
Handteknir vegna
gruns um ólöglegan
vopnabur›

FORGOTTEN LORES

▲

FÓLK

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

AFGANISTAN, AP Um 180 afganskir
fangar í Guantanamo eru komnir í
hungurverkfall til að mótmæla
illri meðferð í fangelsinu og knýja
á um lausn sína, segja tveir fang-
ar sem var sleppt í gær.

„180 afganskir fangar borða
hvorki né drekka,“ sagði Habir
Russol, sem var fluttur frá Guant-
anamo á mánudag og sleppt í
heimalandi sínu Afganistan í gær.
„Sumir fanganna segjast hafa ver-
ið beittir harðræði í yfirheyrslum.
Sumir segjast saklausir. Þeir mót-
mæla því að hafa verið í haldi í
fjögur ár og vilja fá frelsi á ný,“
sagði hann.

Russol og Moheb Ullah Bor-
ekzai, sem var sleppt með honum,
segja hungurverkfallið hafa haf-
ist fyrir tveimur vikum.

Neil Koslowe, bandarískur
verjandi tólf Kúveita sem er
haldið í Guantanamo, segir
fjölda fanga hafa skýrt sér frá

því þegar hann heimsótti Guant-
anamo fyrir nokkru að fjöldi
manna hefði farið í hungurverk-
fall. ■

Tveir fyrrum fangar segja 180 Afgana neita mat og drykk:

Hungurverkfall í Guantanamo

HÆGVIÐRI EÐA HAFGOLA ÁFRAM. 
Yfirleitt bjart á landinu og fremur hlýtt í
veðri.  Hætta á þokubökkum með ströndum.
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Blöð, lekar, morð
Nú situr þekktur bandarískur blaða-
maður í fangelsi fyrir að
neita að rjúfa trúnað við
heimildarmann, sem
óskaði nafnleyndar.

Í DAG 18

FH úr leik í meistaradeildinni
Lið Neftchi frá Aserbaídsjan lagði í
gær FH í Kaplakrika og komst þar með

áfram í 2. umferð forkeppni
meistaradeildar Evrópu en
FH-ingar sitja eftir með

sárt ennið. Tapið er
mikil vonbrigði fyrir

íslenska
knattspyrnu.

ÍÞRÓTTIR 42

Vandlátur flottræfill
Magnús Friðrik Ólafsson er afar lið-
tækur í eldhúsinu og er hinn eini sanni
Grill-Guðjón á sínu heimili. Hann er
líka í matarklúbbi sem kallast Flottræf-
ilsfélagið en það gengur út á að víkka
sjóndeildarhringinn þegar kemur að
matargerð. Allar sósur eru á bannlista

hjá honum og líka kjötfars.
Hann lumar á

girnilegri
grillupp-

skrift.

MATUR 36

Gallabuxur vi› 
öll tækifæri

ÁSGEIR KOLBEINSSON:

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● tíska ● heimili

▲

Pólskir verkamenn á Akranesi
fá tæpar 300 krónur á tímann

ATVINNUMÁL „Þetta er grafalvarlegt
að mínu viti enda þýðir þetta að
vandamál sem hefur verið nokkuð
einskorðað við framkvæmdir á há-
lendi Íslands grefur nú um sig í
þéttbýlinu,“ segir Vilhjálmur Birg-
isson, formaður Verkalýðsfélags
Akraness.

Sputnikbátar á Akranesi hefur
fengið til sín fimm pólska verka-
menn til starfa í þrjá mánuði gegn-
um erlenda leigumiðlun og greiðir
leigumiðluninni 2,1 milljón króna
fyrir vinnu mannanna. 

Lögmaður fyrirtækisins segir
ekkert athugavert við samning
mannanna eins og Vilhjálmur vill
meina en hann ætlar að leggja fram
kæru á hendur fyrirtækinu hjá
sýslumanninum á Akranesi  í dag.
Fullyrðir hann að umræddir Pól-

verjar starfi 250 klukkustundir í
hverjum mánuði. „Þessir menn hafa
engin atvinnuleyfi og forráðamenn
vísa í dóminn sem féll vegna er-
lendra starfsmanna GT verktaka
við Kárahnjúka. Á meðan hafa aðrir
atvinnurekendur komið að máli við
mig og bíða spenntir eftir niður-
stöðu þess hvort þetta sé löglegt og
eðlilegt því þá hyggjast þeir leika
sama leik. Það sé eina leiðin til að
vera samkeppnishæfir enda eru
umræddir Pólverjar með rúmlega
70 þúsund krónur á mánuði. Það
þýðir tæplega 300 krónur á tímann
og ef komist verður að þeirri niður-
stöðu að þetta sé löglegt og eðlilegt
munu örlög fjölmargra íslenskra
verkamanna verða ráðin.“ Vilhjálm-
ur segir það aðför að íslensku sam-
félagi verði þetta látið viðgangast.

Verkalýðshreyfingin hefur
sent Vinnumálastofnun erindi
vegna þessa máls en Gissur Pét-
ursson, forstjóri hennar, hafði
ekki yfirfarið öll gögn málsins
þegar í hann náðist. „Við leggj-
umst yfir gögnin núna og skoðum
hvað þarna er á ferð. Í fljótu
bragði virðist vera álitamál hvort
þetta sé hefðbundin launavinna
eða einhvers konar þjónustuvið-
skipti en þetta er keimlíkt öðrum
málum sem valdið hafa ágrein-
ingi.

Sveinn Andri Sveinsson, lög-
maður Sputnikbáta segir allt með
felldu við samning Pólverjanna.
„Þarna er um hefðbundinn þjón-
ustusamning að ræða sem er
ekkert öðruvísi en aðrir slíkir“.

-aöe

40

SKÁTAR Á TRÖNUM Þeir Hákon og Brynjar í skátafélaginu Kópum litu niður frá vinnu sinni í gær en þeir voru í óða önn að byggja hlið
fyrir félagssvæði sitt. Landsmót skáta stendur nú yfir við Úlfljótsvatn, þar eru þegar saman komnir um þrjú þúsund skátar. Næstu daga
mun fjölga verulega í tjaldbúðum skátanna sem verður stærsta þorp á Suðurlandi þessa viku sem mótið stendur yfir. Sjá síðu 12
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VEÐRIÐ Í DAG

Verkal‡›sfélag Akraness leggur fram kæru á hendur Sputnikbátum í dag vegna starfa fimm Pólverja sem
forma›ur félagsins segir a› fái tæpar 300 krónur í laun á tímann. Ágreiningur er um hvort mennirnir
stundi hef›bundna launavinnu e›a starfi samkvæmt samningi um fljónustuvi›skipti.

HÖFNIN Á AKRANESI Sputnikbátar notast
við erlent vinnuafl og líta aðrir atvinnurek-
endur öfundaraugum til hennar enda
greiðir hún sem nemur rúmum tveimur
milljónum króna fyrir fimm verkamenn í
þrjá mánuði.

BOREKZAI OG RUSSOL Mönnunum tveimur var sleppt í gær

Kjarasamningur felldur:

Ósáttir vi›
starfsmati›
KJARASAMNINGAR Félagar í Starfs-
mannafélagi Kópavogs felldu kjara-
samning við bæinn með 55 prósent-
um atkvæða í kosningu þar sem 20,8
prósent félagsmanna kusu.

„Þetta er sami samningur og
önnur félög hafa verið að sam-
þykkja,“ segir Jófríður Hanna Sig-
fúsdóttir, formaður félagsins. „Það
virðist vera sem félagar Starfs-
mannafélags Kópavogs miði sig við
Reykjavík,“ segir Jófríður og telur
að óánægja með starfsmat hafi orð-
ið til þess að samningurinn var
felldur. Starfsmatið færir bæjar-
starfsmönnum í Kópavogi lakari
kjör en borgarstarfsmönnum.

Jófríður ræddi við formann
launanefndar sveitarfélaga í gær og
segir líklegt að vegna fría gerist
ekkert í málinu fyrr en eftir versl-
unarmannahelgi. -bþg
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Rjúpnastofnin hefur ríflega þrefaldast á tveimur árum:

Vei›ar á rjúpu hefjast á n‡
RJÚPNAVEIÐAR Rjúpnaveiðar hefj-
ast aftur í haust, Sigríður Anna
Þórðardóttir umhverfisráðherra
tilkynnti ákvörðun sína þess lút-
andi í gær. Enn liggur ekki fyrir
hversu margar rjúpur verður
heimilt að veiða en reglugerð um
veiðarnar lítur dagsins ljós í lok
næsta mánaðar eða byrjun sept-
ember.

Sigmar B. Hauksson, formaður
Skotveiðifélags Íslands, er
ánægður með tíðindin og segir
skotveiðimenn hafa átt von á
þessu þar sem niðurstöður
rjúpnatalningar Náttúrufræði-
stofnunar Íslands bendi til þess að

rjúpnastofninn hafi meira en þre-
faldast á síðustu tveimur árum.
Hann er einnig ánægður með þær
breytingar sem liggja fyrir varð-
andi stjórn á veiðum. 

„Það liggur fyrir að sala á
rjúpu verði óheimil og því fögnum
við skotveiðimenn en við teljum
nauðsynlegt að reyna að stemma
stigum við magnveiðum, því sem
stundum er kallað græðgisveiðar
því við leggjum áherslu á að skot-
veiði er frístundariðja öðru frem-
ur,“ segir Sigmar.

Hann segist eiga von á því að
flestir séu sáttir við þessa ákvörð-
un ráðherrans. -jse

Sex íslensk ungmenni eru í Palestínu og ætla á alþjóðlega æskulýðsráðstefnu:

Freista fless a› komast til Nablus
MIÐAUSTURLÖND „Það er óvíst að
við komumst til Nablus vegna
ástandsins sem hér ríkir,“ segir
Margrét Scheving Thorsteins-
son, ein sex íslenskra ungmenna
sem stödd eru í Palestínu. Vax-
andi spennu hefur gætt í sam-
skiptum Ísraela og Palestínu-
manna

Margrét var stödd í Jerúsal-
em þegar Fréttablaðið náði tali
af henni í gær en til stendur að
Íslendingarnir ferðist síðar í
vikunni til borgarinnar Nablus á
Vesturbakkanum þar sem þau
ætla að taka þátt í alþjóðlegri
æskulýðsráðstefnu. Arna Ösp
Magnúsardóttir ætlaði að vera
með í för, en henni var vísað úr
landi eftir yfirheyrslur við kom-
una til Ísraels í fyrradag.

Fjögur ungmennanna ætluðu
að leggja af stað til Nablus nú í
bítið. Anna Tómasdóttir, ein
fjórmenninganna, var bjartsýn

á að það tækist. „Við höfðum
samband við einn skipuleggj-
enda ferðarinnar og skildist á

henni að hún væri nú þegar búin
að sjá fyrir því að við kæmumst
til borgarinnar.“ -ht

Ógna› í yfirheyrslum

MIÐAUSTURLÖND „Ég var óörugg
um mína stöðu enda fékk ég
aldrei upplýsingar um hvað
gerðist næst,“ segir Arna Ösp
Magnúsardóttir, tvítugur Palest-
ínufari. Arna er komin til Lund-
úna eftir að ísraelsk yfirvöld
handtóku hana á flugvellinum í
Tel Aviv í Ísrael á mánudag.

Örnu var haldið af lögreglu í
þrjátíu klukkustundir áður en
henni var vísað úr landi. „Vega-
bréfið og töskurnar mínar voru
teknar af mér þegar ég kom á
flugvöllinn og ég færð til yfir-
heyrslu,“ segir Arna Ösp. „Þar
var mér haldið í tíu klukku-
stundir, með einu stuttu hléi
þegar ég fékk samloku að
borða.“

Að sögn Örnu var henni gefið
að sök að hafa veitt hryðju-
verkamönnum aðstoð. „Mest af
yfirheyrslunni snerist um að fá
nöfn og upplýsingar um annað
fólk, en minnst um hvað ég væri
að gera eða ætlaði að gera.“
Arna segist hafa upplifað yfir-
heyrsluna sem yfirþyrmandi og
ógnandi. Þá hafi henni verið hót-
að. „Einn þeirra sem yfirheyrðu
mig sagðist hafa fengið leyfi yf-

irmanns síns til þess að gera við
mig hvað sem hann vildi ef
ég væri ekki samvinnu-
þýð.“

Arna segir bónir
hennar um að fá að hafa
samband við ræðis-
mann Íslands og fjöl-
skyldu sína ekki hafa
verið virtar. „Mér var
ýtt inn í klefa og það
var hlegið að mér þeg-
ar ég minntist á rétt-
indi mín,“ segir
Arna. „Svo
var öskrað
að ég
hefði

engin réttindi og ætti ekki rétt á
neinu.“

Ástæður handtök-
unnar telur Arna
hafa verið starf
hennar í Palestínu,
en þar var hún í
þrjá mánuði síðast-
liðið sumar og
starfaði með alþjóð-

legu samtökunum
International Solid-
ary Movement.

„Þetta var greinilega í
tengslum við að ég hef

verið að vinna með
Palestínumönnum,“

segir Arna. „Þeir
vilja koma í veg

fyrir að fólk
fari til Palest-

ínu og verði
vitni að því
sem þar er
að gerast.“

A r n a
h y g g s t
dvelja um
tíma í
L u n d ú n -
um og
reyna að
l e i t a
r é t t a r

síns. „Ég
mun að
m i n n s t a

kosti hafa
s a m b a n d

við utanrík-
isráðuneytið og sjá
síðan til.“

helgat@frettabladid.is

Landbúnaðarstofnun:

Jón Gíslason
rá›inn forstjóri
LANDBÚNAÐUR Guðni Ágústsson
hefur skipað Jón Gíslason for-
stjóra Landbúnaðarstofnunar til
fimm ára frá 1. ágúst næstkom-
andi. Alls sóttu 23 um starfið.
Jón er næringarlífeðlisfræðing-
ur og hefur síðustu ár starfað
hjá Eftirlitsstofnun EFTA í
Brussel.

Landbúnaðarstofnun er ný
stofnun sem mun hafa með
höndum störf yfirdýralæknis,
veiðimálastjóra, aðfangaeftir-
litsins, kjötmatsmanns, plöntu-
eftirlitsins og ýmis stjórnsýslu-
verkefni sem Bændasamtök Ís-
lands hafa farið með til þessa. ■

HREINDÝR Í LÓNI Það sem af er veiðitíma-
bilinu hafa þrjú dýr verið skotin vestan
Hornafjarðar.

FLUTTUR TIL FREKARI RANNSÓKNA Lestar-
vagninn sem var sprengdur nærri Edgware
Road lestarstöðinni var fluttur af vettvangi
í fyrrinótt.

Hryðjuverkin í London:

Ma›ur tekinn
í Pakistan
LONDON, AP Pakistanska lögreglan
hefur mann í haldi sem hún segir
hafa átt beinan þátt í sprengjutil-
ræðunum í Lundúnum 7. júlí. 

Lögreglurannsókn á árásunum
á Lundúnir er í fullum gangi. 

Lundúnablaðið Times greindi
frá því í gær að heimildarmaður
þess í lögreglunni hefði tjáð því að
talið væri að meintur skipuleggj-
andi árásanna hefði verið í Leeds,
heimabæ árásarmannanna, og
Lundúnum í júlíbyrjun en yfirgef-
ið landið nokkrum klukkustund-
um fyrir sprengingarnar.

Háttsettur pakistanskur emb-
ættismaður sagði í viðtali við AP-
fréttastofuna í gær að yfirvöld
hefðu mann í varðhaldi sem talinn
er hafa átt í tilræðunum. ■

SPURNING DAGSINS
Hrafn, stafar krummanum
ógn af minknum?

Ég er viss um að í þessari samkeppni
verður krumminn sér ekki til minnkunar.

Hrafn Gunnlaugsson lét aflífa nokkra minnka við
heimili sitt í Laugarnesinu. 

ÍSRAELSKIR LÖGREGLUÞJÓNAR Ísraelsk yf-
irvöld hafa bæði áhyggjur af fylgjendum
Palestínumanna og einnig mótmælendum
þess að landnemabyggðir Ísraela verði
rýmdar.

Ítalir og Frakkar:

Auka eftirlit á
landamærum 
SAMGÖNGUR Bæði Frakkar og Ítal-
ir hafa í kjölfar hryðjuverka-
árásanna í Lundúnum á dögunum
ákveðið að taka upp landamæra-
eftirlit á innri landamærum
Schengen-svæðisins. Ferðamenn
og aðrir geta því búist við því að
þurfa að sæta vegabréfaeftirliti
við komu og brottför frá þessum
löndum.

Búist er við því að fleiri aðild-
arríki Schengen-samningsins
fylgi í kjölfar þeirra á komandi
vikum og auki landamæraeftir-
litið. -grs

Hreindýraveiðar hafnar:

Sex d‡r skotin
SKOTVEIÐI Hreindýraveiðar fara
rólega af stað en veiðitímabilið
hófst 15. júlí og var úthlutað 800
leyfum eins og í fyrra. 

Fram til 1. ágúst má eingöngu
skjóta tarfa og segir Jóhann G.
Gunnarsson, starfsmaður Um-
hverfisstofnunar, að í gær hafi
verið búið að skjóta sex dýr. „Það
hafa fáir verið að veiðum enda
þoka búin að vera á hreindýra-
slóðum að undanförnu. Betra veð-
urútlit er fram undan og þá á ég
von á að fleiri haldi til veiða,“ seg-
ir Jóhann. -kk
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ÁTÖK Í PALESTÍNU Óvíst er um ferð sjö íslenskra ungmenna til borgarinnar Nablus á Vest-
urbakkanum vegna mikillar spennu sem gætir í samskiptum Ísraela og Palestínumanna.

ARNA ÖSP MAGNÚSAR-
DÓTTIR Komin heil á húfi
til Lundúna 

RJÚPA Rjúpnaveiðar hefjast á ný 15. októ-
ber.
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Arna Ösp Magnúsardóttir Palestínufari, er komin til Lundúna en hún var flrjátíu
klukkustundir í haldi ísraelskra yfirvalda eftir komu sína til Tel Aviv á mánudag.
Mátti Arna sæta tíu klukkustunda yfirheyrslu á›ur en henni var vísa› úr landi.

LÖGREGLUFRÉTTIR
RÉTTINDALAUS Á STOLNUM BÍL
Lögreglan í Keflavík stöðvaði för
sextán ára pilts sem tekið hafði
bifreið ófrjálsri hendi og ekið
henni utan í kyrrstæðan bíl fyrir
utan söluturn í bænum. Var hann
réttindalaus en var látinn laus
eftir yfirheyrslur.





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

64,97 65,29

113,12 113,66

78,46 78,9

10,513 10,575

9,837 9,895

8,332 8,38

0,5754 0,5788

94,09 94,65

GENGI GJALDMIÐLA 20.07.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

109,809
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Dýralæknar vilja Landbúnaðarstofnun í bænum:

Vilja ekki fara á Selfoss
LANDBÚNAÐUR Allir starfsmenn
embættis yfirdýralæknis eru and-
vígir því að ný Landbúnaðarstofn-
un verði staðsett á Selfossi. Land-
búnaðarstofnun er ný stofnun
sem heyrir undir Landbúnaðar-
ráðuneytið og mun taka til starfa í
ársbyrjun 2006. Yfirdýralæknir
og nokkrar smærri stofnanir
munu heyra undir nýju stofnun-
ina, en starfsmenn yfirdýralækn-
is verða meirihluti starfsmanna
hennar. 

36 af 41 starfsmanni yfirdýra-
læknis skrifuðu bréf til ráðherra í
síðasta mánuði og mótmæltu stað-
setningunni. Eftir því sem Frétta-
blaðið kemst næst áttu fulltrúar

starfsmanna í kjölfarið fund með
Guðna Ágústssyni landbúnaðar-
ráðherra þar sem hann lýsti
megnri óánægju með tilurð og
innihald bréfsins.

Í bréfinu segja starfsmennirn-
ir staðsetningu Landbúnaðar-
stofnunar kollvarpa fyrirætlun-
um embættisins, en í mörg hafi
verið stefnt að því að sameina þá
starfsmenn sem gegna þjónustu
og stjórnsýslu á höfuðborgar-
svæðinu.

Ekki náðist í Guðna í gær.
- grs

Bush velur íhalds-
mann í Hæstarétt
John G. Roberts, sem Bandaríkjaforseti útnefndi dómara í Hæstarétti Banda-
ríkjanna í gær, er sag›ur ver›a oddama›ur íhaldsmanna í dómstólnum.

BANDARÍKIN, AP George W. Bush
Bandaríkjaforseti útnefndi John
G. Roberts í embætti hæstaréttar-
dómara, en þetta er í fyrsta sinn í
áratug sem nýr maður er skipaður
í Hæstarétt Bandaríkjanna.
Repúblikanar fögnuðu valinu á
Roberts en demókratar eru lítt
hrifnir, enda hefur Roberts skap-
að sér orðstír fyrir að vera mjög
íhaldssamur.

Staðfesti öldungadeild Banda-
ríkjaþings, þar sem repúblikanar
eru í meirihluta, útnefningu Ro-
berts verður hann eftirmaður
Söndru Day O'Connor og mun
ráða yfir oddaatkvæði í dómstól
sem er klofinn milli tveggja fylk-
inga; annarrar frjálslyndrar og
hinnar íhaldssamrar. 

Bush bauð Roberts starfið sím-
leiðis í hádeginu á þriðjudag og
tilkynnti síðan þjóðinni um
ákvörðun sína í sjónvarpsávarpi
um kvöldið. Bush sagði að Ro-
berts myndi „framfylgja stjórnar-
skránni í þaula lagalega en ekki
gerast löggjafi úr dómarasætinu“.

Roberts, sem er fimmtugur að
aldri, er dómari í áfrýjunardóm-
stól District of Columbia en var
áður lögmaður og flutti sem slíkur
alls 39 mál fyrir Hæstarétti.

Næsta skref í útnefningarferl-
inu eru vitnaleiðslur fyrir dóms-
málanefnd öldungadeildarinnar,
en þær munu væntanlega hefjast
öðru hvoru megin mánaðamót-
anna ágúst-september. Talsmenn
demókrata á þingi boðuðu að í
staðfestingaryfirheyrslunum
myndu þeir fara vel ofan í
saumana á ferli Roberts. Engu að
síður er þess vænst að áform
Bush gangi eftir um að greidd

verði atkvæði í þinginu um stað-
festingu Roberts í embætti tíman-
lega fyrir 3. október næstkom-
andi, en þá hefst nýtt starfsmiss-
eri dómstólsins.

Allt frá því Bush tók fyrst við
forsetaembættinu fyrir fjórum og
hálfu ári hafa ráðgjafar hans beð-
ið eftir tækifæri til að skipa nýjan
dómara í Hæstarétt. Tækifærið

gafst fyrst er O'Connor tilkynnti
1. júlí síðastliðinn að hún hygðist
fara á eftirlaun. Þá blandaði for-
setinn sér persónulega í málið og
setti saman lista yfir ellefu manns
sem til greina kæmu í embættið.
Bush hitti Roberts á föstudag og
komst sem sagt í gær að þeirri
niðurstöðu að hann væri rétti
maðurinn í starfið. - aa

Þrír piltar á tvítugsaldri:

Í haldi eftir
ítreku› innbrot
LÖGREGLUMÁL Þrír piltar á átjánda
og nítjánda aldursári hafa verið
handteknir eftir ítrekuð innbrot í
Reykjavík að undanförnu. Piltarnir
hafa allir verið úrskurðaðir í
gæsluvarðhald til 26. júlí næstkom-
andi.

Þegar liggur fyrir að piltarnir
þrír brutust inn á nokkrum stöðum
í vesturbæ Reykjavíkur fyrir
skömmu og þeir eru grunaðir um
fleiri innbrot. Tveir piltanna hafa
áður komið við sögu lögreglu
vegna innbrota og þjófnaða. Tekin
verður afstaða til framhalds máls-
ins þegar gæsluvarðhald yfir pilt-
unum rennur út á þriðjudaginn.

- ht

ISSA ER ALLUR Mijbil Issa var skotinn til
bana ásamt ráðgjafa sínum og lífverði á
þriðjudaginn.

Súnníar óttaslegnir:

Hættir í
kjölfar árása
BAGDAD, AP Súnníar hafa dregið sig
úr stjórnarskrárnefnd Íraks eftir
að Mijbil Issa félagi þeirra var
myrtur í fyrradag. Þá var gerð
sjálfsmorðsárás í Bagdad sem tíu
manns dóu í.

Issa var á meðal fimmtán súnn-
ía í nefndinni og þeim var sérstak-
lega ætlað að gæta hagsmuna
sinna umbjóðenda við samningu
stjórnarskrárinnar. Félagar segj-
ast ekki geta setið í nefndinni á
meðan öryggi þeirra er ekki betur
tryggt.

Tímenningarnir sem voru
drepnir í gær voru umsækjendur
um störf í lögreglunni. ■

VEÐRIÐ Í DAG

FRÁ SELFOSSI Dýralæknum líst ekki nógu
vel á nýja staðinn
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Átak í Kópavogi:

Ungt fólk í
strætó
SAMGÖNGUR Bæjarstjórn Kópavogs
samþykkti í fyrradag tillögu sem
kom frá Samfylkingunni um átak
til að auka notkun fólks á aldrinum
tólf til átján ára á strætó. Á átakið
að hefjast í lok ágúst og standa í í
það minnsta einn mánuð. Meðal
annars á að bjóða fólki á þessum
aldri sérstök kjör. Sérstaklega er
lagt til að að þau geti sótt um
fríkort í strætó í til dæmis einn
mánuð.

Var tillögunni vísað til bæjar-
ráðs til áframhaldandi vinnu. - grs

BUSH OG ROBERTS George W. Bush Bandaríkjaforseti og John G. Roberts, væntanlegur
nýr hæstaréttardómari, ræðast við í Hvíta húsinu.
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Í DJÚPAVOGSHÖFN Kjartan lenti í mikilli
þoku við sunnanverða Austfirði.

Hringróður Kjartans:

Erfi›ur kafli
framundan
FJÁRSÖFNUN Róðrakappinn Kjartan
Jakob Hauksson, sem er að róa
hringinn í kringum landið til
styrktar Sjálfsbjörgu, hélt frá
Djúpavogi klukkan fimm í gær-
morgun, áleiðis til Hafnar í
Hornafirði. Réri hann á móti
straumi og hægum vindi en reikn-
aði með að koma til Hornafjarðar
í gærkvöld. 

Kjartan á von á erfiðum kafla
fram undan og segir suðurströnd-
ina opna fyrir veðri og vindum
auk þess sem þar sé fáar góðar
lendingar að finna. Á hann jafnvel
von á að þurfa að brimlenda ef
eitthvað bregður út af áætlun. - kk
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Vinnuslys við Kárahnjúka:

Liggur á
gjörgæslu
SLYS Filippseyskur starfsmaður
Impregilo liggur á gjörgæslu með
alvarlega áverka eftir vinnuslys á
Kárahnjúkum snemma í gær-
morgun. Maðurinn var fluttur
með sjúkraflugi til Reykjavíkur
eftir slysið.

Maðurinn er talinn hafa
klemmst milli lestar og rafmagns-
stöðvar í fyrstu aðkomugöngum
virkjunarinnar að sögn lögreglu.
Afleiðingar höggsins voru alvar-
legir brjóst- og kviðarholsáverkar
að sögn vakthafandi læknis á
gjörgæslu. - ht
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Auglýsingar á bloggsíðum barna:

Grímulausar áfengisaugl‡singar
ÁFENGISAUGLÝSINGAR „Ég skil ekki
hvað fólki gengur til með því að
setja áfengisauglýsingar á
bloggsíður barna eins og gert er
á blogcentral.is,“ segir Árni
Guðmundsson æskulýðs- og
tómstundarfulltrúi í Hafnar-
firði.

„Svo virðist vera sem lágkúr-
an eigi sér engin takmörk því
þessar auglýsingar virka eins og
börnin séu að hýsa auglýsing-
arnar á síðum sínum og því er
gengið skrefinu lengra í ósvífn-
inni en annars er farið að gera í
grímulausum áfengisauglýsing-
um,“ bætir Árni við.

Hann segir marga foreldra

hafa haft samband við sig vegna
þessara auglýsinga og hann seg-
ir þær vinna gegn því samkomu-
lagi sem ríki í þjóðfélaginu um
að hlífa börnum og unglingum
við áreiti sem þessu.

Þorsteinn Eyfjörð, forstöðu-
maður vefútgáfu 365, segir að
umrædd auglýsing auglýsi leiki
vegna þjóðhátíðar í Eyjum og
hún sé í engu frábrugðin heil-
síðuauglýsingum sem birst hafa
í blöðum og mætti því birtast í
netmiðli líka.

Hann segir að bloggsamfélag-
ið í rauninni opið öllum eins og
allir stórir miðlar í landinu.

-jse

Viðhald hvalstöðvar og hvalbáta:

Kostna›urinn tugir
milljóna á hverju ári  
HVALVEIÐAR „Ég er ekki með tölurn-
ar í hausnum en þetta eru hundruð
milljóna,“ segir Kristján Loftsson,
forstjóri Hvals, þegar hann er
spurður um uppsafnaðan kostnað
við Hvalstöðina í Hvalfirði og hval-
bátana frá því hvalveiðar lögðust af.
„Þetta eru hafnargjöld, tryggingar,
laun, viðhald og kostnaður við eftir-
lit.“ Hvalur hf. á auk verksmiðjunn-
ar og bragganna í Hvalfirði fjögur
hvalveiðiskip sem ekki hafa verið
notuð við veiðar frá árinu 1990. 

Kristján segir að það hafi alltaf
verið tveir möguleikar í boði; að

henda þessu öllu eða halda því við í
von um að veiðar hæfust á ný.
Hann vandar stjórnmálamönnun-
um ekki kveðjurnar. „Það hefur
verið gefið undir fótinn með að
hvalveiðar verði leyfðar fljótlega
hvert árið eftir annað og svo heyk-
ist þetta lið á þessu á hverju ári.
Þeir eru svo lafhræddir við Amer-
íkanana að þeir þora sig hvergi að
hreyfa.“

Að sögn Kristjáns hefur kostn-
aðurinn verið greiddur af Hval hf.
þó hann hafi engar tekjur haft á
móti. - grs

Páll hættur á Stö› 2 og vill
ver›a útvarpsstjóri RÚV
Páll Magnússon segist ósammála grundvallarstefnu fjölmi›lafyrirtækisins 365 og hefur láti› af störfum
hjá félaginu. Hann ætlar a› sækja um stö›u útvarpsstjóra í dag. Sigmundur Ernir Rúnarsson hefur veri›
rá›inn fréttastjóri Stö›var 2. Róbert Marshall st‡rir n‡ju fréttasvi›i 365.
FJÖLMIÐLAR Breytingar urðu hjá
fjölmiðlafyrirtækinu 365 í gær
þegar Páll Magnússon lét af
starfi sjónvarps- og fréttastjóra
Stöðvar 2. Sigmundur Ernir
Rúnarsson lét af störfum sem
fréttaritstjóri Fréttablaðsins og
tók í gær við stöðu Páls sem
fréttastjóri Stöðvar 2 en mun
einnig starfa sem ritstjóri nýrr-
ar fréttastöðvar á vegum 365
sem hefur göngu sína í haust.

„Ástæðan er einföld. Ég var
ósammála þeirri grundvallar-
stefnu sem fyrirtækinu hafði
verið mörkuð,“ segir Páll um
ástæðu uppsagnar sinnar en vill
ekki segja nánar til um í hverju
sá ágreiningur fólst. 

„Þessi ágreiningur er þess
eðlis að ég vil ekki tjá mig um
hann. Þó get ég sagt það að
þetta er faglegur og heiðarlegur
ágreiningur en ekki persónuleg-
ur. Það eru engin illindi á milli
einstaklinga og ég skil sáttur
við fyrirtækið. Ég gerði eigend-
um og stjórnendum grein fyrir
sjónarmiðum mínum þar að lút-

andi um og eftir síðustu helgi.
Ég er þannig gerður að ég vil
frekar stíga frá borði en að vera
að sigla með skipi á stað sem
mig langar ekki að fara á,“ seg-
ir Páll. 

Páll segist ætla að sækja um
stöðu útvarpsstjóra en frestur
til að sækja um rennur út í dag.
„Ég hef ekki sótt um en ætla að
gera það,“ segir hann. 

„Ég vil engu bæta við útskýr-
ingar Páls um hvers vegna hann

sagði störfum sínum lausum,“
segir Gunnar Smári Egilsson,
framkvæmdastjóri 365. 

Sigmundur Ernir segist
kveðja Fréttablaðið með sökn-
uði og hóf í gær störf sem
fréttastjóri Stöðvar 2. „Ég
hlakka mjög til þessa nýja verk-
efnis. Ég lít á það sem mikla
áskorun að auka og bæta frétta-
þjónustu 365-ljósvakamiðla,“
sagði Sigmundur Ernir. 

Róbert Marshall hefur verið

ráðinn framvæmdalegur for-
stöðumaður nýs fréttasviðs 365
og til að stýra undirbúningi að
hinni nýju fréttastöð sem verð-
ur síðar undir hans stjórn. Ró-
bert mun láta af störfum sem
formaður Blaðamannafélags Ís-
lands í kjölfar hinna nýju
starfa.

Fjölmiðlafyrirtækið 365
gefur meðal annars út Frétta-
blaðið.

hjalmar@frettabladid.is

Framsókn flýtir fundi:

B‡r sig undir
lok R-listans
FRAMSÓKNARFLOKKUR Gestur Gests-
son, formaður Framsóknarfélags
Reykjavíkurkjördæmis norður,
segir framsóknarmenn ekki bíða
endalaust eftir niðurstöðum um
framhald samstarfsins innan R-
listans. „Þess vegna flýtum við að-
alfundi sem verður haldinn annað
kvöld en ekki í haust,“ segir Gest-
ur. „Slitni upp úr verðum við að
vera tilbúin í kosningabaráttu.“

Guðjón Ólafur Jónsson, félagi í
Framsóknarfélaginu, segir líklegt
að framhald verði á samstarfi inn-
an R-listans fyrir borgarstjórnar-
kosningarnar á næsta ári. „Við
klárum þessar viðræður,“ segir
Guðjón. - jh

Týndur maður:

Skila›i sér
heill á húfi
LEIT Maður á níræðisaldri fannst
heill á húfi skömmu fyrir hádegi
í gær en hans hafði þá verið leit-
að frá því snemma í fyrrinótt.
Maðurinn varð viðskila við fjöl-
skyldu sína sem dvaldi á tjald-
stæðinu við Ásólfsstaði í Þjórs-
árdal um klukkan ellefu í fyrra-
kvöld.

Lögregla og björgunarsveitir
voru fljótlega kallaðar út og leit-
uðu mannsins þar til hann
fannst við Sandá, skammt frá
þeim stað sem síðast sást til
hans. Maðurinn hafði verið á
gangi alla nóttina og var ramm-
villtur. - ht

Getur Samfylking boðið fram
R-lista án hinna flokkanna ?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Viltu að Páll Magnússon verði
útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

45,0%

55,0%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

ÁRNI GUÐMUNDSSON ÆSKULÝÐS- OG
TÓMSTUNDARFULLTRÚI Árni gagnrýnir
harðlega áfengisauglýsingar á bloggsíðum
og spyr hvort þeir sem að þeim standi vilji
virkilega að viðskiptahagsmunir eigi að vera
hagsmunum barna og unglinga yfirsterkari.
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HVALSTÖÐIN Í HVALFIRÐI Hvalur hf. hefur lagt í ærinn kostnað við Hvalstöðina og fleira
þrátt fyrir algert veiðibann í fimmtán ár.
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Breskir hermenn:

Ákær›ir fyrir
misflyrmingar
BRETLAND Ellefu breskir hermenn
hafa verið ákærðir fyrir mann-
dráp og misþyrmingar á föngum
í Írak. 

Þrír hermannanna hafa verið
ákærðir fyrir stríðsglæpi en
þeir eru taldir hafa valdið dauða
írasks manns í september 2003.
Fjórir hermenn til viðbótar eru
ákærðir fyrir grófa vanrækslu
og enn aðrir fjórmenningar eru
taldir hafa borið ábyrgð á því að
Íraki í þeirra haldi drukknaði í
skurði.

Mennirnir verða ekki dregnir
fyrir stríðsglæpadómstólinn í
Haag heldur breskan herrétt.
Ættingjar hinna látnu eru ósátt-
ir við að herinn skuli sjálfur
dæma í málinu en auk þess
gagnrýna þeir hversu langan
tíma rannsókn málanna hefur
tekið. ■

NORÐUR-KÓREA

VIÐRÆÐUR TEKNAR UPP Á NÝ
Stjórnvöld í Pjongjang, höfuð-
borg Norður-Kóreu, hafa lýst
því yfir að þau hyggist snúa
aftur að samningaborði um
kjarnorkumál 26. júlí næstkom-
andi. Þrettán mánuðir eru síðan
slitnaði upp úr sex ríkja við-
ræðunum svonefndu og á með-
an er talið að Norður-Kóreu-
menn hafi náð að framleiða
kjarnorkusprengju.

LÖGREGLUFRÉTTIR
ELDUR Í SKÚR Ekki er talið að
verulegar skemmdir hafi orðið
þegar lítill skúr við Grettisgötu
brann í fyrrinótt. Tilkynnt var
um eldinn skömmu eftir mið-
nætti og gekk slökkvistarf
greiðlega.

REYKJANESBRAUT LOKUÐ Mikil
umferð fór um íbúðarhverfi
Hafnarfjarðar eftir að Reykja-
nesbraut var lokað vegna fram-
kvæmda í gær. Umferð gekk þó
að mestu vel að sögn lögregl-
unnar í Hafnarfirði. Einn öku-
maður var stöðvaður grunaður
um ölvun við akstur í bænum í
fyrrinótt.

PÁLL MAGNÚSSON Lætur af störfum sem
fréttastjóri Stöðvar 2 og sækir um útvarps-
stjórastöðu.

RÓBERT MARSHALL  Verður
forstöðumaður nýs fréttasviðs og stýrir
undirbúningi að nýrri fréttastöð. 

SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON Tekur við
sem fréttastjóri Stöðvar 2 og ritstjóri nýrrar
fréttarásar 365.



Gildir til 24. júlí eða á meðan birgðir endast.

PÓ
STVERSLUN

HAGKAUPA

800 6680
grænt númer

www.hagkaup.is

sími
568 2255

Netaskór
margir litir, st. 36-41

Ballerínuskór
svartir, st. 36-42

Ballerínuskór
margir litir, st. 36-41

Kúrekastígvél
svört, brún, st. 36-39 5.999kr1.299kr2.999kr899kr

Peysa
margir litir 
st. S-XL

Buxur
margir litir 
st. 10-20

1.999kr
Verð áður 2.999-

TILBOÐ

Peysa
margir litir 
st. S-XL

2.499kr
Verð áður 2.999-

TILBOÐ

Jakkapeysa
svört, blá 
st. S-XL

2.999kr
Verð áður 3.999-

TILBOÐ

2.999kr

Peysa
margir litir 
st. S-XL

Bolur
margir litir 
st. S-XL

2.999kr
Verð áður 3.499-

TILBOÐ

Gallabuxur
bláar
st. 10-20

2.999kr
Verð áður 3.999-

TILBOÐ

Gallabuxur
stretch
st. 10-20

2.999kr
Verð áður 3.999-

TILBOÐ

999kr
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Hrafn Gunnlaugsson ósáttur við sláttustefnu borgarinnar:

Leifar af minnimáttarkennd
UMHVERFI „Það er fallegt að sjá
þessi yndislegu ungmenni við
vinnu úti í náttúrunni en maður
vildi frekar sjá þau tína upp rusl
heldur en að tæta upp þessar alís-
lensku jurtir sem vaxa þarna ótil-
neyddar innan borgarmarkanna,“
segir Hrafn Gunnlaugsson, leik-
stjóri og íbúi í Laugarnesi, en þar
var slegið í góða veðrinu í fyrra-
dag. „Sérstaklega hefði maður
viljað að bæjarhóllinn gamli hefði
verið látinn ósnertur.“ 

Hrafn segist finna að almenn-
ingur hafi gaman af því að labba
þar um og skoða umhverfið, en
jurtirnar sem þar vaxa segir hann
hvergi ræktaðar í skrúðgörðum

bæjarins. „Jónas Hallgrímsson orti
um fífla og sóleyjar, en þær jurtir
eru nú upprættar sem hvert annað
illgresi. Á sama tíma er verið að
rækta jurtir í skrúðgörðum borgar-

innar sem alls ekki vilja vaxa í ís-
lensku umhverfi,“ segir Hrafn. „Ég
held að þetta séu leifar af minni-
máttarkennd frá þeim tíma þegar
við vorum dönsk nýlenda.“ - grs

Kristinn H. Gunnarsson segir KEA reyna að kaupa stjórnsýsluákvarðanir:

A›dróttanir af grófasta tagi

LUCKNOW, AP Í það minnsta 239
manns hafa drukknað í flóðum á
Indlandi síðustu dægrin. Rign-
ingartíminn stendur nú sem
hæst í landinu.

Í gær fórust tíu manns í Uttar
Pradesh-héraðinu þegar hús
þeirra hrundi vegna flóðanna.
Öðrum átta skolaði á brott í
vatnsflaumnum.

Indversk stjórnvöld telja að
Nepalar hafi aukið enn á vatns-
elginn með því að opna gáttir
stífla til að grynnka í fleyti-
fullum uppistöðulónum.

Ástandið er verst í Gujarat-
héraði, þar hefur 131 dáið, 55 eru
látnir í Uttar Pradesh og 23 í
Madhya Pradesh.

Húsaleigubætur:

Samdráttur
í grei›slum
HÚSALEIGUBÆTUR Greiðslur húsa-
leigubóta lækka verulega á þessu
ári miðað við fyrri ár að því er
fram kemur í fréttabréfi jöfnun-
arsjóðs sveitarfélaga um húsa-
leigubætur. Greiðslur lækkuðu
um 5,14 prósent frá fjórða árs-
fjórðungi 2004 til fyrsta ársfjórð-
ungs 2005 samanborið við 2,47
prósent árið áður.

Sveitarfélögin ofáætluðu
greiðslur sínar til húsaleigubóta á
fyrsta ársfjórðungi þessa árs
verulega. Áætlanir gerðu ráð
fyrir að 426,5 milljónum króna
yrði varið í húsaleigubætur
meðan greiddar bætur námu ein-
ungis 381,7 milljónum. - ht

UMMÆLI Benedikt Sigurðarson,
formaður stjórnar Kaupfélags
Eyfirðinga, segir Kristin H.
Gunnarsson þingmann á villi-
götum varðandi áform KEA um
fjölgun starfa á Akureyri og efl-
ingu byggðar á Norðurlandi en
Kristinn ýjar að því í pistli á
heimasíðu sinni að KEA ætli að
kaupa stjórnsýsluákvarðanir
tveggja ráðherra. „Sýnu verra er
þó að Kristinn allt að því sakar
okkur um að bera fé á ráðamenn.
Það er aðdróttun af svo grófu
tagi að stjórn KEA tekur ekki
þátt í slíkri umræðu,” segir
Benedikt.

Stjórn KEA hefur lýst yfir
vilja til að liðka til fyrir flutningi
opinberra verkefna til Akureyr-
ar með því að taka þátt í kostnaði
við flutning. Jafnframt hefur
stjórnin beitt sér fyrir bættum
samgöngum í þágu Norðlendinga
og finnur Kristinn báðum
áformum KEA flest til foráttu.
„Við höfum sem betur fer mætt
velvilja og góðu viðmóti stjórn-
valda en það er sorglegt þegar

menn sem segjast áhugasamir
um byggðamál eru ekki tilbúnir
að taka á móti okkar útspili og

vinna með okkur,” segir Bene-
dikt.

-kk

BÆJARHÓLLINN Í LAUGARNESI SLEGINN Hrafn segir að á honum vaxi meðal annars
hvönn, draumsóley, mjaðjurt, kerfill, fífill, villtur rabarbari og njóli.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/H

EI
Ð

A

Monsún-rigningarnar á Indlandi:

Hundru› hafa be›i› bana

BRAHMAPUTRA Brahmaputra-fljótið er
yfirfullt þessa dagana. Þeir sem búa í
námunda við það hafa nýtt tækifærið og
þvegið föt sín og klæði.
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BENEDIKT SIGURÐARSON „Það er hárrétt hjá Kristni að KEA á ekki að vera í pólitík enda
er það ekki svo. Við höfum hins vegar markað félaginu þá stefnu að vera verkfæri í
byggðapólitík,” segir stjórnarformaður KEA.

LANDAKOTSSKÓLI „Umbjóðendur
mínir segjast hafa fengið loforð
um það á fundi 13. júní síðastlið-
inn að leitað yrði allra leiða til að
finna skólastjóra sem allir gætu
sætt sig við,“ segir Einar Hugi
Bjarnason, lögmaður hóps ósátt-
ra kennara í Landakotsskóla.
„Síðan frétta þeir það í fjölmiðl-
um að Fríða Regína Höskulds-
dóttir hafi verið ráðin. Ekkert
samráð var haft við kennarana
um ráðninguna. Ég hefði búist
við meira samráði við þá í ljósi
deilnanna,“ segir Einar.

„Stjórn skólans ber að ráða
skólastjóra og það liggur fyrir að
kennararnir töldu engan um-
sækjanda hlutlausan. Ég tel að
við höfum ráðið hæfasta um-
sækjandann,“ segir Björg
Thorarensen, formaður stjórnar
skólans, um ráðninguna. Hún

segist líta á Fríðu sem hlutlausan
skólastjóra sem ekki hafi haft
neina aðkomu að deilunum innan

skólans eða starfsemi skólans að
öðru leyti. 

- grs

Skólastjóraráðning við Landakotsskóla:

Ekkert samrá› haft vi› kennara

EINAR HUGI BJARNASON Lögfræðingur hóps ósáttra kennara í Landakotsskóla.
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Bændur veðja á ný lausagöngufjós í stað þess að stækka þau gömlu:

Tæp tuttugu n‡ fjós í byggingu
LANDBÚNAÐUR „Það eru sautján ný
fjós í byggingu sem ég veit af,“
segir Lárus Pétursson, umsjón-
armaður innréttinga hjá Land-
stólpa ehf. „Þá eru fimmtán
bændur að breyta eldri fjósum
og langoftast verið að stækka
þau í leiðinni.“ Lárus segir þessi
fjós oftast vera lausagöngufjós
með 60-70 bása eða hátt í það.
Bændurnir séu flestir að koma
sér upp mjaltaróbótum og þá séu
60-70 mjólkandi kýr heppilegur
fjöldi.

