð í Selvogi á
sunnanverðu Reykjanesi í gær-
dag. Bíllinn skemmdist nokkuð
en Hollendingarnir sluppu
ómeiddir enda í beltum.

HRAÐAKSTUR Á SUÐURLANDI
Lögreglan í Vík stöðvaði erlend-
an ökumann á Mýrdalssandi í
gærkvöld en hann ók á ríflega
150 kílómetra hraða á klukku-
stund. Þá hafði lögreglan á
Hvolsvelli hendur í ári ökumanns
sem ók á 139 kílómetra hraða
skammt austan við bæinn.

VÉLARVANA BÁTUR Vaktsstöð
siglinga barst í gærkvöld tilkynn-
ing frá litlum báti sem var vélar-
vana 12 sjómílur út af Arnar-
stapa. Annar bátur dró hann fljót-
lega að landi og gekk það vel en
veður var gott á þessum slóðum.
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SkodaOctavia 4x4
Núna færðu kraftmikinn fjórhjóladrifinn 

Skoda Octavia Combi Turbo á lygilegu 

verði. Láttu ekkert stöðva þig. Komdu 

strax í dag og tryggðu þér öflugan 

fjórhjóladrifinn Skoda Octavia.

28.190 á mánuði 
m.v. 225.000 kr. útborgun og 
gengistryggðan bílasamning  
til 84 mánaða.
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KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

65,53 65,85

114,97 115,53

78,21 78,65

10,462 10,524

9,843 9,901

8,312 8,36

0,5853 0,5887

94,61 95,17
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GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

109,95 -0,032%
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Tveggja mánaða fangelsi fyrir kverkatak:

Var ósáttur vi› umfjöllun DV
DÓMSTÓLAR Jón Trausti Lúthers-
son var í gær dæmdur í tveggja
mánaða fangelsi fyrir að hafa í
október í fyrra ráðist á þáverandi
fréttastjóra DV. 

Jón Trausti ruddist með tveim-
ur félögum sínum inn á ritstjórn
blaðsins í Reykjavík og vildi hitta
fyrir ritstjóra. Hann kvaðst fyrir
dómi hafa verið ósáttur við ítrek-
aðar myndbirtingar af honum í
blaðinu og taldi mannorð sitt hafa
verið eyðilagt. Þegar mönnunum
var vísað á dyr með þeim orðum
að panta þyrfti viðtal hjá ritstjór-
anum, sem ekki var í húsi, tók
hann fréttastjórann kverkataki

þannig að hann sortnaði fyrir aug-
um, auk þess sem hann marðist á
hálsi.

„Ofbeldisfullt framferði
ákærða var rustafengið, ófyrir-
leitið og með öllu tilefnislaust,“
segir í dómi Héraðsdóms Reykja-
víkur og talið ljóst að Jón Trausti
og félagar hans „hefðu ekki kinok-
að sér við að beita líkamlegu of-
beldi ef þeir hefðu ekki orðið sátt-
ir við svör og þá fyrirgreiðslu er
þeir sóttust eftir hjá ritstjóra
DV“.

Dóminn kvað upp Símon Sig-
valdason héraðsdómari.

-óká

Lundúnir hrepptu hnossi›
Mikill fögnu›ur braust út í Lundúnum í gær flegar tilkynnt var a› Ólympíuleikarnir 2012 ver›i haldnir 
í borginni. París haf›i fram til gærdagsins veri› talin líklegust til a› ver›a valin og flví voru vonbrig›i
Frakka me› ákvör›un Alfljó›aólympíunefndarinnar mikil.
ÓLYMPÍULEIKARNIR Fundar Alþjóða-
ólympíunefndarinnar í Singapúr í
gær hafði verið beðið með mikilli
eftirvæntingu enda var keppnin
um hvaða borg héldi Ólympíuleik-
ana 2012 óvenju hörð. Ásamt Par-
ís og Lundúnum bitust einnig New
York, Moskva og Madríd um leik-
ana.

Atkvæðagreiðslan í morgun
var í fjórum umferðum en að lok-
um stóðu Lundúnir uppi sem sig-
urvegari. Mjótt var þó á munum,
París fékk 50 atkvæði en Lundún-
ir 54. Flestir eru sammála að
frammistaða Sebastian Coe,
Ólympíumeistara og forsvars-
manns framboðsins, hafi ráðið úr-
slitum um að borgin bar sigur úr
býtum. Elísabet Bretadrottning
sendi honum kveðjur sínar, svo og
Tony Blair forsætisráðherra.
„Þetta er stórkostlegur dagur
fyrir Breta,“ sagði hann.

Strax og úrslitin urðu ljós
þustu Lundúnabúar út á göturnar,
veifuðu fánum og þeyttu bílflaut-
ur. Þúsundir söfnuðust saman á
Trafalgar-torgi en jafnframt
lögðu margir leið sína á staðinn
sem hinn nýi Ólympíuleikvangur
verður reistur. 

Gengi bréfa í breskum verk-
takafyrirtækjum tók stökk á
hlutabréfamörkuðum í gær og
fasteignasalar spá enn frekari
hækkun húsnæðisverðs í borginni
vegna ákvörðunarinnar.

Rigningin í París í gær var
táknræn fyrir stemmninguna þar
en Frakkar voru fyrirfram afar
bjartsýnir á að fá að halda leik-
ana. ólympíuleikarnir voru síðast
haldnir í Frakklandi 1924 og þeim
hafði verið synjað um að halda þá
1992 og 2008. Þeir fjölmörgu sem
komu saman fyrir framan ráðhús
Parísarborgar í gær urðu fyrir
sárum vonbrigðum þegar Al-

þjóðaólympíunefndin greindi frá
ákvörðun sinni. Jacques Chirac
færði Bretum þó sínar hamingju-
og velfarnaðaróskir.

Mikið er í húfi fyrir þá borg
sem hreppir þetta eftirsótta
hnoss. Kastljós heimsbyggðarinn-
ar beinist að staðnum í aðdrag-
anda leikanna og á meðan á þeim
stendur og í mörg ár á eftir liggur
straumur ferðamanna þangað.
Framkvæmdirnar sem leikunum

fylgja þýða jafnframt að mörg
störf skapast.

Umstangið í kringum leikana
er hins vegar afar kostnaðarsamt,
en Lundúnablaðið Times gerir ráð
fyrir að þeir kosti 1.400 milljarða
íslenskra króna. Þær áætlanir
gætu hæglega farið úr böndunum,
Grikkir eru enn að súpa seyðið af
kostnaðinum við sína leika sem
voru tvöfalt dýrari en í upphafi
var búist við. sveinng@frettabladid.is

Gassprenging í Bjarkarlundi:

Fólki› enn á
sjúkrahúsi
SLYS Líðan mannsins og konunnar
sem lentu í gassprengingu í
Bjarkarlundi um helgina er eftir
atvikum góð. Deildarlæknir á
lýtalækningadeild Landspítalans
segir að fólkið þurfi að liggja á
deildinni í tvær til þrjár vikur.
Fókið fékk annars og þriðja stigs
bruna og er í svokallaðri opinni
meðferð þar sem þau liggja í
svokölluðu brunahólfi og stofurn-
ar eru dauðhreinsaðar. 

Atvik málsins voru þau að mað-
urinn var að skipta um gaskút inni
í hjólhýsi þegar sprenging varð.
Engan annan sakaði í slysinu.

-at

Sendiherra Breta:

Húsi› nötra›i
ÓLYMPÍULEIKARNIR „Ég stend á
Trafalgar-torgi og Nelson virð-
ist horfa mjög stoltur ofan af
súlunni sinni,“
sagði Alp Meh-
met, sendi-
herra Bret-
lands á Íslandi,
þegar haft var
við hann sam-
band í gær.
„Þetta er mikill
gleðidagur fyr-
ir alla Lundúnabúa. Þeir óska
hverjir öðrum til hamingu og
tala um hversu stórkostlegur
dagur þetta sé. Ég var í utan-
ríkisráðuneytinu þegar fregn-
in spurðist út og allt í einu
nötraði byggingin vegna fagn-
aðarláta. Ég hefði aldrei getað
ímyndað mér hversu frá sér
numið af fögnuði fullorðið fólk
gæti orðið. Þetta er sigur fyrir
alla Breta, ekki bara Lundúna-
búa.“ ■

Forseti ÍSÍ:

Hæstánæg›ur
ÓLYMPÍULEIKARNIR Ellert B.
Schram, forseti Íþrótta- og
Ólympíusambands Íslands, líst
vel á að leik-
arnir verði
haldnir í Lund-
únum. „Þetta er
á sama menn-
ingarsvæði og
Ísland og ná-
lægt okkur og
gerir allan und-
irbúning þægi-
legri og kostnað lægri.“

Ellert er staddur á Ólympíu-
hátíð æskunnar í Lignano með
íslenskum ungmennum sem á
vissan hátt má líta á sem undir-
búning fyrir Ólympíuleikana
2012. „Jú, kannski að við séum
að stíga fyrstu skrefin núna til
að undirbúa þá. Krakkarnir
verða í það minnsta á besta
aldri þegar þar að kemur.“ ■

VEÐRIÐ Í DAG

ALP MEHMET

ELLERT SCHRAM

VONBRIGÐI Í PARÍS Frakkar töldu að röðin væri loksins komin að sér og því var ákvörðun-
in reiðarslag fyrir marga.
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SVEINN ANDRI SVEINSSON HRL. Sveinn
Andri, sem er lögmaður Jóns Trausta
Lútherssonar, kvaðst eftir að dómur féll dá-
lítið undrandi á að hann skuli ekki hafa ver-
ið skilorðsbundinn. Jón Trausti, sem mætti
ekki við uppkvaðningu dómsins, hefur ekki
sætt refsingu dómstóla áður svo heitið geti.

KALIMARMARO-LEIKVANGURINN Þarna
fóru fyrstu Ólympíuleikar nútímans fram
árið 1896.

Þrítugustu leikarnir
Leikarnir í Lundúnum verða 30. Ólymp-
íuleikar nútímans. Þeir hafa verið
haldnir nánast óslitið síðan 1896, að
heimsstyrjaldarárunum 1914-18 og
1939-45 frátöldum.

1896 – Aþena, Grikklandi
1900 – París, Frakklandi
1904 – St. Louis, BNA
1906 – Aþena, Grikklandi*
1908 – Lundúnir, Bretlandi
1912 – Stokkhólmur, Svíþjóð
1920 – Antwerpen, Belgíu
1924 – París, Frakklandi
1928 – Amsterdam, Hollandi
1932 – Los Angeles, BNA
1936 – Berlín, Þýskalandi
1948 – Lundúnir, Bretlandi
1952 – Helsinki, Finnlandi
1956 – Melbourne, Ástralíu
1960 – Róm, Ítalíu
1964 – Tókýó, Japan
1968 – Mexíkóborg, Mexíkó
1972 – München, V-Þýskalandi
1976 – Montreal, Kanada
1980 – Moskva, Sovétríkjunum
1984 – Los Angeles, BNA
1988 – Seúl, S-Kóreu
1992 – Barcelona, Spáni
1996 – Atlanta, BNA
2000 – Sydney, Ástralíu
2004 – Aþena, Grikklandi
2008 – Lundúnir, Bretlandi

*Ólympíuleikarnir í Aþenu 1906 eru vana-
lega ekki taldir með Ólympíuleikum nútím-
ans. Til álita kom á sínum tíma að halda
leika annað hvert ár – fjórða hvert ár í
Grikklandi og fjórða hvert ár annars staðar
í heiminum – en það var aðeins gert einu
sinni. Þótt engir leikar hafi verið haldnir
heimsstyrjaldarárin eru þau ár talin með.
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Tólf þúsund manns komu saman í Kaupmannahöfn:

Kröftug en fri›samleg mótmæli
DANMÖRK Talið er að um tólf þús-
und manns hafi mótmælt komu

George W. Bush,
forseta Banda-
ríkjanna, til Dan-
merkur í miðborg
Kaupmannahafn-
ar í gær. 

Fólkið safnað-
ist saman fyrir
framan sendiráð
Bandaríkjanna í
austurhluta borg-

arinnar og gekk þaðan fylktu liði
að þinghúsinu við Kristjánsborg.
Mótmælin fóru friðsamlega fram
en þau voru skipulögð af ýmsum
félagasamtökum.

Lögreglan hafði gert miklar
ráðstafanir og var mjög áberandi
við mótmælin. Fjölda gatna var
lokað og þyrlur sveimuðu yfir
mótmælendum við upphaf göng-
unnar. Við Kristjánsborg voru svo
haldnar ræður og tónlistarmenn
stigu á svið. Stemmningin var
mikil allan tímann, ræðumönnum
var vel fagnað og fjöldi fólks var
með kröfuspjöld og barmmerki. 

Anja Vedelsby, einn mótmæl-
enda, kvaðst vera mætt til að and-
æfa mannréttindabrotum sem
framin eru í nafni utanríkisstefnu
ríkisstjórnar Bush. „Fólk deyr
daglega úti um allan heim aðeins
vegna stefnu hans í mannréttinda-

málum. Danska stjórnin ætti að
láta af stuðningi sínum við Banda-
ríkjamenn enda er danska þjóðin
á móti Bush,“ sagði hún í samtali

við Fréttablaðið. 
Bush flaug til Skotlands seinni

part gærdagsins eftir sextán
klukkutíma dvöl í Danmörku. - ks

Helgi Hjörvar um ummæli Jónínu Bjartmarz:

Skítkast ekki svara vert
STJÓRNMÁL „Skítkast Framsóknar
er ekki svara vert,“ segir Helgi
Hjörvar, þingmaður Samfylking-
arinnar, vegna svara Jónínu
Bjartmarz í Fréttablaðinu í gær
þar sem hún segir siðferðisþrek
Samfylkingarinnar á þrotum. 

„Ég hef beint þremur málefna-
legum spurningum til formanns
fjárlaganefndar um einkavæð-
ingu Búnaðarbankans og tengsl
forystumanna Framóknarflokks-
ins við Ker hf. Í fyrsta lagi hvort
upplýsingar Kauphallarinnar um
að hagnaður Hesteyrar hf. af við-
skiptum í Keri hafi numið 495
milljónum eins og svar Kauphall-
ar Íslands til mín virðist bera með
sér, í öðru lagi hvort forsætisráð-
herra hafi alls ekki vitað um þessi
viðskipti eins og segir í minnis-

blaði Ríkisendurskoðunar, og í
þriðja lagi hvort Ker hf. hafi af-
salað sér húseign til félaga Fram-
sóknarflokksins í miðju einka-
væðingarferlinu. Nú hefur Fram-
sóknarflokkurinn játað að þetta
með húseignina sé rétt og viður-
kennt að þessar tímasetningar séu
mjög óheppilegar. Því verða for-
ystumenn flokksins að svara því
hvers vegna þeir upplýstu ekki
um þessi óheppilegu viðskipti í at-
hugun fjárlaganefndar. Þeir hafa
hins vegar kosið að tala um skít-
legt eðli og annað því um líkt. Ég
bíð hins vegar rólegur eftir svör-
um,“ segir Helgi. - oá

Samþykkja leiðtogar G8- ríkjanna
eitthvað á fundi sínum til að draga
úr fátækt í Afríku?

SPURNING DAGSINS Í DAG:
Ertu sátt(ur) við að ólympíuleik-
arnir verði haldnir í London árið
2012?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

50%

50%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun
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ANJA VEDELSBY 

Í MÓTMÆLAGÖNGU Margir Danir mættu til að mótmæla komu George W. Bush til landsins.

Átök í upphafi fundar
Lei›togafundur G8-ríkjanna hófst í gær í skugga fjölmennra mótmæla. Fá-
mennur hópur óeir›aseggja stal fló senunni flar sem hann ó› uppi me› of-
beldi og skrílslátum. Bílrú›ur voru brotnar og lögreglumenn meiddust.

AUCTHERARDER, AP Átök brutust út á
milli mótmælenda og lögreglu við
upphaf G8-fundarins í Gleneagles
í Skotlandi í gær. Flytja þurfti
fólk á sjúkrahús og talsverð
eignaspjöll voru unnin.

Það fór á þann veg sem margir
höfðu óttast, róstur og ringulreið
settu mestan svip á upphaf leið-
togafundar sjö helstu iðnríkja
heims og Rússlands sem hófst í
gær í Gleneagles í Skotlandi.
Strax í gærmorgun tók hópur
uppivöðslusamra mótmælenda að
láta ófriðlega í bænum í Stirling,
rúma tuttugu kílómetra frá
Gleneagles, en þar gista um 5.000
stjórnleysingjar og andstæðingar
hnattvæðingar. Mölvuðu þeir rúð-
ur kyrrstæðra bíla og köstuðu
grjóti að lögreglu. Leggja þurfti

nokkra lögregluþjóna á sjúkrahús
og voru 60 manns handteknir
fyrir dólgslætin.

Vegna óeirðanna í Stirling
ákvað Tayside-lögreglan að banna
mótmælagöngu frá bænum Auct-
herarder sem hún hafði áður veitt
leyfi fyrir. Mikil reiði greip um
sig hjá forsvarsmönnum göng-
unnar enda höfðu þeir lagt
áherslu á að ganga þeirra yrði
með friðsamlegu yfirbragði. „Síð-
an hvenær hefur Bretland verið
lögregluríki?“ spurði hinn um-
deildi skoski þingmaður George
Galloway. „Hvenær fékk lögregl-
an heimild til að aflýsa kröfu-
göngum í þessu frjálsa landi okk-
ar?“ Lögreglan ákvað skömmu
síðar að heimila gönguna.

Um fjögur þúsund manns tóku

þátt í göngunni og í fyrstu fór allt
vel fram. Fljótlega klofnaði hins
vegar gangan, nokkur hundruð
mótmælendur rifu niður girðingu
við veginn og hlupu síðan að lög-
regluvarðturni sem stóð við ör-
yggisgirðingu um Gleneagles-
svæðið. Herþyrlur fluttu óeirða-
lögreglu fljótlega á vettvang og
tókst henni að dreifa ófriðar-
seggjunum.

Stærstur hluti göngumanna lét
sér þó nægja að mótmæla á frið-
samlegan hátt. Margir þeirra
fórnuðu höndum og hrópuðu
„hendur ykkar eru ataðar blóði“.
Væntanlega hafa þeir vísað þar
til stríðsrekstarins í Írak og
eymdarinnar í Afríku sem þeir
telja að leiðtogar G8-ríkjanna
beri ábyrgð á. ■

HELGI HJÖRVAR 
Segist bíða rólegur eftir svörum frá for-

manni fjárlaganefndar.

M
YN

D
/A

P

STÁL Í STÁL Örþunn öryggisgirðing skildi að æsta mótmælendur og lögreglumenn í Auchterarder, nærri Gleneagles í Skotlandi í gær.
Flytja varð liðsauka á vettvang með herþyrlum eftir að upp úr sauð.





1 Í hvaða breska fyrirtæki hefur Lyf og
heilsa keypt 70 prósenta hlut?

2 Hvaða stofnun ætlar að gera úttekt á að-
gerðum hér á landi gegn peningaþvætti?

3 Hvar verða ólympíuleikarnir haldnir árið
2008?

SVÖRIN ERU Á BLS. 42

VEISTU SVARIÐ?
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Árás á hindúamusteri í Uttar Pradesh:

Sex uppreisnarmenn skotnir
INDLAND, AP Sex íslamskir upp-
reisnarmenn týndu lífi í umsátri
eftir að hafa ráðist inn í
hindúamusteri á Norður-Indlandi
í fyrradag. 

Einn þeirra beið bana þegar
hann sprengdi sig í loft upp til að
rjúfa stálhlið sem lokaði musterið
af. Hinir fimm réðust þá til inn-
göngu og voru komnir í um fimm-
tíu metra fjarlægð frá helgasta
dómi musterisins þegar öryggis-
verðir skutu þá til bana.

Langvinnar deilur hafa staðið
um musterið sem er í borginni
Ayodhya í Uttar Pradesh hérað-
inu. Árið 1992 sprengdu hindúar
upp mosku frá 16. öld og hrintu

þannig af stað ofbeldisfullum trú-
ardeilum í borginni sem hafa skil-
ið tvö þúsund manns eftir í valn-
um. Hindúaleiðtogar halda fram
að moskan hafi verið reist á rúst-
um helgs hindúamusteris og að
þetta sé fæðingarstaður Rams,
eins heilagasta guðs hindúa.
Múslimar segja hins vegar enga
sönnun fyrir þessu. Deilan er enn
fyrir indverskum dómstólum.

Þrír öryggisverðir særðust í
árásinni en enginn lést úr þeirra
röðum. ■

Flutningur opinberra verkefna út á land:

Frumkvæ›i nor›anmanna gott fordæmi
RÍKISSTÖRF Stjórn Kaupfélags Ey-
firðinga hefur lýst sig tilbúna til
að veita hundruðum milljóna
króna til að fjölga opinberum
störfum, og störfum almennt, á
Akureyri. Viðræður eru hafnar
á milli KEA og iðnaðarráðuneyt-
isins um hugsanlegan flutning
stofnana og verkefna ráðuneyt-
isins til Akureyrar og í næstu
viku ræða forsvarsmenn KEA
við Árna M. Mathiesen sjávarút-
vegsráðherra um flutning opin-
berra verkefna til Akureyrar.

Valgerður Sverrisdóttir, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, seg-
ir frumkvæði stjórnar Kaupfé-
lags Eyfirðinga afar áhugavert
og skapi gott fordæmi. „Mér vit-
anlega hefur félag í eigu al-

mennings ekki áður boðist til að
koma að fjármögnun á flutningi
opinberra starfa frá höfuðborg-
arsvæðinu og út á land. Kostn-
aður við flutninginn hefur í
gegnum tíðina haft letjandi
áhrif á ríkið og þótt ýmislegt
takmarki slíkan flutning þá eru
hugmyndir KEA mjög áhuga-
verðar og ég fer betur yfir þau
tækifæri sem í stöðunni eru með
forsvarsmönnum félagsins,“
segir Valgerður.

- kk

Hugmyndir um ni›-
urrif húsnæ›is Vistors
Í Gar›abæ eru uppi hugmyndir um a› rífa hús lyfjafyrirtækisins Vistor til a›
r‡ma fyrir stækkun mi›bæjarins. Minnihlutinn vill a› tillögur flessa efnis
ver›i nú flegar lag›ar á hilluna. Vistor vill ekki færa sig um set.

BÆJARMÁL Lögfræðistofa lyfjafyr-
irtækisins Vistor í Garðabæ hefur
sent bæjaryfirvöldum þar bréf
vegna hugmynda Klasa hf. um að
rífa hús fyrirtækisins og byggja
íbúðir og verslanir. Bæjarstjórn
gerði í apríl samning við Klasa hf.
um að þróa deiliskipulag fyrir
miðbæinn og gerir tillaga fyrir-
tækisins sem lögð var fram á dög-
unum ráð fyrir útvíkkun miðbæj-
arins í átt að Hafnarfjarðarvegi

og þar með yfir lóð Vistors. 
„Í bréfinu fóru þeir fram á að

Garðabær felldi út úr skipulags-
hugmyndum sínum að húsið verði
fjarlægt. Þeir tala um það í þessu
bréfi að ekkert samráð hafi verið
haft við þá um þetta mál, þetta er
mjög ankannalegt,“ segir fulltrúi
minnihlutans Einar Sveinbjörns-
son. Á bæjarráðsfundi á þriðjudag
lagði Einar til að hugmyndir um að
stækka miðbæinn í átt að Hafnar-
fjarðarvegi yrðu nú þegar lagðar á
hilluna. „Þessi hugmynd gengur
bara alls ekki upp ef að Vistor vill
vera þarna áfram og ég skil það
vel, þeir eru í framtíðarhúsnæði
og með 110 starfmenn,“ segir Ein-
ar. Tillaga hans var felld með
tveimur atkvæðum gegn einu. 

Formaður bæjarráðs, Erling
Ásgeirsson, vill gefa Klasa vinnu-
frið en fyrirtækið á að skila skipu-
lagstillögum í árslok. „Þessi til-
laga nær aldrei fram að ganga
nema með fullu samráði við
Vistor,“ segir Erling. „Þetta er
stormur í vatnsglasi. Hugmyndir
að breytingu á Vistor reit er al-

gjörlega á ábyrgð Klasa og háð
samningum við Vistor, bæjarráði
að meinalausu, nái það ekki fram
að ganga. Bæjarráð Garðabæjar
vill alls ekki reka Vistor úr bæn-
um, það er af og frá. Þar af leið-
andi tel ég að þessi bókun Einars
sé ótímabær og til þess að gera
málið tortryggilegt,“ segir Erling. 

Hreggviður Jónsson, forstjóri
Vistor, segir að fyrirtækið sé ekki
tilbúið til að færa sig um set.
„Okkur líður mjög vel þarna og
erum með lóð sem gefur okkur
tækifæri á stækkun.“ Hann segist
ekki hafa miklar áhyggjur af til-
lögum Klasa enda séu þær ein-
ungis á hugmyndastigi og á kynn-
ingarfundum með bæjarbúum
hafi ekki verið tekið vel í þær. „Ég
held að það gefi auga leið að ef
bæjarbúar eru neikvæðir gagn-
vart þessu fer þetta ekki í gegn.
Við sendum bréfið einungis vegna
þess að verið var að kynna breyt-
ingarnar og óskað eftir athuga-
semdum. Við vorum bara að
minna á okkur,“ segir Hreggviður. 

rosag@frettabladid.is

Mannréttindi í Evrópu:

Sk‡rsla ger›
um Ísland
MANNRÉTTINDI Mannréttindafull-
trúi Evrópuráðsins, Alvaro Gil-
Robles, lauk í gær þriggja daga
opinberri heimsókn hér á landi.
Hann mun skrifa skýrslu um
stöðu mannréttinda á Íslandi
sem kynnt verður fyrir ráð-
herranefnd og þingi Evrópuráðs-
ins í september. Fulltrúinn hitti
forystumenn verkalýðshreyfing-
arinnar og ýmissa félagasam-
taka, umboðsmann Alþingis og
ráðherra meðan hann staldraði
hér við. Hann kynnti sér einnig
íslensk fangelsi og móttökustöð
fyrir hælisleitendur. 

- rsg

Menntaskólinn Hraðbraut:

Fyrsta 
útskriftin
MENNTAMÁL Menntaskólinn
Hraðbraut útskrifar fyrstu
stúdentana á laugardag en skól-
inn hóf störf árið 2003 og býður
upp á nám til stúdentsprófs á
tveimur árum. Nemendur í
fyrsta útskriftarárgangnum eru
36 en skólinn hefur vaxið hratt
og munu 140 nemendur hefja
nám í skólanum næsta haust.
„Þetta hefur tekist frábærlega
vel. Nemendur eru ánægðir, en
námið er auðvitað erfitt, það er
ekkert hægt að neita því,“ segir
Ólafur Haukur Johnson skóla-
stjóri Menntaskólans Hrað-
braut. - rsg

Samfylkingin Akureyri:

Loka› 
prófkjör
SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR Stjórn
Samfylkingarinnar á Akureyri
hefur ákveðið að efna til próf-
kjörs á meðal um 800 félags-
manna vegna sveitarstjórnar-
kosninganna á næsta ári. Jón
Ingi Cesarsson, formaður stjórn-
arinnar, segir að stefnt sé að
bindandi prófkjöri fyrir fjögur
efstu sætin og þau sæti skiptist
jafnt á milli kynja. „Vegna sam-
einingarkosninganna í haust er
ekki hægt að hafa prófkjörið
fyrr en síðla nóvembermánaðar
en líklega verður um póstkosn-
ingu að ræða og opinn kjörstað
síðasta daginn sem skila ber at-
kvæðum.“

- kk

Hagstofa Íslands:

Gistinóttum
fjölgar
FERÐAÞJÓNUSTA Um fimm prósent
aukning hefur orðið á gistinótt-
um á hótelum landsins það sem
af er árinu miðað við síðasta ár.
Þá töldust gistinætur alls 82.550
talsins en eru nú 86.680.

Fjölgaði þeim hvað mest á
Suðurnesjum, Vesturlandi og
Vestfjörðum eða um 18 prósent
en aðeins 13 prósent á Austur-
landi og 11 prósent fyrir norðan
land. Mest fjölgunin er vegna
Íslendinga sem gista oftar á
heilsárshótelum en áður var en
erlendum ferðamönnum fjölgar
þó einnig lítillega. - aöe

UPPREISNARMAÐUR LIGGUR Í VALNUM
Hatrammar deilur hafa staðið í áraraðir
milli hindúa og múslima um yfirráð yfir

helgum stað í borginni Ayodhya.

IÐNAÐAR- OG VIÐSKIPTARÁÐHERRA Val-
gerður segist afar ánægð með hvernig
starfsemi KEA hefur verið að þróast og
hversu mikill kraftur sé í starfseminni.

GARÐABÆR „Stormur í vatnsglasi,“ segir formaður bæjarráðs um deilurnar.

LEIÐRÉTTING
Rangt var farið með nafn
Hreiðars Hermannssonar í frétt
blaðsins í gær. Hann var þar
ranglega nefndur Heiðar og er
beðist velvirðingar á því.

HÓTEL GEYSIR



000
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Malarflutningabifreið valt á Siglufirði:

Mildi a› ekki hlaust af stórslys
ÓHAPP Fulllestuð mannlaus malar-
flutningabifreið rann stjórnlaust
niður brekku á Siglufirði í fyrra-
dag; fór fram af steyptum vegg og
stöðvaðist á hvolfi á húsvegg.
Lögreglan á Siglufirði segir mildi
að ekki hafi orðið slys á fólki en
börn eru oft að leik á þeim stað
þar sem bifreiðin hafnaði. 

Malarflutningabifreiðin var í
gangi þegar hún rann af stað en
talið er að handbremsa hafi gefið
sig. Ökumaðurinn reyndi að kom-
ast inn í bifreiðina eftir að hún fór
af stað en varð frá að hverfa sök-
um þess hve mikill hraði var á bif-
reiðinni.

Húsið sem bifreiðin stöðvaðist

á skemmdist nokkuð en það er
einkum notað til sumardvalar og
var mannlaust.

Gatan sem malarflutningabif-
reiðin valt fram af ber við mæni
húsanna neðan götunnar. Íbúarnir
hafa þrýst á bæjaryfirvöld um að
vegrið verði sett á götuna til varn-
ar því að þeir fái ökutæki inn á
gólf hjá sér og segir lögreglan að
íbúum næstu húsa hafi brugðið
mjög við óhappið.

- kk

Farartæki yfir löglegri hæð í Hvalfjarðargöngum:

Hafa valdi› tugmilljóna tjóni
TJÓN „Því miður er það allt of al-
gengt að keyrt sé undir burðar-
bita í Hvalfjarðargöngunum og
frá opnun ganganna hefur tjónið
numið af þeim völdum tugum
milljóna,“ segir Atli Rúnar Hall-
dórsson sem vinnur að kynning-
armálum fyrir Spöl.

„Ástandið var mjög slæmt á
tímabili, en mánuðina desember-
janúar sl. voru sjö tilvik þar sem
skemmdir voru unnar vegna
ólöglegrar hæðar. Eftir þær
hremmingar ákvað Spölur að
senda út fréttatilkynningu til
flutningafyrirtækja, alþingis-
manna og fjölmiðla þar sem
þetta vandamál var reifað. Við
bentum meðal annars á að viður-
lög eru óvenju lág hérlendis mið-
að við það sem gerist erlendis.

Viðurlögin hafa ekki hækkað
en ástandið hefur skánað.

Myndavélakerfið er orðið svo
gott hjá okkur að það telst til
undantekninga ef ekki næst í
brotavald. Þrátt fyrir að ástandið

hafi skánað er vandinn fjarri því
horfinn. Það eru ekki nema
nokkrir dagar frá síðasta til-
viki.“ -íös

Nýtt bryggjuhverfi í Reykjavík:

Slippurinn ver›ur
menningarsvæ›i
SKIPULAGSMÁL Nýtt bryggjuhverfi
mun rísa á slippasvæðinu við
Mýrargötu í Vesturbæ Reykjavík-
ur árið 2010. „Við erum að fara að
endurskipuleggja allt svæðið og
byggja fimm hundruð nýjar íbúð-
ir. Þarna verður blanda af íbúðum
og atvinnustarfsemi, veitinga-
staðir og fiskmarkaður. Vonandi
verður iðandi mannlíf á bryggjun-
um, þannig að Reykvíkingar end-
urheimti þetta nána samband við
sjóinn,“ segir Dagur B. Eggerts-
son, formaður skipulagsráðs
borgarinnar, en hann er einnig í
stjórn stýrihóps Mýrargötu-
slippasvæði verkefnisins.

Í vor voru haldnir kynningar-
fundir á svæðinu um hverfið og
nú er verið að vinna að nákvæm-
ari áætlun að því í deiluskipulagi
borgarinnar.

„Fyrst þarf að flytja slippinn,
hreinsa svæðið upp og setja Mýr-
argötu í stokk. Við höfum áætlað
að þetta taki tvö til þrjú ár, að
fyrstu íbúarnir flytji inn 2008 eða

9. Þetta getur orðið gríðarlega
skemmtilegt svæði,“ segir Dagur.
Borgaryfirvöld sjá fyrir sér að
hverfið verði framlenging á

menningarsvæðinu í miðborginni,
en á svæðinu verður einnig smá-
bátaútgerð og önnur hafnarstarf-
semi. - rsg

HAFNAÐI Á HÚSINU Fulllestuð
vó malarflutningabifreiðin um
25 tonn og að mati eigandans
er hún ónýt eftir óhappið.
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LEYFILEG HÆÐ AFTANÍVAGNA Ekki er leyfilegt að aka um Hvalfjarðargöngin með farartæki
sem er hærra en 4,2 metrar. 

BRYGGJUHVERFIÐ Smábátaútgerð verður innan um veitingastaði og íbúðarhúsnæði.

TILLAGA AÐ RAMMASKIPULAGI Mýrargata leggur þvert í gegnum hverfið en hún verður
lögð í stokk.





FRELSI TIL AÐ MENGA Þessi frelsisstytta
var reist George W. Bush Bandaríkjaforseta
til heiðurs vegna heimsóknar hans til
landsins í gær. Á skjalinu í fangi hennar
stendur „frelsi til að menga“.
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Auglýsingastofan kærir tímaritið:

Hér og nú ehf. kærir Hér og nú
FJÖLMIÐLAR Auglýsingastofan

Hér og nú ehf. kærði í gær sam-
nefnt tímarit fyrir notkun nafnsins
Hér og nú og fer fram á að notkun
nafnsins verði hætt. Einnig vill stof-
an að málið fái forgang hjá Sam-
keppnisstofnun vegna þeirrar nei-
kvæðu umræðu sem verið hefur um
tímaritið í fjölmiðlum undanfarið. 

„Við skoðuðum okkar réttar-
stöðu um leið og blaðið hóf göngu
sína,“ segir Ingvi Jökull Logason,
eigandi stofunnar. „En umræðan
hvatti okkur til þess að flýta kæru-
ferlinu.“ Hann segir bæði auglýs-
ingastofuna og 365 starfa á sviði
fjölmiðlunar og að nokkuð sé um
þann misskilning að fólk telji Aug-

lýsingastofuna vera útgefanda
tímaritsins. Henni hafi borist
fjöldamörg símtöl sem ætluð eru
blaðinu. „Fólk hefur hringt í okkur
bæði til að hella úr skálum reiði
sinnar og til að koma fréttum áleið-
is.“ Jafnvel hefur verið hringt heim
til stjórnenda fyrirtækisins að
kvöldi til. „Það sem skiptir samt
mestu máli er óánægja viðskipta-
vina okkar sem vilja alls ekki tengj-
ast nafninu Hér og nú. Sama gildir
um tilvonandi viðskiptavini.“ 

- grs

Siglingar farflegaferju hefjist
frá Reykjavík næsta vor
SAMGÖNGUR Hópur manna vinnur
nú að undirbúningi þess að ferju-
siglingar hefjist milli Reykjavík-
ur, Newcastle á Englandi og
Bremerhaven í Þýskalandi næsta
vor. Einnig kemur til greina að
hafnarstæði ferjunnar verði í Þor-
lákshöfn eða á Grundartanga. Að-
standendurnir leggja mikið upp
úr þægindum og tala jafnvel um
lúxusferju í eigu Íslendinga. Þeir
hafa undanfarið skoðað nokkur
skip og sjá fyrir sér að ferjan geti
orðið um eða yfir 140 metra löng,

tekið allt að 1200 farþega og
200 bíla, og geti siglt frá
Reykjavík inn í hjarta Evr-

ópu á þremur dögum.
Málið hefur

verið á

hugmynda- og umræðustigi í
meira en tvö ár í fámennum hópi
sem hefur fundað með fjölda aðila
og kynnt hugmyndina. Guðmund-
ur Hallvarðsson, formaður sam-
göngunefndar Alþingis, hefur átt
fundi með hópnum og mun vera
velviljaður hugmyndinni. Aðrir
alþingismenn og sveitarstjórnar-
menn hafa einnig sýnt málinu
áhuga og vilja greiða götu
þess, þó ekki standi til að rík-
ið fjármagni ferjusiglingarnar. Þá
hefur hugmyndin einnig verið
kynnt fyrir Samskipum og Eim-
skipum og einnig hafa einstak-
lingar innan ferðaþjónustunnar
sýnt hugmyndinni áhuga.

Um þessar mundir er verið að
leggja drög að stofnun félags sem

vinnur að frekari undirbún-
ingi og öflun

fjárfesta. Stefnt er að því að halda
opinn kynningar- og blaðamanna-
fund um ferjusiglingarnar um
miðjan ágúst til að stækka hópinn
og verður félagið stofnað í kjölfar

þess.
„Við sjáum enga agnúa á

því að hefja siglingar næsta
vor,“ segir Guðjón Jónsson,

bílstjóri í ferðaþjónustu
og fyrrverandi skipstjóri,

en hann er einn frumkvöðlanna.
„Í sjálfu sér er ekki margt sem
þarf að ganga upp til að það
takist.“ grs@frettabladid.is

ÞÓRARINN OG JÓN BIRGIR Fráfarandi úti-
bússtjóri segist afar ánægður með eftir-
mann sinn.

Sjóvá Akureyri:

N‡r útibússtjóri
MANNASKIPTI Þórarinn B. Jónsson
hefur látið af störfum sem útibús-
stjóri Sjóvár á Akureyri eftir að
hafa starfað hjá félaginu í 41 ár.
Jón Birgir Guðmundsson tók við
starfi útibússtjóra af Þórarni en
síðastliðin tvö og hálft ár hefur
hann starfað sem verkefnisstjóri
hjá bæjarráði Akureyrar og að-
stoðarmaður bæjarstjóra. Þar á
undan veitti Jón Birgir útibúi IMG
Gallup á Akureyri forstöðu. - kk
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SÁÁ byggir við Efstaleiti:

Húsi› tilbúi›
hausti› 2006
Skóflustunga að nýrri byggingu
SÁÁ við Efstaleiti var tekin í
fyrradag en stefnt er að því að
byggingu hússins verði lokið
haustið 2006. Það mun stórbæta
meðferðar- og félagsstarf SÁÁ
og á að hýsa göngudeildarþjón-
ustu, skrifstofu og félagsstarf
samtakanna. Árið 2002 var gerð
úttekt á ástandi húsa SÁÁ og
reyndist það bágborið. Í fram-
haldinu var ákveðið að ráðast í
byggingu hússins við Efstaleiti
og hefur núverandi húsnæði
samtakanna við Síðumúla verið
sett á sölu.

-rsg

INGVI JÖKULL LOGASON
Eigandi auglýsingastofunnar Hér og nú ehf. er
ekki sáttur við þau áhrif sem tímaritið umtal-

aða er farið að hafa á rekstur stofunnar.
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Gunnar Smári svarar:

Segir fordæmi
vera fjöldamörg

SKÓFLUSTUNGAN Björgólfur Guðmunds-
son tók fyrstu skóflustunguna að nýbygg-
ingunni sem er hönnuð af ASK arkítektum.

HÉRAÐSDÓMUR
STELPUR DÆMDAR FYRIR INN-
BROT Fyrsta mars brutust tvær
stelpur á átjánda ári inn í kjall-
araíbúð í Kópavogi og stálu far-
tölvu. Þær voru í gær dæmdar í
mánaðarfangelsi í Héraðsdómi
Reykjavíkur, en önnur varð átján
ára í apríl. Dómurinn var skil-
orðsbundinn í þrjú ár, en báðar
játuðu stúlkurnar greiðlega. Þá
þurfa þær að greiða bætur upp á
110.000 fyrir tölvuna.

Stefnt er a› flví a› lúxusfarflegaferja í eigu Íslendinga hefji siglingar milli Reykjavíkur, Englands og
fi‡skalands næsta vor. Mi›a› er vi› ferju sem tekur 1200 farflega og 200 bíla.

FRUMKVÖÐLAR AÐ FERJUSIGLINGUM
Frá vinstri: Guðbjartur Halldórsson, Guðjón
Jónsson og Þorsteinn Kröyer. Hugmyndin
að ferjusiglingum varð fyrst til í þeirra
hópi. Þeir hafa nú ýtt málinu úr vör og
fengið fleiri til liðs við sig. 

