
DRAGKEPPNI ÍSLANDS

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

VÍÐA DÁLÍTIL VÆTA Þurrt að mestu
suðvestan og vestan til, annars smáskúrir
eða súld á víð og dreif. Hiti 10-16 stig,
hlýjast suðvestan til.
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Stöðnun mitt í sköpun
Hvers vegna skyldu stjórnmálin sitja

eftir með svo nöturlega
áberandi hætti þegar
flest annað í þjóðfélag-

inu einkennist af vax-
andi þekkingu á veröld-

inni, aukinni fag-
mennsku og skapandi
samkeppni?

Í DAG 16

Tekur myndir af gæludýrum
Inger Helene Bóasson ljósmyndari
býður upp á þá þjónustu að taka
myndir af gæludýrum. Hún
segir að Íslendingar sýni áhuga
en séu enn sem komið er
feimnir við að
koma með
dýrin sín í
myndatöku.

TILVERAN  12

Formsatriði hjá Liverpool
Evrópumeistarar Liverpool eru
komnir í þriðju umferð forkeppni
Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu
í gær eftir auðveldan sigur á Kaunas
frá Litháen á
Anfield í
gærkvöldi. Þá
munaði nánast
engu að Celtic
tækist að skrá sig
í sögubækurnar.
ÍÞRÓTTIR 24

BÚI BENDTSEN

Í MIÐJU BLAÐSINS

● heilsa ● börn ● ferðir
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SÉRBLAÐ FYLGIR

Nýtt viðskiptablað

með Fréttablaðinu

alla miðvikudaga

Sögurnar • Tölurnar • Fólkið 

Fjórtán innbrot um verslunarmannahelgina:

Innbrotsfljófur ná›ist á hlaupum

Gervineglur, háir hælar
og vel greitt hár
Bæði kynin keppa

LÖGREGLUMÁL Fjórtán innbrot voru
tilkynnt til lögreglunnar í Reykja-
vík um og eftir verslunarmanna-
helgina, það er frá föstudags-
morgni til hádegis í gær, að sögn
Harðar Jóhannessonar, yfirlög-
regluþjóns í Reykjavík. Brotist
var inn í sjö bíla og sjö íbúðarhús. 

Í sumum tilvikum höfðu
þjófarnir lítið sem ekkert upp úr
krafsinu, en í öðrum komu þeir
höndum yfir ýmis verðmæti. Ár-
vökulir vegfarendur sáu til eins
innbrotsþjófsins á ferð á laugar-
dagsmorgun þar sem hann var að
rogast með þýfi út úr húsi. Þeir

gerðu lögreglunni þegar viðvart
og náðist maðurinn á hlaupum.

Hann hafði tekið til meira sem
hann hugðist stela inni í húsinu
þegar hann var tekinn með fyrsta
farm.

Þjófarnir virtust helst vera á
höttunum eftir tölvum, myndavél-
um og símum. Stærsti þjófnaður-
inn var í íbúðarhúsnæði þar sem
meðal annars var stolið ferðatölvu
og stafrænum myndavélum. Inn-
brotin voru framin í ýmsum
hverfum borgarinnar.

Á sama tímabili í fyrra voru
fimmtán innbrot í hús og bíla
kærð til lögreglunnar í Reykjavík.

-jss

Kelduhverfi loga›i 
í eldglæringum
Eldingar ollu rafmagns-, útvarps- og sjónvarpstruflunum á Nor›urlandi.
Oddvitinn í Kelduneshreppi segir skepnur hafa hræ›st, hestar hlaupi› um tún
og hunda for›a› sér í hús. Eldingu laust ni›ur í rafmagnslínu.

ÞRUMUVEÐUR Óvenjumikið þrumu-
veður gekk yfir Norðurland í gær
og fylgdu því miklar eldglæringar
og úrhelli á afmörkuðum svæðum.
Helgi Viðar Björnsson, verkstjóri
hjá Rafmagnsveitum ríkins á
Kópaskeri, segir að rafmagn hafi
farið af öllum bæjum í Keldu-
hverfi og Öxarfirði í rúma klukku-
stund þar sem eldingu laust niður
í rafmagnslínu. Íbúar Kópaskers,
Raufarhafnar og Þórshafnar urðu
rafmagnslausir í um fimmtán
mínútur af völdum eldingar sem
sló niður í aðveitustöð á Kópa-
skeri.

Útsendingar beggja rása Út-
varpsins duttu út í Kelduhverfi í
rúmar þrjár klukkustundir og út-
sendingar Stöðvar 2 náðust ekki
frá klukkan 15 og fram á kvöld.

Katrín Eymundsdóttir, oddviti í
Kelduneshreppi, segir að Keldu-
hverfi hafi bókstaflega logað í eld-
glæringum upp úr klukkan 15 og
þrumurnar hafi verið mjög kröft-
ugar. „Skepnur hræddust; hestar
hlupu um tún og hundar forðuðu
sér í hús. Á tímabili varð mér
sjálfri ekki um sel og svo var ef-
laust einnig um fleiri íbúa Keldu-
hverfis. Mér er ekki kunnugt um
tjón af völdum eldinganna en
sumar komu mjög nærri húsum
og sjálf heyrði ég hvissið í þeim
þegar þær komu niður,“ segir
Katrín.

Sjálfvirkt eldingamælikerfi í
eigu Breta, sem staðsett er á Ís-
landi, nam á fjögurra klukku-
stunda tímabili í gær, frá um
klukkan 14 og til klukkan 18, hátt í
70 eldingar; flestar á Norðurlandi
en einnig nokkrar á Vestfjörðum.
Þórður Arason, jarðeðlisfræðing-
ur og einn helsti sérfræðingur
landsins um eldingar, segir óvana-
legt að svo margar eldingar
mælist á Íslandi á jafn stuttum
tíma og eins sé fremur fátítt að
eldingar valdi rafmagnstruflun-
um á Norðurlandi. „Það er hins
vegar ekki óalgengt að eldingar
valdi rafmagnstruflunum á Suður-
og Suðausturlandi,“ segir Þórður.

Einar Sveinbjörnsson veður-
fræðingur segir að rekja megi
eldingarnar til óstöðugs lofts þar
sem frekar kalt loft var í háloftun-
um á sama tíma og loft nær jörðu

var mun hlýrra. „Loftið byltist um
og háreistir skúraklakkar mynd-
uðust eins og oft gerist á megin-
landi Evrópu að sumarlagi,“ segir
Einar. kk@frettabladid.is

Sameining fjármálafyrirtækja:

Milljör›um
stokka› upp
VIÐSKIPTI Landsbankinn fær greidda
sautján milljarða króna í reiðufé við
uppstokkun Burðaráss, sem kynnt
var í gær. Jafnframt tekur bankinn
yfir eignarhluti Burðaráss í sænska
fjárfestingarbankanum Carnegie,
Marel og fleiri félögum. Samtals
renna eignir að markaðsvirði fjöru-
tíu milljarðar króna inn í Lands-
bankann. Í staðinn eignast hluthafar
Burðaráss nítján prósent í bankan-
um.

Straumur Fjárfestingarbanki
tekur yfir rekstur Burðaráss og
eignir að verðmæti 57 milljarðar
króna við sameininguna. Forstjórar
félaganna sögðu í gær þetta efla
getu félaganna til að ráðast í stórar
fjárfestingar. -bg / Sjá í Markaðnum

▲
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Tónlistin er huglei›sla

INNBROT Í HÖFUÐBORGINNI Fjórtán inn-
brot voru kærð til lögreglunnar í Reykjavík
um og eftir verslunarmannahelgina.

RAFMAGNSBILUN Helgi Viðar Björnsson, starfsmaður RARIK á Kópaskeri, skiptir um
öryggi á rafmagnslínu við Keldunes í Kelduhverfi.
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Flugslys í Toronto:

Farflegaflota
brotlenti
KANADA Flugvél frá Air France brot-
lenti á þjóðvegi nærri Toronto í
Kanada í gærkvöldi eftir að hafa
hlekkst á í lendingu. Samkvæmt
fréttaskeytum í gærkvöld komust
allir farþegarnir lífs af. Kanadíska
fréttastofan CP sagði 243 hafa verið
í vélinni. Skrokkur vélarinnar
brotnaði í tvennt utan við þjóðveg-
inn og eldur kom upp í henni. 

Tildrög slyssins voru ekki ljós í
gærkvöldi en farþegar sögðu vélina
hafa orðið fyrir eldingu. Þrumu-
veður var á þessum slóðum í gær. 

Nokkrir farþegar og flugstjóri
vélarinnar voru fluttir á sjúkrahús
en ekki lá fyrir hve alvarleg meiðsl-
in voru. - grs

ELDUR KVIKNAÐI Í FLUGVÉLINNI Skrokkur
vélarinnar brotnaði í tvennt við lendinguna.
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SKAFTÁRHLAUP Hlaupið í Skaftá
náði hámarki í gærmorgun en
þá mældist rennslið við
Sveinstind 720 rúmmetrar á
sekúndu.

Að sögn Sverris Óskars Elef-
sen hjá Vatnamælingum Orku-
stofnunar er því hlaupið orðið
álíka hlaupunum 2000 og 2002
en mun stærra og meira en síð-
asta hlaup, sem var 2003.

Rennsli Skaftár við Kirkju-
bæjarklaustur mældist rúmlega
114 rúmmetrar á sekúndu í gær-
morgun en um miðjan dag náði

það svo hámarki. Við Kirkju-
bæjarklaustur hefur áin kvísl-
ast og er því öllu minni en við
Sveinstind.

Ekki hefur ennþá gefist færi
á að fljúga yfir Vatnajökul til að
sjá úr hvorum katlinum hlaupið
kemur og liggur það því á huldu
að sögn Sverris Óskars.

Oddsteinn Kristjánsson,
bóndi í Hvammi, segir að áin
hafi verið tilkomumest við tún-
fótinn hjá sér um hádegi í gær
en talsvert hafi dregið úr hlaup-
inu seinnipartinn. Hann segir þó

að þetta sé með minni hlaupum
og segir þau fara minnkandi þó
þetta hlaup skáki því síðasta.

„Áður fór hún alltaf yfir veginn
en hún hefur það ekki af leng-
ur,“ segir Oddsteinn. - jse

SVEITARSTJÓRNARMÁL Viðræðunefnd
R-listaflokkanna kemur ekki
saman í þessari viku eins og
fyrirhugað var. Viðmælendur
Fréttablaðsins í viðræðunefnd-
inni segja að sumarleyfi og fjar-
vera einstakra nefndarmanna
komi í veg fyrir að fundur geti
verið haldinn en búast má við að
nefndin komi saman á þriðjudag-
inn í næstu viku til að ræða
framtíð R-listans.

Forystumenn í viðræðunefnd-
inni lýstu því yfir í Fréttablaðinu
um þarsíðustu helgi að framtíð
R-listans myndi skýrast um og
eftir verslunarmannahelgina
enda þyldi samstarfið ekki frek-
ari bið þar sem hefja þyrfti kosn-
ingaundirbúning flokkanna ef
ekkert yrði af samstarfi R-lista-
flokkanna.

Viðmælendur Fréttablaðsins í
viðræðunefndinni telja að næsti
fundur geti ráðið miklu en verði

ekki endilega sá síðasti. Enginn
flokkanna þriggja þori að slíta
viðræðunum enn sem komið er
og allt kapp sé lagt á að reyna að

koma listanum saman, ekki síst í
kjölfar síðustu kannana sem sýni
meirihluta Sjálfstæðisflokks í
borginni.                              -hb

Hafa meiri trú á
Gísla Marteini
Samkvæmt könnun Gallup telja 37 prósent Reykvíkinga a› Gísli Marteinn
Baldursson sé líklegastur til a› lei›a sjálfstæ›ismenn til sigurs í borginni. Um
30 prósent telja Vilhjálm fi. Vilhjálmsson líklegastan.

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR Sam-
kvæmt nýrri viðhorfskönnun
Gallup telja tæp 37 prósent borg-
arbúa Gísla Martein Baldursson
líklegastan til að leiða lista sjálf-

stæðismanna til sigurs í næstu
borgars t jórnarkosn ingum.
Næstur kemur Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson með tæp 30 prósent.
Auk þeirra mátti velja um Guð-
laug Þór Þórðarson, Hönnu
Birnu Kristjánsdóttir og Júlíus
Vífil Ingvarsson, en 29 prósent
aðspurðra töldu eitthvert þeirra
sigurstranglegast.

Í annari spurningu var aðeins
spurt um þá tvo og hlaut Gísli
53,6 prósent en Vilhjálmur 46,4.
Marktækur munur var á afstöðu
kynjanna: Gísli naut fylgis 51
prósents karla og 56 prósenta
kvenna en Vilhjálmur 49 pró-
senta karla og 44 prósenta
kvenna. Einar Örn Ólafsson, tals-

maður aðstandenda könnunar-
innar, segir að ekki hafi verið
marktækur munur milli þeirra
þegar tekið var tillit til aldurs
eða hverfa. 

„Ég er auðvitað mjög þakklát-
ur fyrir þetta traust,“ segir Gísli
Marteinn. „Ég met það auðvitað
mikils að Reykvíkingar skuli
hafa trú á mér, sérstaklega þar
sem ég er ekki búinn að lýsa yfir
framboði í eitt né neitt. Mér
finnst þetta líka hátt
hlutfall miðað við að
fólk þekkir mig að-
allega af öðrum
störfum en stjórn-
málum, þótt vissu-
lega sé ég bú-
inn að vinna
í þeim um
n o k k u r t
árabil.“

G í s l i

Marteinn segist ekki ætla að
gera það upp við sig strax hvaða
sæti hann sækist eftir en hann
segir engan hafa haft samráð við
sig um gerð þessarar könnunar.