Lárus segir uppbyggingu í
mjólkurframleiðslu ekki vera
meiri en síðustu ár á undan, en
mikil þróun hefur verið í grein-

inni síðustu ár. „Það er hins veg-
ar merkjanleg breyting að menn
byggja nú ný fjós frekar en að
stækka þau gömlu.“ Lárus segir
bændur hafa verið að svala upp-
safnaðri endurnýjunar- og upp-
byggingarþörf síðustu árin. „Það
var stöðnun í greininni í tuttugu
ár.“

Um átta hundruð mjólkur-
framleiðendur eru nú starfandi á
landinu, og meðalkúabúið elur
um þrjátíu kýr.

- grs

Íslenskt hugvit nýtt við byggingu vatnsaflsvirkjunar á Grænlandi:

Eitt lengsta línuhaf í heimi
HUGVIT Íslensk fyrirtæki leggja nú
Grænlendingum lið við að reisa
7,2 megavatta vatnsaflsvirkjun
við Qorlortorsuaq, á slóðum hinn-
ar gömlu Eystribyggðar. Nú er
stærstur hluti grænlenskrar raf-
orku framleiddur með olíu.

Leggja þarf háspennulínu um
70 kílómetra leið og yfir tvo firði.
Þar sem línan liggur yfir Einars-
fjörð eru 3,7 kílómetrar stranda á
milli og verður línuhafið eitt það
lengsta í heimi.

Árni Björn Jónasson hjá Línu-
hönnun, sem sér um ráðgjöf við
gerð línunnar, segir allnýstárlega
verkfræðihönnun notaða til að
þvera fjörðinn, hönnun sem megi
líkja við hengibrýr. Til saman-
burðar er breiðasta hafið á
Golden-Gate brúnni í San
Francisco 1.280 metrar og því um
verkfræðilegt afrek að ræða.

Margir íslenskir verktakar
koma að hönnun og byggingu lín-
unnar og virkjunarinnar. Má þar
nefna Ístak, Landsvirkjun, VST,
Afl, Landark, Rafteikningu og

Línuhönnun. Verkið er unnið að
beiðni grænlensku heimastjórnar-
innar og áætlaður verkkostnaður
er hálfur þriðji milljarður.

- oá

Sjó›urinn ofurseldur
aukinni áhættu
Íbú›alánasjó›ur ver›ur a› ávaxta milljar›a uppgrei›slur lána me› eins háum
vöxtum og kostur er. fiví fylgir aukin áhætta, segir Pétur Blöndal flingma›ur
Sjálfstæ›isflokksins. Félagsmálanefnd Alflingis fjallar um málefni sjó›sins í dag.

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR Félagsmála-
nefnd Alþingis kemur saman
fyrir hádegi í dag til að fjalla
um lánasamninga Íbúðalána-
sjóðs við sparisjóði og banka.
Álitamál hafa risið um lögmæti
lánveitinganna og hvort þau
samrýmist markmiðum sjóðs-
ins.

Búist er við að á fundinum
verði upplýst um efni samning-
anna og þá hvort Íbúðalánasjóð-
ur eða ríkið beri einhverja
ábyrgð á hugsanlegu tapi sem af
samningunum kann að hljótast.

„Það er ljóst að allt fé Íbúða-
lánasjóðs er með ríkisábyrgð.
Allir peningar sem hann hefur
til ráðstöfunar eru teknir að láni
nema eigið fé sjóðsins,“ segir
Pétur Blöndal þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, en hann á sæti í
félagsmálanefnd. Hann segir að
öll lán umfram eigin fé sjóðsins
ábyrgist ríkið þar með. „Hús-
næðislán sjóðsins voru fjár-
mögnuð með lánum sem sjóður-
inn tók með ríkisábyrgð. Þegar
fólk greiðir upp lán sín hjá
sjóðnum er það að greiða upp fé
sem aflað var með slíkri
ábyrgð.“

Pétur bendir á að Íbúðalána-
sjóður sé nauðbeygður til að
ávaxta milljarða uppgreiðslur
lána á hærri vöxtum en hann
borgar sjálfur fyrir lánin. „Ann-
ars tapar sjóðurinn fé og þá get-
ur reynt á ríkisábyrgðina ef eig-
ið fé hrekkur ekki til. Menn
gleyma því alltaf að á upplýst-
um markaði eru lágir vextir og
áhættulausir eru jafnir háum
vöxtum með meiri áhættu. Sjóð-

urinn eykur áhættu sína ef hann
teygir sig eftir háum vöxtum á
þetta uppgreiðslufé.“ 

Pétur gagnrýnir einnig
Íbúðalánasjóð fyrir að víkja frá
lögbundnum markmiðum sín-
um. „Bankarnir lána peninga frá
Íbúðalánasjóði gegn veði en
setja ekki kvaðir um kaup á hús-
næði. Þannig getur fólk keypt til
dæmis bíla eða hlutabréf fyrir
lánsfé sem ættað er frá Íbúða-
lánasjóði. Ef þetta er raunin fer
sjóðurinn gegn markmiðum lag-

anna. Við verðum að fá botn í
þennan vanda.“

Pétur Blöndal var stjórnar-
formaður Sparisjóðs Reykjavík-
ur og nágrennis til síðustu ára-
móta og kveðst ekki hafa fengið
að sjá umræddan samning
sparisjóðsins við Íbúðalánasjóð
þótt hann hefði beðið um það.
„Ég bíð átekta og skoða dagsetn-
ingar og undirskriftir þegar og
ef ég fæ að sjá samningana í
dag,“ segir Pétur Blöndal.

johannh@frettabladid.is

Sumarlokanir stofnana:

Ví›a loka›
vikum saman
SUMARFRÍ Nokkur brögð eru að því
að ýmis samtök og opinberar
stofnanir loki í nokkrar vikur yfir
sumartímann meðan starfsmenn
fara í leyfi.

Þannig er til að mynda lokað
hjá Samtökum iðnaðarins í þrjár
vikur, Bændasamtökin loka í
tvær, skrifstofur Háskóla Íslands
eru lokaðar fram í ágúst, skrif-
stofur Nýsköpunarsjóðs eru lok-
aðar í tvær vikur og svo mætti
lengi telja.

Ljóst er að sumarlokanir sem
þessar geta komið sér illa og rétt
að minna fólk á að athuga hvort
skrifstofur séu almennt opnar til
að fara ekki fýluferð. ■

RJÚKANDI RÚST Lítið var eftir af bíl tilræð-
ismannanna. 66.000 manns hafa látist í
átökum í Kasmír undanfarna áratugi.

Tilræði í Kasmír:

Sex fórust í
sprengjuárás
SRINAGAR, AP Að minnsta kosti sex
fórust í sprengjutilræði í Srinagar,
sumarhöfuðborg Jammu-Kasmír
héraðs, og 20 meiddust.

Tilræðið var framið í hverfi
embættismanna en ekki er vitað
hvernig staðið var að því. Yfirvöld
segja að sjálfsmorðsprengjumaður
hafi ekið bíl sínum á herjeppa. Tals-
maður Hezb-ul Mjuahedeen, ís-
lamskra öfgasamtaka frá Pakistan
sem lýst hafa yfir ábyrgð á tilræð-
inu, segir hins vegar að sprengjan
hafi verið fjarstýrð.

Indverjar og Pakistanar hafa
lengi deilt um Kasmír en á síðustu
misserum hafa friðarhorfurnar
aukist verulega. Tilræðinu virðist
ætla að spilla þeim frið. ■

Mannskætt hryðjuverk:

Fjórtán bi›u
bana í árás
TSJETSJENÍA Fjórtán manns féllu í
valinn eftir skotárás og sprengjutil-
ræði tsjetsjenskra uppreisnar-
manna í þorpinu Znamenskoje í

Tsjetsjeníu. Tutt-
ugu eru særðir.

U p p r e i s n a r -
mennirnir skutu
fyrst á bíl fullan af
lögreglumönnum
en þegar annar
bíll kom aðvífandi
var öflug sprengja
sprengd. Tvö börn
eru í hópi þeirra
sem létust.

Að sögn Inter-
fax-fréttastofunnar kennir Alu Alk-
hanov forseti uppreisnarleiðtogan-
um Shamil Basajev og mönnum
hans um ódæðið en þeir eru meðal
annars sagðir bera ábyrgð á
fjöldamorðunum í Beslan í septem-
ber í fyrra. 

Þjóðarsorg var í Tsjetsjeníu í
dag vegna tilræðisins. ■

ÓHRESS MEÐ ÚTIVISTARBANN
Hæstiréttur Bretlands úrskurð-
aði í gær að lögreglu væri ekki
heimilt að reka unglinga heim til
sín á kvöldin nema þau hefðu
brotið eitthvað af sér. Lögregla
hefur gripið til þessara ráða und-
anfarin misseri til að sporna við
andfélagslegri hegðun. Ungur
Lundúnabúi vildi hins vegar ekki
una því að vera sendur heim án
þess að hafa nokkuð til saka unn-
ið og fór því í mál.

BRETLAND

FJÓS Í BYGGINGU Verið er að
byggja 75 bása lausagöngufjós í

Káranesi í Kjós.

DAUÐI OG EYÐI-
LEGGING Sprengj-
an var afar öflug
enda dóu margir
af hennar völdum.

ÞYRLA FLYTUR SPENNUMASTUR Erfitt er að flytja þyngstu hlutina milli vogskorinna og
fjöllóttra fjarða Grænlands. Þyrlur eru notaðar til að koma fyrir háspennumöstrum.

PÉTUR BLÖNDAL SITUR Í FÉLAGSMÁLANEFND. Pétur fékk ekki að sjá umdeildan samning
Íbúðalánasjóðs við SPRON meðan hann var stjórnarformaður sjóðsins.
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Stærsta florp á
Su›urlandi
Landsmót skáta var sett í vikunni. Um þrjú þúsund
skátar eru þegar mættir. Þeir voru glaðir og kátir í
mótsbyrjun og önnum kafnir við að byggja upp búðir
sínar í gærmorgun. 

Um þrjú þúsund ylfingar, drótt-
skátar og foringjar voru í óða
önn við að setja upp tjaldbúðir
sínar, reisa trönur og súrra þær
saman í gærmorgun á fyrsta
degi 25. Landsmóts skáta sem
haldið er að Úlfljótsvatni. Mótið
var sett á þriðjudagskvöld og
stendur í heila viku. Gestum
fjölgar hægt og þétt í vikunni og
allt eins líklegt að gestafjöldi
slagi upp í tíu þúsund við aðal-
varðeldinn á laugardagskvöld.

Á Úlfljótsvatni er því nú eitt
stærsta bæjarfélag landsins.
Þar má finna flestar stofnanir
sem fylgja sómasamlegu þorpi.
Í ráðhúsi skáta má finna upplýs-
ingamiðstöð, heilsugæslustöð,
verslun, netkaffihús, pósthús og
umferðarstjórnun. Fjölmiðlar
eru einnig áberandi á mótinu en
skátar gefa út sitt eigið dagblað
og reka útvarpsstöð alla vikuna
með fréttum og dægurefni.

Margt spennandi er á dag-
skrá alla vikuna. Það allra vin-
sælasta er án efa vatnsbardagi

sem fram fer daglega en þar er
skotið á andstæðinginn með lit-
uðu vatni úr vatnsbyssu. 

Hápunktur mótsins er á laug-
ardag. Þá verða ýmsar spenn-
andi uppákomur. Sniglarnir
verða á staðnum með hjólin sín,
Landssamband kúabænda heil-
grillar naut fyrir gesti og gang-
andi, þyrlur sveima um loftin og
stefnt er að því að setja heims-
met í fatalínu.

Á mótinu eru starfræktar
sérstakar tjaldbúðir þar sem
fjölskyldur skátanna og allir
sem hafa áhuga á skátastarfi og
útilífi geta sett niður tjöld sín
eða annan útilegubúnað. Ekki
þarf að tilkynna þátttöku í fjöl-
skyldutjaldbúðunum og þar er
hægt að dveljast eins lengi og
gestir óska þess. 

solveig@frettabladid.is

Margir ökumenn dísilknúinna bifreiða
hömstruðu olíu áður en miklar verð-
hækkanir tóku gildi. Brunamálastjóri
hefur áhyggjur af því að margir
geymi birgðirnar við óviðunandi að-
stæður. 
„Ég skil mætavel að fólk vilji hamstra
olíu því verðhækkunin er þvílík,“ seg-
ir Jónatan Garðarsson sjónvarpsmað-
ur. „En að sú staða sé komin upp að
fólk geymi hana í tönkum og tunnum
við húsin sín finnst mér ekki gott
mál, bæði vegna mengunar- og eld-
hættu.“ Jónatan telur að vel hefði
mátt sporna við þessu ástandi með
því að hækka verðið í áföngum. „Það
er greinileg handvömm í lagasetning-
unni og menn hugsuðu málið aug-
ljóslega ekki alla leið.“ Jónatan ekur
sjálfur dísilbíl en hamstraði þó ekki.
„Mér datt það ekki einu sinni í hug.
Uppgufun af dísilolíu er ansi eitruð
og ég er umhverfisverndarsinni.“

JÓNATAN GARÐARSSON sjónvarpsmaður

Handvömm

BIRGÐASÖFNUN Á DISILOLÍU

SJÓNARHÓLL

„Ég get sagt þér nóg af frétt-
um,“ segir Arnþór Helgason,
framkvæmdastjóri Öryrkja-
bandalagsins og formaður Kín-
versk-íslenska menningarfélags-
ins. „Til dæmis hefur kínverska
ríkisútvarpið áhuga á að senda
út klukkustundarlanga dagskrá
með frétta- og menningar-
tengdu efni á ensku á íslensk-
um útvarpsstöðvum og bjóða
greiðslu fyrir. Ég hafði samband
við Íslenska útvarpsfélagið í
fyrra og vakti athygli á þessu en
þar stóð á svörum. Útvarp Saga
sýndi þessi áhuga en þegar því
var fylgt eftir bárust engin svör.
En tilboðið stendur enn,“ segir
Arnþór sem telur það mikinn

feng fyrir hlustendur að heyra önnur
sjónarmið en gengur og gerist í vest-
rænu útvarpi. 
Arnþór er annars nýkominn frá
Hollandi þar sem hann sótti ráð-
stefnu um réttindi fatlaðra og Evr-
ópusambandið. „Þar var meðal ann-
ars rætt um hvernig hægt er að nýta
Evrópuráðið og lög Evrópusambands-
ins til að bæta stöðu fatlaðra í ein-
stökum aðildarríkjum.“ 
Arnþór hefur ekki ráðstafað sumarfrí-
inu sérstaklega en nýtur samvista við
fjölskylduna. „Sonur konu minnar og
tengdadóttir voru að flytja í nýtt hús í
Hafnarfirði og afi og amma hafa haft
þá ánægju að gæta fimm mánaða
gamals barnabarns. Það er í sjálfu sér
mun meira virði en frí.“

Talar fyrir kínversku útvarpi
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? ARNÞÓR HELGASON FRAMKVÆMDASTJÓRI ÖRYRKJABANDALAGSINS

nær og fjær

„En eins og öllum er
kunnugt hefur enginn
reynt a› flagga ni›ur í
[Össuri] sí›ustu daga
enda er fla› vonlaust.“

STEFÁN JÓN HAFSTEIN BORGARFULL-

TRÚI Í FRÉTTABLAÐINU.

„fiegar Villi er farinn
a› syngja, flá er fletta
komi›. Ég yr›i mjög
sáttur ef hann yr›i í
efsta sæti og tæki
fletta.“

GUÐLAUGUR ÞÓR ÞÓRÐARSON

BORGARFULLTRÚI Í DV.

OR‹RÉTT„ “

Aðeins 599 kr.

5 690691 200008
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Stelpubíókvöld Persónuleikapróf

Flott 
fyrir 
fæturna

Það sem þú 
vissir ekki ...

Linda 
Pétursdóttir

Sætir 
strákar 

við barinn

Aðeins 
599 kr.
Aðeins 

599 kr.

Sigrún Haraldsdóttir

hefur flakkað um 

Evrópu í húsbíl í þrjú ár
Sigrún Haraldsdóttir

hefur flakkað um 

Evrópu í húsbíl í þrjú ár

Með 
sígaunann
í blóðinu
Íslenskar og 
aðþrengdar
Hverri vinkvennanna í

Desperate Housewives 

líkjast þær?

16 ára lömuð frá
nefi og niður úr
Er nú á góðum batavegi

Góður árangur
með aukakílóin
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e 1ný og fersk í hverri viku

Náðu í eintak á næsta sölustaðNáðu í eintak á næsta sölustað

Í SKÁTUNUM Í 50 ÁR Jóhannes Borg-
fjörð Birgisson, eða Boggi blaðamaður
eins og hann kallar sig, hefur verið í skát-
unum frá ellefu ára aldri. Hann fór á sitt
fyrsta Landsmót árið 1963 og hefur síðan
farið á og unnið við öll Landsmót. Hann er
félagi í Garðbúum og hefur safnað á húfu
sína merkjum af mörgum að þeim mótum
hérlendis og erlendis sem hann hefur farið
á í gegnum tíðina.

VÍGREIFIR SKOTAR Um átta hundruð erlendir skátar frá 22 þjóðlöndum eru staddir á
Landsmótinu. Þessir hressu skátar klæddu sig í skotapilsin fyrir myndatöku og blésu fagra
hljóma í sekkjapípu. Hópurinn kemur frá 600 manna þorpi í Skotlandi sem heitir Glen-
ferg. Drengirnir voru hressir og sögðu að sér líkaði vel á Íslandi enda væri þetta nánast
eins og heima hjá þeim.

ORKA JARÐAR Þema Landsmótsins er
orka jarðar. Af því tilefni hafa verið sett upp
ýmis tæki sem knúin eru af orku mannsins.
Til að mynda þetta flotta sturtuhjól. 

Í RÓLUNNI Þeir Sigurður Ýmir og Alexander Enok sátu stoltir í rólunni sem þeir byggðu
ásamt félögum sínum í Hraunbúum í Hafnarfirði.

SÚRRAÐ Í upphafi mótsins eru skátar uppteknir við að setja upp trönur og súrra þær
saman. Ýmsar útgáfur eru á trönubyggð félaganna.
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Bi› eftir enska boltanum
Tæknimenn Símans hafa ekki undan a› afgrei›a umsóknir um áskrift a›
enska boltanum á Skjá einum og flurfa áhugasamir a› bí›a í mánu› hi›
minnsta eftir ADSL-tengingu. Boltinn byrjar a› rúlla eftir flrjár vikur.

NEYTENDUR Þrátt fyrir að neytend-
ur geti gert góð kaup víðast hvar á
útsölum sumarsins eru verslunar-
eigendur og stjórar sammála um
að lítil stemning hafi myndast á
útsölunum þetta árið. Segja þeir
tvennt koma til; annars vegar
hefjist þær of snemma og hins
vegar endist þær of lengi.

Í báðum verslunarmiðstöðvun-
um sem og víðar verða flestar
verslanir með útsölur sínar út
mánuðinn en fyrstu verslanirnar
hófu útsölur sínar 29. júní síðast-
liðinn. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins hefur sala almennt
verið í meðallagi og undir vænt-
ingum en vafalítið er að þeir sem
nýtt hafa sér útsölurnar hafa
fengið meiri og betri þjónustu en
ef útsölutíminn væri styttri.

Á móti kemur að ýmsir neyt-
endur telja að þær vörur sem
mest er slegið af klárist fljótlega

og því er víða ekki hægt að gera
eins hagstæð kaup nú og var í
byrjun júlí. Þó eru ýmsar verslan-
ir sem auka afslátt sinn þegar á

líður enda mörgum eigendum í
mun að minnka lager sinn áður en
haustvörurnar koma til landsins.

-aöe
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Íslenskir bankar og sparisjóðir
hafa auglýst fátt meira síðustu
daga og vikur en kosti þess að
verða sér úti um viðbótarlífeyris-
sparnað.
Meðan satt og rétt er að slíkur
sparnaður skipti máli þegar á ald-
ur er komið er áríðandi að hægt
sé að gera sér góða grein fyrir
greiðslum þegar sextugsaldri er
náð en ekki er hlaupið að því.
Áhugasömum er bent á að reikna
út hver sparnaðurinn yrði þegar
komið er á eftirlaun miðað við mis-
munandi forsendur á vefsíðum fyr-
irtækjanna en Neytendasíðan hefur
komist að því að ekki er allt sem
sýnist og samanburður allur erfiður.
Það skýrist af mismunandi for-

sendum á reiknivélum fyrirtækj-
anna á netinu og þeirri staðreynd
að afar erfitt, ef ekki vonlaust, er
að reikna upp á hár lífeyrisgreiðsl-
ur 30 til 40 ár fram í tímann. Nið-
urstaða sumra er fyrir skatta með-
an tölur annarra eru eftir skatta
auk þess sem þjónustukostnaður
fyrirtækja er mismunandi. Enginn
ábyrgist heldur að sú ávöxtun sem
notuð er við útreikninga verði
raunverulega rétt þegar upp er
staðið.
Niðurstaðan er að heillavænst sé
að áhugasamir fari milli fyrirtækj-
anna í eigin persónu og fái út-
reikning miðað við sínar forsendur
en ekki viðkomandi banka eða
sparisjóða.

Einfalt gert flóki›
VIÐBÓTARLÍFEYRISSPARNAÐUR BANKA OG SPARISJÓÐAVERÐBÓLGA > BREYTING SAMRÆMDRAR

NEYSLUVÍSITÖLU FRÁ JÚNÍ 2004 TIL JÚLÍ 2005
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hagur heimilanna

NEYTENDUR Hafi menn hug á að
gerast áskrifendur að enska bolt-
anum hjá Skjá einum í vetur
verða áhugasamir að gera sér að
góðu að segja upp áskrift sinni hjá
öðrum internetfyrirtækjum elleg-
ar vona að tæknimenn Símans
hafi tengt breiðband inn á heimil-
ið. Ásóknin er engu að síður það
mikil að tæknimenn gefa sér heil-
an mánuð til uppsetningar á ADSL
sé það ekki fyrir á heimilinu og
þar sem sparktíðin í Englandi
hefst þann sjöunda ágúst næst-
komandi með leiknum um Góð-
gerðarskjöldinn er hætt við að
ýmsir missi af byrjuninni.

Ekki er nóg með að nýir áskrif-
endur verði að sætta sig við bið
heldur hafa truflanir orðið vegna
uppfærslu ADSL kerfis Símans og
hafa allnokkrir viðskiptavinir fyr-
irtækisins fengið þær upplýsing-
ar að þeir verði sambandslausir í

nokkra daga meðan það gengur
yfir. Íhuga allnokkrir þeirra að
skipta um þjónustuaðila.

Byrjunarkostnaður vegna
ADSL-þjónustunnar er að lág-
marki 8.485 krónur. Greiða þarf
stofngjald að upphæð 3.995 kr.,
sem reyndar er frítt til 1. ágúst,
greiða þarf að lágmarki 2.500
krónur fyrir tenginguna sjálfa í
hverjum mánuði og að lokum tæp-
ar 2.000 krónur fyrir áskrift að
enska boltanum. Í þessu verði er
ekki gert ráð fyrir internetað-
gangi en það eykur kostnaðinn
frekar. Ennfremur miðast áskrift-
in að enska boltanum við bindingu
til tíu mánaða en taki menn aðeins
einn mánuð í einu er það dýrara.

Margir þeir sem hafa ADSL-
tengingar nú þegar frá öðrum fyr-
irtækjum en Símanum hafa agnú-
ast út í nauðsyn þess að skipta um
þjónustuaðila en margir eru

samningslega bundnir til margra
mánaða. Samkvæmt upplýsingum
frá Og Vodafone er þó tiltölulega
einfalt að skipta. Um tölvuvinnu
er að ræða og þarf ekki að fá
tæknimann aftur í heimsókn. Þó
einföld sé tekur það fimm til sex
virka daga að fá breytinguna í
gegn. Þá er lína viðkomandi flutt
yfir á Símann en öll önnur við-
skipti fara áfram fram á sama
stað og áður.

Auglýsingar Símans gefa til
kynna að 90 prósent allra heimila
geti tengst annaðhvort ADSL eða
breiðbandinu. Sé smáa letrið
skoðað er þó sá fyrirvari gerður
að ekki sé hægt að ábyrgjast að
allir geti tengst sjónvarpi með
ADSL. Til þess verði vegalengdin
frá símstöð til viðskiptavinar að
vera innan við þrír kílómetrar að
lengd.

albert@frettabladid.is

Sannleikurinn um erfðabreytt matvæli
KOSTIRNIR

Fyrir uppskeru
· Meira bragð og gæði
· Þroskast fljótar
· Næringarríkara og þolnara
· Aukin vörn gegn pestum og skordýr-

um
· Nýjar tegundir

Fyrir dýr
· Meiri framleiðsla
· Bætt heilsa

Fyrir umhverfið
· Bættur og betri áburður
· Vernd jarðvegs, vatns og orku
· Bætt vinnsla úrgangs

Fyrir samfélagið
· Aukið matvælaöryggi 

GALLARNIR

Öryggi
· Hugsanleg áhrif á heilsu manna
· Ófyrirséð víxlræktun milli tegunda

Aðgengi og eignarréttur
· Matvælaframleiðsla í höndum fárra

fyrirtækja
· Vanþróuð ríki enn háðari iðnríkjun-

um en nú er

Siðferðilegir
· Inngrip í náttúrlegt ástand og tilurð

plantna og dýra
· Dýragenum blandað við plöntugen

og öfugt 
· Álag á dýrin

Merkingar
· Mismunandi milli landa og sums

staðar engar
· Blöndun erfðabreyttra matvæla við

venjubundin vekur spurningar um
merkingar

Samfélagið
· Framfarir verða bundnar við iðnríkin

Sumarútsölurnar með rólegasta móti:

Of snemmt fari› af sta›

JÁKVÆTT OG NEIKVÆTT Plúsinn við langar útsölur er að flestir geta verslað í þokkalegu
næði og fá þjónustu en mínusinn hins vegar sá að stemningin sem á að fylgja spennandi
tilboðum er horfin.
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ÆVIÁRIN Vænlegt er að skrá sig í viðbótarlífeyris-
sjóð til að eiga meira milli handanna þegar starfsæv-
inni lýkur. Verra er þó að gera marktækan saman-
burð milli tilboða banka og sparisjóða.

BANDARÍKIN

NOREGUR

ÍSLAND

BRETLAND

DANMÖRK

FINNLAND

SVÍÞJÓÐ

2,5%

1,6%

0,3%

2,0%

1,7%

1,0%

0,8%

Heimild: HAGSTOFAN





Það er víst ekki alltaf tekið út
með sitjandi sældinni að vera
blaðamaður. Undangengin tíu ár
hafa 339 blaðamenn verið drepn-
ir við iðju sína víðs vegar um
heiminn, þar af voru 246 myrtir,
aðrir týndu lífinu í styrjöldum,
götuóeirðum og þess háttar. Af
þeim 246 sem voru myrtir með
köldu blóði, hafði 60 áður verið
hótað lífláti, og 23 blaðamönnum
var rænt og haldið í gíslingu,
áður en þeim var stútað. Fórnar-
lömbin voru ýmist myrt til þess
að refsa þeim fyrir skrif, sem
þegar höfðu birzt, eða til að
koma í veg fyrir frekari skrif af
sama tagi. Skrif um hvað? Það
segir sig sjálft, nema hvað: spill-
ingu, mannréttindabrot og ann-
að, sem ekki þolir dagsbirtu.
Tölurnar að ofan eru teknar af
vefsetri virtra samtaka blaða-
manna í New York, Committee
to Protect Journalists
(www.cpj.org). 

Blaðamannamorðin undan-
gengin ár eru óvenjuleg meðal
annars fyrir þá sök, að morðin-
gjarnir komust yfirleitt undan.
Af morðunum 246, sem minnzt
var á að framan, hafa aðeins 35
verið upplýst og morðingjarnir
fengið dóm. Með öðrum orðum:
85% þessara víga eru enn óupp-
lýst, enda þótt það blasi við að
minnsta kosti í sumum tilfellum,
hverjir sökudólgarnir eru. Ef
blaðamaður X afhjúpar ólöglegt
athæfi stjórnmálamanns Y eða
viðskiptajöfurs Z og er síðan
skotinn til ólífis á útidyratröpp-
unum heima hjá sér, þá þarf ekki
mikla leikni í líkindastærðfræði
til að leysa málið – eða hvað? 

Hættulegasta landið fyrir
blaðamenn er nú Írak: Þar hafa
36 blaðamenn verið drepnir síð-
an 1995, allir reyndar síðan
Bandaríkjamenn og fleiri réðust
inn í landið í marz 2003. Fram að
innrásinni höfðu blöðin öll og
aðrir fjölmiðlar dansað eftir
pípu einræðisherrans, Saddams
Hussein, engin óþægð þar, ekki

fyrr en nýir fjölmiðlar kvöddu
sér hljóðs eftir innrásina. Næst-
hættulegast er Alsír, þar sem
ofsatrúarmenn eru að reyna að
ná völdum af núverandi her-
stjórn. Þá kemur eiturlyfjabælið
Kólumbía og þá Rússland, þar
sem 29 blaðamenn hafa týnt lífi
síðan 1995, margir að vísu í Tsét-
séníu, alræmdu ófriðarbæli, en
samt ekki allir: ellefu blaðamenn
hafa verið myrtir í Rússlandi,
síðan Pútín komst til valda árið
2000. Öll þessi morð bera svip
leigumorða. Ekkert þeirra hefur
verið upplýst. 

Blaðamenn í okkar heims-
hluta þurfa ekki að óttast um líf
sitt. Og þó: Rússland er í okkar
heimshluta. Íslenzkir blaðamenn
hafa verið óhultir, að minnsta
kosti á friðartímum, allar götur
síðan Jón Ólafsson ritstjóri
(1850-1916) þurfti að flýja land í
tvígang vegna ógætilegra skrifa
um yfirvöld. En þá er einnig
þess að gæta, að fram á síðustu
ár hafa íslenzkir fjölmiðlar
margir hverjir verið frekar auð-
sveipir stjórnvöldum og þá um
leið ýmsum oddvitum viðskipta-
lífsins, enda voru þeir margir
handgengnir stjórnmálaflokkun-

um og öfugt. Dagblöðin voru
flest flokksblöð og þögðu um
ýmis óþægileg mál. Fámenni
landsins átti trúlega þátt í þessu
háttalagi og á enn, því að til að
mynda spilling er óþægilegri um
að fást í návígi en úr fjarlægð.
Mestan þátt í ósjálfstæði flestra
íslenzkra fjölmiðla fram á síð-
ustu ár átti veldi stjórnmála-
flokkanna langt umfram umsvif
þeirra í nálægum löndum. Vald-
dreifing undangenginna ára hef-
ur grafið undan veldi flokkanna
og skapað skilyrði til aukinnar
grósku í fjölmiðlaheiminum, og
þá byrjaði að molna úr þagnar-
múrnum. Nokkrir hugrakkir
blaðamenn hafa gengið á undan
með góðu fordæmi. 

Nú situr þekktur bandarískur
blaðamaður í fangelsi fyrir að
neita að rjúfa trúnað við heim-
ildarmann, sem óskaði nafn-
leyndar. Annar blaðamaður
hafði birt nafn á starfsmanni
leyniþjónustunnar CIA fyrir
nokkru og borið fyrir sig hátt
setta embættismenn í Hvíta hús-
inu. Það varðar við bandarísk
lög að ljóstra upp nöfnum njósn-
ara, svo að grunur vaknaði um
lögbrot í innsta hring Bush for-
seta. Viðurlögin eru allt að 20
ára fangavist. Eftir mikla reki-
stefnu var sérstökum saksókn-
ara falið að rannsaka málið.
Hann kallaði meðal annarra fyr-
ir sig blaðamann New York
Times, konu, sem hafði viðað að
sér efni í grein um málið, en ekk-
ert birt af því enn. Hún neitaði
að segja til heimildarmanns síns
og situr því inni. Annar blaða-
maður leysti frá skjóðunni. Nú
ganga ritstjórar fram fyrir
skjöldu og lýsa því, að þeir þurfi
að neita lesendum um leknar
upplýsingar, því að þeir eigi nú
tveggja kosta völ: að ljóstra upp
um þá, sem láku, yrði þess kraf-
izt fyrir rétti, eða fara í fangelsi.
Af tvennu illu þykir þeim flest-
um skárra að sitja á upplýsing-
unum en að sitja í fangelsi. ■

Margir ráku upp stór augu þegar Seðlabankinn skýrði frá því fyrr í
vikunni að fjárfestingar Íslendinga erlendis á síðasta ári hefðu numið
192 milljörðum króna sem er aukning upp á 581% frá árinu 2003. Í gær
kom síðan fram á vef Verslunarráðsins að erlendar fjárfestingar Ís-
lendinga á þessu ári næmu þegar 300 milljörðum króna, og er árið þó
ekki nema hálfnað. Segir Verslunarráðið að ef fram haldi sem horfi
kunni fjárfestingar utan landsteinanna að nema um helmingi lands-
framleiðslunnar og sé það líklega heimsmet.

Um leið og við Íslendingar hljótum að fagna sérhverju heimsmeti af
þessu tagi er rétt að skoða hina hliðina á málinu. Verslunarráðið bend-
ir á að erlendar fjárfestingar á Íslandi hafi lítt aukist á undanförnum
árum. Séu það vonbrigði því hnattvæðingin verði að vera hraðbraut í
báðar áttir – inn og út. Ólíkt nær öllum nágrannaþjóðum okkar hafi er-
lendir fjárfestar ekki sýnt landinu áhuga ef undan er skilin fjárfesting
í stóriðju.

Verslunarráðið segir að Íslendingar þurfi að skoða hvað liggi hér á
bak við; hvaða hindranir séu í vegi fyrir erlendum fjárfestingum hér-
lendis og hvernig megi örva þær. Bendir ráðið í þessu sambandi sér-
staklega á hömlur þær sem ríkjandi eru í sjávarútvegi og orkubúskap.
Ástæða er til að taka undir þetta. Sjávarútvegurinn var á sínum tíma í
forystu á sviði útrásar á erlenda markaði og sjávarútvegsfyrirtækin
voru eftirsóttustu bitarnir á hlutabréfamarkaðnum. Svo er ekki lengur.
Nú er eins og einhver deyfð sé yfir þessari mikilvægu atvinnugrein.
Hún hefur ekki notið þess kröftuga vaxtar sem einkennt hefur ýmsa
aðra atvinnuvegi. Ein ástæðan er áreiðanlega sú að erlendum aðilum er
bannað að fjárfesta með beinum hætti í útgerð og fiskvinnslu. Varnar-
múrar um atvinnugreinar hafa aldrei gefist vel. Erlent fjármagn í sjáv-
arútveg væri hagkvæmt efnahagslega sem mótvægi við fjárfestingar
utanlands, en ekki síður til að örva samkeppni og nýsköpun í atvinnu-
greininni innanlands.

Sumir hafa áhyggjur af því að erlendir aðilar mundu „flytja arðinn
úr sjávarútvegi úr landi“, eins og það er orðað. Halldór Ásgrímsson
forsætisráðherra er einn þeirra sem þetta hefur sagt. Þetta er bæði
gamaldags og öfugsnúinn málflutningur. Ekki heyrist þetta viðhorf
þegar sömu menn ræða um erlenda fjárfestingu í stóriðju hér á landi.
Hver er munurinn? Og er ekki þegar um umtalsverðan fjármagns-
flutning að ræða úr landi í formi vaxtagreiðslna af erlendum lánum
sjávarútvegsins sem eru umtalsverð? Okkur þykir sjálfsagt að arður
af íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum erlendis, t.d. Samherja í Evr-
ópu, komi heim. Eðlilegt er að sama gildi um útlend fyrirtæki á Íslandi.
Aftur á móti munu Íslendingar njóta slíks atvinnurekstrar á fjölmarg-
an annan hátt, t.d. í formi atvinnu, skattgreiðslna og margföldunar-
áhrifa á öðrum atvinnusviðum. ■
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Erlendar fjárfestingar á Íslandi þurfa að aukast.

Varnarmúrar um
sjávarútveg hverfi

FRÁ DEGI TIL DAGS

Sumir hafa áhyggjur af flví a› erlendir a›ilar mundu „flytja ar›inn
úr sjávarútvegi úr landi“, eins og fla› er or›a›. Halldór Ásgrímsson
forsætisrá›herra er einn fleirra sem fletta hefur sagt. fietta er bæ›i
gamaldags og öfugsnúinn málflutningur. Ekki heyrist fletta vi›horf
flegar sömu menn ræ›a um erlenda fjárfestingu í stóri›ju hér á
landi. Hver er munurinn? Og er ekki flegar um umtalsver›an fjár-
magnsflutning a› ræ›a úr landi í formi vaxtagrei›slna af erlendum
lánum sjávarútvegsins sem eru umtalsver›?

Í DAG
BLAÐAMENN OG 
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Nú situr flekktur bandarískur
bla›ama›ur í fangelsi fyrir a›
neita a› rjúfa trúna› vi› heim-
ildarmann, sem óska›i nafn-
leyndar.

Blö›, lekar, mor›

Lifnar við
Mjög var yfir því kvartað í upphafi að
Blaðið, sem þeir Sigurður G. Guðjónsson
og Karl Garðarsson gefa út, væri daufleg-
ur fjölmiðill, með lítt áhugaverðu efni og
enga tengingu við fréttir líðandi stundar.
Að undanförnu hefur mátt merkja breyt-
ingar á þessu og hefur blaðið tekið ágæt-
ar rispur. Þá birtir það stundum hressi-
legar og vekjandi skoðanir í leiðurum.
Það hefur tekið upp hið gamla slagorð
DV „frjálst og óháð“ og er þá kannski að
vísa á bug lífseigum orðrómi um að ríkis-
fyrirtækið Síminn standi á bak við útgáf-
una.

Tölfræði
Þeir sem bera saman súluritin yfir lestur
dagblaðanna sem birt eru á forsíðum
Blaðsins og Fréttablaðsins um þessar

mundir fyrirgefst vonandi að verða hugs-
að til fleygra orða Mark Twain: „There are
lies, damned lies and statistics.“ Á forsíðu
Blaðsins er súlurit sem sem sýnir rúm-
lega 44% lestur þess. Munar litlu á því
og Morgunblaðinu sem lesið er af tæp-
lega 54% landsmanna. Á forsíðu Frétta-
blaðsins í gær kom hins vegar fram að
aðeins 26% landsmanna læsu Blaðið og
35% Morgunblaðið. Fæstir rýna í smáa-
letrið til að athuga hvað stendur á bak
við þessar tölur, en þegar það er gert
kemur í ljós að verið er að nota ólíkar
tölur. Blaðið miðar við „meðallestur á
höfuðborgarsvæðinu“, en Fréttablaðið
miðar við lesendahópinn 20-40 ára á
öllu landinu.

Sveitó?
Tenglar á netsíðum geta stundum varpað
áhugaverðu ljósi á þá sem að viðkom-

andi síðum standa. Eitt minnsta sveitarfé-
lag landsins, Grenivík í Grýtubakkarhreppi
heldur úti myndarlegri vefsíðu. Fremst er
„ávarp sveitarstjóra“ Guðnýjar Sverrisdótt-
ur því ekki mega höfðingjarnir gleymast,
síðan kemur ýmis fróðleikur um sveitar-
félagið og stofnanir þess. En það er
tengslasafnið sem ýmsir hnjóta um.
Hægt er að smella á sjö aðila innansveit-
ar, stofnanir og fyrirtæki, og þrjá utan:
Samband íslenskra sveitarfélaga, stjórnar-
ráðið og Valgerði Sverrisdóttur iðnaðar-
ráðherra. Af hverju skyldi frú
Valgerður vera eini ein-
staklingurinn sem sveitar-
félagið bendir á? Getur
verið að það stafi af því
að þær eru systur sveitar-
stjórinn og ráðherrann? Er
þetta ekki svolítið sveitó?

gm@frettabladid.is
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Fyrir nokkrum vikum skók hræði-
legt lestarslys Ísrael. Þungaflutn-
ingabíll var að fara yfir lestarteina
þegar lest nálgaðist á miklum
hraða. Lestarstjórinn sá bílinn en
gat ekki numið staðar í tæka tíð.
Bílstjórinn sá lestina en gat ekki
farið af teinunum í tíma. Afleiðing-
in var sú að margir fórust, margir
særðust og eyðileggingin var al-
gjör.

Nú, þegar brottflutningurinn
frá Gush Katif nálgast, vofir svip-
að slys yfir. Lest landtökumann-
anna nálgast banvæn brautarmótin
á fullum hraða. Aðeins kraftaverk
getur fengið landtökumennina til
að bremsa í tæka tíð. Aðeins

kraftaverk getur komið í veg fyrir
banvænan árekstur.

Eins og mál horfa við núna, þá
virðist líklegt að áreksturinn leiði
af sér mestu breytingar í sögu Ísr-
ael síðan í stríðinu 1967.

Landtökumennirnir geta ekki
stoppað og vilja það ekki heldur. Þá
hungrar í orrustu. Þeir eru full-
vissir um mátt sinn. Eftir margra
ára leynilegt samstarf eru þeir
sannfærðir um að ráðamenn í rík-
issstjórninni, embættismenn hers-
ins og opinberir starfsmenn standi
með þeim. Þeir fyrirlíta fólkið í
hinum herbúðunum. Þeir hafa í
raun svipaðan ímugust á lýðræðis-
legum meirihlutanum og fasísku
einræðisherrarnir á þriðja ára-
tugnum höfðu á „úrkynjuðu“ og
„rotnuðu“ lýðveldunum.

Jafnvel þó landtökumennirnir
vildu stöðva lestina eins og vesal-
ings lestarstjórinn, þá gætu þeir
það ekki. Það er í eðli ofstækis-
fullra hreyfinga að ala af sér enn
ofstækisfullari hreyfingar sem
loks geta af sér hreyfingar sem eru
jafnvel enn þá öfgafyllri. Þær geta
ekki haft taumhald á afkvæmum
sínum og öflin á jaðrinum ráða
ferðinni. Einhver hefur ofbeldið og
hleypir af fyrsta skotinu. Þúsundir
aðdáenda Yigals Amir, launmorð-
ingja Yitzhaks Rabin, þyrstir í sinn
skerf af dýrðinni.

Uri Avnery er rithöfundur, stjórn-
málamaður og stofnandi ísraelsku
friðarsamtakanna Gush Shalom.
Grein hans er birt í heild á skoðana-
síðunni á netmiðlinum Vísi. ■

Dapurlegt var að lesa nýlega yfir-
lýsingu frá Hvalaskoðunarsamtök-
um Íslands þar sem samtökin fundu
veiðum á hrefnu í vísindaskyni allt
til foráttu og töldu þær skaða ferða-
þjónustuna. Að sama skapi er svo
ánægjulegt að lesa fréttir um það að
hrefnukjötið fær afbragðs viðtökur
neytenda. Íslendingar eru óðum að
uppgötva að þetta er úrvals matur.

Fitusnautt kjöt af villibráð sem nær-
ist á krabbadýrum og fiski í hreinu
og ómenguðu hafi norðurslóða. 

Það er slæmt að við skulum ekki
nýta hvalastofna við landið meira en
raun ber vitni. Hvalirnir skipta tug-
um þúsunda. Okkur ber að stunda
veiðar á þessum dýrastofnum, rétt
eins og við nýtum villta dýrastofna
sem lifa á landi. Þrátt fyrir þetta er
í gildi fáránlegt hvalveiðibann. Ein-
ungis er leyft að skjóta örfáar
hrefnur á hverju sumri til vísinda-
rannsókna. Í ár verða þær alls 39. Í
fyrra voru þær 25 og 36 árið 2003.
Þetta er í raun ekkert til að gera
veður út af. 

Síðustu áratugi hefur ferðaþjón-
ustu vaxið fiskur um hrygg. Ekkert
nema gott um það að segja. Gleym-

um þá ekki að við sem búum í þessu
landi erum hluti af þeirri náttúru og
menningu sem við seljum ferða-
löngum. Hvalveiðar og ferða-
mennska (þar með talin hvalaskoð-
un) geta vel farið saman. Við eigum
ekkert að skammast okkur fyrir það
að nýta endurnýjanlegar náttúru-
auðlindir eins og hvalastofnana. Ís-
lenska eyþjóðin hefur frá landnámi
aflað sér lifibrauðs af því sem nátt-
úran gefur – það að sækja mat úr
hafinu er hluti af menningu þeirra
þjóða sem lifa við Norður-Atlants-
haf. Viljum við vera öðruvísi en ná-
grannar okkar í Noregi, Færeyjum
og Grænlandi þar sem hvalveiðar
eru stundaðar án þess að sjá megi að
ferðaþjónusta þar bíði skaða af?

Þegar litið er til hvalveiða undan-

farin ár, er einmitt áhugavert að
skoða reynslu nágrannalandanna.
Norðmenn hafa til dæmis um árabil
veitt fleiri hundruð hrefnur árlega.
Í sumar verða tæplega 800 dýr tek-
in á hafsvæðinu frá Norðursjó og
norður að Svalbarða. Norðmenn láta
ekki mótmæli hvalaverndunarsinna
slá sig út af laginu. Enda engin
ástæða til. Þeir stunda einnig öfluga
markaðssetningu á afurðunum.
Markaðssamtök fyrir hrefnukjöt í
Noregi (www.hvalbiff.no) auglýsa
grimmt og eru með góða heimasíðu
sem ætti að vera okkur íslendingum
til fyrirmyndar. Þar eru ótal upp-
skriftir að gómsætum kjötréttum,
en líka fróðleikur. Til dæmis um
veiðar, hvalategundir, rannsóknir
og krækjur á heimasíður hvala-

friðunarsinna og hvalveiðiskoðun-
arfyrirtækja.

Árangur Norðmanna vekur svo
aftur upp spurningar um hvernig
staðið er að þessum málum hér á
landi. Ríkisstjórnin á lítið lof skilið
fyrir það hvernig hún hefur höndlað
hvalveiðimálin. Vinnubrögðin ein-
kennast af kjarkleysi og hálfkáki.
Sjávarútvegsráðuneytið eyddi rúm-
lega 100 milljónum króna í kynn-
ingu á málstað Íslands í hvalveiði-
málum á árunum 1998 til 2003. Það
er ráðgáta í hvað og hvert þessir
peningar hafa farið, því sorglega
hægt hefur miðað í þessum málum
alltof lengi. Einungis 39 hrefnur til
boða á diska landsmanna sumarið
2005 segja meira en mörg orð um
það. ■

Í kjölfar hryðjuverkanna í London
hefur farið fram mikil umræða í
fjölmiðlum um þá hugmyndafræði
sem býr á bak við slíkra siðlausra
árása. Hvað er það eiginlega sem
fær menn til þess að myrða saklaust
fólk á þennan hátt, með því að
sprengja sjálfan sig í loft upp innan
um varnarlausa borgara? 