FJÖLMIÐLAR Gunnar Smári Egils-
son, framkvæmdastjóri 365, seg-
ist ekki geta séð að tímaritið og
auglýsingastofan séu að starfa á
sama vettvangi og því sé ekkert
athugavert við notkun nafnsins
Hér og nú. „Það er alþekkt að heiti
á vöru eða þjónustu sé það sama
og nafn á fyrirtækjum í óskyldum
rekstri. Þannig er til dæmis Kast-
ljós fyrirtæki í Skipholti í Reykja-
vík, Víðsjá fyrirtæki í Birkihlíð og
Spegillinn félag í Hafnarfirði. Þá
eru til ein fimm fyrirtæki sem
heita Vísir. Fjöldamörg álíka
dæmi eru til um þetta.“

- grs
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Breskur og finnskur matur
er gjörsamlega frábær

ÁSTKÆRA YLHÝRA

A› detta til
hugar

Fyrr á árum lét Bibba á Brávallagöt-
unni gamminn geisa á öldum ljós-
vakans og bætti afbökunum á orða-
tiltækjum í sarp landans, sem virðist
þó stundum vera að bera í bakka-
fullan lækinn. Mjög vinsælt er til
dæmis að detta eitthvað til hugar
frekar en að detta í hug eða koma til
hugar. Þá heyrist eitthvað í líkingu
við: „Mér myndi ekki detta til
HUUUUgar að...“. Ekki hefur hins
vegar bólað á setningum á borð við:
„Hei, mér var að detta eitt til hug-
ar...“. Kannski er það neitunin sem
gerir gæfumuninn, enda dettur
aldrei neinum neitt til hugar, nema
kannski Bibbu.

magnus@frettabladid.is

Það var gaman og tilkomumikið að
fá að ganga í gegnum jarðgöngin
um Almannaskarð í gærmorgun.
Gangandi umferð um göngin er al-
mennt bönnuð en við fengum und-
anþágu og gengum í gegn í fylgd
lögreglu.
Umferð var hleypt um göngin fyrir
aðeins nokkrum dögum og og ef
hægt er að tala um að jarðgöng séu
falleg þá eru þessi glæsileg.
Við tókum því rólega í gærmorgun
og hófum ekki gönguna fyrr en
klukkuna vantaði fimmtán mínútur í
níu.
Þegar í gegn var komið var skýjað og
hæglætis veður en eftir svolítinn
spöl brast á með suðvestan átt og
skúrum. Vind lægði svo á ný og und-

ir lok göngunnar var komið ágætis
veður á ný. 
Þegar veðrið er vont vex okkur ás-
meginn í göngunni, við stoppum
sjaldnar og örkum hraðar yfir en
vanalega. Því má segja að vondu
veðri fylgja bæði kostir og gallar.
Í gær hljóp fríður flokkur fólks fram á
okkur en þar voru á ferðinni
hlauparar úr Vináttuhlaupinu sem
hlaupa með logandi kyndil hringinn í
kringum landið. Við tókum við kyndl-
inum og gengum með hann nokkra
kílómetra og var sannur heiður af.
Í dag göngum við frá Reyðará að
Geithellum sem er rúmlega 28 kíló-
metra leið.
Kærar kveðjur, 
Guðbrandur og Bjarki.

Gengi› í gegnum n‡ju göngin
HALTUR LEIÐIR BLINDAN: PÓSTKORT FRÁ BJARKA OG GUÐBRANDI

nær og fjær

„Vi› höfum ekki fengi›
svar vi› óskum um
hækkun afnotagjalda
og flá er ekki anna› a›
gera en a› fara í fless-
ar a›ger›ir.“ 

GUÐMUNDUR GYLFI GUÐMUNDSSON,

FRAMKVÆMDASTJÓRI FJÁRMÁLASVIÐS

RÍKISÚTVARPSINS, Í FRÉTTABLAÐINU.

„fiú getur stillt klukk-
una flína eftir opnun-
artímanum. fia› er
grundvallaratri›i í
svona rekstri a› opna á
réttum tíma.“ 

BJÖRN VÍFILL ÞORLEIFSSON, VEIT-

INGAMAÐUR Á RÁNNI Í KEFLAVÍK, Í

MORGUNBLAÐINU.

OR‹RÉTT„ “

Fjöldi gesta streymir nú til Nes-
kaupstaðar til þátttöku í Landsmóti
harmonikuunnenda sem hefst þar í
kvöld og stendur til sunnudags.

Nánast allir gististaðir eru full-
bókaðir en þrettán af nítján aðild-
arfélögum Landssambands harm-
onikkuunnenda hafa tilkynnt þátt-
töku, auk þess sem stórsveit frá
Færeyjum sækir mótið sem og
fimm unglingasveitir.

Landsmót eru haldin á þriggja
ára fresti og draga til sín æ fleiri
áheyrendur. Síðasta mót var haldið
á Ísafirði og sóttu það um á milli
átta hundruð og eitt þúsund gestir.
Búist er við að mótsgestir nú verði
um eða yfir eitt þúsund.

Félag harmonikuunnenda á

Norðfirði heldur mótið nú en félag-
ið fagnar 25 ára afmæli sínu.

Lag mótsins heitir Á vorléttum
vængjum og er það vals eftir Norð-
firðinginn Þorlák Friðriksson við
ljóð Helga Seljan. Heiðursgestur
mótsins er Sören Brix, átján ára
dani, sem hefur tvisvar orðið Dan-
merkurmeistari í harmonikuleik.

Víst er að dillandi harmoniku-
tónar munu óma næstu þrjá daga
innan norðfirska fjallahringsins og
viðbúið að margur muni draga
fram dansskóna. - eg

HORFT YFIR NESKAUPSTAÐ Fótbolta-
völlurinn fyrir miðri mynd verður notaður

sem stæði fyrir húsbíla.

Landsmót harmonikuunnenda hefst í kvöld:

Nikkurnar flandar í Nor›fir›i

Úlfar Eysteinsson mat-
reiðslumeistari segir
Berlusconi og Chirac
vaða í villu þegar þeir
segja breskan og finnsk-
an mat vondan. Milli-
ríkjadeila er í uppsigl-
ingu vegna orða þeirra.

Almenningi í Bretlandi og Finn-
landi er nú í nöp við Frakkland og
Ítalíu og þó sér í lagi við leiðtoga
ríkjanna tveggja. Tilefnið er orð
Chiracs Frakklandsforseta og
Berlusconis, forsætisráðherra
Ítalíu, um að breskur og finnskur
matur sé óætur. Ástandið í ríkjun-
um er eldfimt og stappar nærri
milliríkjadeilu.

Stjórnmálamenn í Bretlandi og
Finnlandi hafa

ekki viljað tjá
sig um yfir-
l ý s i n g a r
Berlusconis
og Chiracs en

leiðarahöfund-
ar blaða hafa

tekið tvímenning-
ana á beinið.
Úlfar Eysteinsson,

matreiðslumeistari á

Þremur frökkum, skilur úlfúð
Breta og Finna enda veit hann
sem er að um fátt þykir þjóðum
vænna en matinn sinn. 

Og hann vísar ummælum leið-
toganna tveggja út í hafsauga.
„Ég hef borðað mína bestu máltíð
í Bretlandi og unnið með finnsk-
um kokkum sem eru hreinir snill-
ingar,“ segir Úlfar, þar sem hann
stendur yfir pottunum sínum á
Þremur frökkum. Og eins og það
sé ekki nóg hefur Úlfar misjafna
sögu að segja af frönskum kokk-
um. „Ég hef orðið hungurmorða í
Frakklandi því ég fann ekki nógu
góðan veitingastað.“

Úlfar átelur Berlusconi og
Chirac fyrir að hafa sagt þetta en
býst helst við því að þeir hafi ver-
ið búnir að fá sér aðeins í tána
þegar stóru orðin féllu. 

„Chirac gagnrýndi líka haggis
sem er þjóðarréttur Skota. Það má
ekki dæma matreiðslu heillar
þjóðar út frá svona löguðu. Það er
til dæmis ekki hægt að segja að
það sé bara ógeðslegur matur á Ís-
landi af því að við höfum svið og
blóðmör.“ 

David Barnwell, golfkennari
hjá Golfklúbbi Reykjavíkur, er
breskur að uppruna en hefur búið
á Íslandi um árabil. Honum sárn-
ar ekki orð Chiracs en segir þau
engu að síður þvælu. „Það er hægt
að fá frábæran mat í Englandi og
það má ekki miða matreiðsluna
þar við aldagamla þjóðarrétti sem
kunna að bragðast einkennilega,“

segir hann. 
Hin finnska Katri

Raakel Tauriainen,
sem hefur getið
sér gott orð í Inn-

lit/útlit á Skjá ein-
um, er sama sinnis
og David og Úlfar og
bendir á að í sínu

f ö ð u r -
l a n d i
t í ð k i s t
m e ð a l
a n n a r s

að baka brauð með fiski inn í.
„Það þýðir ekkert að dæma
finnska matargerð út frá slíkum
réttum,“ segir hún. „Í Finnlandi
eru mjög margir æðislega góðir
veitingastaðir og finnskir mat-

reiðslumeistarar hafa náð góðum
árangri á alþjóða vettvangi.“
Katri sárnaði ekki ummæli þjóð-
arleiðtoganna tveggja, hún hló
frekar að vitleysunni í þeim.

bjorn@frettabladid.is

„Ég hef aldrei
óttast þessa
menn“

Vítisengill Íslands
í fangelsi

DAVID „Það er hægt að fá frábæran mat í
Englandi.“

KATRI „Í Finnlandi eru mjög margir æðis-
lega góðir veitingastaðir.“

ÚLFAR EYSTEINSSON „Ég borðaði mína bestu máltíð í Bretlandi og hef unnið með
finnskum kokkum sem eru hreinir snillingar.“
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Frá Arcadia til Somerfield
Húsleit í höfu›stö›vum Baugs fyrir nærri flremur árum kollvarpa›i áformum félagsins um kaup á Arcadia, næststærstu fataverslun-
arke›ju Breta. N‡birtar ákærur í Baugsmálinu geta hæglega or›i› til fless a› samsteypan ver›i a› draga sig í hlé í vi›ræ›um um
kaup á bresku verslunarke›junni Somerfield. Fréttabla›i› stiklar á stóru í sögu Baugsmálsins.

28. ágúst 2002 – Reykjavík
Efnahagsbrotadeild ríkislög-
reglustjóra gerir húsleit í höfuð-
stöðvum Baugs Group í Reykja-
vík. Leitin á rætur í ásökunum
Jóns Geralds Sullenberger, for-
svarsmanns bandaríska heild-
sölufyrirtækisins Nordica, um
auðgunarbrot Tryggva Jónssonar
forstjóra og Jóns Ásgeirs Jó-
hannessonar stjórnarformanns
Baugs. Rannsóknin nær einnig til
Jóhannesar Jónssonar.

Rannsóknin beinist að því að
Jón Ásgeir og Tryggvi, stjórnend-
ur Baugs Group, hafi látið Baug
greiða tilbúna og ranga reikninga
vegna kaupa á skemmtibáti í
Bandaríkjunum, sem þeir töldust
eiga með Jóni Gerald. 

Sakargiftir lúta einnig að því
að gefinn hafi verið út tilhæfu-
laus reikningur í nafni Nordica
að undirlagi stjórnenda Baugs og
hann síðan gjaldfærður hjá
Baugi. Samanlagt er um að ræða
um 90 milljónir króna á þáver-
andi gengi.

28. ágúst 2002 – London
Sama dag vinnur Philip Green og
félag hans Taveta Investments

Ltd að yfirtökutilboði í fataversl-
unarkeðjuna Arcadia ásamt Jóni
Ásgeiri og Baugi. Þriggja miss-
era tilraunir Jóns Ásgeirs til
kaupa á Arcadia virðast ætla að
bera árangur í samstarfi við
Green, sem Jón Ásgeir hafði
sjálfur talið á að vera með í kaup-
unum. Jón Ásgeir og fleiri eiga
þegar í þessum tímapunkti um
fimmtung í félaginu. Tilboðið
nemur 90 til 100 milljörðum ís-
lenskra króna. Jón Ásgeir bregð-
ur sér frá samningagerðinni og
fær fregnir af húsleit í höfuð-
stöðvum Baugs í Reykjavík. Jón
Ásgeir segir Green, Stuart Rose,
forstjóra Arcadia og öðrum við-
stöddum að um smávægilegan
vanda sé að ræða heima fyrir.

29. ágúst 2002 – London –
Reykjavík
Philip Green og Taveta leggja
fyrir stjórn Arcadia lokatilboð
um yfirtöku á félaginu og til-
kynning þar um er send Kaup-
höllinni í London. 

Fjölmiðlar í Bretlandi birta þá
um morgunin frétt um húsleit lög-
reglunnar í höfuðstöðvum Baugs á
Íslandi. Philip Green, Stuart Rose
og öðrum viðskiptafélögum Jóns
Ásgeirs er brugðið og gremst að
Jón Ásgeir skyldi ekki upplýsa þá
um málið. Green aftekur að Jón
Ásgeir og Baugur geti leitt við-
skiptin og kaupin til enda í þessu
nýja ljósi. Áreiðanleiki hafi verið
dreginn í efa og skaðinn sé skeður.
Lögreglurannsókn sé afar alvar-
legt mál í heimi viðskiptanna, að

minnsta kosti í Englandi. Green
óttast að vandræði Jóns Ásgeirs
og Baugs skaði hans eigin veldi og
orðstír og litlu máli skipti að
Baugur hafi stöðu brotaþola. Mál-
ið vekur umtalsverða athygli í
breskum fjölmiðlum.

Jón Ásgeir, Tryggvi, forstjóri
Baugs Group og fleiri eru yfir-
heyrðir hjá efnahagsbrotadeild
ríkislögreglustjóra.

4. september 2002 – London
Philip Green vill kaupa hlut Jóns
Ásgeirs og tengdra aðila í
Arcadia. Enda samþykki breski
fjármálamarkaðurinn ekki þátt-
töku Jóns Ásgeirs í viðskiptunum
í ljósi lögregluaðgerðanna hjá
Baugi. Jón Ásgeir vill ekki ganga
að afarkostum og reynir enn
samningaleið.

6. september 2002 – London –
Reykjavík
Stjórn Arcadia ákveður að mæla
með tilboði Philips Green, sem
hann gerði opinberlega degi áður.
Tilboðið nemur alls um 105 millj-
örðum króna. Í tilkynningu til
Kauphallar Íslands kemur fram
að Green kaupi liðlega 20 pró-
senta hlut Baugs Group á 408
pens hlutinn eða fyrir um 21
milljarð króna. Jón keypti sína
fyrstu hluti í félaginu á innan við
40 pens hlutinn. Green og Taveta
Investments gengur vel að fjár-
magna kaupin. „Ég gerði Jón Ás-
geir að ríkum manni. Getur hann
beðið um meira?“ er haft eftir
Philip Green.

Þótt upphafleg áform Jóns Ás-
geirs og félaga hafi ekki gengið
eftir er hagnaðurinn af viðskipt-
unum mikill eða nærri átta millj-
arðar króna.

1. mars 2003 – Reykjavík
Fréttablaðið birtir gögn sem sögð
eru benda til þess að Davíð Odds-
son forsætisráðherra hafi vitað
um Jón Gerald Sullenberger átta
mánuðum fyrir húsleitina í höf-
uðstöðvum Baugs. Davíð hefði að
vísu talað um Jón „Gerhard“ Sul-
lenberger í samtali við Hrein
Loftsson á fundi í London í árs-
byrjun 2002. Hreinn varaði
stjórn Baugs við einhvers konar
yfirvofandi aðgerðum sam-
keppnisyfirvalda gegn félaginu
eftir fundinn með Davíð í
London. Fram kom meðal annars
í minnisblaði af stjórnarfundi, að
Þorgeir Baldursson, þáverandi
stjórnarmaður í Baugi og for-
maður fjáröflunarnefndar Sjálf-
stæðisflokksins, hefði talað um
að „valdamiklir aðilar í viðskipta-
lífinu hefðu miklar áhyggur“
vegna forsætisráðherra.

3. mars 2003 – Reykjavík
Davíð Oddsson forsætisráðherra
er gestur í fyrsta þætti Morgun-
vaktar Ríkisútvarpsins. Þar segir
Davíð meðal annars: Ég get sagt
frá því, að á þessum fundi okkar
Hreins Loftssonar, fyrst þú nefn-
ir hann, þá sagði hann mér frá
því, að Jón Ásgeir í Baugi hefði
sagt sér, að það þyrfti að bjóða
mér 300 milljónir króna gegn því
að ég léti af ímyndaðri andstöðu
gegn fyrirtækinu. Ég lét nú
Hrein segja mér þetta tvisvar og
hann sagði mér það tvisvar, að
Jón forstjóri hefði nefnt við sig,
að það þyrfti að bjóða mér 300
milljónir króna. Ég var nú svo
þrumulostinn og Hreinn sjálfsagt
sá það nú og sagðist hafa sagt við
forstjórann: Þú þekkir ekki for-
sætisráðherrann. Það þýðir ekk-
ert að bera á hann fé. Þá hafði
Jón þessi að sögn Hreins Lofts-
sonar sagt: Það er enginn maður,
sem stenst það að fá 300 milljón-
ir, sem hvergi koma fram, hvergi
er greiddur skattur af og greidd-
ar eru inn á reikning hvar sem er
í heiminum.“

4. mars 2003 – Reykjavík
Hreinn Loftsson, stjórnarformað-
ur Baugs, segir meðal annars í
samtali við Morgunblaðið: „Þá gat
ég þess, að Jón Ásgeir hefði sagt í
hálfkæringi, að það væri kannski
rétt að borga honum (Davíð) 300
milljónir inn á reikning í útlönd-
um... Þetta ítrekaði ég við hann í
morgun, þegar Davíð hringdi í
mig áður en hann fór í útvarpið.
Þá ítrekaði ég að þetta hefði verið
sagt undir þessum kringumstæð-
um í hálfkæringi og engin alvara
hefði verið á bak við.“

Jón Ásgeir segir sama dag í
viðtali við Morgunblaðið: „Það má
hugleiða hvers vegna forsætis-

ráðherra kemur fram með slíkar
ásakanir núna, snemma á mánu-
dagsmorgni. Mér sýnist að for-
sætisráðherra hafi kannski lent í
enhverjum vandræðum með það
hvernig hann ætti að svara því
sem fram kom í Fréttablaðinu á
laugardaginn, um að hann hafi á
þessum fundi með Hreini í fyrra
rætt um Jón Gerald Sullenberger
og Nordica. Því tel ég að forsætis-
ráðherra hafi samið þessa sögu
um helgina og mætt með hana í
morgunútvarpið.“

30. september 2003 – London
Meint innherjasvik hjá bresku
verslanakeðjunni Iceland, hlut-
deildarfélagi Baugs Group, rann-
sökuð hjá opinberri stofnun í
Englandi sem fæst við efnahags-
brot.

17. nóvember 2003 – Reykjavík
Fulltrúar embættis skattrann-
sóknarstjóra ríkisins og lögregl-
unnar, 15 til 20 manns, gera hús-
leit hjá Baugi Group og Gaumi.
Krafist er að afhent verði bók-
hald og fylgiskjöl þess og önnur
gögn er varða reksturinn 1998-
2002. Bréf, tilboð, samningar og
fleira einnig tekið af lögreglunni.

29. apríl 2004 – Lúxemborg
Lögreglan í Lúxemborg leggur
hald á gögn um Baug og Gaum í
Kaupthing Bank í Lúxemborg.
Liður í rannsókn efnahagsbrota-
deildar ríkislögreglustjóra.

7. janúar 2005 – Reykjavík
Baugi Group er gert að greiða um
465 milljónir króna við endur-
álagningu ríkisskattstjóra fyrir
árin 1998 til 2002. Forsvarsmenn
Baugs segja að megnið af þeirri
fjárhæð sem félaginu sé gert að
greiða sé vegna vantalins sölu-
hagnaðar við samruna Hagkaupa,
Bónuss og fleiri félaga þegar
Baugur var stofnaður 1998.

1. júlí. 2005 – Reykjavík
Sex manns eru ákærðir í Baugs-
málinu, þeirra á meðal Jóhannes
Jónsson og börn hans Jón Ásgeir
og Kristín. Að auki Tryggvi Jóns-
son fyrrverandi forstjóri Baugs
og endurskoðendurnir Stefán
Hilmarsson og Anna Þórðardótt-
ir. Tæplega þriggja ára rannsókn
efnahagsbrotadeildar ríkislög-
reglustjóra er þar með lokið.
Ákæran er í 40 liðum en ekki birt. 

6. júlí 2005 – Reykjavík – London
Bresk blöð segja samstarf við
Baug Group um kaup á Somer-
field-keðjunni í uppnámi vegna
kæru á hendur forstjóra Baugs.
Mikið er fjallað um ákærurnar og
einstök efnisatriði í breskum
fjölmiðlum. Viðmælendur Frétta-
blaðsins í London segja umræð-
una sérstaklega slæma fyrir
Baug en einnig fyrir aðra Íslend-
inga í viðskiptum þar. Danskir
fjölmiðlar eru einnig farnir að
fjalla um málið. ■
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Baugsmálið svokallaða verður þingfest í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur sautjánda ágúst. Pétri
Guðgeirssyni héraðsdómara hefur verið falið
að dæma í málinu en búið er að gefa út að
dómurinn verði fjölskipaður.

Hvað er fjölskipaður dómur?
Í fimmtu grein laga númer 19/199 um með-

ferð opinberra mála er heimild til
þess að fleiri en einn megi dæma í
hverju máli í héraðsdómi. Í fjöl-
skipuðum dómi dæma þá þrír
dómarar í staðinn fyrir einn. Hinir

tveir dómararnir eru annað
hvort héraðsdómarar eða

meðdómsmenn með sér-
fræðiþekkingu á ein-

hverju sviði sem nýt-
ast má dómnum.

Dómsstjóri ákveður ef þrír héraðsdómarar
eiga að skipa dóm en dómari sem fær máli
úthlutað getur kvatt til meðdómendurna.

Í hvers konar málum dæmir fjölskipaður
dómur?
Fjölskipaður dómur kemur til ef ákærði neitar
sök og dómari telur sýnt að niðurstaða geti
að verulegu leyti ráðist af mati á sönnunar-
gildi munnlegs framburðar fyrir dómi. Þetta er
gert vegna þess að oft er erfitt að meta hvort
framburður vitna og sakborninga á að teljast
trúverðugur og talið stuðla að réttaröryggi að
ábyrgð á sönnunarmati sé dreift á fleiri herð-
ar. Meðdómsmennirnir eru kallaðir til ef dóm-
ari telur þurfa sérkunnáttu í dómi. Einnig má
dómstjóri skipa þrjá í dóm ef mál er um-
fangsmikið eða sakarefni mjög mikilvægt frá
almennu sjónarmiði.

Af hverju er fjölskipaður dómur í Baugs-
málinu?
Einhver af ofangreindum ástæðum liggur að
baki því að Baugsmálið verður dæmt í fjöl-
skipuðum dómi. Ekki hefur heldur komið
fram hvort dómur-
inn verður ein-
göngu skipaður hér-
aðdsdómurum eða
hvort sérfróður
meðdómandi verð-
ur kvaddur með.
Ekki er ólíklegt að
sérfræðiþekkingu í
viðskiptum þurfi til
að ná réttri niður-
stöðu í Baugsmál-
inu.

Tali› stu›la a› réttaröryggi
FBL GREINING: FJÖLSKIPAÐUR HÉRAÐSDÓMUR

fréttir og fró›leikur
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Tækifæri til ferðalaga á hagstæðum
kjörum hafa sjaldan eða aldrei áður
verið jafn aðgengileg Íslendingum eftir
að lággjaldaflugfélagið Iceland Express
hóf starfsemi og samkeppnisaðili
þeirra hér á landi lækkaði verð sín.
Geta þess vegna ævintýragjarnir ferða-
langar valið úr miklum fjölda ferða-
laga víða um heiminn á kostakjörum
með því að nýta sér þær fjölmörgu
leitarvélar sem sérhæfa sig í flugferð-
um og ferðalögum. Er þar hægt að
finna kostakjör hvern einasta dag og
afar auðvelt að setja saman pakkaferð
með litlum tilkostnaði.
Þrjár þær stærstu eru Expedia.co.uk,
Travelocity.co.uk og Orbitz.com en auk
þeirra eru Travelprice.es, Lastminu-
te.com, Kayak.com, Sidestep.com og

Mobissino.com einkar góðar. Á öllum
er hægt að leita ferða frá nánast
hvaða flugvelli sem er hvert í heim
sem er og má þar finna ýmis tilboð
sem vandfundin yrðu meðal íslenskra
ferðaskrifstofa. Nýleg dæmi eru viku-
ferð á fimm stjörnu hótel í Egypta-
landi á 38 þúsund frá Bretlandi.
Tveggja vikna ferð til Dóminíska lýð-
veldisins á hóteli með öllu innifalið á
tæpar 60 þúsund krónur frá Bretlandi
og svo má lengi telja.
Þrátt fyrir þann aukakostnað sem fylg-
ir því að fljúga héðan geta áhugasamir
víkkað sjóndeildarhring sinn umtals-
vert með hagkvæmum hætti með því
að fylgjast með þeim tilboðum sem
finnast á viðkomandi vefsíðum.

- aöe

Sumarleyfi á tilbo›sver›i
ERLENDAR FERÐALEITARVÉLAR VÆNLEGUR KOSTUR:SKULDASTAÐAN

> SKULDIR HEIMILA SEM HLUTFALL AF
RÁÐSTÖFUNARTEKJUM 1980-2004

og hagur heimilanna

Aðeins 599 kr.

5 690691 200008

Lífsreynslusaga • Heilsa •               • Matur • Krossgátur
g•á~t

Persónuleikaprófið

26. tbl. 67. árg., 6. júlí 2005.

Aðeins 
599 kr.

Notar þú rétta stærð
af brjóstahaldara?
Þannig mælir þú með 

hjálp Vikunnar!

Alma 

Guðmundsdóttir
um frægðina,

ástina og sam-

skiptin við hinar
Nylon-píurnar

Alma 

Guðmundsdóttir
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skiptin við hinar
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Það sem þú 
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Hvernig 
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Skoðaðu týpurnar!

Er kærastinn að 
gera þig vitlausa?
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Konurnar á bak við 

aðþrengdar húsmæðurKonurnar á bak við 
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Náðu í eintak á næsta sölustaðNáðu í eintak á næsta sölustað

Hvað skal varast við kaup
gegnum netið?
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Höfuðborgarsvæðið
Ársgjald 55.000  Golfklúbbur Reykjavíkur 40.000  Golfklúbbur Bakkakots
Vallargjald 6.000    Golfklúbburinn Oddur 3.300   Golfklúbbur Bakkakots
Reykjanes
Ársgjald 46.000  Golfklúbbur Suðurnesja 28.000  Golfklúbbur Sandgerðis
Vallargjald 3.500    Golfklúbbur Grindavíkur 1.800  
Vesturland
Ársgjald 45.000 Golfklúbburinn Leynir 17.500  Golfklúbbur Staðarsveitar
Vallargjald 3.000    Golfklúbburinn Leynir 1.800   Golfklúbburinn Mostri
Vestfirðir
Ársgjald 34.000  Golfklúbbur Ísafjarðar 15.000  Golfklúbbur Hólmavíkur
Vallargjald 2.000  Golfklúbbur Ísafjarðar 1.000    Golfklúbbur Bíldudals
Norðvesturland
Ársgjald 35.000  Golfklúbbur Sauðárkróks 14.000  Golfklúbbur Skagastrandar
Vallargjald 2.000 Golfklúbbur Sauðárkróks 1.000    Golfklúbbur Siglufjarðar
Norðausturland
Ársgjald 42,000  Golfklúbbur Akureyrar 25,000  Golfklúbbur Ólafsfjarðar
Vallargjald 3.000  Golfklúbbur Akureyrar 1.500    Dalvík, Ólafsfjörður, Ásbyrgi
Austurland
Ársgjald 30.000  Golfklúbbur Fljótsdalshéraðs 19.000   Golfklúbbur Djúpavogs
Vallargjald 2.000  Golfklúbbur Fljótsdalshéraðs 1.000     Golfklúbbur Seyðisfjarðar
Suðurland
Ársgjald 40.000  Golfklúbbur Vestmannaeyja 10.000  Golfklúbburinn Vík
Vallargjald 2.800  Golfklúbbur Þorlákshafnar 1.500    Vík, Laugarvatn

Dýrast Ódýrast 

NEYTENDUR Það er góð ástæða fyrir
því að talað er um bakteríu eða
sýki þegar fjallað er um þann sí-
stækkandi hóp fólks sem stundar
golfíþróttina sér til heilsubótar og
ánægju. Þeim sem verst er komið
á um geta ekki á sér heilum tekið
fyrr en einn hringur á vellinum er
undir belti. Er áhugi margra svo
ákafur að heilu fjölskyldurnar
sýkjast í kjölfarið sem útskýrir
hvers vegna golf er mest vaxandi
íþrótt á landinu.

Gott dæmi um vinsældir
íþróttarinnar er að þrátt fyrir að
golfklúbbar í nágrenni höfuðborg-
arsvæðisins hafi undanfarin ár
gert sitt besta til að fjölga með-
limum giskar þjónustustjóri Golf-
sambands Íslands, Hinrik Hilm-
arsson, á að allt að þúsund um-

sóknum hafi þurft að hafna á
þessu ári.

„Óskastaðan er að hér í ná-
grenni höfuðborgarinnar væru
þrír 18 holu golfvellir til viðbótar.
Þá fyrst væri hægt að gera öllum
sem áhuga hafa til hæfis og álag á
þá golfvelli sem fyrir eru kæmist
í eðlilegt horf.“

Eins og sakir standa liggja fyr-
ir áætlanir um stækkun tveggja
valla á höfuðborgarsvæðinu. Ann-
ars vegar hjá í Garðabæ og í Mos-
fellsbæ. Það hrekkur þó skammt
enda bætast tugir ef ekki hund-
ruðir manna í hóp golfáhuga-
manna ár hvert.

Verðlag á höfuðborgarsvæðinu
endurspeglar þessa eftirspurn og
eru vallar- og ársgjöld þar tvö- til
þrefalt dýrari en á öðrum völlum

landsins. Þeir eru líka að mestu
leyti stærri og betri enda meiri-
hluti valla á landsbyggðinni að-
eins níu holur og viðhald og um-
hirða minni en gengur og gerist
hjá stærri klúbbunum. Þó eru
undantekningar á því og vellirnir
á Hellu og Akureyri jafnast að
mestu á við það sem best gerist
fyrir sunnan.

Á höfuðborgarsvæðinu eru
enn fremur einu klúbbarnir sem
heimta sérstakt inntökugjald af
nýjum meðlimum en engar hald-
bærar skýringar fengust á því
gjaldi nema að á flestum stöðum
er innifalið námskeið fyrir nýliða
áður en leyfi fæst til að spila á
stærri völlunum.

albert@frettabladid.is

Allt a› flúsund manns á höfu›borgarsvæ›inu eru á bi›lista í sumar til a› ger-
ast me›limir í golfklúbbi. firír 18 holu golfvellir flyrftu a› vera til vi›bótar
í nágrenni Reykjavíkur til a› anna eftirspurn.

Golfklúbbar höfnu›u
flúsund umsóknum

Bílalán Lýsingar:

Reiknivél bilu›
NEYTENDUR Í
síðustu viku
gerði Neyt-
e n d a s í ð a n
úttekt á
þeim bíla-
lánum sem í
boði eru fyr-
ir almenning
hér á landi
en þegar til
kom reynd-
ust upplýsingar þær er neytend-
ur fá á vefsíðum lánafyrirtækja
ekki alls kostar réttar og vart
samanburðarhæfar.

Í þeirri úttekt reyndust bíla-
lán Lýsingar hlutfallslega dýrust
en komið hefur í ljós að reiknivél
fyrirtækisins á netinu gefur vit-
lausa útreikninga. Er verið að
vinna að lagfæringu og standa
vonir til að eftir helgina verði
aftur hægt að reikna út réttar
upplýsingar um bílalán fyrirtæk-
isins. - aöe

Tékkhefti ó›um a› hverfa
NEYTENDUR Stakkaskipti hafa orð-
ið á greiðsluvenjum Íslendinga á
þeim tíu árum sem liðin eru síð-
an debetkort voru fyrst kynnt til
sögunnar en kortin eru komin
langleiðina með að leysa tékk-
heftin alfarið af hólmi.

Samkvæmt upplýsingum frá
Reiknistofu bankanna og Sam-
tökum banka og sparisjóða voru
skráðar tæpar 30 milljón tékka-
færslur á Íslandi 1993 en árið
eftir hófst fyrst útgáfa debet-
korta hér á landi. Rúmum tíu

árum síðar á síðasta ári voru
tékkafærslur aðeins ein og hálf
milljón meðan debetkortafærsl-
ur 2004 voru alls um 53 milljónir
talsins.

Landinn er afar framarlega
hvað þetta varðar að sögn Guð-
jóns Rúnarssonar hjá Samtökum
banka og sparisjóða en helstu ná-
grannaþjóðir nota tékkhefti enn í
talsverðum mæli og öll banka-
þjónusta hér á landi er því skil-
virkari en víða erlendis.

- aöe

ÁVÍSANIR Á UNDANHALDI Æ færri Íslendingar nota greiðslutékka í viðskiptum sínum.

www

Alþjóðlegu neytendasamtökin, Consum-
er International, hafa tekið saman helstu
atriði sem hafa ber í huga þegar vörur
eða þjónusta er keypt gegnum netið en
nú loks hefur verslun á netinu tekið
þann kipp sem búist var við fyrir
nokkrum árum síðan.
Tæknisinnaðir nýjungagjarnir Íslendingar
eru framarlega í flokki þeirra sem kaupa
vörur í æ ríkari mæli gegnum netverslan-
ir. Öryggi flestra viðskipta þar er mun
tryggara en margur heldur og milljónir
manna kaupa þar vörur án vandkvæða á
degi hverjum. Hafi fólk sama fyrirvara á
sér þegar verslað er á netinu og í venju-
legri verslun er fátt sem komið getur
upp á. Þar að auki greiða flestir fyrir við-

skipti þar með kreditkortum og komi
upp vandamál getur neytandinn dregið
greiðslu eða neitað að greiða fyrr en við-
komandi vara eða þjónusta hefur skilað
sér eins og við var búist.
Consumer International telja fram fimm
atriði sem hafa skal í huga þegar kaup
standa fyrir dyrum:

Ekki trúa öllu sem þú lest: Margar vefsíður lofa gulli og grænum sem oftar en
ekki eru orðin tóm. Gamla máltækið um að sé það of gott til að vera satt á
alltaf við.

Gerðu samanburð: Leitið upplýsinga á fleiri en einu vefsetri og helst einnig í
venjulegum verslunum sem selja viðkomandi vöru.

Hver er seljandinn: Reyndu að finna út hver rekur vefverslunina enda sést þá
oft hvort um þekkt fyrirtæki er að ræða eður ei.

Eru uppgefnar upplýsingar ábyggilegar: Myndaðu þér þína eigin skoðun eftir
að hafa farið gegnum síðuna. Ef vafi leikur á leitaðu annað með viðskiptin.

Hver er áhættan: Ef viðskiptavinur þarf að gefa upp ýmsar persónulegar upp-
lýsingar er best að kanna hvernig farið er með þær upplýsingar. Sama gildir
hér að ef farið er fram á upplýsingar sem koma viðskiptunum ekkert við er mál
að staldra við.



Rafmagnshlaupahjól

Gildir á meðan birgðir endast.

Flottar vespur
á ótrúlegu verði

Vespa 50 cc
Vélartegund: Tvígengis, eins
cylenders, loftkæld
Slagrými: 50 cc
Bore/Stroke: 40 mm x 39,2 mm
Hámarksafl: 3,1 Kw
Hámarkshraði: 45 km
Blöndungur: Mikuni VM16, single
Þjöppun: 7.8/1
Smurning: 2T-Engine Oil
Kveikjukerfi: Rafstýrð kveikja
Start: Rafmagns/fótstart
Gírskipting: Sjálfskipt
L/B/H:1710/670/1080 mm
Sætishæð: 810 mm
Hjólabil: 1250 mm

Veghæð: 130 mm
Eigin þyngd: 74 kg
Fram/aftur demparar: Telesscopic
fork/Unitrack Suspension
Fram/aftur bremsur: Diskur/skálar
Bremsukerfi: Sjálfstætt
bremsukerfi
Fram/aftur dekk: 120/70-12“ og
130/70-12“
Bensín tankur: 2.50 L

Model: ES-456
Óbrotið: 940 mm x 140 mm x
265 mm
Brotið: 905 mm x 140 mm x
100 mm
Þyngd: 9,78 kg m/rafhlöðum
Hámarkshraði: 12 km/klst.
Meðalending hleðslu: 30 mín.

Burðarþol: 55 kg
Mótor: 12V 80Watt DC
Dekkjastærð: 6" loftfyllt
Rafgeymir: 6V/7AH x 2
Hleðslutími: 8 klst.
Bremsur: Afturbremsur
Drifbúnaður: Beltadrifið

9.999kr
Verð áður 14.999,-

TILBOÐ

189.999kr
með skráningumeð skráningu

raðgreiðslur 
í allt að 36 mán

• Fljótlegt
• Þægilegt
• Ekkert vesen
• Auðvelt að

finna stæði

Eyðir 10x minna 
en meðal bíll



Ég hafði komið mér vel fyrir í sæti
mínu og sat þar niðursokkinn í blað,
þegar hann settist við hlið mér,
spennti beltið og byrjaði að spjalla
við mig. Ég minntist þess ekki að
hafa hitt hann áður, þótt ég þekkti
hann af afspurn, enda er hann einn
af virðingarmönnum íslenzks at-
vinnulífs og vel tengdur. Vélin var
varla komin í loftið, þegar hann
sagði mér þetta í óspurðum frétt-
um: bráðum fellur stærsta bomba,
sem fallið hefur á íslenzkt samfélag
frá öndverðu. Ég lagði frá mér blað-
ið. Það verður gefin út ákæra á
hendur sex mönnum, sagði hann og
nefndi þá alla. Mér þótti þetta fróð-
legt m.a. vegna þess, að þrjú nafn-
anna hafði ég aldrei heyrt nefnd.
Þetta geturðu varla vitað með vissu
nema fyrir leka frá lögreglunni,
sagði ég. Hann sagði: það vita þetta
kannski tuttugu manns. Og þá er ég
hinn tuttugasti og fyrsti, hugsaði
ég, án þess að hafa hugmynd um,
hvaðan mér kæmi þessi upphefð að
vera trúað fyrir yfirvofandi ákæru
ríkislögreglustjóra á hendur sex
mönnum í máli, sem miklir stjórn-
málahagsmunir virðast vera bundn-
ir við. Þetta háloftaspjall rifjaðist
upp fyrir mér um daginn, þegar rík-
islögreglustjóri birti ákæruna á
hendur sexmenningunum, hinum
sömu og sessunautur minn í flug-
vélinni hafði talið upp. 

Hvað átti ég að halda? Reynum
að setja málið í samhengi. 

Íslendingar eru Rússar. Við
bjuggum eins og þeir um áratuga-
skeið við hagkerfi, sem ríkið njörv-
aði svo niður, að einfaldar athafnir
eins og að kaupa sér gjaldeyri til ut-
anferðar eða taka sér lán í banka til
að byggja bílskúr útheimtu opin-
bert leyfi eða a.m.k. samþykki, og
þá kom sér vel að vera í réttum
samböndum. Þannig lifðu menn líf-
inu á Íslandi og í Rússlandi allar
götur fram yfir 1990, enda þótt sá
grundvallarmunur væri vitaskuld á
löndunum tveim, að Rússland var
staðnað einræðis- og lögregluríki
og Ísland var líflegt lýðræðis- og

réttarríki. Eigi að síður bar íslenzkt
efnahagslíf ýmis merki hálfsov-
ézkrar ofstjórnar og markaðsfirr-
ingar. Þessi söguskoðun ætti að
vera hafin yfir skynsamlegan
ágreining, svo vendileg skil sem
þessum þætti hagsögu Íslands hafa
verið gerð á prenti, t.d. í ritgerða-
safni Péturs Benediktssonar banka-
stjóra, Milliliður allra milliliða
(1959), og einnig í bókum sagnfræð-
inganna Jakobs F. Ásgeirssonar,
Þjóð í hafti(1988), og Ólafs Ásgeirs-
sonar, Iðnbylting hugarfarsins
(1988). Miðstýringin á mörgum
sviðum hér heima og miðstjórnin
fyrir austan tjald voru angar á ein-
um og sama meiði: þetta var valda-
tafl.

Bæði löndin losnuðu úr viðjun-
um um líkt leyti. Rússland losnaði í
einum rykk, þegar hagkerfi komm-
únismans hrundi til grunna 1991, en

Ísland losnaði í áföngum, fyrsta
áfanganum var náð í viðreisnar-
byltingunni 1960 og hinum nýjasta
með aðild Íslands að Evrópska
efnahagssvæðinu 1994. Umskiptin
frá miðstjórn til markaðsbúskapar
hafa einnig að ýmsu leyti verið
keimlík í löndunum tveim. Fáeinir
menn hafa auðgazt mjög í öldurót-
inu, sumpart í gegnum einkavæð-
ingu ríkisfyrirtækja og sumpart í
gegnum árangursríka rentusókn
(olía fyrir austan, fiskur og græn-
meti hér heima, svo að dæmi séu
tekin). Upp reis í báðum löndum ný
stétt auðkýfinga, nýtt auðvald. Þeir
tryggðu Jeltsín, fyrsta forseta
Rússlands, endurkjör 1996, og
lögðu með því móti grunninn að
veldi Pútíns núverandi forseta.
Einn fávaldanna var síðan dreginn
fyrir dóm og fundinn sekur um
refsivert athæfi og dæmdur fyrir
skömmu til fangavistar. Hver? Það
var sá þeirra, sem hætti sér inn á
yfirráðasvæði Pútíns með því að
styrkja stjórnarandstöðuflokka,
óháða fjölmiðla o.fl. Hinir fengu að
vera í friði, ýmist heima fyrir eða í
útlegð.

Hverjum í hópi íslenzkra auð-
kýfinga skyldi nú hafa verið birt
opinber ákæra fyrir auðgunarbrot?
Það er sá þeirra, sem ekkert hefur
þegið af stjórnvöldum svo vitað sé
nema frelsið, sem fylgdi EES-samn-
ingnum, og jafnframt sá þeirra,
sem hætti sér ásamt öðrum inn á
helga reiti ríkisstjórnarflokkanna
með því að seilast fyrst eftir banka
og stofna síðan Fréttablaðið.
Áhlaup ríkisvaldsins gegn Jóni Ás-
geiri Jóhannessyni í fyrrasumar fór
út um þúfur, þegar forseti Íslands
neitaði að staðfesta fjölmiðlalögin.
Nú virðist standa til að jafna um
Jón Ásgeir og fimm menn aðra fyr-
ir rétti. Hvað býr að baki? Kannski
bara skortur á virðingu fyrir mark-
aðsbúskap og meðfylgjandi vald-
dreifingu og þá um leið fyrir nauð-
synlegri aðgreiningu framkvæmd-
arvalds, löggjafarvalds og dóms-
valds. Hver veit? ■

L oksins virðist einhver hreyfing vera komin á að sett verði
lög um starfsemi stjórnmálaflokka hér á landi. Þetta hefur
verið margrætt mál á undanförnum árum og flokkarnir ekki

allir verið sammála um hvernig taka skuli á málinu. Sjálfstæðis-
menn hafa haft minnstan áhuga á slíku en talsmenn Samfylkingar-
innar haft sig mest í frammi varðandi það. Framsóknarmenn komu
svo með óvænt útspil þessu tengt, þegar þeir ákváðu skyndilega í
vetur að ráðherrar og alþingismenn flokksins skyldu gera opinber-
lega grein fyrir fjárhag sínum og tengslum við fjármálalífið. Þetta
gerðist ekki löngu eftir að miklar umræður urðu í Danmörku um
fjármál ráðherra dönsku ríkistjórnarinnar, samkvæmt ákvörðun
Anders Fogh Rasmussen forsætisráðherra.