„Ég er mjög þakklátur fyrir
þann stuðning sem þessi við-
horfskönnun sýnir,“ segir Vil-
hjálmur um útkomuna. „Á hinn
bóginn er erfitt að lesa ákveðnar
niðurstöður úr þessari könnun
þar sem ekki er sérstaklega get-
ið um afstöðu sjálfstæðis-
manna.“ Hann segist vera harðá-
kveðinn í að gefa kost á sér í
fyrsta sætið í prófkjörinu og
bendir á að fylgi flokksins hafi
undir hans forystu farið úr fjöru-
tíu prósentum í hátt í fimmtíu
prósent.                 grs@frettabladid.is

Tyrkneskur ferðamannabær:

Níu slasast í
sprengingu
ANKARA, AP Níu slösuðust í gær þeg-
ar tvær sprengingar urðu í ruslaföt-
um í tyrkneska bænum Antalya,
sem er vinsæll ferðamannastaður
við strönd Miðjarðarhafsins. Lög-
reglan gat í gær ekki staðfest hvort
sprengingarnar hefðu orðið vegna
sprengja eða hvort einhvers konar
loftþrýstihylki hefði sprungið í hit-
anum.

Fyrri sprengingin varð um hálf
þrjú að staðartíma, þegar verið var
að tæma ruslafötu. Seinni spreng-
ingunni varð tíu mínútum síðar.

Kúrdar, íslamskir öfgahópar og
vinstrisinnaðir öfgamenn hafa að
undanförnu staðið fyrir sprenging-
um á ferðamannastöðum í Tyrk-
landi. ■

Lík níu barna í Þýskalandi:

Mó›irin gefur
sig fram
FRANKFURT, AP Kona sem grunuð er
um að hafa myrt níu nýfædd börn
hefur staðfest að þetta hafi verið
börn hennar. Hún segist ekki muna
hvernig þau dóu. 

Konan, sem er 39 ára og hefur
einungis verið nafngreind sem
Sabine H., var handtekin á sunnu-
dag. Hún er grunuð um manndráp
eftir að lögregla fann lík níu barna í
blómapottum í þorpi nálægt landa-
mærum Póllands. Talið er að börnin
hafi fæðst á árunum 1988 til 1999.

Annette Bargenda, saksóknari í
málinu, sagði í gær að konan segðist
ekki muna hvernig börnin létust,
þar sem hún hefði drukkið mikið á
þessum tíma. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÖLVUÐ Á HRINGBRAUT Kona á
fimmtugsaldri var tekin á Hring-
braut um þrjúleytið í gær grunuð
um ölvun við akstur. Hún var
flutt á næstu lögreglustöð til
sýnatöku.

TONY BLAIR John Burton segir Blair ætla
að hætta á þingi.

Kjörtímabil Tonys Blair:

Hættir á flingi
LONDON, BBC Þetta er síðasta kjör-
tímabil Tonys Blair, ekki einungis
sem forsætisráðherra heldur
einnig sem þingmanns. Þetta er
haft eftir John Burton, einum
helsta vini og stuðningsmanni
Blairs. Blair hefur þegar sagt að
hann verði ekki forsætisráðherra
á næsta kjörtímabili, sigri Verka-
mannaflokkurinn aftur. 

Miklar vangaveltur hafa verið
uppi um hvað Blair taki sér fyrir
hendur og hafa störf innan Evr-
ópusambandsins eða Sameinuðu
þjóðanna helst verið nefnd. ■

SPURNING DAGSINS
Hreimur, ertu sleginn?

„Sleginn... og sterkari fyrir vikið.“

Hreimir Heimisson söngvari lenti í Árna Johnsen,
sem sló til hans á sviðinu á Þjóðhátíð í Eyjum.

Hvert eftirtalinna telur þú líklegast til að velta R-listanum úr sessi og leiða Sjálf-
stæðisflokkinn til sigurs í næstu borgarstjórnarkosningum í Reykjavík?

Fjöldi Hlutfall% Vikmörk%
Gísla Martein Baldursson 113 36,9 5,4
Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson 91 29,7 5,1
Guðlaug Þór Þórðarson 41 13,4 3,8
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur 39 12,7 3,7
Júlíus Vífil Ingvarsson 22 7,2 2,9
Ekkert ofangreindra 183 29,1
Tóku ekki afstöðu 140 22,3
Fjöldi svarenda 629 100 

Hvorn telur þú líklegri til að velta R-listanum úr sessi og leiða Sjálfstæðisflokkinn
til sigurs í næstu borgarstjórnarkosningum í Reykjavík?

Fjöldi Hlutfall% Vikmörk
Gísla Martein Baldursson 218 53,6 4,8
Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson 189 46,4 4,8
Fjöldi svarenda 629

SKAFTÁRHLAUP Veldi Skaftár var hvað mest í gærmorgun en svo dró úr því síðdegis.
Hlaupið nú er svipað og það var árin 2000 og 2002.
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Skaftárhlaupið er í rénun:

Hlaupi› ná›i há-
marki vi› Sveinstind

VIÐRÆÐUNEFND R-LISTAFLOKKANNA Engin niðurstaða hefur fengist. Talið er að næsti
fundur geti ráðið miklu framtíð R-listans. 

Engin niðurstaða komin í viðræðurnar um framtíð R-listans:

Fyrirhugu›um fundi fresta›

LÖGREGLUFRÉTTIR
BÍLVELTA Á FLJÓTSHEIÐINNI Bifreið
valt á þjóðveginum um Fljótsheiði
á þriðjudagsmorgun en lögreglan á
Húsavík fékk tilkynningu um at-
vikið um hálfáttaleytið. Bifreiðin
skemmdist mikið og er jafnvel
ónýt en bílstjórinn, sem var einn í
bílnum, slapp með skrámur. 

17 ÁRA Á 155 Sautján ára gamall
piltur var mældur á 155 kíló-
metra hraða á Reykjanesbraut í
fyrrinótt, nærri Smáralind. Hann
var einn í bílnum og hélt áfram
ferð sinni.

MEÐ FÍKNIEFNI Í BANKASTRÆTI
Lögregla fann í gærkvöld lítið
magn af fíkniefnum á manni sem
var á gangi upp Bankastræti.
Voru þau gerð upptæk, en maður-
inn hélt áfram för sinni þótt hann
virtist ölvaður.





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

63,98 64,28

113,39 113,95

78,17 78,61

10,476 10,538

9,959 10,959

8,341 8,389

0,5738 0,5772

93,39 94,95

GENGI GJALDMIÐLA 02.08.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

109,3156
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Erilsamt hjá lögreglunni í Reykjavík um helgina:

Átján fíkniefnamál í borginni
LÖGREGLUMÁL Átján fíkniefnamál
komu til kasta lögreglunnar í
Reykjavík um nýliðna verslunar-
mannahelgi.

„Þarna var um að ræða fólk á
götunni, á skemmtistöðum og í
heimahúsum,“ sagði Hörður Jó-
hannesson, yfirlögregluþjónn í
Reykjavík, sem sagði fjölda mála
af þessum toga óvenjumikinn á
ekki lengri tíma.

Stór hluti þeirra fíkniefna sem
lögreglan haldlagði var kannabis-
efni, en einnig aðrar tegundir fíkni-
efna. Flestir sem komu við sögu í
málunum voru um tvítugt, en
einnig var um eldra fólk að ræða.

Hörður sagði að þennan fjölda

mála á fjórum sólarhringum mætti
að hluta til rekja til þess að lögregl-
an hefði verið mikið á ferðinni um
verslunarmannahelgina, bæði í
miðborginni og úti í hverfunum.
Hins vegar færi fíkniefnamálum
sem kæmu til kasta lögreglu held-
ur fjölgandi á milli ára. 

Mikill erill var hjá lögreglunni í
Reykjavík um helgina, af þessum
sökum og öðrum, þótt fjöldi borg-
arbúa hafi sótt útihátíðir víðs
vegar um land.         -jss

HOUSTON, AP Geimfararnir í geim-
ferjunni Discovery undirbjuggu í
gær sögulegan viðgerðarleiðangur
sem fer fram í dag. Stephen Robin-
son, einn geimfaranna, fer undir
geimferjuna til viðgerða, en slíkt
hefur ekki verið gert áður. Reyna á
að fjarlægja stykki sem skaga
framan úr hitahlíf á ferjunni. Ef
stykkin verða ekki fjarlægð segja
sérfræðingar NASA að mikil hætta
sé á ofhitnun þegar geimferjan
kemur aftur inn í lofthjúp jarðar.
Slík ofhitnun gæti leitt til þess að
Discovery spryngi í loft upp, líkt og
geimferjan Columbia gerði.

Robinson verður komið fyrir á
tæplega átján metra armi sem fé-
lagar hans stjórna innan úr geim-
ferjunni og færa þannig Robinson
að þeim stað undir geimferjunni
sem þarf að laga. Þar reynir hann
að losa þau stykki sem standa út úr
með handafli. Ef það virkar ekki
þarf hann að nota sög sem búin var
til í geimstöðinni til að saga stykkin
af. Sögin var búin til úr sagarblaði,
einangrunarlímbandi, frönskum
rennilás og öðrum hlutum sem voru
til taks í geimstöðinni. Á blaða-
mannafundi í gær sagði Robinson
að þetta væri mjög vandmeðfarið
verkefni, en hann treysti sér til að
leysa það. 

Ef þessar aðferðir virka ekki
verða væntanlega aðrar tilraunir til
viðgerða gerðar á fimmtudag eða
föstudag.

Hlé var gert á undirbúningi leið-
angursins til að ræða við George W.
Bush, forseta Bandaríkjanna, í
síma. Þar þakkaði Bush geimförun-
um fyrir að taka áhættu í þágu
rannsókna. „Augljóslega, þegar þið
undirbúið að snúa aftur, biðja
margir Bandaríkjamenn fyrir

öruggri heimkomu ykkar,“ bætti
Bush við.

Eileen Collins, sem fer fyrir
áhöfn Discovery, svaraði því til að
hún og áhöfnin öll tryði sterklega á
geimleiðangra og rannsóknir á því
hvað væri að finna í geimnum: „Þau

skref sem við tökum nú eru því
þess virði og við viljum að allir viti
það“.

Discovery verður við geimstöð-
ina fram á laugardag og áætlað er
að geimferjan snúi aftur til jarðar á
mánudag. svanborg@frettabladid.is

UM BORÐ Skipherra farþegaskipsins
óskaði eftir því að æfing yrði haldin.

Æfing í Sundahöfn:

Sprengja í
farflegaskipi
ÖRYGGISMÁL Sprengjuæfing var
haldin um borð í farþegaskipingu
Seven Seas Navigator þegar það
lá inni í Sundahöfn. Landhelgis-
gæslan og Siglingastofnun tóku
þátt í æfingunni ásamt áhöfn
skipsins.

Æfingin hófst á því að tilkynnt
var um sprengjuhótun. Voru
sprengjusérfræðingar Landhelg-
isgæslunnar fluttir með þyrlu um
borð í skipið, þar sem þeir eyddu
sprengjunni.

Ætlunin er að skipuleggja fleiri
slíkar æfingar í framtíðinni. - grs

VEÐRIÐ Í DAG

Flug frá Eyjum:

500 töf›ust
vegna ve›urs
SAMGÖNGUR Tæplega 500 manns
sem áttu flug til Bakka urðu
strandaglópar í Vestmannaeyj-
um á mánudag vegna veðurs, en
flug hófst á ný um sexleytið á
þriðjudagsmorgun. Búið var að
flytja þá alla frá Eyjum um
þrjúleytið í gær.

Minni röskun varð á flugi til
Reykjavíkur en flug lá niðri um
tíma og þurftu fimmtíu að bíða
fram á þriðjudag eftir flugi.
Hundrað manns þáðu gistingu í
íþróttamiðstöðinni í Eyjum og
einnig var fjöldi fólks í flugstöð-
inni yfir nóttina.

- rsg

HÖRÐUR JÓHANNESSON 
Lögreglan í Reykjavík var mikið á ferðinni
um verslunarmannahelgina, bæði í mið-

borgini og úti í hverfunum.

SKEMMDIR Á DISCOVERY Líkt og með geimferjunni Columbia hefur frauðbútur sem féll af
öðrum eldsneytistanki Discovery valdið skemmdum sem geta leitt til þess að geimferjan
springi þegar hún snýr aftur inn í lofthjúp jarðar.

Reyna einstaka
vi›ger› á Discovery
Gera á tilraun til fless a› laga skemmdir sem ur›u flegar geimferjunni Discovery
var skoti› upp. Aldrei á›ur hefur geimfari veri› sendur undir geimferju á fer›.

Kvennalisti stofnaður:

Áhersla á fjöl-
skyldumál
STOKKHÓLMUR Sænsku kvenna-
samtökin Feministiskt Initativ
íhuga að stofan kvennalista og
bjóða fram í næstu kosningum,
að því er fram kemur á vefsíðu
Sænska Dagblaðsins. Ákveðið
verður hvort stofna eigi sér-
stakan stjórnmálaflokk á árs-
fundi kvennasamtakanna í
næsta mánuði. 

Á meðal stefnumála flokksins
verða kröfur um sex tíma vinnu-
dag og einstaklingsbundinn rétt-
ur foreldra til að ráðstafa fæð-
ingarorlofi sínu.

Ein af þeim sem leiða undir-
búningshóp fyrir stofnun stjórn-
málaflokksins er Gudrun
Schyman, fyrrum leiðtogi
vinstrimanna í Svíþjóð.

Hún segir marga sænska
kjósendur leggja áherslu á fjöl-
skyldumál. ■

Landamæradeilur í Írak:

Saka Kúvæta
um olíustuld
BAGDAD, AP Íraskir þingmenn
ásökuðu Kúvæta í gær um að
stela olíu Íraka og ræna af þeim
landsvæði.

Ásökunin, sem er svipuð
þeim sem Saddam Hussein not-
aði til að réttlæta innrásina í
Kúvæt 2. ágúst 1990, kom í kjöl-
far nokkurra minniháttar átaka
við landamæri Kúvæts og Íraks.
Sendinefnd Íraka fer til Kúvæts
í dag til að ræða um ástand mála
og segja báðir aðilar að vilji sé
til að leysa deiluna á friðsamleg-
an hátt.

Jawad al-Maliki, formaður
öryggis- og varnarmálanefndar
íraska þingsins, sagði í gær að
Kúvætar væru að koma fyrir lá-
réttum olíudælum allt að kíló-
metra innan við landamæri
Íraks. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÓK HÓPBIFREIÐ ÖLVAÐUR Töluvert
var um ölvunarakstur á mánudag.
Lögreglan á Húsavík stöðvaði öku-
mann hópbifreiðar með tíu farþega
fyrir ölvunarakstur. Ökumaðurinn
var íslenskur en í bílnum voru níu
erlendir ferðamenn. Lögreglan í
Borgarnesi stöðvaði ökumann sem
var að koma af útihátíð fyrir ölvun-
arakstur, einn var tekinn í Nes-
kaupstað og lögreglan í Stykkis-
hólmi tók alls sjö manns fyrir ölv-
unarakstur um helgina. Einnig var
mikið um hraðakstur á mánudag.