Lengi hefur það verið haft fyrir
satt að það sem knýr menn til að
fremja voðaverka af þessu tagi sé
fátækt og vonleysi, örvænting, fá-
fræði og úrræðaleysi einstaklinga
sem aldir eru upp við ill kjör í fá-
tækrahverfum þriðja heimsins.
Hryðjuverkaárásir séu því í raun-
inni á ábyrgð Vesturlanda sem hafa
farið illa með fyrrum nýlendur sín-
ar. Nú hefur aftur á móti komið í
ljós að þeir sem frömdu morðin í
London voru breskir ríkisborgarar
úr millistétt, menn sem á engan hátt
liðu skort né þeirra fjölskyldur. Hið
sama átti við morðingjana sem
flugu farþegaþotunum á turnana í
New York 11. september árið 2001
og þá sem stóðu á bak við árásirnar
í Madríd fyrir skömmu. Þeir voru
allir vel stæðir og vel menntaðir.
Þannig að ekki var það vonleysi eða
fátækt sem að baki bjó. Svo virðist
sem drifkrafturinn hafi verið hug-
myndafræði sem kennd er við ís-
lamska bókstafstrú. Morðingjarnir
töldu sig vera að þjóna einhverjum
æðri trúarlegum málstað, heilögu
stríði gætum við kallað það. En
hvað er þessi bókstafstrú? Og hvað
er það við bókstafstrú sem fær
menn til að fremja slík voðaverk?

Með hugtakinu bókstafstrú er

ekki aðeins átt við bókstaflega trú á
merkingu einhvers trúarrits. „Bók-
stafstrú“ er þýðing á enska orðinu
„Fundamentalism“. Merking orðs-
ins er í raun „grundvallarhyggja“
eða trú á grundvallaratriðin. 

Hugtakið var fyrst notað um tólf
bæklinga sem voru gefnir út af
íhaldsömum kristnum guðfræðing-
um í Bandaríkjunum á árunum
1910-1915. Í þessum bæklingum
færðu guðfræðingarnir rök fyrir
því að veröldin væri á valdi hins illa
en það eina sem gæti bjargað henni
væri ef menn sneru sér aftur til
hinna gömlu gilda, til grundvallar-
ins. Síðan hefur þetta orð verið not-
að um ákveðna tegund öfgatrúar-
hópa af öllum trúarbrögðum heims-
ins, hindúíska, búddíska, kristna,
gyðinglega og múslímska.

Samkvæmt fundamentalistum
eða bókstafstrúarmönnum er heim-
urinn í dag á villigötum. Þannig
kenna íslamskir fundamentalistar
Veturlöndum um allt sem miður fer
í hinum múslímska heimi því Vest-
urlönd standa fyrir nútímann með
lýðræðishugsjónum sínum og tján-
ingarfrelsi. Þeirra verst eru Banda-
ríkin „hinn mikli Satan“ eins og
Komeini erkiklerkur í Íran kallaði
þau. Fundamentalistunum finnst
nútíminn þrengja að sér og niður-
lægja menningu sínu og trú. Þeir
sjá aftur á móti ekki að rót vandans
er ekki síst óstjórn, stöðnun, kúgun
og einræði í hinum íslamska heimi.
Þeir trúa því að áður fyrr hafi verið
gullöld þegar trúin, þeirra trú, var
leiðandi afl í samfélaginu. Eina leið-
in til að bjarga heiminum telja þeir
vera að hafna nútímanum og snúa
sér aftur til grundvallarins, til upp-
hafsins. Upphafið er síðan að finna í
Kóraninum.

En vel að merkja, það getur ekki
hver sem er túlkað trúarritin. Að-
eins ákveðnir leiðtogar geta það.
Þeirra túlkun ein er rétt. Og þar
liggur hin leynda hætta funda-

mentalismans. Ekki í trúarritunum
eða átrúnaðinum, heldur leiðtogun-
um. Því sumir leiðtogarnir segja
sem svo að ekki sé nóg að hafna
heiminum og leita á náðir trúarinn-
ar. Nei, það verður að sprengja nú-
tímann í loft upp, ráðast gegn hon-
um með alvæpni, hrinda af stað
heilögu stríði til að hann farist.
Þetta á við alla fundamentalista,
sama á hvað þeir trúa. Upp úr ófrið-
arbálinu rís síðan ný gullöld trúar-
innar, nýtt Ísrael, nýtt heimsveldi
Íslam, ný öld kristninnar, allt eftir
því úr hvaða herbúðum er predikað.
Og þá skiptir heldur engu þó öll
þessi trúarbrögð séu á móti morð-
um og boði miskunn – ef leiðtogarn-
ir segja annað. Þess vegna eru ung-
ir menn, ungir vel menntaðir
múslímar, tilbúnir að myrða og
sprengja sig í loft upp. Þeir trúa því
að þeir séu með því að fórna sjálf-
um sér að koma á nýrri og betri ver-
öld. Sjálfir öðlist þeir fyrir laun á
himnum.

Til að stöðva þá ógn sem frá
fundamentalistum stafar þarf því
að ráðast gegn forystumönnum
slíkra hreyfinga. Og að sjálfsögðu
þeim aðstæðum sem hjálpa þeim að
fá til sín nýliða. Í þeirri baráttu
þurfa hófsamari trúarleiðtogar að
leggja sitt að mörkum með stjórn-
völdum ef árangur á að verða. Ekk-
ert annað getur þegar til lengri tíma
er litið komið í veg fyrir sjálfs-
morðsárásir bókstafstrúaðra
múslíma svo dæmi sé tekið. Það er
ekki nóg að fordæma árásirnar sem
slíkar. Það þarf að fordæma þá hug-
myndafræði sem þær byggja á og
þá leiðtoga og skóla sem á bak við
standa. Það hafa trúarleiðtogar
múslíma ekki gert. En á meðan
flykkjast ungir menn undir merki
öfgasinna eins og Komeinis sem
sagði: „Þeir sem vita ekkert um ís-
lam segja að það sé friðarátrúnaður.
Þeir eru heimskir. Íslam segir þvert
á móti; drepið alla óvini ykkar“. ■
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UMRÆÐAN
HRYÐJUVERK 
OG BÓKSTAFSTRÚ

URI AVNERY

UMRÆÐAN
LANDNEMA-
BYGGÐIR Í ÍSRAEL

Vi› flurfum a› fá fleiri hvali á grilli›

Bókstafstrú - hin leynda hættaMorgundagurinn

Jafnvel fló landtökumennirnir
vildu stö›va lestina eins og vesal-
ings lestarstjórinn, flá gætu fleir
fla› ekki. fia› er í e›li ofstækis-
fullra hreyfinga a› ala af sér enn
ofstækisfullari hreyfingar sem
loks geta af sér hreyfingar sem
eru jafnvel enn flá öfgafyllri.

Bílaeign Seltirninga sem og annarra
landsmanna hefur farið hraðvax-
andi á undanförnum árum. Víst
erum við háð þessum arftaka
þarfasta þjónsins en væri ekki í lagi
að staldra við á þessum tímamótum
og skoða aðra raunhæfa valkosti.
Tímamótin felast í því að um næstu
helgi verður í fyrsta sinn tekið upp
nýtt og samræmt leiðakerfi Strætó
fyrir allt höfuðborgarsvæðið, leiða-
kerfi sem er beinlínis hannað með
þarfir íbúa höfuðborgarsvæðisins í
huga.

Núverandi kerfi er arfleifð und-
anfarinna ára og áratuga þar sem
sífellt hefur verið bætt við eldra
kerfi. Nú hefur hins vegar verið far-
ið í sérstaka vinnu til að skilgreina
þarfir íbúa og markmið leiðakerfis-
ins. Markmiðin eru eru einföld:

• Að veita núverandi notendum
betri þjónustu

• Að fjölga farþegum
• Að efla almenningssamgöngur á

höfuðborgarsvæðinu.
Stofnleiðir verða sex og þær eiga

að þjóna fjölmennustu leiðunum og
með meiri tíðni en aðrar leiðir. Al-
mennar leiðir verða einnig sex og
hverfaleiðir sjö. Tvær almennar
leiðir þjóna Seltjarnarnesi og
stoppa á sömu stöðum og „þristur-
inn“ og „Grandavagninn“ gera nú
þó svo framhald leiðanna verði ekki
alveg það sama og áður.

Nesleiðin, sem verður nú númer
11, ekur sama hring um Nesið eins
„þristurinn“ gerir nú. Fyrir utan
sjálfan Neshringinn fer hann að
mestu leyti sömu leið fram og til
baka um Nesveg, Lækjartorg,
Hlemm, Háaleitisbraut, Bústaða-
veg, Mjódd og loks um Dalveg í
Smárann og Smáralind. Þetta þýðir
ekki endilega að fljótlegasta leiðin í
Smáralind sé að sitja í sama vagni
alla leið, en fyrir þá sem það vilja er
það hægt. Grandavagninn fer hins
vegar hring í vesturbænum og það-
an um Lækjartorg, Hlemm, Löngu-
hlíð framhjá Perlunni og Kringlunni
að Landsspítala í Fossvogi. 

Nýtt leiðakerfi Strætó miðar að
því að þjóna betur fjölmennustu
vinnustöðunum á höfuðborgar-
svæðinu, einnig fjölmennum íbúða-
hverfum og verslunarmiðstöðvum,
skólum og sjúkrastofnunum svo
eitthvað sé nefnt. Ferðatími styttist
og skiptingar verða færri. Ferðir
verða tíðari á álagstímum. Með
þessu verður Strætó hagkvæmari,
notendavænni og einfaldlega um-
hverfisvænni valkostur.

Það er erfitt að kenna gömlum
hundi að sitja en vissulega má
reyna að breyta venjunum smám
saman til dæmis með því að venja
sig á að geyma bílinn heima einn
dag í viku til að byrja með. Kannski
verða heimadagarnir þeir tveir eða
þrír áður en við vitum af. Þannig
getum við stefnt að því að gera al-
menningssamgöngur að raunhæf-
um valkosti og í leiðinni sparað fyr-
ir okkur sjálf og minnkað stressið
með því að losna við umferðaöng-
þveitið.

Seltirningar, gefum nýja leiða-
kerfinu verðskuldað tækifæri! Tök-
um Strætó alla leið. 

Höfundur er verkfræðingur og
fulltrúi Seltjarnarness í stjórn
Strætó. ■

Páll Magnússon hættur á Stöð 2 og
sækir um embætti Útvarpsstjóra

Páll Magnússon hættur á Stöð 2 og
sækir um embætti Útvarpsstjóra

Fundaði með
ráðherra 
um embætti
útvarpsstjóra

N‡ja lei›akerfi› er fyrir Seltirninga

INGA HERSTEINSDÓTTIR

UMRÆÐAN
NÝTT LEIÐA-
KERFI STRÆTÓ



Gildir á meðan birgðir endast.

Útilegulampi Ferðakoddi
þægilegur, fyrirferðalítill og mjúkur

Brauðrist
fyrir 4 brauðsneiðar

Vindsæng tvöföld
195 x 140 x 20 cm

Bakpoki 18 ltr.
polyester

Bakpoki 20 ltr.
polyester m/brúsa

Útileguhægindastóll
Einfaldur og sterkur bekkur sem er settur
saman með einu handtaki. Níðsterkt og
vatnsvarið teflonhúðað nylon, stálgrind.

Útilegustóll
m/glasahaldara

Ferðagasgrill

Vandaðar útilegu vörur
á ótrúlegu verði

Gelert Candiz rúmgott
6 manna tjald með tveim
svefnholum.
Ytra tjald: 190T polyester 
með PU vörn
Botn: Úr vatnsheldu polyethylene
Innra tjald: 460x240x180 cm
Þyngd: 11 kg

1.499kr
Verð áður 1.799-

1.999kr
Verð áður 2.999-

1.999kr
Verð áður 2.699-

14.999kr
Verð áður 19.999-

3.999kr
Verð áður 5.999-

499kr

999kr

2.999kr

1.999kr

499kr 499kr

PÓ
STVERSLUN

HAGKAUPA

800 6680
grænt númer

www.hagkaup.is

sími
568 2255



Baugur Group er í viðræðum við eiganda tískuversl-
unarkeðjunnar Jane Norman um kaup á 30-40 pró-
senta hlut í fyrirtækinu samkvæmt the Times. KB
banki er sagður fjármagna kaupin fyrir Baug.
Fjárfestingarfélagið Graphite Capital hefur verið eig-
andi Jane Norman síðan árið 2003. Þá var kaup-
verðið um 70 milljónir punda sem gerir um átta
milljarða króna í dag. Stjórn félagsins gekk til við-
ræðna við Baug eftir að ákveðið var að selja hluta
keðjunnar fyrr á þessu ári. Þetta gætu orðið fyrstu
kaup Baugs á Bretlandseyjum eftir að félagið dró sig
úr hópi fjárfesta sem hyggjast yfirtaka Somerfield.
Verslanir Jane Norman eru um eitt hundrað en keðj-
an var stofnuð árið 1952 af Norman Freed.   

- eþa

Færri Moggar
Mogginn seldist í 2.322 færri eintökum að meðal-
tali á dag á fyrstu sex mánuðunum í ár miðað við
sama tímabil árið 2004. Að jafnaði selst blaðið í
tæpum 51.000 eintökum á dag. En hver gæti
tekjumissir blaðsins verið? Mánað-
aráskrift að Mogganum kostar
2.400 krónur á mánuði og
eintakið út úr búð á virk-
um degi um 220 krónur
þannig að gera má ráð
fyrir að útgáfufélagið Árvak-
ur verði að minnsta kosti af
um fimm milljónum króna á
mánuði vegna samdráttar í
áskrift og lausasölu. Á ári gerir
þetta um 60 milljónir króna. Erfitt er
að áætla hvort félagið tapi einnig auglýsingatekj-
um en þó má ætla það í ljósi lækkandi auglýsinga-
verðs á prentmiðlamarkaði og minni lesturs á
blaðinu.

Hækkandi áskriftarverð
Oft er sagt að það fyrsta sem fólk losar sig við þeg-
ar illa árar séu fjölmiðlar. Góðæristími sem þessi er
sennilega eina leiðin fyrir fjölmiðla að hækka
áskriftargjöld. Ein leið fyrir Moggann til að bregð-

ast við þessum tekjumissi er að
hækka áskriftarverðið eins og Stöð

2 hefur tilkynnt um. Hækkaði
áskrift stöðvarinnar um átta
prósent í gær og kostar
mánuður í almennri áskrift

5.295 kr. Forráðamenn
Stöðvar 2 segja að eftir hækk-

unina hafi áskriftarverðið hækk-
að um 3,6 prósent að meðaltali

á ári frá 1998 en afnotagjald RÚV
um 3,7 prósent. Einnig benda þeir á

að launavísitalan hafi hækkað um 5,2 prósent og
neysluverðsvísitalan um 3,45 prósenta á sama
tíma. Ekki er vitað af hverju viðmiðunin miðast við
sjö ára tímabil en varla getur það verið tilviljun ein. 

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.209,80

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 192
Velta: 2.60 milljónir

+0,20%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...

Kynningarfundur KB banka fyr-
ir hluthafa og markaðsaðila verð-
ur haldinn föstudaginn 29. júlí..
Þar mun Hreiðar Már Sigurðs-
son kynna afkomu bankans og
svara spurningum. 

Alþjóðlega matsfyrirtækið
Moody’s Investors Service stað-
festi í gær lánshæfiseinkunn Ís-
lands og breytist hún þar af leið-
andi ekki. 

Í ljósi aukinnar hættu á verð-
bólgu vegna veikingar krónunnar
á næsta ári telur greiningardeild
Landsbankans að Seðlabankinn
hækki vexti um 0,25-0,5 prósent-
ur í byrjun ágúst og aftur um 0,25
prósentur í lok september.
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Peningaskápurinn…

Actavis 41,10 +0,00% ... Bakkavör
38,60 +0,26%... Burðarás 16,40 +0,00%... FL Group 14,50 +0,00% ...
Flaga 4,75 +0,00% ...HB Grandi 8,20 +0,00% ... Íslandsbanki 13,55
+0,00% ... Jarðboranir 21,60 +0,00% ... KB banki 549,00 +0,18% ...
Kögun 58,80 +0,00% ... Landsbankinn 17,70 +0,57% ... Marel 58,40
+0,00% ... SÍF 4,82 +0,00 ...Straumur 12,25 -0,41% ... Össur 78,50
+0,64%

Og Vodafone +0,73%
Össur +0,64%
Landsbankinn +0,57%

Atorka -3,23%
Icelandic Group -1,40%
Mosaic Fashions -0,74%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Bandaríski hlutabréfa-
markaðurinn harður hús-
bóndi en um leið hvetj-
andi, segir Kári Stefáns-
son forstjóri ÍE.

Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskr-
ar erfðagreiningar, sagðist líta á það
sem forréttindi að stjórna fyrirtæki
sem skráð væri á bandaríska Nas-
daq-markaðinn, þegar það kom í
hans hlut að opna fyrir viðskipti á
Nasdaq í gærmorgun. Þar væru
helstu tæknifyrirtæki heimsins í
dag skráð. 

Tilefnið var að fimm ár eru liðin
frá því að deCODE genetics var fyrst skráð á markað í Bandaríkjun-

um.
Í samtali við Fréttablaðið sagði

Kári að viðskiptaumhverfið þar
ytra væri allt annað en þekktist á Ís-
landi, sem væri dvergmarkaður í
samanburðinum. Þetta væri harðari
heimur og ekki alltaf dans á rósum.
Um leið væri umhverfið hvetjandi,
veitti aðhald og krefðist þess að all-
ir legðu sig fram við að skapa gott
og framsækið fyrirtæki. Með
skráningu á Nasdaq fengi deCODE
aðgang að peningum, erlendir
greiningaraðilar fjölluðu um fyrir-
tækið og skoðuðu það á gagnrýninn
hátt og bandaríska fjármálaeftirlit-
ið tryggði ákveðinn trúverðugleika.
„Það er mikilvægt atriði fyrir rekst-
ur fyrirtækis og fyrir það er ég
þakklátur,“ sagði Kári.

Hann sagði þetta hafa verið
mikla ævintýraför, spurður um það
hvað standi uppúr síðustu fimm ár.
Gaman væri að horfa til baka frá
því að fyrirtækið var stofnað fyrir
níu árum. Sambærileg fyrirtæki,
sem voru stofnuð á svipuðum tíma,
væru ekki lengur starfandi. Fyrst
fyrirtækja hefði deCODE náð að

einangra meingen og í kjölfarið þró-
að lyf sem nú væri í klínískum próf-
unum. „Ég er þakklátur fyrir þetta
allt saman,“ sagði Kári. – bg

Síðan deCODE var skráð á Nas-
daq-markaðinn fyrir fimm árum
hefur rekstrarumhverfi líftækni-
fyrirtækja gjörbreyst. Sú bjartsýni
sem ríkti meðal fjárfesta í garð
þessara fyrirtækja er horfin að
mestu leyti en mikill taprekstur
hefur einkennt geirann.
Áður en deCODE var skráð hafði

nýtt hlutafé verið boðið út fyrir
sautján milljarða króna á geng-
inu átján dalir á hlut. Lokagengi
fyrsta viðskiptadags hjá fyrirtæk-
inu var 25,44 dalir á hlut. Síðan
hefur verð á hlutabréfum í félag-
inu fallið um 60 prósent. 
Í samanburði við önnur líftækni-
fyrirtæki hefur deCODE spjarað
sig vel. Transgenomic er líftækni-
fyrirtæki sem var skráð á Nasdaq
sama dag og deCODe og var
lokagengi þess fyrsta daginn um
24 dalir á hvern hlut. Gengi þess
hefur á þessum fimm árum fallið
um 95 prósent og er komið und-
ir einn dal. 

Kaup á Jane Norman í bígerð

RAFRÆN UNDIRSKRIFT Eftir að hafa flutt stutta tölu og opnað Nasdaq markaðinn í
gær þurfti Kári Stefánsson að skrifa nafn sitt á skjá.

Skráningarlýsing Icelandic Group - júlí 2005
Skráningarlýsingin er gefin út vegna hækkunar á hlutafé Icelandic Group h
fjárhæð 616.707.297 krónur að nafnverði þann 30. maí 2005. Hækkunin var sk
Kauphöll Íslands hf. 10. júní 2005. 

Hækkunin var afhent hluthöfum í Sjóvík ehf. sem hluti af greiðslu fyrir alla h
þeirra í Sjóvík ehf.

Hlutafé félagsins eftir hækkunina er 2.168.091.382 kr. að nafnverði. 

Þar sem hlutafé Icelandic Group hf. hefur verið hækkað samtals um meira en
nemur 10% af heildarhlutafé ber félaginu að gefa út skráningarlýsingu samkvæ
gr. A-lið 3tl. viðauka IV við reglugerð nr. 434/1999.

Allt hlutafé Icelandic Group hf. er skráð á Aðallista Kauphallar Íslands hf. u
auðkenninu SH.

Skráningarlýsinguna er hægt að nálgast hjá Icelandic Group hf., Borgartún
Reykjavík og á vefsíðu félagsins www.icelandic.isog hjá umsjónaraðila skrán-
ingarinnar, Fyrirtækjaráðgjöf Landsbanka Íslands hf., Hafnarstræti 5, Reykjavík
vefsíðu bankans www.landsbanki . is

Landsbankinn
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Kaupverð er 125 milljónir
króna. Framkvæmdastjóri
365 horfir til nágranna-
landanna.

365 ljósvakamiðlar hafa keypt allt
hlutafé í Sagafilm, sem framleiðir
auglýsingar og efni fyrir sjónvarp.
Segir í tilkynningu frá 365 að Jón
Þór Hannesson, stofnandi og fram-
kvæmdastjóri Sagafilm, muni
starfa áfram að uppbyggingu og út-
rás fyrirtækisins.

Kaupverð er 125 milljónir króna
og nema vaxtaberandi skuldir fé-
lagsins 45 milljónum. Áætluð árs-
velta Sagafilm er um 580 milljónir
króna og gert er ráð fyrir jákvæðri
afkomu rétt eins og í fyrra.

Gunnar Smári Egilsson fram-
kvæmdastjóri 365 ljósvakamiðla
segist hafa mikla trú á Sagafilm:
,,Fyrirtækið hefur verið starfrækt í
tæp þrjátíu ár og er réttnefnt móð-

urskip í þessum bransa.“
Gunnar segir markmið 365 að

einingar innan fyrirtækisins geti
starfað sjálfstæðar og sótt fram á
eigin forsendum: ,,Starfsemin þarf
ekki endilega að einskorðast við Ís-
land og lítum við þá helst til ná-
grannalandanna. Til að mynda er
Sagafilm framarlega í framleiðslu
auglýsinga, og þá þekkingu má nýta
til sóknar.“ -jsk

Afneita ummælum stjórnanda
FL Group sendi frá sér tilkynningu til Kauphallarinnar í gær vegna
ummæla sem voru höfð eftir Jóni Karli Ólafssyni, framkvæmda-
stjóra Icelandair – eins af fjórtán dótturfélögum FL Group – sem
birtust í breska blaðinu Scotsman þann 13. júlí síðastliðinn. Þar á
hann hafa sagt að Icelandair og breska lággjaldaflugfélagið easyJet
ættu ekki margt sameiginlegt og ekki væri stefnt á samruna félag-
anna. FL Group er næststærsti eigandinn í easyJet. Jón Karl sagði
enn fremur að fjárfestingin í easyJet hefði margborgað sig.
FL Group segir að orð Jóns Karls endurspegli ekki viðhorf stjórn-
enda móðurfélagsins til easyJet en allar ákvarðanir um fjárfestingar
FL Group séu teknar af stjórn þess. 

- eþa

JANE NORMAN Baug-
ur Group er kominn í
viðræður við fjárfesting-
arfélag um kaup á hlut í
Jane Norman.

JÓN KARL
ÓLAFSSON

JÓN ÞÓR HANNESSON STOFNANDI
SAGAFILM Jón Þór mun áfram starfa hjá
Sagafilm þrátt fyrir að fyrirtækið sé nú í
eigu 365 ljósvakamiðla.

365 kaupa Sagafilm
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Forréttindi að stjórna
fyrirtæki á Nasdaq





Guðni Bergsson, fyrrverandi at-
vinnu- og landsliðsmaður í knatt-
spyrnu og lögfræðingur, fagnar
fertugsafmæli í dag. Hann segist
vera ungur í anda þótt árin fær-
ist yfir.

„Ég geymi fagnaðarlætin
fram á laugardag en þá býð ég
gestum hingað heim og verð með

létta veislu og partí. Þetta verður
bara gott og gamaldags. Ég vona
bara að nágrannarnir taki það
ekki óstinnt upp. Það er eins  gott
að nota tækifærið og biðja þá af-
sökunar fyrirfram ef þeir verða
fyrir einhverju ónæði, en ég á þó
ekki von á að lætin keyri fram úr
hófi,“ segir Guðni og hlær. 

Guðni kveðst ekki hafa haft
það að sið að gera mikið úr því
þegar aldursárin fylla heilu ára-
tugina. „Ég geri ráð fyrir að
geyma stórveislur þangað til ég
verð eldri, en maður verður
samt aðeins að lyfta sér á kreik
og peppa sig upp á svona tíma-
mótum.“

Guðni segist ekkert kvíða því
að verða fertugur, en finnst
skrítið að hann sé að skríða inn á
fimmtugsaldurinn. „Mér kemur
það óneitanlega spánskt fyrir
sjónir. Í Bretlandi segja menn
að þegar maður er á milli fer-
tugs og fimmtugs sé maður „in
your forties.“ Það hljómar ein-
hvern veginn betur, það þarf að
finna góða þýðingu á þessu.“ 

Guðna segist hafa notið sum-
arsins vel, hann hefur bæði
ferðast um sveitir landsins og
skellt sér á sólarströnd erlendis.
Þá reynir hann líka að fara dálít-
ið á völlinn. „Ég reyni alltaf að
fylgja mínum mönnum í Val eft-
ir og það er búið að vera gaman
á Hlíðarenda í sumar. Það er
heldur ekki langt að bíða þangað
til maður getur tyllt sér í nýja
og flotta stúku því það er verið
að taka aðstöðuna í gegn. Það er
því margt að hlakka til,“ sagði
Guðni á meðan hann naut síð-
ustu stundanna á fertugsaldri
með svalandi drykk úti garði og
lét sólina sleikja sig. ■

24 21. júlí 2005  FIMMTUDAGUR

ALAN SHEPARD (1923-1998)
lést þennan dag

„Það er skrítin tilfinning að vera staddur í geimnum
og gera sér grein fyrir því að öryggisstuðull skipsins

réðist af lægsta tilboði í verkið.“

- Alan Shepard geimfari var fyrsti Bandaríkjamaðurinn 
til að fara út í geim árið 1961.

timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR 
1939 Tveir þýskir kafbátar koma til

Reykjavíkur rúmum mánuði áður
en síðari heimsstyrjöldin skellur á. 

1944 Adolf Hitler tilkynnir í útvarpi að
hann sé enn á lífi eftir morðtil-
raun í höfuðstöðvum hans dag-
inn áður.

1963 Skálholtskirkja er vígð við hátíð-
lega athöfn. Allmörgum afbrota-
mönnum eru gefnar upp sakir af
því tilefni.

1970 Byggingu Aswan High stíflunnar
yfir ána Níl í Egyptalandi lýkur.
Gerð hennar tók ellefu ár.

1987 Héðinn Steingrímsson verður
heimsmeistari í skák á móti fyrir
börn 12 ára og yngri.

1994 Tony Blair er kosinn leiðtogi Verka-
mannaflokksins í Bretlandi.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir, afi og langafi,

Halldór Jónsson
frá Sunnutúni, Eyrarbakka, Baugstjörn 6, Selfossi,

verður jarðsunginn frá Eyrarbakkakirkju laugardaginn 23. júlí
nk. kl. 13:30.

Valgerður Jóna Pálsdóttir
Ingunn Hinriksdóttir Sigurður Ingólfsson
Jón Halldórsson Svana Pétursdóttir
Stefán Anton Halldórsson Erna Friðriksdóttir
Páll Halldórsson Ingibjörg Eiríksdóttir
Anna Oddný Halldórsdóttir Jón Arnar Sigurðsson

afabörn og langafabörn

Hjartkær eiginmaður minn, faðir, fósturfaðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Sæmundsson
Briti, 
Ljósheimum 8a,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi sunnudaginn 17. júlí.
Útförin fer fram í Fríkirkjunni mánudaginn 25. júlí kl. 13:00.

Margrét Kr. Sigurpálsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, 

Hallfreður Örn Eiríksson
Háaleitisbraut 56, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ, sunnudaginn 17. júlí.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hans er bent á Minningarsjóð hjúkrunarheimilisins
Skógarbæjar, sími 510 2100 eða aðrar líknarstofnanir.

Olga María Franzdóttir.

Þökkum auðsýnda samúð og vinarþel vegna andláts

Ástu Einarsdóttur
frá Reykjadal, Uppsölum, Vestmannaeyjum.

Dætur og tengdasynir.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, fyrrverandi sam-
býlismaður, sonur og bróðir,

Gestur Bjarnason
frá Fremri-Hvestu í Arnarfirði,

Minningarathöfn fer fram frá Bíldudalskirkju laugardaginn 23.
júlí kl. 13.30.

Elvar Geir Gestsson,    Linda Ström,
Ásdís Gestsdóttir, Ævar Örn Ómarsson,
Arnar Geir Gestsson, Guðrún Geirsdóttir, Ragnhildur Finnboga-
dóttir, Sigríður Bjarnadóttir, Guðbjartur Ingi Bjarnason, Margrét
Bjarnadóttir, Guðbjörg Bjarnadóttir, Kristófer Bjarnason, Marinó
Bjarnason, Jón Bjarnason, Ingibjörg Bjarnadóttir, Elín Bjarna-
dóttir, Gestný Bjarnadóttir, Katrín Bjarnadóttir, Dagur Bjarnason,
Ragnar Gísli Bjarnason,

og aðrir aðstandendur.

Elsku móðir mín, tengdamóðir, amma og systir,

Helga Guðrún Þorsteinsdóttir
Hraunbæ 80, Reykjavík,

lést 12 júlí. 
Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík
föstudaginn 22. júlí kl.13.00. 

Helga Margrét Söebech Gunnar Örn Guðmundsson
Þórður Freyr Söebech
Guðmundur Örn Gunnarsson
Helgi Valur Gunnarsson
Jódís Þorsteinsdóttir Jón Níelsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Sigríður G. Antonsdóttir
Sogavegi 20, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju föstudaginn 22. júlí kl. 13.

Birgir Guðmundsson Ásdís Guðnadóttir
Bragi Guðmundsson Margrét Gísladóttir
Anton Örn Guðmundsson Guðný Björgvinsdóttir
Sigurjón Guðmundsson Kristín Gunnarsdóttir
Stefán Guðmundsson Stefanía Muller

barnabörn og barnabarnabörn

GUÐNI BERGSSON KNATTSPYRNUMAÐUR ER FERTUGUR

Aldurinn hljómar betur á ensku

www.steinsmidjan.is

GUÐNI BERGSSON Naut síðustu stundanna á fertugsaldrinum með svalandi drykk úti í garði. 
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Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 8 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 21. júlí, 

202. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 3.59 13.34 23.07
AKUREYRI 3.20 13.19 23.15

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Ásgeir Kolbeinsson, dagskrárstjóri FM
95,7 og Popptíví, hefur einfaldan
smekk á fötum og gengur helst í galla-
buxum og skyrtu eða peysu.

„Það sem ég gæti ekki lifað án í fataskápnum
mínum eru gallabuxur. Ég nota gallabuxur
níutíu prósent af tímanum og á ein tíu pör,“
segir Ásgeir sem segir einfalda ástæðu vera
fyrir því. „Þær passa bara svo vel við öll tæki-
færi.“

„Ég er mikið í Diesel-gallabuxum því þær
hafa verið að passa vel upp á síðkastið. Ég
myndi segja að ég eigi þrennar gallabuxur
sem eru í sérstöku uppáhaldi; tvennar Diesel
og einar frá Gap. Gallabuxur endast rosalega
vel en ég er ekki alveg nógu duglegur að end-

urnýja þær. Ég kaupi föt í rispum,“ segir Ás-
geir. Ásgeiri finnst leiðinlegt að kaupa föt og
vill helst gera það á sem stystum tíma. „Ég fer
yfirleitt inn í búðir og segi afgreiðslumannin-
um frá því sem mig vantar og hann reddar
því. Þess vegna finnst mér mjög gott að versla
í GK því þar er einn afgreiðslumaður Bóas
sem sér um allt fyrir mig. Ég segi honum bara
hvað ég vil og hann reddar því á örskots-
stundu og veitir mér rosalega góða þjónustu.“

„Ég er líka rosalega mikil kerling í skómál-
um. Ég á mjög mikið af skópörum og tek al-
gjört kaupæði í þeim málum þar sem ég kaupi
þrjú pör í einu og síðan kaupi ég ekkert í
nokkra mánuði. Ég á líka nóg af skyrtum og
peysum þannig að það má segja að ég hafi
mjög einfaldan smekk,“ segir Ásgeir.

lilja@frettabladid.is

Gallabuxur passa við allt

tiska@frettabladid.is

Tónlistarmaðurinn Damon
Dash hefur sett á markað
lúxusúralínu fyrir verulega ríkt
fólk. Línan heitir Tiret watches
og kosta frá tæplega tveimur
milljónum króna en sérhönnuð
úr kosta talsvert mikið meira.
Talið er að úr tónlistarmannsins
Usher sem var sérhannað með
gulum og svörtum demöntum
hafi kostað eina milljón punda
sem samsvarar 114 milljónum
íslenskra króna. Línan er hönn-
uð af Damon og skartgripa-
hönnuðinum Daniel Lazar og
fæst í Harrods í London.

Formúlu eitt
stjórinn og al-
þjóðlegi
glaumgosinn

Flavio Bri-
atore
ætlar
að
setja
á

markað sína eigin tískulínu.
Línan heitir Billionaire Couture
og er fyrir þá sem eru með
ansi þykkt veski. Flavio ætlar að
nota ekta gull í skyrtur og galla-
buxur sem kosta frá tæplega
sextíu þúsund krónum upp í
rúmlega hundrað þúsund krón-
ur. Sérsaumaðar skyrtur og
jakkar verða á rúmlega þrjátíu
þúsund upp í tæplega sjö
hundruð þúsund. Flavio hannar
línuna með Angelo Galasso.

Fyrrum au pair Guess-hönnuð-
arins George Marciano, Eliza-
beth Eichelman, hefur kært
hönnuðinn fyrir kynferðislega
áreitni. Hún heldur því fram að
hann hafi rekið sig eftir að hún
neitaði að sofa hjá honum fyrir
sex hundruð dollara, eða tæp-
lega fjörutíu þúsund krónur.
Elizabeth heldur því fram að
George hafi snert hana á óvið-
eigandi stöðum og reynt að
setja hendi sína á getnaðarlim
hans. Talsmaður Georges vísar
ásökununum á bug og kveðst
ekki haft neina kynferðislega
tilburði í frammi. 

Ásgeir á tíu pör af gallabuxum og er eiginlega alltaf í gallabuxum.

LIGGUR Í LOFTINU
í tísku

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

KRÍLIN

Er gúllas búið
til úr kúm 
sem hafa 
verið úti í 

rigningunni?

Notaðir hlutir kitla ímyndundaraflið
BLS. 8

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

Tískurisinn Versace ætlar að
opna tólf nýjar tískuverslan-
ir í Kína í sumar og haust
til að ná bita af kökunni í
ört stækkandi markaði fyrir
lúxusföt.
Þessi tilkynning kom stutt
eftir að Versace var sagt
vera mest þekkta lúxus-
merkið á meginlandi Kína í
rannsókn á vegum Bocconi
háskóla í Mílanó, virtasta
viðskiptaskóla á Ítalíu.
Sjö af þessum tólf verslun-
um verða Versace verslanir
en hinar fimm verða Ver-
sace Jeans Couture verslan-
ir. Nú þegar hafa þrjár
verslanir opnaðar í Kína og
eru þær hver annarri glæsi-
legri í gráum og hvítum lit
alsettar marmara og kristal. 

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is
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Versace er þekkt fyrir fágaða
og klassíska hönnun.

Tólf nýjar Versace verslanir
TÍSKURISINN HEFUR OPNAÐ ÞRJÁR VERSLANIR Í KÍNA OG 
ÆTLAR AÐ OPNA NÍU TIL VIÐBÓTAR.



Hattar
Hattatískan nær aldrei að festa sig í sessi á Íslandi en alveg að ástæðulausu því hattar
geta verið höfuðprýði og skemmtilega hressandi aukahlutur. Málið er að þora og hafa
í huga að það er ekki samasem merki milli hatta og breskra hástéttakerlinga.[ ]

Sólgleraugu me› styrkleika

9.900,-a›eins9.900,-

• 3-ja mán. skammtur
• linsuvökvi
• linsubox3.500,-3.500,-a›eins

Linsutilbo›Linsutilbo›

Sólgleraugu á tilbo›i!Sólgleraugu á tilbo›i!

Laugavegi 62
sími 511 6699

www.sjon.is
sjon@sjon.is

Gar›atorgi
sími 511 6696

Útsalan 
í fullum gangi, 

30 – 70 % afsláttur

Laugavegi 70
www.hsh.efh.is

Íslensk hönnun

Mikið úrval
af barnahúfum

Inga Stefánsdóttir keypti þetta pils á leið í
inntökupróf fyrir sjö árum og hefur notað

það mikið síðan.

Ingu Stefánsdóttur óperusönkonu
finnst gaman að klæða sig upp
við skemmtileg tækifæri og hún
á eitt pils sem hún keypti sér í
Dýrinu fyrir allmörgum árum
sem er í algjöru uppáhaldi. Pilsið
er svart, með klassísku sniði og
rauðri mynd af tré áprentuðu
framan á.

„Þegar ég var á leið í áheyrn-
arprófið í Royal Academie of
Music í London fyrir um það bil
sjö árum árum langaði mig að
klæðast einhverju fallegu og
óvenjulegu sem mér liði vel í. Ég
fór á búðarráp og endaði með að
kaupa mér þetta pils í versluninni
Dýrinu sem var og hét og hef
ekki séð eftir því eina mínútu.
Pilsið hefur algjörlega staðið
fyrir sínu síðan. Ég klæðist því
reglulega með einhverju nýju við
og ætli ég verði ekki að segja að
þetta séu ein bestu fatakaup sem
ég hef gert.“

Að því er ekki að spyrja, Inga
brilleraði í áheyrnarprófinu
klædd pilsinu góða og komst inn í
akademíuna og stundaði þar nám
næstu þrjú árin. Eftir útskrift
starfaði Inga um skeið í London
en kom svo heim fyrir tveimur
árum og hefur fengist við sitt
lítið af hverju síðan.

Um þessar mundir á söngleik-
urinn Kabarett, sem verður
frumsýndur 4. ágúst, hug hennar
allan.

Í Kabarett setur Inga sig í
hlutverk einnar af Kabarettmeyj-
um Kit Kat klúbbsins í Berlín
árið 1932 og þegar frí gefst frá
æfingum syngur Inga í brúð-
kaupum út um allan bæ, sinnir
sonum sínum tveimur og nýtur
lífsins.

Sokkabönd eru eitt það kynþokka-
fyllsta sem konur geta skartað en
eftir að sokkabuxurnar voru fundn-
ar upp hefur notkun á sokkabönd-
um dalað verulega. Þó notkunin sé
ekki eins mikil og í gamla daga þá
eru sokkabönd klassík í nærfata-
bransanum og verða stundum
tískubóla.

Í dag eru sokkaböndin mun
meira áberandi en oft áður og

ungar stúlkur eru farnar að sýna
sokkaböndunum verðskuldaða
athygli. Sokkabönd eru ýmist til
sem sérflík eða áföst á nærbuxur
og blúnduefni er langalgengast.
Litaúrvalið er líka breytt og svo er
hægt að vera í ýmsum gerðum af
sokkum við. Séu draumasokkarnir
ekki til er lítið mál að klippa sokka-
buxur og smella afklipptu sokk-
unum í sexí sokkaböndin. 
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Trépilsið langbestu kaupin
Inga Stefánsdóttir óperusöngkona á sér uppáhaldspils sem er ekki nýtt.

Sokkabönd eru últrasexí
Blúnduefni er algengasta efnið þegar sokkabönd eru annars vegar. 

Haldari kr. 2.513, nærbux-
ur kr.1253, sokkabönd kr.

1.393, útsala

Haldari kr. 3.590, nær-
buxur með sokkabönd-

um kr. 2.990

Haldari kr. 3.790, nær-
buxur kr. 1.590, sokka-

bönd kr. 2.390

Haldari kr. 2.303, nærbuxur
með sokkaböndum kr.

1.743, útsala
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Hátískan (haute couture) er ólík þeirri tískuframleiðslu sem er til-
búin til notkunar (prêt-à-porter) að því leyti að hún er eingöngu
framleidd fyrir tískusýningar og eftir pöntunum viðskiptavina sem
eru um tvö hundruð í heiminum. Ólíkt öðrum sýningum er þetta
tíska komandi árstíðar en ekki ár fram í tímann eins og á dögunum
þegar herratíska næsta sumars var kynnt. Nánast allt er handsaum-
að og oft á tíðum um tvö hundruð vinnutímar á bak við hvern kjól
jafnvel meira. Þetta átti örugglega við um brúðarkjól Karls Lager-
feld fyrir Chanel sem var alsettur handsaumuðum kamelíum. 

Hverri hátískusýningu lýkur einmitt á útgáfu hönnuðarins af
brúðarkjól. Talsvert hefur verið talað um það í tískublöðum og fjöl-
miðlum hvort hátískan sé deyjandi hönnun (listform) og víst er að
þeim tískuhúsum sem eru í hátískunni hefur fækkað. Gífurleg vinna
liggur á bak við hverja flík og verðið er eftir því, oft á tíðum mill-
jónir króna fyrir kjólinn. Í samhengi við hátískuna er oft talað um
„litlar hendur“ það er að segja margar hendur sem koma að því að
sauma einn kjól. 

Það er sjaldgæft að nýliðar bæti sér í þröngan hóp þeirra tísku-
húsa sem framleiða hátísku. Ekki er langt síðan að Jean-Paul Gaulti-
er blandaði sér í þennan hóp og hannar nú bæði fatnað sem er til-
búinn til notkunar og hátísku. Sýning Gaultier var undir rússneskum
og úkraínskum áhrifum, babúskur í bland við prinsessur. Giorgio
Armani sýndi nú í annað sinn hátísku, en er þó enginn nýliði þegar
tíska er annars vegar, sjötíu og tveggja ára. Armani er eitt af stærstu
tískufyrirtækjum í heimi og Giorgio Armani einn sá efnaðasti. Hann
sagðist sjálfur gefa sér þá gjöf að skella sér í hátískuna og sýna að
Armani tískuhúsið sé enn í fullu fjöri.

John Galliano minntist hundrað ára fæðingarafmælis Christian
Dior með afturhvarfi til fortíðar. Hestvagn kom inn á sviðið sem var
eins og draugalegur garður og út steig kona, afturganga Madame
Dior með lítinn dreng, Christian. Fyrirsæturnar sýndu kjóla með líf-
stykkjum en þar á eftir sveif stíll „New look“ yfir vötnum og í
Hollywood-hlutanum mátti sjá toppfyrirsætur, Naomi Campbell,
Evu Herzogovu og Lindu Evangelista. 

Í febrúar var tískuhús Christian Lacroix selt frá LVMH til banda-
ríska fyrirtækisins Duty free. Enginn vissi hvað úr yrði og spáði ég
jafnvel að tískuhúsið yrði að safni líkt og hjá YSL þegar hátískunni
var lokað. En svo virðist sem að Lacroix hafi endurheimt listrænt
frelsi sitt og var sýning hans tvímælalaust sú glæsilegasta í þessari
röð tískusýninga. Hátískan virðist því enn eiga lífdaga framundan. 

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Hátískan enn á lífi

Christina kaupir
brúðarkjól
SÖNGSTJARNAN VILL AÐEINS KLÆÐ-
AST KJÓL FRÁ CHRISTIAN LACROIX.

Söngstjarnan Christina Aguilera verslaði
sér brúðarkjól frá Christian Lacroix á
tískuvikunni í París fyrr í mánuðinum.
Söngkonan er trúlofuð Jordan Bratman
og ætla þau að
gifta sig í vetur.
Christina vildi ekki
klæðast neinum
öðrum brúðarkjól
en frá Christian
Lacroix enda
dýrkar hún hönn-
uðinn. „Hann er
ótrúlegur. Smáat-
riðin í vinnu hans eru mögnuð. Hann
er einn af mínum uppáhaldshönnuð-
um. Hann gerir einstaklega fallega
brúðarkjóla og ég hlakka til að klæðast
mínum,“ sagði Christina í samtali við
blaðamann á tískuvikunni.
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Nýr pöntunarlisti
frá Addition
FATNAÐUR OG HÚSBÚNAÐUR Í MIKLU
ÚRVALI.

Haust- og vetrarlistinn 2005 frá
Addition er kominn út. Í listanum er að
finna fatnað og skó á alla aldurshópa
og dömufatnað í stórum númerum. Þar
fyrir utan er í listanum húsbúnaður, allt
frá rúmteppum upp í sófasett, leikföng
og vefnaðarvara. Listann er hægt að
panta hjá B. Magnússyni hf. og afhend-
ingartími vörunnar er um það bil tvær
vikur.

ÚTSALA!

Enn meiri 
afsláttur

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

Mikið úrval af yfirhöfnum
á 50% afslætti



Sexí, dimmt og
drungalegt
Hátískan var kynnt fyrir skemmstu í tveimur af tísku-
borgum heimsins, París í Frakklandi og Róm á Ítalíu. 

Það þarf varla að segja frá því þegar þessar tvær borg-
ir eru annars vegar að tískan er glæsileg, fáguð og
flott og tískuvikurnar í báðum borgunum fóru af-
skaplega vel fram. Jarðarlitirnir og hvítur eru ríkj-
andi í hátískunni eins og svo oft áður. Tískan er
frekar dimm og drungaleg og virðist eiga að auka
enn á dulúð konunnar. Línurnar í hátískunni eru
mjúkar og kvenlegar en jafnframt ögrandi og töff
svo ekki sé minnst á hvað þær eru rosalega sexí.
Njótið vel.
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Opið mán-fös 10-18
www.atson.is

Brautarholti 4

Útsalan í 
fullum gangi

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

Útsala
20 - 50% afsláttur

Laugavegur 58 • 101 Reykjavík • S: 551-4884

ÚTSALA
20% AUKAAFSLÁTTUR!!
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Perlur, perlur og aftur perlur frá Fausto
Sarli á Ítalíu.

Geggjað tjull og fínerí frá 
Gianni Calignano á Ítalíu.

Svart og djarft frá Stephane Rolland í
Frakklandi.

Fágaður brúnleitur kjóll frá
Elie Saab í Frakklandi.Gulleitt hafmeyjupils frá Sumbell Zigazovaya.

Það er svo gaman að horfa á hvernig
stjörnurnar klæða sig en enn þá
skemmtilegra væri að fá að klæða
þær sjálf/ur!