Það hefði fyrir löngu síðan átt að vera búið að leiða í lög reglur
um fjármál stjórnmálaflokkanna. Þetta hefur verið gert í ná-
grannalöndunum og Evrópuráðið samþykkti fyrir tveimur árum að
beina því til aðildarríkjanna að setja reglur gegn spillingu í tengsl-
um við fjármögnun stjórnmálaflokka og kosningabaráttu. 

Jóhanna Sigurðardóttir alþingismaður Samfylkingar hefur oft
gert fjármál stjórnmálaflokkanna að umræðuefni innan þings og
utan. Hún bað um skýrslu frá forsætisráðherra á síðasta þingi, og
lagði Halldór Ásgrímsson hana fram undir lok síðasta þings. Þar
komst hann svo að orði að stjórnmálaflokkarnir séu hornsteinn lýð-
ræðis í landinu og forsenda heilbrigðrar og eðlilegrar stjórnmála-
umræðu.

Stjórnmálaflokkarnir þurfa að hafa lagaramma til að starfa eft-
ir og þeir þurfa líka að hafa fjármagn til að halda uppi starfsemi
sinni. Flokkarnir hafa verið ákaflega misjafnlega settir hvað þetta
varðar og engum hefur dulist stuðningur ákveðinna afla við
ákveðna stjórnmálaflokka. Þannig hafa kaupsýslumenn gjarnan
stutt Sjálfstæðisflokkinn og samvinnuhreyfingin meðan hún var og
hét studdi Framsóknarflokkinn ljóst og leynt. Þess vegna var það
óheppilegt að dragast skyldi úr hófi að Framsóknarflokkurinn
fengi afsal fyrir höfuðstöðvum sínum sem keyptar voru af Olíufé-
laginu sem eitt sinn var angi af samvinnuhreyfingunni. Flokkurinn
hefur nú greint frá aðdraganda húsakaupanna, en allt slíkt þarf að
vera uppi á borðinu þegar um stjórnmálaflokka er að ræða.

Í framhaldi af skýrslu forsætisráðherra um fjárframlög til
stjórnmálastarfsemi og starfsumhverfi stjórnmálaflokka hefur
ráðherra nú skipað nefnd til að fjalla um þessi mál. Nefndin þarf að
hafa snör handtök og skila niðurstöðum eigi síðar en í haust, svo
hægt verði að koma þessum málum í lagalegan búning í tæka tíð
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á næsta ári . Öll leynd og pukur
í þessum málum gerir ekki annað en að sá fræjum tortryggni. ■
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SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Forsætisráðherra skipar nefnd um 
starfsemi stjórnmálaflokkanna.

Allt skal vera
uppi á bor›inu 

FRÁ DEGI TIL DAGS

fia› hef›i fyrir löngu sí›an átt a› vera búi› a› lei›a í lög reglur
um fjármál stjórnmálaflokkanna. fietta hefur veri› gert í ná-
grannalöndunum og Evrópurá›i› samflykkti fyrir tveimur árum
a› beina flví til a›ildarríkjanna a› setja reglur gegn spillingu í
tengslum vi› fjármögnun stjórnmálaflokka og kosningabaráttu.

Í DAG
ÓLÍKT HLUTSKIPTI 
AUÐKÝFINGA

ÞORVALDUR
GYLFASON

Hverjum í hópi íslenzkra au›-
k‡finga skyldi nú hafa veri›
birt opinber ákæra fyrir au›g-
unarbrot? fia› er sá fleirra,
sem ekkert hefur flegi› af
stjórnvöldum svo vita› sé nema
frelsi›, sem fylgdi EES-samn-
ingnum, og jafnframt sá
fleirra, sem hætti sér ásamt
ö›rum inn á helga reiti ríkis-
stjórnarflokkanna me› flví a›
seilast fyrst eftir banka og
stofna sí›an Fréttabla›i›.

Útsalan
hefst í dag

Kannski tuttugu manns

Djöflaeyjan Fyrr á þessu ári bættist
nýtt íslenskt vefrit í flóruna á netinu. Það
heitir Djöflaeyjan og veffangið er djofla-
eyjan.com. Að ritinu standa fimm nem-
endur í Háskóla Íslands, tveir laganemar,
einn verkfræðinemi, einn læknanemi og
einn heimspekinemi. Þeir segjast vilja
bjóða upp á efni af almennum toga fyrir
alla sem lesa vilji og leggja áherslu á að
Djöflaeyjan sé ekki flokksrit af neinu tagi.
Fjölbreytni segja þeir að eigi að vera lyk-
ilorðið í ritstjórnarstefnunni og taka sér-
staklega fram að þeir vilji að íslenskt mál

fái að njóta sín á
vefnum. Leitast

verði við að halda tryggð við hefðbundna
stafsetningu og málnotkun.

Aftaka í fjölmiðlum Gestapenni
þessarar viku á Djöflaeynni, Magnús M.
Norðdahl hæstaréttarlögmaður, gerir að
umtalsefni mikinn og sífellt vaxandi
fréttaflutning af afbrotamálum. Ekki er
hann hrifinn af vinnubrögðunum, og seg-
ir: „Skoðun mín er sú, að hinn góði
ásetningur eða jafnvel óvilji sem áður rak
fréttamenn til þess að fjalla um afbrot og
örlög afbrotamanna hefur snúist í al-
mennings karnival opinberrar fram-

kvæmdar á refsingum, líkt og
gerðist fyrrum. Nú fer aftakan
jafnvel fram áður en dómur
er uppkveðinn og hefur ef
eitthvað er sigið á ógæfuhlið-

ina í þessum efnum“. 

Ile du Diable Nafnið Djöflaeyjan
minnir líklega marga á samnefnt verk
Einars Kárasonar rithöfundar sem leikrit
og kvikmynd hafa verið gerð eftir. En
heitið á sér langa sögu. Fyrir utan strönd
Guayana, sem áður var frönsk nýlenda,
er klettaeyja sem heitir Ile du Diable eða
Djöflaeyja. Þarna geymdu Frakkar saka-
menn, aðallega pólitíska fanga, fyrr á öld-
um. Frægastur þeirra mun Alfred Dreyfus
(sem Emil Zola kom til varnar í hinni
frægu grein „Ég ákæri!“). Frá eynni var
ómögulegt að strjúka, og einmitt þess
vegna urðu tilraunir í þá veru vinsælt
söguefni í reyfurum og kvikmyndum um
áratugaskeið, og eru kannski enn.
„Djöflaeyja“ varð smám saman vinsælt
hugtak í skáldskap og þjóðfélagsádeilu,
enda margrætt og hentar vel til síns
brúks.

gm@frettabladid.is
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Því hefur verið haldið fram af ýms-
um aðilum hér á landi á undanförn-
um árum að Ísland væri að verða að
einhvers konar fasistaríki þegar
kæmi að málefnum innflytjenda og
að íslenzk stjórnvöld reyndu hvað
þau gætu til að hindra útlendinga í
að koma til landsins. Þessu hefur
ekki sízt verið haldið á lofti í um-
ræðum um komur fólks til landsins
sem óskað hefur eftir pólitísku
hæli. Hafa fjölmiðlar tekið virkan
þátt í því að skapa umrædda mynd
af stefnu stjórnvalda í þessum efn-
um. Var þetta sérstaklega áberandi

fyrir rúmu ári síðan í umræðum um
frumvarp dómsmálaráðuneytisins
til breytinga á útlendingalögum,
sem þá lá fyrir Alþingi. Nýverið var
greint frá því að nokkrir erlendir
einstaklingar, sem sótt hafa um
pólitískt hæli hér á landi, hafi farið
í kröfugöngu um Reykjanesbæ og
kvartað yfir því að langan tíma tæki
að afgreiða mál þeirra hjá hinu op-
inbera. Fóru þeir fram á að fá hér
búsetu- og atvinnuleyfi og höfðu
uppi stór orð um íslenzk stjórnvöld
sem þeir sögðu meðal annars vera
sama um sig og líta ekki á sig sem
mannverur. Fyrst í stað höfðu flest-
ir fjölmiðlar lítið fyrir því að kanna
afstöðu stjórnvalda til málsins og
létu sér nægja einhliða fréttaflutn-

ing af kröfum mótmælendanna. Það
kom hins vegar fljótlega í ljós að
umræddir einstaklingar höfðu ekki
komið sjónarmiðum sínum á fram-
færi við fulltrúa yfirvalda sem fyr-
ir vikið komu algerlega af fjöllum. 

Í sjónvarpsviðtali við Jóhann R.
Benediktsson, sýslumann á Kefla-
víkurflugvelli, á dögunum kom
fram að ljóst væri að langflestir
hælisleitendur, sem kæmu hingað
til lands, væru að misnota flótta-
mannasamning Sameinuðu þjóð-
anna og væru í reynd ekki pólitískir
flóttamenn. Sagði hann rannsókn
þessara mála flókna og taka sinn
tíma og ekki bætti úr skák ef við-
komandi einstaklingar gæfu upp
rangar upplýsingar um sig, en fjöl-

mörg slík mál kæmu upp á hverju
ári. Sagði Jóhann aðbúnað hælisleit-
enda hér á landi vera mun betri en í
öðrum löndum þar sem þeir væru
yfirleitt geymdir í sérstökum búð-
um og fengju ekki að fara frjálsir
ferða sinna. Í sömu frétt var greint
frá því að einn þeirra sem mót-
mæltu í Reykjanesbæ hafi stundað
það beinlínis að flakka á milli landa
og óska eftir hæli og meðal annars
sótt tvisvar um hæli hér undir sitt
hvoru nafninu. Fjölmiðlar ræddu
einnig við Þóri Guðmundsson hjá
Rauða krossi Íslands af þessu tilefni
og sagði hann samtökin ekki gera
miklar athugasemdir við það hvern-
ig flóttamannasamningi SÞ væri
framfylgt hér á landi og enn fremur

að hann teldi Ísland vera eitt opn-
asta land Evrópu í þessum efnum.
Ummæli Þóris eru auðvitað merki-
leg í ljósi þeirra staðhæfinga sem
getið er í upphafi greinarinnar. 

Það gleymist líka í hamagangin-
um við að láta stjórnvöld líta illa út
í þessum málum, að einstaklingar
sem óska eftir hæli hér á landi á
fölskum forsendum, og leggja þar
með mikla vinnu á yfirvöld við að
kanna mál þeirra, eru þar með að
tefja fyrir málum þeirra sem raun-
verulega kunna að eiga rétt á hæli
hér á landi. Um þá hlið málsins hef-
ur þó lítið sem ekkert verið fjallað í
fjölmiðlum.

Höfundur er sagnfræðinemi
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27.530 kr.27.530 kr.
á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn, 2ja-11 ára.

Innifalið: Flug, gisting á Paraiso í 7 nætur 4. eða 11. janúar og flugvallarskattar. 
39.530 kr. á mann ef 2 ferðast saman. 

 

Flugáætlun í vetur:
31. október

16. og 30 nóvember
7. 17. 19. 20. og 27 desember

Alla miðvikudaga í janúar, 
febrúar, mars og apríl 2006.

Netver› frá

Jólaferðir 17. 19. 20. 21. og 29. desember

Netverð frá:

Bókaðu strax besta verðið!

Frá
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46.199 kr.
á mann miðað við að 2 fullorðnir og 2 börn, 2ja - 11 ára, ferðist 
saman.  Innifalið er flug, gisting á Paraiso í 8 nætur 21. des. 
og flugvallarskattar. 
53.130 kr. á mann ef 2 ferðast saman.

Ísland eitt opnasta land í Evrópu

Matargerð og stjórnmál
Það er hátt risið á evrópskri pólitík þegar
svo er komið að helsta deilumál einstakra
þjóðarleiðtoga í álfunni snýst um í hvaða
landi sé að finna versta matinn. Ef marka
má fréttir í dag hefur Frakklandsforseti
móðgað Breta allhressilega með því að
fjalla af frönsku hlutleysi um gæði breskrar
matargerðar. Virðist hann í framhjáhlaupi
hafa móðgað frændur vora Finna um leið
og fetar þar í fótspor ítalska forsætisráð-
herrans sem lýsti því yfir á dögunum að
hann léti ekki hreindýrakjöt aftur inn fyrir
sínar varir. Og þar með er eins og einhver
stífla sé brostin. Nú vill Bush ekki Haggis,
þann skoska sómamat, og hvað kemur eig-
inlega næst? Þarf ekki að bjóða þessum
mönnum upp á hákarl og súrt kjet? Og
jafnvel súrsaða hrútspunga og svolítið af
úldnum fiski með? Kannski þeir yrðu þá
fljótir að taka hreindýrakjötið í sátt?
Björn Ingi Hrafnsson á bjorningi.is

Tengsl Framsóknar og S-hópsins
Eitt helsta dæmið um erfiðleika Framsókn-
arflokksins og það sem veldur þeirri miklu
tortryggni sem kjósendur hafa gagnvart
honum eru margvísleg tengsl flokksins við
S-hópinn út af sölunni á Búnaðarbankan-
um. Sérstaklega hvað varðar Finn Ingólfs-
son, Olíufélagið og Heysteyri. Búnaðar-
bankamálið er einhvern veginn kornið sem
fyllti mælinn eftir margt annað á síðustu
árum sem hefur rústað trausti kjósenda á
Framsóknarflokknum sem í gegnum tíðina
naut stuðnings um fjórðungs kjósenda. Nú
berst flokkurinn fyrir því að hanga fyrir ofan
tíu prósentin í könnunum og varnarlína
hans í næstu kosningum verða 12-15% ef
fer sem horfir.
Björgvin G. Sigurðsson á bjorgvin.is

Sanngjarnar og hagstæðar tillögur
[Á þriðjudaginn] var loksins höggvið á
hnútinn í löngum og leiðinlegum viðræð-
um um framtíð R-listans. Fulltrúar Fram-
sóknarflokksins í viðræðuhópi um framtíð
listans lögðu fram tvær tillögur um hugs-
anlega skiptingu borgarfulltrúa milli
flokka fyrir næstu borgarstjórnarkosning-
ar. Annars var lögð fram tillaga um að
Samfylking fái þrjá fulltrúa í efstu átta sæti
listans, vinstrigræn þrjú og framsóknar-
menn tvo. Hin tillagan gerir ráð fyrir að
kratar fái fjóra fulltrúa, vinstrigræn tvo og
Framsóknarflokkurinn tvo. Í fyrri tillögunni
er gert ráð fyrir að Samfylkingin fái fyrsta
val um eitt þriggja helstu embætta hjá
borginni, þ.e. borgarstjóra, forseta borgar-
stjórar og formann borgarráðs. Í seinni til-
lögunni hafi verið gert ráð fyrir að vinstri-
græn hafi fyrsta val. Í vikunni verður beð-
ið eftir viðbrögðum krata við þessum til-
lögum, en augljóst er að þær eru bæði
sanngjarnar og hagstæðar Samfylking-
unni. Því er ljóst að ef kratar segja nei við
þeim þá hefur flokkurinn engan áhuga á
sameiginlegu framboði. Þá er það mál úr
sögunni.
Sverrir Jakobsson á murinn.is

Afflytur fréttir af Bush
Fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur í gegnum
tíðina lagt töluvert á sig til að afflytja frétt-
ir af Bush og því kemur ekki á óvart að
hún kjósi að draga upp skakka mynd af
sjónarmiðum hans nú. Það kemur þess
vegna ekki heldur á óvart að þessi frétta-
stofa – og aðrar einnig ef út í það er farið
– skuli ekki hafa fyrir því að reyna að
kynna sér hvað Bandaríkin gera og hafa
gert á síðustu árum í tengslum við lofts-
lagsmál eða hvort að orðum Evrópuríkja
hafa fylgt einhverjar aðgerðir. Það er
nefnilega ekki nóg að staðfesta bókanir,
það þarf einnig að fara eftir þeim. Nú þeg-
ar blasir við að stór hluti þeirra ríkja sem
staðfest hafa Kyoto-bókunina mun ekki
standa við yfirlýsingu sína.
Vefþjóðviljinn á andriki.is

HJÖRTUR J. GUÐMUNDSSON
SKRIFAR UM MÁLEFNI INNFLYTJENDA



Upp með buxurnar
Íslandsbanki hefur keypt tíu prósenta hlut í nýstofnuðum
banka í Noregi. Bankinnn heitir Bank2 og sérhæfir sig í
endurfjármögnun á skuldum einstaklinga og lítilla og
meðalstórra fyrirtækja sem eru í tímabundnum greiðslu-
erfiðleikum. 
Bankinn stefnir að því að marka sér sterka sér stöðu þeg-
ar kemur að því að endurfjármagna og endurskipuleggja
fjárhag fyrirtækja og einstaklinga. Menn voru að leika sér
að því að þýða yfir á mannamál hlutverk þessa banka
og kom þá fyrst í hugann að bankinn sinnti þeim sem
væru með allt niður um sig. Bankinn sæi því um að
girða upp um þá sem þannig væri ástatt fyrir. Það
þarf ekki að vera slæmur bisness, því sag-
an kennir að margir þeirra sem hafa náð
verulegum árangri í viðskiptum hafa áður
en tindinum er náð farið á hausinn oftar
en einu sinni eða lent í verulegum erfið-
leikum. Í þessu sambandi getur samt
verið hollt að minnast þess að eitt sinn
var fyrirtæki sem sérhæfði sig í fjárhags-

legri endurskipulagningu. Það lenti í erfiðleikum, því
kúnnarnir borguðu ekki.

Rann á lyktina 
Útrásin heldur áfram, þrátt fyrir að skuggi neikvæðrar um-
ræðu í breskum fjölmiðlum sé yfir henni þessa dagana.
Eignarhaldsfélag Karls Wernerssonar og systkina hans sem

eiga Lyf og heilsu, keypti fyrirtæki í sölu á mark-
aðssetningu á ilmvötnum. Innkoma Karls á
markaðinn í Bretlandi þarf ekki að koma á
óvart, enda höfðu borist fregnir af því að hann

væri farinn að þefa af tækifærum í Bretlandi. 
Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem hann rekur

inn nefið á breska markaðinn, því hann
kom að kaupum á Big Food Group
með Baugi og á hlut í Iceland-versl-
unarkeðjunni. Sala lyfja hefur verið
að taka miklum breytingum víða um
lönd og ekki ólíklegt að eigendur
Lyfja og heilsu hugsi sér frekari
landvinninga á þeim markaði. 

MESTA HÆKKUN

ICEX-15  4.188,13

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 286
Velta: 1.786,93 milljónir

+0,30%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Mikill meirihluti, eða 77 pró-

sent þeirra sem keyptu sér íbúðir
á fyrstu þremur mánuðum ársins,
telur að verð á því húsnæði sem
viðkomandi keypti muni hækka á
næstu tólf mánuðum. Kemur
þetta fram í könnun sem IMG
Gallup hefur unnið fyrir Íslands-
banka.

Gjaldeyrisforði Seðlabankans
jókst um 0,7 milljarða króna í
mánuðinum og nam 62 milljörð-
um króna í lok hans sem jafngild-
ir 960 milljónum Bandaríkjadala
miðað við gengi í mánaðarlok. 

Yfirtöku á Samherja er lokið.
91,64 prósent heildarhlutafjár í
Samherja í er nú í eigu Fylkis,
tengdra aðila sem hafa gert með
sér samkomulag um stjórnun og
rekstur Samherja og fjárhagslega
tengdra aðila.
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Helstu fyrirtækjum í
Kauphöllinni er spáð yfir
50 milljörðum í hagnað á
öðrum ársfjórðungi.
Burðarás skilar mestum
hagnaði vegna 15 millj-
arða hagnaðar af sölu
Eimskips. Þar á eftir
kemur KB banki með
rúmlega 11 milljarða
hagnað.
Hagnaður fyrirtækja á öðrum
ársfjórðungi tæplega fjórfaldast
frá sama tíma árið 2004 ef spár
bankanna ganga eftir. Íslands-
banki, KB banki og Landsbanki
spá fyrir um afkomu helstu
skráðu félaganna á öðrum árs-
fjórðungi og meðaltal þeirra spáa
er sýnt í töflu hér að ofan. 

Burðarási er spáð mestum
hagnaði eða um 18,5 milljörðum.
Þar vegur þyngst 15 milljarða
söluhagnaður af sölu Eimskips til
Avion Group nýlega. KB

banki, sem skilaði methagnaði á
fyrsta ársfjórðungi, er spáð rúm-
um 11 milljörðum í hagnað á
tímabilinu. Skýrist hagnaðurinn
meðal annars af miklum þóknun-
artekjum vegna góðrar verkefna-
stöðu fyrirtækjaráðgjafar bank-
ans. Einnig telur gengishagnaður
af eign bankans í Bakkavör, beint
og óbeint, ágætlega en Bakkavör
hækkaði um 23 prósent á tímabil-
inu.

Mikil breyting hefur átt sér
stað á rekstri margra félaganna
milli ára og aðallega þá vegna
kaupa á öðrum fyrirtækjum.
Velta félaganna hefur því aukist
mikið frá fyrra ári, sem og
rekstrarhagnaður þeirra.

Aðeins Granda er spáð tapi á
tímabilinu en félagið skilaði
einnig tapi á sama tíma árið 2004. 

Össur er eina félagið sem spáð
er samdrætti í hagnaði milli tíma-
bila.

Spár bankanna eru mjög sam-
stíga og munar aðeins fjórum

prósentum á hagnaðarspá þeirra
fyrirtækja sem allir spá fyrir um.
Íslandsbanki er bjartsýnastur,
svo KB banki og Landsbankinn
spáir fyrirtækjunum minnstum

hagnaði. - dh

Peningaskápurinn…

Actavis 41,20 +0,98% ... Bakkavör
39,00 +0,00%... Burðarás 16,00 +1,27%... FL Group 15,00 +0,67% ...
Flaga +0,00% ...Grandi 8,55 +0,59 ... Íslandsbanki 13,50 +0,00% ...
Jarðboranir +0,00 ... KB banki 547 +0,37% ... Kögun 58,20 -0,51% ...
Landsbankinn 17,20 +0,00% ... Marel 58,90 -0,00% ... SÍF 4,88 -0,20
...Straumur 12,15 -0,41% ... Össur 79,00 -0,63%

Hagnaður margfaldast milli ára

Icelandic Group +1,87%
Burðarás +1,27%
Actavis +0,98%

Mosaic Fashions -0,72%
Össur -0,63%
Kögun -0,51%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is
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Vegna sameiningar Dún og fiður hreinsunar og
Dún og fiður sérverslunar bjóðum við frítt með

hverri sæng sem kemur í hreinsun;

Nýtt ver utan um koddan

AFKOMUSPÁR BANKANNA
FYRIR ANNAN ÁRSFJÓRÐUNG
– Í MILLJÓNUM KRÓNA:

Actavis 1.459  1.219  
Bakkavör 923  408  
Burðarás 18.589  2.032  
FL Group 2.143  903  
Grandi -400  -95  
Icelandic 264  128  
Íslandsbanki 6.024  2.256  
KB banki 11.380  3.508  
Kögun 140  90  
Landsbanki 3.634  1.785  
Marel 214  113  
Og Vodafone 240  118  
SÍF 503  -296  
Straumur 3.058  1.122  
Tryggingamiðstöðin 1.722  208  
Össur 273  284  
Samtals: 50.166  13.783 

Félag Hagnaðarspá
meðaltal

2005

Hagnaður
2004

N‡tt lyf hjá
Actavis

Lyfjafyrirtækið Actavis hefur
sett nýtt samheitalyf á markað í
Hollandi, Bretlandi og Svíþjóð, en
einkaleyfi á lyfinu rann nýverið
út. Um er að ræða blóðþrýstings-
lyfið Fosinopril og verða í fyrstu
settar um 13 milljónir taflna á
markað.

Lyfið er framleitt í verksmiðju
Actavis á Íslandi. Medis, dótturfé-
lag Actavis, annast sölu lyfsins í
Vestur-Evrópu en Actavis Nordic
selur lyfið undir eigin merkjum í
Svíþjóð.

Fosinopril verður markaðssett
í Austur-Evrópu undir merkjum
Actavis síðar á árinu.

Guðbjörg Edda Eggertsdóttir,
framkvæmdastjóri hjá Actavis,
býst ekki við því að sala lyfsins
hafi afgerandi áhrif á afkomu fé-
lagsins: „Fosinopril er mikilvæg
viðbót við lyfjasafn okkar þó það
verði ekki í hópi mest seldu lyfja.“

-jsk

Nýtt ver utan um koddann



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 11 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 7. júlí, 

188. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 3.18 13.33 23.45
AKUREYRI 2.23 13.17 00.08

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Brynja Pétursdóttir, dansari, þarf dá-
góðan umhugsunartíma til að finna
það sem er ómissandi í fataskápnum
hennar en finnur að lokum eitt sem
hún gæti ekki lifað án.

„Eitt skópar er í miklu uppáhaldi hjá mér.
Það er ný týpa af Adidas Ecstasy-skóm
þar sem hermt er eftir „Old School“ týp-
unum,“ segir Brynja, sem er frekar í
þægilegum íþróttaskóm heldur en háhæl-
uðum. „Já ég held að flestir hipphoppar-
ar séu frekar veikir fyrir íþróttaskóm.“

„Ég keypti skóna í Danmörku í hitteð-
fyrra og þeir eru mjög vel farnir – enda
spara ég þá mikið. Ég held þeim mjög

hreinum. Ég hef sýnt dans í þeim en ann-
ars þori ég lítið að fara á þeim. Ég er
bölvandi hægri og vinstri ef einhver stíg-
ur á mig niðri í bæ þannig að það gengur
eiginlega ekki að ég fari í þeim út. Ég
verð bara pirruð,“ segir Brynja og hlær
dátt.

Skórnir hennar Brynju eru hvítir, gul-
ir og vínrauðir og hún féll strax fyrir
þeim þegar hún sá þá. „Þeir eru rosalega
hipphopp og fönkí. Þeir eru stórir og
áberandi þannig að þeir heilluðu mig
strax,“ segir Brynja, sem er meiri skó-
manneskja en fatamanneskja. „Ef ég fer
í bæinn þá enda ég yfirleitt á því að glápa
á skópar frekar en eitthvað annað.“

lilja@frettabladid.is

Fer ekki út í uppáhaldsskónum

Fyrrverandi tennisstjarnan
Boris Becker er búinn að setja
á markað sína eigin fatalínu.
Kappinn frumsýndi línuna í
München í Þýskalandi í vikunni
en línuna þróaði hann með
þýska íþróttafatafyrirtækinu
Volkl. Becker fær innblástur
sinn úr tennis ásamt hafna-
bolta og krikketi en línan
er mjög sportleg.

Tískutáknið Kate
Moss og kærastinn
hennar, rokkarinn
Pete Doherty, eru
svalasta fólkið í
London að mati
tímaritsins Tatler.
Þau tóku titilinn af
leikaraparinu Siennu
Miller og Jude Law
sem trónuðu á toppn-
um á síðasta ári. Önn-
ur pör sem ná á list-
ann yfir svölustu pör-
in eru Mick Jagger og
kærastan hans L’Wren
Scott, Hugh Grant og
Jemima Khan og Jamie Oliver
og Jools.

Leikkonan
Juliette Lewis
er nýtt andlit
fatahönnuðarins
J. Lindeberg. Hún
birtist í auglýsingum
ásamt Carl Barat í
hljómsveitinni The Libertines
og auglýsir nýjustu línu
Lindeberg. Lindeberg hefur
sjálfur sagt að þetta sé besta
auglýsingaherferð sem hann
hefur gert. 

Nú er hægt að
kaupa English Rose
barnafötin eftir
söngkonuna
Madonnu á netinu.
Fötin eru nefnd eftir
vinsælli barnabók
Madonnu en í
fatalínunni
eru auk fata
skartgripir,
skór og alls
konar fylgihlutir. Madonna er
greinilega hrifin af Bretlandi því
á vefsíðunni er hægt að finna
stuttbuxur, boli og gallapils
með breska fánanum á. Slóðin
á vefsíðuna er englis-
hrose.com.

Maybelline fyrirsætan Erin
Watson var sektuð um 25 doll-
ara, eða rúmlega 1600 krónur,
í New York fyrir stuttu. Fyrirsæt-
an fékk sektina fyrir að halda á
bjórdós úti á miðri götu en það
er ólöglegt í borginni. Fyrirsæt-
an hafði verið að djamma með
tískuljósmyndaranum David
LaChapelle og sagði seinna að
atvikið með bjórdósina væri
misskilningur einn. Hún var
bara að kaupa bjór handa vini

sínum.
Watson
hefur unn-
ið fyrir
fjöldamörg

stór nöfn í
tískuheiminum

eins og Gucci, Val-
entino, Dolce &

Gabbana og Donnu
Karan.

Brynja heldur mikið upp á skóna enda eru þeir stórir og áberandi.

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR TÍSKA ATVINNA BRÚÐKAUP TILBOÐ o.fl.

KRÍLIN

Ég er ekki að
grenja yfir því að
þurfa að fara í

skólann. Ég er að
grenja af því ég vil

vera heima. 

Pottar fyrir alls konar eldamennsku 
BLS. 9

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

Hjólakörfur eru tilvaldar til að
hengja upp á vegg í eldhúsinu og
nota undir eldhúsáhöld auk
ávexta og grænmetis sem ekki
þarf að setja í kæli. Körfurnar eru
með festingum að aftan og bak-
hliðin er slétt og fellur vel að
veggnum. Sömuleiðis er hægt að
notast við körfur sem eru ætlaðar
undir veggblóm og eru þær sér-
staklega hentugar undir sleifar og
önnur eldhúsáhöld. Körfunum er
hægt að raða nokkrum saman á
heilan vegg þar sem allt er skipu-
lagt og á sínum stað.

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is
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Hjólakörfur eru með festingum
á bakinu og auðvelt að festa
þær á vegg.

Hirsla fyrir grænmeti og áhöld
KÖRFUR Á VEGGINN Í ELDHÚSINU.

tiska@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU
í tísku



Stór sólgleraugu
Nú þegar sólin skín er alveg nauðsynlegt að verja sjónina með góðum
sólgleraugum. Nú er í tísku að hafa þau gamaldags og mjög stór, því
stærri því betri.[ ]

Laugavegi 70
www.hsh.efh.is

Íslensk hönnun

Mikið úrval
af barnahúfum

Útsalan er hafin!
20-50% afsláttur

Opið mán-fös 10-18
www.atson.is

Brautarholti 4

Tískuvöruverslun
Glæsibæ

Sími 588 4848

Útsalan 
í fullum gangi

Verðsprengja allt að 
80% afsláttur

Ný tæki - Betra verð!

17.900.-kr.
kr.

12.900.-

S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6   
mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16

Mikið úrval af yfirhöfnum
á 50% afslætti

Ef þú ert ekki í lit þá
ertu ekki inn 
Tískufrömuðirnir í Brasilíu sönnuðu
það í Sao Paulo á dögunum að lita-
gleðin í fatavali heimsins þessa
dagana er komin til að vera.

Tískuvikunni í Sao Paulo í Brasilíu lauk
í síðustu viku og var hún svo sannarlega
litrík og skemmtileg eins og tískuvikan
í Ríó de Janeiro fyrir stuttu. Næsta
sumar og vor í Brasilíu verður svo
sannarlega jafn litríkt og sumarið
hjá okkur Evrópubúum er núna. Lit-
ríkur, léttur og skemmtilegur
klæðnaður sem skreyttur er með
sterkri andlitsmálningu og falleg-
um, litríkum skartgripum. Ef þú
ert ekki í lit þá ertu ekki inn og
Brasilíumenn sýndu það svo
sannarlega og sönnuðu í Sao
Paulo með frábærlega skemmti-

legri hönnun og nýtingu á litaflór-
unni sem býður svo upp á enda-
lausa möguleika.

Fatahönnuðurinn Roberto Cavalli mun hanna nýja bún-
inga fyrir Playboy kanínurnar víðfrægu. Búningurinn
var fyrst hannaður árið 1960 til að fagna opnun fyrsta
skemmtistaðar Hughs Hefners, stofnanda Playboy
tímaritsins, en búningnum hefur ekki verið breytt í 25
ár. Cavalli var beðinn um að hanna nýja búning vegna
opnunar Playboy turnsins í Las Vegas á næsta ári.
Cavalli er einn af heitustu hönnuðum í heiminum um
þessar mundir og var hann valinn vegna þess að fötin

hans eru flott, sexí,
kvenleg og töff.
Cavalli á marga að-
dáendur í stjörnu-
heiminum eins og
Victoriu Beckham,
Siennu Miller, Mis-
chu Barton og Scar-
lett Johansson.

Cavalli hannar Playboy búninginn
Þessi vinsæli hönnuður mun taka að sér hönnun á búningnum sem hefur ekki verið breytt í 25 ár.
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Upprunalegi búningurinn frá 1960.

Nokkrar kanínur í ný-
legum búningi í veislu

heima hjá Hugh
Hefner.

Kjólarnir frá Andre Lima voru aldeilis glæsilegir og ekki var sviðið verra.

Æðislegur
sumarkjóll
frá Iodice.

Gegnsætt og hvítt frá Gloriu Coelho.

Indjánastemmingin var ríkjandi hjá 
Cavalera.

Litrík og skemmtileg sundföt frá
Movimento.

Geggjaður kjóll á ströndina eða djammið
frá Rosa Cha.



Reglulega er þörf fyrir nýjan kjól í
fataskápinn en þegar mikið liggur við
getur stundum reynst erfitt að finna
þann eina rétta. Þetta misserið ætti þó
ekki að vera erfitt að finna flottan
partýkjól þar sem úrvalið er nokkuð gott og
kjólarnir eru af fjölbreytilegum stærðum,
formum og gerðum. Síðir kjólar hafa sótt
á undanfarið, munstraðir kjólar eru
mjög áberandi og þunnir rómantískir
kjólar hafa líka verið vinsælir. Það er
líka mikið til af fallega skreyttum
kjólum, til dæmis með perlum,
skrautsteinum og litríku bróderíi.
Svo skrautlegur kjóll njóti sín sem
best mega skór og skart vera í
einfaldari kantinum, til dæmis
væru tréarmbönd og sandalar
tilvaldir við dragsíðan perlu-
skreyttan kjól eða ljósir
hælar og perlufestar við
einn rómantískan og
munstraðan. Útsalan í
Zöru byrjaði á dögun-
um og þar fást fallegir
kjólar í allskyns stílum,
síddum og litum.

FIMMTUDAGUR 7. júlí 2005

Skólína frá The Game
Bílafyrirtækið 310 Motoring mun framleiða skóna sem verða
fönkí eins og rapparanum sæmir.

Kjóll við öll tækifæri
Síðir, munstraðir, skreyttir, rómantískir...

The Game hefur aldeilis vakið lukku í tónlistarheiminum og ætlar nú að leggja tísku-
heiminn undir sig.

Hipp hopp stjarnan The Game
hefur bæst í hóp fjölmargra tón-
listarmanna sem reyna fyrir sér í
tískuheiminum en rapparinn ætl-
ar að setja á markað sína eigin
skólínu.

Skóframleiðandinn Reebok
kom sér í samband við The Game

varðandi framleiðslu á skólínu
undir nafni hans en að lokum var
það bílafyrirtækið 310 Motoring í
Los Angeles sem hafði betur og
mun framleiða skóna. 

Skólínan heitir Hurricane By
310 og kemur á markað í nóvem-
ber á þessu ári.

kr. 5995

kr. 3995

kr. 3995 kr. 2995 kr. 2995
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Útsalan í fullum gangi 
- mikil verðlækkun

Tískan á Live 8
Ms. Dynamite var mjög þjóðleg og flott.

Stærstu tónleikar sögunnar
fóru vel fram og voru sumar
stjörnurnar afar glæsilegar til
fara.

Live 8 tónleikarnir fóru fram um
helgina og voru allir sammála um
að vel hefði tekist til. Tilgangur
tónleikanna er að vekja athygli á
bágu ástandi í Afríku og að fátækt

heyri sögunni til. Fjölmargar
stjörnur lögðu þessu góða málefni
lið og komu fram á tónleikum víðs
vegar um heim, allt frá Japan til
Ítalíu. Eins og á öðrum samkom-
um þar sem fræga fólkið fær að
njóta sín er örlítið pælt í tískunni
og sitt sýnist hverjum um hverjir
hittu naglann á höfuðið og hverjir
voru ekki jafn smart.
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Litir gull, silfur, 
svart og hvítt 
Verð 2.989.-

Laugavegi 100, S. 561 9444

Sandala
mokkasínur

Destiny’s Child voru afar glæsilegar í öllu hvítu og gylltu. Buxurnar hennar Kelly (í miðj-
unni) eru sérstaklega flottar.

Madonna var í öllu hvítu. Toppurinn er
flottur en buxurnar hræðilegar! Klofið er
niður á gólf og er ekki að gera sig.

Joss Stone veit svo sannarlega hver hún er og klikkaði ekki í hippafílíngnum.

Mariah Carey verður að fara að hugsa
sinn gang. Þessi kjóll virðist vera alltof lítill
á hana og ekki einu sinni Tina Turner
hefði klæðst þessu þegar hún var upp á
sitt besta.

ÚTSALA
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Hinar árlegu sumarútsölur hófust fyrir nærri tveimur vikum en
samkvæmt lögum mega þær aðeins standa yfir í fjórar til sex vikur
eftir héruðum. Sumarfrí hófust hér 1. júlí, þá eru skólar búnir og
hálf þjóðin fer af stað í frí (hinn helmingurinn í ágúst). Þannig get-
ur almenningur náð í allt sem þarf á ströndina og fyrir kvöldsam-
kvæmin á suðlægum slóðum með dágóðum afslætti. En kaupmenn
eru séðir og gefa margir hverjir ekki nema 30-40 prósenta afslátt í
byrjun þannig að þeir sem fóru fyrstir í frí urðu að láta sér það
duga. Að vanda voru biðraðir fyrir framan vinsælustu búðirnar eins
og hjá Gucci, Prada og Tods og víðar. Nú hækka margar verslanir af-
sláttinn í 50 prósent eða meira og sumar enda með 70 prósenta af-
slætti. Útsölurnar eru eitt af því mikilvægasta í lífi hverrar verslun-
ar í verslunarárinu, eins og jólaverslunin og svo upphaf hverrar árs-
tíðar, þ.e.a.s. september og október í vetrartískunni og mars og apr-
íl í sumartískunni. Ein af stórverslununum í París, Galerie
Lafayette, halaði inn sex milljónir evra á fyrsta útsöludegi, tæplega
fimmhundruð milljónir króna. Um tíundi partur af ársveltunni kem-
ur inn í kassann í kringum útsölurnar. Fínu tískuhúsin vilja þó ekki
gera allt of mikið úr útsölunum þótt peningarnir sem inn koma séu
jafn mikilvægir. Þess vegna bjóða þau góðum viðskiptavinum að
koma á einkaútsölur og versla í rólegheitum. Þá hringir hver sölu-
maður í sína viðskiptavini og býður þeim. Einkaútsölur eru reyndar
algjörlega ólöglegar því útsölur eru hér lögbundnar og mega aðeins
standa í ákveðinn tíma. Því er pukrast með þessar einkaútsölur svo
að hinn venjulegi viskiptavinur viti ekki af. Sömuleiðis til þess að út-
sendarar eftirlitsnefndar um ólögmæta viðskiptahætti, sem eru á
sveimi, gómi ekki tískuhúsin í svona svindli því þá hverfur ágóðinn
fljótt í sektir. Hins vegar vita allir af þessum einkaútsölum og
spyrja eftir afslætti og þá er vandamálið hvort taka eigi áhættuna
eða ekki og segja já. Mörg tískuhúsanna stilltu vetrartískunni út í
glugga fyrir útsölurnar þannig að myndin út á við er ekki sú sama
og innandyra. Útsölurnar eru reyndar oft settar baka til strax eftir
fyrstu vikuna eins og það sé eitthvað skammarlegt að gefa afslátt og
þar með viðurkenna að rándýr varan hafi tapað verðgildi sínu í lok
árstíðarinnar. Reyndar fer aldrei nærri allt á útsölu og fínu tísku-
húsin eru alltaf með einhvern hluta af vörum sem sögð er klassísk
og þar með áfram á boðstólum þegar útsölum lýkur.

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Útsala, útsala, útsala

11-18

VERSRSLULUNIN VERÐURÐUR
LOKUÐ Í DUÐ Í DAG,
FIMMTUMTUDAG

ÚTSALAN HEFST
Á MORGRGUN!

VERSLUNIN VERÐUR
LOKUÐ Í DAG,
FIMMTUDAG

ÚTSALAN HEFST
Á MORGUN!

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 10
sími 561 1300

Glæsilegt
úrval 

skartgripa
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Ilmur fótboltastjörnunnar Davids
Beckhams mun heita Instinct eða
Eðlishvöt og verður settur á
markað í gjörvallri Evrópu í sept-
ember á þessu ári.

Búist er við að ilmurinn seljist
fyrir 23 til 28 milljónir punda á
fyrsta árinu en framleiðandi ilms-
ins er snyrtivörurisinn Coty. Coty
hefur nú þegar framleitt vinsæl
ilmvötn fyrir Jennifer Lopez og
Söruh Jessicu Parker svo dæmi
séu tekin.

Samningur Beckhams er til
fimm ára og inni í honum er fram-
leiðsla á ilmvatni konu hans, Vict-
oriu, á dagskrá.

Nýi ilmur Davids Beckhams kemur á markaðinn í september.

Beckham hjónin munu bæði setja á
markað ilm á næstu fimm árum, David nú

í september.