BJÖRGUN Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar sótti í fyrrinótt fjóra menn í
skútuna Svölu ISL 1840, sem bilað
hafði um hundrað sjómílur suð-
austur af landinu. 

Bóma sem heldur stórsegli
hafði brotnað og sigldi skútan með
vélarafli en var orðin olíulítil
þegar áhöfn afréð að kalla á að-
stoð Landhelgisgæslunnar klukk-

an tíu að kvöldi mánudags. Þyrlan
TF-LIF var komin að skútunni
klukkan 1:20 og um tvöleytið var
búið að hífa fjórmenningana upp í
þyrluna. Að því loknu var skútan
skilin eftir á reki.

Tryggingafélagið Sjóvá-
Almennar, sem greiðir björgunar-
kostnað, samdi síðdegis í gær við
Slysavarnafélagið Landsbjörg um
að hún sendi björgunarskipið Haf-
björgu frá Neskaupstað til að leita
skútunnar og lagði skipið af stað
síðdegis í gær. Jón Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Landsbjargar,
segist nokkuð bjartsýnn á að skút-
an finnist fljótlega en þó megi bú-
ast við því að upp undir tvo sólar-
hringa taki að koma henni í höfn.

Þeir eigendur bátsins sem
Fréttablaðið náði tali af eiga ekki
von á því að skútan verði fyrir
frekara tjóni þar sem hana rekur í
norðaustur með rekakkeri í eftir-
dragi þar sem vel var frá henni
gengið.

„Vissulega verður maður
óöruggur þegar tækin virka ekki
eins og þau eiga að gera og maður
er staddur í haugasjó úti á regin-
hafi,“ segir Jón Víkingur Hálfdán-
arson, sem var um borð í skútunni
og er einn eigenda hennar. Engum
varð meint af sjóvolkinu en mönn-
um var talsvert brugðið, að sögn
Jóns Víkings.

Hann segir að veðurupplýsing-
ar frá Færeyjum hafi verið
óábyggilegar og það hafi gert
skipverjum erfitt fyrir að meta
aðstæður þegar olían var af skorn-
um skammti.

Svala lagði í Færeyjaför sína 22.
júlí síðastliðinn en þá með aðra
áhöfn. Byrjaði sú ferð brösulega
þar sem gír skútunnar bilaði og ekki
fékkst viðgerð í Vestmannaeyjum
eins og vonast var eftir. Var þá
ákveðið að sigla til Færeyja þrátt
fyrir bilunina. Tókst sú ferð vel og
var gert við gírinn þar í landi.

jse@frettabladid.is
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Nýtt starfsfyrirkomulag strætisvagnabílstjóra:

Ósáttir vagnstjórar segja upp
SAMGÖNGUR Dæmi eru um að
strætisvagnabílstjórar hafi hætt
störfum vegna óánægju með breyt-
ingar á starfsfyrirkomulagi sam-
fara nýju leiðakerfi, að sögn Ás-
geirs Eiríkssonar, framkvæmda-
stjóra Strætó bs.

Aukaferðir stofnleiða á álags-
tímum sem gert er ráð fyrir í nýja
leiðakerfinu hafa verið felldar
niður í þessari viku vegna mann-
eklu. Vonir standa þó til að ekið
verði samkvæmt nýja leiðakerfinu
frá byrjun næstu viku, að sögn Ás-
geirs.

„Okkur tókst ekki að ráða nógu
marga í afleysingar, auk þess sem
menn hafa hætt hér og haldið til

starfa annars staðar,“ segir Ásgeir.
„Nýja leiðakerfið kallar einnig á
eilitla fjölgun stöðugilda sem okkur
hefur ekki tekist að mæta.“

Forsvarsmönnum Strætós hefur
borist nokkur fjöldi athugasemda
við nýja leiðakerfið. Stjórn fyrir-
tækisins tekur afstöðu til þessara
erinda á fundi sínum á föstudag.
„Málin verða skoðuð í heild sinni og
síðan verður tekin afstaða til þess
hvort og þá hverju breyta eigi,“
segir Ásgeir. - ht

FASTEIGNASALA Seyðisfjarðarbær
hefur ákveðið að selja eignar-
haldsfélaginu Kass ehf. fjórtán
íbúðir í eigu sveitarfélagsins á
samtals 75,4 milljónir króna.
Tryggvi Harðarson, bæjarstjóri
á Seyðisfirði, segir að Kass
muni endurleigja íbúðirnar og
segist Tryggvi þokkalega sáttur
við verðið sem fékkst fyrir eign-
irnar.

Ævar Dungal, sölustjóri fast-
eignasölunnar Dómuss á Egils-
stöðum, segist vera búinn að
selja á þriðja tug eigna á Seyðis-
firði í ár og það sé mikil breyt-
ing frá fyrri árum þegar lítil
hreyfing var á fasteignamark-
aðinum á Seyðisfirði. „Fast-
eignaverð á Seyðisfirði er tölu-
vert lægra en á Egilsstöðum og
flestar eignir á Seyðisfirði sem
ég hef verið með til sölu hafa
selst fljótt og vel. Nær allir

kaupendurnir eru búsettir utan
Seyðisfjarðar og í flestum til-
fellum er um að ræða fólk sem

er að kaupa sumarhús eða fjár-
festa sem ætla að nýta eignirnar
á ýmsan máta,“ segir Ævar. - kk

Verslunarmannahelgin:

Engin nau›gun
veri› tilkynnt
VERSLUNARMANNAHELGIN Enginn
hefur leitað til Stígamóta og Neyð-
armóttöku vegna nauðgunarmála
eftir helgina. 

Guðrún Jónsdóttir hjá Stígamót-
um segir svipað hafa gerst í fyrra
en þá leituðu tíu konur til samtak-
anna síðar á árinu vegna nauðgana
sem tengdust útihátíðum um versl-
unarmannahelgi.

„Við skulum vona að engin brot
hafi verið framin en það er því
miður ekki útséð um það ennþá.
Við hvetjum konur til að leita sér
hjálpar ef þeim líður illa, það er
mjög mikilvægt að þær fái hjálp,“
segir Guðrún og tók Eyrún B. Jóns-
dóttir, umsjónarhjúkrunarfræðing-
ur á Neyðarmóttökunni í sama
streng. -rsg

Hræringar í viðskiptalífinu:

Frá Bur›arási
til TM Software
VIÐSKIPTI Friðrik
Jóhannsson, frá-
farandi forstjóri
Burðaráss, hefur
keypt meirihluta
í upplýsinga-
tæknifyrirtæk-
inu TM Software.
Kaupverðið er
ekki gefið upp en
þeir sem selja
eru Burðarás,
sem átti 41 pró-
sent, og Straumur Fjárfestingar-
banki, sem átti 11 prósent. 

Friðrik segist hlakka til að
koma að rekstri TM Software
sem einn af eigendum eftir að
hafa verið stjórnandi í fyrirtækj-
um síðustu sautján árin. At-
burðarásin hafi verið hröð en
andrúmsloftið jákvætt. Fjögur
hundruð manns vinni hjá fyrir-
tækinu, það velti fjórum millj-
örðum króna á ári og hafi vaxið
mjög. Gert sé ráð fyrir frekari
vexti erlendis.                         - bg

Hraðakstur útlendinga:

Sta›grei›a
sektirnar
UMFERÐARMÁL Lögregla víða um
land segir að íslenskir ökumenn
hafi heldur hægt á sér frá því
herferðin gegn hraðakstri hófst.
Útlendir ökumenn virðast hins
vegar ekki eins vel með á nótun-
um og er svo komið að sums
staðar eru þeir meirihluti þeirra
sem sektaðir eru. 

Þar sem ekki er talið á það
hættandi að senda þeim sektirn-
ar heim verða þeir að greiða
þær á staðnum og hefur lögregl-
an oft þurft að munda posavél-
arnar þótt sumir greiði með
seðlum.

- jse

Fórst þú á útihátíð um
verslunarmannahelgina? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Var rétt staðið að lóðaúthlutun-
inni í Kópavogi í síðustu viku?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

81%

19%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

ÁSGEIR EIRÍKSSON Segir að reynt verði
að aka eftir nýju leiðakerfi Strætó frá

byrjun næstu viku en aukaferðir stofn-
leiða hafa verið felldar niður aðra

vikuna í röð vegna manneklu.

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair í síma 50 50 100 
(svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 og á sunnudögum kl. 10-16).

www.icelandair.is/amsterdam

Amsterdam

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Nú getur þú notað 10.000 Vildarpunkta 
sem 5.500 kr. greiðslu upp í fargjaldið.

Flug og gisting í þrjár nætur
Verð frá 39.900 kr. 
Ver› á mann í tvíb‡li á Albus Grand
19.-22. jan., 9.-12. mars
Innifali›: Flug, gisting, morgunver›ur, flugvallarskattar, fljónustugjöld
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Ólöglegar veiðar:

Tveir teknir í
loku›u hólfi
VEIÐAR Tveir línubátar voru staðn-
ir að meintum ólöglegum veiðum í
Reykjafjarðarál norðaustur af
Ströndum aðfaranótt þriðjudags.
Bátarnir voru að veiðum í lokuðu
hólfi, sem er að sögn Dagmarar
Sigurðardóttur, lögfræðings Land-
helgisgæslunnar, brot á reglugerð
um friðunarsvæði við Ísland, nr
809 frá árinu 2002. Bátarnir voru
að veiða þorsk, ýsu og steinbít og
var afli annars bátsins fjögur og
hálft tonn. Varðskip Landhelgis-
gæslunnar var við eftirlit á svæð-
inu og óskaði eftir því að lögreglan
á Blönduósi tæki á móti bátunum í
við komuna til hafnar. Lögreglan
tók skýrslur af skipstjórunum í
gær en skipverjarnir töldu sig
vera að veiða á löglegu svæði. 

- rsg
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FRÁ SEYÐISFIRÐI Fjárfestar horfa í auknum mæli til Seyðisfjarðar varðandi fasteignakaup
auk þess sem ýmsir vilja eiga þar sumarhús.

Stjórnlaus í stórsjó
fiyrla Landhelgisgæslunnar bjarga›i fjórum mönnum úr sjávarháska í fyrri-
nótt. Mennirnir voru um bor› í skútunni Svölu sem bila›i milli Íslands og
Færeyja. Björgunarskip leitar skútunnar flar sem hana rekur mannlausa.

BJÖRGUN ÁHAFNAR Á SVÖLU 
Fjórmenningarnir taka við línunni úr þyrlunni. 

VARÐSKIP Í HÖFN Landhelgisgæslan góm-
aði tvo báta að ólöglegum veiðum norður
af landinu í fyrrinótt.

Fasteignasala glæðist á Seyðisfirði:

Bærinn selur fjórtán íbú›ir

FRIÐRIK JÓ-
HANNSSON
Hlakkar til að
koma að rekstri
TM Software.



LEGO pennaveski Spiderman skólavörur Princess skólavörur

Pennaveski Pennaveski

Trélitir
12 stk.

Stílabækur

479kr/stk298kr/stk 669kr/stk

9kr/pk

Ótrúlegt úrval af skólatöskum

Gildir á meðan birgðir endast



1Hvað heitir hinn nýi konungur Sádi-
Arabíu?

2Umhverfisráðherra hvaða lands hefur
fordæmt hvalveiðar Íslendinga?

3Hver sigraði í Formúlu 1 kappakstr-
inum í Ungverjalandi um helgina?

SVÖRIN ERU Á BLS. 34

VEISTU SVARIÐ?
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Vegurinn að Dettifossi er illa farinn vegna mikilla þurrka:

Skelka›ir rútufarflegar
SAMGÖNGUR Tæplega 30 kílómetra
vegarkafli um Hólssand, frá Gríms-
stöðum á Fjöllum að Dettifossi, hef-
ur verið í óvenju slæmu ástandi að
undanförnu. Roswitha Finnbogason,
framkvæmdastjóri og bílstjóri Vík-
ingaslóða, segir ökumenn fólks-
flutningabifreiða neyðast til að aka
á 10 til 20 km hraða til að koma í veg
fyrir skemmdir á rútunum og það
dugi jafnvel ekki til. „Vegurinn er
skelfilegur og þvottabrettin hörð
sem steypa. Í síðustu viku tók það
mig 80 mínútur að aka 28 km leið og
þrátt fyrir að ég færi varlega voru
sumir farþeganna skelkaðir,“ segir
Roswitha.

Sigurður Oddsson, deildarstjóri

Vegagerðarinnar á Akureyri, segist
hafa heyrt að vegurinn sé mjög
slæmur. „Ég mun kanna ástand
hans í dag en geri ráð fyrir að mikl-
ir þurrkar hafi leikið hann illa en
um er að ræða gamlan og lélegan
veg. Mjög langt er að sækja heppi-
legt efni til lagfæringa og þar sem
umferð um veginn minnkar með
haustinu verður líklega ekki ráðist í
endurbætur í ár enda ekki til þess
fjárveitingar,“ segir Sigurður. - kk

Ferðamaður í Hörgárdal:

Tekinn á
ofsahra›a
LÖGREGLUMÁL Erlendur ríkisborg-
ari var sviptur ökuréttindum á
staðnum eftir að bifreið hans
mældist á 171 kílómetra hraða í
Hörgárdal á laugardagskvöld.
Farið var að skyggja en á þessum
slóðum er iðulega sauðfé í veg-
köntum. Fjórir farþegar voru í
bílnum.

Ökumaðurinn, sem er fæddur
árið 1982, var aðeins búinn að aka
á Íslandi í tvo daga.

Þess má geta að í heimalandi
hans er vinstri umferð en ekki
hægri eins og hér, svo að ofsaakst-
urinn hlýtur að teljast enn glæfra-
legri fyrir vikið.

- grs

DETTIFOSS Fjölmargir ferðamenn aka
að Dettifossi á sumrin en vegurinn er

nú í óvenjuslæmu ástandi. 