Á vefsíðunni paperdollhea-
ven.com er það einmitt hægt. Þar
eru dúkkulísur fyrir fjölda margar
stjörnur og hægt að klæða þær upp
eins og manni langar til. Hægt er að
velja um föt, háralit, málningu, skó,
aukahluti og hvað eina og gaman að
sjá hvernig stjörnurnar breytast
eftir því hvernig þær eru klæddar.

Eina sem þarf að gera á Paperdoll
Heaven er að skrá sig inn en hægt er
að velja um ókeypis aðgang sem
veitir aðgang að flestum dúkkulísun-
um eða VIP- aðgang sem veitir að-
gang að öllum dúkkulísunum.

Eini gallinn er að hægt er að týna
sér klukkustundum saman á vefsíð-
unni og því algjör tímaþjófur – en
mjög skemmtilegt.

Hægt er að
klæða Johnny
Depp upp –
eða bara horfa
á hann á nær-
buxunum.

Klæddu
stjörnuna
þína!
Á paperdollheaven.com er hægt
að dressa stjörnurnar upp í alls
kyns múnderingar. 

Angelina Jolie er alltaf smart í tauinu og því leikur einn að dressa hana upp.

Harrison Ford
er gamall í
hettunni en
samt gaman
að klæða
karlinn upp.

Leikkonan
Halle Berry
er tískutákn

og gaman
að klæða
hana.



Nú er tíminn til þess að fara á bæjarrölt og næla sér í fallegar flíkur
á góðu verði. Útsölur eru út um allt og flestir kaupmenn eru farn-
ir að bjóða vænan afslátt af sumarvörum ásamt eldri vörum.
Í versluninni Evu á Laugaveginum eru ótrúleg gylliboð í
gangi, lúxus merkjavara frá Donnu Karan, Paul & Joe,
Nicole Fahri, Gerald Darel, Custo Barcelona og BZR er nú
föl fyrir sanngjarna summu og ætti enginn að láta þessa
útsölu fram hjá sér fara. Ekki sakar að þarna eru líka föt
frá liðnum vetri sem enn standast ströngustu tískukröf-
ur og myndu sóma sér frábærlega í bland við nýju vör-

urnar sem eru væntanlegar með
haustinu. Öll verð eru útsölu-

verð.
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Réttu stærðirnar

Núna er hægt að gera frábær kaup!

Hlíðasmára 11 • Kópavogi • sími 517 6460 • Opið mán.-fös. 11-18, lau. 11-15.
www.belladonna.is

15-40%
afsláttur af völdumvörum

Vertu þú sjálf
vertu Belladonna í sumar

*gildir ekki af samkvæmiskjólum og undirfatnaði

40%aukaafs
láttur

ákassa
af öllumvörum*

Laugavegi 51 •  s: 552 2201

20% auka afsláttur
á útsölu

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 10
sími 561 1300

Glæsilegt 
úrval 

skartgripa

NÝBÝLAVEGUR 12, 
KÓPAVOGUR

SÍMI 554 4433

Opnunartími virka daga 
10-18 

og laugardaga 10-16

Erum að
taka upp

NÝJAR
VÖRUR

ÚTSALAN
í fullum
gangi

Það er langt um liðið síðan stjarneðl-
isfræðingurinn Max Huber lenti í
hræðilegu slysi á rannsóknarstofu
sinni – en efnafræðileg tilraun sprakk
og hlaut Huber alvarleg brunasár í
andliti.
Á þessum tíma buðu læknavís-
indin ekki upp á tilfallandi hjálp
og hóf Huber sjálfur að þróa
smyrsl til að endurbyggja húð-
ina. Þróun kremsins La Mer tók
í það heila tólf ár en í dag er
krem Hubers mjög heitt í heim-
inum og gengur oft undir nafn-
inu kraftaverkakremið. Uppistað-
an í La Mer formúlunni er eins
náttúruleg og hugsast getur –
sjávarþari er stór hluti og svo eru
ýmsar olíur og vítamín. Eiming og
samsetning þessara efnisþátta er svo
það sem gerir La Mer að þessu töfr-

andi rakakremi. Línan er orðin nokkuð
breið, því fyrir utan Créme de La Mer
eru til þynnri húðmjólk, augnkrem,
handáburður, hreinsimjólk, líkamslína
og fleira. Það verður að viðurkennast

að verðið er í hærri kantinum
en áhrifin láta ekki á sér
standa og La Mer fjárfest-
ingin er til framtíðar. La Mer
hefur verið fáanlegt hér á
landi um nokkurt skeið og

er nú aðeins selt í Lyf og
Heilsu í Kringlunni. Hægt er
að lesa um kremið á
www.lamer.com.  Thi Lifting
Face Serum og The Lifting
Intensifier kosta saman kr.
34.200, augnkrem er á

14.888 kr, Créme de la Mer
kostar 13.046 (30 ml) og 23.346 (60
ml). Handáburðurinn er 10.010 kr. 

Merkjavara á miklum afslætti
Útsalan í Evu er nú í algleymingi.

Bolur Paul & Joe kr.
6.990, pils Nicole Fahri

kr. 31.490

Gerard Darel 
kr. 17.990

Kristensen du nord  buxur kr.
10.490,  bolur kr. 5.590

Nicole Fahri 
kr. 17.490

Nicole Fahri 
kr. 17.490

kr. 12.590

Donna Karan 
kr. 11.890

kr. 11.390

Paul & Joe 
kr. 12.595

Kraftaverkakrem kennt við hafið
La Mer er hugarfóstur Max Hubers stjarneðlisfræðings. Kremið hefur farið
sigurför um heiminn. 

Brjóstagóða fyrirsætan Jordan
ætlar að koma brúðkaupsdegi
sínum í sögubækurnar. Jordan
hefur í hyggju að setja heimsmet
í lengsta brúðarkjólsslóða sög-
unnar – en núverandi met var sett
árið 2002 af hollenskri brúður. 

Jordan þarf að hafa sig allan
við því metið er 775,716 metrar
og kjóll Jordan víst stærri en
nokkur getur ímyndað sér. Verð-
andi eiginmaður fyrirsætunnar
er Peter Andre í september en
þau kynntust í þættinum I’m a
celebrity get me out of Here!

Brúðarkjóll Jordan ku vera af-
skaplega sæmandi tilefninu en
hún er þekkt fyrir að klæða sig í
efnislítil föt. Jordan og kærasti hennar, Peter Andre.

Jordan bætir met
Fyrirsætan ætlar að gifta sig í september og hyggst komast í
heimsmetabækurnar.
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Skreytingar
Það þarf oft ekki mikið til að lífga upp á heimilið. Prófaðu að kaupa þér skærlituð kerti,
diskamottur eða fjóra nýja bolla. Það getur breytt heilmiklu enda breytingar oftast af því
góða.[ ]

Íslensk list alleri
e r  g ó ð  g j ö f

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

Ný sending af kristalsljósakrónum

El

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Kringlunni - sími : 533 1322
Vandaðar heimilis- 

og gjafavörur

Sumarlegir dúkar 
Verð frá 990

Friðsæll Búdda situr í garð-
inum og róar heimilisfólkið

Margrét með líkneskið góða sem hún keypti í búð í Reykjavík en ekki hjá munkum í Tíbet.

Margrét Alice Birgisdóttir
nuddari á skemmilegt búdda-
líkneski sem er í miklu uppá-
haldi hjá henni.

Þegar blaðamaður hringir í Mar-
gréti og segist hafa frétt að hún
væri með risastórt búdda-
líkneski í stofunni fer Margrét
að hlæja. „Hann er nú ekkert svo
stór. Ætli hann sé ekki svona 50-
60 sentimetrar sitjandi. Hann
situr á skenknum í stofunni og
er ósköp friðsæll. Ég held hann
virki róandi á allt heimilisfólkið.

Það haggar honum ekkert og það
er ágætt að hafa einn svona
kyrrlátan einstakling í kringum
sig þegar það er erilsamt á heim-
ilinu,“ segir Margrét og hlær. 

Uppruni búddalíkneskisins er
dálítið óljós. „Staðurinn var ekki
merkilegri en svo að ég man
ekkert hvar ég keypti hann,“
segir Margrét. „Þetta var í ein-
hverri búð uppi á Höfða að mig
minnir. Ég ætlaði ekki að kaupa
neitt en þegar ég sá hann þá kol-
féll ég fyrir honum. Auðvitað
vildi ég óska þess að ég hefði
keypt hann á ferðalagi um Tíbet

eða eitthvað slíkt en það er bara
ekki þannig.“ 

Þótt líkneskið sé ekki notað til
tilbeiðsluathafna segist Margrét
hafa stúderað búddisma dálítið.
Bæði sér til skemmtunar og eins
í gegnum vinnu sína við nuddið.
„Þetta er ákaflega heillandi hug-
myndafræði og margt í henni
sem við getum lært af. Í búdd-
ismanum ber maður til dæmis
sjálfur ábyrgð á því hvernig
maður hefur það í stað þess að
skella skuldinni á einhverja
aðra,“ segir Margrét.

thorgunnur@frettabladid.is
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Þetta skemmtilega
fuglahús í garðinn er
hannað og handunnið
af bandaríska lista-
manninum J. Schatz.
Fuglahúsin eru til í tíu
litum, en auk fuglahús-
anna hannar Schatz
lampa og vasa. Schatz
er með vinnustofu í
Greene í New York-fylki,
en fyrir þá sem vilja
kynna sér verk hans
frekar er slóðin
www.jschatz.com. 

Fuglahús

Hreinsiburstar eru ekki til í
hvaða stærð og gerð sem er. Þegar
burstinn þinn nær ekki þangað
sem þú vilt ná eru oft góð ráð dýr.
Oft þarf þó ekki að leita langt því
til eru á heimilum alls konar burst-
ar sem virka vel sem hreinsiburst-
ar. Það er um að gera að endurnýta
bursta sem áður gegndu öðru hlut-
verki til að ná blettunum sem þú
hélst þú næðir aldrei. 

Uppþvottaburstar eru góðir til
að ná hnitmiðaðri sveiflu á af-
markaða staði. Langa skaftið gerir
þá einnig heppilega til að skrúbba
bletti sem eru á milli tveggja hluta. 

Naglaburstar eru tilvaldir til að
ná góðu átaki utan í hringlaga hlut-
um, til dæmis þegar á að skrúbba
gulu röndina sem er í kringum
kranann í vaskinum. Einnig eru
þeir heppileg tæki til að einbeita
sér að erfiðum blettum á flötu yfir-
borði, til dæmis borðum og gólf-
um.

Tannburstar ná lengra en putt-
arnir sjálfir og virka eins og nagla-
burstarnir að mörgu leyti. Þeir eru
líka góðir á horn og annað því
mjúkt plastið getur komið að góð-
um notum til að fjarlægja erfiða
skítaskán.

Burstar fá nýtt hlutverk
Góðir hreinsiburstar eru ekki á hverju strái.
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Aldrei aftur týnt
vegabréf
HVAR Í HÚSINU Á AÐ GEYMA LITLU
HLUTINA SEM MAÐUR VILL EKKI
TÝNA OG GETA GENGIÐ AÐ ÞEGAR Á
ÞARF AÐ HALDA?

Hversu oft hefur þú lent í að finna
ekki vegabréfið kvöldið áður en lagt
er af stað til útlanda. Eða lykilinn að
sumarbústaðnum sem er bara ekki
við hæfi að
hafa alltaf á
kippunni.
Við eigum
alls konar
smádót sem er mjög
mikilvægt að halda til
haga hér eru nokkrar
grundvallarreglur sem hafa ber í
huga þegar því er fundinn staður. 

1. Fyrsta regla er að geyma lítinn
hlut í einhverjum stærri. Litlu hlutirnir
týnast en stórir hlutir gera það ekki
svo glatt. Til dæmis er gott að taka
gamla ferðatösku og setja þar allt
mikilvægt og draga hana síðan fram
þegar eitthvað er týnt. Þó þarf að
passa að hafa töskuna eða geymslu-
hirsluna ekki of stóra til að litlir hlutir
týnist ekki inni í henni.

2. Ekki finna
upp á of góð-
um stað. Ef þú
hefur aldrei
hugsað um
þennan „góða“
stað áður eru
líkur á því að
þú hugsir
aldrei um

hann aftur og allra síst þegar þú ert
að reyna að muna hvar hann er.
Reyndu frekar að velja stað á stað
sem þú ert alltaf að nota. Til dæmis
undir bakkanum í hnífaparaskúffunni.

3. Skrifaðu niður hvar þú geymir
hlutina. Gott er að halda geymslu-
dagbók þar sem þú skráir hvar þú
setur hlutina. Ef þú ert hrædd/-ur um
að týna geymsludagbókinni er hægt
að hafa hana á alveg föstum stað, til
dæmis í tölvunni. Algjör þumalputta-
regla er þó að geyma ekki geymslu-
dagbókina á sama stað og hlutina
sem skráðir eru í hana.

4. Ekki læsa hluti inni. Þótt það virð-
ist góð hugmynd að hafa mikilvæga
hluti inni í peningaskápum eins og í
Hollywood-myndunum þá er hægt
að leysa málið á mun einfaldari hátt
og án þess að þurfi að halda lykli til
haga eða muna talnaröð. 

5. Ekki geyma mikilvæga smáhluti
innan um aðra ómerkilegri smáhluti.
Til dæmis er mjög óskynsamlegt að
geyma sérstöku varaskrúfuna fyrir
nýju myndavélina á sama stað og
skrúfurnar þú
keyptir á þrjár
krónur í Kolaport-
inu. Betra er að
geyma samtíning
af sérstöku dóti
saman en að
geyma sérstaka
dótið innan um
ómerkari skyld-
menni sín. 

Ljósmyndavörur Skipholti 31, Reykjavík, s: 568 0450 og Kaupvangsstræti 1, Akureyri, s: 461 2850 ı Myndsmi›jan Egilsstö›um

ENGRI LÍK! Finepix F10 hefur teki› næsta skref í stafrænni ljósmyndun.
Me› ljósnæmi allt a› ISO 1600 í fullri upplausn!

Miklu minni líkur á hreyf›um myndum.
Ótrúleg flassdrægni.
Margfalt lengri rafhlö›u ending, allt a› 500 skot!
Eldsnögg a› kveikja - 1,3 sek og tökutöf 0,01 sek.

Finepix F10
6.3M Super CCD
3X linsua›dráttur
2.5 tommu skjár
ISO allt a› 1600
Ver› kr. 49.900

N‡ kynsló› af Super CCD

www.ljosmyndavorur.is

Verð frá 95.800 kr.

Robomow frá Friendly Robotics

Robomow slær grasið, ekki þú
Vinnur í sól jafnt sem regni, hvenær dags sem er

Fjarlægir og vinnur gegn mosa
Slær grasið í smátt kurl sem hverfur í svörðinn

Engin þörf að raka og hirða grasið
Örugg, hljóðlát og einföld í notkun

Fáanleg með hleðslustöð, tímastilli, þjófavörn og fleira

Mjög hentug í sumarbústaðinn

Krossgötur ehf Listhúsinu Engjateig 17-19 Reykjavík

“Jú elskan,
ég er að slá”

Robomow
Friendly Robotics

RL 350

RL550

RL 850

RL 1000

Símar: 892-0999    699-4070

Lýsing skiptir miklu máli á heim-
ilinu og falleg ljós geta verið mik-
il heimilisprýði. Hjá bandaríska
framleiðandanum Lampa má fá
fallega hannaðar ljósakrónur,
veggljós og lampa. Útilitið minnir
á látlausa hönnun fjórða og
fimmta áratugarins en inn á milli
er að finna skrautlegri og nútíma-
legri ljós úr blásnu gleri og stáli.
Allar vörurnar eru handunnar og
borðlamparnir eru margir hverjir
þannig útbúnir að það kviknar á
þeim við snertingu. 

Heimasíða Lampa er einstak-
lega skemmtieg og þar er hægt að
skoða allar þær vörur sem Lampa
býður upp á. Þar er líka hægt að
panta vörurnar og fá þær sendar
til sín um hæl. Slóðin er
www.lampa.com.

Leikandi ljós og lampar
Bandaríski framleiðandinn Lampa framleiðir skemmtileg ljós
fyrir heimilið.

Veggljós úr stáli og handblásnu gleri.
Minnir einna helst á kolkrabba.

Látlaus hönnun sem minnir á gamla tíma.
Loftljósin fást í ýmsum stærðum og gerðum.

Fallegir þráðlausir borðlampar sem kvikn-
ar á við snertingu.

Þetta fallega loftljós fæst í nokkrum útgáfum. Úr hlyni, kirsuberjaviði og hvítu líni. 

» BETRI SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
Á FIMMTUDÖGUM

NEWLYWEDS
SUNNUDAGA KL. 21:00



Notaðir hlutir kitla
ímyndunaraflið

21. júlí 2005 FIMMTUDAGUR 

Þegar farið
er inn á

vefsíðuna
estherx.nl er

hægt að finna
ýmislegt sniðugt

eftir hina holl-
ensku Esther Derkx.

Þar á meðal leirtau
með karlmönnum og konum á sem er afar sér-
stakt. Fréttablaðið sló á þráðinn til Hollands
og kynntist Esther aðeins betur.

„Ég lærði hönnun í listaskóla í Utrecht í Hollandi á
árunum 1989 til 1991. Ég byrjaði að vinna sem vöru-
hönnuður árið 1999 þegar ég var enn að vinna í litlu
prentunarfyrirtæki. Þar gat ég gert ýmsar tilraunir
með prentun og fékk hugmyndina að því að prenta
myndir á leirtau sem fólk hendir. Þessi hugmynd
mín vakti mikla athygli í galleríum og hönnunarbúð-
um þannig að ég hætti í prentunarfyrirtækinu og
stofnaði mitt eigið hönnunarfyrirtæki árið 2000,“
segir Esther en leirtauið sem heillaði blaðamenn
Fréttablaðsins heitir Improved! 

„Ég safna leirtaui á flóamörkuðum og í „second
hand“-búðum. Ég gef leirtauinu nýtt líf með gamal-
dags myndum af lifandi manneskjum sem ég prenta
á bolla, diska og annað leirtau. Ég reyni að blanda
manneskjum og skreytingunum á leirtauinu saman
þannig að það virki vel hvert fyrir annað. Ég nota
bara myndir af dönsurum og íþróttamönnum því
hreyfing þeirra er svo flæðandi og fullkomnar út-
línur leirtausins.“

Esther lætur sér ekki nægja að hanna leirtau
enda afar hugmyndarík. „Ég hanna líka aðrar vörur
eins og töskur, hreinlætisvörur með áprentun,
gluggatjöld og einnig listaverk sem hægt er að sjá á
heimasíðunni minni. Ég er með fimm verslanir í
Hollandi sem selja vörurnar mínar, og víða annars
staðar eins og í Bretlandi, Brussel, London, París,
Tókýó, Chicago, Oaklandi, tvær í New York og
kannski eina á Íslandi bráðum,“ segir Esther og hlær
og bætir við að verslarnir hafi samband við sig
reglulega og vilji selja hönnun hennar.

En hvernig er framtíðin hjá Esther? „Ég held auð-
vitað áfram að hanna því ég verð aldrei uppiskroppa
með hugmyndir. Hlutir sem fólk vill ekki eiga og
hendir fanga sífellt athygli mína og kitla ímyndar-
aflið. Ég hef líka þörf fyrir að breyta þeim í vörur
sem fólk vill kaupa og dáist að.“

Hægt er að hafa samband við Esther á netfanginu
derkx@planet.nl.

lilja@frettabladid.is

Allt til alls í kaffiboðið.
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Ungur herramaður teygir sig í blóma-
skreytingar á disknum.

Engir tveir bollar eru eins hjá Esther og fallegt að sjá
lifandi líkamana leika um bollana.
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Alfa Romeo 156 Nýskr. 11/1998,
1600cc 4ra dyra, fimm gíra, blár, ekinn
79 þ. Verð 790.000 VV-710 B & L S.
575-1230

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

BMW 120I Nýskr. 12/2004, 2000cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 1 þ.
Verð 3.200.000 KP-717 B & L. S. 575
1230.

BMW 318I Nýskr. 05/2003, 2000cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 28 þ.
Verð 3.090.000 YL-455 B & L. S. 575
1230.

BMW X3 Nýskr. 10/2004, 3000cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, dökkblár, ekinn 3 þ.
Verð 5.400.000 AM-611 B & L. S. 575
1230.

BMW X5 Nýskr. 04/2003, 3000cc 5
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 32 þ.
Verð 5.250.000 OO-093 B & L. S. 575
1230.

Daewoo Musso Nýskr. 05/2000,
2300cc 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
79 þ. Verð 1.650.000 TR-104 B & L. S.
575 1230.

Fiat Marea Nýskr. 07/1998, 1600cc 4ra
dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 100 þ.
Verð 640.000 UR-509 B & L. S. 575
1230.

Toyota Van LE nýskr. 2200cc 4ra dyra,
sjálfskiptur, brúnn, ekinn 148 þ. Verð
190.000 UH-931 B & L. S. 575 1230.

Ford Mondeo Nýskr. 05/2001, 1800cc
4ra dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 66 þ.
Verð 1.280.000 PG-521 B & L. S. 575
1230.

Honda CR-V Nýskr. 08/1997, 2000cc 5
dyra, sjálfskiptur, rauðgulur, ekinn 97 þ.
Verð 1.030.000 UU-847 B & L. S. 575
1230.

Honda HR-V Nýskr. 06/1999, 1600cc 3ja
dyra, fimm gíra, grár, ekinn 112 þ. Verð
870.000 SR-191 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Accent Nýskr. 06/2003,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, ljósblár, ekinn
32 þ. Verð 1.090.000 RJ-125 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Accent Nýskr. 12/1999,
1500cc 5 dyra, fimm gíra, dökkgrár, ek-
inn 87 þ. Verð 530.000 RT-427 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Accent Nýskr. 06/2002,
1500cc 4ra dyra, fimm gíra, grár, ekinn
45 þ. Verð 890.000 KI-607 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent Nýskr. 06/2001,
1300cc 4ra dyra, fimm gíra, dökkgrár,
ekinn 110 þ. Verð 580.000 VU-858 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Galloper Nýskr. 07/1999,
2500cc 5 dyra, fimm gíra, blár, ekinn 88
þ. Verð 1.090.000 TI-009 B & L. S. 575
1230.

Volkswagen Passat nýskr. 05/1997,
1800cc 4ra dyra, sjálfskiptur, grænn, ek-
inn 78 þ. Verð 880.000 UD-961 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Pony Nýskr. 02/1994, 1500cc
5 dyra, sjálfskiptur, grænn, ekinn 165 þ.
Verð 160.000 XO-677 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Santa Fe Nýskr. 07/2003,
2700cc 5 dyra, sjálfskiptur, grár - tvílitur,
ekinn 62 þ. Verð 2.290.000 NO-901 B
& L. S. 575 1230.

Hyundai Starex Nýskr. 04/2003, 2500cc
4ra dyra, fimm gíra, grænn / grár, ekinn
77 þ. Verð 2.390.000 MZ-108 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Trajet Nýskr. 02/2003, 2000cc
4ra dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 75 þ.
Verð 1.690.000 PI-798 B & L. S. 575
1230.

Jeep Cherokee Nýskr. 07/1994, 2500cc
5 dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 161 þ.
Verð 550.000 YG-440 B & L. S. 575
1230.

Kia Grand Sportage Nýskr. 11/1998,
2000cc 5 dyra, sjálfskiptur, blár / grár,
ekinn 136 þ. Verð 690.000 UT-709 B &
L. S. 575 1230.

Kia Sorento Nýskr. 07/2004, 2400cc 5
dyra, fimm gíra, brúnn, ekinn 21 þ. Verð
2.330.000 DY-563 B & L. S. 575 1230.

Land Rover Freelander Nýskr. 06/1999,
1800cc 5 dyra, fimm gíra, blágrænn, ek-
inn 100 þ. Verð 1.070.000 TH-864 B &
L. S. 575 1230.

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

Mazda 323 Nýskr. 03/1999, 1500cc 4ra
dyra, fimm gíra, dökkgrænn, ekinn 98
þ. Verð 670.000 PU-047 B & L. S. 575
1230.

Mercedes 230E nýskr. 01/1991,
2300cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, grár, ek-
inn 210 þ. Verð 590.000 OH-092 B & L.
S. 575 1230.

Mitsubishi Lancer nýskr. 04/1997,
1300cc, 4ra dyra, fimm gíra, grænn, ek-
inn 117 þ. Verð 520.000 PH-223 B & L.
S. 575 1230.

Mitsubishi Pajero nýskr. 09/1989,
3000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, hvítur, ek-
inn 244 þ. Verð 290.000 KV-140 B & L.
S. 575 1230.

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

Nissan Almera nýskr. 05/1999, 1600cc
4ra dyra, fimm gíra, blár, ekinn 106 þ.
Verð 590.000 SY-642 B & L. S. 575
1230.

Nissan Primera nýskr. 06/2000,
1600cc, 4ra dyra, fimm gíra, rauður, ek-
inn 87 þ. Verð 890.000 MF-403 B & L.
S. 575 1230.

Opel Astra nýskr. 07/2000, 1200cc, 5
dyra, fimm gíra, ljósgrár, ekinn 100 þ.
Verð 790.000 UR-837 B & L. S. 575
1230.

Opel Astra nýskr: 03/1999, 1200cc 5
dyra, fimm gíra, grár, ekinn 102 þ. Verð
640.000 MZ-215 B & L. S. 575 1230.

Renault Clio nýskr. 06/2000, 1100cc 5
dyra, fimm gíra, grár, ekinn 88 þ. Verð
690.000 EA-185 B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna Berline nýskr. 04/2005,
2000cc 5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ek-
inn 5 þ. Verð 2.450.000 TX-318 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 11/2001,
1600cc 4 dyra, fimm gíra, grænn, ekinn
58 þ. Verð 1.030.000 ML-522 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 06/1997,
1600cc 4ra dyra, sjálfskiptur, grænn, ek-
inn 107 þ. Verð 470.000 ZT-083 B & L.
S. 575 1230.

Renault Megane II nýskr. 04/2003,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, blár, ekinn 47
þ. Verð 1.430.000 LL-992 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane II nýskr. 01/2004,
1600cc 3ja dyra, fimm gíra, svartur, ek-
inn 19 þ. Verð 1.790.000 OK-601 B & L.
S. 575 1230.

Renault Megane II nýskr. 07/2004,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, rauður, ekinn
13 þ. Verð 1.630.000 RE-133 B & L. S.
575 1230.

Renault Scenic nýskr. 07/2001, 2000cc
5 dyra, beinskiptur, dökkgrænn, ekinn
78 þ. Verð 1.570.000 LS-310 B & L. S.
575 1230.

Renault Scenic nýskr. 06/2003, 1600cc
5 dyra, sjálfskiptur, dökkgrár, ekinn 44
þ. Verð 1.690.000 KX-032 B & L. S. 575
1230.

Renault Twingo nýskr. 08/2000, 1100cc
2ja dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 63 þ.
Verð 620.000 AE-004 B & L. S. 575
1230.

Subaru Legacy nýskr. 02/1999, 2000cc
5 dyra, fimm gíra, grár, ekinn 114 þ.
Verð 970.000 OH-632 B & L. S. 575
1230.

Suzuki Ignis nýskr. 04/2003, 1300cc 5
dyra, fimm gíra, dökkrauður, ekinn 40
þ. Verð 1.130.000 MH-583 B & L. S. 575
1230.

Toyota Avensis nýskr. 05/1999, 1600cc
5 dyra, fimm gíra, rauður, ekinn 114 þ.
Verð 1.040.000 PA-943 B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla nýskr. 12/2000, 1600cc
5 dyra, fimm gíra, grár, ekinn 77 þ. Verð
950.000 AZ-639 B & L. S. 575 1230.

Toyota Corolla nýskr. 07/1999, 1300cc
5 dyra, fimm gíra, blár, ekinn 107 þ.
Verð 620.000 YY-176 B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla nýskr. 06/1998, 1300cc
4ra dyra, fimm gíra, hvítur, ekinn 133 þ.
Verð 540.000 MU-212 B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla 4WD nýskr. 06/1998,
1800cc 5 dyra, fimm gíra, grænn, ekinn
115 þ. Verð 790.000 VD-832 B & L. S.
575 1230.

Toyota RAV4 nýskr. 07/1998, 2000cc 5
dyra, fimm gíra, dökkgrænn, ekinn 119
þ. Verð 980.000 TG-656 B & L. S. 575
1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is
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Saab 9-5 nýskr. 12/’01 ssk. Ek. 49 þús.
km. Verð 2.370.000. Tilboð 1.970.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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 525 8020.

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 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
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
525 8020.

Subaru Legacy nýskr. 01/98 ek. 141
þús. km. Verð 890.000. Tilboð 690.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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
525 8020.

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
525 8020.

Opel Astra Nýskr. 05/98 ssk. Ek. 110
þús. km. Verð 550.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper nýskr. 10/00 ssk. Ek. 97
þús. km. Verð 2.200.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Master nýskr. 05/00 bsk. Ek.
179 þús. km. Verð 1.180.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Kangoo nýskr. 02/’02 bsk. Ek.
77 þús. km. Verð 890.000. 100% 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 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.

Honda Accord executive nýskr. 02/’05,
ssk. Ek. 7 þús. V. 2.990.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Visia nýskr. 05/’03, bsk.
Ek. 50 þús. km. Verð 1.190.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GL nýskr. 01/’00 ssk.
Ek. 111 þús. km. Verð 950.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Vento Gli nýskr. 08/’96, ek.
98 þús. km. Verð 520.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Kia Carnival nýskr. 04/’02, ssk. Ek. 39
þús. km. Verð 1.750.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 07/’03 ssk.
Ek. 45 þús. km. Verð 3.150.000. Tilboð
2.850.000. 100% Lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Chevrolet Suburban nýskr. 10/’92, ek.
225 þús. Verð 970.000. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance 35” nýskr.
05/’03 ssk. Ek. 50 þús. km. Verð
4.190.000. 100% Lánamöguleikar. Haf-
ið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Renault Megane Classic nýskr. 03/’02
ek. 51 þús. km. Verð 1.180.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Corsa Comfort nýskr. 05/’01, bsk., ek.
77 þús. km. Verð 780.000. Tilboð
550.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Suzuki Baleno stw. 4x4 nýskr. 09/98,
bsk., ek. 103 þús. km. Verð 680.000. Til-
boð 470.000. 100% lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Opel Astra 1.2 nýskr. 06/02, bsk., ek. 69
þús. km. Verð 1.040.000. Tilboð
820.000 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Chrysler Stratus nýskr. 03/99, ssk., ek.
76 þús. km. Verð 990.000. Tilboð
760.000.- 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 06/01, bsk.,
ek. 98 þús. km. Verð 740.000. Tilboð
540.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Mitsubishi Lancer nýskr. 06/99, bsk.,
ek. 127 þús. km Verð 780.000. Tilboð
560.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Suzuki Baleno stw 4x4 nýskr. 05/97
bsk., ek. 170 þús. km. Verð 480.000. Til-
boð 330.000. 100% lánamöguleikar.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 06/01 bsk.,
ek. 68 þús. km. Verð 770.000. Tilboð
570.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 03/98, ssk., ek.
104 þús. km. Verð 550.000.- Tilboð
340.000.- 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Alfa Romeo nýskr. 09/03, bsk., ek. 30
þús. km. Verð 2.720.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Golf nýskr. 08/03, bsk., ek.
34 þús. km. Verð 1.530.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Infiniti FX35 nýskr. 06/04, ssk., ek. 9
þús. km. Verð 4.970.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester CS nýskr. 06/02, ssk.,
ek. 60 þús. km. Verð 1.620.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Primera nýskr. 07/02, ssk., ek.
43 þús. km. Verð 1.650.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Corolla nýskr. 09/99, bsk., ek. 99
þús. km. Verð 630.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Jeep Cherokee Laredo nýskr.07/91, ssk,
ek 118 þús. km. Verð 470.000. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 10/00,
bsk, ek. 83 þús. km. Verð 2.150.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano II SE nýskr. 06/96, bsk.,
ek. 169 þús. km. Verð 790.000. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is
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Chrysler Crossfire 2005, ek. 7 þ. km,
sjálfsk. V. 5.290 þ. Áhv. 2.500 þ. S. 588
0700.

Toyota Avensis 2/00, sjálfsk., ek. 102 þ.
km. V. 860 þ. S. 588 0700.

Subaru Impreza 4/96 2.0, 5 gíra, ek.
133 þ. km. V. 590 þ. Áhv 405 þ. S. 588
0700.

M. Bens E200 árg. 1995, ek. 149 þ. km,
sóllúga. V. 850 þ. S. 588 0700.

Daihatsu Terios 1998, sjálfsk., ek. 103 þ.
km. V. 430 þ. S. 588 0700.

Opel Zafira 8/00, ek. 112 þ. km, dráttar-
kr, 7manna. V. 1.140, áhv. 780 þ. S. 588
0700.

Toyota Yaris 8/01, ek. 86 þ. km. V. 760
þ. Áhv. 600 þ. S. 588 0700.

Hyundai Gets 3/03, ek. 42 þ. km. V. 930
þ. Áhv. 650 þ. S. 588 0700.

BMW 530 disel 1/02, ek. 149 þ. km,
sjálfsk., m/ö. V. 3.790 þ., áhv. 2.280 þ. S.
588 0700.

Suzuki Grand Vitara 6/00, ek. 95þ. km,
1 eigandi. V. 1.290 þ. S. 588 0700.

Dodge Ram 1500 hemi 2003, ek. 38 þ.
km. V. 3.490 þ. S. 588 0700.

Nissan Patrol se+ 38” breyttur
12/1998, ek. 220 þ. V. 2.400 þ. S. 588
0700.

MMC Galant 2003, ek. 57 þ. km, tilb. yf-
irtaka á láni 2.250 þ. S. 588 0700.

Saab 95 2.3t 6/04, ek. 8 þ. km. V. 4.290
þ. Áhv. 2.600 þ. S. 588 0700.

Volvo S80 2003, ek. 33 þ. km. V. 3.990
þ. Áhv. 3.150 þ. S. 588 0700.

Coleman fleetwood 2003, 10 fet, upp-
hækkað, fortjald ofl. V. 1.150 þ. S. 588
0500.

Chrysler Town & Country 4x4 2000, ek.
94 þ. km, leður, 7 manna, rafm. í öllu.
V. 2.390 þ. Áhv. 1.400 þ. S. 588 0700.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

VW Passat árgerð 1999. Ekinn 97 þ. km.
Verð kr. 1.090.000. 100% lán SG Bílar s.
421 4444.

Hyundai Trajet árgerð 2003. Ekinn 48 þ.
km. Verð kr. 1.780.000. SG Bílar s. 421
4444.

Honda CRV Advance árgerð 1999. Ek-
inn 95 þ. km. Verð kr. 1.570.000. 100%
lán SG Bílar s. 421 4444.

BMW 318 I árgerð 2003. Ekinn 28 þ.
km. Verð kr. 3.090.000. 100% lán SG
Bílar s. 421 4444.

Volvo S40 árgerð 1997, ekinn 120 þ.
km. Verð kr. 830.000. SG Bílar s. 421
4444.

BMW X 3 árgerð 2004, ekinn 3 þ. km.
Verð kr. 5400.000. 100% Lán SG Bílar s.
421 4444.

Mazda 3 Sedan árgerð 2003, ekinn 27
þ. km. Verð kr. 1575.000.100% Lán SG
Bílar s. 421 4444.

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykjanes-

bæ
Sími: 421 4444

Hyundai Starex 4X4. Árgerð 2003. Ek-
inn 60.000 km. Nýskráður 2003. Skráð-
ur 7 manna. Beinskiptur 5 gíra fjór-
hjóladrifinn. Álfelgur, dráttarkúla, fjar-
stýrðar samlæsingar, geislaspilari, raf-
drifnar rúður, stigbretti. Verð kr.
2.390.000. Athugar skipti á ódýrari.

Subaru Impreza GL 2.0 4WD árgerð
1998. Ekinn 107.000 km. Nýskráður
2/1998. 2000 cc. 4ra dyra beinskiptur.
Mjög heillegur og góður bíll. Verð kr.
650.000. Engin skipti

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Honda CRV. 2.0L. árg. 01/99., ek. 93
þús. Km., beinsk., einn eigandi. Verð
1.090 þús. Upplýs. 896 9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Renault Megane Station nýskr. 05/’00,
ek. 63 þ. km. Silfur, álfelgur, geislaspil-
ari, smurbók, dráttarkúla o.fl. Verð
990.000. Bílasölusvæðið við Klettháls
er algjör nýjung á Íslandi sem alltaf hef-
ur vantað, skoðaðu mörg hundruð
bíla... sjáumst!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Porsche Cayenne S 5/2004 ek. 18 þ.
km. Einn með öllu Verð 7.990.000.
Upplýsingar í símum 866 5354 og 866
5354.

Nissan Terrano II SE 2.4 Bensín 1997
ek. 180 þ. km. Lúga, 5 gíra, álfelgur ofl.
Verð 990.000. Tilboðsverð 850.000.
Upplýsingar í símum 866 5354 og 866
5354.

Nissan Terrano 2.7 Disel Turbo 1998,
ek. 151 þ. km. Álfelgur, Turbo, 5 gíra.
Verð 850.000. Upplýsingar í símum 866
5354 & 866 5354.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Nýr Merzedes Benz SLK 230 K. Eldra út-
lit en nýr og í fullri ábyrgð. Leður, raf-
knúin toppur, Xenon ljós, Bose hljóð-
kerfi, hiti í sætum, ABS, ASR, ESP, Sjálf-
virk loftkæling. Verð aðeins: 3.789 þús-
und.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Toyota Land Cruiser diesel árgerð 1998
ekin 145 þús., beinskiptur, 33” hækkun,
splunkuný dekk, sk.’06, 100% lánað,
verð 2.100.000,. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

100 % lán 50 þús út og yfirtaka á
900.000. láni frá Sjóvá með 18 þús. afb.
á mán. með fyrsta gjalddaga 1. okt Peu-
geot 306 XS 1600, árg 02/2002 ek. 80
þ. km, álfelgur, raf. rúð. Viðarinnrétt og
fl. Frekari upplýsingar í síma 567 2000.

Chrysler Neon árg. 2003 ek. 15 þ. km.
sjálfskipt, álfelgur og fl. V. 1.590 þús.
áhvílandi lán 1.320 þús. Bíllinn fæst á
90 þús. út og yfirtöku á láninu. Frekari
upplýsingar í síma 567 2000.

M. Benz C 200 Kompressor árg. 2001
ek. 88 þ. km. Sjálfskiptur. V. 2.490 þús.
ath. skipti. Frekari upplýsingar í síma
567 2000.

Toyota Rav 4, árg. 8/2000 ek. 73 þ. km.
Sjálfskiptur. V. 1.590 þús. Frekari upp-
lýsingar í síma 567 2000.

M. Benz Sprinter 208 Dísel Pallbíll. 6
manna 07/2003 ek. 18 þ. km. Beinsk.
Eins og nýr að innan og utan V. 2.650
þús. Frekari upplýsingar í síma 567
2000 & 897 2908.

M. Benz CLk 200 compr Avantgard, árg.
11/2003 ( 2004 ) ek. 45 þ. km. Leður,
xenon o.fl. V. 4.4500 þ. áhv. 3.000 þ. 45
þús. afb. á mán. Frekari upplýsingar í
síma 567 2000 & 897 2908.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

BÍLAR/VÉLHJÓL TIL SÖLU
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Gullfallegur Dodge Caravan Sport 3,3
árg. 2002 ek. 94 þ. m. Sk. ‘06. Er í topp-
standi. Verð tilboð 1.750 þ. Uppl. í síma
893 0313, Siggi.

Toyota Avensis Sol. 2,0 árgerð 1999,
ssk., sk. ‘06, einn með öllu. Áhvílandi
gott lán. Góður stgr. afsl. Uppl. í s. 849
5000.

Subaru Legacy árg. ‘98 ek. 142 þús. Yf-
irtaka á láni. Uppl. í s. 895 7781.

Toyota Corolla XLI ‘97 ek. 175 þ. Er á
16” BBS álfelgum með nýjum sumar-
dekkjum, kraftsía, Pioneer spilari, 800W
Bassabox, vetradekk á felgum. Tilboð
óskast. S. 869 4926 e. kl. 19.

Yfirtaka á rekstraleigu. VW Polo árg.
2004 ek., 14 þús. Greiðslubyrgði 21 þús
á mán. 2 ár eftir í samning. S. 552 9229.

Til sölu Nissan Sunny ‘95. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 845 2985.

Toyota Corolla Zedan árg.’95 Ssk. 1300
vél, ek. 200 þús. Sk. ‘06, sparneytin. V.
200 þús. Gott eintak! S. 868 9982 &
861 0037.

M. Benz 230E ‘87, sk. ‘06, ssk., ek. 304
þús. Leðurinnrétting. Bíll í toppstandi.
Verð 220 þús. S. 864 8338 & 562 8333.

VW Golf 1.4 árg. ‘95, ek. 113 þús. Uppl.
í s. 860 2320.

Plymouth Grand Voyager ‘92 4x4. 7
manna til sölu. Verðh. 200.000. Uppl. í
s. 861 7549.

Hyundai Accent ‘95 ekinn 140 þús.
Sjálfskiptur, nýyfirfarinn og í toppstandi.
Verð 200 þús. Stgr. Uppl. í síma 821
6368.

Blár Opel Astra Station ‘96. Ek. 149 þ.
km. Tilboð óskast. Uppl. í s. 698 0757.

Lada Sport árg. ‘95 ekinn 74.000km. Sk.
‘05 dráttarkr. Verð 180.000 stgr. Uppl. í
síma 587 3780 & 869 3921.

MMC Galant ‘89 skoðaður ‘06. Gott
eintak. V. 80 þús.stgr. Uppl. í s. 899
5492.

Opel Corsa árg. ‘98, ek. 145 þ. 5 dyra,
bsk., lista verð 320 þ. Tilboð 180 þ. S.
659 9696.

MMC Lancer ‘89, ek. 90 þús., sk. ‘06.
Nýsprautaður. Tilboð. Uppl. í s. 898
1577.

Renault Clio ‘91 1400 ssk. Ekinn 91
þús. Þarfnast viðgerðar fyrir skoðun.
Verð 50 þús. Uppl. í síma 898 8829.

Tveir góðir Volvo 850 árg. ‘93 2.0 L
sjálfsk. sk. ‘06 verð 265 þús. Og Volvo
460 árg. ‘93 2.0 L sjálfsk. sk. ‘06, verð
135 þús. S. 868 8565.

Toyota Corolla ‘91, þarfnast lagfæringa.
Tilboð óskast. Uppl. í síma 849 1699.

Tjónaðir bílar, Hyundai Scoupe Tourbo
‘93, Primera ‘92 disel, góð vél. Sími 896
8568.

VW Vento GL 1800 árg. ‘93, ek. 182
þús. beinskiptur 5 gíra, dráttarkrókur,
nýskoðaður. Verð 130 þús. Uppl. í s.
894 7566.

Renault Laguna’97 2.0 RT. Ekinn 120
þús., ssk, rafmagn í rúðum. Fallegur og
vel með farinn bíll á tilboði. Ásett verð
er 550 þús. en fæst á 400 þús. öll skipti
koma til greina t.d fellihýsi. Uppl í síma
820 4469.

MMC Lancher ‘97.1300 GLX ekinn
114.000 km. Vel með farinn bíll, í topp-
standi, aðeins 2 eigendur frá upphafi.
Verð 390.000 stgr. S. 847 2577.

MMC Galant 1991, fallegt og gott ein-
tak. Ekinn aðeins 148 þ. Álfelgur + vetr-
ard. Verð 280 þ. S. 893 6044.

Corolla 1,6 5g. Góð smurbók, ekinn
133 þús. V. 490 þús. stgr. Bílalán 290
þús. afb. 11 þús. S. 898 8829.

Til sölu algjör gullmoli M.Benz 280 SE
árg. ‘83, ek. 160 þús. 3 eigendur frá
upphafi. 1 í Þýskal. 2 á Ísl. Ryðlaus og í
toppstandi. Uppl. í s. 553 0079 & 891
6303.

VW Passat VR6 2,8 ‘95 til sölu á 500
þús. Ekinn 135 þús. Uppl. í síma 846
6202.

Suzuki Paleno ‘98 ekinn 105 þús. Verð
500 þús. Engin skipti. Uppl. í síma 691
9445.

VW Golf station 12/2000, ek. 91 þús.
Sjálfskiptur, svartur og sérlega vel með
farin. Sumar og vetrardekk. Sumartil-
boð 990 þús. Upplýsingar í síma 898
1660.

M.Benz 500 sec
M.Bens 500 SEC árg 84 ek.230Þ mikið
yfirfarinn góður bíll nýskipting ofl. Verð
690þús Uppl.s. 895 8873

VW Passat 1.6 árg. ‘99, ek. 82 þús. Verð
tilboð. Uppl. í s. 860 2320.

Suzuki Sidekick 4x4 árg. ‘97, ekinn 136
þús. Ný tímareim, ný dekk. Verð 550
þús. Uppl. í s. 862 8551.

Honda Civic v-tec árg. ‘98 til sölu. Ekinn
123 þús. Upplýsingar í síma 898 3291.

Bens C 230 Kompressor Sport 11/99
ssk, ekinn 80.000, rafmagm í öllu, gler-
lúga,CD magasín, AC, leður, glæsilegur
bíll. Ásett verð 1.990 þús.Fæst á 1.590
þús.+ 270 þús. Áhvílandi lán. Öll skipti
ath. Uppl í s 820 4469.

KIA Sportage diesel skrd. 07/2002, ek.
69.000 km, álfelgur, fjarlæsingar, drátt-
arbeisli, geislaspilari. Verð 1.250 þús.
Sími 849 6413.

MMC Galant 2000 GLSI, skráður
31/’01, ssk., ek. 70 þús. km. Uppl. í
síma 840 7091.

Ford F-250 Harley Davidson ‘03/04
6.0l. Ekinn 64.000, ssk, rafmagn í öllu,
leður, 4 Captain stólar, glerlúga, spoiler
á palli, húddskóp, opið púst,
Superchips talva sem gefur 150 hö get-
ur fylgt. Ásett verð 4.590 þús. Áhvílandi
3,3 öll skipti ath. Uppl. í síma 820 4469.

Óska eftir bíl helst ekki eldri en ‘96 á 0-
150 þús. Uppl. í s. 691 9374.

Óska eftir Ford Fiesta 5 d. ‘98-’00 til nið-
urrifs. Uppl. í s. 820 6070 & stg@stg.is

Óska eftir not. bíl í góðu ásigkomulagi.
Helst skoðaður. V. 10-30 þ. S. 699 7457.

Óska eftir ódýrum bíl á ca 15-50 þús.
Uppl. í síma 661 3548.

MMC Pajero árg. 21/02/97, ssk., túrbó
dísel, ek. 148 þús. Dráttarkr., CD. Algjör
gullmoli. Áhv. 1.050 þús. Verð 1.350
þús. Uppl. í síma 487 5838 & 892 5837.