Eðlishvöt Beckhams
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• Fullkomin lína sem styrkir og stinnir 
andlitsvöðvana 

• Lyftir slappri húð 
• Mótar andlitið og gefur ljóma 
• Vinnur á línum og hrukkum 
• Gefur mikinn raka og vörn
• Sjáanlegur árangur á aðeins einni viku.

GUERLAIN
PARIS

kynnir nýja kremlínu 
Success Model

Snyrtivöruverlun Glæsibæ – Hygea Kringlunni – Hygea Smáralind – Hygea Laugavegi – Lyf og Heilsa Kringlunni
– Snyrtistofan Garðatorgi – Hár og heilsa Akureyri – Snyrtihús Bergdísar, Ólafsgeisla 65

• GUERLAIN Snyrtibuddu
• Cleansing Milk 50 ml
• Smoothing Toner 15 ml
• Moisturizing Mask 30 ml
• Secret Divin 3 ml
• L´Instant De Guerlain edp 1.5 ml

VERÐMÆTI GJAFAR ER 4.490.- 
Gildir á öllum Guerlain útsölustöðum á meðan

birgðir endast.

Kynning í Hygea Smáralind
Í dag fimmtudaginn 7. júlí og föstudaginn 8. júlí 

Með keyptum tveim hlutum í Guerlain og þar 
af einu kremi færðu þessa glæsilegu gjöf 
sem inniheldur;

Upp með bindin, drengir
Falleg bindi og flottir skór fyrir strákana.

Snyrtilegir herramenn eru alltaf augnayndi
og vel burstaðir skór og fallegt bindi geta gert
gæfumuninn.

Hálsbindi eru ekki eins áberandi og áður
þótt vissulega fylgi þau ákveðnum starfstétt-
um og svo eru þau sett upp til hátíðabrigða.

Þetta er svolítil synd þar sem úrvalið í
bindum hefur sjaldan verið jafn breitt og
skemmtilegt. Allir regnbogans litir eru fáan-
legir, efnablandan er yfirleitt frábær, og
mynstrin flott og framúrstefnuleg. 

Við flotta skyrtu og bindi verða svo að vera
smart skór. Herraskótískan er mjög skemmti-
leg í sumar, litirnir eru ljósir, táin er bæði
breið og mjó og reimar ekki aðalmálið.

Skór með eins konar mokkasínusniði eru
vinsælir og svo eiga léttir sportskór alltaf upp
á pallborðið yfir sumarmánuðina.

Gráir skór kr. 5.995
Bindi kr. 2.295
Zara, Smáralind.

Brúnar mokkasínur kr. 5.795
Bindi 2.495. Zara, Smáralind.

Ljósir skór (m.reimum)
kr. 10.595
Ljósir skór kr. 8.995
Skór.is, Smáralind.

Brúnir skór kr. 9.995
Ljósir sportskór kr. 6995
Skór.is, Smáralind.

Bindi frá 2.295-2.495
Zara, Smáralind.
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TOUCH OF PINK, NÝJA
ILMVATNIÐ FRÁ
LACOSTE, ER FERSKT
OG KVENLEGT.

Nýjasti meðlimurinn í
Lacoste línunni fyrir
konur er ilmvatnið
Touch of Pink. Það er
sumarlegt og ferskt en
jafnframt kvenlegt.
Í ilminum sameinast
keimur blóðappelsínu,
fersk angan af kóreand-
er, jasmín, fjóla, þurrkað-
ur sandelviður og
vanilla. Glasið er hátt úr
gegnsæju gleri sem
minnir á kvenlíkamann.
Í botninum ráða skær-
bleikir tónar ríkjum en
umbúðirnar eru einnig
í skærbleikum og fal-
legum lit.

Skærbleikt og
sumarlegt

NÚNA ER HÆGT AÐ GERA FRÁBÆR KAUP Á NÝLEGUM VÖRUM!

RÉTTU STÆRÐIRNAR

15-40%
afsláttur af völdum vörum

Vertu þú sjálf 
– vertu Bella Donna í sumar
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af netinu }

Kraftaverkin
gerast enn
SUNDBOLIR ÚR AÐHALDSEFNI.

Á vefsíðunni figleaves.com er seld-
ur allskyns varningur fyrir konur
eins og undirföt, sundfatnaður,
óléttufatnaður, brúðarfatnaður og
margt fleira. Einnig er í boði lítil
lína af undirfatnaði herra.
Það nýjasta á síðunni þeirra eru
hinn eini sanni „Miraclesuit“, sund-
bolur sem forsvarsmenn Figleave
lofa að minnki líkamsummálið um
eina stærð! Ótrúlegt, en það lítur
út fyrir að þeir hafi eitthvað fyrir
sér í þessum loforðum, efnið í
bolnum er sérstaklega teygjanlegt
og þægilega stíft sem gerir að
verkum að aðhaldið verður meira
en ella og bolurinn leggst fallega
að líkamanum. Í sníðagerðinni er
leitast við að ná því allra besta
fram við kvenlíkamann.
Það verður að viðurkennast að
marga dreymir um að losna við
nokkur kíló af kroppnum svo nú er
tækifærið að kíkja á það nýjasta í
kroppabransanum á www.figlea-
ves.com en kraftaverkasundbolirnir
kosta um 100 bresk pund.

Karlmannlegur
og ferskur
NÝI RAKSPÍRINN FRÁ LACOSTE ER
SPORTLEGUR ENDA Á HANN AÐ
HÖFÐA TIL ÍÞRÓTTAMANNA.

Lacoste Red, nýi ilmurinn
fyrir karlmenn frá
Lacoste, er ferskur og af-
skaplega karlmannlegur.
Í ilminum blandast sam-
an ferskleiki grænna
epla, mjúkir blómatónar,
frosinn lífviður, hrimvið-
ur, jasmín og krydd-
kenndur sedrusviður. 
Umbúðirnar eru af-
skaplega þægileg-
ar og sportlegar.
Belgur sjálfs
glassins er mjög
þykkur en lögun-
inni hefur verið
breytt með riffl-
um á hliðunum til
að gefa gott grip,
enda á rakspírinn
að höfða til
íþróttamanna.
Botninn á glasinu
er skærrauður sem
og umbúðirnar. 

NÝBÝLAVEGUR 12, 
KÓPAVOGUR

SÍMI 554 4433

Opnunartími virka daga 
10-18 

og laugardaga 10-16

Útsalan
í fullum
gangi
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Rúmföt
Litlaust og óspennandi svefnherbergi er hægt að lífga upp á með
skrautlegum rúmfötum. Það er einfalt að eiga nokkur sett og skipta
um liti og mynstur eftir árstíðum.[ ]

Kringlunni - sími : 533 1322
Vandaðar heimilis- 

og gjafavörur

Útsala í Duka
Mörg góð tilboð

Arinbúðin
Stórhöfða 17 v/Gullinbrú (fyrir neðan húsið) · Sími 567 2133 · www.arinn.is

Ný sending af kristalsljósakrónum

Treystir því að fá að vera í
friði fyrir vindinum 

Morgunverður úti á svölum í góðu veðri er dásamlegur að mati Sivjar Friðleifsdóttur.

Siv Friðleifsdóttir þingmaður
lætur sér líða vel utan dyra
við heimili sitt þegar veðrið
er gott.

„Mér finnst mjög notalegt að
borða morgunmat á svölunum
þegar veður leyfir, en það minnir
mig á Noreg þegar veðrið hefur
verið gott,“ segir Siv Friðleifs-
dóttir þingmaður. „Ég vildi bara
að maður gæti það oftar,“ segir
Siv brosandi en bætir því við að

hún sé með ágætis svalir sem snúi
í suður og þar sé gott skjól. „Mað-
ur kemur sér bara vel fyrir í
peysu og treystir því að ekki komi
vindhviða,“ segir Siv. 

Hún segist alltaf fá sér morgun-
verð, þar sem hann er mikilvægast
máltíð dagsins. „Cappuccino og
geitaostur eru fastir liðir á mínu
morgunverðarborði,“ segir Siv og
til áhersluauka tekur hún fram að
geitaosturinn heiti G3 og sé þessi í
rauða pakkanum. Hún telur afar
mikilvægt að geta verið utan dyra

við heimili sitt og auk þess sem
hún nýtur kaffibollans á svölunum
ræktar hún þar kryddjurtir og sal-
at til matargerðar. „Mér finnst líka
gott að vera í garðinum og reyna
að dytta að honum þegar tími
gefst,“ segir Siv. „Ég slappa af við
að slá grasið þó það sé puð. Ég hef
gaman af allri hreyfingu og geng
og hjóla mikið. Maður fær svo góð-
ar hugmyndir við að hreyfa sig,
hugmyndir sem hægt er að vinna
að í stjórnmálum,“ segir Siv. 

kristineva@frettabladid.is

Garðbekkur þarf ekki endilega að
vera bara úti í garði eða á svölun-
um. Hann getur líka nýst vel inn-
andyra og er skemmtilegt að
koma fyrir garðbekk í anddyrinu.
Gott er að setja í hann nokkra
púða og nota hann til að sitja á

þegar skórnir eru reimaðir, eða
sem fyrirtaks stað til að sitja á og
tala í símann. Ekki þarf að hafa
miklar áhyggjur af því að fúa-
verja hann árlega, bara þurrka af
honum rykið reglulega og þá lítur
hann út eins og nýr. 

Garðhúsgögnin inn
Bekkur í anddyrinu.

Alltaf gott að hafa stað til að sitja á.

Íslensk list alleri
e r  g ó ð  g j ö f
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Í eldhúsi þar sem þörf er á ljósi
sem lýsir beint
niður á borð,
en þarf ekki
að dreifa úr
sér yfir mikið
svæði er til-
valið að útbúa
sjálfur nokk-
ur ljós úr nið-
ursuðudósum.
Dósina þarf
að opna að
neðan, tæma
hana og þrífa.
Passa þarf
upp á að
skemma ekki
miðann, en
hægt er að
taka miðann
af í heilu lagi
og líma hann
svo aftur á
efir þrifin. Því
næst er útbúið
gott gat á lok dós-
arinnar svo hægt sé að
þræða rafmagnssnúru þar í gegn.
Campell-súpudósirnar eru til-
valdar í ljósið eða jafnvel Ora
grænar baunir. Líka er hægt að
útbúa sjálfur sinn eigin miða og
setja utan um ljósið.

Lýsandi
niðursuðudósir
Ódýr heimatilbúin ljós.



NAUÐSYNLEGT ER AÐ HAGA HEIM-
ILINU ÞANNIG AÐ AUÐVELT SÉ AÐ
SLAKA VEL Á EFTIR LANGAN OG
STRANGAN DAG. 

Litir geta spilað stórt hlutverk í því
hvort þú slakir á eða ekki þegar þú
hendir þér í sófann, lætur fæturna
upp og kastar mæðunni. Ekki velja
liti bara af því að þeir passa í rýmið.
Veldu liti sem þér líður vel með og
láta þér líða vel þegar þú horfir á þá.
Leyfðu persónuleikanum að velja lit-
inn – ekki sölumanninum í málning-
arbúðinni.

Sumum líður vel þegar þeim er heitt
og þegar er viss spenna í loftinu. Ef
þú ert ein/n af þeim ættirðu að
velja þér rauðan lit á heimilið. Rauð-
ur eykur orkustigið í rými og er góð-
ur kostur í stofuna því rauður dregur
fólk saman og örvar samræður. Í
ganginum skapar rauður mjög sterk
fyrstu áhrif. Rauður er öflugi vinur
þinn sem bjargar matarboðinu.

Í skipulagslausum heimi er blár tákn
lognsins. Eins og skvetta af fersku
vatni hreinsar blár hugann og endur-
nærir andann. Notaðu hann þegar
þú vilt anda léttar, hægja á þér og
dreyma vel. Blár eykur stærð her-
bergis og lætur sólrík rými virðast
skuggsælli. Til að gefa bláum líf er
gott að para hann með appelsínu-
gulum. Dökkblár getur gert rými
áhrifameira.

Hlutlausir litir eru rétt eins og fóstra
– hlúa að okkur og láta okkur líða
vel. Þeir falla vel í bakgrunninn en
biðja okkur líka um að snerta sig.
Hlýir, hlutlausir litir vekja öryggistil-
finningu og sérstaklega gott er að
nota þá í rými með fáum og litlum
gluggum.

Sumt fólk vill ekki láta binda sig við
neitt eins og börn, maka og 9 til 5
vinnu. Það lifir fyrir stanslausar breyt-
ingar og finnst gaman að sjá hvað
gerist þegar ólíkum hlutum er bland-
að saman. Í litaheiminum styrkja
andstæður hvort annað. Ef rauðum
og grænum, bláum og appelsínugul-
um eða gulum og fjólubláum er
blandað saman skapar blandan meiri
orku en liturinn einn og sér. 
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Krúttleg sumarkerti
með kertadisk

Krúttleg sumarkerti
með kertadisk

Blómaval
– Sigtúni

Tilboðsverð

990.-

Golfáhugamenn athugið
Nú er rétti tímin til að setja niður púttholu í garðinn
Upplagt í sumarbústaðinn eða garðinn heima

Tilboð 1
1 stk stöng með áföstu númeri og bolla kr 4.900

Tilboð 2
1 stk stöng með flaggi og bolla kr 7.900

Leigjum út holuskera 

Askalind 2
201 Kópavogur
Sími 565 2000 / 897 1100

Þegar boðið er til veislu í garðin-
um, sumarbústaðnum eða í
tjaldútilegunni er skemmtilegt að
dekka fallegt borð og nota skæra
liti. Lime-liturinn er alltaf jafn
vinsæll enda bæði glaðlegur og
sumarlegur og orange hef-
ur verið vinsæll í sumar,
hvort sem er í
fatnaði eða
b o r ð b ú n a ð i .
Dúkar, kerta-
stjakar og
blóm eða
kryddjurtir
úr garðinum setja
svo punktinn yfir i-
ið. Aðalbjörg og
Stefanía Gunnars-
dætur hjá versluninni
Duku dekkuðu tvö
falleg sumarborð fyrir
Fréttablaðið. Stefanía

segir það færast í vöxt að fólk
kaupi púða og dúka, sérstaklega í
sumarbústaðinn og veröndina eða
tjaldvagninn og hjólhýsið, og þá
gjarnan allt í stíl. „Það er orðið til
svo mikið af fallegum plastborð-

búnaði í öllum litum og
svo er fólk að kaupa

eitthvað fallegt í
gleri með. Púð-
ar, dúkar og
kertastjakar

eru til í ótal
l i tabr igð-
um og fólk

er orðið svo
lengi sumars á
pallinum að því

finnst það þess
virði að leggja

upp úr fallega
dekkuðum borðum
og skrauti.“

Fallega dekkuð sumarborð
Dúkar, kertastjakar og blóm eða kryddjurtir setja punktinn
yfir i-ið. 

Lime er alltaf jafn vinsæll og sumarlegur. Rómantískt borð fyrir tvo.

Gaman er að hafa allt í stíl, bæði plastborðbúnaðinn og þennan fínni.

Dúkar og púðar í stíl eru
alltaf smart.

Litir eftir 
persónuleika

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 
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Eldhúshellur eru til af
nokkrum gerðum og furðumis-
jafnt er hversu lengi þær eru
að hita upp einn lítra af vatni

Hér áður fyrr notaðist fólk nánast
eingöngu við rafmagnshellur til að
elda mat. Í dag er úrvalið meira og
hægt að velja um nokkrar tegund-
ir af hellum. Miklu máli skiptir
hversu mikla orku er verið að nota
við að hita upp hellurnar og
hversu auðvelt er að elda á þeim.
Sumir geta ekki hugsað sér að
nota annað en gas, en aðrir eru
hrifnir af keramikhellum. Gömlu
góðu rafmagnshellurnar er
kannski ekki eins góðar og margir
halda og spanhellur virðast vera
framtíðin.

Steyptar hellur
Steyptar hellur eru eyðslufrekar
og hætta er á því að maður noti
annað hvort of litla eða of stóra
potta. Of lítill pottur getur valdið
því að hellan rifnar og ofhitnar.
Hætta er á því að of stór pottur
verpist þar sem hann er bara með
stuðning að hluta til undir. Hell-
urnar eru lengi að hitna og lengi
að hita pottinn. 

Lítri að vatni að suðu: 14 mínútur.

Keramikhellur
Keramikhellur eru með tveimur
mismunandi orkugjöfum, rapid og
highlight. Rapid-hellur eru þó að
mestu leyti að hverfa og highlight
hellurnar að taka við.

Helmingi fleiri vafningar eru í
highlight perunni sem gefur
meira afl af minni orku. Hitinn er
stöðugri, og hægt að djúpsteikja
kleinur og laufabrauð á hellunum
sem var ekki hægt áður. 

Lítri að vatni að suðu: 8-12 mínútur.

Gashellur
Gasið er það sem er vinsælast í
dag en þar sem gaslagnir eru ekki
í húsum þarf að notast við gaskút
og skipta honum út regulega. Hell-
urnar eru frá 0,8 kw upp í 3,6 kw
og nota orku þar sem kw stundin
kostar um 19 kr., á móti rafmagni
sem kw stundin kostar um 9 kr.
Hitunin er hins vegar hraðari og
maður er fljótari að nú upp suðu
sem veldur því að ódýrara er að
nota gas en rafmagn.

Lítri að vatni að suðu: 3-3,5 mín. 

Spanhellur
Span hellan hitnar aldrei, bara
potturinn, því er engin hætta á að
fólk sé að brenna sig á hellum.
Auk þess er engin íkveikjuhætta,
þegar botninn ofhitnar slekkur

helluborðið á sér. Ef sýður upp úr
þá slekkur hellan á sér, þannig að
öryggið er mikið. Ekkert brennur
heldur á hellunum því þær eru
kaldar. Viðbrögðin eru nánast þau
sömu og með gasið nema notast er
við innlendan orkugjafa og kw
stundin á 9 kr.

Lítri að vatni að suðu: 1-1,5 mín.

Ekki eru neinar reglur um hvaða pottar henta
hvaða hellum, heldur er það maturinn sem á
að elda sem segir til um það. Gullna reglan er
að nota pott með þykkum botni því annars
brennur allt við. Þegar vatn er soðið í potti er
það botninn sem hitnar og hitar vatnið en ekki
hellann.

Algengur misskilningur er að potta með
þunnum botni eigi að nota á gaseldavélar.
Raunin er hins vegar sú að það á helst aldrei
að nota potta með þunnum botni þar sem mat-
urinn brennur frekar við auk þess sem það
sóar orku. Lengri tíma tekur að hita pott með
þunnum botni þar sem hann heldur orkunni
illa, á meðan pottur með þykkum botni hitnar
hraðar. 

Hvaða pottur sem er gengur á hvaða hellu
sem er. Undantekningin er span-hellur þar
sem verður að vera járn í pottinum til þess að
hann hitni. Ryðfrítt ál eða stál tekur ekki við
segli, en span-tæknin gengur út á segulmagn.

Pottarnir fást í Búsáhöldum í Kringlunni.

10 7. júlí 2005 FIMMTUDAGUR 
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Stál er best til að sjóða kartöflur.
Pottjárn hentar vel til að láta mat eins og gúllas malla.
Stál og pottjárn hentar vel til að steikja og brúna mat.
Húðaðar pönnur brúna matinn ekki almennilega.
Húðaðir pottar fyrir omellettur. 
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Hrært í pottum
Pottur er ekki bara pottur því hann ræður miklu
um hvernig eldamennskan fer. 

Pottar frá
Le Creu-

set. Steypt-
ir úr pottjárni

og emaleraðir
utan um járnið. Þeir eru hitaðir upp
á háum straumi meðan suðan kem-
ur upp, svo sýður í þeim á minnsta
straumi.

Stálpottar frá Fissler. Ýmist
með þreföldum eða fimm-

földum botni. 

Fissler álpottar húðaðir
með títaníum sem er
slitsterkara en teflon.
Ekki er hægt að nota þá
á span-hellur. 

Beðið eftir suðu
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SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30 smaar@frettabladid.is / visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Subaru Legacy Nýskr. 07/98 ssk.
ek.134.þús.km Verð 890.000.- Tilboð
550.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Subaru Legacy Outback Nýskr. 12/96
ssk. ek.165.þús.km Verð 880.000.- Tilð-
oð 580.000.- Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Audi TT Nýskr. 03/03 bsk. ek.22.þús.km
Verð 3.260.000 Tilboð 2.890.000.-
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Opel Zafira Comfort Nýskr. 05/00 bsk.
ek.112.þús.km Verð 1.070.000.- Tilboð
770.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Subaru Forester Nýskr. 09/98 ssk
ek.107.þús.km verð 970.000.- Tilboð
680.000.- 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 5258020

Peugeot 306 Nýskr. 11/98 bsk.
ek.86.þús.km. verð 580.000.- Tilboð
330.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Astra 1.2 Nýskr. 06703 bsk.
ek.50.þús.km Verð 1.290.000.- Tilboð
920.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Astra 1.2 Nýskr. 05/03 bsk.
ek.71.þús.km Verð 1.250.000.- Tilboð
890.000.- 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 5258020

Opel Vectra Nýskr. 09/96
ek.155.þús.km Verð 590.000.- Tilboð
380.000.- Lánamöguleikar. Hafið sam-
band við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Subaru Forester Nýskr. 08/98 ssk.
ek.107.þús.km Verð 970.000.- Tilboð
680.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Renault Laguna Nýskr. 09/00 ssk.
ek.83.þús.km Verð 1.070.000.- Tilboð
760.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Astra 1.2 Nýskr. 06/01 bsk.
ek.82.þús.km Verð 970.000.- Tilboð
650.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Zafira Comfort Nýskr.02/02 ssk.
ek.86.þús.km Verð 1.230.000.- Tilboð
930.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Zafira Comfort Nýskr.02/02 ssk.
ek.86.þús.km Verð 1.230.000.- Tilboð
930.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Vectra Nýskr. 07/99 bsk.
ek.125.þús.km Verð 830.000.- Tilboð
550.000.- 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 5258020

Subaru Impreza Nýskr. 08/98
bsk.ek.94.þús.km Verð 740.000.- Tilboð
620.000.- 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 5258020

Opel Vectra Nýskr. 10/00 ssk.
ek.55.þús.km Verð 1.070.000.- Tilboð
790.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Astra Nýskr. 09/97 bsk.
ek.98.þús.km Verð 460.000.-
Tilboð 280.000.- 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 5258020

Opel Astra Nýskr. 02/00 bsk. ek. 100
þús. km. Verð 860.000. Tilboð 550.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra Nýskr. 03/99 ssk. Ek. 73 þús.
km. Verð 840.000. Tilboð 590.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Nýskr. 03/96 bsk. ek.
173 þús. km. Verð 650.000. Tilboð
450.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Vectra Nýskr. 03/00 ssk.
ek.96.þús.km Verð 1.030.000.- Tilboð
740.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Subaru Legacy Nýskr. 01/98
ek.141.þús.km Verð
890.000.- Tilboð 690.000.-
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Opel Astra Nýskr. 05/00 bsk.
ek.100.þús.km Verð 870.000.- Tilboð
570.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Corsa 1.4 Swing Nýskr. 04/98 bsk.
ek.108.þús.km Verð 530.000.- Tilboð
370.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Opel Vectra 1.6GL Nýskr. 06/98 ssk.
ek.113.þús.km Verð 780.000.- Tilboð
570.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Nissan Patrol SE+ Nýskr. 11/99 bsk.
ek.143.þús.km Verð 2.370.000.- 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 5258020

VW Golf Comfortline Nýskr. 07/99 bsk.
ek.150.þús.km Verð 590.000.- 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Opel Astra Nýskr. 05/98 ssk
ek.110.þús.km Verð 550.000.- 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Nissan Terrano Luxury 31” Nýskr. 06/00
ssk. ek.117.þús.km Verð 1.920.000.-
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Isuzu Trooper Nýskr. 10/00 ssk.
ek.97.þús.km Verð 2.200.000.- 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Renault MASTER Nýskr. 05/00 bsk
ek.179.þús.km Verð
1.180.000.- 100% Lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 5258020

Nissan Terrano Comfort Nýskr. 10/98
bsk. ek.125.þús.km Verð 920.000.-
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 5258020

Volkswagen Polo Nýskr. 01/98 bsk ek.
133 þús. km. Verð 460.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ford Focus Nýskr. 05/99 ek. 100 þús.
km. Verð 740.000. 100% Lánamögu-
leikar. Hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Sport Nýskr. 06/02 bsk
ek. 61 þús. km. Verð 2.090.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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Nissan Almera Acenta Nýskr. 05/04 ssk.
ek. 32 þús. km. Verð 1.660.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Kia Pride Nýskr. 12/00 bsk. ek. 34 þús.
km. Verð 490.000. 100% Lánamögu-
leikar. Hafið samband við söluráðgjafa
okkar í síma 525 8020.

MT101 Renault Kangoo Nýskr. 02/02
bsk. ek. 77 þús. km. Verð 890.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Nýskr. 09/99 ek. 104 þús.
km. Verð 920.000. Tilboð 690.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai Accent Nýskr. 12/99 ssk. Ek.
86 þús. km. Verð 530.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Comfort Nýskr. 08/03 ssk
ek. 30 þús. km. Verð 2.050.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Lancer Nýskr. 06/99 bsk ek.
127 þús. km. Verð 780.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Space Wagon Nýskr. 02/00
ssk. ek. 116 þús. km. Verð 1.040.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chrysler Stratus Nýskr. 03/99 ssk. ek.
76 þús. km. Verð 990.000.- 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6 Nýskr. 06/98 ssk.
ek.126.þús.km Verð 780.000.- Tilboð
530.000.-100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
5258020

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

ÚTSALA 299,000,-

Bílabúð Benna ehf. 
Vagnhöfði 23, 110 Rvk.

Sími: 590 2000
www.benni.is

V-ROD, verð 2.399.000,-

Bílabúð Benna ehf. 
Vagnhöfði 23, 110 Rvk.

Sími: 590 2000
www.benni.is

Kawasaki ZX 10 verð 1.458.000,-

Bílabúð Benna ehf. 
Vagnhöfði 23, 110 Rvk.

Sími: 590 2000
www.benni.is

Renault Master vörubíll árg. 2000, vsk
bíll, vél 2,8 DTI burðargeta ca. 1540
kg.heildarþyngd 3500 kg. lengd á palli
4,15 m og br.2,13 ( innanmál ) sæti fyr-
ir 2 farþega Verð m/ vsk 1.490.000
uppl. á Bílasölu Akureyrar

Bílasala Akureyrar
Freyjunesi 2, 603 Akureyri

Sími: 461 2533

Caravelair 490, lengd 5m, breidd
2.15m, sturta, heitt og kalt vatn,12 og
220v, v. 1.990 þ., 100% lán til allt að 10
ára.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Audi A4 1600 Árg. 9/1999., Ek. 109
þ.km., topplúga., álfelgur., ABS., Reyk-
laust ökutæki., 4 sumardekk., 4 vetrar-
dekk., ný tímareim., Verð 1.190þús.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Range Rover 4.0 SE 6/2000 ek. 88 þ.
km, 18”, ssk., glertopplúga, nýskoðaður
ofl. Fluttur inn nýr af umboði. Verð
2.690.000. Upplýsingar í síma 866
5354 & 533 2100.

Toyota Avensis 1.6 Terra WAGON
8/1998 ek 122 þ.km, ABS, sumar og
vetrar dekk ofl. Verð 790.000.Upplýs-
ingar í síma 866 5354 & 533 2100.

Toyota Yaris 1.0 5/2002 ek 70 þ.km,
CD. 5 gíra, þriggja dyra ofl. Verð
790.000. Upplýsingar í síma 866 5354
& 533 2100.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Fiat Multipla SX, skrd. 09/1999, sex
manna e. 120.000 km. 1600cc, beinsk.
Ný yfirfarinn af umboði. Ásett verð
890.000 Tilboð: 790.000kr. S. 570
9900

Fiat og Alfa Romeo umboðið
Malarhöfða 2a, 110 Reykjavík

Sími: 570 9900
fiat

MMC Pajero 3.2 TDI ekinn 30.000 km
35” breyttur, tölvukubbur, leður, lúga og
fl. Verð 5.280.000

MMC Pajero ‘99 2.8 TDI, ekinn
130.000, 32” breyttur, leður og topp-
lúga. Verð 2.250.000.

Hekla Söluumboð
Sími: 420 5000

Sími 567 1800
Finndu rétta bílinn • www.bilamarkadurinn.is

Subaru Legacy GL stw 06/09 ek 137 5 gíra 
V. 990.- Búið að skipta um tímareim

Piaggio ET-4 150 árg. 01 ek 4 þ.km 
V 250,

Suzuki Jimny árg 01 ek aðeins 10 þ.km 31“
breyttur v. 1250 lán getur fylgt M.Benz 280 SL árg '76 ek 170 þ.km 4 gíra 

V. 1390

Chevrolet Cavalier LS 202 árg 02 ek 22
þ.km 100% lán. Fallegur bíll

Jeep Cherokee Liberty LTD árg 02 ek. 26
þ.m. S.sk. v. 2.600,- Lán 1050.

VW polo Basicline árg. 02 ek 60 þ.km 
100 % lán

Land Rover Range Rover 2,5 DT árg 98
ek 166 þ. km V. 1980 Lán 1390,- skipti

á ódýrari.

Nissan Almera SLX árg.98 ek 133 þ.km
S.sk V.470,-

M.Benz E 240 Elegance 4Matic 04/04
ek aðeins 100 km Vel búinn bíll V

6,290,- skipti kom til greina GULLMOLI

Hyundai Coupe FX árg. 03 5 gíra ek. 28
þ.km Tilboð lán 1500 þús + 60 þús.

Jeep Wrangler Sport 4,0 árg. 99 ek 60 þ.m
5 gíra 33“ V. 1500,-

M.Benz ML 320 árg. 00 ek 101 þ.km 
V. 2950 Lán 2400,-

Jeep Cherokee LTD 08/87 ekinn 265 þús.
km. Verð 290 þús. Góður jeppi.

Kia Carnival 7 manna. 07/00 ek 97
þ.km S.sk V.1190,- lán 750,- 

Tilboð kr 1050,- stgr. Gott eintak

Toyota Rav-4 01/99 ek. aðeins 65 þ.km
S.sk V. 1290,- Gott eintak

Ford Explorer Sport Track árg. 01 s.sk ek
56 þ.km V. 1980,- lán 1600

ATH.
Erum með

kaupendur af:
7 manna bensín-
og díseljeppum

Jeep Grand
Cherokee

Allar gerðir af
Patrol 00-05
VW Touareg

Porsche Cayenne
ATH.

Getum boðið bíla á
visa raðgreiðslum

Opið virka daga
kl. 10-19

Laugardaga
kl. 10-17

Sunnudaga
kl. 13-17

Vegna góðrar sölu vantar
okkur bíla á staðinn og á

skrá. Einnig getur þú skráð
bílinn á 

bilamarkadurinn
@bilamarkadurinn.is 

ATH.
Við auglýsum bílana sem 
eru á staðnum frítt með 

mynd á netinu og í 
blöðunum með mynd.

Ekkert innigjald.

Toyota Avensis 1,8 NEW 05/03 ek 30 þ.km
S.sk V. 2100 Lán 1600,- Skipti á Ódýrara

TIL SÖLU
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Chevrolet EQUINOX 4WD 2005, ek. 5 þ.
km. Sjálfsk., leðurklæddur. Glertopp-
lúga. Rafm í öllu CD Magasín Glæsileg-
ur 4WD lúxus jepplingur Verð 3.950
þús. Bílalán 2.700 þús.

Ford Econoline 7,3 Powerstroke
5/2001, ek. aðeins 75 þ. Sjálfsk, 15
manna hópferðabíll. Vel útbúinn. Verð
2.950 þús. Bílalán 2.350 þús. afb. 45 þ.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

VW GOLF COMFORTLINE, Árgerð 1998.
Ekinn 68 þ.km. þúsund km. Sjálfskiptur
Verð kr. 790.000

BMW 530 TOURING BENSÍN, Árgerð
2001. Ekinn 116 þ.km. þúsund km.
Sjálfskiptur. Verð kr. 3380.000. Ath.
skipti.

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, Ár-
gerð 1996. Ekinn 98 þ.mílur þúsund
km. Sjálfskiptur. Verð kr. 1050.000

M.BENZ E 300 TD CLASSIC, Árgerð
1997. Ekinn 273 þ.km. þúsund km.
Sjálfskiptur. Verð kr. 1390.000.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nýr M.Benz C 180 Kompressor Coupe.
Sjálfskiptur, “16 álfelgur, rafm. rúður,
ABS, ESP, Spólvörn, sjálfvirk loftkæling,
CD spilari, ofl. Til sýnis á staðnum.
Tveggja ára ábyrgð. Þjónustaður af
Ræsi. Verð aðeins 2.990 þúsund.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

MMC Motero 3.5L. V6., 4x4, ek. 22þús.
km., árg. 10/2002, ssk, krókur, álfelgur,
leður, topplúga o.fl. Upplýs. 896-9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Audi A3 1.6., nýskr 01/01., ek 52 þ.km.,
svartur., topplúga., 16” álfelgur., geisla-
spilari o.fl., Ásett 1.590.000.-., Tilboð
1.490.000.-., 8 bílasölur geta verið á
nýja, gríðastóra bílasölusvæðinu við
Klettháls, hannað af E.S. Teiknistofu...
en sniðugt!

Ford Escape., árgerð 2003., ek 63
þ.km., grænn., álfelgur., cruise control
o.fl., Ásett 2.600.000.-., Tilboð
2.490.000.-., 8 bílasölur geta verið á
nýja, gríðastóra bílasölusvæðinu við
Klettháls, hannað af E.S. Teiknistofu...
en sniðugt!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Dodge Caravan Sport 3,3l árg. 2002 ek.
93 þ. m. Sk. ‘06. Gullfallegur bíll, raf-
magn, sjálfsk., cc, ofl. Verð aðeins 1950
þ. Bein sala. Uppl. í síma 893 0313, Sig-
urður.

Ford Excursion LTD , árg 2001, ekinn
106þ, einn með öllu, Disel turbo, leður,
8 manna, verð 3990þ uppl í 892 1116
& 892 5005.

Audi A6 árg 2003 ekinn 4þ einn með
öllu 4x4, 3.0 , leður, topplúga, bos-
ehljómk, uppl í 892 1116 & 892 5005

Ford Taurus Se 3.0, árg. 2001, ekinn 81
þ. sjálfsk., álfelgur, rafm. í rúðum,
central, Abs, V 1.190 þ. Uppl. í s. 892
1116 & 892 5005.

Subaru Outback árg 2003, ekinn 17þ,
mjög vel með farinn, v 2450þ uppl í
892 1116 & 892 5005

Eigum nokkur hjólhýsi frá USA 25 feta
til 30 feta frábærlega útbúinn verð frá
2millj til 2.7 millj uppl í 892 1116 og
892 5005

Mercedes Benz E 500 , árg 2003, ekinn
10þ km, silfur litaður, einn með
öllu.loftp fjöðrun, v 7400þ uppl í 892
1116 & 892 5005

Renault Laguna, árg 1999, ekinn 162þ,
ABS Álfelgur .verð 700 stgr, góður bíll
uppl í síma 892 1116 og 8925005

Rexton Rx 290, árgerð 2002. Ek 62
þús., 33” breyttur. Turbo Disel. Verð
3.850 þús. Uppl í s 892 1116 & 892
5005

Til sölu VW Golf 1.6 árg. ‘99, steingrár
álfelgur, CD o.fl. Uppl. í síma 863 6666.

Bens E-240 árg. ‘98, ekinn 124 þús.,
ssk., sóllúga ofl., gott eintak. Verð 1700
þús. stgr. S. 862 1107.

Rauð Toyota Carina E til sölu. Þarfnast
smá lagfæringa. S. 861 2071.

Ford Mondego station árg ‘97. Góður
bíll. Ath. get tekið tveggja pósta bílalyftu
uppí. Uppl. í s. 899 7188.

Tveir góðir, Golf Grand 1,8 ‘96, v. 295 þ.
Peugeot 406 st.wagon ‘98, 7 manna, v.
495 þ. S. 866 5052.

Tjónabíll, tilboð óskast í Peugeot 306
árg. 2002, ek. 60 þ. Þarfnast lokafrá-
gangs. S. 866 5052.

Góður bíll í toppástandi til sölu. Ekinn
100 þ. Uppl. í síma 664 5512.

Tilboð óskast í Toyota Touring árg. ‘91.
Upplýsingar í síma 895 9424.

Til sölu Subaru 1800, árg ‘86. sk. ‘06,
Góður vinnubíll. Verð 40 þús. Uppl. í s.
845 6007.

VW Golf ‘95 ekinn 100.000. Þarfnast
smá lagfæringar en er vel ökufær. Verð
200 þús. Uppl. í s. 588 2162.

Chrysler neon 96 2,0 ekin 148. Þús 4
dyra. Loftpúðar, sjálfskipt, leður og ABS.
Biluð stýrismaskína önnur fylgir með.
Verð 100þús. Uppl í Síma 894 9717

Renault 19 RN 1400 árg. ‘91. ekinn
139.000. Nýyfirfarinn, skoðun ‘06,
tímareim ofl. Verð 90.000. S. 695 3004.

Daih. Feroza ‘94, ek. 190.000 km. Í
toppformi, en þarfnast fegrunar v/tjóns.
S. 862 3503.

Daihatsu Charade árg. ‘93 sk. ‘06, mjög
gott ástand, 4ra dyra. Verð aðeins 80
þús. S. 661 3548.

Útsala útsala!! H. Accent ‘96, 5d, ssk.,
ek. 120 þ. Volvo 460’’93, ssk. Legacy st.
2,2, 5 g. V. 110 þ. Allir nýsk. S. 844 6609
og 552 3404.

Til sölu VW Golf ‘97, ekinn 110 þús. Ný
tímareim, nýtt púst. Verð 250 þús. Sími
896 2520 & 587 4738.

Toyota Touring ‘91 model. Nýsk. ‘06, ek.
248 þús. Uppl. í s. 863 3243.

Til sölu Honda Civic ‘96 1400, sjálfskipt-
ur, þarfnast lagfæringa, sk. ‘06. Verð
200-250 þ. stgr. Uppl. í síma 840 6104
& 421 5752 á kvöldin.

Aftur til sölu Pajero ek. 70 þús. Fæst á
50 þús., bíllinn er ryðgaður. Sími 899
0029.

Fiat Punto til sölu árgerð ‘95 ek. 90.881.
Þarfnast lagfæringar en ökufær. Verð kr.
70 þús. Upplýsingar í síma 693 4492.

Toyota Carina II árg. ‘90, ek. 198 þ. km,
ssk., skoðaður til júlí ‘06. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 840 3250.

Tilboð Tilboð
Opel Corsa árg. ‘98, ek. 145 þús., sk.
‘06. Listaverð 350 þ. Tilboð 195 þús. S.
659 9696.

Mazda 323 árg. ‘87 haback, 4ra dyra,
ssk. Sk. ‘06 ekinn 117.000. Verð tilboð.
Sími 664 8307.

Izusu Double Cab árg. ‘92 5 manna,
Verð 100 þús. Uppl. í síma 868 0743.

Til sölu Toyota Carina E árg. ‘94, ek. 180
þús., nýsk. ‘06. Flottar græjur og falleg-
ur bíll. Uppl. í s. 899 0117.

Til sölu Subaru Impresa Sedan 2L. ‘96
árg., ek. 215 þús., nýsk. Uppl. í s. 891
8970.

Renault Megane Scenic 8/97, sjálfskipt-
ur, ekinn 139 þ. km. Frábær fjölnota
fjölskyldubíll. Verð 390 þ. staðgreitt.
Uppl. í síma 664 8363.

MMC Galant 2000 GLSi 4ra d., ssk., árg.
5/’98, ek. 150 þ. Álf., CD-spilari. Gullfal-
legur bíll. Nýskoðaður, sumar og vetrar-
dekk. Áhv. 670 þ. til 38 mán. 25 þ. á
mán. Verð 850 þús. Uppl. í síma 487
5838 & 892 5837.

Subaru Legacy 2.2 árg 1996, ekinn
145þ km, ssk, álfelgur verð 550 þ S.
892 1116 & 892 5005

Toyota Corolla ‘99 1600 Terra, skoðað-
ur. Verð 600.000. S 696 3744.

Subaru Impreza GL. árg 11/2000, sjálf-
skiptur, ekinn 93 þús. km, abs, álfelgur,
dráttarkr., þjófavörn og fjarstart, spoiler.
Snyrtilegur og góður bíll. Verð 970 þús.
Áhvílandi 600 þús. 22 þús. á mán. Nán-
ari uppl í síma 517 0000.

7 manna MMC Space Wagon árg. ‘97,
ek. 120 þús. 5 d. 5. g. Grænn. Dr.kr. 15”
D. S. 867 9247.

Til sölu 7 manna Voyager ‘96, ekinn
160 þús. Verð 600 þús. Sími 663 2629.

Tilboð
Nissan Almera 1,4 7/ ‘00, silfurgrá. Ek.
91 þús. sumar+vetrard. á felgum, CD.
Nýsk. ‘06. Ásett verð 610 þús. Tilboð
560 þús. Engin skipti. S. 660 1573 &
561 7331.

Toyota Corolla 1,4 VVTI. Árg. ‘01. ek. 73
þ. 5 dyra, silfurgrár. Verð 940 þ. Tilboð
840 þ. Stgr. S. 691 9374.

Volvo S40 ‘97 til sölu gegn yfirt. á láni.
Ek. 118 þús. Vindskeið, 6 diska cd,
krómfelgur, heilsársd.,nýsko. Uppl. í s.
856 0075.

Dodge Caravan árg. ‘01, 7 manna. Mjög
sanngjarnt verð 1.490 þús. Áhv. 850
þús. Uppl. í síma 861 1020 & 861 9190.

VW Passat árg. 2000, 1600, beinsk., ek.
62 þús. km. Bein sala. Uppl. í s. 555
0595 og 868 1514.

Volvo S80 árg. 2000. Ekinn 89.500 km.
Verð aðeins 1.790.000 kr. Uppl. í s. 899
3960.

Til sölu Land Rover Freelander árg. ‘00.
Ekinn 100 þús. 5 gíra, bensín. Verð
1.130 þús. Uppl. í síma 694 8373.