Róið kringum landið:

Ætlar a› róa
í sólarhring
RÓÐUR „Nú er komin norðanátt og
þá fer ég að leggja í hann,“ segir
ræðarinn Kjartan Jakob Hauks-
son en hann hefur ekki komist frá
landi síðan hann lagði við Ingólfs-
höfða eftir erfiðan róður síðasta
fimmtudag. Síðan þá hefur gengið
á með suðaustan og suðvestan átt
og sjógangi. 

Hann gerði ráð fyrir því í gær
að fara um nóttina eða nú í morg-
unsárið.

Útlit er fyrir að norðanátt hald-
ist næstu daga og hyggst Kjartan
nýta sér það en hann verður að
róa sleitulaust uns komið er að
Vík, þar sem ekki er heiglum hent
að komast að landi fyrr. 

Það gæti orðið rúmlega sólar-
hrings róður. - jse

KJARTAN JAKOB Útlit er fyrir að norðanátt
haldist næstu daga og hyggst Kjartan 
Jakob nýta sér það.

GRUNAÐIR UM ÁRÁS
Fjórir menn eru í haldi lög-
reglunnar grunaðir um
sprengjutilræðin 21. júlí.

MUKTAR SAID IBRAHIM, 27
ÁRA Grunaður um að skilja
eftir sprengjukubb í aftursæti
strætisvagns í Hackney hinn
21. júlí. Ibrahim fluttist frá Er-
ítreu í austurhluta Afríku til
Bretlands ásamt fjölskyldu
sinni árið 1992 og hlaut bresk-
an ríkisborgararétt í septem-
ber á síðasta ári. Ibrahim var
strangtrúaður múslími sem
gekk um í kufli og lét sér vaxa
skegg.

YASIN HASSAN OMAR, 24 ÁRA
Grunaður um sprengjutilræði
á Victoria-línunni nærri War-
ren Street-lestarstöðinni hinn
21. júlí. Omar kom tólf ára
gamall til Bretlands frá Sómal-
íu og hafði fengið leyfi til þess
að dvelja í Bretlandi. Omar
leigði íbúð með Muktar Said
Ibrahim, sem einnig er grunað-
ur um sprengjutilræði í borg-
inni sama dag. Hann var hand-
tekinn í Birmingham á mið-
vikudagsmorgun.

RANZI MOHAMMED Náðist á
mynd í farþegagöngum í Oval-
lestarstöðinni örfáum sekúnd-
um áður en hann yfirgaf stöð-
ina með því að stökkva yfir ör-
yggishlið. Hann er grunaður
um tilraun til sprengingar í
neðanjarðarlest nærri Oval-
stöðinni og var handtekinn í
vesturhluta Lundúna á föstu-
dagskvöld.

OSMAN HUSSAIN, 27 ÁRA
Grunaður um tilraun til
sprengjuárásar í Shepherd’s
Bush-lestarstöðinni og var
handtekinn á heimili bróður
síns í Róm hinn 29. júlí. Hussa-
in ferðaðist til Ítalíu 26. júlí og
hafði lögregla uppi á honum
með því að rekja símtöl úr far-
síma hans. Hussain er af
eþíópískum uppruna en er
breskur ríkisborgari. 

LONDON, AP Gríðarleg öryggisgæsla
var í neðanjarðarlestum Lundúna í
gær þegar tvær leiðir, sem verið
hafa lokaðar síðan mannskæðar
hryðjuverkaárásir voru gerðar á
borgina hinn 7. júlí, voru opnaðar á
ný. Hundruð lögregluþjóna gættu
lestarstöðva borgarinnar í þeim til-
gangi að draga úr líkum á frekari
árásum.

Lögreglan lokaði í gær nokkrum
götum í miðborg Lundúna, eftir að
tilkynning barst um eld í strætis-
vagni 205 á Euston Road, nærri
King’s Cross-lestarstöðinni. Síðar
um daginn kom tilkynning frá lög-
reglunni um að eldurinn hefði lík-
lega kviknað vegna vélarbilunar og
engin sprenging hefði orðið. Ekki
urðu slys á fólki. 

Hazel Blears, innanríkisráð-
herra Bretlands, fundaði í gær með
fulltrúum múslima en til stendur að
reyna að draga úr þeirri reiði ungra
múslima sem veldur því að þeir eru
tilbúnir til þess að framkvæma
árásir á borð við í síðasta mánuði.
Þá eru múslimar ósáttir við ónæði
sem þeir þurfa að þola vegna rann-
sóknar lögreglu en lögregla segir rannsókn mála ekki beinast gegn

kynþáttum heldur þeim sem talið er
að eigi aðild að málum.

Sautján manns voru í gær í haldi
bresku lögreglunnar í tengslum við
sprengjutilræðin 21. júlí. Þremur
var þó í gær leyft að fara en þeir
voru handteknir í áhaupum lög-
reglu vegna tilræðanna. Þá hafa
bresk stjórnvöld reynt að fá Osman
Hussain, sem grunaður er um til-
raun til sprengjuárásar á
Shepherd’s Bush-lestarstöðinni,
framseldan frá Ítalíu þar sem hann
var handtekinn fyrir helgina.

Framsal Hussains gæti þó tafist

þar sem hann sætir nú rannsókn
ítalskra yfirvalda sem beinist meðal
annars að hugsanlegum tengslum
verslunar bróður Hussains við al-
Kaída.

Hinir þrír sem grunaðir eru um
tilræðin eru í haldi bresku lögregl-
unnar og hefur breska dagblaðið
The Times eftir rannsóknarlög-
reglumönnum Scotland Yard að taf-
ir á framsali Hussains geti haft al-
varlegar afleiðingar fyrir rannsókn
hryðjuverkanna, sem beinist nú
fyrst og fremst að því að finna
tengsl milli hópanna sem stóðu að
hvorri árás. helgat@frettabladid.is

Vi›amikil öryggisgæsla 
í ne›anjar›arlestunum
Hundru› lögreglufljóna gættu öryggis flegar tvær ne›anjar›arlestarlínur voru
opna›ar í gær á n‡ eftir árásirnar í Lundúnum 7. júlí. fiá loka›i lögregla
nokkrum götum í mi›borginni eftir a› tilkynning barst um eld í strætisvagni.

REYKUR Í STRÆTISVAGNI Lögregla brást fljótt við eftir að vart varð við reyk í strætisvagni
nærri King’s Cross-lestarstöðinni í Lundúnum í gær. Í ljós kom að reykurinn var af völdum
vélarbilunar.

HRYÐJUVERK Ekki hefur dregið úr
bókunum til Lundúna þrátt fyrir
ótta um að fleiri hryðjuverk verði
framin í kjölfar sprengju-
árásanna á borgina 7. og 21. júlí.
Ekki ber heldur á því að fólk af-
panti ferðir sínar eða breyti
ferðadagsetningum, að sögn Guð-
jóns Arngrímssonar, upplýsinga-
fulltrúa Flugleiða.

„Við höfum ekki séð neinar
merkjanlegar breytingar á bókun-
um til Lundúna,“ segir Guðjón.

Starfsmenn Icelandair hafi ekki
heldur orðið varir við að minni
ásókn sé í flug til London en
undanfarin ár.

Birgir Jónsson, framkvæmda-
stjóri Iceland Express, tekur í
sama streng. „Farþegar til Lund-
úna hafa ekki verið að breyta far-
miðum sínum frekar en farþegar
til annarra áfangastaða okkar,“
segir Birgir. „Farmiðasala til
borgarinnar hefur einnig verið
góð miðað við árstíma.“ - ht
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ÖRYGGISGÆSLA Í LUNDÚNUM Öryggisgæsla í Lundúnum hefur verið hert mikið eftir
sprengjutilræði í síðasta mánuði. Ekki hefur dregið úr ásókn í flugferðir íslenskra flug-
félaga til borgarinnar í kjölfar atburðanna.

Íslensk flugfélög hafa ekki orðið vör við samdrátt:

Íslendingar fer›ast sem á›ur

Vilja forðast tafir:

Hættir sér ekki
inn í borgina
LONDON „Við förum ekkert inn í
Lundúnir vegna þess hversu hætt
er við samgöngutöfum,“ segir
Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir.
Bryndís á bókað flug til Lundúna á

fimmtudaginn, það-
an sem hún flýgur
til Bangkok níu tím-
um síðar.

Bryndís segist
enga áhættu taka að
missa af framhalds-
fluginu. „Fólk hefur
lent í vandræðum
vegna mikilla tafa á
samgöngum eftir
árásirnar á borgina
í síðasta mánuði,“
segir Bryndís. „Við
verðum því bara á
flugvellinum í stað
þess að fara inn í
borgina, eins og við

hefðum væntanlega gert undir
öðrum kringumstæðum.“ - ht

BRYNDÍS ÍSFOLD
HLÖÐVERSDÓTT-
IR Millilendir í
Lundúnum á
fimmtudaginn og
hættir sér ekki
inn í borgina af
ótta við tafir.



www.icelandair.is/serferdir

Ferðaveislur

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair 
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 
og á sunnudögum kl. 10-16).

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Nú getur þú notað 10.000 Vildarpunkta 
sem 5.500 kr. greiðslu upp í fargjaldið.

Það sem ferðahugurinn girnist
Veisluborð sérferða Icelandair glitrar af girnilegri fjölbreytni. Heimssiglingar 
og sælkeraferðir, Vetrarhallir Pétursborgar og mannlífið í New York, ein 
frægasta baðströnd heims og ótal aðrir ómótstæðilegir ferðamöguleikar. 
Kannaðu úrvalið og veldu þér ferðaveislu. 

Þakkargjörðarhátíð
í Boston
„Thanksgiving“ með Sólveigu Baldursdóttur, 
ritstjóra Gestgjafans.

Verð frá 64.900 kr.a
á mann í tvíbýli, 24. - 27. nóvember.
Innifalið: Flug, gisting á Tremont Hotel í 3 nætur, Thanksgiving-
kvöldverður á The Rialto Restaurant, staður í eigu Jody Adams sem 
kom hingað á Food and Fun 2004, íslenskur fararstjóri Sólveig 
Baldursdóttir, ritstjóri Gestgjafans; 2ja tíma skoðunarferð um Boston 
með enskum leiðsögumanni, rúta til og frá flugvelli erlendis, rúta frá 
hóteli til veitingastaðarins og til baka, þjónustugjöld og flugvallarskattar.

Sigling með 
Norwegian Cruise Line
frá New York til Bahamas.

Verð frá 139.000 kr.
á mann í tvíbýli, 24. febrúar - 5. mars 2006.
Innifalið: Flug, rúta frá flugvelli á hótel, gisting í New York í 2 nætur á 
Hotel Edison á Manhattan. Sigling í 7 nætur með NCL Norwegian 
Spirit um Karíbahafið, káetur með útsýni, allur matur um borð, 4ra 
tíma skoðunarferð um New York 5. mars og rútuferð út á flugvöll, 
flugvallarskattar og þjónustugjöld.

3 dagar í hjarta 
Beaune bæjar
Sælkeraferð til Frakklands 
með Halldóri E. Laxness, leikstjóra.

Verð frá 66.600 kr.
á mann í tvíbýli, 11 - 14. nóvember 2005.  
Innifalið: Flug til Parísar, gisting í 3 nætur á Mercure Hotel í Beaune, 
sælkerakvöldmáltíð þar sem allt er innifalið, vínsmökkun, íslensk 
fararstjórn, rútuferðir til og frá flugvelli erlendis, flugvallarskattar og 
þjónustugjöld. Lágmarksþátttaka 25 manns og hámarksþátttaka 35.

Grand Bahamas
Verð frá 133.300 kr.
á mann í tvíbýli, 24. febrúar - 5. mars 2006.
Innifalið: Flug, gisting í eina nótt á Best Western við flugvöllinn í 
Baltimore á leiðinni út, rútur til/frá hótelum erlendis, gisting með 
morgunverði í 7 nætur í svítum á Pelican Bay á Grand Bahamas, inneign 
á Ferry House, veitingastaðinn sem Völundur Völundarson, kokkur, 
rekur; flugvallarskattar og þjónustugjöld.

New York
með Hauki Inga Jónassyni.

Verð frá 74.900 kr.
á manna í tvíbýli, 23. mars - 27. mars 2006.
Innifalið: Flug, gisting í 4 nætur á Edison Hotel, íslensk fararstjórn, 
rúta til og frá flugvelli erlendis, flugvallarskattar og þjónustugjöld.

Pétursborg
með Pétri Óla Péturssyni.

Verð frá 72.800 kr.
á mann í tvíbýli, 16. - 20. mars 2006.
Innifalið: Flug frá Keflavík til Stokkhólms og þaðan til Helsinki, flug 
heim frá Pétursborg til Kaupmannahafnar og þaðan heim til Keflavíkur, 
rútuferðir milli Helsinki og Pétursborgar, gisting í fjórar nætur á Hótel 
Moskva, morgunverður, íslensk fararstjórn, flugvallarskattar og 
þjónustugjöld. Lágmarksþátttaka: 15 manns.

Costa Rica
7 nætur á Costa Rica og 4 nætur í Orlando.

Verð frá 108.800 kr.
á mann í tvíbýli 17. janúar - 28. janúar 2006. 
Innifalið: Flug, gisting í 7 nætur á Costa Rica og 4 nætur í Orlando, 
morgunverður á Costa Rica, rúta til og frá flugvelli við komu til 
Orlando og á Costa Rica, flugvallarskattar og þjónustugjöld.  Greiða 
þarf 28 USD á mann í brottfararskatt á Costa Rica.

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
IC

E 
29

01
3 

 0
8/

20
05



10 3. ágúst 2005 MIÐVIKUDAGUR

Samfylkingin á Akureyri heldur lokað prófkjör fyrir sveitarstjórnarkosningarnar:

Stefnir í átök um efstu sætin
KOSNINGAR Líklega munu að
minnsta kosti sex einstaklingar
sækjast eftir fjórum efstu sæt-
unum á lista Samfylkingarinnar
á Akureyri í komandi sveitar-
stjórnarkosningum. Oktavía Jó-
hannesdóttir leiddi listann síð-
ast og gera flestir Samfylking-
armenn á Akureyri því skóna að
hún muni sækjast eftir því á ný.
Hún segist ekki hafa gert upp
hug sinn og muni ekki gera það
fyrr en í haust. 