Nissan Patrol ‘87 til sölu. Upplýsingar í
síma 894 9549.

Blazer S10, árgerð ‘86, í góðu standi,
skoðaður ‘05, varahlutir fylgja. Óska eft-
ir tilboði. Upplýsingar í síma 894 0656.

Ódýr Suzuki Sidekick ‘91 5 dyra, ný-
skoðaður, ný dekk. V. 140 þ.
VISA/EURO. Uppl. í s. 587 5058.

Nýr 2005 Dodge Dakota V8 4,7L. Ssk.
Leður, AC, Cruise, sídrif, dráttarp., 6
diska CD, Bluetooth o.fl. Verð áður
3.490 þ. Staðgreiðslutilboð 2.999 þ. S.
696 3360.

Til sölu M Bens Sprinter kælibíll. Bíll í
toppstandi. Uppl. í s. 846 7935.

Ford Econoline Club Wagon 7,3 dísel
turbo ekinn 150.000 km. 12 manna.
árg. 1998, góður bíll og gott verð. Verð
1.390.000. Ýmis skipti. Uppl. í s. 893
0462.

Fiat Rimor Turbo Dísel, árg. ‘00, ek. 73
þ. m/öllu, gervihnattasjónv., Markisa
fortjald, ísskáp, WC, sturta, miðstöð,
svefnp. f/6, toppbox, cd, bakkmynda-
vél, vetrareinangrun, nýtt í bremsum og
legum, nýskoðaður. Áhv. 1,5 m. Skoða
skipti. Uppl. í s. 699 5959.

Fellihýsi, tjaldvagn eða húsbíll. Verðmat
250 þús. má þarfnast viðhalds. Óskast í
skiptum fyrir Bronco II XLT árg. ‘88, vél
2,9, rauður, dekk 36”, vel með farinn,
óryðgaður og skoðaður ‘06. S. 849
3422.

Renault Trafic árg. ‘90 ný sprautaður,
nýtt púst, Ný tímareim, markísa. Tilboð.
S. 894 2453 & 436 1238.

Hobby 560 ufi exclusive nýtt, vel útbú-
ið, stór og góður borðkrókur, sólarsella,
loftnet, íssk./frystir og m.fl. Fæst á góðu
verði. S. 893 2878.

Til sölu
8 feta Dutchmen, vel með farið, upp-
hækkað og á stærri dekkjum. Farangur-
skassi á beisli og 2 rafgeymar. Verðhug-
mynd 390 þús. Uppl. í síma 567 1983
& 694 8854.

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

Til sölu vel með farið Palomino Colt
fellhýsi árgerð 1997, með sólarrafhlöðu,
svefntjöldum og skyggni. Var að koma
úr skoðun hjá Seglagerðinni. Verð kr.
400.000. Uppl. í síma 864 7158.

Glæsilegur 12 feta Fleetwood Utah
2005 til sölu, í vagninum er m.a. sólar-
sella, 13 pinna tengi (hleðsla í akstri).
Upphækkaður, grjótgrind, CD með
MP3, skyggni/mfortj. 12/220v, ísskápur,
ofl. ofl. Vagn m/öllu fyrir vandláta hagst.
lán áhv. Uppl. í síma 867 7996.

Fellihýsa- og húsbílaleigan Glæsivagnar.
Til leigu húsbíll og fellihýsi. Einnig til
sölu nýleg fortjöld og erum með felli-
hýsaviðgerðir. S. 863 9755 & 899 7188.

Coleman/Fleetwood Cheyenne 2004.
Ónotað. Ísskápur og skyggni. Uppl. í s.
822 9924.

Viking fellihýsi 1706 árg. ‘99 með for-
tjaldi. Mjög vel með farið. Verð 380 þús.
Uppl. í s. 863 9994.

Til sölu Coleman Taos, árg. ‘99. Verð
470 þús. Uppl. í s. 565 3607 og 896
4566.

Til sölu Coleman Cheyenne 10 fet árg.
‘02, farangursk., fortjald o.fl. S. 555
2432.

Palonino Colt Fellihýsi árg. ‘99 til sölu
ásamt fortjaldi og fleirra. Verð 550 þús.
Uppl. í s. 899 8894.

Til sölu 7 feta Camper Palomino ‘99.
Með miðstöð, ísskáp, eldavél og WC.
Uppl. í s. 861 2115.

Coleman Cheyenne ‘03, 10 fet, stór
geymslu kassi, sólarrafhlaða, skyggni,
geislaspilari, sjónvarpsloftnet og fleira.
Verð 1.075 þús. Uppl. í síma 567 0107
& 869 3723.

Fellihýsi Coleman Taos ‘98 til sölu. Verð
420.000. Sími 893 1183 & 866 4504.

Til sölu 10 feta Tracker fellihýsi með sól-
arsellu, ísskáp og nýjum bremsum. S.
660 2862.

Til sölu fellihýsi. Upplýsingar í síma 824
6611.

Til sölu Coleman Utah árg. 2003,
m/fortjaldi. Lúxus vagn með öllu. Uppl.
í síma 695 0737.

Coleman Taos ‘99, 8ft fellihýsi í topp-
standi Uppl. í s. 858 4115.

Palomino Colt. Feb. ‘00 fellihýsi, með
fortjaldi, svefntjöldum og geislaspilara.
Rústfrír kassi á beysli, tveir rústfríir
geymakassar með nýjum geymum. S.
840 3706 & 847 7654.

Coleman 10 fet. Til sölu Colman
Sedona árg. ‘04, lítið notað. Aukabún-
aður sólarsella, sjónvarpsloftnet, 220 v.,
skyggni, fortjald og tveir gaskútar. Uppl.
í s. 822 9660 & 822 9690.

Combi Camb family með fortjaldi +
hillur, upphækkaður, einangraður botn,
kassi á beisli og grjótvörn. Vel með far-
inn og góður vagn. verð 270 þús. S. 895
1187

Til sölu fallegur Trigano tjaldvagn árg.
‘96. Verð 230 þús. Uppl. í s. 895 5477.

Óska eftir vel með förnum tjaldvagni
fyrir max 200 þús. Uppl. í síma 896
3910.

Tjaldvagn til sölu. Combi Camp family
árg. ‘98, vel með farinn. Aðeins 2 eig-
endur. Uppl. í síma 892 9614.

Tjaldvagn til sölu. Vel með farinn tjald-
vagn til sölu, Ægisvagn, árg. 1999. Verð
300 þús. Uppl. í síma 899 4068.

Til sölu Combi Camp family árg. ‘91,
fortjald og ný dekk. Verð 250 þ. Sími
860 5775.

Montana tjaldvagn árg. ‘98 til sölu. Verð
300 þús. Sími 861 3769.

Til sölu Eacycamp Lins árg. 2002 vel
með farinn. Verð 270 þús. Sími 897
9101.

Til sölu Ægisvagn árg. ‘04, fortjald, kassi
á beysli, yfirbreiðsla, helluborð. Mögu-
leiki á hagstæðu láni. Uppl. í s. 698
6564.

Til sölu 5 tonna BobCat beltagrafa árg.
‘04. Er í verksmiðjuábyrgð. Fast track.
Verð 2.9 milj. + vsk. Lán getur fylgt. 3
Skóflur fylgja + grjótklemma. Uppl. s.
899 3004.

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

Til sölu ál-kanó léttir og meðfærilegir,
aðeins 32 kg. Stöðugir og viðhaldsfríir,
þola geymslu útivið allan ársins hring.
S. 895 1826 & 566 7887.
hjakrissa@simnet.is

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Til sölu er þessi bátur sem hobby eða til
fiskveiða, er klár á línu með fullgilt haf-
færni ATH skipti á bíl. Uppl. í síma 893
6921.

Shetland 5.35 M hraðbátur til sölu.
Frambyggður með 50 ha. Mercury fjór-
gengis utanborðsvél nýleg og lítið
keyrð. Kerra fylgir. Verð kr. 1.080.000
Hugsanlegt að taka góða 5 m. skutlu
með góðri vél og kerru upp í. Uppl. í s.
462 7558 & 823 8261.

Gúmmíbátar og Gallar
Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Seago björgunarbátar & vesti. 4ra
manna bátar til leigu. S. 660 7570
www.gummibatar.net

Bátur til sölu 4,65 lesta í aflakerfinu,
með grásleppuleyfi, grásleppunet 100
stk. löng fylgja, ýsunet og þorskanet.
Einnig 20” feta gámur. Í bátnum eru öll
helstu siglingatæki, neta og línuspil og
fleira dót getur fylgt. Uppl. í s. 847 3758.

5 manna gúmmíbátur (gerður fyrir 15
hö.) og 5 hö. Yamaha mótor til sölu.
Notað aðeins einu sinni. Verð samtals
100 þús. S. 892 5299.

Til sölu 1/5 hlutur í Piper Warrior árgerð
1978. Vélin er í góðu ástandi og hefur
skýlispláss. Uppl. í s. 863 2553.

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.

Dekkjaútsala
13” dekk á Colt/Lancer felgum á 1 þ.
stk. Touring 13”, Swift 12” á felgum á 1
þ. ofl. Uppl. í s. 896 8568.

Tilboð á sumardekkjum t.d. 155/80 x
13 frá kr. 3980 175/65 x 14 frá kr. 4800
195/65 x 15 frá kr. 5600 Hjólbarðavið-
gerð Kópavogs, Hjólkó, Smiðjuvegi 26.
S. 557 7200.

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.

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

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

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

Full búð af nýjum vörum frá Austur-
löndum. Frábært úrval. Vaxtalausar létt-
greiðslur. Sigurstjarnan, S. 588 4545.
Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18 virka
daga og 11-15 laugardaga.

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.

Nýtt og ofsaflott. BH kr. 1.995, buxur kr.
995. Misty Laugavegur 178. Sími 551
2070. Fagleg ráðgjöf og góð þjónusta.
Lokað á laugardögum í sumar.

Mini Golf
Minigolf brautir til sölu 9 holu völlur.
Upplagt fyrir félagasamtök, þjónustu-
miðstöðvar og einstaklinga. Síðustu
settin í sumar. Hagstætt verð. Uppl. í s.
847 7995 & 699 2698.

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

Seljum Porta Potti ferðaklósett og fylgi-
hluti, s.s. hreinsivökva og ferðaklósett-
pappír. Verslaðu við traustan aðila.
Seglagerðin Ægir, Eyjarslóð 5-7, sími
511 2200.

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.

Active Matrix LCD afgreiðslukerfi Verð
240.000 + vsk www.solutorg.is

Fánaborgir
Fánaborgir til sölu með 5 stöngum Verð
aðeins kr 129.000.- +vsk Verslunar-
tækni. Draghálsi 4. Sími 535 1300 versl-
un@verslun.is.

5 hvítar innihurðar með körmum og
húnum + vaskaskápur með öllu. Uppl. í
síma 869 4628.

Fartölva:Intel Pentium M Örgjörvi 760 2
GHz (2MB Cache/533MHz FSB), 17”
LCD skjár Truelife, 2GB SDRAM -
533MHz - 2 kubbar 64MB ATIsTM
Mobility RadeonTM X300 skjákort
80GB 7200rpm harður diskur -CD/DVD
skrifari, aldrei notuð. V. 240 þús. eða
besta boð. Uppl. í síma 862 5213.

Canon 350D stafræn myndavél til sölu.
Glæný (aldrei notuð) í kassanum. Med
linsu 18-55mm. Kostar 80 þús. eða
besta boð. Uppl. í síma 862 5213.

Ísskápur 162 cm m/sér frysti á 12 þ.,
142 cm á 10 þ., 118 cm og 85 cm á 8
þ. Frystiskápur á 10 þ. Eldavél á 5 þ. Þrí-
hjól á 2 þ. Hjólabretti á 3 þ. Barnabíl-
stóll á 5 þ. Einnig varahlutir í ýmsa bíla
og mikið af dekkjum á felgum á 1 þ.stk.
S. 896 8568.

Frekar lítil eldhúsinnrétting fæst gefins.
Uppl. í síma 862 8551.

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.

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

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

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.

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

Útsalan er hafin. 20-50% afsláttur af öll-
um sumarvörum. Opið frá 10-18 virka
daga. ATH lokað á laugardögum í sum-
ar. H-Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554
5800.

Frábær sumartilboð 30% afsláttur.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akur-
eyri, s. 551 5200 & 461 5300

Sportlegu Heilsuskórnir komnir aftur, 8
litir, stærðir 35-41, verð 3.990 kr. La
Vida Laugavegi 51, Náttúrubúðin
Hveragerði, Töff Föt Húsavík.

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

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

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi

Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Flug

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

Túnþökusala Oddsteins
Gerum tilboð í minni og stærri verk. tek
einnig að mér lagningu. Steini. s. 663
6666/663 7666

Tökum að okkur hellulagnir og ýmis
önnur verk. Steinaflatir Uppl. s. 699
8826.

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

Vanir menn, vönduð vinna. Tökum að
okkur öll smærri og stærri verk innan-
húss sem utan. Gerum föst verðtilboð
þér að kostnaðarlausu. Uppl. í s. 897
2009 & 891 6999.

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.

Búslóðaflutningar, stórir bílar og litlir til
leigu, með manni eða án manns. Ger-
um tilboð í flutninga út á land. Sími 898
9006 Proflutningar.

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun og trésmíðavinnu. 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.

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.

Hanna 908-6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Stendur þú á tímamótum? Spái í spil og
bolla. Uppl. í s. 587 8786 & 847 5524,
Nína.

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

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

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.

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. 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 tveggja sæta sófi úr Sætir sætir
sófar og nýlegt ljóst eikarsófaborð með
járnfótum úr Húsgagnahöllinni. S. 616
2860

Íbúðarþrif/Flutningaþrif. Hreint og fág-
að í krók og kima. Sanngjarnt verð. Afsl.
fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega. S. 694
9565.

Góð eldhúsinnrétting til sölu tilvalið í
sumarbústaðinn. Uppl. í s. 898 8540.

Ljóst rúm frá Ikea með náttborði
90x200 cm. til sölu 10.000 kr. Einnig
unglingaskrifborð 3.000 kr. Uppl. í s.
588 9161 eftir kl. 16.

Hjónarúm frá Svefn og Heilsu 3ja ára
gamalt, selst ódýrt. Á sama stað svartur
3ja manna leðursófi. S. 897 0207.

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

Leiðist barninu í bílnum? Bækur á cd-
diskum fást á www.hljodbok.is og í
b.búðum.

Til sölu Brio barnav. á loftd., regnhlífa-
kerra, Hókus Pókus stóll og Emmalj-
unga svefnkerra. S. 695 6983.

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.

Heimili óskast fyrir árs gamla tík og átta
mánaða fress. S. 588 3930.

Óska eftir kanínu. Þarf að vera gæf og
barnvön. Uppl. í síma 554 6829.

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

Var að losna helgi í sumarhúsi norður í
landi. Helgina 21.-24. júlí í glæsilegu
nýju orlofshúsi. Uppl. í síma 517 6200.

www.sjostong.is skemmtiferðir. Sími
898 3300.

SKOTREYN. Skotæfingasvæði á Álsnesi
opið mánud. til fimmtud. frá 19-22.

www.sportvorugerdin.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Fyrir ferðamenn

Gisting

Ferðaþjónusta

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Námskeið

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

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

Málarar

Bókhald

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

hreinsum beð, eitrum tré og tún-
fífla, þökuleggjum, helluleggjum og
margt margt fleira. Gerum góð til-

boð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.

Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667.

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

önnur verk.
S. 892 9141 eða 861 9142.

GÍTGÍTARINN ehf.ARINN ehf.

*** NÝ SENDING ***

Opið: Mán-Fös kl. 10-18 • Lau kl 11-16

ÞJÓÐLAGAGÍTAR
Poki, ól, DVD kennsludiskur, neglur,

stilliflauta, auka strengir

kr 12.900.-

Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • sími 552 2125 •
gitarinn@gitarinn.is • www.gitarinn.is

SKEMMTANIR/TIL SÖLU
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Sjóstangaveiði og hvalaskoðun. Tilvalið
fyrir vinahópa eða vinnufélaga. Farið frá
Reykjavíkurhöfn. Duus Tours. S. 898
9511.

SILUNGANET Til sölu felld silunganet 2
1/2” - 3” - 3 1/4” - 3 1/2” - 4” - 4 1/2”
. Lengd 25 Mtr. og dýpt 25 möskvar,
netin eru felld á flot og blýteina. Verð
m.vsk 3.114.- Tben ehf S. 544 2245.

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

Þú færð allt í veiðiferðina í Veiðideild
Intersport Bíldshöfða. Mikið úrval af
beitu; maðk, makríl og sandsíli. Erum
einnig með fallegar laxa- og silungafl-
ugur, hnýttar af Dr. Jónasi Jónassyni (Dr.
Frances). Yfirförum og smyrjum hjól að
kostnaðarlausu og spólum uppá nýjar
línur á meðan beðið er. Veiðideild Inter-
sport Bíldshöfða.

Reiðskólinn er hafinn. 5 daga námskeið
allan daginn frá 9-16 með fæði. 5-12
ára. Uppl. í síma 894 3588.

Til sölu rauðblesótt glófext hryssa og
brúnn hestur bæði 7 v. og falleg. Uppl.
í s. 896 4403.

Til leigu 2 herb. íbúð á Ásvallagötu.
Björt falleg íbúð. Uppl. í s. 588 1334 &
865 1095.

Snyrtilegt herb. til leigu á góðum stað í
Hfj. Öll aðstaða. Uppl. í s. 565 4360 eða
899 7004.

Lítil íbúð á Skólavörðustíg til leigu,
bankatrygging skilyrði. Uppl. í s. 555
8822 milli kl. 9-17.

3ja herbergja 85 fm íbúð í Arnarsmára
til leigu. Sími 659 4269.

Fullbúin einstakl. herbergi í reisulegur
einbýli við Sogaveg. Aðgangur að eld-
húsi, baðherbergi/þvottaaðstöðu. Sjá
heimasíðu, www.mmedia.is/tilleigu

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Uppl. í s. 567 4046 & 892
2074.

Ungt par með tvo hunda óskar eftir 2-3
herbergja íbúð strax, á höfuðborgar-
svæðinu í eitt ár. Reglusemi og skilvís-
um greiðslum heitið. Uppl. í s. 662
5670.

Bráðvantar 2ja-3ja herb. íbúð nálægt HÍ
frá 1. sept. Hugm. um leiguverð 50-70
þús. Skilvísum greiðslum heitið auk
meðmæla frá fyrri leigusölum ef óskað
er. Anna María, s. 864 0252.

Vantar 2ja herb. íbúð í Hafnarf. 50-60
þús. Reyklaus og reglusöm. Uppl. í s.
696 7615.

Erum tvær á 3ja ári í Hásk. í leit að 2ja-
3ja herb. íbúð frá miðjum ágúst. Til
lengri eða skemmri tíma. Skilvísum
greiðslum heitið. Reyklausar og reglu-
samar. Ása s. 863 1412 og Signý s. 696
1325.

Leita eftir húsnæði til leigu aðeins í
ágúst, allan mánuðinn fyrir 6-8 mann-
esk. Tala ensku. Uppl. í síma
+491704721601 eða e-mail
aschimmelbusch@yahoo.de

Tvær stelpur að austan bráðvantar 3ja
herb. íbúð í 101 Rvk. upp úr miðjum ág.
meðmæli geta fylgt. Uppl. í s. 868 8796
& 867 8542.

Óskum eftir að taka á leigu einbýlishús,
raðhús eða parhús á höfuðb.sv. helst í
Kóp. til greina kemur leiguskipti á ein-
býlishúsi á Akureyri eða 2 herb.íbúð í
4býli í Kóp. Uppl. í s. 864 2312, Hjalti
eða 848 4743, Petrina.

Fimm manna fjölskylda óskar eftir húsi
eða íbúð á stór-Reykjavíkursvæði. Uppl
í s. 845 9587.

Óska eftir 2ja-3ja herbergja íbúð í
Reykjavík. Reyklaus og skilvísar greiðsl-
ur. Sími 824 7440.

Einstaklingsíbúð í miðb. Reykajvík
óskast (101/105) Verðbil 55-75 þús. á
mán. Sólveig 669 9215.

Hollenskt par er í leit að sumarbústað
eða íbúð helst í mikilli náttúrufegurð.
Frá 5. ágúst til desember. Vinsamlegast
hafið samband í info@verlee.nl (vin-
samlegast á ensku)

2ja herbergja íbúð í hverfi 109 til leigu
á 65 þús. Allt innifalið. Greiðsluþjón-
usta og reglusemi skilyrði. Uppl. í síma
820 4703.

Til sölu nokkrar góðar sumarbústaða-
lóðir á góðum stað í Grímsnesi. S. 661
1121

Var að losna helgi í sumarhúsi norður í
landi. Helgina 21.-24. júlí í glæsilegu
nýju orlofshúsi. Uppl. í síma 517 6200.

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

Hlutastörf við vörukynn-
ingar

Vegna aukinna verkefna leitar Fagkynn-
ing ehf. að starfsfólki í störf við vöru-
kynningar í matvöruverslunum. Við-
komandi þarf að vera með aðlaðandi
framkomu, söluhæfileika og reiðubú-
in(n) að veita framúrskarandi þjónustu.
Í boði er fjölbreytt og skemmtilegt starf
og sveigjanlegur vinnutími. Áhugasamir
hafi samband við Vigdísi í síma 588-
0779 á virkum dögum. Fagkynning ehf.,
Kleppsmýrarvegi 8, 104 Reykjavík.
www.fagkynning.is

Verkamenn
Vantar til jarðvinnuframkvæmda á
hellisiheiðinni. Mikil vinna. Uppl í síma
664 5072 & 664 5075.

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

Rizzo Pizzeria. Okkur vantar fólk til
starfa strax. Uppl. á staðnum Hraunbæ
121.

Starfsfólk í hráefnisöflun hjá Lyfjafyrir-
tæki. Óskum eftir starfsmönnum, í
tímabundna vinnu í ágúst og septem-
ber, til hráefnisöflunar. Mikil vinna. Þeir
sem hafa áhuga hafið samband við
Hólmfríði í síma 581 4138 eða á net-
fang heisteka@vortex.is.

Sumarvinnna
Óskum eftir duglegu fólki í garðslátt.
Aldur 17-22 ára. Með bílpróf. Umsóknir
á www.gardlist.is

Getum bætt við vönum starfsmönnum
á hjólbarðaverkstæði og smurstöðvar á
Akureyri og Egilsstöðum. Dekkjahöllin,
s. 462 3002 & 471 2002.

Skrifstofustarf
Óska eftir strafskrafti á skrifstofu hálfan
daginn. Umsóknir sendist á
smaar@frettabladid.is merkt “X30”

Bónusvideó
Óskar eftir starfsfólki. Aldur 18 ára + í
kvöld og helgarvinnu. Uppl. í síma 868
4477 & 862 5460.

Hornið óskar eftir að ráða reglusama og
stundvísa þjóna. Vaktavinna og frí aðra
hvora helgi. Reynsla æskileg. Góð laun
í boði. Uppl. í síma 864 0499 og um-
sóknareyðublöð á staðnum. Veitinga-
húsið Hornið, Hafnarstræti 15.

Örður vantar trailerbílstóra og véla-
mann til framtíðarstarfa eða afleysinga.
Mikil vinna. Góð laun í boði. Uppl. gef-
ur Bragi í s. 691 1559.

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

Kvöldvinna/hlutastarf. Starfsmaður
eldri en 20 ára óskast til gæslustarfa.
Uppl. í síma 587 7080. Íþróttafélag
Reykavíkur.

Starfsfólk óskast á lítinn veitingastað í
Kópavogi. Heilsdags og hlutastörf í
boði. Lágmarksaldur 25 ára. Uppl. í s
894 0292.

Óskum eftir að ráða vana menn í eftir-
farandi stöður á Sæberg SH 424 sem er
140brl gert út á dragnót: Stýrimaður
(þarf að vera vanur netamaður), Mat-
sveinn og Vélavörð. Nánari upplýsingar
í síma 840 0840.

Tækifæri til þess að þéna allt upp í millj-
ón+, hefur þú þann metnað sem til
þarf? Kíktu á e-photomax.tk

Smiðir óskast. Upplýsingar í síma 847
3330.

Hagkaup Eiðistorgi
óskar eftir að ráða starfsmann í gosá-
fyllingu, auk aðstoðar í mjólkurtorgi. Í
boði er heilsdagsstarf með vinnutíma
8-16 aðra vikuna og 8-18 hina vikuna,
auk annar hver laugardagur. Áhuga-
sömum er bent á að hafa samband við
Hermann verslunarstjóra í síma 561-
2000, auk þess sem hægt er að sækja
um á www.hagkaup.is eða á staðnum.

Störf við ræstingar
BG óskar eftir að ráða fólk til starfa við
ræstingar víðsvegar um höfuðborgar-
svæðið. Upplýsingar veitir Sherry í síma
693 1516. Einnig er hægt að senda inn
umsókn á www.bgthjonust-
an.is/bg/is/atvinna

Hlaðbær-Colas hf.
Óskum eftir vönum mönnum með
vinnuvélaréttindi á valtara frá og með 3.
ágúst. Uppl. á skrifstofu í síma 565
2030.

Starfsfólk vantar um kvöld og helgar í
vetur. Þarf að geta byrjað í kringum 15.
ágúst. Reyklaust og eldra en 18 ára. Blái
Turninn Háleitisbraut. Svör berist til
Fréttablaðsins merkt “Blái Turninn”

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir dug-
legum einstaklingi til starfa við þrif.
Vinnutími er sveigjanlegur og umsemj-
anlegur. Starfið gæti hentað sem auka-
starf. Nánari upplýsingar gefur Steinþór
í síma 663 2268 eða sendið svör á net-
fangið: bjornsbakari@bjornsbakari.is

Vörubílstjóri
Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu óskar eftir að ráða vanan vörubíl-
stjóra. S. 892 0989.

Óska eftir starfskrafti við uppsteypun
húsa hvort sem er smiður eða vanur.
Sími 893 0884.

Háseta vantar
Háseta vantar á línubát. Uppl. í síma
854 0257.

Ræsting í Smárahverfi
Vantar vanan mann í hjólbarða og bíla-
viðgerðum. Uppl. í s. 553 5777.

Óska eftir kokkum, þjónum og starfs-
fólki í þrif í sumarstarf út á land. Uppl. í
s. 844 9301.

Bifvélavirki óskar eftir atvinnu. Er vanur
viðg. á vinnuvélum. áhugasamir sendi
uppl. um kaup og kjör á bifvela-
virki@yahoo.com 100% trúnaður.

Atvinnumiðlun býður upp á hæft starfs-
fólk frá Lettlandi: byggingarmenn, Au-
pair o.fl. S. 845 7158.

Auglýsingavagn til sölu, hentug auka-
vinna, áætluð ársvelta 5 millj. ath skipti.
S. 864 7447 & 892 8257.

ViðskiptatækifæriAtvinna óskast

Starfsmaður óskast í fisk-
búð.

Óska eftir starfsmanni í fiskbúð í
Reykjavík. Þarf að kunna að flaka.

Upplýsingar í síma 661 2579 eft-
ir kl. 18.00

Select og Shell
Starfsfólk óskast á stöðvarnar okkar

á höfuðborgarsvæðinu. Um fullt
starf er að ræða sem og hlutastörf.
Umsækjendur verða að vera fæddir
‘87 eða fyrr og vera þjónustulund-
aðir, vinnusamir og áreiðanlegir.

Unnið er á vöktum. Nú er rétti tím-
inn til að tryggja sér vinnu með

skóla eða aðra aukavinnu fyrir vet-
urinn.

Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is.

Fullt starf og hlutastarf
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæð-

inu. Um almenn verslunarstörf er
að ræða. Umsækjendur verða að
vera fæddir ‘87 eða fyrr. Umsækj-

endur verða að vera þjónustulund-
aðir, vinnusamir og áreiðanlegir.

Bæði er leitast eftir starfsfólki í fullt
starf en einnig hlutastarf. Nú er rétti

tíminn að tryggja sér vinnu með
skóla í vetur.

Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is.

Bakaríið hjá Jóa Fel.
Bakaríið Jóa Fel Kleppsvegi óskar
eftir að starfsfólk í afgreiðslu í fullt
starf. Tvískiptar vaktir. Ekki sumar-

starf.
Uppl. á fást hjá Birtu í síma 588
8998 eða á staðnnum. Bakaríið

Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi 152.

Atvinna í boði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Geymsluhúsnæði

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna 
þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt 

og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is

Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna 
þína á einfaldan og ódýran hátt.

25

20

15

10

5

0
07:00 12:00 17:30

BLT

Rás 1+2

18-34 ára konur allt landið

Enn meiri verðlækkun
Fat Face Kringlunni

Enn meiri verðlækkun 
Monsoon/Accessorize
Kringlunni

Accessorize 
Glerártorgi.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn

Ferskar hrefnulundir í
næsta kjötbörði
Félag hrefnuveiðimanna.

Sandblásturstæki,
Jákó, 564-1819.

Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Gönguparadís, 
www.borgarfjordureystri.is

Lokað í móttökustöðinni
Gufunesi laugardaginn
23. júlí vegna fram-
kvæmda við vigt.
Sorpa.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Útsala.
Ecco Laugavegi, Ecco
Kringlunni.

Skoðaðu
www.bestalambid.is

Lokað í dag vegna jarða-
farar Helga Ingvarssonar
Partýbúðin.

Gott á allt-
www.bestalambid.is

80% afslátttur.
Sjónarhóll.

80% afsláttur.
Gleraugnaverslunin
Sjónarhóll.

Læknum með höndun-
um,
salkaforlag.is

Ódýr harðfiskur.
Verslunin Svalbarði.

Smáauglýsingasími Blaðs-
ins, 510-3737
þar sem smáauglýsing-
arnar kosta aðeins 
555.- krónur stykkið.

Tölvur, tölvuviðgerðir. 
Tölvukaup

hamraborgkopavogi.is

flutningur.is
575-3000.

Tölvuleikirnir fást í Expert,
opið allar helgar.

Iðnaðarsápur,
Ísaco, 565-7744.

Yfirhafnir 2 fyrir 1,
aldrei meira úrval.
Herrafataverslun Birgis.

Ársalir Fasteignamiðlun, 
533-4200.

Bílabónsápur,
Ísaco, 565-7744.

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Hörpuskel og humar í
sumar,
Narfeyrarstofa 
Stykkishólmi.

Frelsi í faðmi fjallanna
ógleymanlegar hálendis-
ferðir.
Íshestar.is, 
sími 555-7000.

Vélahlutaþvottavélar,
Jákó, 564-1819.

Körnmölunarvél. 
Iðnaðarsafnið Akureyri.
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Kópavogsbær.

Auglýsing um afgreiðslu bæjarstjórnar Kópavogs á auglýstri tillögu að breyttu aðalskipulagi.
Í samræmi við 3. mgr. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér 
með auglýst afgreiðsla bæjarstjórnar Kópavogs á eftirfarandi tillögu:

Vesturvör 13. Breytt aðalskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 12. apríl 2005
tillögu að breyttri landnotkun lóðarinnar nr. 13 við
Vesturvör. Í breytingunni felst, að lóðin sem er skil-
greind í gildandi aðalskipulagi með blandaða land-
notkun (athafnasvæði og stofnanasvæði) verði íbúð-
arsvæði. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv.
1:10.000 dags. í september 2004. Tillagan var auglýst
í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingarlaga frá
26. nóvember til 27. desember 2004 með athuga-
semdafresti til 11. janúar 2005. Athugasemdir og
ábendingar bárust. Tillagan var samþykkt óbreytt.
Bæjaryfirvöld hafa sent þeim er athugasemdir gerðu

umsögn sína. Aðalskipulagsbreytingin var sent Skipu-
lagsstofnun sem mælti með því við umhverfisráðherra
að breytingin verði staðfest í samræmi við 19. gr. of-
angreindra laga. Breytingin var staðfest 16. júní 2005.

Nánari upplýsingar eða gögn um ofangreinda skipu-
lagsáætlun og afgreiðslu hennar er hægt að nálgast á
Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 200 Kópavogi,
milli kl. 8:00 og 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á
föstudögum frá 8:00 til 14:00.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 411 3000 • MYNDSENDIR 411 3090

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um nýtt
deiliskipulag  í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygg-
ingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum,
er hér með auglýst til kynningar tillaga að
deiliskipulagi í Reykjavík. 

Reitur 1.184.0.
Tillaga að deiliskipulagi reits sem afmarkast af
Spítalastíg, Óðinsgötu, Bjargarstíg og Berg-
staðastræti.
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að heimilt verði að
gera minniháttar breytingar á húsum á reitnum
s.s. gera skyggni, svalir, minni kvisti og lag-
færingar án þess að breyta þurfi deiliskipulagi.
Ofantaldar minniháttar breytingar skulu vera í
samræmi við ákvæði Þróunaráætlunar Reykja-
víkur varðandi hönnun breytinga og viðbygg-
inga á miðborgarsvæði Reykjavíkur svo og
ákvæði skipulags þessa um hverfisvernd.
Vakin er sérstök athygli á því að auglýsingatími
er frá 21. júlí til og með 15. september 2005
sem eru 8 vikur í stað lögboðinna 6 vikna.
Um nánari útlistun á heimildum til breytinga á
einstökum húsum og til skilmála almennt
vísast til kynningargagn.

Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur-
borgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 21. júlí til og með 15. septem-
ber 2005. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu
sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum
við tillöguna skal skila skriflega eða á net-
fangið skipulag@rvk.is, til skipulags- og
byggingarsviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi
síðar en 15. september 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskil-
ins frests, teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 21. júlí 2005 
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Réttir bílar
óskum eftir að ráða bifreiðasmið eða mann
vanan bifreiðaviðgerðum til starfa sem fyrst.

Upplýsingar í síma 896-3044.
Opnunartími frá kl. 9-17 mán-fös. 

Helgi Hákon Jónsson 
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Ármúli 38 •

108 Reykjavík

Sími 520 6600 • 

Fax: 520-6601

www.eignakaup.is

Falleg 125,2 fm íbúð á fyrstu hæð í litlu og fallegu 5. íbúða fjölbýli. 
Forstofan er rúmgóð og flísalögð. Tvö rúmgóð og parketlögð 
barnaherbergi. Hjónaherbergi er stórt. Baðherbergi er flísalagt 
í hólf og gólf. Baðkar og flísalagður sturtuklefi. Eldhús með nýlegri 
og fallegri U- laga innréttingu. Parket er á borðstofu og stofu. 
Útgengt er útá suðursvalir úr stofu. Íbúðarherbergi og sérgeymslu 
er í kjallara. Mjög barnavænt umhverfi. V. 21,9 m

Fagrabrekka Kópavogur

Opnunartími frá kl. 9-17 mán-fös. 

Helgi Hákon Jónsson 
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Ármúli 38 •

108 Reykjavík

Sími 520 6600 • 

Fax: 520-6601

www.eignakaup.is

Mjög góð 104 fm, 4ra herb. íbúð á fjölskylduvænum stað. Eignin

skiptist í 3 rúmgóð svefnherb., stofu sem og borðstofu, eldhús og

baðherbergi. Parket og flísar gólfi. Stórar svalir. Geymsla á jarð-

hæð. Góð eign í fallegu og grónu hverfi.  V. 20.9 m.

Lyngbrekka Kópavogi

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 
101-20 Framnesvegur 
101-21 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hringbraut 
Ljósvallagata 
Ásvallagata 

101-22 Hávallagata 
Túngata 

101-39 Bjarkargata 
Hringbraut 
Suðurgata 
Tjarnargata 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-47 Laugavegur 
101-49 Aðalstræti 

Lækjargata 
Pósthússtræti 
Tryggvagata 

101-54 Spítalastígur 
Týsgata 
Óðinsgata 

104-02 Brúnavegur 
Dyngjuvegur 
Kleifarvegur 
Kleppsvegur 
Vesturbrún 

104-20 Skeiðarvogur 
105-07 Flókagata 
105-29 Gullteigur 

Hrísateigur 
Kirkjuteigur 
Silfurteigur 

105-40 Hamrahlíð 
Stigahlíð 

107-01 Hringbraut 
107-07 Birkimelur 

Reynimelur 
Víðimelur 

107-08 Tómasarhagi 
107-10 Dunhagi 

Fálkagata 
Smyrilsvegur 
Þrastargata 

107-17 Kaplaskjólsvegur 
Nesvegur 

108-19 Sogavegur 
108-20 Langagerði 
108-41 Kjarrvegur 

Markarvegur 
109-20 Lindarsel 

Látrasel 
Lækjarsel 
Melsel 
Mýrarsel 

109-28 Brekkusel 
Dalsel 

110-17 Urriðakvísl 
Álakvísl 

110-18 Birtingakvísl 
Bleikjukvísl 
Bröndukvísl 
Stangarhylur 

111-15 Depluhólar 
Erluhólar 
Fýlshólar 
Haukshólar 
Vesturhólar 

111-21 Vesturberg 
111-26 Vesturberg 
112-36 Bakkastaðir 
112-37 Bakkastaðir 

Barðastaðir 
112-39 Garðsstaðir 

113-02 Maríubaugur 
113-05 Ólafsgeisli 
113-08 Gvendargeisli 
113-09 Grænlandsleið 

Jónsgeisli 
170-02 Lambastaðabraut 

Nesvegur 
Tjarnarból 
Tjarnarstígur 

170-05 Fornaströnd 
Látraströnd 
Víkurströnd 

170-09 Lindarbraut 
Vallarbraut 

200-17 Hjallabrekka 
Nýbýlavegur 

200-37 Digranesheiði 
Gnitaheiði 
Hólahjalli 
Lyngheiði 

200-48 Kársnesbraut 
Litlavör 

200-58 Auðbrekka 
200-60 Bjarnhólastígur 

Hátröð 
Álfhólsvegur 

210-04 Kríunes 
Súlunes 
Þernunes 

210-28 Garðatorg 
Heiðarlundur 
Hofslundur 
Kirkjulundur 

220-04 Austurgata 
Hverfisgata 
Mjósund 
Mánastígur 
Sunnuvegur 
Tjarnarbraut 
Álfaskeið 

220-33 Hringbraut 
Reynihvammur 
Strandgata 

230-11 Faxabraut 
Háholt 
Lyngholt 
Skólavegur 

240-04 Baðsvellir 
Selsvellir 
Ásvellir 

240-05 Blómsturvellir 
Efstahraun 
Gerðavellir 
Hólavellir 
Höskuldarvellir 
Iðavellir 
Litluvellir 
Sólvellir 

240-06 Arnarhraun 
Borgarhraun 
Leynisbraut 
Leynisbrún 
Staðarhraun 

250-04 Heiðarbraut 
Klapparbraut 
Lyngbraut 
Urðarbraut 
Valbraut 
Ósbraut 

260-06 Borgarvegur 
Grundarvegur 
Reykjanesvegur 

260-09 Fitjabraut 
Klapparstígur 
Sjávargata 
Tunguvegur 

810-05 Breiðamörk 
Heiðmörk 
Hveramörk 
Reykjamörk 
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Bandarískur kennari í bæn-
um Dayton í Tennesseefylki
í Bandaríkjunum John T.
Scopes var þennan dag
árið 1925 fundinn sekur og
sektaður fyrir að kenna
nemendum sínum þróun-
arkenningu Darwins. Rétt-
arhöldin voru kölluð „apa-
réttarhöldin“ og „réttarhöld
aldarinnar“.
Lítill vafi lék á því hver nið-
urstaða kviðdómsins yrði
enda funduðu menn að-
eins stutta stund. Hins veg-
ar fengu fylgjendur þróun-

arkenningarinnar því fram
sem þeir vildu en það var
mikil umræða og gríðarleg
athygli almennings og fjöl-
miðla.
Í raun voru þetta aldrei
annað en sýndarréttarhöld
en Félag um borgaraleg
réttindi hafði í maí sett
auglýsingu í blað þar sem
hverjum þeim kennara var
heitinn stuðningur sem
vildi láta reyna á lög sem
nýlega voru sett í fylkinu og
bönnuðu kennslu þróunar-
kenningarinnar. Í raun voru

réttarhöldin ákveðin áður
en hinn ákærði fannst.
Scopes samþykkti að leika
hlutverk hins ákærða enda
ætlaði hann sér ekki að
dvelja í bænum til lengri
tíma.
Þrátt fyrir niðurstöðu dóms-
ins má segja að stuðningur
við þróunarkenninguna hafi
aukist meðal almennings í
kjölfarið.
Síðar kom í ljós að Scopes
hafði aldrei kennt nemend-
um sínum þróunarkenning-
una.

21. JÚLÍ 1925

ÞETTA GERÐIST

Aparéttarhöldum l‡kur

Útsala í Sony Center

 *Miðað við 12 vaxtalausar jafnar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

KLV-20SR3S
20” LCD sjónvarp
•  3D kamfilter fyrir PAL og NTSC
•  2x scarttengi

7.900 krónur á
mánuði vaxtalaust*
94.800 krónur staðgreitt.
Verð áður 107.988 krónur

DAV-SR2
Heimabíó
•  600W magnari RMS S-Master digital 
•  Útvarp FM/AM RDS
•  Spilar SVCD/DVD-R-DVD-RW/JEPG 
   og MP-3, Dolby Digital, DTS og PLII

59.950 krónur
Verð áður 89.950 krónur

DCR-PC55
Stafræn myndavél
• 3" snertiskjár
• 12x optical Carl Zeiss linsa
• Tengistöð einfaldar allar tengingar
• Alvöru klippihugbúnaður fylgir

6.499 krónur á
mánuði vaxtalaust*
77.988 krónur staðgreitt.
Verð áður 89.940 krónur

Alvöru klippihugbúnaður fylgir!

DSC-S90 & 512 MB minniskort
Stafræn myndavél
•  4,1 milljón pixlar

2.999 krónur á
mánuði vaxtalaust*
35.988 krónur staðgreitt
Verð áður 41.940 krónur
512 MB minniskort 
að verðmæti 10.995,-
fylgir með!

Alvöru klippihugbúnaður fylgir!

DSR-HC22
Stafræn myndavél
• 2,5 snertiskjár
• 20x optical Carl Zeiss linsa
• Tengistöð einfaldar allar tengingar
• Alvöru klippihugbúnaður fylgir

4.549 krónur á
mánuði vaxtalaust*
54.588 krónur staðgreitt.
Verð áður 59.940 krónur

SÍTARINN SLEGINN Hin indverska Anoushka
Shankar, dóttir hins þekkta sítarleikara Ravi
Shankar og systir Noruh Jones, hefur tónlist-
ina í blóðinu eins og öll hennar fjölskylda
og tekur nú þátt í tónlistarhátíð í Sviss.

ANDLÁT

Þuríður Sigurjónsdóttir frá Háreks-
stöðum, Norðurárdal, andaðist á Hrafn-
istu, Hafnarfirði föstudaginn 8. júlí. Út-
förin hefur farið fram í kyrrþey.

Jóhannes Gunnarsson, Dvalarheimil-
inu Höfða, Akranesi, lengst af til heimil-
is að Heiðargerði 15, andaðist á Sjúkra-
húsi Akraness miðvikudaginn 13. júlí.

Sólveig Dalrós Kjartansdóttir, Sléttu-
vegi 7, Reykjavík, andaðist föstudaginn
15. júlí.

Hallfreður Örn Eiríksson, Háaleitis-
braut 56, Reykjavík, lést á hjúkrunar-
heimilinu Skógarbæ sunnudaginn 17.
júlí.

Ingimar Kr. Skjóldal, Skálateigi 1, Ak-
ureyri, lést mánudaginn 18. júlí.

Sigurgeir V. Snæbjörnsson, Laugateigi
26, lést á Landspítala Fossvogi þriðju-
daginn 19. júlí.

JAR‹ARFARIR

11.00 Helgi Ingvarsson framkvæmda-
stjóri, Urðarhæð 13, Garðabæ,
verður jarðsunginn frá Bústaða-
kirkju.

11.00 Valtýr Jónsson, áður til heimilis
að Lundargötu 3, Akureyri, verður
jarðsunginn frá Höfðakapellu.

13.00 Eyjólfur Sig. Bjarnason, Víðivangi
8, Hafnarfirði, verður jarðsunginn
frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði.

14.00 Kristján Hólm Loftsson frá Ból-
stað, verður jarðsunginn frá
Drangsneskapellu.

15.00 Þorvaldur Ísleifur Helgason fyrr-
verandi verkstjóri, Hæðargarði 29,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Bústaðakirkju.

AFMÆLI

Guðrún Kvaran, forstöðu-
maður Orðabókar Háskól-
ans, er 62 ára. 

Steinar Berg Íslefsson
fyrrum útgefandi er 53 ára. 

Séra Jóna Hrönn Bolla-
dóttir prestur er 41 árs. 

Þorvaldur Gröndal trommuleikari er 33
ára.
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> Við erum svekktir ...

... yfir því að lið FH skyldi falla úr leik í 1.
umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu.
Vonir stóðu til að FH, sem hefur haft
algera yfirburði hér heima, ætti von til

þess að standa sig betur í
Evrópukeppninni en mörg önnur

íslensk félagslið hafa gert í
gegnum tíðina. Úrslit

gærkvöldsins eru
reiðarslag fyrir
íslenska knattspyrnu.
Því miður.

Allir þeir bestu mæta
Íslandsmótið í golfi hefst í dag í Leirunni í
Keflavík og er von á öllum okkar bestu
kylfingum til leiks, þar á meðal Birgi Leifi
Hafþórssyni og Ólöfu Maríu Jónsdóttur
sem hafa verið að gera það gott
undanfarið á mótaröðunum í Evrópu.

sport@frettabladid.is

26

> Við vonumst til ...

.... að Magnús Gylfason þjálfari KR taki nú
fram skóna og sýni lærisveinum sínum í
verki hvernig eigi að leika
knattspyrnu. Magnús fékk
í gær leikheimild með
KR eftir að hafa verið
skráður leikmaður
Víkings frá Ólafsvík
undanfarin sex ár.

Viktor Bjarki sá um HK-inga
Fylkismenn eru komnir áfram í undanúrslit VISA-bikarsins eftir 2-0 sigur á
HK-ingum á Kópavogsvelli í gær. Leikurinn var ansi lítil skemmtun en Viktor
Bjarki Arnarsson sá um a› skora.

FÓTBOLTI Það er óhætt að segja að
þau tvö lið sem áttust við í Kópa-
voginum í gær séu sannkölluð bik-
arlið. 1.deildarlið HK komst alla
leið í undanúrslit í fyrra og sló
bikarmeistarana í Keflavík úr leik
í sextán liða úrslitum í ár. Fylkis-
menn unnu bikarinn 2001 og 2002
en leikur liðsins í sumar hefur
verið ansi sveiflukenndur. Oftast
hefur liðið þó spilað mjög vel á
útivöllum en annað var uppi á ten-
ingnum í gær.