M Benz C 320 árg 2003 ekinn 9þ km
Leður, álfelgur, Topplúga, einn með öllu
verð 4600þ. 892 1116 & 892 5005

M Benz ML 55 AMG árg 2001 ekinn
44þ km, Navi, harman Kardon, 18”
álfelgur , Topplúga, einn með öllu, verð
5200 þ. s. 892 1116 6 892 5005

Volvo S80 2,9 - 6 cl Turbo, Executive ed-
ition, ‘02. Leður s., loftk., sóllúga, akst-
urstölva. Eðalvagn með öllu. S. 849
7216.

Óska eftir VW Golf, 4ra dyra. í góðu
ástandi, ekki dýrari en 250 þús. Uppl. í
s. 895 5355.

Toyota Avensis eða Toyota Corolla árg.
2002-2004 óskast í skiptum fyrir VW
Passast 1800 árg. ‘98, 5 gíra, ek. 88 þús.
Millgjöf stgr. Uppl. í s. 897 9938.

Óska eftir Bjöllu nýju týpunni. Uppl. í
síma 868 1451.

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Kawasaki 1000cc police lítur út 
sem nýtt v.490þ

Opnunartími:
mán - fös kl 10-18 • lau kl 11-16

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Bílakjarninn • Breiðhöfða

Toyota avensis 1600 5gira 9/98 ek
138þ.km s+v dekk einn eigandi v.780þ

VW touareg v-8

Vorum að opna á nýjum stað og vantar bíla á staðinn og á
skrá. Bjartur innisalur, frábært útipláss og mikil sala, erum

við Breiðhöfða. Tökum vel á móti þér og kappkostum að
veita góða þjónustu.

Toyota avensis 3/2002 1800 ssk,ek
57þ.km v.1.390þ áhv 700þ

Isuzu trooper 2.6 bensin árg 1992 , 
7 manna, 5 gira v.290þ

Masda 323 glxi 1500 9/98 ek 85þ.km
5gira v.770þ áhv 280þ

BÍLAR TIL SÖLU
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Til sölu Suzuki Vitara 1,6. Skrd 06/’00
ek. 70 þ. 35” breyttur og nýskoðaður.
Ásett verð hjá umboði 1.150.000 fæst á
tilboði fyrir 890.000. Uppl. í s. 822
2188. Ath. skipti fyrir ódýrari.

Jeep Grand Cherokee LTD Overland árg.
‘02 4.7L, ek. 26 þús. km. Einn með öllu
- sem nýr. Verð 3480 þús. Uppl. í s. 820
1777.

Nissan Patrol SE+ árg. ‘99 ek. 87 þús.
km. 38” breyttur, læst drif á framan, ný
dekk og álfelgur, auka tankur, loftdæla
3”púst, sími talstöð og fl. Vel með far-
inn, einn eigandi. Uppl.í s. 892 6827 &
567 1231.

M Bens ML 430 árg. 2000, ek. 96 þ. km,
með öllu. Mjög öflugur bíll. Ný dekk.
Nýskoðaður án athugasemda og tekinn
í gegn af Ræsi. Mjög gott verð
2.800.000. S. 840 9105 (2 eig. frá upp-
hafi). Skipti athugandi.

Honda CRV Nýskr. 06.06.’01 ek. 60 þús.,
leður, þjónustubók. Mjög vel með far-
inn. Ásett verð 1.890 þús. Uppl. í s. 898
5460.

Toyota Landcruiser LX árg. ‘98, Turbo
Disel, brettakantar, 5 gíra. Ekinn 185
þús. Verð 1.750 þús. Möguleiki á yfir-
töku bílaláns 600 þús Uppl. í síma 860
1180.

Mitsubishi Pajero Dísel, nýskr. 12/90,
ek. 290 þ.kr., 2006 skoðun, heilsárs-
dekk, NMT bílasími o.fl. Verð 200.000.
S. 864 6477.

M. Benz Sprinter 02/’01, ek. 160 þús.
Sprintshift. Verð 2150 þús. Uppl. í s.
892 4312.

Óska eftir kassabíl með lyftu, mætti
þarfnast smá lagfæringar. S. 866 5052.

Ford Transit ‘97. Turbo Diesel 100ha.
15m, 173 þús. km, skoðun ‘06, krókur,
olíufýring, aukamiðstöð, vetrardekk,
keðjur og hljóðkerfi. 790 þús. Sími 894
0602.

Tensa Libesty-MAN ‘98. 26+1, ek. 232
þ. km. Hlaðinn aukabúnaði. Verð 3,3 m.
stgr. S. 893 4246.

Ford Transit 350 2,4 Tdi dísel, árg. 2001,
ekinn 59 þús. Uppl. í síma 863 1321.

VW Karmann Húsbíll 1991, 2,4 TURBO
D. Ekinn 190 þús. Útlit og ástand MJÖG
gott, afturdrifinn. Verð 1870 þús. S. 897
6204.

Ford Econoline E150 1996
8 cyl. 5.8 lítra eða 351 cubic, sjálfskipt-
ur með overdrive, cruise control, upp-
hækkaður toppur, loftkæling, líknar-
belgur bílstjóra megin, ABS bremsur,
hljómtæki fram og aftur í, TV og video,
rafmagn í rúðum og sætum, litað gler,
dráttarbeisli, álfelgur og P235/75/R15
dekk og margt fleira. Glæsilegur bíll.
Uppl. í síma 892 2880.

Benz 309 dísel, árg ‘88.. 5 cyl. nýinnrétt-
aður, ný eldavél, vaskur, miðstöð, pluss-
klæddur. ný skoðaður. V. 700 þ. S 822
4167.

Til sölu Yamaha YZ-125 ‘03 & YZ-250
‘02 mjög góð hjól í góðu standi. S. 899
3525.

Honda VTX 1800C árg 2003 ekið
1100km, hjólið er í sérflokki mikið af
aukahlutum.v 1490þ stgr uppl í s 892
1116 & 892 5005

Suzuki RM 250 árg. ‘04. Lítið notað.
Ásett verð 570 þús. Uppl. í s. 866 0532.

Til sölu Honda VTX 1800c árg. 2004, ek.
7000 míl. Hlaðið aukahlutum. Glæsi-
legt hjól. Verð aðeins 1.190 þús. st.gr.
Uppl. í síma 898 0249.

Krakkamótorhjól
Yamaha PW50 árg. 2004 til sölu. Vel
með farið og fallegt. Fæst á 140 þús.
Uppl. í síma 840 0444.

Suzuki Marauder 800 ‘03, ek. 3600 míl-
ur. Fallegt og gott hjól. Sala eða skipti á
vel með förnum bíl + milligjöf. Uppl. í s.
897 2955.

TOPPHJÓL!!!!!!!
Til sölu Bombardier Baja 650 cc. Árgerð
2004. Kraftmesta hjólið í dag. Sama og
ekkert notað. Tilboð 790 þús. Uppl. í s.
696 1122.

Fjórhjól til sölu Polaris Sportsmann 700
árgerð 2002 lítið notað, með spili og
upphituðum hansföngum verð kr.
650.000. Upplýsingar í síma 690 3031.

ENKA hjólhýsi með hitara, eldavél, ís-
skáp, WC og fortjaldi. Kynningarverð kr.
1.080.000 með VSK.

Nýtt Hjólhýsi Caravelair 6 manna,
hjónarúm, kojur, WC, heitt vatn, sturta,
hljóðlát miðstöð ofl.ofl. ATH! Lán til allt
að 10 ára. 100% S. 899 2177.

Hi lo fellihýsi til sölu. Eitt það fullkomn-
asta og flottasta á landinu með hörðum
hliðum, komið upp með einu handtaki.
Fullbúið ýmsum þægindum. Uppl. í s.
565 1649 og 898 1649.

Palomino Colt árg. ‘99. Með fortjaldi,
svefntjöldum, nýr rafgeymir ofl. Vel með
farið í góðu standi. Verð 580.000. S.
892 0986.

Til sölu Starcraft RT10 fellihýsi árg. ‘05
ónotað með öllu s.s sólarsellu, sóltjaldi,
útieldavél, ísskáp, miðstöð, viftu,
ferðaWC, auka speglar, festingar fyrir
aukaeldsneyti og fl. RT10 er framleitt
sem “OFF ROAD” fellihýsi fyrir jeppa, er
á 15” grófum dekkjum og styrkt sér-
staklega. Verð 1.390 þús stgr. S. 895
4038.

Fellihýsaleiga.
Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Segla-
þjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.

Til sölu Viking 1906 Epic. Nýskráð
28.05.2004. Lítið notað og lítur út sem
nýtt. Uppl. í síma 840 0073.

Coleman Cheyenne fellihýsi, 2004 m/
ísskápi og skyggni. Ónotað. Sími 822
9924.

Til sölu Palomino Colt ‘99 með fortjaldi,
sólarsellu, útvarpi, svefntjöldum. V. 550
þús. S. 892 7558.

Óska eftir vel með förnu Conway Cru-
iser eða Portland fellihýsi með ísskáp
og fortjaldi. Ekki eldra en árgerð ‘94.
Uppl. í s. 896 1875.

Palomino Yearling árg. 2003. Margir
aukahlutir. Vel með farinn og lítið not-
aður. Uppl. í síma 822 5991.

Til sölu fortjald á Palamino Colt ásamt
botni, er sem nýtt. Uppl. í s. 899 7188 &
863 9755.

Til sölu Víking fellihýsi árg. ‘99, lítið not-
að, aðeins tveri eigendur frá upphafi.
Upphækkað. Verð 470 þús. Uppl. í s.
891 8970.

Palamino Colt árg. ‘03, upphækkað
með fortjaldi, svefntjöldum, miðstöð,
rafmagn 220 og 12v, grjótgrind, sólar-
sella, WC, bremsur og fl. Verð 990 þús.
S. 565 1707 & 862 1707.

Ægisvagn ‘04 fylgihlutir: fortjald, sól-
tjald, grasmotta, gashelluborð með 3
hellum. Fæst á góðum kjörum. Sími
864 6493.

Óska eftir tjaldvagni eða fellihýsi í stað-
inn staðinn fyrir Skoda Felicia árg. ‘99.
Uppl. í s. 863 7009.

Ægisvagn ‘97 m/fortj. Lítur mjög vel út.
Aukahl. Verð 300 þ. S. 821 9491 & 564
1260.

Til sölu tjaldvagn. Combi Camp tjald-
vagn, appelsínugulur mjög vel með far-
inn, með fortjaldi, selst á 100.000 kr.
Uppl. í síma 892 7160.

Combi Camp Panda árg. ‘00. Fortjald,
kálfur, vaskborð, gaseldavél með 2 hell-
um, eldhúsborð+4 stólar og ferðakló-
sett. Einn eigandi. Í toppstandi. Verð
450 þús. S. 898 3420.

Ægisvagn ‘01 með fortjaldi, fylgihl.:
geymslukassi að framan, gashitari+
vaskur og hellur og ferðaklósett ofl. V.
400 þús. S. 866 5229 / 840 8054.

Til sölu nýr Camplet Concourt tjaldvagn
með yfirbr., gólfdúk og nefhjóli. Verð
650 þús. Sími 695 1130.

Gamall Combi Camp tjaldvagn á fjöðr-
um. Gott fortjald. Verð 100 þús. stgr.
Uppl. í síma 892 5187.

Til söl Tricano Odysse árg. ‘97, lítur mjög
vel út. S. 692 9080.

Traktorsgrafa óskast
Óska eftir traktorsgröfu á verðbilinu 1
milljón til 1.500 þús. Skoða allt. Uppl. í
s. 820 7090.

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf s. 565
4646 & 660 1700. www.armar.is

Brettatjakkar 2500 kg frábært verð
27.500 án vsk. Partur-Spyrnan-Lyftar-
ar ehf Eldshöfða 10 S. 585 2500.

Gúmmíbátar og Gallar
Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. í s. 6607570
www.gummibatar.net

Quicksilver 380HD
Ásamt 30HP mótor. Rúmlega ársgam-
alt. Verð 330 þús. Sími 896 6366.

Dekkjaútsala
Til sölu mikið magn af dekkjum á felg-
um á 1000 kr. stk. Uppl. í s. 896 8568.

15” stálfelgur og hjólkoppar til sölu.
Corolla v. 25 þús. Opel Astra v. 15 þús.
og M. Bens. v. 10 þús. Uppl. í síma 898
8829.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

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

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laug-
ard. 10-15.

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

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

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

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

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

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

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

Óska eftir hægri framhurð á Daihatsu
Sirion ‘98. Uppl. í síma 898 9303.

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

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

Smart sett í mörgum litum. Verð frá
2490.-. Litla Búðin Akranesi, opið virka
daga 12-18. S. 431 1753 & Secret Mos-
fellsbæ, opið fimmtudaga 18-21 eða
eftir samkomulagi. S. 662 2597. Send-
um í póstkröfu.

Hoppaðu þig í form og
hafðu gaman af því.

Veldu gæðinn öryggisins vegna. Amer-
ísk trampolín. S. 565 0313 & 848 7632.
Trampolinsalan.

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir, dæl-
ur, öryggisbúnaður, bátar, þurrku-

búnaður og margt fleira.
Bátaland, Óseyrarbraut 2 Hafn-
arfirði S. 565 2680, www.bata-

land.is

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

Sendibílar

Jeppar



15
SMÁAUGLÝSINGAR

30% ÓDÝRARA Í LJÓS!
Höfum tekið upp sumarverðskránna
sem er 30% lægri en á veturna.
Stjörnusól, Fjarðargötu 17, s. 555 7272.

Nú er tækifærið! 60% af öllu. Öðruvísi
gjafarvara sem talað er um. Vaxtalausar
léttgreiðslur. Sigurstjarnan, S. 588
4545. Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18
virka daga og 11-15 laugardaga.

Ódýrir Ódýrir!
Rafmagnshitaðir nuddpottar, ný send-
ing komin, seinasta seldist upp strax, al-
vöru nuddpottar með 3ja ára verk-
smiðjuábyrgð, Verð frá 450 þ. Hringdu
núna í s. 699 8195 og 660 6091.

Ótrúlegt verð t.d. stakir jakkar kr. 2.000.
Buxur 1.000. Lagersala, Auðbrekku 1.
Opið 12-18. S. 564 3477, Jóna.

Til sölu nýr SKY + móttakari með
áskriftarkorti. Gott verð. Uppl. í síma
820 3712.

Ísskápur 162 cm m/sér frysti á 12 þ.,
142 cm á 10 þ., 118 cm á 8 þ. Frysti-
skápur á 10 þ. Eldavél á 5 þ. Hjólabretti
á 3 þ. Einnig varahlutir í ýmsa bíla og
mikið af dekkjum á felgum á 1 þ.stk. S.
896 8568.

Óska eftir að kaupa notaða geisldiska,
vínylplötur og fleira slíkt. Uppl. í s. 849
7993.

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensás-
vegi 12 sími 553 3050.

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

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

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

Heimasíða: vidur.is
Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, vatnsklæðning, panill og
gluggaefni.Verð frá 270.-kr lengdarmet-
ir. Sími 561 1122 / 660 0230

Límtré. Gott úrval af gæðalímtré: Eik,
Beyki, Mahony, Hnota, Hlynur, Birki,
Kirsuber, Askur, Tekk. Þykktir 19-42mm.
Efnissalan. S. 554 5400.

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

Vorum að taka upp nýjar vörur. Mikið
úrval og gott verð. Opið frá 10-18 virka
daga. ATH lokað á laugardögum í sum-
ar. H-Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554
5800.

Espadrillurnar eru komnar. 11 litir
stærðir 35-41, kr. 990. Einnig með
háum hæl kr. 2500. Hókus Pókus
Laugavegi 69 S. 551 7955.

www.sjostong.is skemmtiferðir. Sími
898 3300.

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

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

Get tekið að mér þrif í heimahúsum.
Uppl. í síma 868 7225 Jóhanna.

Garðsláttur, klippingar og önnur garð-
vinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

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

Vorfáni - Hellulagnir
Varmalagnir og drenlagnir ásamt
tengingum. Tiltekt í görðum og

önnur verk.
S. 892 9141 eða 861 9142.

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, klippum/fellum tré,

hreinsum beð, eitrum tré og tún-
fífla, þökuleggjum, og margt margt

fleira. Gerum góð tilboð. Síminn
alltaf opin.

Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur

s. 868 2667

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi

Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR
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Rás 1+2

18-34 ára konur allt landið

Fjörið er hjá okkur
Kaffi Akureyri 

Þelamörk 
heit sundlaug

Engin vandræði, 
Weber.

Weber, 
grillin sem endast.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn

Garðplöntuútsala.
Blómaval.

Útsala, Euroskór, 
Firði Hafnarfirði

Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Útsala, 
Skóbúðin Mjódd

Gagnaeyðing í 
Skútuvogi 13
Sími 568-9095
Gagnaeyðing.is

Verslunarmannahelgin
framundan, hafðu tímann
fyrir þér og komdu í
Ámuna núna.

Ríta útsala, Ríta Eddufelli, 
Ríta Bæjarlind

Frábær hádegistilboð. 
Grillhúsið-Tryggvagötu.

Lagersala
Lopapeysur í útileguna.
Tinna Auðbrekku_21
Kópavogi

Kíktu á Traffic 
Keflavík.

Rómantík við Ísafjarðar-
djúp.
Reykjanes við djúp.
Sími: 456-4844.

Vapona flugna- og geit-
ungavörurnar
í næstu verslun.

Stórútsala, stórútsala,
Feminin-fashion 
Bæjarlind 12, Kópavogi.

Bílasalan.is 
Seljum notaða bíla.
Sími 533-21-00

Kíktu á svartskinna.is

Þú gætir fengið verðlaun 
fyrir að versla á Akranesi 
á írskum-dögum.

Gratineraður saltfiskréttur,
Salthúsið Grindavík.

Asian express. Asískur
skyndibitastaður.
Smáralind og Strandgötu
Hafnarfirði.
Bragðið er tær snilld

Verslaðu á Akranesi á
írskum-dögum!
Markaðsráð Akraness.

Frábær ending, 
Weber.

Stórirskór.is

Útsalan er í gangi.
IKEA

Tölvur, tölvuviðgerðir. 
Tölvukaup

hamraborgkopavogi.is

salthúsið.is

flutningur.is
575-3000.

Sjónvörpin fást í Expert,
opið allar helgar.

Útsalan í fullum gangi 30
til 80 prósenta afsláttur,
Hagkaup.

Hvalaskoðun og sjóstöng.
Hvalaskoðun, Hauganesi
sími 867-0000

Útsalan hófst í dag.
Caro, Hraunbæ 119

Allar garðplöntur á út-
sölu-20 til 50% afsláttur.
Blómaval.

Yfir 1200 vörutegundir á
útsölu.
IKEA

Boccaccio í kvöld. Erótísk-
ur tónlistarviðburður.
Borgarleikhúsið.

Kvöldkyrrð við Ísafjarðar-
djúp.
Reykjanes við djúp.
Sími: 456-4844

Lagersala
Teppi og ullarvörur í
ferðalagið.
Tinna, Auðbrekku_21
Kópavogi

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Árbæjarsafn fyrir alla fjöl-
skylduna.
Árbæjarsafn.

Rýmum fyrir nýjum vör-
um.
IKEA

Hrein ánægja,
Weber.

Reiðskólinn að fyllast
Komdu með.
Íshestar.is sími 555-7000

Sofðu rótt.
Gistiheimilið Súlur, 
Akureyri.

Þelamörk 
heit sundlaug.

Fjörið er hjá okkur.
Kaffi Akureyri.

Opnum alla virka daga
klukkan 8.
Hársnyrtistofan 
Dalbraut 1

TIL SÖLU



16
SMÁAUGLÝSINGAR

Túnþökusala
Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Trjáplöntur
Til sölu 2ja og 3ja ára birkiplöntur að
Hrafntóftum, 851 Hella, s. 487 5454 og
861 4452. Visa/Euro.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafé-
laga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

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

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

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

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

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

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

Alm. viðhald húsa, málun, múrun, tré-
smiði, flísa- & parketlagnir. Föst tilboð
eða tímavinna. s. 616 1569.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

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

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.

Andrea spámiðill verður í bænum frá 6-
11 júlí. Geri tarot, rúnir og spái í bolla.
uppl. 893-1854 & 564 3356

Alspá 908-6440
Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn
týnda muni. 10-22. Y.Carlsson.

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

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

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

Shapeworks - frábær heilsuárangur.
Upplýsingar og pantanir í síma 661-
8178. www.heilsufrettir.is/elly

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

Herbalife á toppnum í 25 ár!
Shapeworks-Nouri Fusion www.arang-
ur.is s. 586 8786.

Vandaðir ál og tré ferðanuddbekkir á
frábæru kynningarverði. S. 898 3442 &
847 3670 www.pol-is.com

Thalasso therapy.
“Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orku-
gefandi, vökvalosandi og grennandi.
Greifynjan snyrtistofa sími 587-9310.
Hraunbæ 102. opið frá kl 9-20.

www.tarot.is
Tarotnámskeið-Talnaspekinámskeið.
Uppl. og skrán., á vef og s. 553 5381.

Til sölu vel með farinn 3ja sæta Lazyboy
sófi. Tilboð 45 þús. Uppl. í s. 867 9862
& 697 7967.

Til sölu King Cap hjónarúm, 1,83 x 2,13.
3ja ára gamalt, lítið notað. Uppl. í s. 822
4418.

Til sölu svart leðursófaset 3+2+1, einn
sófinn er svoldið lúinn en hinir eru í
fínu lagi. Einnig til sölu hillusystem
hvítt/grátt. Tilboð óskast. Uppl. í s. 567
3067.

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

Hundabúr-Hvolpagrindur
Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laug-
ard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Til sölu fallegir Stóra-Dan hvolpar á
góðu verði. Upplýsingar í síma 892
8028.

Kettlingar fást gefins á góð heimili, 8
vikna og kassavanir. Uppl. í síma 662
1736 eftir kl. 12 á daginn.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nán-
ari uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Ódýrt í sólina á Portúgal. Stórglæsilegt
raðhús á besta stað í Portúgal fæst leigt
dagana 20-27 júlí. Ásamt flugi. Nánar á
www.flass.net

Fjölskylduparadís
Stór og góð aðstaða fyrir tjöld, fellihýsi,
húsbíla og hjólhýsi. Sundlaug, veiði,
strandblak og fótbolti. Gisting og veit-
ingar. FRÍTT í sund fyrir dvalargesti. Hót-
el Eldborg, Snæfellsnesi www.hoteleld-
borg.is & s. 435 6602.

Sumarfrí við Eyjafjörð. Allt sem til þarf í
gott sumarfrí: Gisting - grill - hestar -
reiðhjól - kanó - golf - sund - hvalaskoð-
un - veiði - gönguferðir - nálægð við
vinsæla ferðamannastaði. Gistiheimilið
Árgerði við Dalvík. Sími 555 4212 og
862 2109 www.argerdi.com

Besta varðveitta leyndar-
málið.

Verið velkomin að Reykhólum. Jóns-
búð, sími 434 7890.

Browning á Íslandi! Sjóbúðin á Akureyri
s. 462 6120, sjá www.sjobudin.is

www.sportvorugerdin.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ferðaþjónusta

Ferðalög

Ýmislegt

Dýrahald

Fatnaður

Húsgögn

Námskeið

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Iðnaður

Spádómar

Dulspeki-heilun

Tölvur

Stífluþjónusta

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím. Mikið lita-
úrval. Þvoum og blöndum efnin eft-
ir óskum viðskiptavina. Flytjum efn-

in á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari

Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnar-
firði sími: 553 2500 - 898 3995.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Bókhald

TIL SÖLU

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330. 
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 

Á virkum dögum: 
101-13 Laugavegur 

Snorrabraut 
101-14 Hverfisgata 
101-21 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hringbraut 
Ljósvallagata 
Ásvallagata 

101-23 Marargata 
Unnarstígur 
Öldugata 

101-29 Fossagata 
Hörpugata 
Reykjavíkurvegur 
Skerplugata 
Þjórsárgata 
Þorragata 

101-44 Bræðraborgarstígur 
Drafnarstígur 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-49 Aðalstræti 
Lækjargata 
Pósthússtræti 
Tryggvagata 

104-14 Drekavogur 
Hlunnavogur 
Njörvasund 
Sigluvogur 

105-04 Háteigsvegur 
105-07 Flókagata 
105-18 Barmahlíð 

Miklabraut 
107-01 Hringbraut 
107-02 Reynimelur 
107-06 Grenimelur 
107-07 Birkimelur 

Reynimelur 
Víðimelur 

107-08 Tómasarhagi 
107-10 Dunhagi 

Fálkagata 
Smyrilsvegur 
Þrastargata 

107-26 Grandavegur 
110-03 Hraunbær 
110-17 Urriðakvísl 

Álakvísl 
110-18 Birtingakvísl 

Bleikjukvísl 
Bröndukvísl 
Stangarhylur 

112-03 Krosshamrar 
Leiðhamrar 
Rauðhamrar 

112-36 Bakkastaðir 
113-08 Gvendargeisli 
113-09 Grænlandsleið 

Jónsgeisli 
170-02 Lambastaðabraut 

Nesvegur 
Tjarnarból 
Tjarnarstígur 

200-17 Hjallabrekka 
Nýbýlavegur 

200-58 Auðbrekka 
210-01 Haukanes 

Þrastanes 
210-04 Kríunes 

Súlunes 
Þernunes 

210-28 Garðatorg 
Heiðarlund 
Hofslundur 
Kirkjulundur 

210-30 Hlíðarbyggð 
Lyngmóar 

240-06 Arnarhraun 
Borgarhraun 
Leynisbraut 
Leynisbrún 
Staðarhraun 

270-22 Reykjabyggð 
Reykjamelur 

800-14 Engjavegur 
Hjarðarholt 
Réttarholt 
Stekkholt 
Vallholt 
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Sjóstangaveiði og hvalaskoðun. Tilvalið
fyrir vinahópa eða vinnufélaga. Farið frá
Reykjavíkurhöfn. Duus Tours. S. 898
9511.

Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.

Nýjar stórglæsilegar leiguíbúðir með
öllum helstu heimilstækjum. Langtíma-
leiga. 3ja herbergja í Hafnarfirði. Sjá
heimasíðu Átthaga ehf. www.atthagar.is

Til leigu lítil einstaklingsíbúð á Víðimel.
Laus. Fyrirspurnir í síma 822 5410 eða
baldur@netland.is

2ja herb. íbúð á 108 til leigu, sérinn-
gangur, fyrir par eða einstakling. Ein-
göngu reyklausir, skilvísir leigendur
koma til greina. Sími 581 4970 & 893
3396.

Íbúð til leigu
2ja herb. íbúð í Efstahjalla í Kópavogi til
leigu. Laus strax. Uppl. í síma 899 3568
& 897 8450.

Læknisfjölskyldu í Noregi bráðvantar
3ja-5 herb. íbúð, raðhús eða einb.h. frá
ca. ág.-sept. í 8-12 mán. í Garðabæ,
Hafnarfirði eða Kópavogi. Sími 0047-
64879525, Gsm 0047-92298273 Email
drgudrun@onlin.no

Par sem lokið hefur iðn-og háskóla-
námi óskar eftir 3-4 herb. íbúð í RVK á
sv. 101, 105 eða 107 frá 1. ágúst. Uppl.
í s. 847 5404 / 696 8976.

Tvítugur einstaklingur óskar eftir her-
bergi eða stúdíóíbúð. Uppl. í s. 823
6596.

Par vantar 2ja-3ja herb. íbúð. Greiðslu-
geta 80-90 þús. á höfuðb. svæðinu.
Meðmæli geta fylgt. S. 659 8181,
Marjón.

Herbergi eða íbúð óskast til leigu í 3
mánuði fyrir skiptinema á vegum Kenn-
araháskóla Íslands. Uppl. veitir Guðjón í
s. 899 2517 eða 563 3913.

Ungt par óskar eftir 2ja-3ja herb. íbúð
miðsvæðis í Rvk. Reyklaus og reglusöm.
Sigurþóra s. 897 1678.

Alþjóðlegt fyrirtæki óskar eftir íbúð á
höfuðborgarsvæðinu fyrir fram-
kvæmdastjóra í 3-6 mánuði. Þarf að
vera fullbúin húsgögnum. Barnlaus,
reyklaus hjón munu dvelja í íbúðinni á
leigutímanum. Fyrirframgreiðsla í boði
fyrir rétta eign. Tilboð sendist á
info@smartentgroup.com eða í síma
+1310.666.7340.

80 til 90 fm íbúð annað hvort á jarð-
hæð eða í lyftu húsi óskast til langtíma-
leigu á Rvk. svæðinu af eldri hjónum.
Árs fyrirfram greiðsla. Uppl. í s. 892
4627 & 567 4835.

Fertugur karlmaður óskar eftir íbúð.
Góðri umgengni og skilvísum greiðsl-
um heitið. Uppl. í s. 699 5643.

Óska eftir 2ja herbergja íbúð miðsvæð-
is í Rvk frá 10. ágúst. Með langtímaleigu
í huga. Erum reyklaus og reglusöm.
Greiðslugeta 50-65 þús. Uppl. í síma
847 0324.

Óska eftir 2ja herb. eða stúdíóíbúð á
leigu fyrir ca 40 þús. á höfuðborgarsv.
sem fyrst eða um næstu mánaðarmót.
Uppl. í s. 660 2695.

Þarftu að láta passa íbúðina þína (og
húsdýrið) meðan þú ert í sumarleyfi?
Óska eftir íbúð í Reykjavík frá ca. 17. júlí
til 15. ágúst, eða part af því tímabili.
Leigugreiðsla eða leiguskipti á Akureyri
koma einnig til greina. S. 897 1244.

Bjálkahús 23 og 37 m2 + 15m2 svefn-
loft. Ódýr, einföld og fljótleg í uppsetn-
ingu. Uppl. Altækni s/f 869-9007
Heimasíða www.bjalkahus.com

Til leigu verslunar/skrifstofuhúsnæði að
Súðarvogi 7 Rvk. Húsnæðið sem er 50
fm. er nýstandsett, bjart með stórum
gluggum, flísalagt gólf, til afhendingar
fljótlega. Upplýsingar veitir Hlynur í
síma 824 3040.

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

Papinos Pizza.
Hafnarfirði. Óskum eftir hressu og dug-
legu starfsfólki. Umsóknareyðublöð á
staðnum Reykjavíkurvegi 62, Hafnar-
firði.

Leitum eftir röskum bílstjóra til út-
keyrslu fyrir þvottahúsið okkar. Þarf að
vera áreiðanlegur, stundvís og geta
unnið sjálfstætt. Uppl. í s. 581 4000 og
www.solarservice.org

Múrarar
Vantar múrara sem geta unnið sjálf-
stætt við útimúrverk, innimúrverk og
flísalagnir. Uppl. í s. 896 6614.

Sumarvinnna
Óskum eftir duglegu fólki í garðvinnu.
Aldur 15-20 ára. Umsóknir á www.gar-
dlist.is.

Háseta vantar á 200 tonna dragnótar-
bát sem keyrður út frá Vestfj. Uppl. í s.
847 3850.

Myndu aukatekjur upp á nokkur hund-
ruð þúsund breyta einhverju fyrir þig?
Uppl. í síma 662 0891 fyrir kl. 17 og eft-
ir kl. 21.

Atvinna vesturbær
Starfskraftur óskast við fatahreinsun.
Þarf að vera vön að strauja, engin há-
marksaldur. Uppl. á staðnum. Hraði
Fatahreinsun Ægisíðu 115. S. 552 4900.

Bón og þvottur
Óskum eftir vönum starfsmönnum á
bónstöð hjá Bílkó. Góð laun fyrir gott
fólk. Frekari upplýsingar um stöðuna
gefur Guðni í s. 660 0560.

Óska eftir fólki í afgreiðslustörf í bakarí
í Hafnarfirði. Reglusemi og reykleysi
skilyrði. Uppl. í s. 895 8192 milli 8-17.

Bakarí
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í
bakarí í Breiðholti hálfan daginn og
aðra hvora helgi, ekki yngri 20 ára, helst
reyklaus. Uppl. í s. 820 7370.

Starfskraftur óskast. Óskum eftir að
ráða lipran og góðan mann í sumar-
afleysingar á smurstöð og eða verk-
stæði. Möguleiki á fastri vinnu. Nánari
uppl. í síma 895 0020

Duglegur starfskraftur óskast í þrif
(hlutastarf). Kvöldvaktir og morgun-
vaktir og önnur hver helgi. Umsóknir
sendist grhrein@visir.is

Vélstjóra Vantar!
Vélstjóra vantar á 60 tonna humarbát
sem rær frá Suðurnesjum, vél 250kw.
Uppl. í s. 861 6840 & 896 5830.

Óska eftir vönum manni í hellulagnir og
aðra garðvinnu. Upplýsingar í síma 861
2295.

Subway-hlutarstarf.
Vantar fólk í vaktavinnu, kvöld og helg-
ar. Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki
með mikla þjónustulund. Lifandi og
skemmtilegur vinnustaður. Hægt er að
sækja um á subway.is og á stöðunum

Starfskraftur óskast
Upplýsingar í Drífa Efnalaug og Þvotta-
hús ehf, Hringbraut 119 Rvk. eða í síma
562 7740.

Mötuneyti
Óskum að ráða starfsmann í mötuneyti
í útibúi KB banka í Garðabæ. Vinnutími
er frá 9.30 - 13.30. Nánari upplýsingar
gefur Jónas Hvannberg á starfsmanna-
sviði KB banka, sími 444 63 76.

Stýrimann og háseta vant-
ar

Stýrimann og háseta vantar á línubát.
Uppl. í síma 863 9357 & 862 2591.

Unglingur óskast í sveit. Svör sendist til
DV, Skaftahlíð 24 eða á smaar@fretta-
bladid.is. merkt “sveit”.

Starfskraft vanan múrverki vantar til
starfa við húsaviðgerðir. Uppl. í síma
616 1569.

Vélstjóra með 365 KW réttindi vantar á
140 tonna dragnótarbát. Upplýsingar í
síma 894 3026, 854 3026 & 894 1638.

Ræsting í Hafnarfirði
Fastráðning Byrjar 8. júlí kl. 9:00 til
10:30 mán. til föstd. S. 533 6020
rosa@raestir.is

Viltu vinna heima? Hafðu samband.
Ragnheiður Ólöf Skaptadóttir
www.heilsufrettir.is/ros

Viðskiptatækifæri

Óskum eftir starfsfólki á
kvöldvaktir !!

Við hjá Skúlason leitum að fólki 18
ára og eldri við úthringingar, fjöl-
breytt og skemmtileg verkefni að

fara að stað. Fast tímakaup og mikil
vinna í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Hafðu samband í síma 575

1500 og leggðu inn umsókn.
Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.

575 1500, www.skulason.is

Leikskólinn Sólborg
auglýsir eftir matráði í eldhús.

Staðan er yfirmannsstaða. Menntun
á sviði matreiðslu og lipurð í sam-

skiptum nauðsynleg.
Upplýsingar veitir leikskólastjóri

í síma 551 5380.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Keflavík
Óskum eftir að leigja góða íbúð
eða einbýlishús í Keflavík í 3-5

mánuði.
Getur greitt leigu fyrirfram.

uppl. í síma 860-0822

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Gifsmót
Vorum að taka upp nýja sendingu

af mótum fyrir gifs. Hestar,
maddonur og fleiri. Yfir 100 gerðir.
Frábært verð. Tilboð í sumar. 1 frír
akríllitur með hverju móti. Seljum
einnig gifs, bæði í stórum og smá-

um einingum.
Glit ehf, Krókhálsi 5 sími 587

5411 www.glit.is

Handavinna

Lífsaugað
Þriðjudagskvöld 22-24

Allt um mat
á föstudögum
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Naustahverfi 
lausar lóðir

Lausar eru til umsóknar: 
17 einbýlishúsalóðir á 1-2 hæð, húsgerðir H1, H2 og E2
10 fjölbýlishúsalóðir á 2-5 hæð, húsgerðir A1, A2, D1 og
D2 
1 raðhúsalóð á 1 hæð, húsgerð F1

Einstaklingum ber að leggja fram greiðslumat frá viður-
kenndri fjármálastofnun á greiðslugetu sinni í húsnæði
að verðmæti allt að 18 milljónum króna.
Lóðirnar verða byggingarhæfar 1. júlí 2006.

Einnig eru lausar til umsóknar:

3 fjölbýlishúslóðir: á 2h. húsg. D1; á 3-5h. húsg. B2; á 8-
12h. húsg. C1
5 raðhúsalóðir á 1h. húsgerðir F2 og F3

Umsækjendur skulu leggja fram staðfestingu viðskipta-
banka á greiðslugetu sinni. Lóðirnar verða byggingar-
hæfar 1. nóvember 2005.

Til að umsókn teljist gild þarf viðkomandi að
vera í skilum við bæjarsjóð.

Umsóknareyðublöð, úthlutunarskilmálar, vinnureglur, gjald-
skrár, skipulags- og byggingarskilmálar og aðrar upplýsingar
liggja frammi á skrifstofu umhverfis-deildar og í þjónustu-
anddyri Geislagötu 9 og einnig á heimasíðu Akureyrarbæjar. 
Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí 2005. 

Umsóknum skal skila í afgreiðslu umhverfisdeildar eða í
þjónustuanddyri Geislagötu 9.

Dregið verður úr þeim umsóknum einbýlishúsa sem upp-
fylla skilyrði úthlutunarreglna og skulu umsækjendur eða
umbjóðendur með vottuð umboð þeirra mæta þriðjudag-
inn 9. ágúst 2005 kl. 13:15 að Geislagötu 9, 3. hæð. 
Einstaklingar eiga forgang í einbýlishúsalóðir. 

Skipulags- og byggingafulltrúi

Vatnsstígur 3b 

OPIÐ HÚS í dag frá kl. 17-19 
Heiti eignar:  
Stærð í fermetrum: 58 - 97,9 fm
Fjöldi herbergja: 2-3 
Tegund eignar: Fjölbýli
Húseign kynnir stórglæsilega 2ja -3 herbergja íbúðirvið miðbæ
Reykjavíkur í nýuppgerðu bakhúsi við Vatnsstíg.

Nánari lýsing eignarinnar: Gengið er inná flísilagða forstofu// sér geymsla innaf forstofu og þvottahús// stofa og eldhús er
ein eining og er með rauðeikarparketi á gólfum, falleg rauðeikareldhúsinnrétting// skemmtilegt svefnherbergi með góðum
skápum og þakglugga, virkilega skemmtileg hönnun// baðherbergi með sturtuklefa.

Baldvin Ómar Magnússon tekur á móti ykkur í dag. Nánari upplýsingar í síma 898-1177

OPIÐ HÚS

LEITUM AÐ 
FORSTÖÐUMANNI

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi
óskar eftir að ráða forstöðumann á heimili fólks
með fötlun í Grindavík. 

Forstöðumaður mun taka þátt í framsæknu þróun-
arstarfi við mótun þjónustunnar og mæta spenn-
andi áskorunum í starfi. Þá mun nýr forstöðumaður
taka þátt í víðtæku samstarfi við aðra stjórnendur
hjá Svæðisskrifstofunni og fá öflugan faglegan
stuðning í starfi. 

Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf. Leitað
er eftir einstaklingi sem hefur góða samstarfs- og
skipulagshæfileika, jákvæðni og drifkraft.

Sjá nánari upplýsingar um starfið á eftirfarandi
heimasíðum:
http://www.smfr.is og http://www.starfatorg.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. júlí 2005.

Íbúðir óskast 
Reykjavikurborg hefur samið við Félagsmálaráðu-
neytið um að taka á móti flóttamönnum frá Kólum-
bíu og fyrrum lýðveldum Júgóslavíu. Vegna komu
flóttamannana til Reykjavíkur óskar Velferðarsvið
Reykjavíkurborgar eftir að taka á leigu 3, 4 og 5 her-
bergja íbúðir á svæði 101, 105 og 108. 

Leigutími er til amk 1 árs frá 1. ágúst næstkomandi. 

Áhugasamir sendi tilboð merkt leiguíbúðir til Velferð-
arsviðs Reykjavíkur, Tryggvagötu 17, (Hafnarhúsið, 3ja
hæð) fyrir 15 júlí næstkomandi. 
Nánari upplýsingar veitir Drífa Kristjánsdóttir verkefn-
isstjóri í síma 411 9000, 
netfang: drifa.kristjansdottir@rvk.is

ATVINNA
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Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Vesturgötu

Opið hús á fimmtudaginn 7. júlí, milli kl 20 og 21

Komið er inn í opið rými með
rúmgóðum skápum. Eldhús er með
ljósri, sprautulakkaðri innréttingu og
nettum borðkrók. Stofa og borðstofa
eru samliggjandi með stórum suður-
gluggum. Tvö rúmgóð herbergi með
góðum fataskápum. Baðherbergi er
með flísum í hólf og gólf, sturtuklefa
og góðu skápaplássi. Beyki parket er á
allri íbúðinni fyrir utan baðherbergi og
allar hurðir eru nýlegar úr hvíttuðum
hlyn.
Sérgeymsla fylgir íbúðinni og þvotta-
herbergi er í sameign. Hérna er um
afar falleg eign að ræða sem vert er
að skoða.

Nánari upplýsingar um eignina gefur sölu-
fulltrúi Fasteignakaupa:

Páll Höskuldsson 
í síma 864 0500

Erna Valsdóttir Löggiltur fasteigna-.skipa- og fyrirtækjasali.

kaupa tekur á móti gestum milli kl. 16-17 í dag. 

Ármúla 15 • sími 515 0500 • fax 515 0509 • www.fasteignakaup.is
fasteignakaup@fasteignakaup.ist

Njálsgata - glæsileg
Vorum að fá í sölu mikið endurnýjaða 83 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýlishúsi í miðbænum. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og tvö rúmgóð her-
bergi. Nýstandsett eldhús með tækjum úr stáli. Gaseldavél. Baðher-
bergið er einnig nýstandsett. Hornbaðkar með nuddi. Mikil lofthæð í íbúð.
Listar í loftum. Dimmer í stofu og herbergjum. Eikarparket og flísar á
gólfum. Glæsileg íbúð í miðborginni sem hefur verið endurnýjuð á
smekklegan hátt.

Verð 19,7 millj.

Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

Breyttur 
opnunartími 
í afgreiðslu
Mán.-mið. 8.00 - 18.00
Fim. og fös. 8.00 - 19.00
Lau. 9.00 - 17.00 og sun. 11.00 - 16

Smáauglýsingasíminn er 550 5000 
og er opinn alla daga frá 8.00 - 22.00

550 5600

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:

Mög góða 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi.
Opin og björt íbúð með 2 til 3 svefnherbergjum. Flísalagt
baðherbergi með þvottaraðstöðu og opnu eldhúsi. Björt og
góð stofa með vestur svölum út af. Góð sameign. Verð
19,8 millj. 
Jón verður á staðnum á milli kl. 17 og 19 

HVASSALEITI 14 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
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Vissir þú ...
… að lengsta ferð sem farin hefur
verið í hjólastól er rúmir 40.075
km og nær yfir fjórar heimsálfur
og 34 lönd? Það var Rick Hansen
sem ók þessa leið í hjólastólnum
sínum árin 1985 til 1987.

… að þyngsti maður sem uppi
hefur verið var Bandaríkjamaður-
inn Jon Brower Minnoch? Þegar
hann var þyngstur var hann 635
kg.

… að elsta tré sem vitað er um var
5.200 ára gamalt? Það stóð í
Nevada í Bandaríkjunum og var
höggvið árið 1963.

… að þéttbýlasta ríki heims er
smáríkið Mónakó? Þar hefur hver
íbúi aðeins 6 ferkílómetra fyrir sig.

… að Mexíkóborg er mengaðasta
borg heims?

… að elsti háskóli heims hefur
starfað óslitið frá árinu 859 eftir
Krist? Það er Karueein-háskólinn í
Fez í Marokkó.

… að níundi hver maður í Suður-
Afríku er smitaður af alnæmi?

… að algengasta dánarorsök
manna er hjartadrep og heilablóð-
fall? 50% dauðsfalla í iðnríkjunum
má rekja til hjarta- og æðasjúk-
dóma.

… að hæsta skilnaðartíðni í heimi
er á Maldíveyjum? Þar eru rúmlega
10 skilnaðir á hverja 1000 íbúa.

… að stærsta jó-jó sem búið hefur
verið til var 3,17 metrar að þver-
máli og vó 407 kg? Því var kastað
úr krana í Bretlandi árið 1993 og
náði að sendast upp fjórum sinn-
um.

Allt um mat
á föstudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
 P

R
E 

28
04

9 
 0

4/
20

05

     

     

    

            

        

        

     

    

    

   

   

        

            



FIMMTUDAGUR 7. júlí 2005

Samningaviðræður um
kaup á félaginu eru sagðar
ganga vel.
Stjórnarformaður Baugs
segir fréttir um að
fjárfestar vilji Baug út
ónákvæmar og frétta um
framhald samstarfsins um
kaupin að vænta á
næstunni.

Hagnaður Somerfield nam tæp-
um 48 milljónum punda, eða um
5,5 milljörðum íslenskra króna,
á fyrri hluta rekstrarársins sem
endar í lok apríl samkvæmt út-
reikningum fréttaveitu Bloom-
berg. Jókst hagnaðurinn um 25
prósent miðað við sömu mánuði
í fyrra þegar hann var 38,2
milljónir punda. 

Eins og komið hefur fram er
Baugur ásamt þremur öðrum
aðilum í samningaviðræðum um
kaup á Somerfield. Samkvæmt
breskum fjölmiðlum hefur verið
óljóst hvort framhald verður á
því samstarfi eftir að Jóni Ás-
geiri Jóhannessyni, forstjóra
Baugs, voru birtar ákærur í
kjölfar lögreglurannsóknar.
Hreinn Loftsson, stjórnarfor-
maður Baugs, segir þessar frétt-
ir ónákvæmar. Frétta er að
vænta um framhald samstarfs-
ins á næstu dögum.

Haft var eftir Steve Back,
forstjóra Somerfield, í Guardian
í gær að viðræður um kaup á
fyrirtækinu gengu vel. Áreiðan-
leikakönnun hefði farið fram en
enn væri óljóst hvort tilboð bær-
ist. Er reiknað með því að það
liggi fyrir í enda júlí.

Undanfarið hefur Somerfield

verið að endurskipuleggja
rekstur sinn með því að selja
óhagkvæmar búðir og endur-
nýja aðrar með það fyrir augum
að auka sölu á tilbúnum réttum
og ferskri matvöru. Haft er eftir
breskum sérfræðingi á Bloom-
berg að rekstrarumhverfi mat-
vörubúða sé mjög erfitt í Bret-
landi.

Í annarri frétt kom fram að
horfur í smásölu í evrulöndun-
um tólf hefði versnað í júní. Fór
vísitalan úr 50,2 í 49,1 og var
mesta svartsýnin meðal ítalskra
stjórnenda smásöluverslana.

-bg

Aukinn hagna›ur
Somerfield

SOMERFIELD-BÚÐ Í BRETLANDI Somerfield
keypti á síðasta ári 114 Safeway-búðir og
rekur samtals 1.308 útibú í Bretlandi.



Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir leik-
kona er mikil fjölskyldumann-
eskja og ætlar að eyða afmælis-
deginum með dóttur sinni og
barnabarni. Undanfarin ár hefur
hún haldið upp á afmæli sitt er-
lendis þar sem dóttir hennar var í
námi í Evrópu. 

„Mér finnst voða gaman að fá
afmælisgjafir,“ segir Lilja Guð-
rún, sem veit þó ekki hvers hún
óskar sér í ár. Hún segir margar
gjafir minnisstæðar, sérstaklega
nokkur hálsmen og hringa. „Ég er
voðalegur fagurkeri,“ segir Lilja
góðlega, „en mér þykir líka af-
skaplega vænt um að fá bara eitt
bros.“

Lilja Guðrún er komin í sum-
arfrí en hún lauk nýverið tökum á
Dýrunum í Hálsaskógi sem kem-
ur út á dvd-diski á næstunni. Þá
lék hún í vor í bíómyndinni
Kvikyndi, með krökkunum úr
Vesturporti, sem verður frum-
sýnd í haust. 

En hvað ætlar hún að gera í
sumarfríinu? „Ég ætla að fara
norður til Akureyrar og vera við-
stödd fæðingu nýs barnabarns,“
segir Lilja Guðrún spennt.
„Stærsta stund sem nokkur getur
átt er að verða amma,“ segir Lilja
sem á eitt barnabarn fyrir. Við
fæðingu þess var hún að æfa fyr-
ir frumsýningu Ástkvenna
Picassos í leikstjórn Hlínar Agn-
arsdóttur. „Ég var gersamlega
ónýt,“ segir Lilja hlæjandi þegar
hún minnist dagsins. Það endaði
með því að hún var rekin upp á
fæðingardeild þar sem hún fékk
dótturdóttur sína nýfædda í fang-
ið.

„Það er ekki hægt að lýsa þess-
ari stund,“ segir hún og er orða
vant yfir þeirri stórkostlegu til-
finningu sem þessu fylgdi. 

Nú verður hún viðstödd fæð-

ingu barnabarns síns og telur að
það verði stærsta afmælisgjöfin. 

Lilja Guðrún er spennt fyrir
næsta leikári. Í haust mun hún
leika í nýju verki eftir Hrund
Ólafsdóttur. Nokkur leynd hvílir
yfir verkinu eins og ávallt þegar
nýtt leikrit er frumsýnt en Lilja
segir verkið spennandi og leik-
stjórann ungan. 

Lilju Guðrúnu þykir vænt um

öll hlutverk sín en þó misjafnlega
mikið eftir því hvað þau voru erf-
ið. „Síðasta hlutverk sem tók á
mig andlega var Marta í Hver er
hræddur við Virginíu Woolf. Ég
hef leikið mörg hlutverk sem
heita Marta, og mér þykir vænt
um þær allar,“ segir Lilja Guðrún
hlæjandi og bætir við að líklega
standi Mörturnar upp úr á leik-
ferlinum. ■
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ARTHUR CONAN DOYLE (1859-1930)
lést þennan dag

LILJA GUÐRÚN ÞORVALDSDÓTTIR LEIKKONA ER 55 ÁRA.

Mörturnar eru minnisstæðar

„Það er gömul meginregla mín að þegar
allt hið mögulega hefur verið útilokað hlýt-

ur það sem eftir verður, hversu ólíklegt sem
það virðist, að vera sannleikurinn.“

Sir Arthur Conan Doyle er höfundur
bókanna um spæjarann Sherlock Holmes

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Sverrir Vilbergsson, Sæunnargötu 9,
Borgarnesi, lést á Landspítala við Hring-
braut miðvikudaginn 22. júní. Útförin
hefur farið fram.

Sveinn Ómar Elíasson, Miðtúni 48,
Reykjavík, lést á heimili sínu laugardag-
inn 2. júlí.

Páll Pétursson húsasmíðameistari, Sól-
heimum 16, áður til heimilis í Árskógum
13, Egilsstöðum, lést á Landspítala við
Hringbraut sunnudaginn 3. júlí.

Hjörtur Jónsson, Brjánsstöðum, Gríms-
nesi, lést af slysförum mánudaginn 4.
júlí.

Páll Kristinn Kristófersson, Fríholti 8,
Garði, lést á Landspítalanum mánudag-
inn 4. júlí.

Hildur Björnsdóttir, Tjarnarbóli 2, Sel-
tjarnarnesi, lést á krabbameinslækninga-
deild 11E á Landspítala, Hringbraut
þriðjudaginn 5. júlí.

Þennan dag árið 1985 sigraði Boris Becker
Wimbledon-mótið í tennis. Hann var einungis
sautján ára og varð þar með yngsti sigurvegari
þess móts frá upphafi. Hann var einnig fyrsti
Þjóðverjinn til að hampa titilinum. Becker var al-
veg óþekktur við upphaf móts en vann hug og
hjörtu heimsins þegar hann lyfti silfurbikarnum
yfir höfuð sér.
Boris Becker byrjaði að æfa tennis átta ára gam-
all. Við tólf ára aldur átti íþróttin hug hans allan.
Hann sigraði Wimbledon-mótið einnig árið 1986
og í þriðja sinn árið 1989. Hann hlaut sex stóra
titla á ævinni og árið 1991 var hann efstur á
heimslistanum í tennis. 
Hann hafði ávallt sérstakan stíl sem einkenndist
af kraftmikilli uppgjöf og dramatískum leikflétt-
um. Sá stíll einkenndi tennisheiminn í mörg ár

eftir sigur hans
á Wimbeldon-
mótinu árið
1985 og enn
eimir af hon-
um í dag. 
Becker lagði
atvinnuskóna á
hilluna árið
1999 eftir að
hann tapaði í
fjórðu lotu á
Wimbledon-
móti. Hins veg-
ar hefur hann
verið tíðræddur á síðum slúðurblaða vegna ým-
issa hneykslismála. 

7. JÚLÍ 1985

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1852 Samkvæmt bókum Arthur

Conan Doyle um Sherlock
Holmes, fæddist doktor
Watson þennan dag. Höf-
undurinn sjálfur lést þenn-
an dag árið 1930.

1915 Konur halda hátíðarfund á
Austurvelli við setningu Al-
þingis til að fanga kosn-
ingarétti sem þær fengu
19. júní. Saman dag stofna
konur Landspítalasjóð Ís-
lands.

1941 Bandaríkjaher kemur til
landsins og annast vernd
landsins til stríðsloka.

1942 Himmler ákveður að hefja
læknisrannsóknir á föngum
í Auschwitz-útrýmingar-
búðunum.

1978 Breskir loftfimleikamenn
aka vélhjóli á línu sem
strengd er milli turns Iðn-
skóla Reykjavíkur og Hall-
grímskirkju.

Boris Becker sigrar á Wimbledon

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Þóra Guðlaug Þorsteinsdóttir
Lokastíg 18, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum fimmtudaginn 30. júní, verður jarð-
sungin frá Hallgrímskirkju föstudaginn 8. júlí kl. 13.00.

Gunnar Rósmundsson
Lilja Magnúsdóttir Páll Bergsson
Páll Magnússon Jóhanna Rögnvaldsdóttir
Gylfi Gunnarsson Kolbrún Hauksdóttir
Valgerður Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, dóttir, 
tengdamóðir, amma, systir, mágkona og frænka,

Hildur Björnsdóttir
Tjarnarbóli 2, Seltjarnarnesi,

lést þriðjudaginn 5. júlí á Krabbameinslækningadeild 11E á
Landspítala Hringbraut. Jarðarförin auglýst síðar.

Róbert Guðlaugsson
Björn Róbert Ómarsson 
Elín Thelma Róbertsdóttir Reynir Þór Reynisson
Tómas Darri Róbertsson
Anna Hildur Bjönsdóttir
Emilía Mist Reynisdóttir
Elín Kröyer Kristinn Arason
Björn Helgason Guðrún Ólafsdóttir
Díana Björnsdóttir
Lára Björnsdóttir Ólafur Pálsson
Elísa Kristinsdóttir Vilhjálmur Sveinbjörnsson
Gunnar Friðrik Björnsson
Sigurlaug Björnsdóttir Guðmundur Þorleifsson
Ari Kristinsson Margrét Pálsdóttir
Ástríður Kristinsdóttir Vigfús Ingvarsson
Kristrún Kristinsdóttir Sverre Rasch
Sigríður Kristinsdóttir Hallgrímur Helgi Helgason

og aðrir aðstandendur. 

Elskulegur sonur minn, bróðir og mágur,

Sveinn Ómar Elíasson
Miðtúni 48, Reykjavík,

lést á heimili sínu laugardaginn 2. júlí. Útförin verður auglýst síðar.

Alda Ármanna Sveinsdóttir
Jón Júlíus Elíasson  Kristín Þóra Harðardóttir
Margrét Elíasdóttir   Ólafur Sigrtryggsson
Sigurður Þór Elíasson
og systkinabörn. 

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við fráfall og
útför elskulegrar eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður og ömmu,

Margrétar Þórdísar Egilsdóttur
Glerlistakonu, Kambaseli 21, Reykjavík,

Óskar Smári Haraldsson
Haraldur Helgi Óskarsson Anna Fanney Gunnarsdóttir
Brynjar Þór Óskarsson Magdalena Hilmisdóttir
Oddur Jarl Haraldsson.

JAR‹ARFARIR

13.00 Niels J. Hansen húsasmíða-
meistari, Dvergholti 17, Mos-
fellsbæ, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju.

14.00 Guðrún Margrét Arngríms-
dóttir, áður til heimilis að Harð-
angri, verður jarðsungin frá
Glerárkirkju.

AFMÆLI

Helga Thorberg blómasölukona er 55
ára.

Jón Viðar Jónsson, forstöðumaður Leik-
minjasafns Íslands, er 50 ára.

Friðrik Skúlason tölvumaður er 42 ára.

Patrekur Jóhannesson íþróttamaður er
33 ára.

BRÚ‹HJÓN

Gefin voru saman þann 18. júní í Garða-
kirkju, þau Katrín S. Einarsdóttir og
Haukur Garðarsson, af séra Hans Mark-
úsi Hafsteinssyni. Þau eru til heimilis í
Garðabæ.
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LILJA GUÐRÚN Lilja Guðrún ætlar að vera viðstödd fæðingu barnabarns síns í sumar.
Hún segir eina stærstu stund sem nokkur geti átt vera þá að verða amma. 
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allt í matinn á einum stað
www.netto.is • Verð birt með fyrirvara um prentvillur
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verðið er 
ekkert grín

51%
afsláttur

sjáið
verðið...

frábært í 
ferðalagið

1.798kr.kg.

SS Grand Orange lambainnralæri

1.798

njótum lífsins

1. flokkur
stór

30%
afsláttur

30%
Grillhumar

gott með 
salatinu!

jákvætt og skemmtilegt

50%
afsláttur

Borgarnes skólaskinka

50%
Rauðlaukur

9kr.kg.

Samlokuostur

399kr.kg.
Lambasneiðar

399399

Bökunarkartöflur

59kr.kg.59

Florette Salat Caesar 250gr.

199kr.pk.199
Florette Dressing French  Caesar

199kr.stk.199

9

Fetaostur í kryddlegi

239kr.stk.239

Goða frosinn grillsagaður lambaframpartur

399kr.kg.

Kjúklingaleggir

294kr.kg.294

399

frábært í 
ferðalagið

bökunar-
kartöflur frá 

Mallorca

lúlli laukur
biður að 

heilsa!

gott með 
salatinu!
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Heyrst hefur ...
... að forráðamenn og leikmenn
kvennaliðs Vals í Landsbankadeildinni
séu æfir eftir að hafa horft á
myndbandsupptöku af markinu sem
Greta Mjöll Samúelsdóttur, sóknarmaður
Blika, skoraði á lokamínútunni í leik
liðanna á mánudagskvöldið. Þar þykir
sjást greinilega að Greta Mjöll er
rangstæð áður en hún skorar.

sport@frettabladid.is

26

> Við hrósum ...

.... forráðamönnum Keflavíkur í
Landsbankadeild karla, sem voru ekki lengi
að taka til sinna ráða eftir að þeir sáu að

akkilesarhæll liðsins var slök
vörn. Á skömmum tíma hefur
liðið samið við tvo öfluga
miðverði og ætlar félagið
greinilega að halda sér í efri

hluta Landsbanka-
deildarinnar.

Dregi› var í gær í fjór›ungsúrslit í Visa-bikarkeppni karla. Tvö stærstu li›in í
pottinum, FH og Valur, sluppu vi› hvort anna› en Valsmenn fá fla› erfi›a
verkefni a› heimsækja KR í Vesturbæinn á me›an FH tekur á móti ÍA.

Stórleikur í Frostaskjóli

FÓTBOLTI Eins og svo oft áður í bik-
ardráttum var fyrst og fremst
horft til þess að fá heimaleik.
Flestir fyrirliðar liðanna og þjálf-
arar voru sammála um að and-
stæðingurinn skipti minna máli á
þessu stigi keppninnar en heima-
leikjarétturinn þeim mun mikil-
vægari. Þá skiptir einnig máli að
leikirnir í fjórðungsúrslitum
keppninnar verða þeir síðustu sem
fara fram á heimavöllum liðanna,
héðan í frá fara leikirnir fram á
Laugardalsvelli.

Sterkasti heimavöllur landsins
er án efa Kaplakriki í Hafnarfirði
þó svo að FH-ingar virðist vera
jafnsterkir á útivelli. Liðið sem
fékk það miður öfundsverða hlut-
verk að mæta FH í Hafnarfirði eru
Skagamenn, sem hefur oft gengið
betur í deildinni en nú í sumar.

„Já, þetta var nú ekki léttasta
verkefnið sem hægt var að fá,“
sagði Gunnlaugur Jónsson, fyrir-
liði ÍA, eftir útdráttinn. „En ef liðið
ætlar sér bikarmeistaratitilinn
yfir höfuð þarf það að vinna FH
rétt eins og önnur lið. Það var
óheppni að leikurinn færi fram á
þeirra heimavelli en svona er þetta
í bikarnum. Þetta verður vissulega
erfiður veggur að klífa en við ætl-
um okkur sigur í þessum leik og
ekkert annað.“

Þannig er málunum háttað með
flest lið – þau leggja nú allt kapp á
gott gengi í bikarnum þar sem FH
virðist í algerum sérflokki í deild-
inni og aðeins Valur er í þeirri að-
stöðu að eiga möguleika á að ógna
þeim.

KR er eitt þeirra liða sem hefur
ekki unnið bikarinn síðan 1999.
Þeir mæta nú Völsurum. „Við höf-
um einmitt verið að ræða þetta.
Við ætlum að leggja enn þá meiri
kraft í bikarinn enda verðum við

ekki Íslandsmeistarar í ár. Ég held
að allir sjái það,“ sagði Kristján
Finnbogason fyrirliði KR. 

Í öðrum leikjum tekur 1. deild-
arlið HK á móti Fylki og Fram
mætir ÍBV. eirikurst@frettabladid.is

Fyrirliði Liverpool skiptir um skoðun:

FÓTBOLTI Steven Gerrard olli
miklu fjaðrafoki í fyrradag þeg-
ar hann tjáði Rick Parry, stjórn-
arformanni Liverpool, að hann
vildi fara frá félaginu, en í gær
snerist honum hugur og ákvað
að vera um kyrrt hjá uppeldis-
félagi sínu.

Gerrard sagðist eftir mikla
umhugsun ekki hafa getað hugs-
að sér að fara frá félaginu. „Ég
vil ekki kenna neinum um
hvernig málin þróuðust, en ég
hélt á ákveðnum tímapunkti að
félagið vildi losna
við mig. Það
reyndist því betur
vera mis-
skilningur.
Ég gat á
e n d a n -
u m

ekki hugsað mér að fara frá
Liverpool, vegna þess að mér
þykir vænt um félagið og það
sem félagið stendur fyrir.“

Umboðsmaður Gerrards,
Struan Marshall, hefur einnig
verið mikið í umræðunni, en
talið var að hann væri að leggja
hart að Gerrard að fara frá fé-
laginu. „Ég verð að verja um-
boðsmann minn, því hann hefur
reynst mér afar vel á þessum
tíma og tekið vel í allt sem ég
hef beðið hann um. Hann myndi
aldrei gera eitthvað sem ég
hefði ekki beðið hann um að
gera.“

Gerrard verður launahæsti
leikmaður Liverpool frá upphafi
þegar nýr samningur milli hans
og félagsins tekur gildi. Líklega

verður gengið frá undirskrift
samningsins í dag. -mh

Steven Gerrard ver›ur
áfram hjá Liverpool

Ásgeir Elíasson og stjórn knattspyrnu-
deildar Þróttar komust að þeirri niður-
stöðu í gær að Ásgeir léti af stjórn sem
þjálfari liðsins. Við hans starfi tekur Atli
Eðvaldsson, fyrrverandi þjálfari KR og ís-
lenska landsliðsins, og markar hann
þannig endurkomu sína í íslenska bolt-
ann frá því að hann hætti með íslenska
landsliðið fyrir tveimur árum. Kristinn
Einarsson, formaður Þróttar, sagði við
Fréttablaðið í gær að ástæðan fyrir
þjálfaraskiptunum væri mjög einföld.
„Árangurinn hefur verið lélegur og ekk-
ert gengið.“

„Það er mjög góð tilfinning að vera
kominn í boltann aftur,“ segir Atli sem
stýrði KR-ingum til Íslandsmeistaratitils
árið 1999 og veit því hvað þarf til að
búa til vinningslið. Hann segir að hlut-

irnir hafi gerst hratt í gær. „Þróttur hafði
samband við mig í gær og ég fékk
nokkurra klukkustunda umhugsunar-
frest áður en ég játti,“ segir Atli. „Ég
hlakka mikið til að takast á við þetta
verkefni og markmiðið er sjálfsögðu að
halda liðinu uppi. Ég er í svipaðri stöðu
og Bryan Robson hjá WBA í vetur, hon-
um tókst að bjarga liðinu frá falli. Ef
það tekst hjá mér verð ég mjög sáttur,“
sagði Atli í léttum tón. 

„Ég ætlaði alltaf að snúa aftur í þjálfun-
ina og hafði hugsað um næsta haust í
því sambandi. En svo kemur þetta upp
og mér líst mjög vel á,“ segir Atli sem
gerði samning við Þrótt sem gildir út
leiktíðina. „Ég tek við góðu búi Ásgeirs
og tel mig þekkja nokkuð vel til liðsins.
Þetta er góður hópur leikmanna sem

hafa leikið lengi
saman og þekkja
hvor annan vel. En
hver þjálfari hefur
sínar áherslur og
ég á ekki von á
öðru en að skipu-
lagið muni
eitthvað
breyt-
ast,“
segir
hann.

ATLI EÐVALDSSON SNÝR AFTUR: TEKUR VIÐ LIÐI ÞRÓTTAR Í LANDSBANKADEILDINNI

Landsbankadeild karla:

Svíi kominn
til Keflavíkur
FÓTBOLTI Kenneth Gustavsson,
sænskur knattspyrnumaður, leik-
ur með Keflavík út sumarið í
Landsbankadeildinni. Hann er
væntanlegur til landsins fyrir
helgi en hann getur bæði spilað í
vörn og á miðju. Hann er 22 ára
gamall, er 1,93 á hæð og 90 kg.
Hann er uppalinn í Gautaborg en
hefur einnig verið í herbúðum
Malmö, Lyn og Trelleborg. Um er
að ræða sterkan leikmann en
nokkuð hægan. Hann var hjá Mal-
mö á sama tíma og Kristján Guð-
mundsson, þjálfari Keflavíkur, og
markvörðurinn Ómar Jóhannsson
voru þar.

Eins og kunnugt er hefur
Keflavík einnig fengið Guðmund
Mete til liðsins og hefur hann
skrifað undir samning við félagið
og verður í hópnum í næsta leik.
Þá er sóknarmaður frá Jamaíka,
Sean Fraser, hjá liðinu og verður
til reynslu næstu daga en hann er
22 ára og lék síðast með liði í
heimalandinu.

KR-FH KL. 20 Í KVÖLD.
Fjölskyldustemning
í KR-heimilinu frá 
kl. 18 og fram að leik.

Kvöldverður fyrir alla
fjölskylduna.
Matur 500 krónur 
fyrir fullorðna og 
frítt fyrir börn. 

Kaffiveitingar
í hálfleik.

SKAGAMENN VELKOMNIR 
Í VESTURBÆINN

KR - ÍA KL 20 Í KVÖLD
Dagskrá:
kl. 18.00 Útsending KR-útvarpsins

FM 98,3 hefst 

kl. 18.30 Opið hús fyrir 
KR klúbbinn

- léttar veitingar

Heiðursgestur er 
Ríkharður Jónsson

Kaffiveitingar 
í hálfleik

LH-drykkurinn er gerður 
úr undanrennu sem sýrð 

er með venjulegum 
mjólkursýrugerli, Lacto- 
bacillus helveticus. Hann 

hefur þá eiginleika að 
geta klofið mjólkur- 

prótein í litlar prótein- 
einingar, lífvirk peptíð. 

Þessi peptíð geta hjálpað 
til við stjórn á blóðþrýstingi.

Sjá nánar á 
www.ms.is  

Stjórn á
blóð-

þrýstingi

Náttúruleg hjálp við 

stjórn á blóðþrýstingi
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HVER VINNUR SLAGINN? Það fór létt á með þjálfurum Vals og KR, þeim Willum Þór
Þórssyni og Magnúsi Gylfasyni FRÉTTABLAÐIÐ/E.OL

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

4 5 6 7 8 9   10
Fimmtudagur

JÚLÍ

■ ■ LEIKIR
� 20.00 KR tekur á móti íA í
Landsbankadeild karla í Frostaskjóli.

■ ■ SJÓNVARP
� 16.45 Formúlukvöld á RÚV.

� 18.40 PGA Golf á Sýn.

� 19.10 Stjörnugolf á Sýn.

� 19.40 Landsbankadeildin á Sýn.
Bein útsending frá viðureign KR og ÍA í
Landsbankadeildinni.

� 22.30 Sterkasti maður heims á
Sýn.

� 19.40 Landsbankadeildin á Sýn.
Útsending frá leik KR og ÍA.

STEVEN GERRARD Skrifar að öll-
um líkindum undir fjögurra ára
samning við Liverpool á morgun.

Ólympíuleikarnir 2012:

London var›
fyrir valinu
ÓLYMPÍULEIKAR Mikil fagnaðarlæti
brutust út í London í gær eftir að
tilkynnt var að borgin hefði verið
valin til að halda Ólympíuleikanna
árið 2012. Valið á London þykir
koma nokkuð á óvart þar sem
flestir höfðu spáð því að París
myndi hreppa vinninginn. Aðrir
umsækjendur, Madríd, Moskva og
New York, duttu fyrst út úr kosn-
ingu hundrað meðlima ólympíu-
nefndarinnar sem fram fór í
Singapúr í gær. 

Tony Blair, forsætisráðherra
Englands, lýsti deginum í gær
sem einum þeim þýðingarmesta í
sögu landsins. „Þetta er mikil
lyftistöng fyrir okkar samfélag,“
sagði Blair. 

Talið er að útspil Englendinga
um að senda David Beckham til
Singapúr til að sinna hlutverki
einskonar sendifulltrúa landsins
hafi haft mikið að segja í vali
ólympíunefndarinnar í gær.
Halda sérfræðingar ytra því fram
að Beckham hafi verið eitt besta
útspilið í  „taktískum“ sigri
London í kosningunni í gær. 

Charlton Athletic er sagt vera að
undirbúa 1,5 milljón punda til-

boð í miðjumanninn Lee Bowyer
hjá Newcastle, en hann á ekki
lengur upp á pallborðið hjá stuðn-
ingsmönnum og forráðamönnum
félagsins eftir að hann og félagi
hans Kyeron Dyer slógust hressi-
lega á knattspyrnuvellinum á síð-
ustu leiktíð. Bowyer segist óttast ör-
yggi sitt í borginni og er á því að
fara frá Newcastle.

Ígær slitnaði endanlega upp úr
samningaviðræðum milli Chelsea

og AC Milan um framherjann Hern-
an Crespo og nú er ljóst að hann
þarf að snúa aftur til Chelsea þvert
gegn vilja sínum. Milan hafði fullan
hug á því að kaupa hann eða gera
við hann nýjan lánssamning, en
ekkert verður af því. Félagið keypti
ítalska framherjann Christian Vieri í
gær og því þurfa þeir ekki á öðrum
framherja að halda á næstu leiktíð.

ÚR SPORTINU

Í sama hlutverki og Bryan Robson
> Við fögnum ...

... því að Atli Eðvaldsson skuli
vera kominn aftur í
íslenska boltann. Atli er
skemmtilegur karakter
sem hefur ævinlega lífgað
upp á fótboltasumarið í
öll þau skipti sem hann
hefur tekið þátt í þeim.



10.999kr 14.999kr

Pallas Mud RacerOffroad
Fjöldi gíra: 12
Tegund gíra: Shimano Grip shift
Bremsur: Trektro handbremsa að
framan og aftan

Serval Racer

Princess

Hjól fyrir dömurHjól fyrir herra

Hjól fyrir herra

Puma Cruiser
Ameríski 

draumurinn

Gildir á meðan birgðir endast.

afsláttur af öllum
Prostyle hjólum

10.999kr 14.999kr

Champion Mud RacerGirl
Fjöldi gíra: 12
Tegund gíra: Shimano Grip shift
Bremsur: Trektro handbremsa að
framan og aftan

One Fox

24"hjól 9-12ára

20"hjól 7-9ára20"hjól 7-9ára20"hjól 7-9ára16"hjól 5-7ára

24"hjól 9-12ára24"hjól 9-12ára

Hercules Tigrina Mud Racer

11.999kr

Verð áður 19.999,-

TILBOÐ

10.199kr

Verð áður 16.999,-

TILBOÐ

8.999kr

Verð áður 14.999,-

TILBOÐ

11.999kr

Verð áður 19.999,-

TILBOÐ

10.199kr

Verð áður 16.999,-

TILBOÐ

14.999kr

Verð áður 24.999,-

TILBOÐ

40%

40%

8.999kr

Verð áður 14.999,-

TILBOÐ

40%

16"hjól 5-7ára12"hjól 3-5ára12"hjól 3-5ára

4.799kr

Verð áður 7.999,-

TILBOÐ

40%40%

4.199kr

Verð áður 6.999,-

TILBOÐ

40%

6.599kr

Verð áður 10.999,-

TILBOÐ

12"hjól 3-5ára

40%

40%

6.599kr

Verð áður 10.999,-

TILBOÐ

8.999kr

Verð áður 14.999,-

TILBOÐ

40%

7.799kr

Verð áður 12.999,-

TILBOÐ

40%

7.799kr

Verð áður 12.999,-

TILBOÐ

40%

40%40%

11.999kr

Verð áður 19.999,-

TILBOÐ

40%

40%40%



7. júlí 2005  FIMMTUDAGUR28

Stjórinn hefur ákveðinn rétt

FÓTBOLTI Á þriðjudag í síðustu viku
fékk Pulis símtal frá Gunnari Þór
Gíslasyni, stjórnarformanni
Stoke. „Hann hringdi í mig um
morguninn og tjáði mér að þeir
ætluðu að láta mig fara,“ sagði
Pulis, þegar Fréttablaðið ræddi
við hann skömmu eftir að honum
hafði verið sagt upp. Um hádegi
sama dag hafði brottreksturinn
verið gerður opinber um gjörvall-
ar Bretlandseyjar.

Svo virðist sem að ákvörðunin
um að reka Pulis hafa einvörð-
ungu legið í höndum íslensku
stjórnarmannana, þeirra Gunnars

Þórs, Stefáns Geirs Þórissonar og
Ásgeirs Sigurvinssonar.

Hinir ensku stjórnarmenn fé-
lagsins, Peter Coates, Phil Rawl-
ins og Keith Humphreys, komu af
fjöllum og lýstu því yfir í fjölmiðl-
um daginn eftir að tilkynnt hafði
verið um brottvikningu Pulis að
þeir hefðu ekki einu sinni verið
látnir vita af ætlunum Íslending-
anna.

„Við vorum látnir vita á föstu-
degi að þeir hygðust reka Pulis
strax eftir helgi. Yfir þessa sömu
helgi vorum við látnir vita hver
myndi taka við,“ sagði Rawlins en

komið hefur fram að viðræður við
Hollendinginn Johan Boskamp,
sem var ráðinn stjóri Stoke dag-
inn eftir að Pulis fékk að taka pok-
ann sinn, höfðu hafist um miðjan
júní – tveimur vikum áður en Pul-
is var rekinn. 

Allan þennan tíma hafði Pulis,
ekki frekar en ensku stjórnar-
mennirnir, ekki hugmynd um
hvað var að gerast bak við tjöldin
hjá íslensku stjórnarmönnunum.

„Það var enginn stjórnarfund-
ur haldinn. Þetta var einfaldlega
ákvörðun sem var tekin á Íslandi.
Að mínu mati á stjórnin að koma
saman áður en knattspyrnustjóri
félagsins er rekinn. Að rekja
þjálfarann er ein stærsta ákvörð-

un sem fótboltafélag tekur,“ bætti
Rawlins ósáttur við.

Skilur sjónarmið stjórnarinnar
Pulis hafði verið við stjórnvöl-

inn í 32 mánuði og 131 leik þegar
hann var rekinn. Af þessum leikj-
um hafði Pulis leitt liðið til sigurs
í 47 leikjum, gert 32 jafntefli en
tapað 52 – árangur sem verður að
teljast mjög góður þegar tekið er
tillit til þess takmarkaða fjár-
magns sem Pulis hafði yfir að
ráða. Gefnar ástæður brottrekst-
urins voru þær að Pulis væri ekki
nægilega áfjáður í að fá erlenda
leikmenn til liðsins, eitthvað sem
hann hafði lofað bót á betrun á
þegar hann skrifaði undir nýjan
árs langan samning við Stoke 15.
apríl síðastliðinn.

„Ég naut þess að vera hjá Stoke
og ég tel mig hafa unnið gott
starf,“ segir Pulis. „Við höfum
endað í 11. og 12. sæti á síðustu
tveimur leiktíðum þrátt fyrir að
ég hafi ekki haft neina peninga til
að nota í leikmannakaup. Ég fékk
til mín leikmenn sem voru án
samnings og seldi þá fyrir góðan
pening. Knattspyrnustjóri stend-
ur og fellur með úrslitunum sem
hann nær með liðinu og ég taldi

mig ná góðum úrslitum. Svo auð-
vitað kom þessi uppsögn mér á
óvart. Þetta er mjög svekkjandi.“ 

Er rétt að þú vildir helst ekki fá
til þín leikmenn frá leikmanna-
mörkuðum utan Bretlandseyja?

„Ég vísa því á bug að ég hafi
ekki staðið við loforð um að leita á
erlenda markaði. En það er á mína
ábyrgð sem knattspyrnustjóri að
velja leikmenn sem ég gæti hugs-
að mér að fá til liðsins. Það skipt-
ir máli ekki hvort þeir eru erlend-
ir, frá mars eða tunglinu, þetta er
spurning hvort að knattspyrnu-
stjórinn telji þá nógu góða fyrir
liðið. En ég get skilið sjónarmið
stjórnarinnar, hún er að stórum
hluta skipuð Íslendingum og þeir
vilja hafa liðið alþjóðlegra.“

Stjórinn velur liðið
Pulis hefur legið undir nokk-

urri gagnrýni, og þá helst frá
Magnúsi Kristinssyni, stjórnar-
formanni Stoke Holding – félag-
inu sem skráð er fyrir knatt-
spyrnufélaginu Stoke, fyrir að
nota ekki íslenska leikmenn.
Löngu þekkt er orðið þegar
Tryggvi Guðmundsson og Þórður
Guðjónsson gengu til liðs við
Stoke um síðustu jól, eingöngu
fyrir tilstuðlan íslensku stjórnar-
innar. Báðir voru þeir algjörlega

sveltir tækifærum; Tryggvi
komst aldrei í hóp aðalliðsins á
þeim tveimur mánuðum sem hann
dvaldi hjá Stoke og Þórður spilaði
í nokkrar mínútur frá áramótum

og út tímabilið.
„Stjórnin samdi við þá og ég

kom ekkert þar að máli. Og
einmitt í því fólst vandinn, ég
hafði aldrei séð þá spila og þekkti
ekkert til þeirra. Það var ekkert
leyndarmál að stjórnin vildi hafa
íslenska leikmenn í liðinu og ég
skildi það alveg. Aðalmálið er að
framkvæmdastjórinn á að ráða
því hverja hann velur í liðið sitt.“

Fannst þér íslenska stjórnin
troða þér um tær þegar þeir
sömdu við þessa leikmenn, án
þess að spyrja þig einu sinni álits?

„Þeim er frjálst að segja sitt
álit á hverjir spila hverju sinni en
ég hef alltaf valið besta mögulega
liðið. Ég hef aldrei skilið leikmann
utan liðsins sem ég tel að eigi
heima í því, bara út af því að hann
er íslenskur.“

Og sú staðreynd að stjórnin
fékk þá til liðsins en ekki þú, hafði
það ekkert að segja um að þú spil-
aðir þeim ekki?

„Nei, það hefði ekkert með það
að gera. Málið var að ég vissi ekk-
ert um leikmennina. 

En nú sástu til þeirra á æfing-
um og í leikjum með varaliðinu.
Þórður hefur mikla reynslu frá
ýmsum löndum og spilaði meðal
annars nokkra leiki með Derby í
úrvalsdeildinni á sínum tíma. Hef-
ur hann virkilega ekki það sem
þarf til að komast í hóp hjá 1.
deildarliði um miðja deild?

„Eins og ég sagði, þá er þetta
spurning álit og þekkingu á við-
komandi leikmanni. Þórður stóð

Tony Pulis, fyrrum knattspyrnustjóri Stoke, segir uppsögnina sem hann fékk frá félaginu í síðustu viku
hafa komið sér mjög á óvart. Í samtali við Fréttablaðið vísar hann ástæðum brottrekstursins á bug og
greinir frá þeim vandamálum sem fylgja því að stjórna ensku knattspyrnufélagi frá Íslandi.

Magnús Kristinsson formaður Stoke Holding:

FÓTBOLTI Magnús Kristinsson,
stjórnarformaður Stoke Holding
og helsti fjárhagslegi bakhjarl
félagsins, segir ráðningu Johans
Boskamp marka nýtt upphaf
fyrir Stoke. Nú þegar Pulis er
horfinn á braut kveðst Magnús
glaður setja pening í félagið á
ný, en hann lýsti því yfir nú á
vormánuðunum að hann skyldi
ekki eyða krónu til viðbótar á
meðan Pulis væri við stjórn.
Aukinheldur sagði hann frá því
að Stoke væri versta fjárfesting
sem hann hefði nokkurn tíma
lagt í á lífsleiðinni. 

Nú horfir öðruvísi við. „Það
lá í orðunum á sínum tíma að ég
skyldi breyta afstöðu minni um
leið og Pulis væri farinn. „Nú er
nýtt tímabil að hefjast hjá Stoke
og er félagið í miklum blóma,“
sagði Magnús í samtali við
Fréttablaðið.

„Þeir hlýddu mér og sáu að
það var rétt hjá mér allan tím-
ann að láta Pulis fara. Maðurinn
var bara ekki hæfur til sinna
verka. Hann vann á móti okkur
og nú hafa þeir loksins séð það.
Það segir sína sögu hvernig Pul-
is hagaði sér gagnvart Tryggva
Guðmundssyni. Hann er búinn
að slá í gegn á Íslandi en Pulis
vildi varla svo mikið sem horfa á

hann á æfingum.“ 
Hversu stóran þátt áttir þú í

því að Pulis var rekinn?
„Ég hef ekkert verið að beita

mér í þessu. Ég hef aðeins fylgst
með þessu bak við tjöldin og má
kannski orða það þannig að þeir
hafi ekki treyst sér til að reka

félagið án
mín,“ segir
Magnús og
bætir við að
viðbrögðin við
nýja stjóranum
í Stoke séu
mjög góð. „Ég
held að félagið
komi sterkt út
úr þessum
breytingum,“
segir Magnús.

Þegar Stoke-ævintýrið hófst
fyrir tæpum sex árum áttu Ís-
lendingarnir sér þann draum að
komast í ensku úrvalsdeildina.
Magnús segir að sá draumur lifi
enn þá góðu lífi í dag. „Og við
förum langleiðina með að láta
drauminn rætast á næstu leik-
tíð. Ef ekki nú, þá innan tveggja
ára.“

Þetta eru ansi stór orð?
„Já, og ég stend við þau.“

vignir@frettabladid.is

Draumurinn um úrvals-
deildarsæti lifir gó›u lífi

MAGNÚS
KRISTINSSON

TONY PULIS Kveður Stoke með
söknuð í hjarta og er svekktastur
með að hafa ekki fengið að klára
það sem hann ætlaði sér alltaf
með liðið – að koma því upp í
ensku úrvalsdeildina.

GUNNAR ÞÓR GÍSLASON Hefur verið
stjórnarformaður Stoke allan þann tíma
sem Íslendingar hafa átt meirihlutann í
félaginu.