Hermann Jón Tómasson skip-
aði annað sæti á listanum í síð-
ustu kosningum en stefnir nú á
það fyrsta. 

Sigrún Stefánsdóttir var í

þriðja sæti en hefur hug á að
færa sig upp um eitt og Jón Ingi
Cæsarsson hefur sett stefnuna á
annað eða þriðja sætið en hann
var í því fjórða síðast. 

Helena Karlsdóttir var ekki á
listanum fyrir þremur árum en
segir hugsanlegt að hún bjóði
sig fram í eitt af þremur efstu
sætunum og Hermann Óskars-
son, sem var í 13. sæti, er að
hugleiða að bjóða sig fram í eitt
af fjórum efstu sætunum.

Ingi Rúnar Eðvarðsson sem
skipaði fimmta sæti listans síð-
ast segist ekki ætla að taka sæti
á listanum að þessu sinni.

- kk

Vöxtur hefur orðið í ám norðan Vatnajökuls vegna hlýindanna undanfarið:

Bílar skemmdust vegna fló›a
HÁLENDIÐ Nokkrir bílar skemmd-
ust í Lindá við Herðubreiðarlind-
ir um helgina þegar vatn flóði
yfir vélar þeirra.

Hrafnhildur Hannesdóttir,
landvörður í Herðubreiðarlind-
um, segir að í hlýindunum og
góðviðrinu að undanförnu hafi
vaxið mjög í Jökulsá á Fjöllum.
Þá hækkar einnig í Lindá sem bíl-
ar þurfa að fara yfir á leið sinni í
Herðubreiðarlindir og Öskju. 

„Við höfum haft í nægu að
snúast alla helgina við að draga
bíla upp úr Lindá. Vélar skemmd-
ust í sumum en aðrir hafa komist
í gang aftur.“ Hrafnhildur segir
að þrátt fyrir þetta hafi enginn
verið hætt kominn vegna flóð-
anna.

Talsverð umferð hefur verið
við Öskju og í Herðubreiðarlind-
um um Verslunarmannahelgina
og gisti umtalsverður fjöldi á
tjaldstæðum og í skálum í

Herðubreiðarlindum og í Dreka-
gili við Öskju. „Umferðin var
minni í Kverkfjöll, sennilega
vegna þess að í mestu vatna-

vöxtunum flæddu Kreppa og
Jökulsá yfir vegina í grennd við
brýrnar í Krepputungu,“ segir
Hrafnhildur. - jh

fivinga›ur til kaupa á ís 
og vatni fyrir milljónir
Kristinn Pétursson fiskverkandi segir landvinnsluna sæta afarkostum
vi› vigtun hráefnis til vinnslu. Sjófrystingin og útflytjendur á ferskfiski
í gámum búi vi› mun r‡mri skilyr›i. Hann krefst ska›abóta.
FISKVINNSLA „Í rauninni hefur
fiskvinnsla Gunnólfs á Bakka-
firði verið þvinguð til að kaupa
vatn og ís með fiski fyrir um 40
milljónir króna á undanförnum
tólf árum,“ segir Kristinn Pét-
ursson, fiskverkandi á Bakka-
firði. Hann undirbýr nú máls-
höfðun gegn íslenska ríkinu til
greiðslu skaðabóta, enda sé um
að ræða brot á samkeppnislög-
um og lögum um mál og vog.

„Þegar fiskur
er vel kældur
í sumarhitum
getur hlutfall
vatns og íss
farið í 15 pró-
sent. Reglurn-
ar kveða á um
að við megum
draga frá þrjú
prósent áður
en við greið-

um uppsett verð fyrir veginn
afla. Af hverjum tíu kílóum sem
við kaupum getur hæglega eitt
þeirra verið vatn og ís eins og
nú háttar til.“

Kristinn segir allt annað uppi
á teningnum varðandi útflutn-
ing á bolfisksafla í gámum. „Í
fyrra voru flutt út um 53 þúsund
tonn af ferskum fiski í gámum,
einkum til Bretlands. Fiskkaup-
endur þar sæta engum afarkost-
um líkt og við. Menn áætla í
mörgum tilvikum þyngdina í
gámunum hér á landi og kaup-
endurnir ytra fá oftar en ekki
yfirvigt. Það sér hver heilvita
maður að þetta eru afleit sam-
keppnisskilyrði. Ég sætti mig
ekki við þessar öfgar og einelti
gagnvart landvinnslunni og fer
með málið fyrir dómstóla. Eng-
inn ætti að vera hissa á því að á
níu mánuðum skuli tapast 500

störf í fiskvinnslu hér á landi,“
segir Kristinn.

Aðalsteinn Baldursson, for-
maður matvælasviðs Starfs-
greinasambandsins, tekur í
svipaðan streng. „Ég heyri af
fiskvinnslufyrirtækjum sem fá
ekki einu sinni að bjóða í afla ís-
lenskra skipa jafnvel þótt þau
bjóði jafn gott verð eða betra,“
segir Aðalsteinn. Hann bætir
við að skýrslugerð og nefndar-
störf séu einskisverð ef öllum
tillögum sé stungið undir stól. 

Nefnd undir stjórn Gunnars
I. Birgissonar fjallaði árið 2001
um starfsskilyrði í land- og sjó-
vinnslu. Hún lagði til við sjávar-
útvegsráðherra, að í löndunar-
höfn yrði heimilt að draga allt
að sjö prósent frá vegna íss og
vatns í stað þriggja prósenta.
Þessu hlutfalli hefur ekki verið
breytt. johannh@frettabladid.is

ÍSAFJARÐAR

5.099kr.

Milli Reykjavíkur og

AKUREYRAR

5.289kr.

Verð miðast við
flug aðra leiðina.
Bara á 
www.flugfelag.is
Takmarkað 
sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

flugfelag.is

EGILSSTAÐA

5.999
Milli Reykjavíkur og

kr.

HORNAFJARÐAR

5.899
Milli Reykjavíkur og

kr.
GRÍMSEYJAR

6.500kr.

Milli Reykjavíkur og

GJÖGURS

5.099kr.

Milli Reykjavíkur og

SAUÐÁRKRÓKS

5.099kr.

Milli Reykjavíkur og

BÍLDUDALS

5.099

Milli Reykjavíkur og

VOPNAFJARÐAR/
ÞÓRSHAFNAR

7.500

Milli Reykjavíkur og

kr.

kr.
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flugfelag.is

4.409kr.

Milli Reykjavíkur og

VESTMANNAEYJA

Börn, 2ja–12 ára, 
í fylgd með fullorðnum, 
greiða 1.940 kr. 
aðra leiðina.

3. - 9. ágúst
OKTAVÍA JÓHANNESDÓTTIR Oddviti Sam-
fylkingarinnar á Akureyri segist ekki hafa
gert upp við sig hvort hún sækist eftir að
leiða listann í komandi sveitarstjórnarkosn-
ingum.

FISKVINNSLA Þess eru dæmi að íslensk fiskvinnslufyrirtæki fái ekki að bjóða í afla þótt þau bjóði gott verð.

KRISTINN PÉTURSSON 
FISKVERKANDI

HERÐUBREIÐ OG LINDÁ Vaðið yfir Lindá er nærri ármótum Jökulsár á Fjöllum og Lindár
og getur verið viðsjárvert þegar hækkar í Jöklu.
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Tekur myndir af 
ferfættum vinum
Inger Helene Bóasson ljósmyndari býður upp á þá þjónustu að taka myndir af
gæludýrum. Hún segir að Íslendingar sýni áhuga en hafi enn sem komið er lítið
lagt leið sína með ferfætlinga á ljósmyndastofu.

Gæludýraeign landsmanna hefur
aukist gríðarlega á síðustu árum
svo og þjónusta í kringum þau. Eitt
af því sem eigendum gæludýra
finnst ómissandi eru myndir af vin-
um sínum. Ekki hefur tíðkast að
fara með dýr sérstaklega á ljós-
myndastofur en á því gæti orðið
breyting.

Inger Helene Bóasson er ein
þeirra sem bjóða Íslendingum upp á
að taka myndir af ferfættum og
loðnum vinum. Hún er fædd og upp-
alin í Noregi en er íslensk að einum
fjórða og hefur dvalist á Íslandi
annað veifið. Hún rak sína eigin
ljósmyndastofu í Drammen í Nor-
egi í tuttugu ár en ákvað árið 2001
að rífa sig upp, selja bæði fyrirtæki
og íbúð, flytja til Íslands, kaupa sér

jeppa og ferðast frjáls og óháð um
landið og taka myndir af því sem
hana lysti.

Hún segir Íslendinga sýna þó
nokkurn áhuga á því að láta taka
myndir af gæludýrum en enn sem
komið er hafi fáir látið verða af því. 

Hún segir að vissu leyti erfiðara
að taka myndir af dýrum. „Þau
skilja auðvitað ekki þegar maður
talar við þau en ég held að allt snú-
ist þetta um tilfinningu,“ segir
Inger, sem viðurkennir þó að erfitt
geti verið að hafa hömlur á tveimur
líflegum kettlingum sem ekki vilji
sitja kyrrir. „Maður tekur þá mikið
fleiri myndir og verður að velja úr
eftir á,“ segir Inger hlæjandi en hún
er sjálf uppalin á sveitabæ í Noregi. 

Inger hefur skoðað töluvert af

myndum á netinu hjá eigendum
gæludýra. „Það er svo mikið í kring-
um myndina sem skemmir þannig
að dýrið nýtur sín ekki,“ segir
Inger, sem telur að bakgrunnurinn
skipti höfuðmáli þegar taka á góða
mynd af dýri. 

Inger tekur myndir af öllum dýr-
um sem beðið er um þó hún sé hrifn-
ari af þeim minni. Skrítnasta dýrið
var þó stór bóaslanga sem hún
myndaði í Noregi. „Ég var ekkert
hrædd og það var bara þægilegt að
koma við hana,“ minnist Inger, sem
býður fólki einnig upp á það að
koma í heimahús til að mynda dýr-
in.

Hægt er að skoða fleiri myndir á
heimasíðu Inger, www.photo-
ihb.com solveig@frettabladid.is

ÁSTKÆRA YLHÝRA

Er gaman a›?
Nýjasta og heitasta æðið í mál-
farsruglingi er að þekkja ekki
muninn á að og af, en þar sem
ambögur eru lífseigari en flestar
fatabylgjur er ástæða til að eyða
á þetta fyrirbæri nokkrum orðum.
Sumir tala og skrifa um að „hafa
gaman AÐ“ einhverju í stað þess
að hafa gaman af. Það er svo
sem ekkert mál að klúðra þessu
með því að skrifa bara eftir
talanda, en það má skipta gamn-
inu út fyrir ýmislegt, til dæmis
peninga, til að sjá hversu asna-
legt þetta er í rauninni. „Svika-
hrappur hafði milljónir að gamalli
konu“ er vonandi nógu gapandi
klúðurslegt til að vekja þá sem
ekki eru klárir á þessu atriði.

magnus@frettabladid.is

Við ferðalangar komum bara nokkuð vel
undan verslunarmannahelginni. Urðum
ekki varir við mikla umferð enda reynd-
um við að sneyða hjá henni eins og kostur
var. Lundaveiðin gekk þó ekki sem skyldi
enda næstum algert logn. Þó fengum við
fimm upp úr krafsinu og bíður matseld
þeirra betri tíma. 

Við erum þegar þetta er ritað staddir á
Hótel Hamri í Borgarnesi þar sem við
fengum að reyna í fyrsta sinn að spila
golf. Okkur fórst það bara nokkuð vel úr
hendi að eigin mati og aldrei að vita nema
menn fari að stunda þetta svona í ellinni.

Þegar við komum í söluskálann Baulu á
sunnudag hittum við Helgu vinkonu
Bjarka sem ákvað að bjóða okkur í mat en
þá um kvöldið skelltum við okkur í heitan

pott við sumarbústað í Skorradal en þá
höfðum við komist alla leið í Borgarnes.

Við erum farnir að gera út í bænum
núna. Fáum því að sofa heima hjá okkur
og keyrum dag hvern þangað sem við
hættum degi fyrr. Það var yndislegt að
sofa í eigin rúma og að koma heim og taka
allt upp úr töskum og setja á sinn stað.
Það er frábært að búa ekki lengur í
töskum.

Ferðinni fer nú alveg að ljúka. Við
lokum hringnum klukkan þrjú við Rauða-
vatn á morgun og ætlum að ganga með-
fram Hringbraut, Sóleyjargötu og að Ing-
ólfstorgi þar sem boðið verður upp á eitt-
hvað sprell í tilefni dagsins um fimmleytið. 

Hlökkum til að sjá sem flesta þá. Kær
kveðja, Guðbrandur og Bjarki.

Spilu›u golf á hótel Hamri
HALTUR LEIÐIR BLINDAN: PÓSTKORT FRÁ BJARKA OG GUÐBRANDI

nær og fjær

„Starfi› sameina›i
flannig stórhættuleg
eiturefni og jó›l. fia› er
varla hægt a› bi›ja um
miki› meira.“ 

ÓTTARR PROPPÉ BÓKSALI Í FRÉTTA-

BLAÐINU. 

„Kærastan mín átti a›
fara í flug um kvöldi›
og ba› lögregluna um
a› sækja vegabréfi›
sitt upp í íbú› en fla›
var bara hlegi› a›
okkur.“ 

ORRI PÉTURSSON, ÍBÚI Í LONDON, Í

FRÉTTABLAÐINU. 

OR‹RÉTT„ “

Þriðja líkamsárás
Árna á þjóðhátíð

Hefur Árni sungið
sinn síðasta
brekkusöng?

Íþróttamannvirki hljóta nöfn:

Brattahlí› og
Byltan
Nýrisin íþróttamannvirki á
Bíldudal og Patreksfirði hafa
hlotið nöfn. Patreksfirðingar
munu stunda sínar leikfimi-
æfingar í Bröttuhlíð en Bíl-
dælingar geta hrist kroppinn í
Byltunni.