HK-ingar fengu hættulegustu
færi fyrri hálfleiksins, það besta á
áttundu mínútu
þegar Bjarni
Þórður Halldórs-
son markvörður
Fylkis varði frá-
bærlega í horn
frá Eyþóri Guðn-
asyni sem kom-
inn var i dauða-
færi. Undir blá-
lok fyrri hálf-
leiks fór boltinn í
höndina á Vali
Fannari Gísla-
syni, varnar-
manni Fylkis,
innan vítateigs.
Dómarinn Jó-
hannes Valgeirs-
son sá þó ekkert
athugavert og
flautaði til leik-
hlés skömmu síð-
ar. HK-ingar
hópuðust að Jó-
hannesi og létu
óánægju sína í
ljós.

Fátt var um
fína drætti í

þessum leik og skemmtanagildið í
minnsta lagi. HK saknaði Harðar
Más Magnússonar og Rúriks
Gíslasonar í þessum leik en þeir
eru venjulega þeirra hættuleg-
ustu menn í sóknarleiknum. Fylk-
ismönnum gekk brösuglega að
skapa sér færi gegn varnarsinn-
uðum HK-mönnum en á lokamín-
útunum gerðu þeir út um leikinn.
Viktor Bjarki skoraði tvívegis,
fyrst laglegt mark eftir sendingu
Ragnars Sigurðssonar þar sem
hann setti boltann í fallegum boga
yfir Gunnleif og svo af löngu færi

í viðbótartíma í autt markið en
Gunnleifur var kominn framar-
lega á völlinn í þeirri veiku von að
fá leikinn framlengdan.

„Það er erfitt að spila á móti
liði sem liggur svona aftarlega.
Þetta var bara ekta bikarslagur
þar sem úrslitin réðust ekki fyrr
en undir lokin,“ sagði hetjan Vikt-
or Bjarki Arnarsson sem verið
hefur á skotskónum hjá Fylki.
„Vonandi heldur maður áfram að
skora, meðan það gengur vel hjá
liðinu þá er gaman.“

elvar@frettabladid.is

Watford samþykkti í vikunni tilboð Rea-
ding í landsliðsmanninn Brynjar Björn
Gunnarsson og mun hann af öllum lík-
indum ganga formlega frá samning-
um í dag eða á morgun. Þetta er
fjórða enska félagið sem Brynjar
Björn leikur með en hann hefur
áður verið á mála hjá Stoke City,
Nottingham Forest og vitaskuld
Watford þar sem hann, ásamt
Heiðari Helgusyni, var með betri
mönnum liðsins á síðustu leik-
tíð. Heiðar Helguson var
seldur til Fulham í úr-
valsdeildinni og nú
Brynjar Björn og þó
svo að hann sé
enn í 1. deild-
inni hefur
hann ekki

gefið úrvalsdeildardrauminn upp á bát-
inn.

„Það er auðvitað draumur minn eins og
allra annarra að spila í úrvalsdeild-

inni. Þar hef ég aldrei fengið að
spreyta mig en það væri gaman
að fá tækifæri til þess,“ sagði
Brynjar Björn í gær. „Ég verð þrí-
tugur í október næstkomandi og

þetta eiga að vera bestu ár mín
sem knattspyrnumanns,“ bætir

hann við. Reading er sterkt
félag og þó nokkuð

stærra en Watford
en lið félagsins

átti góðan séns
á úrvalsdeild-

arsæti í vet-
ur en lauk

keppni í 7. sæti, einu sæti frá því sæti
sem veitir þátttökurétt í umspilskeppn-
inni um síðasta lausa sæti úrvalsdeild-
arinnar.

Brynjar Björn segist vissulega hafa verið
smeykur við að söðla um í enn eitt
skiptið en að hlutirnir hafi gengið hratt
fyrir sig og hann sé nú spenntur fyrir
nýjum ferli hjá nýju félagi. Hann vonast
þó til að þurfa ekki að flytja búslóðina.
„Þetta er um klukkutíma akstur frá okk-
ur og ég ætla að sjá til hvernig gengur
að keyra þessa leið – alla vega til að
byrja með. Okkur líður vel þar sem við
erum og ég var alls ekki að leitast eftir
því að skipta um félag. Ég átti enn eitt
ár eftir af samningi mínum og ef þeir
hefðu boðið mér framlengingu á hon-
um hefði ég eflaust tekið því.“

BRYNJAR BJÖRN GUNNARSSON: SÖÐLAR UM OG GENGUR TIL LIÐS VIÐ READING

Draumurinn enn a› spila í úrvalsdeildinni

VR MÓTIÐ
Verðlaun (með og án forgjafar)
1. sæti: Evrópuferð fyrir tvo með Icelandair
2. sæti: 20.000 króna gjafakort frá Nevada Bob
3. sæti: 10.000 króna gjafakort frá Nevada Bob

Mótsgjald er kr. 3.000 fyrir félagsmenn VR og kr. 3.500 fyrir aðra.
Skráning hjá GR í síma 585 0210 og á www.golf.is. 

Opna VR mótið verður haldið laugardaginn 30. júlí á Grafarholtsvelli. 
Leikfyrirkomulag mótsins er punktakeppni. Hámarksforgjöf er 24 hjá 
körlum og 28 hjá konum. Veitt verða verðlaun fyrir 3 efstu sætin í punkta- 
keppni, einnig verða veitt verðlaun fyrir 3 efstu sætin í höggleik. 

Nándarverðlaun eru á öllum par 3 holum vallarins. Fyrir mót býður VR 
keppendum uppá bolta á æfingasvæðinu í Básum.
Verðlaun fyrir flesta punkta kvenna:  20.000 króna gjafakort frá Nevada Bob.
Nándarverðlaun 10.000 gjafakort frá Nevada Bob.
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HK-INGAR STÖÐVAÐIR Helgi Valur Daníelsson Fylkismaður verst hér HK-ingnum Eyþóri Guðnasyni en Bjarni
Þórður Halldórsson markvörður fylgist með. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR
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Arsenal er óskalið knattspyrnu-
mannsins Guti sem nú er í her-

búðum Real Madrid en þetta segja
spænskir fjölmiðlar. Talað er um að
Guti sé á förum frá spænska risalið-
inu og hafa mörg ensk lið sýnt hon-
um áhuga, þar á meðal Everton og
Tottenham auk Arsenal. 

Manchester City hefur gert samn-
ing við sóknarmanninn Andy

Cole en þessi fyrrum enski lands-
liðsmaður hefur skrifað undir fjög-
urra ára samning við félagið. Cole
verður 34 ára gamall í október en
hann kemur frá Fulham sem hefur
fest kaup á Heiðari Helgusyni eins
og kunnugt er. 

Íslenska U18 landsliðið í knatt-
spyrnu er nú að leika í fjögurra

þjóða móti í Svíþjóð og á leik gegn
heimamönnum í dag. Á þriðjudag
lék liðið sinn fyrsta leik á þessu
móti og gerði sér lítið fyrir og vann
3-1 sigur á Tyrklandi. Þetta er sér-
lega góður árangur í ljósi þess að
Tyrkir eru Evrópumeistarar U17
landsliða. Birkir Bjarnason, Eggert
Gunnþór Jónsson og Elvar Freyr Arn-
þórsson skoruðu mörk íslenska liðs-
ins í leiknum en mótherjarnir léku
einum færri frá tólftu mínútu eftir
rautt spjald.

ÚR SPORTINU

LEIKIR GÆRDAGSINS

VISA-bikar karla:
HK–FYLKIR 0–2
0–1 Viktor Bjarki Arnarsson (85.), 0–2
Viktor Bjarki Arnarsson (90.)

Meistaradeild Evrópu:
FH–NEFTCHI 1–2
0–1 Tomislav Misura (49.), 1–1 Allan
Borgvardt (60.), 1–2 Nadir Nabien (75.)

Neftchi vann samanlagt, 4–1 og mætir
Anderlecht frá Belgíu í 2. umferð.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

19 20 21 22 23 24   25
Sunnudagur

MAÍ

■ ■ LEIKIR
� 19.15 Fram tekur á móti ÍBV á

Laugardalsvelli í VISA-bikarkeppni
karla.

� 19.15 KR fær Val heimsókn í
Frostaskjólið í VISA-bikarkeppni
karla.

■ ■ SJÓNVARP
� 16.35 Formúlukvöld á RÚV. Þáttur

þar sem er farið yfir það nýjasta í
formúluheiminum

� 16.50 Bikarkvöld á RÚV.

FH mætti ofjörlum sínum frá Bakú
FH féll úr leik í forkeppni meistaradeildar Evrópu er li›i› tapa›i fyrir Neftchi frá Bakú í Aserbaídsjan,
2–1 og samanlagt 4–1. Neftchi mætir Anderlecht frá Belgíu í næstu umfer› en FH flarf fær sennilega
tækifæri aftur a› ári.

FÓTBOLTI Skynsamur leikur Neftchi
lagði grunninn að sigri liðsins gegn
FH í gær, þegar Íslandsmeistar-
arnir féllu út úr forkeppni Meist-
aradeildar Evrópu. 

FH byrjaði leikinn gegn Neftchi
af krafti og gerði harða hríð að
marki deildarmeistaranna frá Az-
erbaídjan. Minnstu munaði að Ás-
geir Ásgeirsson og Auðun Helga-
son skoruðu, en skallar þeirra fór
naumlega yfir markið. Jón Þor-
grímur Stefánsson var sprækur á
hægri kantinum til þess að byrja
með og tókst að koma boltanum
tvisvar fyrir markið, en Allan
Borgvardt rétt missti af boltanum
í bæði skiptin.

Neftchi komst síðan smám
saman inn í leikinn og náði að
ógna marki FH í þrígang. Sérstak-
lega var það framherjinn
Tomislav Misura sem var hættu-
legur, en Daði Lárusson varði vel
frá honum úr dauðafæri. Í Evr-
ópukeppninni hefur líkamlegur
styrkur yfirleitt verið helsti
styrkleiki íslenskra félagsliða
sem í henni taka þátt, en leikmenn
Neftchi höfðu styrkinn fram yfir
leikmenn FH í þessari viðureign.
Leikmenn Neftchi voru eldfljótir
og spiluðu harðan varnarleik gegn
leikmönnum FH, sem áttu í erfið-
leikum með að láta boltann ganga
hratt á milli manna.

Þegar stutt var eftir af hálf-
leiknum var einn leikmanna
Neftchi rekinn útaf fyrir að slá til
Jóns Þorgríms Stefánssonar. FH
sótti linnulítið það sem eftir lifði
hálfleiksins en náði ekki skapa sér

marktækifæri. Í seinni hálfleik
þurftu leikmenn FH að skora tvö
mörk til þess að eiga möguleika á
því að komast áfram, þar sem
Neftchi vann fyrri leikinn með
tveimur mörkum gegn engu.

FH hóf seinni hálfleikinn eins
og þann fyrri, með mikilli pressu
og komst Tryggvi Guðmundsson í
ágætt færi sem markvörður
Neftchi varði vel. Neftchi komst
síðan yfir með góðu marki frá
Tomislav Misura, sem fór létt með
að hlaupa varnarmenn FH af sér.
Þetta var slysalegt mark, sem vel
hefði verið hægt að koma í veg
fyrir.

Leikmenn FH gáfust ekki upp
og reyndu hvað þeir gátu til þess

að koma sér inn í leikinn aftur, en
á þessum tíma var ljóst að FH
þurfti að skora fjögur mörk til
þess að komast áfram.

Allan Borgvardt tókst að jafna
leikinn fyrir FH með ágætu skoti
frá vítateigslínu. Örlítill heppnis-
stimpill var yfir markinu, en það
gaf FH von um að hægt væri gera
það sem þurfti til.

Leikmenn FH börðust áfram
og reyndu eins og þeir gátu að
bæta við mörkum en varnarmenn
Neftchi vörðust sóknum FH ágæt-
lega og beittu síðan skyndisókn-
um, en annað mark Neftchi kom
eftir eina slíka.

Leikmenn FH náðu aldrei al-
mennilega undirtökunum í leikn-

um, þrátt fyrir að vera manni
fleiri allan seinni hálfleikinn.
Skynsamlegur leikur Neftchi
gerði leikmönnum FH erfitt fyrir
og eldfljótir sóknarmenn liðsins
gerðu varnarmönnum FH lífið
leitt.

Auðun Helgason, miðvörður
FH, var að vonum óánægður í
leikslok. „Þetta var einfaldlega of
gott lið fyrir okkur. Leikmenn
Neftchi náðu vel saman og vörð-
ust skipulega, sérstaklega í seinni
hálfleik. Það kom mér svolítið á
óvart í fyrri leiknum hvað liðið
var skipulagt, en að auki voru góð-
ir einstaklingar í þessu liði sem
við réðum ekki nógu vel við.“

magnush@frettabladid.is

Einn eftirsóttasti þjálfari landsins búinn að gera upp hug sinn::

HANDBOLTI Handboltaþjálfar-
inn Heimir Ríkarðsson hefur
bundið enda á marga vikna
vangaveltur um framtíð sína
með því að skrifa undir tveggja
ára samning við Val. Þar mun
Heimir gegna starfi aðstoðar-
þjálfara meistaraflokks liðsins
ásamt því að sjá um þjálfun 2. og
3. flokks félagsins. Óskar Bjarni
Óskarsson er sem fyrr aðalþjálf-
ari meistaraflokksins og er fyrir-
hugað að hann og Heimir verði í
mjög nánu samstarfi.

Heimir sagði við Fréttablaðið
að það hefði verið tækifærið að
sameina þjálfun unglinga og
meistaraflokks sem hefði ráðið

mestu um að Valur varð fyrir
valinu. „Á Hlíðarenda er einnig í
byggingu nýtt og glæsilegt
íþróttahús og það er mikið upp-
byggingarstarf í gangi,“ sagði
Heimir sem gat valið úr miklum
fjölda tilboða, en honum stóð
þjálfarastaða til boða hjá KA,
Gróttu/KR, Fylki, FH og Aftur-
eldingu svo einhver félög séu
nefnd. „Ég vildi halda mig í borg-
inni og af þeim tilboðum sem
voru þaðan fannst mér Valur
mest spennandi,“ segir Heimir.

Eins og kunnugt er var Heim-
ir rekinn frá Fram í vor og tók
Guðmundur Guðmundsson við af
honum. Vakti sú brottvikning

hörð viðbrögð meðal handbolta-
áhugamanna í landinu enda
Heimir búinn að ná frábærum
árangri með Safamýrarliðið
þrátt fyrir fámennan og mjög
ungan leikmannahóp. Athygli
vekur að Heimir kýs að halda
áfram unglingaþjálfun þrátt fyr-
ir að honum standi til boða að
verða aðalþjálfari meistara-
flokks. „Ég hef einfaldlega svo
gaman af að vinna með ungum
leikmönnum, fullum af eldmóði
og áhuga. Valur er lið sem ætlar
að vera á toppnum áfram og ég
fæ að taka þátt í því. Svo að ég er
mjög sáttur,“ segir Heimir.

- vig

Heimir tekur vi› fljálfun hjá Val
� 17.00 FH-Neftchi í Meistaradeild

Evrópu á Sýn. Útsending frá leik
liðanna sem fram fór í gærkvöldi.

� 18.40 Heimsbikarinn í torfæru á
Sýn.

� 19.10 PGA mótið í golfi á Sýn.

� 19.40 Golf Greatest Round á Sýn.
Þáttur þar sem saga golfsins er rifjuð
upp.

� 20.30 Íslandsmótið í golfi 2005 á
Sýn.

� 21.30 Kraftasport á Sýn.

� 22.30 Sterkasti maður heims á
Sýn.

� 23.30 Strandblak á Sýn.

� 23.50 Bikarkvöld á RÚV. Sýnd
verða mörkin úr leikjum kvöldsins.

HARÐUR SLAGUR Það var hart tekið á því í leik FH og Neftchi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Landsbankadeildarlið ÍBV í karla-
flokki hefur fengið liðsstyrk því

danskur knattspyrnumaður, Rune
Lind að nafni, mun leika með liðinu
út þessa leiktíð. Lind var lengi meðal
efnilegustu knattspyrnumanna Dana
og á 24 landsleiki með U-17 og U-18
ára landsliðum að baki og fjögur
mörk. Eyjamenn hafa ekki breiðan
leikmannahóp og því ætti koma Lind
að bæta þau mál að einhverju leyti.

Sóknarmaðurinn Albert Brynjar
Ingason úr Fylki verður líklegast

lánaður frá félaginu út þessa leiktíð.
Albert er ekki ánægður með hve fá
tækifæri hann hefur fengið með
meistaraflokki fé-
lagsins en hann er
19 ára og er sonur
Inga Björns Alberts-
sonar. Hann hefur
leikið bæði fyrir U17
og U19 ára landslið-
ið og hefur komið
við sögu í fjórum af tíu leikjum Fylkis
í Landsbankadeildinni í sumar og
skoraði hann sigurmark gegn Þrótti í
fyrri umferðinni.

Kvennalið HK í handboltanum hef-
ur samið við Tatjönu Zamoreva

frá Lettlandi en hún er örvhent og
lék með liði ÍBV á síðustu leiktíð.
Handknattleiksdeild HK teflir fram
meistaraflokksliði í kvennaflokki í
fyrsta sinn og ákvað að styrkja liðið
með tveimur erlendum leikmönnum,
en einnig er búið að gera samning
við litháenska leikmanninn Auksé
Vysniauskaité.

Sóknarmaðurinn Peter Crouch skrif-
aði í gær undir fjögurra ára samn-

ing við Liverpool eftir að hafa gengist
undir læknisskoðun. Þessi 24 ára leik-
maður kostar Liverpool sjö milljónir
punda frá Southampton. Hann er
gjörsamlega í skýjunum yfir að vera
kominn á Anfield og segir það mikinn
heiður að Rafael Benitez, kanttspyrnu-
stjóri liðsins, skuli hafa viljað fá sig.
„Ég get ekki beðið eftir því að klæðast
rauðu treyjunni og leika fyrir framan
The Kop.“ sagði Crouch.

Arsenal er óskalið knattspyrnu-
mannsins Guti sem nú er í her-

búðum Real Madrid en þetta segja
spænskir fjölmiðlar.Talað er um að
Guti sé á förum frá spænska risaliðinu
og hafa mörg ensk lið sýnt honum
áhuga, þar á meðal Everton og
Tottenham auk Arsenal. Zoran Vekic,
umboðsmaður Guti, segir að leikstíll
Arsenal henti leikmanninum vel og
segir að félagið sé fyrsti valkostur
hans.

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen
segir að Chelsea ætli sér að verja
Englandsmeistaratitilinn sem liðið
vann á síðustu leiktíð en gerir sér
fyllilega grein fyrir því að til að
það takist megi liðið hugsanlega
ekki tapa einum einasta leik. 

„Við töpuðum einum leik í fyrra
en Arsenal tapaði engum leik tíma-
bilið þar á undan. Þetta sýnir ein-
faldlega að gæðin í deildinni eru
orðin meiri og að leiktíðin þarf nán-
ast að vera hnökralaus til að eiga
möguleika á titlinum,“ sagði Eiður
Smári í samtali við breska fjöl-
miðla í gær. Hann segir markmið
komandi leiktíðar einfalt – að ná
betri árangri í ár en á síðasta tíma-
bili. „Háleitt markmið er það sem
drífur okkur áfram,“ segir hann.
„En það verður erfitt. Newcastle
eru búnir að styrkja sig, rétt eins
og Liverpool, og ég tel að þau
ásamt okkur, Arsenal og Man. Utd
verði liðin sem berjist á toppnum.
En við ætlum að endurtaka leikinn

frá því í vetur. Um leið og við finn-
um toppsætið ætlum við að halda
okkur þar. Við reynum að ríghalda
í toppsætið.“

Eiður Smári lýsti einnig yfir
ánægju sinni með komu Hernan
Crespo til Chelsea og kveðst hann
ætla að gera allt sem í sínu valdi
stendur til að hjálpa honum að finna
sitt rétta form. „Við leikmennirnir
styðjum hann allir. Hann átti mjög
erfitt hér fyrsta árið sitt þar sem
allt var svo nýtt fyrir honum, menn-
ing, tungumál og loftslag. En nú er
hann búinn að ná meiri stöðugleika í
einkalífi sínu og það á ekki að vera
neitt því til fyrirstöðu að hann slái í
gegn í vetur,“ segir Eiður, sem efast
ekki um hæfileika argentínska
sóknarmannins sem átti svo frá-
bært tímabil með AC Milan á Ítalíu
í fyrra, sem lánsmaður frá Chelsea.

„Crespo er frábær leikmaður og
vonandi getum við hjálpað honum
að framkalla öll sín töfrabrögð.
Enginn sem að félaginu kemur hef-

ur efast um getu Crespo en þetta er
aðeins spurning um hvort hann geti
einbeitt sér að boltanum. Vonandi
verður hann laus við meiðsli og
skorar nokkur mörk í upphafi. Þá
fær hann sjálfstraustið sem gerir
hann að gríðarlegri ógn,“ segir Eið-
ur. - vig
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Ei›ur Smári Gu›johnsen segir ekkert anna› koma til greina hjá Chelsea en a›
vinna ensku úrvalsdeildina anna› ári› í rö›.

Eiður segir Chelsea ætla
að verja meistaratitilinn

Í SÓLINA Jón Arnór er á leið til Ítalíu að
leika með liði Pompea Napoli.

Jón Arnór Stefánsson:

KÖRFUBOLTI Landsliðsmaðurinn Jón
Arnór Stefánsson, sem lék með
liði Pétursborgar á síðustu leiktíð,
hefur gert samning um að spila
með ítalska liðinu Pompea Napoli
á næstu leiktíð. 

Napoli hafnaði í 7.-8. sæti í
ítölsku A seríunni í fyrra og hefur
farið vaxandi síðustu ár. Liðið
verður fimmta liðið sem Jón leik-
ur með á síðustu fimm árum, en
þar hittir hann fyrir nokkra
sterka leikmenn sem spilað hafa í
NBA-deildinni. Ítalska deildin er
ein sterkasta körfuboltadeildin í
heiminum og ljóst að Jóns bíður
krefjandi verkefni á næsta tíma-
bili. Auk þess að hafa orðið Evr-
ópumeistari með liði Dynamo Pet-
ersburg á síðustu leiktíð, var hann
einnig valinn í evrópska störnu-
leikinn sem fram fór á Kýpur. 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir
náði Fréttablaðið ekki tali af Jóni
Arnóri, sem er önnum kafinn við
að halda sér í formi í sumarfríinu
heima á Íslandi. - bb

Manchester United:

FÓTBOLTI Wayne Rooney, leikmaður
enska landsliðsins og Manchester
United, sendi í gær frá sér yfir-
lýsingu þar sem hann neitar sögu-
sögnum um að hann og Alex
Ferguson, knattspyrnustjóri
Manchester United, hafi deilt
harkalega eftir æfingarleik gegn
Peterborough.

Rooney fór með bílaleigubíl til
Manchester, ásamt Cristiano Ron-
aldo og Rio Ferdinand, en aðrir
leikmenn fóru með rútu. Leik-
mennirnir voru ósáttir með að
þurfa að keyra langa vegalengd,
frá bænum Clyde til Manchester,
en það eru rúmir sex hundruð
kílómetrar. Rooney sagðist í yfr-
lýsingunni hafa fengið leyfi til
þess að fara með bílaleigubíl og að
ekkert illt væri á milli sín og
Ferguson. „Rooney og Ferguson
geta vel starfað saman. Rooney er
mikill atvinnumaður sem ber öll
svona atriði undir Alex Fergu-
son.“ - mh

Mótsgjald 3000.-
Skráning í síma 5667415

Rástímar frá 8:00 - 10:20.
Glæsileg verðlaun fyrir 5 fyrstu sætin. Nándarverðlaun á 1/10 og 6/15 holu.

Og lengsta teighögg á 8 holu.

Mótið er punktakeppni með forgjöf
hæst gefið 24 hjá körlum og 28 hjá konum.

Teiggjafir í boði SS.

verður haldið laugardaginn 23. júlí hjá Golfklúbbnum
Kili í Mosfellsbæ.

1 sæti úttekt.  25.000.-
2 sæti úttekt.  20.000.-
3 sæti úttekt.  15.000.-
4 sæti úttekt.  10.000.-
5 sæti úttekt.    8.000.-

FÓTBOLTI Brasilíski framherjinn
Ronaldo ætlar að hætta að spila
með brasilíska landsliðinu eftir
HM í Þýskalandi sem fram fer á
næsta ári. Ronaldo ætlar að klára
samninginn sinn við Real Madrid
og leggja síðan knattspyrnuskóna
á hilluna vorið 2009.

„Þetta verður fjórða heims-
meistarakeppnin mín og ég tel mig
þurfa að gefa yngri leikmönnum
sín tækifæri,“ sagði hinn 28 ára
gamli framherji sem varð heims-
meistari með Brasilíu 1994 og 2002
og í öðru sæti í Frakklandi 1998.
Ronaldo hefur skorað 56 mörk fyr-
ir Brasiíu einu meira en Romario
en hann á enn eftir að skora 19
mörk til þess að jafna Pele og nær

því örugglega ekki spili hann að-
eins í eitt ár til viðbótar. „Ég á 4 ár
eftir af samningi mínum við Real
Madrid og eftir að hann rennur út
þá legg ég skóna á hilluna,“ sagði
Ronaldo sem þá verður aðeins 32
ára gamall sem þykir ekki mikið í
dag. Ronaldo hefur skorað 12 mörk
í úrslitakeppni HM, fjögur mörk
1998 og átta mörk 2002 í Japan og
Kóreu en þá varð hann marka-
hæsti leikmaður keppninnar. Ron-
aldo er jafn landa sínum Pele á list-
anum yfir þá sem hafa skorað flest
mörk í lokakeppninni og vantar
þrjú mörk til viðbótar til þess að
slá met Þjóðverjans Gerd Muller
sem skoraði 14 mörk á árunum
1970 til 1974. - ooj

FRAMHERJAPARIÐ Á NÆSTU LEIKTÍÐ? Eiður Smári segir að Hernan Crespo hafi alla burði til að verða ein skærasta stjarnan í enska bolt-
anum á næstu leiktíð. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

Ronaldo á tímamótum í Þýskalandi næsta sumar:

Hættir me› Brasilíu eftir
HM í fi‡skalandi 2006

HETJAN ÁRIÐ 2002 Ronaldo
skoraði bæði mörk Brasilíu
í úrslitaleik HM 2002 og
alls átta mörk í keppninni.
Hér skorar hann í leiknum
fram hjá þýska markverðin-
um Oliver Kahn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

Rooney og
Ferguson deila

Samdi vi›
Napoli á Ítalíu
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STRANDÍÞRÓTTIR Í kjölfar stórbatn-
andi veðurfars við Íslandsstrend-
ur hafa nýjar íþróttagreinar rutt
sér til rúms – íþróttir sem eiga
það sameiginlegt að vera stundað-
ar á sandi. 

Með tilkomu Nauthólsvíkur
uppgötvaði almenningur þá
hreyfingu sem felst í strandblaki.
Stöðug þróun hefur verið í íþrótt-
inni síðan þá og hefur nú verið
sett á laggirnar sérstök strand-
blaksnefnd innan BLÍ og hafa
stigamót verið haldin með reglu-
legu millibili í sumar. Þá átti Ís-
land sína fulltrúa í strand-
blakskeppni Smáþjóðaleikana.

Og nú er það hið nýjasta að
stunda sjálfa þjóðaríþrótt okkar
Íslendinga á sandi – handboltann.
Næstu helgi fer fram, annað árið í
röð, strandhandboltamót. Rétt
eins og í blakinu er þátttaka jafn-
an mikil í mótum sem þessum þar
sem flestir þeir sem áhuga hafa
stendur til boða að taka þátt á
meðan pláss er til staðar.

„Það er pláss fyrir 20 lið svo að
það fer hver að verða síðustur til
að skrá sig, bæði konur og karlar,“
segir handknattleiksmaðurinn
Haraldur Þorvarðarson, einn af
aðstandendum strandhandbolta-
mótsins í Nauthólsvík um helgina.
„En þó að þetta sé keppni erum
við aðallega að gera þetta til að
hafa gaman og njóta útiverunnar í
Nauthólsvík. Það verða plötusnúð-
ar á staðnum og mikið fjör,“ segir
Haraldur en hugmyndin af
strandhandbolta kemur upphaf-
lega frá Þýskalandi og eru fimm
leikmenn inni á vellinum með
markverði. Notaður er sérstakur

bolti með betra gripi en hinn hefð-
bundni handbolti, sem þolir bæði
sand og sjó. „Og það er hægt að
drippla honum,“ bætir Haraldur
hlæjandi við.

Sævar Már Guðmundsson,
verðandi framkvæmdastjóri blak-
sambandsins, segir að iðkenda-
fjöldi strandblaksins fari sívax-
andi með ári hverju. „Það koma
einhverjir nýir inn á hverju sumri
en þetta er í fyrsta sinn í sumar
sem við erum með alvöru móta-
fyrirkomulag,“ segir Sævar en
þrjú stigamót eru í sumar og 16
stigahæstu einstaklingarnir úr
þeim mótum spila á úrslitamótinu
sem fram fer í ágúst. „En þetta er
íþrótt fyrir alla sem einstaklega
gaman er að stunda í svona blíðu
eins og hefur verið undanfarna
daga.“

Strandvelli er að finna víða á
landinu fyrir þá sem hafa hug á
því að prófa sig áfram – Í Naut-
hólsvík, Í Fagralundi í Kópavogi,
á Miklatúni og einnig á Akureyri,
Neskaupstað og víðar.

Tenglar: www.bli.is, www.handbolti.is

- vig

N‡jasta æ›i› á Íslandi

BÍLADELLUDAGAR

50% afsláttur

PANTAÐU Í SÍMA 550 5000 
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FÓTBOLTI Kristján Guðmundsson,
þjálfari Keflavíkur, telur að það
verði KR og ÍBV sem komist í
undanúrslit VISA-bikarsins með
naumum sigrum í tveimur há-
spennuleikjum í kvöld. KR-ingar
fá Valsara í heimsókn á meðan
Fram tekur á móti Eyjamönnum í
Laugardalnum og býst Kristján
við tveimur leikjum þar sem
spennustigið verður gríðarlegt.

„Það verður fullt af fólki á
vellinum í Frostaskjólinu, gríðar-
leg stemning og mikil spenna.
Þess vegna á ég von á mjög föst-
um og hörðum leik þar sem eitt
ef ekki fleiri rautt spjald líta
dagsins ljós,“ segir Kristján, sem
að þessu sinni hallast frekar að
naumum heimasigri. „Þetta verð-
ur ekkert 3-0 fyrir Val eins og í
deildarleiknum á Hlíðarenda á
dögunum. Þá pressuðu Valsmenn
þá hátt og það kom KR-ingum á
óvart og sló þá út af laginu. Nú
kemur það þeim ekki á óvart,“
segir Kristján.

„Ég sá KR-inga gegn Fram á
dögunum og maður sá hvað hafði

verið í gangi hjá þeim á æfingum
og fundum fyrir þann leik. Það
var miklu meiri festa í leiknum
og sjálfstraustið óx með hverri
mínútu. Leikmennirnir hafa
fengið meiri trú á því sem þeir
eru að gera og ég spái þeim 2-1
sigri í kvöld. En þetta verður
gríðarlega jafn og spennandi
leikur.“

Kristján segir að það sé nánast
ómögulegt verk að spá fyrir um
leik Fram og ÍBV. „Ef marka má
síðustu leiki þá er meiri uppgang-
ur í Eyjaliðinu. Þeir voru að ná
sér í sitt fyrsta útivallarstig í
deildinni á meðan Framarar hafa
tapað fimm deildarleikjum í röð.
Ég held að þessi leikur fari í
framlengingu og vítaspyrnu-
keppni,“ segir Kristján og hallast
þar frekar að því að Eyjamenn
hafi betur.

„Gunnar Sigurðsson í marki
Fram hefur orð á sér að vera
vítabani en ég held að þetta verði
dagur Birkis Kristinssonar í
marki ÍBV. Hann tekur tvö víti og
verður hetjan.“ - vig

MJÖG FASTUR LEIKUR Kristján Guðmundsson segir að spennustigið verði gríðarlega hátt í
Frostaskjólinu í kvöld og spáir því að rauð spjöld eigi eftir að fara á loft. Garðar Örn Hinriks-
son fær það verðuga verkefni að hafa hemil á leikmönnum inni á vellinum í kvöld.

KR-sigur í háspennuleik
Kristján Gu›mundsson spáir heimasigri flegar KR-
ingar taka á móti Valsmönnum í 8-li›a úrslitum
VISA-bikarsins í Frostaskjóli í kvöld.

STRANDHANDBOLTI Strandhandboltamót
fyrir alla verður haldið í Nauthólsvík um
næstu helgi. 

Strandíþróttir verða sífellt vinsælli yfir sumartímann:
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Nú hefur verið
sól og blíða í
tvo daga og
þá eru allir í
góðu skapi.
Fólk mætir
brosandi í
vinnuna, í
f a l l e g u m

sumarfötum
og setningar
eins og „Það

er æðislegt
veður!“ og „Vá,

hvað það er hlýtt
úti!“ heyrast á fárra mínútna
fresti. Ég efast um að nokkur önn-
ur þjóð yrði jafn þakklát fyrir tvo
sólardaga.

Ég hef hins vegar ekki tekið

þátt í gleðinni af öllu hjarta. Þetta
eru bara tveir dagar, eftir fjög-
urra vikna rok og rigningu, og það
þarf nú hreinlega meira en þetta
til að lepja „vonda-veðurs“ fýluna
úr mér. Það er svo erfitt að þola
maraþonmyrkur vetrarins og
nístingskuldann að mér finnst
veðurguðirnir beinlínis skulda
okkur sólarljós þessa þrjá mánuði
sem litla landið okkar er í þeirri
stjarnfræðilegu afstöðu að sólin
nær til þess. Í sumar hafa þeir
ekki staðið skil á þessum skuldum
og eru að mínu mati í bullandi
kredit.

Ég þekki samt af eigin reynslu
að besta meðalið við þessum fýlu-
pokagangi er að dvelja í löndum
þar sem alltaf er „gott“ veður. Eft-

ir nokkrar vikur af fjörutíu stiga
hita og óbærilegum raka þar sem
aðsvif af vökvaskorti er daglegt
brauð, hætta sólin og hitinn að
vera jafn eftirsóknarverð. Kuld-
inn gerir það einnig að verkum að
við erum blessunarlega laus við
óhugnanleg risaskordýr eins og
kakkalakka og köngulær sem geta
gert hin mestu hreystimenni laf-
hrædd.

Þar af leiðandi hef ég ákveðið
að vera ekki vanþakklát því eins
og oft þegar ástandið er skítt, get-
ur maður huggað sig við það að
það gæti verið verra. Íslenska
rokið og rigningin drepa svo sem
engan, eins leiðinleg og þau geta
þó verið, en það gerir hitinn vissu-
lega. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SÓLEYJU KALDAL FINNST VEÐURGUÐIRNIR EKKI VERA AÐ STANDA SIG Í STYKKINU

Rigningin er vond en hún er ekki verst
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DEKK • FÓLKSBÍLADEKK • JEPPADEKK • FÓLKSBÍLADEKK •JEPPADEKK • FÓLKS

LEIÐANDI Í LÆGRA DEKKJAVERÐI

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!

...einfaldlega betri!

Nýjasta æðið!

Engin trygging nauðsynleg 
– flokkast sem reiðhjól.

Notist á gangstéttum.

Engin aldurstakmörk

Munið eftir 
hjálmunum!

Salan er hafin!

Sími: 869 0898

Scooterhjól með mótor 
í fyrsta sinn á Íslandi!

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Sælt veri augna-
yndið! Til í einn

snúning?

AAAAHHH! AAAHH!
AHAAA.... Mynta?

Munnsprey!
Núna þarftu
ekkert Smint!

Frábært! Alltaf
gott að vita að
það sé góð lykt
af augunum í

mér!

Mér tókst
það!!

Ég gómaði
flugu með ber-
um höndum!

Þessu reiknaðir þú ekki
með, þú þarna litla saurét-
andi, sjúkdómsberandi....

Hann kemur úr
austri...klukkan

tvö.

VOFF VOFF 

VOFF

Ég hef mína
heimildar-

menn.

Hei! Ég reiknaði vitlaust út!
Við eigum fimm þúsund

krónum meira í
eyðslufé en ég

hélt!

Jess! Jess! Jess! Geturðu farið
með lyfseðilinn
hans Hannesar í

apótekið?

Afgreiðsludaman sagði
að þetta myndi kosta
fimm þúsund krónur.

Nei! Nei! Nei!
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Sandra Bullock giftist bílvirkja
Sandra Bullock giftist kærastan-
um sínum Jesse James í síðustu
viku. Parið hafði boðið fjölda
gesta í boð undir því yfirskini að
um 41 árs amælispartí Söndru
væri að ræða en þegar fólk
mætti í boðið varð því ljóst að
það var engin venjuleg af-
mæliskaka á boðstólum. Nokkur
hundruð gesta voru viðstaddir
þegar Sandra og Jesse settu upp

giftingarhringana, þar á meðal
Jamie Lee Curtis og William
Shatner. Sandra Bullock og Jesse
James eru búin að vera saman
frá árinu 2003. Þetta er fyrsta
hjónaband Söndru en Jesse er
tvígiftur og á þrjú börn með fyrri
eiginkonum sínum. Hann er bíl-
virki en varð þekktur þegar hann
kom fram í raunveruleikasjón-
varpsþætti. ■

Oprah Winfrey ætlar aldeilis að
hefna sín á umsjónarmönnum
hátískumerkisins Hermés, sem
móðguðu hana all svakalega fyr-
ir skömmu. Málsatvik eru þau
að þegar hún var stödd í verslun
Hermés í París fyrir mánuði var
henni nokkuð hastarlega vísað á
dyr af starfsmönnum búðarinn-
ar. Þeir þekktu hana greinilega
ekki og skýrðu brottvísunina
með því að þeir hefðu lent í svo
miklu veseni með Norður-Afr-
íkufólk nýlega.

Oprah varð bálreið og segir
þetta hafa verið eitthvert mest

niðurlægjandi atvik lífs síns. Nú
hefur hún því brugðið á það ráð
að halda bílskúrssölu með öllum
Hermés-vörum sem hún á, en
hún hefur verið dyggur við-
skiptavinur eðalmerkisins í
mörg ár. Hermés er þekktast
fyrir að gera rándýrar hand-
töskur sem aðeins ríkustu ein-
staklingar hafa efni á og Oprah
hefur eytt milljónum dollara í
vörurnar þeirra.

Hagnað sölunnar ætlar hún
að láta renna óskiptan til góð-
gerðarfélaga sem berjast gegn
kynþáttahatri. ■

Á fyrstu plötu sinni syngur Idol-
stjarnan Davíð Smári lög eftir
aðra listamenn, eins og reyndin
hefur verið með þá keppendur
sem hafa tekið þátt í Idol hingað
til.

Davíð var geysivinsæll í Idol
þó svo að hann hafi farið í taug-
arnar á einhverjum. Hispurslaus
framkoma hans í bland við ágæta
rödd ruddu beinu brautina fyrir
hann með þeim afleiðingum að
hann endaði í þriðja sæti, sem
hlýtur að teljast góður árangur. 

Í keppninni hentaði Davíð vel
að syngja róleg lög og þessi plata
er einmitt samansafn af tólf slík-
um. Davíð fetar í fótspor Bono,
Lou Reed, Paul Weller, Jimi
Hendrix og fleiri þekktra lista-
manna og ferst það alveg ágæt-
lega úr hendi. Vandamálið er bara
það að Davíð bætir litlu við lögin
heldur syngur þau í nettum
karókíútgáfum rétt eins og hann
gerði í Idol. 

Það er alltaf erfitt að átta sig á
því af hverju tónlistarmenn
syngja lög sem aðrir hafa gert
fræg án þess að breyta þeim af
einhverju ráði. Davíð fellur í
þessa gryfju en það er varla við
hann að sakast. Hann skilar sínu
með sóma og auðvitað er þessi
plata ætluð til að kynna þennan
efnilega tónlistarmann til sögunn-
ar. Vonandi kemur alvöru sóló-
plata frá Davíð sem fyrst þar sem
hann syngur ný íslensk dægurlög
sem hreyfa betur við manni.

Freyr Bjarnason

Meira karókí

DAVÍÐ SMÁRI:
YOU DO SOMETHING TO ME

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

OPRAH WINFREY Louis Vuitton hefur nú boðið Opruh milljónir dollara fyrir að koma
fram í næstu auglýsingaherferð þeirra en þeir eru einn helsti samkeppnisaðili Hermés.

Oprah hefnir sín á Hermés

SANDRA BULLOCKS Orðrómur var í gangi um að parið hefði gengið í það heilaga í
leyniathöfn en svo var greinilega ekki. 



Bókaforlagið Hljóð-
bók.is hefur í sam-

vinnu við Ríkisútvarpið
gefið út Sveitasælu,
spennandi gamanleikrit
með nokkrum af okkar
helstu gamanleikurum.
Höfundur er Kristlaug
Sigurðardóttir og leik-
stjóri Randver Þorláksson.

Diddi og Gússí, sem eru lunkin
við að hafa peninga út úr félagslega
kerfinu, verða fyrir hálfgerðu áfalli
þegar þeim berst tilkynning um að
þau fái engar greiðslur næstu 16
vikurnar. Til allrar hamingju kemur í
ljós að Gússí er erfingi að bújörð
vestur í Tálknafirði og flytja þau
hjón þangað, ásamt dóttur sinni og
rússneskum vini, Nikka. Þeim dettur
í hug að opna bændagistingu á
staðnum og þá hefst fjörið fyrir al-
vöru!

Bókaforlagið Hljóð-
bók.is hefur gefið út

Emil í Kattholti, Lottu og
Línu langsokk eftir Astrid
Lindgren. 

Í þessari 132 mínútna
löngu hljóðbók les Vil-
borg Dagbjartsdóttir

fyrstu bókina um Emil í Kattholti. Þá
les Jón Ingi Hákonarson leikari sög-
urnar Víst kann Lotta að hjóla og
Þekkir þú Línu langsokk? 

Á vefsíðunni www.hljodbok.is er
hægt að skoða bókina og hlusta á
hljóðsýnishorn.

Bókaforlagið Hljóðbók.is hefur í
samvinnu við

Ríkisútvapið gefið
út Líkræðuna,
spennandi leikrit
eftir Þorstein Mar-
elsson í leikstjórn
Hallmars Sigurðs-
sonar. 

Séra Einar er nýr
prestur í litlu
prestakalli úti á
landi þar sem kona hans ólst upp.
Kvöld nokkurt hringir síminn og
hann er beðinn um að koma til
bæjarins Norður-Heiði, Böðvar
bóndi sé látinn. Konu hans finnst
þetta undarlegt. Hún man ekki bet-
ur en að Böðvar hafi dáið fyrir
mörgum árum.
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EKKI MISSA AF…

...tónleik-
um banda-
ríska stúlkna-
kórsins
Pennsyl-
vania Gir-
lchoir í Hall-
grímskirkju
klukkan
12.00 í dag.

...tilfinningatorgi á Kaffi
Hljómalind klukkan 15 á morg-
un. Öllum er frjálst að tjá tilfinn-
ingar sínar, stuttar eða lengi, í
gríni eða alvöru.

...þriðju helgi Sumartónleika í
Skálholti á laugardaginn og á
sunnudaginn.

Í Ketilhúsinu á Akureyri klukkan 21:30 í kvöld
leikur píanistinn Sunna Gunnlaugs ásamt
bandaríska trommaranum Scott McLemore og
norska bassaleikaranum Eivind Opsvik en þau
eru meðlimir í kvartett Sunnu Gunnlaugs sem
hefur gert út frá New York og farið í tónleika-
ferðir um Evrópu, Kanada og Japan undanfar-
in ár. 
Sunna Gunnlaugsdóttir hefur um árabil verið í
röð okkar fremstu djasspíanóleikara. Henni
hafa hlotnast margs konar viðurkenningar og
hún vakið athygli með leik sínum bæði austan
hafs og vestan. Hún bjó um árabil í New York,
en er nú flutt heim. 
Á efnisskránni er nýtt efni eftir meðlimi tríós-
ins í bland við eitthvað eldra en það stendur
til að hljóðrita nýja tríó plötu í vikunni á eftir.
Tónlist Sunnu hefur verið sögð „heillandi
blanda af fáguðum Evrópujassi með brenn-
andi bandarískum rythma.“
Tríóið leikur einnig í Gamla bænum við Hótel

Reynihlíð í Mývatnssveit á föstudagskvöldið og
á Jómfrúnni í Reykjavík klukkan 16.00 á laug-
ardaginn. 

Í Hafnarborg, menningar- og listastofnun
Hafnarfjarðar standa yfir sýningar í tengsl-
um við Listahátíðina í Reykjavík. 

Það eru listamennirnir Wilhelm Sasnal,
Bojan Sarcevic, On Kawara og Elke
Krystufek sem sýna verk sín í Hafnarborg.
Jessica Morgan, sýningarstjóri á sviði sam-
tímalista við Tate Modern safnið í London
er sýningarstjóri hátíðarinnar. 

menning@frettabladid.is

Tríó Sunnu Gunnlaugs

!

NÝJAR HLJÓÐBÆKUR 

SUNNA GUNNLAUGS Tríó Sunnu Gunnlaugs leikur í
Ketilhúsinu á Akureyri í kvöld og á Jómfrúnni í Reykja-
vík á laugardaginn.

MAMMÚTHljómsveitin Mammút spilar á
Bar 11 í kvöld ásamt rokksveitinni Pan.

Hljómsveitin Leaves, sem hefur
verið á tónleikaferð um Bretland,
heldur tónleika á skemmtistaðn-
um Nasa á föstudag. Þar verða
spiluð lög af nýjustu plötu sveitar-
innar, The Angela Test, sem kem-
ur út 15. ágúst á vegum Is-
land/Universal Records.

Nú þegar hafa lögin Shakma og
The Spell verið í spilun, en næsta
smáskífulag Good Enough fer í
spilun í næstu viku. Tónleikarnir
á Nasa byrja klukkan 22.00 og er
miðaverð 500 krónur. Forsala er
hafin í Smekkleysu og í Skífunni á
Laugavegi. ■

Hljómsveitirnar Pan og Mammút
spila á Bar 11 í kvöld. Tónleikarn-
ir eru hluti af Grapevine Bad
Taste tónleikaröðinni. Pan gaf ný-
verið út plötuna Virgins og þykir
afar efnileg rokksveit. Mammút
vakti mikla athygli þegar hún
vann Músíktilraunir, þar sem
blanda hennar af listapoppi og
hefðbundnara rokki þótti takast
vel. Sveitin er að taka upp plötu
sem kemur út fyrir jólin.