Ég hef aldrei skilið 
leikmann utan liðs-

ins sem ég tel að eigi heima
í því, bara út af því að hann
er íslenskur.“

,,
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sig mjög vel á æfingum en ég
hafði aldrei séð hann spila áður
en hann kom. Og þegar aðstæður
eru þannig er ekki svo auðvelt að
slá út menn sem eru fyrir í liðinu
og ég gjörþekki alla þeirra styrk-
leika og veikleika.“

Pulis ítrekar að hann hafi ekk-
ert persónulegt á móti íslenskum
leikmönnum og bendir einfald-
lega á feril sinn hjá Stoke máli
sínu til stuðnings. 

„Fólk segir að ég hafi andúð á
íslenskum leikmönnum en það er
fráleitt. Fyrsta árið mitt hjá
Stoke var Brynjar Gunnarsson
lykilmaður í liðinu. Síðan varð
hann samningslaus og við gátum
ekki haldið honum. Sá leikmaður
sem var efst á óskalistanum mín-
um í sumar var Heiðar Helguson.
Hann er Íslendingur. Allir ís-
lenskir leikmenn sem ég hef unn-
ið með hjá Stoke hafa verið frá-
bærir félagar og einstaklega við-
kunnalegir fjölskyldumenn. Þeir
hafa ávallt lagt hart af sér og eru
allir fagmenn út í fingurgóma.“

Vona að liðið komst upp
Pulis ber Gunnari Þór góða

söguna og segir hann, sem og
Magnús Kristinsson, eiga rétt á
því að hafa sína skoðun á því
hvernig félaginu er stjórnað. 

„En sem knattspyrnustjóri
hefurðu einnig ákveðinn rétt,“
bætir Pulis við. Hann segir
stærsta vandamálið hjá Stoke
vera fólgið í þeirri staðreynd að
formaður stjórnarinnar sé bú-

settur í öðru landi.
„Gunnar stjórnar félaginu frá

Íslandi. Það hefur sína kosti en
einnig sína galla. Ég kann mjög
vel við Gunnar, ég hef kynnst
hans yndislegu fjölskyldu og okk-
ar samskipti hafa alltaf verið
mjög góð. Það hefur ekki verið
vandamál að ná sambandi við
hann símleiðis en það er eitthvað
sem mér líkar ekki til lengdar,“
segir Pulis, en bætir því við að sé
vel hægt að reka enskt knatt-
spyrnufélag frá Íslandi.

„En ég neita því ekki að það
væri gott að hafa hann nær félag-
inu. Ég hef verið hjá öðrum fé-
lögum þar sem hægt var að setj-
ast niður með stjórnarformann-
inum eftir leiki og ræða um allt
milli himins og jarðar, um hvaða
leikmenn ætti að kaupa eða selja
o.s.frv. Það gat ég ekki hjá
Stoke.“

Það sem Pulis sér mest eftir á
tíma sínum hjá Stoke er að hafa
ekki fengið að ljúka sínu æðsta
og eina takmarki – að koma Stoke
í ensku úrvalsdeildina. „Þar á lið-
ið heima,“ segir Pulis án þess að
hika. „Það yrði uppselt á alla
heimaleiki liðsins í úrvalsdeild-
inni og þótt ég hafi skilið við liðið
á þennan hátt óska ég félaginu
alls hins besta í framtíðinni. Ég
vona innilega að liðið komist upp
og leiki á meðal þeirra bestu í
hverri viku. Það yrði stórkostlegt
fyrir félagið og ekki síst stuðn-
ingsmennina.“

vignir@frettabladid.is

Keppni allra landsmanna
Frítt á leiki og happdrættispottur
Sextán ára og yngri fá frítt á leiki í Landsbankadeildinni í sumar og lenda 
í happdrættispotti þar sem dregnir verða út 100 glæsilegir vinningar. 
Miðar eru afhentir í útibúum bankans.
1. vinningur: 4 flugmiðar og 4 miðar á leik í Meistaradeild Evrópu. 
Aðrir vinningar: Áritaðar landsliðstreyjur og vandaðir fótboltar. 
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410 4000 |  www.landsbanki.is

VIÐ STYÐJUM ÍSLENSKA
KNATTSPYRNU MEÐ STOLTI

fim. 7. júlí 20:00 KR - ÍA
fös. 8. júlí 20:00 FH - Keflavík
sun. 10. júlí 19:15 ÍBV - Fram
mán. 11. júlí 19:15  KR - Fylkir

NÆSTU LEIKIR LANDSBANKADEILDAR KARLA

Lífsaugað
Þriðjudagskvöld 22-24



7. júlí 2005 FIMMTUDAGUR

Ég heyrði einhvern
tímann frásögn af
konu sem taldi sig
ekki geta verslað á
Laugaveginum. Hún
var orðin svo vön
því að glerdyr

verslana í Kringlunni
og Smáralindinni opn-

uðust sjálfkrafa fyrir hana, að það
var bara gengið á hurðir í miðbæn-
um. Vandamálið var ekki að hún
kynni ekki að opna dyr sjálf, eða
þættist yfir það hafin. Hún átti
bara ekki von á því að þurfa að
standa í slíku þegar hún verslaði.

Oftast tel ég mig vera frjáls-
lynda konu, í þeim skilningi að ég
er opin fyrir því að aðrir séu ekki
með sömu lífsskoðanir og ég. Um

ákveðna hluti reikna ég með að
fólk sé ekki sammála mér í einu og
öllu, eins og um umfang velferðar-
kerfisins eða ágæti femínisma. Það
má segja að þetta séu dyrnar sem
ég veit fyrir fram að ég þarf að
opna sjálf. En stundum geng ég á
hurðir.

Um daginn var ég til dæmis á
öldurhúsi hér í borginni og átti
kurteisislegt spjall við mann sem
stóð við hliðina á mér á barnum.
Það er að segja mér þótti spjallið
kurteisislegt, þar til maðurinn tók
eftir því að bolurinn minn hafði
eitthvað aðeins tosast upp fyrir
buxnastrenginn þannig að sást í
sirka sentimetra af maganum mín-
um. Hljómar kannski ekki vítavert,
en ég er ekki frá því að hann hafi

móðgast við þessa sýn. Ég hafi með
spjalli mínu nefnilega þóst vera
eitthvað sem ég var augljóslega
ekki; tiltölulega siðprúð ung kona.
Svo fékk ég langa skýringu á því að
þetta mætti ég bara ekki. Með því
að sýna þennan hluta líkama míns
væri ég að sýna heiminum eitthvað
sem einungis maðurinn minn ætti
að sjá (og væntanlega ég), annars
væri ég að gefa í skyn að ég væri
einhvers konar gála. 

Ég ákvað að takast á við vanda-
málið með því að gleyma alveg
hversu frjálslynd ég er gagnvart
öðrum skoðunum. Hífði bolinn upp
fyrir nafla, sagðist gera það sem
mér sýndist og hann mætti bara....
Já, það er alltaf gott að sýna þroska
og yfirvegun. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR GEKK Á HURÐ ENN EINU SINNI

Að sjá ekki glerhurðir
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Ferðataskan í sumar

Léttur öllari

Besti 
ferðafélaginn

SÁLIN

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM 
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00 

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00 

FORSALA FÖSTUD. 
FRÁ KL. 13 TIL 17
MIÐAVERÐ V. INNGANG 1900 KR.

NÁNARI UPPLÝSINGAR

FÖSTUD. 08. JÚLÍ ‘05

LAUGARD. 09. JÚLÍ ‘05
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STÓRDANSLEIKUR

DEKK • FÓLKSBÍLADEKK • JEPPADEKK • FÓLKSBÍLADEKK •JEPPADEKK • FÓLKS

LEIÐANDI Í LÆGRA DEKKJAVERÐI

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!

...einfaldlega betri!

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Hundrað bólur! Ég
fæ alltaf þessa
sömu martröð
þegar skólaball

nálgast!

Slappaðu af! Þú
ert bara með
eina! Það sjá

það allir!

Sá sem sagði að maður
ætti aldrei að líta til for-

tíðar var kannski að
hugsa um róluvelli. 

Var þetta dót
alltaf svona

lítið?

Þarna er
beinahrúgan mín. 

Þjónninn þinn gefur þér
bein hvenær sem þú vilt!!
Til hvers ertu að geyma

þessi?!

Til minninga. 

Hæ,
Vala!

Ó, hæ Bíbí, hvað
segirðu gott?

Ég fann þennan frábæra geisladisk
sem er uppfullur af uppskriftum og
hjálplegum ráðleggingum og mér
datt í hug að þú hefðir

not fyrir hann. Vá, takk
fyrir!

Ég bara veit að þetta á eftir
að koma sér vel í

eldhúsinu.

Skrap!

Skrap!

Skrap!



HÓTEL Selfoss föstudaginn 8. júlí • HÖLLIN Vestmannaeyjum laugardaginn 9. júlí



Söngleikurinn Örlagaeggin eftir
Mikhaíl Búlgakov verður frum-
sýndur á Litla Sviðinu í Borgarleik-
húsinu í kvöld klukkan 20. 

Höskuldur Ólafsson, fyrrver-
andi meðlimur Quarashi, semur
leikgerðina upp úr samnefndri smá-
sögu Búlgakovs, ásamt því að semja
tónlistina með Pétri Benediktssyni. 

Sýningin fjallar um það þegar
fuglaflensa geisar í óþekktu landi
og gengur að hænsnastofninum í
landinu dauðum, hungursneyð og
efnahagsleg kreppa vofir yfir en á
sama tíma finnur prófessor nokkur
upp geisla sem hann kallar lífsgeisl-
ann er getur margfaldað frumu-
framleiðslu þeirra lífvera þúsund-
falt sem honum er beint að. Fjöl-
miðlarnir frétta af þessu, stjórn-
málamennirnir blandast inn í málið
til að þjóðnýta geislann og nota
hann til að gera tilraunir á innflutt-
um hænsnaeggjum með vægast
sagt skelfilegum afleiðingum.

„Þetta er sprenghlægilegur harm-
leikur um dauða hænsna og
manna,“ segir Bergur Þór Ingólfs-
son, leikstjóri sýningarinnar.

Meðal leikara í sýningunni eru
Ilmur Kristjánsdóttir, Maríanna
Clara Lúthersdóttir, Ólafur Steinn
Ingunnarson, Esther Talía Casey,
Sólveig Guðmundsdóttir og Aðal-
björg Þóra Árnadóttir. ■
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Næstu helgi, dagana 9. og 10. júlí, verð-
ur önnur tónleikahelgi Sumartónleika í
Skálholtskirkju í ár.
Flytjendur verða annars vegar Sönghóp-
urinn Hljómeyki og hins vegar Nordic
Affect.
Sá fyrrnefndi flytur dagskrá helgaða
verkum Jórunnar Viðar sem er ein af
fimm staðartónskáldum í ár og munu
tónleikarnir hefjast klukkan 15 á laugar-
daginn. Einnig mun Hljómeyki frum-
flytja útsetningu Önnu Þorvaldsdóttur,
sem er úr hópi okkar yngstu tónskálda
og er einnig staðartónskáld í sumar, á
sálminum Heyr þú oss himnum á í
messu helgarinnar kl. 17 á sunnudag-
inn.
Nordic Affect sem skipuð er þeim Karl
Nyhlin chittarone-leikara (hljóðfæri af
lútuætt) og Höllu Steinunni Stefánsdótt-
ur. Þau halda tónleika í Skálholtskirkju

klukkan 17 á laugardaginn og klukkan
15 á sunnudaginn þar sem leikin verður
tónlist frá frumdögum barokksins. 
Frekari upplýsingar um Sumartónleika í

Skálholtskirkju 2005 er að finna á
heimasíðu Sumartónleika, www.sum-
artonleikar.is.

H A F N A R G Ö T U  3 0  -  K E F L A V Í K

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:

4/7, 5/7, 11/7, 12/7, 13/7 kl. 14-18    6/7, 7/7, 8/7, 14/7, 15/7, 17/7, 22/7, 28/7 kl. 14-20
10/7, 17/7 kl. 12-18       LOKAÐ 18/7 - 21/7,  23/7-27/7,  29/7-11/8

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren • Í samstarfi við Á þakinu

Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14, Su 17/7 kl 14

■ ■ TÓNLEIKAR

� 12.00 Kári Þormar á orgeltónleik-
um í Hallgrímskirkju. Tónleikarnir
eru á vegum Sumarkvölds við orgel-
ið. Á efnisskrá Kára eru þrjú verk.
Fyrst heyrist Tokkata eftir Jón Nordal.
Þá heyrist Prelúdía og fúga í D-dúr
eftir Johann Sebastian Bach. Loka-
verk efnisskrárinnar er síðan Pange
lingua eftir franska tónskáldið Naji
Hakim.

� 20.00 Tónlistarhópurinn Gestalæti
heldur tónleika í Iðnó. Fluttar verða
óperuaríur, dúettar og sönglög ásamt
verkum fyrir fiðlu og píanó eftir tón-
skáld eins og Verdi, Bizet, Jón Nordal
og fleiri.

� 22.00 Djassgítarleikarinn Andrés
Þór með tónleika á Pravda Bar
ásamt þeim Scott McLemore á
trommur og Þorgrími Jónssyni á
bassa.

■ ■ SÝNINGAR

� 15.00 Gjörningurinn "Silence is a
rhythm too" eftir gjörningahópinn
Dreammachine í Nýlistasafninu.

■ ■ KVÖLDGÖNGUR

� 20.00 Kvöldganga frá Kvosinni.
Lagt upp frá gamla Geysishúsinu
Aðalstræti 2, Vesturgötumegin. Pétur
H. Ármannsson, deildarstjóri bygg-
ingarlistardeildar Listasafns Reykja-
víkur, leiðir gönguna og segir frá
þekktum og minna þekktum bygg-
ingum Guðjóns Samúelssonar í
Kvosinni og nágrenni. Þá mun Pétur
einnig segja frá byggingum sem ætl-
að var að reisa en urðu ekki að veru-
leika. Gangan tekur um eina klukku-
stund og lýkur við Iðu í Lækjargötu.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

KARL NYHLIN Þau Halla Steinunn Stef-
ánsdóttir fiðluleikari og Karl Nyhlin chitt-
arrone-leikari (hljóðfæri af lútuætt)
mynda Nordic Affect.

Sumartónleikar í Skálholtskirkju

Örlagaeggin frumsýnd

ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR





34 7. júlí 2005 FIMMTUDAGUR

Grilluð smálúða með ofnbökuðu
grænmeti og Primadonna-osti er
uppáhaldsuppskrift Jóhanns
Jónssonar, matreiðslumanns og
eiganda Ostabúðarinnar Skóla-
vörðustíg. Primadonna er hol-
lenskur gouda-ostur, sem búinn
er að eldast vel og fæst í Osta-
búðinni.

„Þetta er léttur og góður rétt-
ur og svo er þetta nokkuð einfalt
og fljótlegt,“ segir Jóhann. „Ég
elda mikið af fiski allan ársins
hring en svona yfir sumartímann
finnst mér langskemmtilegast að
grilla hann.“

Jóhann hefur mikla reynslu af
matargerð enda menntaður í
greininni. Aðspurður hvort hann
sé duglegur að elda heima hjá
sér þá segist hann vera það.
„Maður er meira eða minna að
búa til mat allan daginn svo þetta
er orðið nokkuð auðvelt fyrir
mig.“

Áhuginn kviknaði snemma en
hann var á unglingsaldri þegar
hann fór að prófa sig áfram í eld-
húsinu. Nú hefur hann átt og rek-
ið Ostabúðina Skólavörðustíg í
fimm og hálft ár og hefur mikla
ánægju af. Í búðinni er að sjálf-
sögðu gott úrval ýmissa tegunda
osta en þar er einnig selt alls
kyns sælkeragóðgæti eins og
heitreyktar svartfuglsbringur og
heimalagað paté.

„Það er alltaf fullt hérna í há-
deginu, en við bjóðum upp á létta

rétti milli hálf tólf og hálf þrjú á
daginn. „Við leggjum sérstaka
áherslu á ferskan fisk.“

Jóhann segir ferskt hráefni
jafnframt vera grundvallaratriði
þegar kemur að eldamennsku.
„Það er nauðsynlegt að vera með
fyrsta flokks hráefni í matargerð
og svo er hægt að gera krafta-
verk með góðum hnífum.“

Hvað fiskinn varðar þá segist
Jóhann ekki vera hrifinn af mikl-
um maríneringum eða kryddlög-
um. „Það sem mér finnst best, er
að nota sjávarsalt, nýmulinn pip-
ar og hvítlauk, svo fiskurinn fái
að njóta sín.“

GRILLUÐ SMÁLÚÐA MEÐ OFN-
BÖKUÐU GRÆNMETI OG
PRIMADONNA-OSTI
Smálúða
ólífuolía
hvítlaukur eða engifer

Það er æskilegt að velja þykkari
bita af smálúðunni. Látið smálúð-
una standa í klukkutíma utan
kælis áður en hún er grilluð. 

Hitið grillið vel, penslið það
með olíu og penslið fiskinn á báð-
um hliðum með ólífuolíu. Lækkið
hitann undir grillinu rétt á með-
an fiskurinn er settur á grillið,
því annars er hætt við að hann
brenni. Hækkið hitann svo aftur.
Látið grillast í 2-3 mínútur (fer
eftir stærð bitans). Þá er bitan-
um snúið við og látinn grillast í

aðrar 2-3 mínútur. Penslið með
hvítlauk eða engifer og kryddið
með salt og pipar. 

Athugið að þegar er verið að
grilla fisk að þá er ekki gott að
eiga mikið við hann á grillinu, því
annars er hætta á því að hann
losni allur.

OFNBAKAÐ GRÆNMETI
Fennel; 3 heil stykki, skorin í
fernt
Gulrætur; 6 stykki, skornar í
fernt
Rauðlaukur; 3 stykki, skorinn í
fernt
100 grömm smjör
Salt og pipar
1 msk. sykur
100 g grófmulinn Primadonna-
ostur

Grænmetið er sett í ofnskúffu,
smjörið brætt og því hellt yfir og
kryddað með salti, pipar og sykri.
Bakist í ofni í 45 mínútur til
klukkutíma við 180 gráðum. Gott
er að hræra öðru hverju upp í
grænmetinu. Primadonna er sett
saman við grænmetið eftir eldun í
ofni.

DRESSING
1 dl ólífuolía
3 msk. balsamic
2 msk. hunang
1/2 tsk. grófmulinn rósapipar

Þessu er öllu slegið saman í skál.

Grilluð smálúða 
sælkerans í Ostabúðinni

JÓHANN JÓNSSON Eigandi Ostabúðarinnar við Skólavörðustíg, þar er, auk ostanna, boðið upp á mikið úrval af dýrindis kræsingum.

Gúrkan rifin gróft                          á rifjárni og 
síðan sett í sigti, svolitlu salti stráð yfir og 
farg lagt ofan á (t.d. diskur sem passar í 
sigtið og síðan niðursuðudós eða eitthvað 
annað ofan á). Sett yfir skál og látið standa í 
a.m.k. hálftíma. Gott er að þrýsta farginu 
niður öðru hverju til að pressa sem allra mest 
af safanum úr. Skyr og jógúrt hrært saman í 
skál, hvítlaukurinn pressaður yfir og síðan er 
ólífuolíu, pipar og rifnu gúrkunni hrært 
saman við. 
Smakkað og bragðbætt með meiri pipar og 
salti ef þarf. Kælt dálitla stund og síðan borið 
fram í skál, e.t.v. skreytt með ólífum. Tzatziki 
má hafa sem ídýfu með góðu brauði eða 
sem sósu með ýmsum grilluðum mat, t.d. 
grilluðum fiski eða lambakjöti.

1 íslensk gúrka

salt

100 g hreint skyr, 

hrært

1/2 dós hrein jógúrt

2-4 hvítlauksgeirar, 

eftir smekk

2 msk. ólífuolía

nýmalaður pipar

e.t.v. nokkrar ólífur 

til skreytingar

Fleiri ljúffengar uppskriftir og fróðleikur á www.islenskt.is
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Grísk

Um síðustu áramót
tók ellefti ættliður
Guntrum-fjölskyldun-
ar við vínhúsi þessa
þekkta þýska fram-

leiðenda. Louis Konstantin Guntr-
um hefur starfað við hlið föður
síns, Hans Joachim Louis Guntr-
um, um nokkurra ára bil en hefur
nú alfarið tekið við stjórnar-
taumunum. Víngerðin Weingut
Louis Guntrum var stofnuð 1648
og hafa allir karlar ættarinnar
síðan borið nafnið Louis þótt þeir
feðgar hafi ævinlega verið þekkt-
ir undir hinum skírnarnöfnum
sínum.

Weingut Louis Guntrum hefur
alllengi verið í hópi kunnari vín-
húsa Þýskalands og hér á landi
hafa vín þeirra selst einkar vel,
hvítvínið Riesling Royal Blue t.d.
verið í hópi söluhæstu hvítvína
um langa hríð. Vínið í bláu flösk-
unum sem flestir kannast við, er
höfundarverk Hans Joachim en
undir stjórn hans óx víngerðin
mjög. Hann var óþreytandi að
ferðast um heiminn, kom til að
mynda hingað til Íslands og ferð-
ist um allt landið í stað þess að

stíga einungis niður fæti á höfuð-
borgarsvæðið eins og svo margir
víngerðarmenn sem hingað koma
láta sér nægja. Hans Joachim er
mikill húmoristi og svo virðist
sem Konstantin hafi erft létt skap
föður síns og frjálslega fram-
komu í hinum annars formlega
vínheimi. Konstantin gefur lítið
fyrir snobb í kringum vín, vill
hafa vín sín hrein og bein með
áherslu á gæði á góðu verði. „Ég
vil ekki hafa hlutina of flókna og
það er mjög mikilvægt að neyt-
andinn geti treyst því að innihald-

ið standist ævinlega væntingar
hans,“ segir Konstantin, sem er
einn af þeim víngerðarmönnum
sem vill nota skrúfutappa á vín-
flöskur sé þess kostur. „Það er
óttalegt snobb í kringum kork-
tappana og ég get svosum að
mörgu leyti skilið rómantíkina í
kringum það að taka upp flösku á
gamla mátann. En staðreyndin er
hins vegar sú að alltof margar
flöskur eru korkaðar af því að
tapparnir eru einfaldlega ekki
nógu góðir og það er ævinlega
ströggl að fá nógu góða tappa. Ef
fleiri vínframleiðendur færu að
nota skrúfutappa fyrir þau vín
sem eru tilbúin til neyslu og á að
neyta ferskra, eins og staðreyndin
er um mikinn meirihluta þeirra
vína sem framleidd eru, þá myndi
vera nægt framboð af gæðakorki
fyrir þau vín sem þurfa á geymslu
á halda. Geymsluvín verða auðvit-
að áfram að vera með korki svo að
eilítil öndun eigi sér stað,“ sagði
Konstantin um leið og hann sýndi
helstu stolt vínhússins, sætvín frá
1976 og seinni uppskeru vín frá
1985 sem höfðu elst einstaklega
vel.

Deakin Estate vínin hafa hlotið góðar viðtökur hér-
lendis frá því að þau komu á markaðinn nýlega. Því
hefur innflytjandi þeirra ákveðið að lækka verðið á
þeim um 100 kr. í júlímánuði til að kynna þau enn
frekar. 

Ástralir hafa löngum verið kunnastir fyrir
hvítvín sín, sérstaklega úr þrúgunni chardonnay.
Deakin Estate Chardonnay er ljúffengt silkimjúkt
hvítvín með angan af ferskum ferskjum og melónu
með eikarívafi. Á grillinu í sumar fer þetta vín vel
með fiskréttum og þolir vel sítrónu í réttinum,
kjúklingi, hvítu kjöti og svo salati. Gott með mild-
um ostum. Vínið hefur eins og mörg vín frá Deak-
in Estate fengið afar góða dóma. Þannig gefur vín-
skríbentinn Mike Frost því 88 í einkunn og telur
það sérstaklega góð kaup og undir það tekur Paddy
Kendler í Herald Sun, sem gefur því fjórar stjörn-
ur í einkunn.

Lækkað verð í Vínbúðum 1.090 kr.

Það er alltaf skemmtilegt að rekast á
gæðavöru sem er á góðu verði. Það
verður þó að teljast einstakt að geta
keypt hálfs lítra dós af hinum vel-
þekkta danska Harboe Premium Lag-
er bjór á aðeins 148 kr. sem gerir
Harboe að ódýrasta bjórnum í 500 ml
dósum í Vínbúðunum í dag. Harboe
Premium Lager er tiltölulega nýr á
íslenska markaðnum, en er vel þekkt-
ur í Danmörku fyrir bragðgæði og
hagstætt verð. Harboe Premium Lag-
er er 4,4%, fallega gullinn bjór með
létta fyllingu, mildri sýru og litla
beiskju. Hann hefur ferskt korn-
bragð og svolítinn karamellukeim.
Það verður að segjast að Harboe er
hreint út sagt magnaður! 

Verð í Vínbúðum 148 kr. fyrir 500 ml. dós.
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HARBOE: Ódýrasti 
bjórinn í 500 ml dósum 

DEAKIN ESTATE:
Sumartilboð á
góðu hvítvíni

Ellefti ættli›ur Guntrum tekinn vi›

KONSTANTIN OG STEPHANE GUNT-
RUM Sjá mikla möguleika í þýskri víngerð.



Veitingastaðurinn Mið-
bar er nýopnaður og
hann hefur glæsilega
sérstöðu því eigandinn
ræktar sjálfur nauta-

kjötið sem hann býður upp á. „Ég
er með holdanautaræktun undir
vörumerkinu Arnarhóll,“ segir Krist-
inn Björnsson, bóndi í Gaulverja-
bæjarhreppi. „Þetta er þróunar-
verkefni hjá okkur. Ég er bara ís-
lenskur bóndi sem reynir að koma
sér á framfæri í borginni.“

Hvernig er stemmningin: Í sumar
ætla þau að vinna í því að komast
á kortið en í haust er stefnt að því
að móta staðinn í takt við and-
rúmsloftið sem hann hefur markað
sér.

Matseðillinn: Matseðillinn skiptist
í þrennt: hamborgara, nautasteikur
og rétti dagsins, en grunnuppistað-
an í allri matargerðinni er íslenskt
sérræktað nautakjöt af bóndabæn-
um. „Það er enginn með holda-
nautakjöt í hamborgurunum hjá
sér annars staðar,“ segir Kristinn.
Staðurinn býður upp á sérlínu af
spænsku rauðvíni með.

Vinsælast: Það á eftir að koma í
ljós. Á Miðbar verður boðið upp á
alvöru nautasteikur sem verða allt
frá 200 grömmum upp í 700
grömm og eru þær líklegar til að
slá í gegn. Einnig má ætla að T-
bone-steikurnar og nautakótelett-
urnar muni ganga vel í fólk.

Réttur dagsins: Á boðstólum verð-
ur réttur dagsins og er hann mis-
munandi dag frá degi. Dæmi um
rétti dagsins eru gúllassúpa, nauta-
snitsel, roastbeef og laukbuff með
spældu eggi.

Af básnum 
á bor›i›

VEITINGASTAÐURINN
MIÐBAR LAUGAVEGI 73,
101 REYKJAVÍK

MIÐBAR Aðstandendur Miðbars bjóða
upp á safaríkar nautasteikur en halda
verðinu í lágmarki.

Þau eru Íslendingum vel kunn, vín-
in frá hinum ítalska Tommasi vín-
framleiðanda, enda algeng á svign-
andi veisluborðum við alls kyns til-
efni. Tommasi-fjölskyldan er
margbreytileg og margslungin, allt
frá léttum og þægilegum Rafael
kertaljósavíni eins og Le Volpare,
þéttu og miklu Le Rosse hvítvíni og
til hins dásamlega Amarone. Öll
hefur Tommasi vínfjölskyldan ver-
ið hlaðin verðlaunum, sem sést
best á töflunni hér við hliðina.
Helstu vínsérfræðingar hins vest-
ræna heims setja Tommasi meðal
bestu kaupa í víni. Það ætti að ein-
falda valið fyrir mann næst þegar
maður skreppur út í Vínbúð.
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TOMMASI: Heil fjölskylda verðlaunavína
WINE ENTHUSIAST WINE SPECTATOR DECANTER

AMARONE CLASSICO Bestu vínin 2004: 91/100 ❋ ❋ ❋ ❋ ❋
90/100

CREARO 89/100 Bestu meðmæli:
❋ ❋ ❋ ❋ ❋

RIPASSO Bestu vínin 2004: 
88/100 86/100

RAFAEL Bestu vínin 2004: 
86/100

LA ROSSE Bestu vínin 2004: 83/100 Bestu kaup:
86/100 ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

LE PRUNEE 84/100 84/100

LE VOLPARE (SUAVE) Bestu vínin 2004: Bestu kaup: 
87/100 85/100
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Utangarðsmennirnir
Rodriguez og Miller

„Oh you're in charge? Well
I got news for you Dwayne,
from up here it doesn't look
like you're in charge of
jack shit.“

John McClane lét  lögreglustjórann Dwayne heyra
það í fyrstu Die Hard-myndinni þegar Dwayne sagð-

ist hafa alla stjórn á umsátrinu um háhýsið í Los
Angeles. Myndin gerði Bruce Willis að stórstjörnu.

Stuart Wilson, sem lék vonda náungann í Nonna og
Manna, lék þjófinn Hans Gruber.

bio@frettabladid.is

Ferill Benicio Del Toro er keimlíkur margra
annarra leikara. Eintómt basl í umhverfi þar
sem þolinmæði er dyggð. Del Toro er
fæddur í Púertó Ríkó og bjó þar við ágæt
efni enda foreldrar hans báðir lögfræðing-
ar. Eftir að móðir hans dó flutti faðir hans
með fjölskylduna til Pennsylvaníu og allt
útlit var fyrir að Del Toro myndi feta í fót-
spor föður síns. Hugur hans stefndi þó
alltaf í leiklistina. Hann lét drauminn rætast
og lærði hjá hinni virtu Stellu Adler í Los
Angeles.
Það var ekki mikið um að vera hjá Del
Toro þegar því námi lauk. Hann kom með-
al annars fram í Miami Vice árið 1987 og
lék í myndbandi hjá Madonnu. Þá lék hann
í Pee Wee Hermann mynd þar sem hann
fór með hlutverk Duke the Dog – Faced
Boy. Það var ekki fyrr en framleiðendur
James Bond vantaði suður-amerískan ribb-

alda í kvikmyndina Licence to Kill að
Del Toro fékk að reyna sig við alvöru
hlutverk. Því miður fyrir Del Toro er
Licence to Kill talin vera versta Bond-
myndin og hún varð honum ekki til
framdráttar. 
Fimm árum síðar var loks tekið eftir Del
Toro af einhverri alvöru. Þá lék hann
ásamt Ed Harris í kvikmyndinni China
Moon. Frammistaða hans varð til þess
að Bryan Singer valdi hann til að leika
Fred Fenster í gæðamyndinni Usual
Suspects. Þar með var ferill hans
tryggður.  Del Toro er af mörgum talinn
einn besti leikari Hollywood og fékk
Óskarsverðlaun fyrir leik sinn í Traffic.
Hann hefur reynt að halda sig sem
lengst frá „ekta“ Hollywood-myndum og
kýs frekar að taka áhættu í vali sínu á
hlutverkum.

Lék í myndbandi me› Madonnu

BENICIO DEL TORO
Á upphafsárum sínum í leiklist-
inni fékk Del Toro ekki úr miklu
að moða. Hann lék í einum
Miami Vice-þætti þar sem per-
sóna hans skipti svo litlu máli
að hún hafði ekkert nafn.

Kvikmyndin Who's Your Daddy?
verður frumsýnd í Sambíóunum á
morgun. Segir hún frá Chris
Hughes sem telur sig vera venju-
legan úthverfastrák frá Ohio.
Þegar hann er rétt búinn að klára
framhaldsskólann kemst hann í
raun um að hann er ættleiddur og
foreldrar hans séu Peter og Hon-
ey Mack, eigendur stærsta klám-
blaðafyrirtækis Bandaríkjanna.
Þau eru nýlátin og Chris þarf að
stjórna blaðinu. Hann verður því
umkringdur fallegum, fáklædd-
um konum auk þess að þurfa berj-
ast við frænda sinn, Duncan
Mack, sem reynir að hrifsa völd-
inu úr höndunum á honum.

CHRIS HUGHES Sveitastrákurinn Chris
Hughes kemst heldur betur í feitt þegar
hann erfir klámblaðafyrirtæki foreldra
sinna.

Sveitapilts-
ins draumur

Leikstjórinn Robert Rodriguez
eyddi ansi mörgum símtölum í að
sannfæra höfund Sin City, Frank
Miller, um að leyfa sér að kvik-
mynda sögur hans um Syndabælið.
Frank Miller, sem á meðal annars
heiðurinn af endurvakningu Leður-
blökumannsins, var fullur efasemda
enda hefur hann misjafna reynslu af
Hollywood. Rodriguez hafði eitt
lokatromp á hendinni og bauð Miller
til sín í Texas þar sem höfundurinn
fékk að fylgjast með þegar Rodrigu-
ez tók upp atriði með Josh Hartnett.

Þrír leikstjórar í stað eins
Þrátt fyrir að Miller væri ekki alveg
sannfærður þá varð hann það end-
anlega þegar Rodriguez upplýsti
hann hvernig hann ætlaði að gera
myndina. Hann ætlaði ekki að
breyta myndasögunum í kvikmynd
heldur kvikmyndinni í myndasögur.
Eftir það varð ekki aftur snúið. Ekk-
ert eiginlegt handrit er til að mynd-
inni því að myndasögur Millers eru
handritið. Rodriguez krafðist þess
enn fremur að Miller yrði aðstoðar-
leikstjóri. Það gekk þó ekki þrauta-
laust fyrir sig. Samtök bandarískra
leikstjóra mótmæltu þessari tilhög-
un þar sem Miller væri ekki í sam-
tökunum. Rodriguez svaraði sam-
tökunum með úrsagnarbréfi með
þeim orðum að það væri annaðhvort
að fylgja reglunum eða gera mynd-
ina. Þar með hafði flestum hindrun-
um verið rutt úr vegi og þeir gátu
loksins hafist handa. Rodriguez fékk
lærimeistara sinn, Quentin Tar-
antino, til þess að vera með. Það er
því ekki bara einn leikstjóri að Sin
City heldur þrír.

Sin City er ekki venjuleg kvik-
mynd. Hún er tekin upp stafrænt og
allir leikarar stóðu fyrir framan
grænt tjald. Þeir léku því sjaldnast

hvor á móti öðrum. Í einu atriði sjást
nánast allir aðalleikararnir en þótt
ótrúlegt megi virðast hittust þeir
ekki til að taka það atriði upp. Leik-
ararnir fengu enn fremur send til
sín hasarblöð og vissu því nokkurn
veginn hvernig kvikmyndin yrði.
Þetta auðveldaði Rodriguez að fá þá
leikara sem hann vildi því þeir vissu
að hverju þeir gengu. Þar að auki fer
það orðspor af Rodriguez að and-
rúmsloftið á vinnustaðnum sé mjög
afslappað og leikarar fái tiltölulega
frjálsar hendur.

Utangarðsmaður í Hollywood
Rodriguez er hálfgerður utangarðs-
maður í Hollywood. Hann var nemi í
Austin í Texas þegar hann settist
niður og skrifaði handritið að El
Mariachi. Hann klippti myndina
sjálfur og samdi við hana tónlist.
Hún kostaði einungis sjö þúsund
dali og Rodriguez fjármagnaði hana
með því að taka þátt í allskyns til-
raunum hjá lyfjafyrirtækjum. Svo
fór þó á endanum að hún hlaut
áhorfendaverðlaun á Sundance-
kvikmyndahátíðinni. Í kjölfarið
fylgdi endurgerð á henni þar sem
Antonio Banderas fór með hlutverk
leigumorðingjans. Myndin varð
gríðarlega vinsæl og Rodriguez

varð eitt heitasta nafnið í
Hollywood. Myndir eins og From
Dusk to Dawn, The Faculty, Once
Upon A Time in Mexico voru næstu
verkefni Rodriguez að ógleymdum
Spy Kid-myndunum sem nutu gríð-
arlegra vinsælda. Rodriguez náði þó
ekki að viðhalda orðspori sínu í
Hollywood og hann varð þekktari og
þekktari fyrir að vera „góður vinur
Tarantino“. Sin City hefur nú fleytt
honum aftur í sviðsljósið og það
verður forvitnilegt að sjá hvernig
honum gengur að fylgja þeirri vel-
gengni eftir. 

Rodriguez er þó ekki bara kvik-
myndaleikstjóri heldur velur hann
yfirleitt tónlistina við myndir sínar
sjálfur. Hann valdi einnig tónlistina
í Kill Bill-myndir Tarantino. Hann
hafði lesið fyrstu þrjátíu blaðsíðurn-
ar árið 1994 og sagðist vilja koma að
þessu verkefni. Þegar Tarantino
loks lét verða af því að búa til mynd-
irnar hermdi hann loforðið upp á
Rodriguez sem sagðist myndi gera
það frítt. Vegna lagalegra ákvæða
mátti hann það ekki svo hann rukk-
aði einn dollara, það sama og Tar-
antino fékk fyrir að koma að Sin
City.

Myndin verður frumsýnd í
Smárabíói í kvöld. ■

ROBERT RODRIGUEZ Leikstjórinn tók alla
Sin City myndina upp í myndverinu sínu í
Austin, Texas. Leikararnir þurftu sjaldnast að
dvelja lengi við, Bruce Willis eyddi til að
mynda einungis tíu dögum í tökur.

FRANK MILLER Hefur misgóða reynslu af
því þegar Hollywood hefur sett myndasög-
ur hans á hvíta tjaldið. Rodriguez sagði sig
úr samtökum kvikmyndaleikstjóra til þess
að Miller gæti verið meðleikstjóri.

Fær 75 milljónir 
en er samt blankur
Segist veiða
sér sjálfur 
í soðið

Það voru fáir leikmunir notaðir. Kannski eitt barborð, tré og bíll. Leikararnir stóðu
yfirleitt einir fyrir framan grænt tjald og hittu varla samleikara sína. Hún er öll í
svart/hvítu og heitir Sin City.

FRUMSÝNDAR UM HELGINA

Sin City
Internet Movie Database 8,3 / 10
Rottentomatoes.com 78% / Fresh
Metacritic.com 7,5 / 10

Who's Your Daddy
Internet Movie Database 4,5 / 10
Rottentomatoes.com
Metacritic
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Oft finnst mér íslenskar hljóm-
sveitir vera allt of litaðar af ein-
um áhrifavaldi og varla hægt að
hlusta á þær án þess að bera
þær ósjálfrátt við þann áhrifa-
vald. Sjaldan sigra íslensku
hljómsveitirnar þá í þeim sam-
anburði. Hudson Wayne er ekki
beinlínis ein af þessum hljóm-
sveitum en þó er vel hægt að
heyra að þeir hlusta greinilega
mikið á Interpol, Johnny Cash
og Will Oldham. Platan er dimm,
þung og hæg þó að einstaka lag
rokki hana örlítið upp með hrað-
ari takti. Þetta er svona tónlist
sem fær mann til þess að hugsa:
„Hmm, ég þyrfti að kaupa mér
reykelsi.“ Það væri kannski
sniðugt að láta þau fylgja með í
kaupbæti.

Söngvarinn, Þráinn Óskars-
son, er með dimma og ráma
rödd sem minnir sterklega á
Johnny Cash, Nick Cave og jafn-
vel Leonard Cohen í seinni tíð.
Þráinn er með flotta rödd en eft-
ir mikla hlustun verður hún ör-
lítið þreytt og í laginu Coffee
kemur Ólöf Arnalds sem betur
fer inn sem ferskur andblær.
Hún gekk til liðs við sveitina
eftir upptöku plötunnar og held
ég að stúlkan geti gert heilmikið
fyrir hljóm Hudson Wayne með
sinni fallegu rödd.

Lagið Sentry sker sig örlítið
úr hinum lögunum og minnir
trommuleikurinn stundum á
Strokes eða ungu sveitina Bloc
Party. Titillag plötunnar er
einnig gott með skemmtilegri
spænskri stemningu.

Ég viðurkenni það fúslega að

svona tónlist er hálfþunglyndis-
leg fyrir minn smekk. Ekki al-
veg minn tebolli og kannski ör-
lítið of sterkur. Það þýðir samt
ekki að ég sé ekki til í að smakka
á honum og jafnvel fá mér tvo
bolla. Það sem ég verð sérstak-
lega að lofa er þó sjálft plötu-
umslagið. Það er hannað af
Ragnari Kjartanssyni og er sér-
staklega smekklegt og töff í hrá-
um stíl sem passar vel við tón-
listina.

Allur hljóðfæraleikur er svo
mjög vel útfærður og skemmti-
lega hrár á stundum sem er gott
því fátt er leiðinlegra og óper-
sónulegra að mínu mati en yfir-
pródúseruð plata.

Strákarnir gera þetta vel en
ég held að næsta plata verði
jafnvel enn betri með nýjum
liðsmönnum.

Borghildur Gunnarsdóttir

Sterkur tebolli

HUDSON WAYNE: THE BATTLE OF
THE BANDIDOS

NIÐURSTAÐA: Allur hljóðfæraleikur er svo mjög
vel útfærður og skemmtilega hrár á stundum
sem er gott því fátt er leiðinlegra og ópersónu-
legra að mínu mati en yfir-pródúseruð plata.
Strákarnir gera þetta vel en ég held að næsta
plata verði jafnvel enn betri með nýjum liðs-
mönnum.
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HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

Sýnd kl.  5, 8 og 10.40

Sýnd kl.  4 og 6

Sýnd kl.  5.20, 8, og 10.40 • Sýnd í lúxus kl. 5.20, 8 og 10.40 B.i. 16 ára

Sýnd kl.  3.30, 5.45, 8 og 10.15  B.i. 14 ára

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!

Frábær gamanmynd sem fór beint 
á toppinn í USA.

★★★ ÓÖH DV

Sýnd kl.  8 og 10.30  B.i. 14 ára

„SVALASTA MYND ÁRSINS!“
★★★★★ Þ.Þ. FRÉTTABLAÐIÐ

„Í HEILDINA FRÁBÆR MYND“
★★★★ T.V. kvikmyndir.is

„...HREIN OG TÆR 
UPPLIFUN... GJÖRSAMLEGA 

GEÐVEIK MYND!“
★★★★ K&F XFM

★★★★ D.Ö.J Kvikmyndir.com

F R U M S Ý N I N G

BLÓÐUG, BRÚTAL OG BRILLIANT

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

★★★
ÓÖH DV

Sýnd kl. 5,40, og 8  B.i. 16 ára

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í 

hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

★★★ Blaðið
„Þrælgóð 

skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Yfir 30.000 gestir!