Bæjarstjórnin í Vesturbyggð
hafði leitað eftir innblæstri frá
almenningi með nöfn á mann-
virkin. Hún valdi úr fjögur nöfn
á hvert hús og síðan gafst fólki
kostur á að kjósa um nöfnin á
netinu. Bæjarstjórnin ákvað síð-
an endanlega nafngift með nið-
urstöður könnunarinnar til hlið-
sjónar. 

Þótti bæjarfulltrúum
Brattahlíð viðeigandi fyrir
Patreksfirðinga og Byltan gott
nafn fyrir Bíldælinga. - sgi

GLÆSILEGUR Góður ótruflandi bak-
grunnur er mikilvægur þegar teknar eru
myndir af dýrum. Þannig njóta þau sín
best að mati Inger.

LOÐINN VINUR  Inger segir það taka lengri tíma að ná góðum myndum af dýrum en
mönnum enda ekki hægt að segja þeim hvernig þau eigi að standa eða sitja.

LJÓSMYNDARINN Inger Helene Bóasson seldi bæði íbúð og fyrirtæki í Noregi og fluttist til Íslands árið 2001 til að vera frjáls og taka
myndir af því sem hana langaði til.
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Tólf íslenskir skátar ásamt
tveimur fararstjórum dvelja nú í
góðu yfirlæti í risastóru skáta-
þorpi á Evrópumóti skáta sem
stendur yfir rétt fyrir utan
London um þessar mundir. Þar
eru nú komnir saman rúmlega
tíu þúsund skátar frá 68 þjóðríkj-
um og lifa í sátt og samlyndi við
leik og störf. 

Íslensku skátarnir eru frá
Álftanesi og Reykjanesbæ og eru
á aldrinum fimmtán til átján ára.
„Þetta eru hressir krakkar sem
vildu nota verslunarmannahelg-
ina til að kynnast fólki annars
staðar úr heiminum og fást við
þroskandi og lærdómsrík verk-

efni,“ segir Einar Elí Magnússon,
annar fararstjóranna. 

Mótið heitir Eurojam 2005 en
það er stytting á European
Jamboree, en síðara orðið er úr
indíánamáli og þýðir þar sem
margir koma saman. Rúmlega 25
þúsund manns mættu á setningar-
athöfnina síðastliðinn laugardag. 

Mótið stendur fram til tíunda
ágúst en íslensku skátarnir ætla
að dvelja fjóra daga til viðbótar
ytra. Hægt er að fylgjast með æv-
intýrum þeirra á vefslóðinni
blog.central.is/eurojam. -bs

MIÐVIKUDAGUR  3. ágúst 2005 13

Íslenskir skátar á Evrópumóti:

Búa í tíu flúsund manna skátaflorpi

ÍSLENSKU SKÁTARNIR Krakkarnir eru
frá Álftanesi og Reykjanesbæ og á aldrin-

um fimmtán til átján ára. 

SVELLKALDUR Vladímír Pútín Rússlands-
forseti var eitursvalur með þessi sólgler-
augu í heimsókn sinni til Finnlands.
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FRÁ KERLINGARFJÖLLUM Straumur
gesta í Kerlingarfjöll eykst stöðugt með ári
hverju.

Snjólaust í Kerlingarfjöllum:

Göngumenn
flykkjast a›
Það er af sem áður var þegar
Kerlingarfjöll voru eitt vin-
sælasta skíðasvæði landsins því
þar sést varla mjöll lengur.
Gönguhrólfar sýta það hins vegar
ekki og Kerlingarfjöll eru orðin
eitt vinsælasta göngusvæði lands-
ins. „Það er mikill umferð á svæð-
inu og hún eykst á hverju ári,“
segir Páll Gíslason, verkfræðing-
ur og framkvæmdastjóri Fann-
borgar. „Það þarf í sjálfu sér ekki
að koma á óvart,“ bætir hann við.
„Þetta er eitt fallegasta göngu-
svæði landsins. Það er óvíða hægt
að ganga um í ýmist gróðri, á
jökli, skriðum og á hverasvæðum
á nánast sama blettinum í 1200
metra hæð líkt og hér.“ 

Páll hefur ekki nákvæmar töl-
ur um hversu margir heimsæki
Kerlingarfjöll árlega en segir
óhætt að fullyrða að það séu nokk-
ur þúsund manns. „Það er í raun-
inni akkur í því að hafa fjöllin
snjólaus því það eru sífellt fleiri
að uppgötva þessa náttúruperlu.“ 

Það tekur um þrjár klukku-
stundir að aka frá höfuðborginni í
Kerlingarfjöll. -bs

LUKKULEG Hin heppna Rakel og félagar.

Töfragarður:

Tíu flúsund
gestir
Rekstur Töfragarðsins á Stokks-
eyri sem var opnaður í maí hefur
gengið vonum framar þrátt fyrir
töluverða vætutíð. Tíu þúsundasti
gesturinn kom í garðinn í gær og
fékk óvæntan glaðning að laun-
um. Rakel Sigurðardóttir rak tutt-
ugu þúsundasta fótinn yfir skör-
unginn í Töfragarði og fengu hún
og samferðafólk hennar frítt í
garðinn, fríar veitingar og miða í
Draugasetrið á Stokkseyri að
gjöf. - sgi







Ítalskir fjölmiðlar greindu frá því um síðustu helgi að hryðju-
verkamaðurinn Osman Hussain, breskur ríkisborgari af afrísk-
um uppruna, hefði við yfirheyrslur hjá lögreglunni í Róm sagt
að Íraksstríðið væri ástæðan fyrir hinu misheppnaða ódæðis-
verki sem hann og félagar hans unnu í London 21. júlí síðastlið-
inn. Hussain er sagður hafa skýrt frá því að hann og fleiri ung-
ir menn í borginni hafi komið saman og horft á kvikmyndir sem
lýstu því hvernig konur og börn væru fórnarlömb innrásarherj-
anna í Írak. Það hafi komið þeim úr jafnvægi og skapað hatur í
brjósti þeirra. Þeir hafi strengt þess heit að hefna fyrir þá
glæpi sem unnir væru í Írak.

Áður höfðu íslömsk hryðjuverkasamtök lýst því yfir að
grimmdarverkið í London 7. júlí, þegar 52 voru myrtir og um
700 særðir, væri hefnd fyrir þátttöku Breta í innrásinni í Írak.
Þá hefur verið leitt í ljós að sprengingarnar í Madríd í apríl í

fyrra voru tilraun íslamskra öfgamanna til að fá Spánverja til
að kalla herlið sitt frá Írak. Þáverandi ríkisstjórn Spánar reyndi
að fela vitneskju um það og kenna baskneskum öfgamönnum
um glæpinn, því hún óttaðist dóm kjósenda.

Þrátt fyrir þessar upplýsingar vilja stjórnvöld í Bretlandi
ekki ræða hryðjuverkin og ógnina sem yfir vofir í tengslum við
Íraksstríðið. Þau benda á að árásir í nafni íslamskrar ofstækis-
trúar og haturs á vestrænni menningu og lýðræði hafi marg-
sinnis átt sér stað áður en ráðist var inn í Írak. Í því sambandi
er til dæmis bent á hina mannskæðu árás á tvíburaturnana í
New York 11. september 2001. Enn fremur er sagt að með því
að blanda Íraksstríðinu og hryðjuverkunum saman séu menn
vitandi vits eða óafvitandi að skapa réttlætingu fyrir grimmd-
arverkunum. Málsvarar Íraksstríðsins í öðrum löndum, þar á
meðal hér á landi, taka undir þetta.

Það er rétt að vel má ímynda sér að hryðjuverkaárás hefði
verið gerð á London án þess að Bretar hefðu tekið þátt í inn-
rásinni í Írak. Og hitt ber líka að hafa í huga, að jafnvel þótt
Íraksstríðið væri eina ástæðan fyrir hryðjuverkum á Vestur-
löndum væri það eitt ekki nægileg ástæða að telja innrásina
ranga og óréttmæta. Hvert mál verður að vega og meta á sjálf-
stæðum forsendum.

En það er hættulegt hinu frjálsa þjóðfélagi okkar þegar
menn leggjast í afneitun staðreynda. Við verjumst ekki hryðju-
verkum með þeim hætti. Íraksstríðið er greinilega orðið sjálf-
stæð orsök fyrir auknu fylgi ofstækismanna sem hata vestræna
menningu og lýðræði. Ástæðan fyrir því að Blair, forsætisráð-
herra Bretlands, og samherjar hans og skoðanabræður í öðrum
löndum vilja hvorki ræða þetta né viðurkenna er sú að þeir hafa
slæma samvisku. Innrásin í Írak var gerð á grundvelli rangra
og að hluta til falsaðra upplýsinga. Innanlandsmál í Írak hafa
síðan ekki þróast með þeim hætti sem stjórnendur innrásarinn-
ar, menn eins og Blair og Bush Bandaríkjaforseti, fullyrtu að
þau myndu gera. 

Ljóst er að bregðast verður við hryðjuverkaógninni með
stóraukinni öryggisgæslu í flestum löndum í okkar heimshluta.
En um leið verða forystumenn lýðræðisafla í heiminum að hafa
hugrekki til að horfast í augu við það sem nærir og eflir hryðju-
verkaöflin, jafnvel þótt óþægilegt sé, og bregðast við því af
kaldri skynsemi. ■

Aðstaða til einokunar, fákeppni og
innheimtu pólitískt varinna fríð-
inda er lokisins hætt að vera lang-
helsta uppspretta auðs einstak-
linga á Íslandi. Ný kynslóð manna
hefur snúið sér að viðskiptum í
opnum heimi þar sem ímyndunar-
afl, áræði og fagmennska ræður
árangri en ekki pólitísk tengsl og
klíkuskapur eins áður var. Ís-
lenskt atvinnulíf hefur breyst í
grundvallaratriðum á fáum árum.
Öfugt við það sem menn virðast
stundum álykta hafa allar þessar
byltingar og breytingar ekki gert
íslenskt atvinnulíf sérstakara á
heimsvísu en það var áður. Þvert
á móti. Íslenskt atvinnulíf hefur á
síðustu árum orðið líkara við-
skiptalífi annarra vel stæðra
landa í heiminum. Það hefur þó
auðvitað enn sín sérkenni. Sum
þeirra eru góð, önnur eitthvað
verri og einstaka sérkenni gætu
beinlínis verið hættuleg ef heppni
þrýtur. Ef menn líta nokkur ár
aftur í tímann sjá þeir hins vegar
að sérkennunum hefur fækkað og
að hið alþjóðlega og almenna mót-
ar sífellt meira það sérstaka og
staðbundna.

Það er ekki aðeins atvinnulífið
á Íslandi sem hefur orðið líkara
því sem best gerist á alþjóðavísu.
Það sama má segja um listir og
menntir af öllu tagi. Aftur er það
opnun út í heim sem ekki aðeins
býr til möguleikana, heldur knýr
og mótar þá sköpun sem á sér
stað. Íslenskt listalíf hefur raunar
miklu lengur líkst umheiminum
en viðskiptalífið. Sömu sögu má
segja um æðri menntir og rann-
sóknir á Íslandi. Þar er opnunin til
umheimsins ekki ný. Stóraukin al-
þjóðavæðing síðustu ára hefur
hins vegar knúið umfangsmiklar
og djúpstæðar breytingar sem
flestar einkennast af því að við
lærum af þeim sem best kunna til
verka og sköpum um leið eitthvað
sem er sérstakt og hefur í leiðinni
skírskotun langt út fyrir okkar
samfélag.

Getum við sagt eitthvað af
þessu sama um stjórnmál á Ís-
landi? Einkennast þau af stórauk-
inni fagmennsku, þekkingu og
opnun til umheimsins? Mótast þau
af hinu almenna og alþjóðlega eða
af því sértæka og lokaða? Er þar
að finna nýja kynslóð vel mennt-

aðra manna sem með ímyndunar-
afli, sköpunarkrafti, áræði, fag-
mennsku og þekkingu á veröld-
inni gerir hlutina eins og þeir eru
best gerðir úti í heimi? Er einhver
sem segir já við því? 

Mótmælir einhver þeirri stað-
hæfingu að í íslensku atvinnulífi,
íslenskum listaheimi og íslensk-
um menntaheimi séu hlutir nú
gerðir eins vel og þar sem þeir
eru best gerðir? Telur einhver að
eitthvað svipað megi segja um ís-
lenska stjórnmálaheiminn?

Hvers vegna skyldu stjórn-
málin sitja eftir með svo nötur-
lega áberandi hætti þegar flest
annað í þjóðfélaginu einkennist af

vaxandi þekkingu á veröldinni,
aukinni fagmennsku og skapandi
samkeppni? Svarið við því er
sjálfsagt ekki einfalt. Einhver
sagði að einn anga af skýringunni
mætti finna í því hvað stjórn-
málamenn eru hlutfallslega
margir á Íslandi. Ef aðrar þjóðir
hefðu hlutfallslega eins marga
stjórnmálamenn og við væru
nokkuð á fjórða þúsund ráðherrar
í þýsku stjórninni og tólf þúsund í
þeirri bandarísku að ekki sé talað
um þingmenn sem myndu skipta
tugum þúsunda í þessum og öðr-
um stórum ríkjum. En einhvern
veginn höfum við eignast fjölda
færra manna í atvinnulífi, listum
og menntun. Er hugsanlegt að ís-
lendingar geri minni kröfur til
stjórnmálamanna en nálægar
þjóðir? Eða eru stjórnmál á Ís-
landi svo ómerkileg að fáir vilja
leggja þau fyrir sig? Eða eru aðr-
ir hlutir svo spennandi að stjórn-
málin standist ekki samanburð? 

Kannski er einhverra skýringa
að leita í aflvökum þeirrar ný-
sköpunar sem átt hefur sér stað í
atvinnulífi og menningu. Þar hef-
ur sköpunin verið knúin áfram af
opnun til umheimsins sem býr
ekki aðeins til nýja möguleika
heldur eyðir þeim gömlu með því
að svipta menn vernd heimahaga.
Íslenskir stjórnmálamenn verða
líklega seint að útflutningsvöru
en heim stjórnmálanna þarf með
einhverjum hætti að opna, þó
ekki væri nema út í þjóðfélagið.
Hæfasta og menntaðasta kynslóð
Íslandssögunnar virðist vilja
sniðganga heim stjórnmálanna.
Menn finna að hann lýtur ekki
lögmálum opinnar samkeppni um
þekkingu, færni og fagmennsku
sem hafa endurskapað atvinnulíf
og menningu á Íslandi. Þetta
framlengir líf heimóttarlegra og
klíkukendra einkenna hans sem
sífellt verða nöturlegri í þjóðfé-
lagi sem einkennist af stórauk-
inni þekkingu, fagmennsku og
sköpun. ■
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SJÓNARMIÐ
GUÐMUNDUR MAGNÚSSON

Afneitun staðreynda er ekki vörn gegn hryðjuverkum.