Annað kvöld spilar hljómsveit-
in Ske í Gallerí humar og frægð
og á laugardag spila Úlpa og
Lights on the Highway í Sirkus-
garðinum. Þessir tónleikar eru
einnig hluti af Grapevine Bad
Taste tónleikaröðinni. ■

Pan og Mammút
troða upp

„Það er svo gaman með okkur Ís-
lendinga að þegar við komum til
Kaupmannahafnar þá líður okkur
oft eins og við séum komin heim
jafnvel þó að fólk sé að koma þang-
að í fyrsta skipti. Það er einhver
ósýnileg taug sem tengir okkur við
Kaupmannahöfn. Þetta er auðvitað
makalaus borg fyrir okkur Íslend-
inga því þarna gerðist saga okkar í
400 ár, á pínulitlu svæði sem var
ekki stærra að flatarmáli en Viðey
og Íslendingar tengjast því hverju
götuhorni og næstum hverju húsi á
einhvern hátt ,“ segir Guðlaugur
Arason rithöfundur sem var að gefa
út bókina Gamla góða Kaupmanna-
höfn sem fjallar um sögu Íslendinga
í Kaupmannahöfn auk þess sem
hann tvinnar inn í frásögnina sögu
borgarinnar. 

G u ð l a u g u r
fluttist til Kaup-
mannahafnar fyrir
fimmtán árum og
hefur bókin verið í
vinnslu síðan þá.
Síðustu fimm árin
hefur Guðlaugur
boðið upp á
gönguferðir um
borgina auk þess
sem hann hefur
helgað sig skrif-
um bókarinnar

sem hann segir hafa falið í sér
mikla yfirlegu og grúsk. „Yfirleitt
þegar ég skrifa eitthvað þá skrifa
ég til að skemmta sjálfum mér en
svo verður bara að ráðast hvort öðr-
um líkar við það eða ekki.“

Í gönguferðunum gengur Guð-
laugur um borgina og fræðir fólk
um Kaupmannahöfn og þá Íslend-
inga sem þar hafa búið. Gönguferð-
irnar eru á sunnudögum, þriðjudög-
um og miðvikudögum og hefjast við
Ráðhúströppurnar, á Ráðhústorginu
klukkan 13.00. 

„Fyrst og fremst fjalla ég um
sögu Íslendinga í Kaupmannahöfn,
til dæmis þá Baldvin Einarsson,
Fjölnismenn, Bendikt Gröndal og
Jón Sigurðsson. Við heimsækjum
staði sem Íslendingar hafa búið á í

kringum háskólahverfið og svo
enda ég í Jónshúsi eða
Kóngsins nýja Torgi en það
fer allt eftir því hvernig
veðrið og stemmningin er.

Svo blanda ég inn í þetta sögu Kaup-
mannahafnar og alls kyns fróðleik,“
segir Guðlaugur og bætir því við og
sér finnist að gert hafi verið of lítið
úr hlut Baldvins Einarssonar í sjálf-
stæðisbaráttu Íslendinga. 

Bókin er byggð upp eins og upp-
flettirit, er í stafrófsröð eftir þeim
180 götum sem þar eru teknar fyrir.
Svo fylgir umfjöllun um hverja
götu fyrir sig á eftir hverju heiti
auk ítarlegri umfjallana um einstök
atriði eða menn í römmum þar til
hliðar. 

„ Það hefur fest dálítið mikið við
íslenska stúdenta í Kaupmanna-
höfn að þeir hafi verið svo drykk-
felldir en þeir skáru sig ekki út frá
öðrum sem þar voru, þetta er ein-
hver goðsögn sem Íslendingum
þykir voða gaman að hafa eftir, en
ég reyni ekki að halda þessari goð-
sögn við í bókinni,“ segir Guðlaug-
ur en segir að ekki sé mikið um
drykkjusögur í bókinni, því Íslend-
ingar kunni þær allar utanbókar og
líklega séu þær nú tilbúningur
hvort sem er. 

„Við vitum svo lítið um sögu
Kaupmannahafnar, þessarar gömlu
höfuðborgar okkar. Við vitum að
þarna hafi menn verið við nám og
eitthvað slíkt en lítið meira en það
og ég reyni að bæta úr því í þessari
bók,“ segir Guðlaugur. ■

Gamla góða Kaupmannahöfn
Guðlaugur Arason rithöfundur hefur síðastliðin fimm ár boðið upp á gönguferðir
um Kaupmannahöfn þar sem hann fræðir fólk um sögu borgarinnar og þá Íslend-
inga sem þar hafa búið. Nú hefur hann gefið út veglega bók um efnið.

GAMLA GÓÐA KAUPMANNA-
HÖFN Bók Guðlaugs er 328 síður
og prýdd fjölda mynda. Atriðis-
orða-og heimildaskrá er aftast .
Aftast er einnig yfirlit yfir bústaði
nokkurra Íslendinga í Kaupmanna-
höfn, yfirlit yfir konunga Danmerk-
ur og listi með gagnlegum heimil-
isföngum í Kaupmannahöfn. Bókin
er því allt í senn ferðahandbók,
skemmtirit og sagnfræðirit. 

GUÐLAUGUR ARASON Rithöfundurinn var að senda frá sér bók-
ina Gamla góða Kaupmannahöfn sem fjallar um sögu Íslendinga í
Kaupmannahöfn en Guðlaugur hefur síðastliðin fimm ár boðið Ís-
lendingum upp á gönguferðir um borgina undir leiðsögn sinni.

Leaves á Nasa



Gildir til 24. júlí eða á meðan birgðir endast. Fæst í snyrtivöruverslunum Hagkaupa Spöng, Kringlu,
Smáralind, Skeifu og Akureyri.
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Nýjung frá Loréal
100% náttúruleg
sjálfbrúnkulína.

Rakagefandi sjálfbrúnkulína, engir flekkir
og hefur geislandi áhrif.  Inniheldur AHA*.

DERMO-EXPERTISE.

AF ÞVÍ ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ.

Jöfn og náttúruleg áferð.

Fallega sólbrúnn og gylltur litur.

Góður og frískandi ilmur.

Gefur húðinni mýkt og raka.

Klístrar ekki.

SUBLIME BRONZE

RAKAGEFANDI SJÁLFBRÚNKULÍNA

NÝTT

NÝTT
NÝTT

NÝTT
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Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
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
Lau 13/8 kl 14, Su 14/8 kl 14, Lau 20/8 kl
14, Su 21/8 kl 14

ÖRLAGAEGGIN-SÖNGLEIKUR
6. sýning  22/7, 7. sýning 24/7 og
lokasýning 28/7

STÓRDANSLEIKUR

HNÍFSDAL

GRAFÍK
FÉLAGSHEIMILINU

LAUGARD.KVÖLD 23. 07.
FORSALA MIÐA HEFST Í HAMRABORG

FIMMTUDAG KL. 10.00
MIÐAVERÐ 2500

MIÐAVERÐ Í FORSÖLU 2200

18 ÁRA ALDURSTAKMARK

2. sýn. fim. 21/7 kl. 19, sæti laus
3. sýn. sun. 24/7 kl. 14, uppselt
4. sýn. þri. 26/7 kl. 19, sæti laus

Heim frá aust-
urströndinni
Rafhljómsveitin Plat, sem spilaði á
Gauki á Stöng í gærkvöld á sérstöku
Resonant-kvöldi, er nýkomin úr tón-
leikaferð um austurströnd Banda-
ríkjanna.

„Ferðin gekk mjög vel,“ segir
Arnar Aðalsteinsson, annar með-
lima Plat. „Við spiluðum í sautján
borgum og áttum frábæra tónleika
jafnframt því að eiga ekki svo góða.
En þetta gekk mjög vel í heildina.“

Síðasta plata Plat, Compulsion,
hefur fengið góðar viðtökur í
Bandaríkjunum, þar sem aðalmark-
aður sveitarinnar er. Hefur hún ver-
ið mikið spiluð í háskólaútvarpinu
þar í landi og var meðal annars í ell-
efu vikur á topp 40 og í sex vikur á
topp 20. Að sögn Arnars eru þeir fé-
lagar byrjaðir á næstu plötu og hafa
sett stefnuna á að fara í tónleikaferð
um vesturströnd Bandaríkjanna til
að fylgja henni eftir. ■

Miðar á aukatónleika Emilíönu
Torrini í Fríkirkjunni eru upp-
seldir. Að sögn Jóhanns Ágústs
Jóhannssonar, starfsmanns 12
Tóna, fóru miðarnir um það bil
tveimur klukkutímum. 

Auk tónleikanna í Fríkirkj-
unni þriðjudagskvöldið 26. júlí
kemur Emilíana fram á Nasa í

kvöld. Eftir það leggur hún land
undir fót. Þeir borgarbúar sem
svekkja sig nú yfir því að missa
af Emilíönu í höfuðborginni
gætu því þurft að bregða undir
sig betri fætinum því enn er
hægt að kaupa miða á tónleika
söngkonunnar í Víkurbæ og Ket-
ilhúsinu á www.midi.is. ■

PLAT Hljómsveitin Plat er nýkomin heim úr
tónleikaferð um austurströnd Bandaríkjanna.

Túrhestaleikhús

Kristín G. Magnús hefur skapað
sér einstaka sérstöðu í íslensku
leikhúsi. Hún hefur skemmt er-
lendum ferðamönnum með sýn-
ingum leiknum á ensku í 35 ár.
Efniviðinn hefur hún sótt í ís-
lenska menningu, dans, þjóðtrú,
rímnasöng, þjóðsögur og ævin-
týr. Árum saman hafði Ferða-
leikhúsið aðstöðu í gamla Tjarn-
arbíó en hefur nú undanfarin tvö
sumur sýnt í gamla góða Iðnó. 

Að þessu sinni er boðið upp á
leikgerð af Gullna hliðinu eftir
Davíð Stefánsson og í fljótu
bragði virðist það gráupplagt.
Gömul og góð rammíslenskt
kómedía þar sem blandast sam-
an þjóðsaga, hjátrú, sveitaróm-
antík, hrjóstrug og miskunnar-
laus íslensk náttúra að maður
tali nú ekki um kveðskap upp á
gamla móðinn þegar andskotinn
sjálfur fer að heimta sálina hans
Jóns. Sígild barátta góðs og ills
þar sem kerlingin þrátt fyrir
drykkjuskap og kvennafar
bónda síns vill gera allt sem í
sínu valdi stendur til að koma
karlinum til himna. Í stuttu máli
þá er leikgerðin stutt, einföld og
hnitmiðuð þar sem boðskapur
sögunnar kemst skýrt til skila.
Áhorfendur geta brosað og hleg-
ið að groddalegum tilsvörum
Jóns og fengið samúð með
Gunnu hans sem bröltir með
skjóðuna upp um fjöll og firn-
indi upp á von og óvon. Íslensk
fjallasýn í bakgrunni hjálpar til

við að minna á hina hrikalegu
fegurð landsins og nokkrir fróð-
leiksmolar um eitt og annað sem
við kemur íslenskri menningu
fær að fljóta með svona í bónus.
Kannski ekki góð auglýsing fyr-
ir íslenska karlmenn að lýsa
þeim sem sveitadurgum sem
geri lítið annað en heimta
„brennivín“ í sífellu og á sama
hátt að íslenskar konur séu upp
til hópa sannkristnar, umburðar-
lyndar og leggi þrátt fyrir allt
ofurást á þessa durta og dusil-
menni, en hér er bara um
skemmtilegt ævintýri að ræða
og heyrði ég ekki betur en leik-
húsgestir hefðu heilmikið gam-
an af öllu saman. 

Kristín G. Magnús í hlutverki
Gunnu gæddi persónu sína
hjartahlýju og náði góðu sam-
bandi við áhorfendur. Túlkun

hennar var einlæg og hún fylgdi
öllu saman vel eftir með skýrri
og góðri framsögn á sinni ensku.
Í þetta skipti hefur hún fengið til
liðs við sig breskan leikara,
Bennett Thorpe sem leikur nán-
ast alla aðra, hvort heldur þeir
sjást á sviðinu eða hljóma sem
raddir af bandi. Sá bregður fyrir
sig ýmsum röddum og birtist í
mismunandi gervum sem flest
virka skemmtilega yfirdrifin og
kómísk. Heldur þótti mér það til
vansa að rödd Óvinarins skyldi
vera flutt af bandi en ekki koma
úr munni leikarans á sviðinu.
Lýsing Lárusar Björnssonar var
við hæfi og hljóðmyndin var
sömuleiðis ágæt og tímasetning-
ar yfirleitt góðar. Sýningin hef-
ur yfir sér einfaldan blæ og
Gullna hliðið skilar sér vel til
áhorfenda.

LEIKLIST 
VALGEIR SKAGFJÖRÐ 

On the Way to Heaven 
Ferðaleikhúsið sýnir í Iðnó

Leikgerð: Kristín G. Magnús Leikstjórn:
Christopher Shaer Lýsing: Lárus Björns-
son Búningar: Dóróthea Sigurfinnsdóttir
og Christopher Shaer Leikarar: Kristín G.
Magnús, Bennett Thorpe og Þorleifur Ein-
arsson Leikraddir: Ísak Ríkarðsson og
Nigel Hunt.

NIÐURSTAÐA: Sígild barátta góðs og ills þar
sem kerlingin þrátt fyrir drykkjuskap og
kvennafar bónda síns vill gera allt sem í sínu
valdi stendur til að koma karlinum til himna.
Í stuttu máli þá er leikgerðin stutt, einföld og
hnitmiðuð þar sem boðskapur sögunnar
kemst skýrt til skila. Áhorfendur geta brosað
og hlegið að groddalegum tilsvörum Jóns og
fengið samúð með Gunnu hans sem bröltir
með skjóðuna upp um fjöll og firnindi upp á
von og óvon.

ON THE WAY TO HEAVEN Valgeir Skagfjörð segir í dómi sínum að sér hafi virst sem
leikhúsgestir hafi haft heilmikið gaman af sýningunni. 

Uppselt á tónleika Emilíönu
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Reykjagarður hf. · Fossháls 1 · 110 Reykjavík · Sími 575 6440 · 110 Reykjavík · Bréfasímar: 575 6490 · www.holta.is

Reykjagarður hf
www.holta.is

Upplýsingar um vöruúrval
Reykjagarðs og uppskriftir

er að finna á heimasíðu
fyrirtækisins www.holta.is

Vinningar:

Verðlaun fyrir 4 efstu sætin í punktakeppni með forgjöf:
1. 100.000 Vildarpunktar frá Vildarklúbbi Icelandair til farseðlakaupa hjá

2.     Flug fyrir tvo til einhvers áfangastaðar                   í Evrópu.

3. - 4. Vöruúttekt hjá                golfvöruverslun að upphæð 20.000 kr. hvor.

Verðlaun fyrir 4 efstu sætin í höggleik án forgjafar:
1. 100.000 Vildarpunktar frá Vildarklúbbi Icelandair til farseðlakaupa hjá

2. Flug fyrir tvo til einhvers áfangastaðar                   í Evrópu.

3. - 4. Vöruúttekt hjá                golfvöruverslun að upphæð 20.000 kr. hvor.

Nándarverðlaun á öllum par þrjú brautunum.

Aukaverðlaun fyrir holu í höggi á 2. braut:
1.000.000 kr. innborgun á VISA-kreditkortið.

Allir keppendur fá teiggjöf og í mótslok verður dregið úr skorkortum þeirra sem verða  á staðnum.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 12.00 Bandaríski stúlknakórinn

Pennsylvania Girlchoir syngur á há-
degistónleikum sumartónleikaraðar
Hallgrímskirkju undir stjórn Marks
Anderson. Á efnisskrá kórsins eru
m.a. norður-amerísk þjóðlög, söngv-
ar indjána og kirkjutónlist,
negrasálmar og kvekarasöngvar.

� 20.30 Orgeltónleikar í Grundar-
fjarðarkirkju með Friðrik Vigni Stef-
ánssyni organista. Tónleikarnir hefja
bæjarhátíðina Á góðri stundu í
Grundarfirði, sem hefur skapað sér
fastan sess á Snæfellsnesi.

� 21.00 Hljómsveitirnar Pan og
Mammút halda tónleika á Bar 11.
Tónleikarnir eru þeir fyrstu í
Grapevine Bad Taste tónleikaröð-
inni.

� 21.30 Tríó Sunnu Gunnlaugsdótt-
ur með tónleika í Ketilhúsinu. Tríóið
skipa þau Sunna Gunnlaugs á píanó,
bandaríski trommarinn Scott
McLemore og norski bassaleikarinn
Eivind Opsvik.

� 22.00 Hljómsveitin MALUS með
tónleika í Hressó. Hljómsveitin leikur
jassað popp, funk, r&b, jazz og blús. 

AÐALLISTINN - ALLAR BÆKUR

MÓÐIR Í HJÁVERKUM – kilja
Allison Pearson

KORTABÓK M OG M
Mál og menning

LÆKNUM MEÐ HÖNDUNUM 
Birgitta Jónsdóttir Klasen

FIMMTA KONAN  – kilja
Henning Mankell

ALKEMISTINN – kilja
Paulo Coelho

ÚTIVISTARBÓKIN 
Páll Ásgeir Ásgeirsson

ÍSLENSK FJÖLL
Ari Trausti Guðmundsson

ELLEFU MÍNÚTUR  – kilja
Paulo Coelho

KLEIFARVATN
Arnaldur Indriðason

UTAN ALFARALEIÐA 
Jón G. Snæland

BARNABÆKUR

H. POTTER OG FÖNIXREGLAN 
J.K. Rowling

GALDRASTELPUR – skólad.bók 
Vaka Helgafell

GALDRASTELPUR – Hliðin tólf
Vaka Helgafell

ÞANKASTRIK 1 
Walt Disney

GEITUNGURINN 1
Árni Árnas. og Halldór Baldurs.

ÞANKASTRIK 3 
Walt Disney

BUBBI BYGGIR: Hrappur dreki
Diane Redmond

BUBBI BYGGIR: Snotra vin…
Diane Redmond

ÞANKASTRIK 2 
Walt Disney

H. POTTER OG ELDBIKARINN 
J.K. Rowling

Listinn er gerður út frá sölu dagana 
13.07. - 19.07.05 í Bókabúðum Máls og
menningar, Eymundsson og Pennanum.
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EYMUNDSSON
MÁL OG MENNING

PENNINN 
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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Nú er sumarið í hámarki og grilltíminn í algleymingi.
Fátt er skemmtilegra en að bjóða til sín vinum og kunn-
ingjum í gott grill – nema ef til vill að vera boðið í eitt
slíkt. Þá er alsiða að taka með sér flösku af einu góðu
rauðvíni í slík boð, en hvernig á að velja rauðvín fyrir
hóp af fólki sem fellur vel að bragðlaukum allra? Þá
hentar Sunrise Cabernet Sauvignon einstaklega vel,
enda eitt vinsælasta rauðvín á Íslandi og mest selda
flöskuvín landsins. Sunrise Cabernet Sauvignon ilm-
ar af brómberjum, sólberjum, þurrkuðum plómum
og vanillu. Það hefur góða fyllingu, langvinnt bragð
og hentar með öllu kjöti, pastaréttum og eins með
ostum. Framleiðandi Sunrise – Concha y Toro –
leggur mikið upp úr gæðum vína sinna, og hefur
fyrirtækið verið valið vínframleiðandi ársins í
nýja-heiminum af hinu virta víntímariti Wine
Enthusiast. Sunrise Cabernet Sauvignon er gott
vín á góðu verði, eins og vinsældir vínsins hafa
leitt í ljós.
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Magnús Friðrik Ólafsson, meist-
aranemi í sálfræði, nefnir Kind
á spjóti sem sína uppáhaldsupp-
skrift. Hann átti þó í nokkrum
erfiðleikum með að velja eina
uppskrift fram yfir aðra því
Magnús er mikill matgæðingur.
„Þetta er svona sumar- og
stemmningsmatur sem fellur
alltaf vel í kramið hjá gestum og
fjölskyldu,“ segir Magnús. „Ég
legg líka mikla áherslu á að hafa
gott íslenskt hráefni.“

Magnús er afar liðtækur í
eldhúsinu og sér um elda-
mennskuna á sínu heimili ásamt
móður sinni. „Á hverju heimili
er einn Grill-Guðjón og heima
hjá mér er ég hann. Svo er ég í
matgæðingafélagi með meiru
sem kallast Flottræfilsfélagið,
FRF, en það hefur fyrst og
fremst það markmið að víkka út
sjóndeildarhring meðlima varð-
andi mat og vín. Þetta er leyni-
félag, eingöngu skipað karl-
mönnum, en makar eru þó leyfð-
ir á fundum einu sinni á ári,“
segir hann kíminn og vill lítið
tjá sig um fjölda félagsmanna.

„Við fundum reglulega og
prófum okkur áfram í flóknari
viðfangsefnum matargerðar.
Hjá FRF er sósa til dæmis al-
gjört bannorð því hún er svo al-
þýðleg. Í stað hennar búum við
eingöngu til froðu eða „mousse“.
Ég er þó ekki flottræfill alla

daga því stundum þarf maður að
sætta sig við ódýrari og einfald-
ari mat.“

Magnús byrjaði að sýna mat-
argerð sérstakan áhuga um tví-
tugt. „Þetta hófst allt saman
þegar við keyptum gasgrill á
heimilið fyrir fimm árum síðan.
Það kunni enginn heimilis-
manna á gripinn svo ég tók þetta
að mér. Þá vatt þetta upp á sig
og ég fór af grillinu inn í eldhús-
ið. Mér finnst grillið þó alltaf
skemmtilegast og þá er stór-
steikin toppurinn. Þegar ég er
með eina slíka á grillinu líður
mér eins og sönnum karlmanni,“
segir Magnús grafalvarlegur.

Eins og sannur flottræfill
lætur Magnús ekki bjóða sér
hvað sem er. „Persónulega
myndi ég aldrei elda úr kjöt-
farsi því það samræmist ekki
hugmyndum mínum um gott
hráefni. Við höfum þó einu sinni
haft pólskar pylsur á fundi hjá
FRF. Það var því gerð undan-
tekning, en lykilorðið hér eru
„pólskar“ sem þær þurftu að
vera til að komast í gegnum nál-
araugað. Svo vil ég bara enda á
því að minna á Hásumarþing
FRF á föstudagskvöld svo taki
það til sín sem eiga,“ segir hinn
ungi ástríðukokkur sem þegar
hefur hafist handa við undirbún-
ing.

soleyk@frettabladid.is

Flottræflar láta ekki
bjóða sér hvað sem er

MAGNÚS F. ÓLAFSSON Magnús eyðir ófáum stundunum fyrir framan grillið með Maldon-saltið við höndina. Ólífuolían er aldrei langt undan.

Hvaða matar gætir þú síst verið án?
Ég gæti ekki lifað án rauðs kjöts.

Fyrsta minningin um mat?
Það var þegar stórfjölskyldan safnaðist
saman á sunnudögum heima hjá
ömmu og afa á Skólabraut. Þar var
boðið upp á ekta gamaldags lamba-
hrygg, sem var kryddaður með Season
All, og brúnni sósu. Í þá daga var lítið
um ólífuhvítlaukstimjan pælingar.

Besta máltíð sem þú hefur feng-
ið?
Síðasta máltíð er alltaf sú besta. Ég
er rosalega veikur fyrir rauðu kjöti
og núna er hrefnukjöt í mestu
uppáhaldi hjá mér. Ég prófaði að
grafa hrefnukjötið um daginn og
það toppaði allt. Annars hef ég
bæði grillað það og steikt og
það var líka mjög gott. 

Er einhver matur sem þér
finnst vondur?

Já, mér finnst allur matur vondur sem
er mikið eldaður, mauksoðinn, bragð-
laus og litlaus. Þegar ég var staddur í
Króatíu um daginn fékk ég nánast
bara mauksoðinn og bragðlausan mat. 

Leyndarmál úr eldhússkápunum?
Það er að eiga alltaf Tabasco-sósu. Ég
elda mikið pasta og ef ég finn að eitt-
hvað er að klúðrast hjá mér í eldhús-
inu set ég nógu mikið af Tabasco-sósu

út á. Hún er svo sterk að
enginn finnur bragð af
matnum!

Hvað borðar þú til að
láta þér líða betur?
Það fer eftir í hvaða

ástandi ég er. Stundum
þarf ég ákaflega mikið

á sóðamat að halda.
Ég er í eðli mínu afar
latur við að borða
grænmeti, en mér
líður þó alltaf mjög

vel þegar ég geri átak í grænmetisáti.

Hvað áttu alltaf í ísskápnum?
Ég á yfirleitt alltaf mjólk, en ég er líka
mjög hrifinn af mysu og drekk mikið
af henni.

Ef þú yrðir fastur á eyðieyju, hvaða
rétt tækir þú með þér?
Á háskólaárunum lifði ég á núðlusúpu
og túnfiski í olíu því það var það eina
sem framfærslumörk stúdentalánanna
buðu upp á. Ætli ég tæki ekki þetta
tvennt með á eyðieyjuna.

Hvað er það skrítnasta sem þú hefur
borðað?
Á dögunum var ég í heimsókn á Höfn
í Hornafirði. Þar borðaði ég þurrkaða
smálúðu sem bragðast ekki ólíkt og
harðfiskur, en þó var bragðið svolítið
skrítið, í það minnsta svona í fyrsta
sinn. Ég upplifi þetta oft þegar ég
smakka rétti í fyrsta skipti, mér fannst
ostrur til dæmis frekar skrítnar fyrst.

MATGÆÐINGURINN BORGAR ÞÓR EINARSSON LÖGMAÐUR

Hrefnukjöt í mestu uppáhaldi
Gúrkan skorin í litla teninga. 

Tómatarnir skornir í helminga, fræin 

skafin úr þeim með skeið og þeir 

síðan skornir í teninga. Rauðlaukurinn 

skorinn í litla bita og paprikurnar 

fræhreinsaðar og skornar í teninga. 

Öllu blandað saman í skál. Safinn 

kreistur úr sítrónunni og hristur 

saman við olíu, steinselju, graslauk, 

pipar og salt. Hellt yfir grænmetið og 

blandað vel. Látið standa nokkra 

stund.

Borið fram t.d. sem meðlæti með 

grillmat eða steiktu kjöti eða fiski.

1 stór íslensk gúrka

3 íslenskir tómatar, þroskaðir

1 lítill rauðlaukur

1/2  íslensk græn paprika

1/4 íslensk gul paprika, má 
vera rauð

1 sítróna

3 msk. ólífuolía

1/2-1 steinseljuknippi, saxað

3-4 msk. graslaukur, saxaður 
(má nota vorlauk)

3/4 tsk. nýmalaður pipar, 
helst regnbogapipar (fimmlit 
piparblanda)

salt

Fleiri ljúffengar uppskriftir og fróðleikur á www.islenskt.is
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Nú er hann loksins fáanlegur aftur þessi sérdeilis prýðilegi bjór sem á
uppruna sinn í Boston í Bandaríkjunum. Í vínbúðunum við Stuðlaháls og
í Kringlunni fæst nú þessi bragðmikli bjór frá „Evrópuborg“ Banda-
ríkjanna. Hér á landi kostar flaskan aðeins 199 krónur sem er hlutfalls-
legra miklu lægra verð en í Bandaríkjunum þar sem kippa með sex

flöskum er seld á nánast sama
verði og heill kassi (24
fl.) af fjöldaframleidd-

um bjór. Bjórvinir
fagna endurkomu
Samuel Adams því
þessi bjór hefur mikið
og sérstakt bragð sem
fáir bjórframleiðend-
ur í Bandaríkunum
geta státað af. Hér er á
ferðinni vandað og
bragðmikið öl úr úr-
vals hráefnum sem

gefur fullan styrk og
bragðfyllingu. Samuel Adams á sér stóran hóp dyggra viðskiptavina
hér á landi sem hafa kynnst vörunni í Bandaríkjunum. Þessi vara er því
gott innlegg í vöruúrval vínbúðanna og uppfyllir óskir þeirra neytenda
sem gera miklar kröfur um gæði. Öl fyrir kröfuharða bjórgæðinga!

Verð í Vínbúðum 199 kr. í 355 ml flöskum

SAMUEL ADAMS: 

Það er til góður bjór í Ameríku!

SUNRISE: Eitt ástsælasta vínið
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KIND Á SPJÓTI – FYRIR FJÓRA

Hráefni:
Fjögur löng stálspjót
1 kíló kindafille (án fitu)
1 rauðlaukur
1 rauð og 1 gul paprika
1 kúrbítur
sveppir

kirsuberjatómatar
Maldon-salt

Kryddlögur:
1 dl ólífuolía
Safi úr einni sítrónu
3 pressaðir hvítlauksgeirar
1 matskeið rósmarín
1 matskeið timjan
1 teskeið nýmalaður svartur pipar

Blandið hráefninu í kryddlöginn saman
og látið kjötið liggja í leginum í nokkrar
klukkustundir. Skerið rauðlauk, papriku
og kúrbít í hæfilega bita og penslið með
olíu. Raðið svo kjöti og grænmeti til
skiptis á spjótin. Grillið spjótin á funheitu
grilli í 5-10 mínútur og snúið 2-3 sinnum.
Gott er að nota pottaleppa til að snúa því
spjótin verða heit. Saltið með Maldon-
salti í lok grilltímans. Maldon er lykilatriði,
enginn ætti að grilla án þess.

Meðlæti:
Bakaðar kartöflur og gráðaostasósa

Kartöflur skornar í tvennt, penslaðar með
ólífuolíu. Saltið með maldon-salti og
bætið við örlitlum pipar. Bakið kartöflu-
helmingana í ofni við 200 gráður í 40-60
mínútur.
Gráðaostasósa: Myljið niður 75 grömm af
gráðaosti og hrærið saman við eina dós
af sýrðum rjóma (10%).



Deakin Estate er framleitt í Victoria,
einu frjósamasta og gjöfulasta svæði
Ástralíu. Vín Deakin úr Cabernet
Sauvignon-þrúgunni þykir afar kraft-
mikið og blaðið Herald Sun segir að
það sé óvenjulega kraftmikið og sér-
stakt og endurspegli einkenni svæðis-
ins betur en algengt sé um áströlsk
vín.

Þetta vín er bragðmikið þar sem
fram koma þroskuð ber með eikar-
ívafi. Þetta vín er gott til neyslu núna
en má vel geyma í allt að þrjú ár. Fer
vel með öllu grilluðu kjöti, lamba-,
svína- og nautakjöti, einnig gott með
grilluðum krydduðum kjúklingi.

Verð í Vínbúðum 1.290 kr.

Deakin Estate vínin hafa hlotið góðar
viðtökur hérlendis frá því að þau
komu á markaðinn nýlega. Því hefur
innflytjandi þeirra ákveðið að lækka
verðið á tveimur vínanna um 100 kr. í
júlímánuði til að kynna þau enn frek-
ar. 

Rauðvínið Deakin Estate Shiraz
Cabernet er blanda úr þessum kraft-
miklu þrúgum. Afar gott vín með
lambakjöti og er auðdrekkanlegt eitt
og sér. 

Ástralar hafa löngum verið kunnastir
fyrir hvítvín sín, sérstaklega úr þrúg-
unni chardonnay. Deakin Estate
Chardonnay er ljúffengt silkimjúkt
hvítvín með angan af ferskum ferskj-
um og melónu með eikarívafi. Á grill-

inu í sumar fer þetta vín vel með fisk-
réttum, og þolir vel sítrónu í réttinum,
kjúklingi, hvítu kjöti og svo salati.
Gott með mildum ostum. Vínið hefur
eins og mörg vín frá Deakin Estate
fengið afar góða dóma. Þannig gefur
vínskríbentinn Mike Frost því 88 í ein-
kunn og telur það sérstaklega góð
kaup og undir það tekur Paddy
Kendler í Herald Sun, sem gefur því
fjórar stjörnur í einkunn.

Lækkað verð í Vínbúðum 1.090 kr.
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DEAKIN ESTATE: Sumartilboð í júlí á góðum vínum

Hvernig er stemmn-
ingin? Ef þú vilt upp-
lifa sannkallaða sælu
er málið að bruna á
Snæfellsnes. Veitinga-

staðurinn er ákaflega smart, hlýleg-
ur og heimilislegur. Ekki er hægt
að kvarta undan þjónustunni sem
getur verið afar persónuleg ef það
er lítið að gera. Skemmtilegt að
gera sér dagamun með því að
gista á Hótel Búðum og dekra við
sig í mat og drykk á veitingastaðn-
um.

Matseðill: Íslenskt þema umlykur
matseðillinn. Forréttamatseðillinn
er sérlega girnilegur með tilheyr-
andi humarhölum, hval-tataki með
sojasósu, áli og gæsalifur, grilluð-
um geitaosti í hráskinku og svo
mætti lengi telja. Kvöldverðarseð-
illinn er heldur ekki af verri endan-
um með lambi, nauti og ýmsum
fiskréttum. Veitingastaðurinn býður
upp á lið sem heitir Kenjar kokks-
ins, þar er um að ræða fimm rétta
máltíð þar sem hver rétturinn á
fætur öðrum bráðnar í munninum. 

Vinsælast: Að sögn forsvarsmanna
staðarins stendur enginn einn rétt-
ur upp úr heldur eru allir jafn vin-
sælir. 

Réttir dagsins: Í hádeginu er boð-
ið upp á fisk og súpu dagsins. Súp-
an kostar 750 og fiskurinn kostar
1.650.

Leyndarmál
í sveit

VEITINGASTAÐURINN
HÓTEL BÚÐIR
Á SNÆFELLSNESI



Hrollvekjan Dark Water
var frumsýnd í vikunni.
Myndin er endurgerð
samnefndrar japanskrar
hryllingsmyndar en að
þessu sinni heldur brasil-
íski verðlaunaleikstjórinn
Walter Salles um
taumana. Þórarinn Þórar-
insson ræddi við hann um
gerð myndarinnar. 

Sýn Japana á drauga og hið yfir-
náttúrulega er í tísku um þessar
mundir og stóru kvikmyndaverin
í Hollywood keppast við að endur-
gera japanskar hryllingsmyndir
sem hafa verið að gera það gott.
Þannig höfum við undanfarið
fengið amerískar útgáfur af The
Grudge og Ringu myndunum í
The Ring og Ring 2.

Það þarf því engum að koma á
óvart að japanski hrollurinn
Honogurai mizu no soko kara, eða
Dark Water, hafi fylgt í kjölfarið.
Japanska myndin er frá árinu
2002 og er gerð af þeim sömu og
slógu í gegn með Ringu og Ringu
2.

Dark Water segir frá einstæðri
móður sem stendur í forræðis-
deilu við fyrrverandi eiginmann
sinn og flytur með litla dóttur sína
í hrörlega blokk. Atburðarásin
hefur að sjálfsögðu verið færð frá
Japan til New York og ósk-
arsverðlaunaleikkonan Jennifer
Connelly tók að sér að leika aðal-
hlutverkið.

Draugagangur á efri hæðinni
Mæðgurnar eru varla fluttar inn
þegar það kemur á daginn að það
er ekki allt með felldu í blokkinni.
Vatn drýpur niður í íbúð þeirra af
hæðinni fyrir ofan en þar býr eng-
inn. Allt útlit er fyrir að um
draugagang sé að ræða en Conn-
elly getur þó ekki treyst skilning-
arvitum sínum enda má hæglega
draga geðheilsu hennar í efa. 

Hún gerir þó allt sem hún get-
ur til þess að leysa ráðgátuna og
vernda dóttur sína fyrir ógnaröfl-
unum sem flæða í stöðugt auknum
mæli inn í íbúðina og yfir
mæðgurnar.

Það vakti að vonum mikla at-
hygli þegar brasilíski leikstjórinn
Walter Salles tók að sér að leik-
stýra bandarísku endurgerðinni.
Hann var tilnefndur til Ósk-

arsverðlauna sem framleiðandi
hinnar mögnuðu brasilísku mynd-
ar City of God og leikstýrði síðan
Mótorhjóladagbókunum sem hef-
ur farið sigurför um heiminn. 

Ekki mikið fyrir hrylling
Salles sagðist í samtali við Frétta-
blaðið í vor ekki vera mikið fyrir
hryllingsmyndir og hann hefði alls
ekki nálgast Dark Water sem slíka.
„Ég legg mesta áherslu á félagslega
einangrun og samband mæðgnanna
en sá þáttur handritsins höfðaði
sterkast til mín.“ Salles neitar því
þó ekki að um sálfræðitrylli sé að
ræða þótt áherslur hans séu aðrar.
„Ég hef engan sérstakan áhuga á
hrollvekjum og blóðbaði,“ segir
hann en fannst þó sjálfsagt að taka
verkið að sér og feta svipaðar
brautir og Stanley Kubrick í The
Shining, M. Night Shyamalan í The

Sixth Sense og Alejandero Amenáb-
ar í The Others og einblína á mann-
lega þáttinn og fjölskyldudramað í
hryllingnum.

Salles segist jafnframt vera
mátulega hrifinn af því að starfa í
Hollywood og hefur ekki í hyggju
að setjast þar að. „Ef ég fór með
annan fótinn til Hollywood með
Dark Water þá steig ég strax aftur
út. Nú langar mig að fara aftur heim
til Brasilíu og gera ódýra mynd um
þriðjudeildar lið í fótbolta,“ segir
Salles. Hann bætir því svo við að
hann hafi haft virkilega gaman að
gerð Dark Water. „Það var ekki síst
að fá þetta tækifæri til þess að
vinna með þessum frábæru leikur-
um,“ segir hann og hrósar Jennifer
Connelly og Tim Roth sérstaklega
en fyrir utan þau koma eðalleikar-
arnir John C. Reilly og Pete Postlet-
hwaite við sögu í myndinni. ■
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Salles í djúpu, dimmu vatni

„I've seen things you people
wouldn't believe. Attack ships
on fire off the shoulder of
Orion. I watched C-beams
glitter in the dark near the
Tannhauser gate. All those
moments will be lost in time,
like tears in rain. Time to die.“

- Vélmennið Roy Batty af Nexus 6 gerð sýnir og
sannar að í honum leynist mannleg taug og róman-

tíker áður en hann geispar golunni í hinnu mögn-
uðu Blade Runner. 

bio@frettabladid.is

Þrátt fyrir að hafa verið að í rúmlega
fjörutíu ár þá er Burt Reynolds enn
að. Hann hóf feril sinn í kúrekasjón-
varpsþáttum um miðjan sjötta áratug-
inn. Reynolds var ekki mikið að færa
sig út fyrir það svið á hvíta tjaldinu og
lék yfirleitt hálfindjána í myndum á
borð við Navajo Joe og Sam Whiskey.
Það var ekki fyrr en leikstjórinn Jon
Boorman fékk Reynolds til að leika
Lewis Medlock í Deliverance að
stjarna leikarans fór að rísa svo um
munaði.
Hann varð að kyntákni áttunda áratug-
arins og kom meðal annars fram hálf-
nakinn á forsíðu Cosmopolitan.
Lífið lék við Reynolds sem lék í vin-
sælustu myndunum og átti fallegustu
kærusturnar. Þó að einhverjir kunni að
hafa sínar meldingar um leikhæfileika
hans leyfir sér enginn að efast um

sterka nærveru leikarans á kvikmynda-
tjaldinu.
Þegar líða tók á níunda áratuginn fór
hins vegar að halla undan fæti hjá
Reynolds og myndir hans trekktu ekki
jafn vel að. Þá lenti hann í mjög erfiðu
skilnaðarmáli við fyrrverandi konu
sína, Loni Anderson þar sem þau áttu
í hatrammri forræðisdeilu.
Hann hvarf af sjónarsviðinu í nokkur
ár og lék í nokkrum meðalmyndum.
Hann stökk síðan fram á sjónarsviðið,
bjargaði hinni arfaslöku Striptease
sem drykkfelldur stjórnmálamaður.
Nafn Reynolds var aftur á allra vörum.
Hann hlaut sína fyrstu Óskarstilnefn-
ingu sem klámmyndaleikstjórinn í
Boogie Nights. Þrátt fyrir að myndir
hans séu yfirleitt ekki listræn meistara-
stykki þá hefur nafn Reynolds verið
ágætis trygging fyrir góðri skemmtun.

EKKI MISSA AF...

... Sin City en þessi magn-
aða aðlögun myndasagna
Franks Miller að hvíta tjald-
inu er ein besta
glæpamynd sem
rekið hefur á
fjörur kröfu-
harðra bíógesta í
háa herrans tíð.
Þeir sem þola
g r o d d a l e g t
teiknimynda-
söguofbeldi í
r i s a s t ó r u m
skammti mega
alls ekki láta þessa snilldar
ræmu fram hjá sér fara.
Ekki spillir svo fyrir að leik-
arahópurinn er óvenju
sterkur og glæsilegur þar
sem eðaltöffarar af báðum
kynjum fara mikinn.

Hvergi af baki dottinn

SMS LEIKUR 
Sendu SMS skeytið BTC MGf
á númerið 1900
og þú gætir unnið.

9. hver vinnur. 
Vinningar eru:
•Miðar fyrir tvo
 á Madagascar
•SHARK TALE á DVD
•SHREK 2 á DVD
•Glæsilegur varningur
 tengdur myndinni
 t.d flottir bolir
•Coca Cola
•Og enn meira af DVD
 og skemmtilegu dóti

Frá framleiðendum SKERK 2 & SHARK TALE
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FRUMSÝNDAR UM HELGINA

(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) 

Dark Water

Internet Movie Database 5,4 / 10
Rottentomatoes.com 42 % / Rotten
Metacritic.com 6,0 / 10

The Longest Yard

Internet Movie Database 6,2 / 10
Rottentomatoes.com 30 % / Rotten
Metacritic 6,1 / 10

The Perfect Man

Internet Movie Database 4,4 / 10
Rottentomatoes.com 6 % / Rotten 
Metacritic 3,5 / 10

BURT REYNOLDS Þessi suðuríkjamaður var án
nokkurs vafa kyntákn áttunda áratugarins. 

JENNIFER CONNELLY
Kemst heldur betur í
hann krappan þegar
hún flytur með unga
dóttur sína í hrörlega

íbúð í draugablokk. 
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MEÐ SNOOP
Á RASSINUM!

Linda Ásgeirsdóttir

leikkona blómstrar

í sumar:
Nýorðin
mamma!

SJÓÐHEITT
BOLTAPAR!

FÉKK JÓJÓ
Í AUGAÐ!

Akureyringurinn

Helgi Hrafn:
Sjáið

myndirnar!

HEILBRIGÐ

OG HRESS

SAMAN!

Ragnheiður
Guðfinna og
Arnar Grant:

Besta dag
skráin!

Auðunn
Blöndal
óheppinn:

Elín Anna

og Matthew Platt:

LJÓMAR MEÐ
LÍTINN PRINS!
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The Longest Yard með Adam
Sandler er endurgerð tæplega
þrjátíu ára gamallar myndar með
Burt Reynolds. Paul Crewe var þá
og er enn vandræðagemsi úr NFL-
deildinni. Í nútímaútgáfunni lendir
hann upp á kant við kærustu sína
og rústar bílinn hennar með eftir-
minnilegum hætti í beinni útsend-
ingu. Þetta leiðir til þess að hann er
settur í fangelsi með nokkrum af
harðsvíruðustu glæpamönnum
Bandaríkjanna. Ofan á allt er Paul
fenginn til að setja saman ruðn-
ingslið sem á að vera boxpúði fyrir
fangaverðina. Paul nýtur þó lið-
sinnis þjálfarans Nate Scar-
borough og saman ná þeir að
stappa stálinu í „leikmenn sína“.
Ekki skemmir fyrir að þarna fá

fangarnir kærkomið tækifæri til
að berja aðeins á fangavörðum sín-
um.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
að fangar fá tækifæri til að borga
fyrir sig. Eftirminnilegt er þegar
Vinnie Jones mætti í heldur ófrýni-
legt fangelsi og leiddi samfanga
sína til sigurs í myndinni Mean
Machine. Þá var það kannski held-
ur ógeðslegra þegar ungu strák-
arnir í Sleepers unnu bug á kvelj-
urum sínum í ruðningi.

Auk Sandlers og Reynolds fer
vélbyssukjafturinn Chris Rock
með stórt hlutverk í myndinni. Þá
leikur James Cromvell fangelsis-
stjórann og rapparinn Nelly leikur
þarna sitt fyrsta stóra hlutverk á
hvíta tjaldinu. ■

ROCK, REYNOLDS OG SANDLER Þeir félagar reyna að stilla saman strengi samfanga
sinna og fá þá til að sigrast á fangavörðunum.

Fangar leiddir til sigurs

Sambíóin hafa tekið til sýningar
myndina The Perfect Man með
Heather Locklear og unglinga-
stjörnunni Hilary Duff. Myndin
segir frá Jean Hamilton sem hef-
ur alið dætur sínar tvær upp á
eigin spýtur. Þær hafa aldrei liðið
skort, allt er eins og það á að
vera... ef undanskilin eru ástar-
mál mömmunnar. 

Þannig er nefnilega mál með

vexti að mamman virðist alltaf
hitta einhverja lúða og neyðist til
að flytja úr hverri borginni af
fætur annarri svo hún jafni sig á
ástarsorginni. Það kemur svo að
því að elsta dóttirin Holly ákveður
að stíga niður fæti. Hún reynir að
gera allt sem í sínu valdi stendur
til að koma í veg fyrir að fjöl-
skyldan flytjist á brott einu sinni
enn. ■

Hver er hinn full-
komni eiginma›ur?

HILARY DUFF OG HEATHER LOCKLEAR Holly reynir af öllum sálarkröftum að koma
móður sinni í kynni við hinn fullkomna mann. Fyrir valinu verður Ben, frændi vinkonu
hennar.
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Trúlofun breska hjartaknúsarans
Jude Law og tískugyðjunnar
Siennu Miller hangir nú á blá-
þræði eftir að hann játaði að hafa
átt í ástarsambandi við barnfóstru
barna sinna Daisy Wright. Jude
gaf út yfirlýsingu þar sem hann
viðurkenndi opinberlega að sam-
bandið við fóstruna hefði átt sér
stað í byrjun árs á meðan hann lék
í kvikmyndinni All The King’s
Men.

Daisy sagði frá sambandinu í
ítarlegu viðtali á sunnudag í
breska blaðinu Sunday Mirror.
Þar greindi hún frá því að það
hefði hafist í mars þegar hún var
fengin til að gæta eins af þremur
börnum sem Jude á með fyrrver-
andi eiginkonu sinni, Sadie Frost.
Barnið, sem ekki hefur verið
nafngreint, gekk inn á föður sinn í
rúminu með barnfóstrunni.

Barnið kemur að þeim
„Kynlífið var hreint út
sagt ótrúlegt því Jude er
frábær elskhugi og veit
hvernig á að fullnægja
konu. Við vorum saman í
rúminu eitt kvöld þegar
ég heyrði hurðina opnast
og skyndilega var barnið
komið inn í herbergið.
Jude reis upp og þá sagði
barnið: „Pabbi, ég er með
martröð.“ Jude sagði ekk-
ert að óttast og um leið og
barnið fór út, hófum við
samfarirnar aftur,“ sagði
barnfóstran.