★★★
MBL

Sýnd kl.  5.50, 8 og 10.10

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!

Frábær gamanmynd sem fór beint 
á toppinn í USA.

★★★★★ Fréttablaðið  
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL 
★★★★ X-FM
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2  
★★★1/2  Kvikmyndir.com Yfir 38.000 gestirAðsóknarmestamynd ársins

Sýnd kl. 6 og 9 B.i. 16 ára

★★★ HL MBL

Sýnd kl. 10.10 B.i. 16 ára

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR

★★★ ÓÖH DV

Um 400 manns hafa kvartað yfir
þeim fjölda blótsyrða sem tónlist-
armenn létu út úr sér uppi á sviði
á Live 8 tónleikunum í Hyde Park
í London um helgina.

Rapparinn Snoop Dogg og
Madonna voru á meðal þeirra sem
blótuðu í beinni útsendingu og fór
það mjög fyrir brjóstið á breskum
sjónvarpsáhorfendum. „Milljónir
manna skemmtu sér yfir útsend-
ingunni okkar sem stóð yfir í 12

tíma. Okkur þykir það mjög leitt
ef einhver hefur móðgast,“ sagði
talsmaður tónleikanna. ■

MADONNA Söngkonan Madonna
blótaði í beinni útsendingu rétt eins

og Snoop Dogg.

Kvarta› yfir blótsyr›um

hansjónsm
íns

Sálverjinn Jens er á batavegi 
eftir raddbandaaðgerð, en hann 
missti röddina á karaoke-bar í 
Árósum fyrir skemmstu. Jens 
söng ekki nema eitt lag, en átökin 
voru slík, að röddin gaf sig áður en 
kom að sóló-kaflanum. Raddleysið 
varð til þess að forráðamenn Idol 
eru hættir við að ráða Jens í 
dómarastarf á komandi vetri, því 
hann þykir þess vart umkominn að 

veita holl söngráð. En sviðsfram-
koman í Árósum varð þó til þess, 
að Jens er nú goðsagnarpersóna 
þar um slóðir og var honum í 
vikunni boðið hlutverk í lillabláu 
kvikmyndinni „I Mikrofonens 
Tegn“. Jens mun nota sviðsnafnið 
Ove Søltoft.

Söng næstum sitt síðasta

JENS HÚBERT HANSSON: 
Andartaki áður en röddin 

brast og hvarf

Saxófónleikari Sálarinnar þenur raddböndin

Bandaríska tónlistarkonan Cat
Power hefur bæst í hóp þeirra
listamanna sem koma fram á Inni-
púkanum á Nasa um verslunar-
mannahelgina.

Yfir þrjátíu listamenn koma
fram á hátíðinni og halda uppi
fjöri frá miðjum laugardegi fram
á mánudagsmorgun. Af fleiri
listamönnum sem koma fram má
nefna Blonde Redhead, Raveo-
nettes og Jonathan Richman.
Miðasala á hátíðina hefst næst-
komandi föstudag kl. 10 í verslun
12 Tóna og í Hive. ■

Cat Power bætist vi›

CAT POWER Bandaríska
tónlistarkonan Cat Power
spilar á Innipúkanum um

verslunarmannahelgina.



Ég á eiginlega bágt með að koma
orðum að því hversu frábær bíó-
mynd Sin City er en get fullyrt að
það er ekki á neinn hallað þó ég segi
það og skrifi að hér sé komin
svalasta mynd ársins og besta mynd
þessa sumars. Sin City er þó að vísu
síður en svo allra og mörgum mun
sjálfsagt þykja nóg um groddalegt
ofbeldið, staðlaðar kynjamyndir,
kvenfyrirlitningu og yfirkeyrða
karlrembu en það er bara ekki hægt
að endursegja myndasögur Franks
Miller úr lastabælinu Sin City án
þess að halda þessu öllu vandlega til
haga. Það er ekkert pláss fyrir póli-
tíska rétthugsun í Sin City og það er
jafn fánýtt að kvarta yfir berum
stelpum í Sin City og of mörgum
geimskipum í Stjörnustríði.

Mörg sorgleg dæmi (Daredevil,
Elektra, The League of Extraordin-
ary Gentlemen, From Hell) hafa
sannað það að eðalmyndasögur geta
steindrepist á hvíta tjaldinu og
Rodriguez hefði hæglega getað
klúðrað Sin City en með höfundinn,
Miller, sér við hlið slær hann ekki
eina einustu feilnótu. Myndin bygg-
ir á þremur Sin City bókum Millers,
The Hard Goodbye, That Yellow
Bastard og The Big Fat Kill. Efni-
viðurinn er auðvitað skotheldur og

Rodriguez breytir engu sem máli
skiptir og kaldhömruðum samtölum
Millers er veitt beint á tjaldið
þannig að unun er á að hlýða. 

Þá nýtti Rodriguz sér tölvutækn-
ina í botn og tekst á undraverðan
hátt að blanda saman leikurum af
holdi og blóði og tölvugrafík, þannig
að teiknaðir myndarammar Millers
lifna við í bókstaflegri merkingu.
Það má eiginlega segja að bækur
Millers séu einnig „storyboard“
myndarinnar.

Allir leikarar, bæði í aðal- og
aukahlutverkum, standa sig frá-
bærlega en fremstir fara þeir á
kostum gamla brýnið Mickey Rour-
ke og Bruce Willis. Rourke leikur
tuddann Marv með stórkostlegum
tilþrifum og það er óhætt að segja
að með þessu hlutverki hafi þessum
heillum horfna leikara verð gefið
ómetanlegt tækifæri til upprisu.
Mickey Rourke er Marv. Það er ekki
hægt að segja neitt meira um það.
Stórkostlegt og velkominn aftur
heillakallinn!

Undir allri þessari snilld kraum-
ar svo eðaltónlist, menguð seiðandi
saxófónleik, sem bindur alla þessa
svart/hvítu dýrð saman í film noir í
sinni tærustu mynd. Sin City er há-
tæknilistaverk og um leið óður til
svart/hvítu reyfarana sem áttu sitt
blómaskeið upp úr 1940. Allt er
þetta svo vel gert að maður á alveg
eins von á að Humphrey Bogart

birtist í einhverju regnvotu og
skuggalegu strætinu. 

Sin City hefur því fullan rétt á að
vera gamaldags karlremba og þó
tvær meginsögurnar, The Hard
Goodbye og That Yellow Bastard,
séu glettilega keimlíkar og myndin í
raun og veru tveggja klukkustunda
blautur draumur unglingspilts er
hún æði. 

Þetta verður ekki betra!
Þórarinn Þórarinsson

Skotheld snilld

SIN CITY
LEIKSTJÓRAR:

ROBERT RODRIGUEZ OG FRANK MILLER
AÐALHLUTVERK:

MICKEY ROURKE, BRUCE WILLIS,
JESSICA ALBA, CLIVE OWEN

NIÐURSTAÐA: Sin City er hátæknilistaverk og
um leið óður til svart/hvítu reyfarana sem áttu
sitt blómaskeið upp úr 1940. Allt er þetta svo

vel gert að maður á alveg eins von á að Hump-
hrey Bogart birtist í einhverju regnvotu og

skuggalegu strætinu.

[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

18.–29. júlí

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands verður lokuð
vegna sumarleyfis dagana 18.–29. júlí nk.
Opnum aftur þriðjudaginn 2. ágúst.

Fram að sumarleyfi og að því loknu er tekið við
tímapöntunum alla virka daga kl. 9–16
í síma 581 3855. Nánari upplýsingar er að
finna á vefnum www.hti.is.

Óskum viðskiptavinum okkar gleðilegs sumars.

Starfsfólk Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands.

Írska hljómsveitin U2 vann mál sitt
gegn fyrrvarandi stílista sínum,
Lola Cashman. Cashman hafði eign-
að sér nokkra hluti sem höfðu mikið
gildi fyrir sögu sveitarinnar og
sagði hljómsveitarmeðlimi hafa
gefið sér þá. Meðal þess sem Cash-
man hafði í fórum sínum voru bux-
ur og Stetson-hattur sem Bono var í
á Joshua Tree-hljómleikaferðalag-
inu. Hlutirnir voru metnir á rúm-
lega fjögur hundruð þúsund krónur. 

Dómarinn Matthew Deery kvað
upp úrskurð sinn í réttarsalnum í
Dublin og sagði augljóst að Cash-
man hefði tekið hlutina án leyfis. Þá

þótti honum frásögn hennar mjög
ótrúverðug. Honum fannst ólíklegt
að Bono hefði striplast um á nær-
buxum eftir tónleika en Cashman
hélt því fram að Bono hefði gefið
henni buxurnar og hattinn eftir tón-
leika sveitarinnar í Arizona 1987. Þá
var það Cashman varla til fram-
dráttar að hún gaf út ósamþykkta
ævisögu hljómsveitarinnar „Inside
The Zoo“ sem kom sveitarmeðlim-
um í mikið uppnám. Bono sagði
sjálfur fyrir rétti að hljómsveitin
gæfi yfirleitt ekki hluti frá sér og
sér í lagi ekki hann, þar sem þeir
væru honum mikilvægir. ■

BONO Söngvarinn knái úr U2 fær hattinn
sinn og buxurnar aftur eftir að dómari í
Dublin úrskurðaði hljómsveitinni í hag.

U2 fær hlutina sína aftur

Leikkonan Shannon Elizabeth hef-
ur sótt um skilnað frá eiginmanni
sínum til þriggja ára, Joseph D.
Reitman. Þau hafa ekki búið saman
síðan í mars.

Elizabeth, sem er 31 árs, sló í
gegn í fyrstu American Pie-mynd-
inni sem hinn kynþokkafulli
skiptinemi frá Tékklandi Nadia.
Hún lék einnig í American Pie 2
auk þess sem hún hefur farið með
hlutverk í Jay and Silent Bob Stri-
ke Back og Scary Movie. Á meðal
mynda sem Reitman hefur leikið í
eru Drop Dead Sext og Choices. ■

Elizabeth sækir um skilna›

SHANNON ELIZABETH Leikkonan sem
sló í gegn í American Pie hefur sótt um
skilnað.



17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Wife Swap 14.15 Jag
15.10 Fear Factor 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

08.00 

OPNA BRESKA MEISTARAMÓTIÐ Í GOLFI 2005

▼

Golf

20.00

THE APPRENTICE

▼

Raunveruleiki

21.45

SJÁÐU

▼

Lífsstíll

21.30

SJÁUMST MEÐ SILVÍU NÓTT

▼

Spjall

19.10

STJÖRNUGOLF

▼

Íþróttir

8.00 Opna breska meistaramótið í golfi
2005 (1:4)

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons

20.00 Apprentice 3, The (7:18) (Lærlingur
Trumps) Hópur fólks keppir um
draumastarfið hjá milljarðamæringn-
um Donald Trump sem sjálfur hefur
úrslitavaldið.

20.45 Mile High (13:26) (Háloftaklúbburinn
2) Áhafnarmeðlimirnir eru enn við
sama heygarðshornið. Bönnuð börn-
um.

21.30 Third Watch (14:22) (Næturvaktin 6)
Bönnuð börnum.

22.15 The Learning Curve (Lexían) Hér segir
frá tveimur ástríðufullum elskendum
sem eru líka reknir áfram af græðgi. 

0.00 Long Time Dead (Stranglega bönnuð
börnum) 1.30 Don't Say a Word (Stranglega
bönnuð börnum) 3.20 Fréttir og Ísland í dag
4.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.10 Soprano-fjölskyldan (13:13) 0.05 Kast-
ljósið 0.25 Dagskrárlok

18.30 Spæjarar (20:26) (Totally Spies I)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Hálandahöfðinginn (7:10) (Monarch of

the Glen) 
20.50 Hope og Faith (24:25) (Hope & Faith)
21.15 Sporlaust (18:24) (Without A Trace II)  
22.00 Tíufréttir
22.25 Aðþrengdar eiginkonur (19:23)

(Desperate Housewives) Bandarísk
þáttaröð. Húsmóðir í úthverfi fyrirfer
sér og segir síðan sögur af vinkonum
sínum fjórum sem eru ekki allar þar
sem þær eru séðar. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi barna. 

23.30 American Dad (3:13) 23.55
Newlyweds, The (5:30) 0.20 Friends (14:24)
0.45 Kvöldþáttur 1.30 Seinfeld 2 (9:13) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Road to Stardom With Missy Ell (3:10) (I

want fly beats) 
20.00 Seinfeld 2 (9:13) 
20.30 Friends (14:24) 
21.00 Tru Calling (3:20) (Brother's Keeper)

Tru Davis er læknanemi sem ræður
sig í vinnu í líkhúsi. Þar uppgötvar hún
dulda hæfileika sína sem gætu bjarg-
að mannslífum.

21.45 Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur
Birna sýnir okkur allt það heitasta í
kvikmyndaheiminum.

22.00 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.

22.45 David Letterman 

23.30 Law & Order (e) 0.15 Cheers – 4.
þáttaröð (e) 0.40 Boston Public 1.20 Hack
2.05 Óstöðvandi tónlist 

19.15 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 MTV Cribs (e) 
20.00 Less than Perfect Claude hefur með

harðfylgi unnið sig upp úr póstdeild-
inni og í starf aðstoðarmanns aðal-
fréttalesarans, Will. 

20.30 Still Standing 
20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

Sigurðsson.
21.00 According to Jim 

21.30 Sjáumst með Silvíu Nótt Silvía Nótt
mun ferðast vítt og breitt, hérlendis
sem erlendis og spjalla við vel valið
fólk um allt milli himins og jarðar á
sinn óviðjafnanlega hátt. 

22.00 The Swan Hér er sagt frá nokkrum
ósköp venjulegum konum sem breytt
er í sannkallaðar fegurðardísir. 

22.45 Jay Leno 

17.55 Cheers – 4. þáttaröð 18.20 Providence
(e)

6.00 Spy Kids 3-D: Game Over 8.00 Fíaskó
10.00 How to Kill Your Neighbor's D 12.00
Liar Liar 14.00 Spy Kids 3-D: Game Over
16.00 Fíaskó 18.00 How to Kill Your Neigh-
bor's D 20.00 Thirteen Ghosts (Stranglega
bönnuð börnum) 22.00 The Thing (Stranglega
bönnuð börnum) 0.00 Hellraiser: Inferno
(Stranglega bönnuð börnum) 2.00 Red
Dragon (Stranglega bönnuð börnum) 4.00
The Thing (Stranglega bönnuð börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 The Entertainer 13.30
Gastineau Girls 14.00 Style Star 14.30 Love is in the
Heir 15.00 Dr. 90210 16.00 101 Best Kept Hollywood
Secrets 17.00 Jackie Collins Presents 18.00 E! News
18.30 Fashion Police 19.00 The E! True Hollywood
Story 20.00 E! Entertainment Specials 21.00
Gastineau Girls 22.00 Dr. 90210 23.00 E! News 23.30
Fashion Police 0.00 Wild On 1.00 The E! True
Hollywood Story

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Vatnaskil – Fíladelfía 21.00
Níubíó – The Count Of Monte Cristo23.15
Korter

23.00 2005 AVP Pro Beach Volleyball 0.05
Beyond the Glory 

18.50 Kraftasport (Suðurlandströllið)
19.20 Íslandsmótið í Galaxy Fitness Útsend-

ing frá Íslandsmótinu í Galaxy Fitness
á síðasta ári. 

21.30 Fifth Gear (Í fimmta gír) Breskur bíla-
þáttur af bestu gerð. Hér er fjallað jafnt
um nýja sem notaða bíla en ökutæki af
nánast öllum stærðum og gerðum
koma við sögu. Greint er frá nýjustu
tíðindum úr bílaiðnaðinum og víða leit-
að fanga. 

22.00 World's Strongest Man (Sterkasti
maður heims) Við höldum áfram að
rifja upp mótin Sterkasti maður heims.
Í kvöld verður sýnt frá keppninni 1988.
Jón Páll heitinn Sigmarsson var að
vanda mættur til leiks.

18.20 Inside the US PGA Tour 2005 

POPP TÍVÍ

Tónlist allan daginn - alla daga

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Tommy Gunn úr kvikmyndinni
Rocky V frá árinu 1990.

„I'm not gunna knock you down this time! I'm
gunna put you through the street!“

▼

▼

Einhverra hluta vegna virðist húmor og
fíflagangur í íslensku samfélagi dálítið
bundinn við karla. Strákarnir á Stöð tvö
eru karlkyns, Spaugstofumenn eru karl-
kyns, Tvíhöfði er karlkyns, Halli og
Laddi eru karlkyns og svo mætti lengi
telja. Karlar mega gera sig að fífli í sjón-
varpinu meðan hlutverk kvenna á skján-
um virðist fyrst og fremst snúast um að
vera þægar og sætar. Sést kannski best á
því að þátttaka í fegurðarsamkeppni
virðst vera orðin skilyrði fyrir því að fá
starf í sjónvarpi. 
Upp á síðkastið hafa nokkrar stúlkur
hins vegar sýnt fram á það að konur geta
alveg verið fyndnar. Þær geta meira að
segja verið fyndnar þótt þær séu líka
sætar!

Silvía Nótt er ein af þeim. Í byrjun
fannst mér þátturinn hennar ömurlegur.
Algjörlega glataður. Horfði á fyrsta þátt-
inn og lét Silvíu fara agalega í taugarnar
á mér. Sat eins og gömul kerling með
samanbitnar varir og hneykslaðist. Hélt
að æska landsins væri að fara til fjand-
ans. Núna finnst mér þátturinn bráð-
fyndinn. Svo fyndinn að ég pissa næstum
í brækurnar þegar Silvía byrjar að tala.
Hef áttað mig á því að stelpan er snill-
ingur. Viðbjóðslega fyndinn snillingur. 
Svo eru það stelpurnar sem kalla sig
Bananas. Þær eru með innslag í Kvöld-
þættinum á Sirkus og gera þar skemmti-
legt grín. Hrikalega fyndnar.
Ég er ótrúlega ánægð með þessa þróun
og bíð nú spennt eftir því að Strákarnir á

Stöð tvö fái stelpu til liðs við sig. Þessi
stelpa gæti gert eins og þeir. Borðað lík-
amshár, sýnt á sér rassaskoruna og gert
sig að fífli á almannafæri. Hver væri
ekki til í að sjá það? Ég tala nú ekki um
ef hún væri sæt í ofan á lag.

STELPURNAR Í BANANAS Þær eru bráðfyndn-
ar og tókst að fá vinnu í sjónvarpi þrátt fyrir að
hafa aldrei tekið þátt í fegurðarsamkeppni.

7.00 Jimmy Swaggart 8.00 Billy Graham 9.00
Robert Schuller 10.00 Blandað efni 11.00
Samverustund 12.00 Miðnæturhróp 12.30
Maríusystur 13.00 Blandað efni 14.00 Um
trúna og tilveruna 14.30 Gunnar Þorsteinsson
(e) 15.00 Ron Phillips 15.30 Mack Lyon
16.00 Blandað efni 17.00 Samverustund (e)
18.00 Freddie Filmore 18.30 Dr. David Cho
19.00 Believers Christian Fellowship 20.00
Fíladelfía 21.00 Samverustund (e) 22.00
Blandað efni 23.00 Robert Schuller 0.00
Nætursjónvarp
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VIÐ TÆKIÐ ÞÓRGUNNUR ODDSDÓTTIR TEKUR OFAN FYRIR SILVÍU NÓTT OG STELPUNUM Í BANANAS.

Konur geta líka veri› fyndnar
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

13.00 Sakamálaleikrit, Synir duftsins 14.03
Útvarpssagan: Bara stelpa 14.30 Illgresi og
ilmandi gróður 15.03 Í skugga meistaranna
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Ís-
lensk dægurtónlist í eina öld 20.00
Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Kvöldsagan, Seið-
ur og hélog 23.10 Hlaupanótan

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir. 22.10 Popp og ról 

0.10 Ljúfir næturtónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Sumarsnakk 9.50
Morgunleikfimi 10.13 Lifandi blús 11.03
Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið Umsjón: Sigmundur
Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing. 14.03
Glópagull og gisnir skógar

15.03 Allt og sumt – Hallgrímur Thorsteins-
son, Helga Vala og Helgi Seljan.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 

7.03 Morgunútvarpið – Gunnhildur Arna
Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson. 9.03
Margrætt með Ásdísi Olsen. 10.03 Morgun-
stund með Sigurði G. Tómassyni.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhorn-
ið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Nú er komið að beinni útsendingu frá
viðureign stórveldanna KR og ÍA í Frosta-
skjólinu. Þetta er síðasti leikur níundu
umferðar. Miklar væntingar eru jafnan
gerðar til þessara liða og ekki síst KR-
inga sem hafa kostað miklu til. Þeir
fengu meðal annars Bjarnólf Lárusson og
Grétar Ólaf Hjartarson í sínar raðir en
stuðningsmenn Vesturbæjarliðsins krefj-
ast sigurs í hverjum leik.Bæði félögin
þurfa nauðsynlega á stigunum að halda
og því er ljóst að fram undan er hörku-
leikur þessara sögufrægu erkifjenda.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sýn 19.40

Vi›ureign stórveldanna

»

Svipmynd úr leik ÍA – ÍBV.

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
16.00 Volleyball: World Grand Prix Japan 17.30 Rally: World
Championship Argentina 18.00 Boxing 20.00 Cycling: Tour de
France 21.00 Freestyle Motocross: US Tour Louisville 21.30
News: Eurosportnews Report 21.45 Fight Sport: Shooto 23.15
News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
13.00 Teletubbies 13.25 Tweenies 13.45 Fimbles 14.05 Balamory
14.25 Monty the Dog 14.30 Yoho Ahoy 14.35 Rule the School
15.00 Antiques Roadshow 15.30 Diet Trials 16.00 Animal Park
17.00 Bargain Hunt 17.30 EastEnders 18.00 One Foot in the Gra-
ve 18.30 2 point 4 Children 19.00 Cutting It 20.00 Olga Korbut
21.00 Mastermind 21.30 Two Pints of Lager and a Packet of
Crisps 22.00 Mersey Beat 23.00 Blue Planet – A Natural History
of the Oceans 0.00 The Making of a Continent 1.00 The Mark
Steel Lectures

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Snake Killers: Honey Badgers of the Kalahari 13.00 Uss
Ronald Reagan 14.00 Animals Like Us: Tool Use 15.00 Capturing
the Killer Croc 16.00 Battlefront: Battle of Dieppe 16.30
Battlefront: el Alamein 17.00 Animal Nightmares: Dogs 17.30
Monkey Business 18.00 Built for the Kill: Cold Blooded *living
Wild* *new Episodes This 19.00 Uss Ronald Reagan 20.00 Cliff-
hangers: King of the Cliffs *new Series* 21.00 The Monkey Prince
*premiere* 22.00 The Tallest Towers 23.00 Cliffhangers: King of
the Cliffs 0.00 The Monkey Prince

ANIMAL PLANET
12.00 Animal Minds 13.00 Pet Star 14.00 Miami Animal Police
15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Vid-
eos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30 Animals
A-Z 18.00 Killing for a Living 19.00 Ultimate Killers 19.30
Predators 20.00 Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Houston
22.00 Monkey Business 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue
23.30 Wildlife SOS 0.00 Ultimate Killers 0.30 Predators 1.00 Kill-
ing for a Living

DISCOVERY 
12.00 Super Structures 13.00 We Built This City 14.00 Junkyard
Wars 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Reel Wars 16.00
Extreme Machines 17.00 Wheeler Dealers 18.00 Mythbusters
19.00 Forensic Detectives 20.00 FBI Files 22.00 Forensic Detect-
ives 23.00 Mythbusters 0.00 Tanks

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 Isle of MTV – Pimp My
Festival 17.00 Isle of MTV – Warm Up Show 18.00 Live – Isle of
MTV Festival 2005 21.00 Switched On 22.00 Superock 23.00
Just See MTV

VH1
15.00 Legends 16.00 VH1's video jukebox 17.00 Legends 18.00
VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Behind the Music 20.00
Mtv Live 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 I
Want a Famous Face 23.30 All Access 0.30 VH1 Hits

CLUB
12.10 Design Challenge 12.35 The Stylists 13.00 Crimes of Fas-
hion 13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25
Cheaters 15.10 Arresting Design 15.35 Staying in Style 16.00
Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Innertainment 17.15 Arrest-
ing Design 17.40 Famous Homes & Hideaways 18.05 Awesome
Interiors 18.30 Hollywood One on One 19.00 Matchmaker 19.25
Cheaters 20.15 Sex Tips for Girls 20.45 Ex-Rated 21.10 Spicy
Sex Files 22.00 Girls Behaving Badly 22.30 What Men Want
23.00 Insights 23.30 Weekend Warriors 0.00 Awesome Interiors
0.25 Design Challenge 0.50 The Stylists 1.15 Crimes of Fashion

CARTOON NETWORK
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster's Home for Imaginary Friends
13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next Door 14.00 Hi
Hi Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp Twins 14.50 The Powerpuff
Girls 15.15 Johnny Bravo 15.40 Megas XLR 16.05 Samurai Jack
16.30 Foster's Home for Imaginary Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy
17.20 Dexter's Laboratory 17.45 Codename: Kids Next Door
18.10 The Powerpuff Girls 18.35 The Grim Adventures of Billy &
Mandy

JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Spider-Man 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40
Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
13.00 The 70's 15.00 The Killer Elite 17.00 Below the Belt 18.35
Intimate Strangers 20.10 To Be a Rose 21.45 Marie: A True Story
23.35 Contamination 7 1.10 The Rosary Murders 2.55 Still of the
Night

TCM
19.00 Buddy Buddy 20.35 Dark of the Sun 22.10 Pick a Star
23.20 Something of Value 1.10 The Sheepman 2.35 Hysteria

HALLMARK
12.45 Flood: A River's Rampage 14.15 Barbara Taylor Bradford:
To Be the Best 16.00 Touched By An Angel IIi 16.45 Locked in Si-
lence 18.15 Choices 20.00 Law & Order Viii 20.45 The Premon-
ition 22.15 Deadlocked: Escape From Zone 14 0.00 Law & Order
Viii 0.45 Choices 2.30 The Premonition

BBC FOOD
12.00 Floyd's Fjord Fiesta 12.30 Ready Steady Cook 13.00 Deck
Dates 13.30 Grigson 14.00 Can't Cook Won't Cook 14.30 The
Cookworks 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Chalet Slaves 16.30
The Best 17.00 Beauty and the Feast 17.30 Tyler's Ultimate 18.30
Ready Steady Cook 19.00 Deck Dates 19.30 Paradise Kitchen
20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Giorgio Locatelli – Pure Itali-
an 21.30 Ready Steady Cook

DR1
12.25 Profilen 12.50 Hvad er det værd? 13.20 Jagerpiloterne
13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Shin Chan 14.10 Braceface
14.30 SommerSummarum 15.30 Dyrenes ¢ 16.00 Fandango –
med Signe 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Fint skal
det være 17.30 Et race for livet 18.00 Herlufsholm 18.30 Slægt og
slot 19.00 TV Avisen 19.25 AftenTour 2005 19.50 Beck – Kartellet
21.20 Kode ukendt

SV1
13.30 Arlanda 14.00 Rapport 14.05 Djurgalen 14.35 Familjen
Anderson 15.00 Så såg vi sommaren då 15.05 Radiohjälpen –
Victoriafonden 15.15 Byns författare 15.45 Rederiet 16.30 Karls-
son på taket 16.55 Puss och kram 17.00 Guppy 17.15 Kent Agent
och de hemliga ställena 17.30 Rapport 18.00 Mat/Niklas 18.30
Mygg, mygg, mygg 18.55 Blomsterspråk 19.00 Grattis Victoria
20.30 Jag kan inte sova 21.25 Rapport 21.35 Karl för sin kilt 22.30
Sändning från SVT24

Eftir leikinn er Lands-
bankadeildin hálfnuð. 

KR – ÍA
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Það var
sveitt

stemmning
á seinni
tónleikum
Reykjavík
Rocks þar
sem hljóm-
sveitirnar
Foo
Fighters,
Queens of
the Stone Age og Mínus spiluðu. Harðir
rokkarar sem lyftu höndum og „slömm-
uðu“ voru áberandi að þessu sinni.

ÍEgilshöllinni mátti
sjá nokkra fræga

rokkunnendur á
borð við Sigfús Sig-
urðsson, línumann
Magdeburg, sem eyðir
sumarfríinu sínu hér á
landi. Þá létu einir þrír
júróvisionfarar sjá sig á
svæðinu því sjálfur
Jónsi mætti og þá
mátti sjá þá Vigni
Snæ og Gunnar
Óla skemmta sér.
Körfuknattleikshetjan Jón Arnór Stefáns-
son mætti og einnig gamli rokkhundur-

inn Sigmar Guðmundsson
úr Kastljósinu. Barði Jó-

hannsson í Bang
Gang lét sig ekki
vanta ekkert frekar
en Halldóra Rut
Bjarnadóttir sjón-
varpskona á Sirkus.

Það verður í
nógu að snúast

hjá fréttakonunni
Önnu Kristínu
Jónsdóttur

næsta vetur. Anna Kristín hefur verið ráð-
in sem verkefnisstjóri í MA-námi fjöl-
miðlafræðideildar Háskóla Íslands en hún
er með próf í fjölmiðlafræði frá London.
Auk þess hefur Anna
verið ráðin sem dóm-
ari í Gettu betur,
spurningakeppni
framhaldsskól-
anna, þar sem
hún mun
leysa af hólmi
Stefán Pálsson
sem hefur farið
með dómara-
hlutverkið þrjú
síðustu ár.
Anna Kristín
er mikið spurninganörd og hefur verið
viðloðandi hina ýmsu spurningaleiki síð-
ustu ár. Anna Kristín verður því áberandi
á skjánum næsta vetur ásamt spyrlinum
Loga Bergmanni Eiðssyni.
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GLÆNÝR
VILTUR LAX

Stór humar - medium humar

Bandaríska leikkonan Adrienne
Frantz er væntanleg til lands-
ins. Stúlkuna þekkja íslenskir
sápuóperuunnendur sem hina
klækjóttu en seinheppnu Amber
Moore úr Glæstum vonum. Hún
ætlar að vera viðstödd Iceland
Fashion Week, sem á íslensku
útleggst sem Íslenska tískuvik-
an. Með henni í för verður um-
boðsmaður hennar og fylgdarlið
en þétt skipuð dagskrá verður
fyrir erlenda gesti á íslensku
tískuvikunni.

Frantz, sem er 27 ára gömul,
hlaut árið 2001 Emmy-verðlaun
fyrir frammistöðu sína á sviði

leiklistar. Hún er einnig hæfi-
leikarík söngkona og lagasmið-
ur og hefur reynt að hasla sér
völl í tónlistarheiminum. Nú
stefnir hún að því að ná frama í
kvikmyndaleik og þykir líkleg
til afreka.

Glæstar vonir, eða The Bold
and the Beautiful eins og þáttur-
inn heitir á frummálinu, hafa
verið sýndar á Íslandi um
margra ára skeið og þættirnir
eru sýndir í 109 öðrum löndum.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Ilmvatnssölunni Per-Scent.
Financial Action Task Force
stofnunin sem er innan OECD.

Peking í Kína.

Nýjasta tölublað hins virta tíma-
rits Time Magazine skartar
glæsilegri forsíðumynd af kaf-
ara. Þarna er enginn annar en Ís-
lendingurinn Tómas Knútsson
kafari á ferðinni og hefur það
varla oft gerst að Íslendingur
prýði forsíðu Time. 

„Ég rek fyrirtæki sem heitir
Sportköfunarskóli íslands og í
gegnum tíðina hef ég verið að
bjóða blaðamönnum að koma
heim og skrifa um köfun og Ís-
land og varð það úr að tveir
blaðamenn frá þekktu kafara-
blaði komu í apríl. Ég kafaði með
þeim um allar jarðir og þeir tóku
fjöldann allan af myndum sem
greinilega hafa tekist svo vel að
myndin hefur ratað á forsíðuna
á Time Magazine,“ segir Tómas. 

Inni í blaðinu er svo stærðar-
innar grein sem kallast „Wond-
ers of Europe“ þar sem fjallað er
um ýmis lönd og þar á meðal Ís-
land. „Þetta er náttúrlega voða

gaman og mikill heiður, blaðið
fæst í bókabúðum og ég er búinn
að kaupa tvö. Eitt handa mér og
eitt handa mömmu,“ segir hann
og hlær. „Blaðamennirnir sem
komu hingað skrifuðu grein í
kafarablaðið en hafa svo greini-
lega selt Time Magazine eitt-
hvað af vinnunni. Þetta var allt
saman virkilega vel gert og
þarna eru augljóslega atvinnu-
menn á ferð.“

Greinina sem blaðamaðurinn
Peter Rowland skrifaði er hægt
að finna á heimasíðunni
www.dive.is. Í henni talar hann
um ferðina til Íslands og er sér-
staklega hrifinn af ánni Silfru á
Þingvöllum. „Silfra er stórkost-
leg og þeir voru mjög hrifnir
eins og við mátti búast. Það er
endalaust hægt að fara þarna og
hún er alltaf í mismunandi litum
í hvert skipti sem maður fer,“
segir Tómas sem hefur verið í
kafarabransanum í þrjátíu ár.

„Ég hef alltaf jafn gaman af
þessu, þetta er hobbíið mitt, líf
mitt og yndi,“ segir hann kátur. 

hilda@frettabladid.is

...fær Eggert Skúlason sem er að
hjóla hringinn í kringum landið
til styktar Landssamtökum
hjartasjúklinga. Eggert er á
undan áætlun þótt á móti hafi
blásið.

HRÓSIÐ

TÓNLISTIN Coldplay er uppáhalds
hljómsveitin mín, en annars er ég hinn
mesti píkupoppari og veit að við Britney
værum góðar vinkonur, hefði hún verið
í Breiðholtsskóla eins og ég. 

BÓKIN Ég er latur lestrarhestur og
minnir að síðasta bókin sem ég las hafi
verið um jökla, en þá átti ég að skila
einhverju verkefni um jökla í skólanum.
Ég ligg aftur á móti yfir Séð og Heyrt,
sem er uppáhaldsblaðið mitt.

BÍÓMYNDIN Ég er algjör sökker fyrir
hryllingsmyndum, en Dirty Dancing er
ofarlega í huga þegar ég hugsa um frá-
bærar myndir. Það gerist ekki betra en
sveittur og ástsjúkur Patrick Swayze. Sá

svo nýju Batman-myndina um daginn
og fannst hún þrusugóð. Er nú orðin
yfir mig ástfangin af Christian Bale sem
er auðvitað í algjöru uppáhaldi hjá mér
þessa dagana. 

BORGIN Manchester í Englandi. Ég bjó
þar ásamt tveimur vinkonum í hálft ár
þegar við vorum 21 árs og sú borg er
mér alveg að skapi. Risastór og
skemmtileg. Við vinkonurnar vorum
duglegar að mæta á leiki Manchester
United á Old Trafford, sem vekur upp
frábærar minningar eins og þegar Ryan
Giggs reyndi að fara í sleik við mig, eða
mér fannst hann alltaf horfa á mig eins
og hann vildi fara í sleik. Ég hef kannski
misskilið hann eitthvað. 

BÚÐIN Ég er alveg að missa mig í kjól-
unum og „ömmuskónum“ í Spútnik.
Flott „second-hand“-föt af bestu gerð.
Svo er ég algjört litafrík og vil helst vera
í regnbogans litum, öllum í einu. Er oft
skemmtilega gagnrýnd fyrir of sumar-
legan og litríkan klæðnað, sérstaklega á
veturna.

VERKEFNIÐ Maður er á fullu við að láta
sér detta í hug allskonar vitleysur ásamt
Lilju Katrínu meðleikonu, en við vinkon-
urnar sjáum um fíflalæti og skemmti-
legheit fyrir Kvöldþáttinn á Sirkus. Þetta
er frábærlega gaman og við þakklátar
fyrir tækifærið. Innskotin eru í anda
Smack the Pony og sýnd á mánudags-
kvöldum.

AÐ MÍNU SKAPI

Coldplay, Christian Bale og Manchester United
ÍRIS DÖGG PÉTURSDÓTTIR, BLAÐAMAÐUR OG SJÓNVARPSTRÚÐUR Á SIRKUS
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Á forsíðu Time Magazine
TÓMAS KNÚTSSON: ÍSLENSKUR KAFARI

TÓMAS KNÚTSSON Hann komst óvænt á forsíðu hins virta og þekkta tímarits Time Magazine og má því segja að hann sé skyndilega
orðinn heimsfrægur kafari.
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TIME Óneitanlega glæsileg forsíða.

Amber úr Glæstum 
vonum á lei› til landsins

ADRIENNE FRANTZ 
Hún var byrjuð að syngja, leika og dansa

þegar hún var þriggja ára gömul.

Lárétt: 1 fögur, 6 þvottaefni, 7 slá, 8
sólguð, 9 forfaðir, 10 hlass, 12 skel, 14
kvíði, 15 varðandi, 16 til, 17 snák, 18
málning.

Lóðrétt: 1 gamall, 2 leiða, 3 endir + k, 4
torveldur, 5 lít, 9 keyra, 11 fiskur, 13 for-
móðir, 14 herbergi, 17 byrði.

Lausn

FRÉTTIR AF FÓLKI

Lárétt:1falleg,6omo,7rá,8ra,9afi,
10æki,12aða,14sút,15um,16að,17
orm,18lakk.
Lóðrétt:1forn,2ama,3lo,4erfiður, 4
gái,9aka,11lúða,13amma,14sal,17
okt

VILLTUR LAX



BLÓÐUG, BRÚTAL OG BRILLIANT
KOMIN Í BÍÓ

Bönnuð innan 16 ára

„SVALASTA MYND ÁRSINS!“
★★★★★ Þ.Þ. FRÉTTABLAÐIÐ

„Í HEILDINA FRÁBÆR MYND“
★★★★ T.V. kvikmyndir.is

„...HREIN OG TÆR UPPLIFUN... 
GJÖRSAMLEGA GEÐVEIK 

MYND!“
★★★★ K&F XFM

★★★★ D.Ö.J Kvikmyndir.com



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
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Komdu í verslun Og Vodafone, hringdu í 1414 eða smelltu þér á www.ogvodafone.is 
fyrir nánari upplýsingar og skráningu í Og1.

Mánaðargjald GSM er 600 kr.

Ég hringi heim, ég hringi í Gunna 
í London, ég hringi í konuna og 
sendi henni SMS. 

Allt þetta á 0 kr. 
0 kr. 0 kr. 0 kr.

120 mínútur á mánuði úr GSM í heimasíma í 
einu af þeim 30 löndum sem Íslendingar eiga 
mest samskipti við.

Þú heldur áfram að tala við GSM vin fyrir 0 kr. 
á mínútuna í 60 mín. á dag og senda honum 
30 SMS fyrir 0 kr. á dag.

Þú hringir heim úr GSM símanum þínum án þess 
að greiða mínútugjöld í allt að 60 mínútur á dag. 

Og1 lækkar verulega kostnað heimila sem eru með GSM áskrift, Heimasíma og Internet hjá Og Vodafone.
Kynntu þér einnig ávinninginn fyrir Heimasíma og Internet.

GSM

Vinur í útlöndum GSM vinur Þegar þú hringir heim

Mikil vitundarvakning hefur
verið um fátækt að undan-

förnu. Live 8 tónleikarnir eru ný-
afstaðnir undir slagorðunum: Út-
rýmum fátækt! Yfirvöld eru hvött
til að fella niður skuldir fátækustu
ríkjanna. Mörg lönd eiga sér ekki
viðreisnar von vegna skulda.
Myndir af sveltandi börnum eru
sýndar í sjónvarpi og við erum
hneyksluð og reið. En erum við
eins saklaus og við höldum? 

Á VISSAN hátt viðgengst þræla-
hald ennþá. Að vísu búa þrælarnir
ekki fyrir utan heima hjá okkur
lengur heldur heima hjá sér í
Þriðja heiminum. Við erum líka
búin að flytja bómullar- og sykur-
akrana þangað líka. Í staðinn
sleppum við að gefa þrælunum að
éta, eða veita þeim húsaskjól og
heilbrigðisþjónustu. Við þurfum
heldur ekki að tryggja þá. Við
meira að segja borgum þeim lúsar-
laun fyrir þannig að okkur finnist
þeir ekki vera þrælar. Við látum
eins og þeir séu frjálsir en þeir fá
þó aldrei að koma hingað, heim til
okkar.

ÞRÆLARNIR sjá okkur fyrir
ódýrum tískufatnaði, sykri, kaffi,
ávöxtum, olíu, tölvum, plastvörum,
matvælum, hveiti, bílum og bara
flestu sem við notum í okkar dag-
lega lífi. Við byggjum afkomu okk-
ar á ódýru vinnuafli íbúa þriðja
heimsins. Þar er fólk að búa til skó
á okkur fyrir 50 kr. á tímann
þannig að við getum gengið á lofti.

ÞAÐ þýðir ekki að skella skuld-
inni á hin ósýnilegu „yfirvöld“.
Þau eru bara lýðræðislega kosnir
fulltrúar okkar. Við erum sjálf
sökudólgarnir og lífsstíll okkar.
Meirihluti mannkyns stritar svo
við getum lifað við „lágmarksþæg-
indi“. 90% af auðæfum heimsins
eru í höndum 5% jarðarbúa. Við
erum hluti af þessum heppnu 5%
prósentum. Við erum þrælahaldar-
ar nútímans. Það er til nóg fyrir
alla. Fátækt verður ekki til af
sjálfu sér, hún verður til út af
græðgi. Ef við ætlum að útrýma
fátækt verðum við fyrst að útrýma
græðgi og þá aðallega okkar eigin.

VIÐ þurfum að fara að lifa ein-
faldara lífi, svo þau geti einfald-
lega lifað! Erum við tilbúin að
sleppa þrælunum og fara að borga
500 kr. fyrir einn kaffibolla og
3.000kr. fyrir hálft kíló af sykri?
Höfum við efni á því að hætta að
versla í Bónus og fara að kaupa í
matinn í Yggdrasil? 

JÓNS GNARR

BAKÞANKAR

Fátækt