Írak er ástæ›an

FRÁ DEGI TIL DAGS

Íraksstrí›i› er greinilega or›i› sjálfstæ› orsök fyrir auknu fylgi
ofstækismanna sem hata vestræna menningu og l‡›ræ›i. Ástæ›-
an fyrir flví a› Blair og samherjar hans og sko›anabræ›ur í ö›r-
um löndum vilja hvorki ræ›a fletta né vi›urkenna er sú a› fleir
hafa slæma samvisku. Innrásin í Írak var ger› á grundvelli
rangra og a› hluta til falsa›ra uppl‡singa.

Í DAG
STJÓRNMÁL 

JÓN ORMUR 
HALLDÓRSSON

Hvers vegna skyldu
stjórnmálin sitja eftir
me› svo nöturlega áber-
andi hætti flegar flest
anna› í fljó›félaginu ein-
kennist af vaxandi flekk-
ingu á veröldinni, aukinni
fagmennsku og skapandi
samkeppni? 

Stö›nun mitt í sköpun

Einkamálavæðing
Fyrst kom einkavæðingin. Allir gátu
orðið ríkir. Svo kom einkavinavæð-
ingin. Þar fór í verra... Og nú er það
„einkamálavæðingin“, svo notað sé
nýtt hugtak úr smiðju Jónasar Krist-
jánssonar ritstjóra DV. Öll peninga-
mál eiga að vera leyndó, sérstaklega
upplýsingar um skatta sem menn
greiða til samfélagsins.Í Vefþjóðvilj-
anum, helsta málgagni einkamála-
sinna, fara pistlahöfundar hamförum
yfir því að birt séu nöfn hæstu skatt-
greiðenda í hverju umdæmi. Þetta
„ætti vitaskuld að vera fyrir neðan
virðingu annarra blaða en þeirra
sem með umfjöllun sinni og efnis-
tökum skilgreina sig sem sorprit“
segir blaðið í bræði sinni.

Lágar hvatir
„Það er einhver blanda af hnýsni, öfund
og öðrum lágum hvötum fólks sem fær
það til að velta sér upp úr tekjum annarra,
til dæmis með því að kaupa sérrit óvand-
aðra tímarita eða jafnvel með því að
leggja leið sína á skattstofur landsins og
fletta þar listum. Tæplega er hægt að
hugsa sér mikið ömurlegri iðju en að
gramsa í slíkum einkamálum og furðu
vekur að nokkur leggist svo lágt. Með ólík-
indum er að ríkið skuli ýta undir
þessar lægstu hvatir fólks og
láta eins og eðlilegt sé að vera
með nefið ofan í hvers manns
koppi,“ segir Vefþjóðviljinn, sem
að sjálfsögðu er skrifaður af
göfugum hvötum. Ekki hefur
þó fengist skýring á því af

hverju höfundar pistla blaðsins treysta sér
ekki til að setja nafn sitt undir þá. 

Gegnsætt þjóðfélag
Jónas Kristjánsson ritstjóri er á öðru máli.
Hann segir í DV í gær: „Skattskrá, þjóðskrá
og tjónaskrá eru dæmi um gagnlegar skrár,
sem eiga að vera opnar almenningi í þjóð-
félagi, sem stefnir að því að verða gegn-
sætt, svo að valda-, mektar- og frægðarfólk
geti ekki falið meira eða minna opinber
mál sín í skjóli útvíkkunar á hefðbundnum
skilningi einkamála. Mikilvægt er, að al-
menningur styðji viðleitni fjölmiðla til að
varðveita gegnsæi í þjóðfélaginu og standi
gegn tilraunum til að varpa slæðu yfir

upplýsingar, sem eru viðkvæmar, af því
að þær varpa ljósi á spillingu í þjóðfé-
laginu.“

gm@frettabladid.is
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Rakarar græða á samruna
Menn spyrja sig gjarnan þegar stórviðskipti eiga
sér stað: „Hvað græði ég nú á þessu öllu saman?“
Von er að spurt sé, en auk þess að hluthafar hagn-
ist á uppgangi á verðbréfamörkuðum gætir þess á
ýmsum stöðum þegar vel gengur. Þegar frágengið
var um skiptingu Burðaráss milli Landsbankans og
Straums var boðað til blaðamannafundar. Björg-
ólfsfeðgar eru annáluð snyrtimenni og fannst eftir
setuna við samningaborðið að þeir þyrftu aðeins
að hafa sig til í tilefni dagsins. Því ruku þeir feðgar
til rakarans síns og voru klipptir í hvelli og mættu
svo nýklipptir og fínir á fundinn. Þeir feðgar eru
tíðir gestir hjá rakaranum, en þarna var tekin ein
aukaklipping í tilefni dagsins og rennur sú væntan-
lega beint inn í hagkerfið.

Hluthöfum fjölgar
Samruni Burðaráss við Landsbankann og Straum
er forvitnilegur fyrir þær sakir að hluthöfum á ís-
lenska markaðnum fjölgar mjög þrátt fyrir fækkun

fyrirtækja um eitt. Burðarás er næstfjölmennasta
almenningshlutafélag landsins með um 19.300
hluthafa. Um tólf þúsund aðilar eru eigendur að
Landsbankanum og fjögur þúsund í Straumi. Eftir
kaup Landsbankans á öðrum hluta Burðaráss fjölg-
ar eigendum hans upp í
27.700 en við sam-
runa Straums og
Burðaráss verða
hluthafar um 22
þúsund. Með því
að skipta Burðarási
upp fjölgar hluthöf-
um á íslenska mark-
aðnum um fjórtán
þúsund í einu vetfangi.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.387,77

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 431
Velta: 4.279 milljónir

+1,87%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Verð á hráolíu hefur lækkað á

heimsmarkaði en verðið fór yfir
62,30 dali tunnan í viðskiptum í
New York á mánudaginn. 

Gengi jensins hefur hækkað
gagnvart helstu myntum í kjölfar
ummæla japanska seðlabanka-
stjórans Fukui um að hagvöxtur
sé að aukast þar í landi og verð-
bólga geti myndast fyrir árslok.

Á öðrum ársfjórðungnum skil-
aði Statoil 67 milljarða króna
hagnaði samanborið við við 44
milljarða íslenskra króna á sama
tímabili í fyrra. Hagnaður Statoil
jókst því um 55 prósent milli ára. 

Gengi bréfa í olíufyrirtækjum
eins og Royal Dutch, Chevron-
Texaco, BP, Exxon Mobil og Norsk
Hydro hefur hækkað mikið frá
áramótum, eða um 10 til 30 pró-
sent.
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KOMNIR INN Í ESSO Burðarás hefur
keypt af Gretti hlutabréf í eignarhaldsfélög-
unum Eglu og Keri, sem á Olíufélagið
ESSO.

Bur›arás
kaupir í Keri
og Eglu
Burðarás hefur keypt af Fjárfest-
ingarfélaginu Gretti hluti í Keri
og Eglu fyrir 10,7 milljarða króna.
Kaupverðið verður annars vegar
greitt með peningum að upphæð
725 milljónir króna en hins vegar
með útgáfu nýs hlutafjár í Burða-
rási og greiðslu með eigin bréfum
að upphæð tíu milljarðar króna.

Ker er eignarhaldsfélag sem á
Olíufélagið að öllu leyti og tvo
þriðju hluta hlutafjár í Samskip-
um. Grettir átti líklega um þriðj-
ungshlut í Keri. Egla er næst-
stærsti eigandinn í KB banka með
um ellefu prósenta hlut. Hlutur
Burðaráss í Eglu er um fjögur
prósent.

Ólafur Ólafsson, stjórnarfor-
maður í Samskipum, er ráðandi
hluthafi í Keri og Eglu.

- eþa

Peningaskápurinn…

Actavis 42,20 +0,72% ... Bakkavör
38,90 +0,26%... Burðarás 17,00 +3,66%... FL Group 14,50 -1,36% ...
Flaga 4,74 +0,00% ...HB Grandi 8,45 -0,59% ... Íslandsbanki 14,45
+3,96% ... Jarðboranir 21,50 -0,46% ... KB banki 557,00 -0,18% ... Kög-
un 58,50 +0,00% ... Landsbankinn 20,60 +7,29% ... Marel 58,50
+0,17% ... SÍF 4,78 +0,00 ...Straumur 13,25 +5,16% ... Össur 87,00
+0,58%

Landsbankinn +7,29%
Straumur +5,16%
Íslandsbanki +3,96%

FL Group -1,36%
Grandi -0,59%
Og Vodafone -0,47%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

OG VODAFONE Reykjavíkurborg hefur
samið við Og Vodafone um fjörutíu ljós-
leiðaratengingar fyrir helstu starfsstöðvar
sínar.

Borgin semur
vi› Og Vodafone
Reykjavíkurborg hefur samið við
Og Vodafone um fjörutíu ljósleið-
aratengingar fyrir helstu starfs-
stöðvar sínar til næstu fjögurra
ára. Er ætlunin að tengja saman
grunnskóla og ýmsar stofnanir
Reykjavíkurborgar. Flutnings-
geta er frá hundrað megabætum á
sekúndu til eins gígabæts með
möguleika á stækkun í tíu gíga-
bæt.

Og Vodafone annast jafnframt
viðbragðseftirlit fyrir Reykjavík-
urborg vegna ljósleiðaratenging-
ana. Verðmæti samningsins er um
111 milljónir króna.

-jsk



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4 

Flokkar
Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er miðvikudagur 3. ágúst, 

215. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 4.41 13.34 22.25
AKUREYRI 4.09 13.19 22.25

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Grettistak er haldið er í
Vestur-Húnavatnssýslu um
næstu helgi. Hátíðin hefur
verið haldin allt frá árinu
1996 og er því fastur liður í
tilveru Húnvetninga. Hátíðin
er kennd við kappann mikla
Gretti sterka Ásmundarson
og er einn dagskrárliða hátíð-
arinnar einmitt krafta-
keppni milli húnvetnskra
karla og kvenna. 

Sundlaugin í
Borgarnesi
hefur verið
gríðarlega vin-
sæl í sumar en
hátt í tvö þúsund manns
heimsækja hana um hverja
helgi. Eftir því sem fram
kemur á heimasíðu Borgar-
byggðar stefnir í metaðsókn í
sumar. Enda kannski ekki
skrítið að fólk heimsæki laug-
ina þar sem endurbótum á
eimbaði og heitum potti er
loksins lokið.

Göngukort af svæðinu í
kringum Húsavík á Tjörnesi,
við Kelduhverfi og Jökulsár-
gljúfur er komið út. Kortið
sýnir þrjátíu og níu göngu-
og hestaleiðir ásamt útskýr-
ingum með hverri leið og
gefur í mörgum tilfellum upp
GPS-hnit um upphaf og

enda leiðanna. Kortið er
þriðji þáttur í korta-
röðinni Útivist og
afþreying.

Skíða- og göngu-
ferð um Þórisjökul
og í Þórisdal er
fyrirhuguð á laugar-

daginn og Ferðafélag Íslands
sér um skipulagningu. Um er
að ræða dagsferð sem hefst
með því að ekið verður inn
að Prestahnjúk við Þórisdal.
Því næst er gengið vestur yfir
jökulinn en þeir sem fara
hann ekki ganga Þórisdal í
staðinn.

ferdir@frettabladid.is

Búi fer stundum út að hjóla með son sinn í tengivagninum aftan í hjólinu.

LIGGUR Í LOFTINU
í ferðum

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA BRÚÐKAUP FJÁRMÁL BÖRN o.fl.

KRÍLIN

Ef þetta er pabbi,
hver er þá eiginlega

sköllótti kallinn
sem býr heima hjá

okkur?

Bókin er félagi barna 
BLS. 5

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

Búi Bendtsen, gítarleik-
ari í Brain Police og út-
varpsmaður á XFM, fer
út að hjóla með syni sín-
um og viðheldur and-
legri heilsu með því að
spila rokkaða tónlist.

„Það sem ég geri til að halda
mér í formi er að borða
reglulega, drekka ekki bjór
og borða fullt af vítamínum.
Mér finnst bjór bara ekki
góður,“ segir Búi en bjór er
einmitt afskaplega fitandi.
„Já, miðað við fólkið í kring-
um mig þá virðist það skipta
miklu máli hvort maður
drekkur bjór eða ekki upp á
þyngdina. Ég fæ mér í
mesta lagi einn.“

Búi stundar enga reglu-
lega líkamsrækt en eyðir

tíma með syni sínum og fær
hreyfingu í leiðinni. „Ég fer
oft út að hjóla með strákn-
um mínum, sem varð eins
árs fyrir helgi. Ég er með
tengivagn aftan í hjólinu þar
sem hann getur legið. Ég
þarf kannski að fara að bæta
úr hreyfingarleysinu og
hreyfa mig reglulega. Ég
eltist samt ekki við nokkur
kíló til eða frá enda hef ég
aldrei þurft að hafa áhyggj-
ur af því. Mér líður bara
mjög vel.“

En hvað með andlegu
heilsuna? Er hún líka í góðu
standi? „Það er allt í góðu
þar. Ég spila tónlist með
Brain Police og það er mín
hugleiðsla. Þá gleymi ég öllu
í smá tíma, sem er frábært
og alveg nóg andleg leik-
fimi.“

lilja@frettabladid.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

Tónlistin er mín
hugleiðsla
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D-vítamín
Á norðurslóðum þar sem sólin lætur lítið sjá sig getur verið nauðsynlegt að passa
upp á fæðuna til að fá nægilegt D-vítamín. Mjólkurvörur, egg, lifur og feitur fiskur
luma á miklu D-vítamíni og svo gerir gamla góða lýsið alltaf sitt gagn.[ ]

YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA SUMARYOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar 

slökun og hugleiðsla

Sértímar fyrir barnshafandi

Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

Þú borðar þær með uppáhalds álegginu,

kannski ylvolgar úr ofninum, 

ristaðar, með hvítlauksolíu, 

stundum eins og pizzur

... eða eins og Strandamenn, glænýjar

með íslensku smjöri.