Barnið sagði móður
sinni frá því sem það sá

og Sadie rak Daisy nánast sam-
stundis. Þar með lauk ástarsam-
bandinu.

Sienna óvinnufær
Jude og Sienna kynntust við tökur
á myndinni Alfie og hafa verið
saman í tvö ár. Vinir þeirra segja
þau vera að reyna að vinna sig í
gegnum þetta leiðinlega mál. Jos-
ephine Miller móðir Siennu segir
hana vera of reiða til að gráta.
Hún hefur einnig tekið niður trú-
lofunarhringinn sem Jude gaf
henni. „Sienna er bæði sár og
svikin. Okkur hefði aldrei
nokkurn tíman dottið í hug að
hann gæti gert slíkt. Ég vil ekkert
segja um það hvort þau haldi
áfram að vera saman,“ sagði Jos-
ephine.

Sienna hefur þurft að taka sér
frí frá vinnu vegna ástarsorgar en
hún leikur um þessar mundir eitt

aðalhlutverkið í leikritinu As You
Like It í West End leikhúshverf-
inu í London. „[Sienna] hefur átt
mjög erfitt þar sem einkalíf henn-
ar hefur verið í sviðsljósinu,“
sagði David Lan leikstjóri sýning-
arinnar þegar hann tilkynnti fjar-
veru hennar.

Ekki í fyrsta skipti
Aðeins mánuður er síðan
skilnaður Jude við Sadie
Frost gekk í gegn og ein
ástæða skilnaðarins var
meint framhjáhald Laws.
Jude og Sienna hafa þurft að
ganga í gegnum erfiða tíma
undanfarið vegna skilnaðar-
ins og þessar fréttir eru því
enn eitt reiðarslagið fyrir
sambandið. „Sienna treystir
sér ekki út úr húsi, nú þegar
allur heimurinn veit hvað
Jude gerði henni. Jude er al-
veg í rusli og það versta við
það er að hann getur aðeins
sjálfum sér um kennt,“ sagði
vinur leikarans.

soleyk@frettabladid.is

Jude heldur framhjá Siennu
JOSEPHINE MILLER, JUDE LAW OG SIENNA MILLER Hér er Jude með unnustu sinni og tengdamóður á meðan allt lék í lyndi.

PEARL LOWE OG SADIE FROST Sadie er fyrrverandi eiginkona
Jude en þau skildu að borði og sæng fyrir tveimur árum. Pearl
var ein besta vinkona Sadiear en það slettist heldur betur upp á
vinskapinn þegar Jude og Pearl áttu í stuttu ástarsambandi á
meðan bæði voru enn gift.

SIGUR RÓS Frá tónleikum Sigur Rósar í Fríkirkjunni. Sveitin er um þessar mundir á tón-
leikaferð um Evrópu til að kynna efni sinnar nýjustu plötu.

Sigur Rós er 
gimsteinn Geffen
Nýverið var birt stór grein um
hljómsveitina Sigur Rós í banda-
ríska dagblaðinu L.A. Times í til-
efni af útkomu plötunnar Takk
þann 13. september.

Í greininni er rætt við Jordan
Schur, forseta Geffen-plötufyrir-
tækisins, sem gefur plötuna út í
Norður-Ameríku. „Við erum bara
ánægðir að hafa þá með okkur í
liði,“ segir Schur um Sigur Rós.
„Þeir eru eins og gimsteinn og við
viljum ekki gera neitt til að eyði-
leggja hann.“

Að sögn Schur ætlar Geffen að
leggja meiri áherslu á að kynna
nýju plötuna en áður, enda seldist
sú síðasta, (), í 250 þúsund eintök-
um í Bandaríkjunum. „Ég hef far-
ið nokkrum sinnum til Íslands og
drukkið með þeim alla nóttina,“
bætir hann við. Hann segir að
hann hafi, ásamt samstarfsmönn-
um sínum, átt fundi með Sigur
Rós og umboðsmönnum þeirra í
Los Angeles og New York þar sem
rætt hafi verið um það hvernig
kynningarherferð plötunnar ætti
að vera. „Umboðsmennirnir
sögðu mér að þetta væri í fyrsta
sinn sem þeir [Sigur Rós] hefðu
hist fyrir útgáfu á plötu til að
ræða hvað ætti að gera í fram-
haldinu. Þeir hafa aldrei staldrað
við og leitt hugann að því hvernig
eigi að markaðssetja plöturnar
sínar,“ segir hann og virðist mjög
undrandi.

Schur bindur miklar vonir við
Sigur Rós í framtíðinni og nefnir
sem dæmi um styrk hljómsveitar-

innar að hún spili á hinum fræga
tónleikastað Hollywood Bowl í
haust. Hann ætlar samt ekki að
hvetja sveitina til að semja vin-
sældavænni tónlist en áður. „Við
verðum að horfast í augu við það
að tónlistarbransinn er einn stór
leikur,“ segir hann. „Þú verður að
semja lag sem nær vinsældum,
búa til frábært myndband, fara í
tónleikaferð og skapa læti í kring-
um þetta allt. En ef þú ætlar að
vinna þá [meðlimi Sigur Rósar] á
þitt band skaltu ekki leika þennan
leik.“

Georg Holm, bassaleikari Sig-
ur Rósar, segir í sömu grein að
nýja platan sé jákvæðari en sú
síðasta. Gefur hann jafnframt í
skyn að þreytumerki hafi sést á
mörgum lögunum á síðustu plötu
því þau hafi verið spiluð mikið á
tónleikum áður en þau voru tekin
upp. „Í þetta sinn ákváðum við að
spila ekki nýju lögin á tónleikun-
um. Þannig myndum ekki hafa
hugmynd um hvert við ætluðum
með þau þegar við færum í hljóð-
ver og í framhaldinu gætum við
verið meira skapandi og skemmt
okkur betur.“

Georg segir litlar líkur á að
Sigur Rós fikri sig úr jaðrinum og
verði vinsældavænni, aðallega
vegna lengd laganna. „Reyndar er
eitt fjögurra mínútna lag á plöt-
unni sem er hugsanlega poppað-
asta lagið okkar til þessa,“ segir
hann. „Þannig að það er aldrei að
vita.“

freyr@frettabladid.is

Í YFIRLÝSINGU JUDE SEGIR
MEÐAL ANNARS:
„Í kjölfar umfjöllunar í blöðunum í
dag [sunnudag] vil ég segja að ég er
þjakaður af eftirsjá og skömm þar
sem ég hef sært Siennu og það fólk
sem stendur okkur næst. Ég vil opin-
berlega biðja Siennu afsökunar og
fjölskyldur okkar beggja fyrir allan
sársaukann sem ég hef valdið. Hegð-
un mín er óverjandi og ég óska þess
að fólk sýni okkur nærgætni á þess-
um erfiðu tímum“.

Rokkdúettinn Hot Damn! leikur á
átta tónleikum á fjórum dögum á
næstunni. Þeir félagar Smári „Tarf-
ur“ og Jens Ólafsson ætla að koma
við á Vestfjörðum og Norður-, Suð-
ur- og Vesturlandi á reisu sinni um
landið.

Sjálfir segjast þeir vera dreif-
býlisdurtar og líður þeim því vafa-
lítið eins og heima hjá sér á tónleik-
unum. Að sögn Smára verður spilað

tvisvar sinnum í hverjum bæ til að
sinna þeim krökkum sem komast
ekki inn á vínveitingastaðina. „Það
er mjög gaman að standa í þessu og
þetta hefur smollið sterkt saman
hjá okkur enda erum við með mjög
svipaðan áhuga á tónlist. Það er
þessi gamaldags stemning sem er
hæst metin hjá okkur,“ segir Smári.
„Það er líka gaman að vera bara
tveir því þá getum við leyft okkur
að detta í svo rosalegan fíling.“

Hot Damn! hélt nýverið útgáfu-
tónleika á Kvíabryggju vegna plöt-
unnar The Big’n Nasty Groove’O
Mutha. „Það var kærkomin tilbreyt-
ing að spila á stað þar sem allir
hlustuðu. Það voru allir 100% ein-
beittir að hlusta og spyrja út í lögin.
Við eigum alveg pottþétt eftir að
gera eitthvað svona aftur.“ Svo gæti
farið að tónleikarnir verði gefnir út
á vinyl en það kemur í ljós síðar.

Frítt verður inn á alla átta tón-
leikana og geta tónleikagestir jafn-
framt keypt nýju plötuna með góð-
um afslætti. ■

HOT DAMN! Rokkdúettinn Hot Damn!
ætlar að halda átta tónleika á næstu dög-
um.

Átta tónleikar á fjórum dögum

TÓNLEIKAFERÐ HOT DAMN!

Fimmtudagur 21. júlí kl.16.00: Afmælishátíð Götusmiðjunnar 

Fimmtudagur 21. júlí kl.21.00: Unglist-hátíð á Hvammstanga

Föstudagur 22. júlí kl. 20.00: Félagsmiðstöðin X-ið í Stykkishólmi

Föstudagur 22. júlí kl. 22.00: Narfeyrarstofa í Stykkishólmi

Laugardagur 23.júlí kl. 17.00: Þorpið á Patreksfirði

Laugardagur 23. júlí kl.22.00: Þorpið á Patreksfirði

Sunnudagur 24. júlí 18.00: Félagsmiðstöðin í Ólafsvík

Sunnudagur 24. júlí 21.00: Hótel Ólafsvík





HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

Sýnd kl.  10.20  B.i. 10 ára - Síðustu sýningar

Sýnd kl.  4

★★★ ÓÖH DV

Sýnd kl.  6, 8 og 10  B.i. 16 ára

Sýnd kl.  5.20, 8 og 10.40
Sýnd í lúxus kl. 10.40 B.i. 16 ára

Sýnd kl.  5.30, 8 og 10.30  •  Sýnd í lúxus kl. 5.30 og 8

Sýnd kl. 8 B.i. 14 ára

Sýnd kl.  3.30 og 5.45

Þorir þú í bíó?Þorir þú í bíó?

 SKEMMTILEGASTA STÓRMYND SUMARSINS SKEMMTILEGASTA STÓRMYND SUMARSINS
FÓR BEINT Á TOPPINN Í BANDARÍKJUNUM!FÓR BEINT Á TOPPINN Í BANDARÍKJUNUM!

Nú eru það fangarnirNú eru það fangarnir
gegn vörðunum!gegn vörðunum!

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl.  5.30, 8 og 10.30  B.i. 16 ára

Sýnd kl.  6, 8.30 og 11 

Sýnd kl.  5.30  B.i. 10 ára - Síðustu sýningarSýnd kl. 10.10 B.i. 14 ára

Sýnd kl.  8

Sýnd kl.  6, 8 og 10  B.i. 16 ára

Þorir þú í bíó?Þorir þú í bíó?

„SVALASTA MYND ÁRSINS 
OG BESTA MYND ÞESSA 

SUMARS“
★★★★★ Þ.Þ. FRÉTTABLAÐIÐ

★★★★★ BLAÐIÐ

 SKEMMTILEGASTA STÓRMYND SUMARSINS SKEMMTILEGASTA STÓRMYND SUMARSINS
FÓR BEINT Á TOPPINN Í BANDARÍKJUNUM!FÓR BEINT Á TOPPINN Í BANDARÍKJUNUM!

Nú eru það fangarnirNú eru það fangarnir
gegn vörðunum!gegn vörðunum!

hansjónsm
íns

Fékk nóg af gjálífinu

GUÐMUNDUR T. JÓNSSON: 
Verður í sálræktinni í sumar

Gítareigandi á tímamótum

Sálverjinn Guðmundur Thor- 
berg Jónsson hefur tekið upp 
breytta lífshætti og í samráði við 
thaílenska skottulækninn, Qjull I 
Massa, hafið stíft prógramm og 
látið af öllu sukki. „Næturlíf, 
dramb og kvensemi ollu því að ég 
hef ekki samið gott lag í sautján ár, 
eða frá því að ég setti saman lagið 
„Ströndin“, segir Guðmundur, en 
lagið kom upphaflega út á plötu 

Sálarinnar „Hvar er draumurinn?“ 
árið 1989.

Þá hefur hann þekkst boð um að 
taka þátt í „make-over“ prógrammi 
í haust, svipuðu því sem Ruth 
Reginalds tók þátt í. „Mig hefur 
lengi dreymt um að hafa hærri 
kinnbein og fleiri freknur, þannig 
að ég sló til“, segir Guðmundur.

Pönkdrottningin Patti Smith, sem
heldur tónleika hér á landi 6. sept-
ember á Nasa, steig upp á svið
með hljómsveitinni REM á tón-
leikum hennar í Hyde Park á dög-
unum.

80 þúsund manns hlýddu á
Smith syngja á nýjan leik lagið E-
Bow the Letter sem kom út á plötu
REM, New Adventures in Hi-Fi,

árið 1996. Þetta voru lokatónleik-
ar REM á tónleikaferð sveitarinn-

ar um heiminn til að kynna síð-
ustu plötu sína, Around the Sun. ■

Smith söng
me› REM

PATTI SMITH Pönkdrottningin heldur tónleika hér á landi 6. september.

Polanski segist ekki 
hafa n‡tt sér mor›i›
Pólski leikstjórinn Roman Pol-
anski segist vera mjög hryggur
yfir blaðagrein sem skrifuð var í
Vanity Fair árið 2002. Hann rekur
nú málaferli á hendur blaðinu í
London. Vanity Fair skrifaði að
Polanski hefði nýtt sér morðið á
eiginkonu sinni Sharon Tate til
þess að tæla til sín aðrar konur.
Sharon Tate var myrt ásamt
vinum sínum á heimili Polanskis
árið 1969 af brjáluðu hippagengi
sem kennt er við Charles Manson.

Polanski bar vitni í gegnum
gervihnött þar sem hann má
ekki stíga fæti á enska grund
vegna dóms sem hann flúði frá í
Bandaríkjunum árið 1977 þegar
hann var fundinn sekur um sam-
ræði við þrettán ára stúlku. Í
vitnisburði Polanski kemur
fram að Sharon Tate hafi í
augum hans verið hin fullkomna
kona og hann hefði aldrei dirfst
að nota nafn hennar á þennan
hátt. „Ég hafði heiður að verja
þá og ég hef hann enn þann dag
í dag,“ sagði Polanski.

Tom Shields, lögfræðingur
Vanity Fair, sagði hins vegar að
leikstjórinn væri ekkert annað en
flóttamaður, ekki bara frá rétt-
vísinni heldur frá siðferðinu.

Í málflutninginum kemur fram
að Polanski hafi verið Tate ótrúr

og hann hafi leitað mikið eftir um-
hyggju kvenna eftir morðið. „Ég
var hryggur á þessum tíma og
þegar svoleiðis er ástatt fyrir
fólki þá misnota sumir áfengi en
aðrir nota eiturlyf. Hjá mér var
það kynlíf.“

Lögfræðingur Polanski sagði
að ekki skyldi draga fram mál Pol-
anski úr fortíðinni, það kæmi
þessu máli ekkert við. Reiknað er
með að réttarhöldin haldi áfram
eitthvað fram eftir og jafnvel að
Mia Farrow taki sér sæti í vitna-
stúkunni. ■

ROMAN POLANSKI Pólski leikstjórinn
hefur höfðað mál á hendur tímaritinu
Vanity Fair vegna ósæmilegra ásakana í
sinn garð. Lögfræðingur blaðsins segir Pol-
anski vera siðlausan flóttamann.

Joey Santiago, gítarleikari
rokksveitarinnar Pixies, hefur
undanfarna mánuði samið tón-
list við gamanþættina Weeds
sem hefja göngu sína í Banda-
ríkjunum í næsta mánuði. Á
milli þess sem Santiago hefur
samið fyrir þættina hefur hann
verið upptekinn á tónleikaferð

með Pixies.
„Þetta er mjög gaman og eitt-

hvað sem ég gæti haldið áfram
að gera þegar börnin mín fara
að skammast sín fyrir mig þeg-
ar ég er uppi á sviði,“ sagði
hann. Þættirnir fjalla um ekkju
sem reynir að ná endum saman
með því að selja marijuana. ■

Semur fyrir sjónvarp

PIXIES Joey Santiago er annar frá vinstri. Hann hefur nýtt tíma sinn á milli tónleika með
Pixies og samið tónlist við gamanþætti.
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Íslandsvinurinn Dave Grohl, for-
sprakki Foo Fighters, segir að hann
og Kurt Cobain, fyrrum félagi hans
í Nirvana hafi aldrei verið sérlega
nánir. 

„Þegar ég gekk til liðs við Nir-
vana var ég fimmti eða sjötti
trommarinn þeirra. Ég veit ekki
hvort þeir hafi nokkurn tíma haft
trommara sem þeir voru fullkom-
lega sáttir við. Það var aldrei mikið
um tengsl á milli manna fyrir utan
tónlistina,“ sagði Grohl í viðtali við
Rolling Stone.

„Krist (Novoselic) og Kurt voru
æskuvinir og algjörir sálufélagar.
Þeir gengu í gegnum svo mikið
saman, allt frá æsku sinni í Aber-
deen til velgengninnar í kjölfar
Nevermind. Þeir deildu öllu með
sér og voru þannig vinir að þeir
þurftu ekki að tala saman, þeir
bara vissu hvað hinn var að hugsa.
Ég náði aldrei sömu tengslum við
þá vegna þess að bakgrunnur minn
var svo ólíkur.“

Grohl, sem hefur verið talinn
einn besti trommari sögunnar, bætti
því við að stundum hafi Cobain ver-
ið óánægður með trommuleik sinn.
„Ég veit ekki hvort ég hafi sagt

nokkrum þetta áður en stundum var
Kurt virkilega óánægður með það
hvernig ég spilaði á trommurnar.

Ég heyrði hann stundum tala um
hvað ég væri glataður en hann sagði
það aldrei við mig.“ ■

Jessica Simpson og eiginmaður
hennar Nick Lachey stefna nú að

því að ættleiða barn á næstu tólf
mánuðum. Þetta er ekki
í fyrsta skipti sem

Jessicu dettur slíkt í
hug því hún reyndi
að ættleiða barn
af mexíkósku
munaðarleys-
ingjahæli þegar
hún var sextán
ára. „Mig langaði
í það í afmælis-

gjöf þegar ég var
sextán ára en fékk
ekki leyfi sökum ald-
urs. Ég hef alltaf vilj-
að gera góðverk og

þetta er hluti af
því,“ sagði Jessica.

Hugh Grant og unnusta hans,
Jemima Khan, talast ekki við

þessa dagana. Ástæðan er talin vera
sú að fyrrverandi kærasta Hughs, Liz
Hurley saug á honum fingurinn í
samkvæmi fyrir skemmstu. Hugh
brást ekki illa við upp-
átækinu en Jemima
stormaði í burtu.
„Það hefur gengið
mjög illa hjá
þeim eftir
þetta. Ég spái
því að sam-
bandið sé
að fara út
um þúfur.
Því er svo
gott sem lok-
ið,“ sagði vinur
Grants.

Aldrei sérlega nánir

NIRVANA Dave Grohl var ekki eins náinn Kurt Cobain og Krist Novoselic.



16.35 Formúlukvöld 16.50 Bikarkvöld 17.05
Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Stund-
in okkar 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers (96:150) 13.25 Wife Swap
(3:7) 14.15 Auglýsingahlé Simma og Jóa
(1:9) (e) 14.45 The Sketch Show 15.10 Fear
Factor 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neig-
hbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

22.20 

DESPERATE HOUSEWIVES

▼

Drama

22.15

AFTER THE STORM

▼

Bíó

22.00

KVÖLDÞÁTTURINN

▼

Spjall

21.30

SJÁUMST MEÐ SILVÍU NÓTT

▼

Lífsstíll

21.30 

ÍSLANDSMÓTIÐ Í GOLFI 

▼

Íþróttir

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons
20.00 Apprentice 3, The (8:18) Hópur fólks

keppir um draumastarfið hjá Donald
Trump.

20.45 Mile High (14:26) Velkomin aftur um
borð hjá lággjaldaflugfélaginu Fresh.
Bönnuð börnum.

21.30 Third Watch (15:22) Framhaldsþáttur
sem fjallar um hugdjarfan hóp fólks
sem eyðir nóttinni í að bjarga öðrum
úr vandræðum. Bönnuð börnum.

22.15 After the Storm (Eftir að storminn
lægir) Sjónvarpsmynd gerð eftir sögu
Ernests Hemingway. Lúxusfleyta sekk-
ur í óveðri og með henni gull og
skartgripir. Bönnuð börnum. 

23.55 Just Looking 1.30 How High (Bönnuð
börnum) 3.00 Fréttir og Ísland í dag 4.20
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.10 Aðþrengdar eiginkonur 23.50 Bikar-
kvöld 0.10 Kastljósið 0.40 Dagskrárlok

18.30 Spæjarar (21:26) (Totally Spies I)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Hálandahöfðinginn (8:10) (Monarch of

the Glen) Breskur myndaflokkur um
ungan gósserfingja í skosku Hálönd-
unum og samskipti hans við sveitunga
sína.

20.50 Hope og Faith (25:25) 
21.15 Sporlaust (19:24) (Without A Trace II)

Bandarísk spennuþáttaröð um sveit
innan Alríkislögreglunnar sem leitar
að týndu fólki. 

22.00 Tíufréttir
22.25 Aðþrengdar eiginkonur (20:23) Atriði í

þáttunum eru ekki við hæfi barna. 

23.30 American Dad (4:13) 23.55 The
Newlyweds (7:30) 0.20 Friends (19:24) 0.45
Kvöldþátturinn 1.30 Seinfeld 3 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Road to Stardom With Missy Ell (4:10)

Raunveruleikaþáttur með Hip-Hop-
dívunni Missy Elliot. 

19.50 Mótorcross (2:50) Stuttur, hraður og
ferskur þáttur um jaðarsport.

20.00 Seinfeld 3 
20.30 Friends (19:24) 
21.00 Tru Calling (4:20) Tru Davis er lækna-

nemi sem ræður sig í vinnu í líkhúsi. 
21.45 Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur Birna

sýnir okkur allt það heitasta í kvik-
myndaheiminum.

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 (e) 0.40
NÁTTHRAFNAR 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
ferðast vítt og breitt, hérlendis sem er-
lendis og spjallar við vel valið fólk um
allt milli himins og jarðar. Lokaþáttur. 

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 18.20 Providence (e) 

6.00 Reversal of Fortune 8.00 Baywatch:
Hawaiian Wedding 10.00 Get a Clue 12.00
Dinner With Friends 14.00 Reversal of Fortu-
ne 16.00 Baywatch: Hawaiian Wedding
18.00 Get a Clue 20.00 The Ring (Stranglega
bönnuð börnum) 22.00 The Ring 2 (Strang-
lega bönnuð börnum) 0.00 Halloween H20
(Stranglega bönnuð börnum) 2.00 Cat
People (Stranglega bönnuð börnum) 4.00
The Ring 2 (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 The E! True Hollywood Story 17.00 Jackie
Collins Presents 18.00 E! News 18.30 Fashion Police
19.00 The E! True Hollywood Story 20.00 Style Star
21.00 Gastineau Girls 22.00 Dr. 90210 23.00 E!
News 23.30 Fashion Police 0.00 Wild On 1.00 50
Steamiest Southern Stars

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Vatnaskil – Fíladelfía 21.00 Níu-
bíó – The War At Home 23.15 Korter

23.30 2005 AVP Pro Beach Volleyball 

18.40 Heimsbikarinn í torfæru 
19.10 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-

ríska mótaröðin í golfi)
19.40 Golf Greatest Round (Davis Love III)

Frammistaða Davis Love III á Player's
Championship golfmótinu hér um
árið líður mönnum seint úr minni.

20.30 Fifth Gear (Í fimmta gír) Hér er fjallað
jafnt um nýja sem notaða bíla .

21.00 Kraftasport (Suðurlandströllið 2005)
21.30 Íslandsmótið í golfi 2005 Samantekt

frá fyrsta keppnisdegi en Sýn verður
með beina útsendingu frá Íslandsmót-
inu í höggleik á laugardag og sunnu-
dag. Leikið er á Hólmsvelli en móts-
hald er í höndum Golfklúbbs Suður-
nesja.

22.30 World's Strongest Man (Sterkasti mað-
ur heims) Við höldum áfram að rifja
upp mótin Sterkasti maður heims. Í
kvöld verðursýnt frá keppninni 1990. 

17.00 UEFA Champions League (FH –
Neftchi)

POPP TÍVÍ

Tónlist allan daginn - alla daga

▼ ▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Connie Russo úr kvikmyndinni
Married to the Mob frá árinu 1988.

„Look, I fight for what's mine, I make no
apologies. You can call me a ballbuster but it's
just the way I am.

▼ ▼

Á ég að byrja á góðu fréttunum eða
slæmu fréttunum? Þar sem veðrið er
búið að leika við Reykjavíkurbúa þá er
ég að hugsa um að byrja á góðu fréttun-
um. Jákvæðnin svífur nú einu sinni yfir
vötnum – og mér auðvitað.
Teiknimyndaþátturinn American Dad á
Sirkus kemur eins og ferskur andblær
inn í sjónvarpsflóruna. Enda engin furða
þegar Seth MacFarlane er annars vegar
en hann gerði einnig teiknimyndaþáttinn
Family Guy sem er í tveimur orðum tær
snilld.
American Dad er teiknimynd fyrir full-
orðna rétt eins og Simpsons sem verður
náttúrulega alltaf konungur teikni-
myndaþáttanna – sama hve góðir Amer-
ican Dad og Family Guy verða.

American Dad
gefur skít í allar
staðalímyndir
sem finnast í svo
mörgum þáttum
og gerir stólpa-
grín að banda-
rísku þjóðfélagi
eins og það legg-
ur sig. Aðalper-
sónan er Stan en
hann á fallega
konu með silíkon-
varir, stelpu á
gelgjuskeiðinu,
son með of stór
gleraugu og bólur, þýskumælandi fisk og
geimveru. Góð samsetning. Það er ekk-

ert típískt við þennan þátt. Og það er allt
fyndið. Gjörsamlega ALLT.
Slæmu fréttirnar eru að ég er búin að
missa alla trú á Skjá einum. Ég sé ekkert
nema lélega þætti ofan á lélega þætti og
er hreinlega hætt að skipta yfir á stöð-
ina. Ég næ ekki sambandi við neinn þátt
á þessari stöð og mér finnst sorglegt að
stöð sem ég lifði einu sinni með í sátt og
samlyndi sé búin að bregðast mér svona.
Skjár einn er eiginlega andstæðan við
American Dad – allt típískt og ekkert
fyndið.
Ég vona að með haustinu fari línur að
skýrast á Skjá einum og þeir fari að
leggja meiri metnað í innlent efni sem
og erlent. Aldrei að vita nema ég taki þá
meira að segja í sátt aftur.

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 TEKUR LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR SKJÁ EINN AFTUR Í SÁTT?

Allt típískt – ekkert fyndi›

STANGleymdi ég kannski
að segja að hann er snill-
ingur?
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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, Næturgesturinn 14.03
Útvarpssagan: Stjórnlaus lukka 14.30 Sögur
og sagnalist 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,
Ragtime  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 19.30
Fótboltarásin ásamt Ragnari Páli Ólafssyni
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 Ragnheiði Gyðu. 10.03 Morg-
unstund 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. 

Donald Trump mætir aftur á skjáinn
og lofar miklum hasar eins og vana-
lega. Í síðasta þætti var það Audrey
úr Net Worth sem var rekin heim úr
liðinu sem ekki er með háskólapróf. 
Í þætti kvöldsins er sú nýbreytni að
liðin velja verkstjóra áður en þau
takast á við verkefni kvöldsins. Einnig
þurfa liðin að skiptast á leikmönnum
sem kemur verulega á óvart. Verkefni
kvöldsins er að skipuleggja tónlistar-
uppboð í beinni til styrktar börnum
með alnæmi. 

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 20.00

Margt kemur á óvart

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 All sports: WATTS 12.15 Cycling: Tour de France 12.30
Cycling: Tour de France 16.00 Swimming: World Championship
Montreal Canada 17.00 Rhythmic Gymnastics: World Games
Duisburg 18.30 Swimming: World Championship Montreal
Canada 19.30 Cycling: Tour de France 20.30 Freestyle Motocross:
X-fighters Madrid Arena Spain 22.30 Swimming: World Champ-
ionship Montreal Canada

BBC PRIME
12.00 Hetty Wainthropp Investigates 12.50 Teletubbies 13.15
Tweenies 13.35 Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Monty the Dog
14.20 Yoho Ahoy 14.25 Bill and Ben 14.35 Rule the School 15.00
Antiques Roadshow 15.30 Perfect Holiday 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 Uri Geller 21.00
Mastermind 21.30 Two Pints of Lager and a Packet of Crisps
22.00 Mersey Beat 23.00 Blood & Flowers – in Search of the
Aztecs 0.00 The Making of a Continent 1.00 The Mark Steel Lect-
ures

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Ultimate Snake 13.00 Paranormal?: Crop Circles 14.00 Cliff-
hangers: King of the Cliffs 15.00 The Monkey Prince 16.00
Battlefront: Battle of Anzio 16.30 Battlefront: Battle on Kwajalein
17.00 Animal Nightmares: Birds 17.30 Monkey Business 18.00
Built for the Kill: Flying Insects *living Wild* 19.00 Paranormal?:
Crop Circles 20.00 Cliffhangers: Girl Power 21.00 Shark Business
22.00 Paranormal?: Bigfoot 23.00 Cliffhangers: Girl Power 0.00
Shark Business

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 Gelada
Baboons 18.00 Killing for a Living 19.00 Ultimate Killers 19.30
Predators 20.00 Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Detroit
22.00 Monkey Business 22.30 Gelada Baboons 23.00 Pet Rescue
23.30 Wildlife SOS 0.00 Ultimate Killers 0.30 Predators 1.00 Killing
for a Living

DISCOVERY 
12.00 Stormproof 13.00 Ultimates 14.00 Junkyard Mega-Wars
15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Buena Vista Fishing
Club 16.00 Extreme Machines 17.00 Wheeler Dealers 18.00 Myth
Busters 19.00 Forensic Detectives 20.00 FBI Files 22.00 Forensic
Detectives 23.00 Myth Busters 0.00 Tanks

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 The Base
Chart 18.00 Pimp My Ride 18.30 Punk'd 19.00 Wonder Showzen
19.30 The Osbournes 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Switched On
22.00 Superock 23.00 Just See MTV

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1's viewers jukebox 17.00 Smells Like the
90's 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 All Access 20.00
Britney's Trashiest TV Moments 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside
22.00 Top 5 22.10 I Want a Famous Face 0.00 All Access 1.00 VH1
Hits

CLUB
12.10 Retail Therapy 12.35 The Stylists 13.00 Crimes of Fashion
13.30 Hollywood One on One 14.00 Hollywood Star Treatment
14.25 Cheaters 15.10 Other People's Houses 16.00 Yoga Zone
16.25 The Method 16.50 Innertainment 17.15 Arresting Design
17.40 Fantasy Open House 18.05 Come! See! Buy! 18.30
Hollywood One on One 19.00 Matchmaker 19.25 Cheaters 20.15
Sextacy 21.10 Spicy Sex Files 22.00 Girls Behaving Badly 22.30
What Men Want 23.00 Insights 23.30 Weekend Warriors 23.55
Awesome Interiors 0.20 Retail Therapy 0.45 The Stylists 1.10
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
Viva Las Bravo 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
13.30 Young Billy Young 15.00 The Crook 17.00 Broken Angel
18.35 Thieves Like Us 20.35 Teenage Bonnie and Klepto Clyde
22.05 Wisdom 23.55 Getting it Right 1.35 Rikky and Pete 3.15 The
Scalphunters

TCM
19.00 The Outfit 20.40 Clash of the Titans 22.35 Captain Nemo
and the Underwater City 0.20 The Green Years 2.20 The Man Who
Laughs

HALLMARK
12.45 Hostage for a Day 14.15 Barbara Taylor Bradford's Voice of
the Heart 16.00 Touched By An Angel IIi 16.45 Picture Perfect
18.15 They Call Me Sirr 20.00 Law & Order Viii 20.45 My Own
Country 22.30 Amnesia 0.00 Law & Order Viii 0.45 Tidal Wave: No
Escape 2.15 My Own Country

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 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 Kitchen Takeover 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 Scooby Doo 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 De små
engleb¢rn 19.00 TV Avisen 19.25 AftenTour 2005 19.50 Beck –
Eneboeren 21.20 Gingerbread Man

SV1
13.30 Arlanda 14.00 Rapport 14.05 Djurgalen 14.35 Familjen And-
erson 15.00 Så såg vi sommaren då 15.15 Stödfamiljen 15.45
Rederiet 16.30 Karlsson 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 Tusenårsträdet 18.55 Blomsterspråk 19.00
Graven 20.00 United States of Afghanistan 21.00 Rapport 21.10
Drömmarnas tid 21.55 Karl för sin kilt 22.45 Sändning från SVT24

Þetta er áttundi þáttur af átján
og tíu keppendur eru eftir. 
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Þeir segja ekki farir sínar slétt-
ir hljómsveitarmeðlimirnir í
hipp hopp-sveitinni Forgotten
Lores sem sóttu plötusnúð sinn
á Keflavíkurflugvöll á föstu-
dagskvöld en á leiðinni til baka
voru þeir handteknir vegna
grunsemda um ólöglegan inn-
flutning á vopnum.

„Þegar við vorum að keyra
eftir Reykjanesbrautinni var
búið að setja upp vegartálma,“
segir Kristinn Helgi Sævarsson,
rappari úr hljómsveitinni. „Við
vorum rifnir út úr bílnum, skellt
á húdd bílsins og handjárnaðir,“
segir hann og fannst aðfarir lög-
reglunnar full harkalegar. Þeir
voru síðan  settir hver í sinn
lögreglubílinn og keyrðir til
Hafnafjarðar þar sem þeir voru
yfirheyrðir. „Við vorum látnir
strippa og það var fenginn leit-
arheimild hjá eiganda bílsins og

hann tekinn í gegn hátt og lágt.“ 
Að sögn Kristins Helga stóð

þetta yfir í einn og hálfan til tvo
tíma. „Þegar þetta var allt búið
og þeir fundu ekki neitt, enda
ekkert að finna, báðust þeir af-
sökunar á ónæðinu.“ Kristinn
segist ekki skilja hvaðan toll-
gæslan hafi haft sínar grun-
semdir. 

Ellisif Tinna Víðisdóttir, stað-
gengill sýslumanns á Keflavík-
urflugvelli, staðfestir að
drengirnir hafi verið handtekn-
ir. Aðgerðirnar hafi verið sam-
starfsverkefni lögreglunnar á
Keflavíkurflugvelli, Tollgæsl-
unnar og lögreglunnar í Hafnar-
firði. Ellisif Tinna sagði Toll-
gæsluna hafa mjög mikið svig-
rúm til að athafna sig ef grunur
vaknaði um ólöglegt athæfi. 

„Þessi ríka heimild er þar af
leiðandi líka mjög vandmeðfar-

in,“ segir hún. Tollgæslumenn
hafi í þessu tilviki haft heimild-
ir fyrir að eitthvað gæti hugsan-
lega verið í gangi og það væri
hlutverk þeirra að bregðast við
því.

Aðspurð hvort aðgerðirnar
hafi verið harkalegar segir hún
að þeir sem lent hafi í þessu
gæti fundist það. Hún minnir
engu síður á að ef grunurinn
hefði verið á rökum reistur væri
slíkt nauðsynlegt. „Mitt fólk fór
út í þetta verkefni á mjög fag-
mannlegan hátt og gerði allt
rétt,“ segir hún og bendir á að
þeir hafi verið stöðvaðir á besta
staðnum á Reykjanesbrautinni.
„Ef þessi grunur myndi vakna á
nýjan leik myndum við gera
þetta aftur. Þeir kæmust
kannski ekki svona langt út úr
flughöfninni.“

freyrgigja@frettabladid.is
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Ígær birti Fréttablaðið frétt um
ryskingar á tískusýningunni Iceland

Fashion Week. Snigillinn Guðmund-
ur Zebitz hafði í kjölfarið samband
við blaðið en öryggisgæslan á sýn-
ingunni var í höndum Sniglanna
sem eru ýmsu vanir í þessum efn-
um. Hann vildi koma því á framfæri
að Kolbrún Aðalsteinsdóttir, sem
hafði veg og vanda af
Iceland Fashion
Week, hafi ekki lent í
slagsmálum þó sést
hafi til hennar í rysk-
ingum. „Þetta var
þannig að stúlka í
mjög annarlegu
ástandi hljóp í
gegnum
tísku-
sýning-
arsvæð-
ið og sló til gest-
anna og í
lokin sló
hún til
Kolbrúnar
sem lét fjarlægja
hana. Þess vegna var
lögreglan kölluð til.“

Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson, oddviti

Sjálfstæðismanna í
borgarstjórn Reykjavík-
ur, mætti á laugardag-
inn eldress í viðtal til Ei-
ríks Jónssonar sem situr við hljóð-
nemann á Talstöðinni á laugardags-
morgnum. Eiríkur fékk Vilhjálm til
þess að viðurkenna það að hann
væri félagslega sinnaður en náði þó
ekki að sannfæra hann um að hann
væri í röngum
flokki. Vil-
hjálmur
ætlar,
eins og
allir vita,
að gefa
kost á
sér í efsta
sæti
framboðs-
lista Sjálf-
stæðismanna í
Reykjavík, og fer
ekki í grafgötur
með það að
hann býr yfir
mestri reynslu
starfandi borg-
arfulltrúa. Hann tók svo af öll tví-
mæli um að hann er tilbúinn til að
gera það sem þarf til að skyggja á
aðra frambjóðendur þegar hann tók
lagið fyrir Eirík og söng „Vert'ekki að
horfa svona alltaf á mig“ með mikl-
um bravúr í beinni útsendingu.

Lárétt: 1 fámáll, 6 hress, 7 hest, 8 í röð,
9 stórborg, 10 gufu, 12 gangur í klukku,
14 rödd, 15 komast, 16 sagnorð (sk.st.),
17 elskar, 18 mikill.
Lóðrétt: 1 viðfangsefni, 2 fugl, 3 sam-
hljóðar, 4 margarínið, 5 fugl, 9 bók, 11
fituskán, 13 flagg, 14 bakhluti – r, 17 ryk-
korn.
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Humar
1.290,-kr.kg
Ótrúlegt verð á fínum humri.

Ómar Örn Hauksson sem er best
þekktur fyrir að vera rappari í
hljómsveitinni Quarashi hefur nú
brugðið sér í annað gervi og gefið út
teiknimyndasögu. „Bókin er komin
út og það er ég sjálfur sem gef hana

út. Þetta er meira og
minna gert í höndun-
um,“ segir Ómar en
bókin fjallar um
strák sem heitir Óli
Píka og er með helj-
arinnar sköp á andlit-
inu á sér. „Hugmynd-
in kom frá þessu
orðatiltæki, „ég líka,
Óli píka,“ þá datt mér
allt í einu í hug strák-
ur með sköp í stað
andlits og fannst það

fyndið. Óli lendir í fullt af vandræð-
um í sambandi við þennan van-
skapnað sinn og fer meðal annars á
túr, fær krampa og upplifir megnið
af því sem kona fer í gegnum í sam-
bandi við þennan ákveðna hluta lík-
ama hennar,“ segir Ómar og tekur
fram að þær stelpur sem hafi lesið
sögurnar hafi haft mjög gaman af
þeim.

„Þetta höfðar eiginlega meira til
stelpna en stráka því þær sjá senni-
lega eitthvað í þessu sem þær kann-
ast við. Þetta eru samt frekar ógeðs-
legar sögur og alls ekkert fyrir
krakka.“

„Það tók mig svona tvo mánuði
að klára þetta. Aðalvinnan fór í að
binda sögurnar inn, það tók skelfi-
lega langan tíma en ég fékk hjálp

frá vinkonu minni. Bókin er um 26
síður og það er einn brandari á
hverri síðu.“ Myndasagan fæst í
Nexus og kostar venjuleg útgáfa
995 krónur en innbundin útgáfa
1500 krónur. ■

Höf›ar frekar til stelpna

ÓMAR ÖRN
HAUKSSON
Hann gefur nú
frá sér sína
fyrstu teikni-
myndasögu.

FORGOTTEN LORES Hluti sveitarinnar var handtekinn á Reykjanesbrautinni grunaður um ólöglegan innflutning á vopnum. Staðgengill
sýslumanns á Keflavíkurflugvelli segir tollgæsluna hafa fengið ábendingu um að eitthvað gæti verið í gangi. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

AÐ MÍNU SKAPI
ARNMUNUR ERNST TILVONANDI LEIKARI.

TÓNLISTIN Það er enginn einn tónlist-
armaður í uppáhaldi þessa dagana. Ég
hlusta á alla tónlist en fíla samt ekki
svona rosalega meginstraumstónlist
eins og er spiluð á Popptíví. Þeir flytj-
endur sem eru spilaðir þar eru bara
frægir því einhver ákvað að gera þá
fræga en ekki vegna tónlistarinnar. Mér
finnst kvikmyndatónlist oft mjög góð
því í hana er lagður mikill metnaður.
Svo stendur gamla góða rokkið alltaf
fyrir sínu. 

BÓKIN Ég les helst ævintýrabækur eins
og Hringadróttinssögu og Harry Potter.
Ég hef nú reyndar ekki lesið mikið
þessa dagana en ég fíla Harry Potter og
er stoltur af því. Ég kem pottþétt til
með að lesa nýju bókina. Svo þarf ég

auðvitað að lesa skólabækurnar. Maður
verður að reyna að hafa gaman að
þeim ef stefnan er sett á nám.

BÍÓMYNDIN Ég held að Sin City verði í
uppáhaldi þegar ég er búinn að sjá
hana. Ég get yfirleitt fundið á mér hvort
kvikmynd verði góðar eða ekki og ég
hef mjög góða tilfinningu fyrir henni.
Annars hef ég gaman að japönskum
anime-teiknimyndum.

BORGIN Í augnablikinu er New York í
algjöru uppáhaldi. Ég fór þangað í febr-
úar í fyrra og skemmti mér ótrúlega vel.
Þetta er alveg einstök borg. Ég gekk um
hana stanslaust í viku og sá eitthvað
nýtt á hverjum einasta degi. Svo er
verðlagið þar líka svo hagstætt.

BÚÐIN Ég mæli alveg sérstaklega
með Sælkerabúðinni á Suðurlands-
braut því þar er seld besta núðlusúpa
í heimi. Fiskbúðin Hafrún er líka frá-
bær því þar fæst alveg yndislegur
fiskur. Fötin kaupi ég svo helst í
Spútnik.

VERKEFNIÐ Ég er með vikuleg verkefni
á Sirkus þar sem ég er í Kvöldþættinu á
hverjum þriðjudegi. Kalli á þakinu er í
sumarfríi þessa dagana og kemur sterk-
ur inn í haust en núna er ég er að
vinna að þáttum fyrir Bændasamtökin.
Ég er svo að fara að hefja mína fyrstu
önn í menntaskóla en í framtíðinni
stefni ég hiklaust að því að verða leik-
ari. Það hefur nú eiginlega verið óum-
flýjanlegt frá fæðingu.

Harry Potter, Sin City og New York

...fær hljómsveitin Sigur Rós fyrir
að hafa heillað Dani upp úr
skónum á tónleikum sínum í
Kaupmannahöfn.

HRÓSIÐ

FORGOTTEN LORES: STÖÐVAÐIR Á REYKJANESBRAUTINNI

Grunaðir um vopnasmygl

FRÉTTAB
LAÐ

IÐ
/VALG

ARÐ

ÓLI PÍKA Ný
teiknimyndasaga
frá rapparanum
Ómari Erni Hauks-
syni fjallar um
drenginn Óla sem
er svo seinheppinn
að hafa fengið
sköp í stað andlits. 

»
 FA

S
T
U

R
 

» PUNKTUR

Lárétt:1þögull,6ern,7jó,8mn,9
róm,10eim,12tif, 14alt,15ná,16so,
17ann,18stór.
Lóðrétt:1þema,2örn,3gn,4ljóminn,
5lóm,9rit,11flot,13fána,14ass,17
ar.
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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

Vinur minn einn var mjög reiður
um daginn af því að löggan

hafði stoppað hann vegna umferðar-
lagabrots. Honum fannst að löggan
hefði átt að láta hann í friði en eltast
frekar við alvöru glæpamenn. Hann
var líka á því að löggur væru yfir-
leitt heimskir fautar og kontrólfrík.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem ég
heyri talað svona um lögguna og hef
meira að segja gert það sjálfur. Ég
hef líka tekið eftir því að umfjöllun
um lögguna í fjölmiðlum undanfarið
er búin að vera frekar neikvæð. Mér
finnst það mjög ósanngjarnt. 

ÉG ER LÖGGUSONUR og kynnt-
ist starfinu í gegnum pabba minn en
hann var lögregluþjónn í Reykjavík
í yfir 40 ár.
Ég veit að lögreglustarfið er eitt erf-
iðasta og hættulegasta starf á Ís-
landi og líka eitt það vanmetnasta.
Álagið er mikið. Löggan veit aldrei í
hverju hún lendir næst. Það getur
verið sjálfsmorð eða bílslys eða
hjónabandserjur. Lögreglumenn
koma að slysum og þurfa oft að
horfa uppá hræðilega hluti sem
flestir sleppa við að sjá, ofbeldi og
allar tegundir af mannlegri eymd.
Svo þurfa þeir, í ofanálag, líka oft að
þola dónaskap frá fólki að ógleymd-
um afskiptum af fullu fólki en fullt
fólk getur verið leiðinlegasta fólk
sem til er. 

LÖGGUR ERU EKKI heimskt fólk
og fautar, ekki frekar en kennarar
eða sjúkraliðar. Til að endast í lögg-
unni þarf maður að vera mjög vel
gefinn, hafa mikla hæfni í mannleg-
um samskiptum, geta hugsað hratt
og vera vakandi og æðrulaus. Lögga
þarf að vera sálfræðingur, dyravörð-
ur, prestur, uppalandi, þjónn og of-
urhetja og allt kannski á einum og
sama deginum. Af minni reynslu þá
eru löggur yfirleitt vandað og gott
fólk sem er að reyna að gera sitt
besta við erfiðar aðstæður. Og þó
þeir séu ekki alltaf gráupplagðir að
eyða miklum tíma og áhuga í okkar
hversdagslega líf. Lögregluþjónar
eru bara mannlegir og misjafnir
eins og aðrir. Okkur líkar ekki við
lögguna vegna þess að hún stoppar
okkur þegar við erum ábyrgðarlaus.
Og það særir stolt okkar og fyllir
okkur hroka. 

LÖGGAN ÞARF á virðingu okkar
og skilningi að halda til að sinna
starfi sínu sem er að miklum hluta
það að vernda okkur fyrir ábyrgðar-
leysi og frekju annarra og að reyna
að bjarga okkur þegar illa fer. 

jongnarr@frettabladid.is

JÓNS GNARR

BAKÞANKAR

Löggan