Fáðu þér Speltköku og Kartöfluköku í

næstu matvöruverslun.

Hollara brauð finnst varla.

Rammíslenskar Speltkökur og Kartöflukökur af Ströndum
100 ára hefð og ekkert nema hollusta

Opið virka daga kl. 10-20
laugardaga kl. 10-17

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Ekki of seint að byrja að æfa
Rúmlega 400 manns eru skráðir í undirbúningshópinn sem hittist tvisvar í viku og æfir fyrir Reykjavíkurmaraþonið. 

Undirbúningur fyrir Íslands-
banka Reykjavíkurmaraþonið
gengur vel. Hlaupið verður
einkar glæsilegt í ár og það er
ekki of seint að byrja að æfa.

Reykavíkurmaraþon fer fram 20.
ágúst næstkomandi. Hjördís Guð-
mundsdóttir er kynningarstjóri
Reykjavíkurmaraþons, eða Ís-
landsbanka Reykavíkurmaraþons
eins og það heitir nú. Hún hefur
nóg að gera þessa dagana enda er í
mörg horn að líta þegar viðburður
af þessari stærðargráðu er skipu-
lagður. 

„Þetta er gríðarlega umfangs-
mikið hlaup og þar sem vegaleng-
irnar eru margar þá verður skipu-
lagið meira. Það er flókið að halda
hlaup á götum borgarinnar enda
þarf að loka götum og þess háttar.
Svo má ekki gleyma því að þetta er
í rauninni miklu meira en bara
hlaup. Þetta er heil fjölskyldu-
skemmtun. Í Lækjargötunni verð-
ur til dæmis lifandi tónlist og þar
koma ýmsir tónlistarmenn fram,“
segir Hjördís en þema maraþons-
ins er einmitt „músík og maraþon“.
„Tónlistin skapar skemmtilega
stemningu. Við spilum tónlist fyrir
þá sem hlaupa skemmtiskokkið og

svo hvetjum við tónlistarmenn til
að fara út á götu og spila fyrir
hlauparana. Það gekk vel í fyrra og
víða mátti sjá fólk með ferða-
græjur eða hljóðfæri við hlaupa-
brautina. Það var mjög skemmti-
legt og við vonum að stemningin
verði jafn góð í ár.“

Í fyrra var í fyrsta skiptið sett-
ur af stað skipulagður undirbún-
ingshópur fyrir maraþonið og var
reynslan svo góð að ákveðið var að
bjóða upp á slíkt aftur. Undirbún-
ingshópurinn er hugsaður fyrir þá
sem ætla sér að hlaupa tíu kíló-
metra og hófust æfingar í júní.

„Um 430 manns eru skráðir í
hópinn. Við erum með æfingar
tvisvar í viku þar sem hópurinn
hittist og mæting á þessar æfingar
hefur verið góð. Svo eru fjölmargir
sem eru skráðir í undirbúningshóp-
inn en búa úti á landi eða jafnvel
erlendis. Þeir fá æfingaáætlunina
og ýmis góð ráð frá kennaranum
send í tölvupósti og taka þannig
þátt. Það er mjög skemmtilegt,“
segir Hjördís og bætir því við að
það sé ekkert of seint að byrja í
undirbúningshópnum en hægt er
að skrá sig í hann á heimasíðu Ís-
landsbanka: www.isb.is. 

Skráning í maraþonið fer vel af
stað og Hjördís á von á mörgum

hlaupurum. Eins og iðulega eru Ís-
lendingarnir þó seinir að skrá sig
og vill Hjördís hvetja fólk til að
skrá sig sem fyrst enda fer þátt-
tökugjaldið fljótlega hækkandi.
Hægt er að skrá sig til leiks á
heimasíðu hlaupsins: www.mara-
thon.is og þar má einnig nálgast all-
ar nánari upplýsingar um hlaupið.

Hjördís segir að hlaupið sé gríðarlega um-
fangsmikið og því hafi verið gagnlegt að
fá Íslandsbanka í lið með sér. 

Við mælum
blóðfitu

Pantaðu tíma
í Lágmúla í síma 533 2308
Smáratorgi í síma 564 5600 Margir sem vinna nálægt raf-

magni vita ekki hvernig á að
bera sig að ef slys hendir.

Umgangast þarf rafmagnsslys á
töluvert annan hátt en önnur slys.
Samorka hefur í samstarfi við
Vinnueftirlitið, Landspítala-Há-
skólasjúkrahús og Löggildingar-
stofu dreift veggspjaldi þar sem
fyrsta hjálp við rafmagnsslys er
kynnt.

Þegar komið er að manni sem
er í snertingu við rafmagn er
lykilatriði að snerta hann ekki
með berum höndum heldur rjúfa
strauminn að honum. Ef ekki er
hægt að rjúfa strauminn verður
að grípa til mismunandi ráðstaf-
ana eftir því hvort um háspennu-
eða lágspennuslys er að ræða.
Þegar búið er að rjúfa strauminn
þarf að veita hjartahnoð ef ekkert
blóðstreymi finnst. Sérstaklega er
mælt með því að sjálfvirkt raf-
stuðtæki sé nálægt þar sem unnið
er við rafmagn og að hinn slasaði

sé tengdur við hann um leið og
mögulegt er.

Eins og með öll slys er lykil-
atriði að hafa strax samband við
Neyðarlínuna sem veitir leiðbein-
ingar um aðhlynningu. Frekari
upplýsingar er einnig að finna á
veggspjaldinu sem hægt er að
opna frá heimasíðu Samorku.

Rétt fyrsta hjálp bjargar mannslífum.

Fyrsta hjálp við rafmagnsslys Örtækni drepur
krabbameinsfrumur
RANNSÓKNIR SKAMMT Á VEG
KOMNAR EN GEFA GÓÐA VON.

Örtækni hefur verið
beisluð til að drepa
krabbameinsfrumur
án þess að skaða
heilbrigðan vef. Að-
ferðin felst í því að
stinga örlitlum sprotum inni í
krabbameinsfrumurnar og hita þá
svo upp með innrauðum leysigeisl-
um með þeim afleiðingum að
fruman drepst en heilbrigðar frumur
í kring haldast óskaddaðar. Sprotun-
um er sprautað inn í líkamann og
þeir finna krabbameinsfrumurnar af
því að þær eru öðruvísi en heil-
brigðar frumur. Lyfjameðferðin sem
nú er beitt gegn krabbameini drep-
ur heilbrigðar frumur um leið og
krabbameinsfrumurnar, sem veldur
hárlosi og ýmsum erfiðum auka-
verkunum. Rannsóknirnar voru
gerðar við Stanford-háskóla í
Bandaríkjunum og eru skammt á
veg komnar en gefa góða von. 



Flestar konurnar eru á aldr-
inum 18-24 ára.

Fóstureyðingum hefur fjölgað jafnt
og þétt milli ára í Englandi og
Wales, samkvæmt tölum frá heil-
brigðisráðuneyti Bretlands. 

Árið 2002 fóru 176.000 enskar
konur í fóstureyðingu en í fyrra
voru þær 185.400 og er aukningin
um 5,3%. Flestar voru konurnar á
aldrinum 18-24 ára en fækkun er
milli ára í aldursflokknum 16-18
ára. Flestar voru fóstureyðingarnar
framkvæmdar fyrir þrettándu viku
meðgöngu og um sextíu prósent
fyrir tíundu viku. Eitt prósent fóst-
ureyðinganna var framkvæmt
vegna fósturgalla sem myndi leiða
til mikillar fötlunar eða dauða í
fæðingu ef meðgangan fengi að

renna sitt skeið. Á Englandi er
leyfilegt að eyða fóstrum fram á
tuttugustu og fjórðu viku með-
göngu en miklar umræður eru nú
um að þrengja þennan tímaramma.
Á Íslandi er miðað við tólf vikur. 

Í hraða nútímans getur verið
erfitt að slaka á. Fanný Jón-
mundsdóttir hefur gefið út tvo
nýja geisladiska sem hjálpa
fólki að öðlast sálarró.

Fanný Jónmundsdóttir hefur árum
saman leiðbeint fólki um slökun,
hugleiðslu og orkuæfingar. Fyrir
tíu árum síðan gaf hún út kasettur
með slökunartónlist og nú hefur
hún endurtekið leikinn og gefið út
tvo spánnýja geisladiska með slök-
unaræfingum, tónlist og sjávarnið.

„Það var kominn tími á að gefa
út eitthvað nýtt. Grunnurinn er
reyndar alltaf sá sami því þótt ýms-
ar nýjar kenningar spretti fram í
sambandi við slökunina þá byggir
þetta allt á sama grunni. Til að ná
slökun og hugarró þarftu að leita
inn á við og það er gott að hafa ein-
hver verkfæri eins og til dæmis
tónlistina til að hjálpa sér.“ 

Diskarnir tveir byggja fyrst
og fremst á tónlist og sjáv-
arnið. Annar diskur-
inn er hugsaður
fyrir þá sem vilja
slaka vel á fyrir
svefninn og sofa vel
en hinn diskurinn
veitir slökun og sjálf-
styrkingu fyrir daglegt
amstur. 

„Þetta byggir á heilmiklum
rannsóknum og það hefur margsýnt
sig að tónlist af þessu tagi er góð

fyrir heilsuna. Tónlistin er í taktin-
um 60 slög á mínútu sem er sami
taktur og hjartað slær í þegar mað-
ur slakar vel á. Við það að hlusta á
tónlistina hægist á hjartslættinum.“

Fanný segir að diskarnir hafi
gefið góða raun og fólk á öllum
aldri nýti sér þá. Ýmsir fagmenn
hafi einnig tekið þeim vel og til að
mynda noti Náttúrulækningafélag-

ið diskana.
Geis lad iskarnir

fást í öllum
helstu bóka-
verslunum og þá
má einnig nálgast
víða annars stað-
ar. Til dæmis hjá
Skífunni, Betra lífi
og á bókasöfnum. 
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Fóstureyðingum hefur fækkað í aldurs-
hópnum 16-18 ára í Englandi og Wales.

Spirulina inniheldur

meira af æskilegum

næringarefnum

en nokkur önnur

þekkt planta, korn

eða jurt og er því

einhver kjarnbesta

fæða sem völ er á.

Spirulina jafnar

matarlystinaog hefur

hreinsandi áhrif á

líkamann. Spirulina er

náttúrlegur orkupakki.

BÆTIEFNI Á BETRA VERÐI!BÆTIEFNI Á BETRA VERÐI!

Skólavörðustíg 16
101 Reykjavík

Vertu fallega 
sólbrún(n) 
- innan frá 

Vísindalega staðfest. Imedeen Tan
Optimizer - hylki verka innan frá og

veita gylltan húðlit, sem helst lengur en
þig hefur nokkurn tímann dreymt um.

Hylkin undirbúa húðina fyrir 
sólina, minnka roða og viðkvæmni fyrir

sól, verja húðina gegn öldrun af 
völdum sólar og örva myndun á fallegri 

sólbrúnku. 

„Þetta hefur gengið mjög vel og á meðan
þetta hjálpar öðrum held ég áfram,“ segir
Fanný.

Útsölustaðir m.a:Yggdrasil, Fjarðarkaup,
Maður lifandi, Lífsins lind -Hagkaup, Lyfjaval

og Árnes apotek Selfossi.

Sendum í póstkröfu
S: 462-1889  

heilsuhorn@simnet.is   
www.simnet.is/heilsuhorn

KALK ÚR JURTARIKINU 
SEM NÝTIST 

EINSTAKLEGA VEL

Flensan sem þú færð í dag
getur verið stökkbreytt á
morgun.
Flensuveirur geta skipt um gen á
ógnarhraða til að bregðast við
sýklalyfjum og búa til ný afbrigði
sem eru ónæm fyrir þeim. Vís-
indamenn hafa hingað til talið að
genaskiptingin verði hægt og ró-
lega milli árstíða en rannsóknir
sem gerðar voru við Heilbrigðis-

stofnun Bandaríkjanna sýna svo
ekki verður um villst að til dæm-
is inflúensa af A-stofni skiptir út
mörgum genum og veiran breyt-
ist því stórvægilega á mjög stutt-
um tíma. Þessar niðurstöður
valda áhyggjum af ónæmi flensu-
veira gegn bólusetningum og
einnig er óttast að fuglaflensan
gæti tekið upp á því að stökk-
breytast á þennan hátt og smitast
því auðveldlega milli manna. 

Gyðingar láta umskera litla drengi
en nýjar rannsóknir benda til þess
að það hafi fyrirbyggjandi áhrif á
HIV-smit. 

HIV-veiran þrífst
í forhúð
UMSKURÐUR KARLA GÆTI
MÖGULEGA KOMIÐ Í VEG FYRIR
HIV-SMIT HJÁ ÞEIM.
Nýjar rannsóknir benda til þess
að umskurður karla gæti haft
fyrirbyggjandi áhrif á HIV smit
hjá þeim. Rannsóknin var gerð í
Suður-Afríku á meira en 3.000
mönnum af Frönsku eyðnirann-
sóknarstofnuninni og niðurstöð-
urnar kynntar á ráðstefnu í Bras-
ilíu. Þær leiða í ljós að umskurð-
ur kom í veg fyrir sjö af hverjum
tíu smitum. Fyrri rannsóknir hafa
sýnt fram á að umskornir menn
eru síður smitaðir af HIV en
óumskornir. Talið er að frumur í
forhúðinni séu viðkvæmari fyrir
HIV en aðrar frumur á svipuðum
slóðum svo smithætta minnki
með því að fjarlægja hana.
Heilsufulltrúar Sameinuðu þjóð-
anna vilja þó fá meiri sannanir
áður en þeir mæla með um-
skurði sem aðferð til að koma í
veg fyrir alnæmissmit.

Flensuveirur stökkbreytast hraðar og meira en talið var.

Flensur stökkbreytast
hraðar en talið var

Fóstureyðingum
fjölgar á Englandi

Annar diskurinn er hugsaður fyrir þá sem
vilja sofa vel og ná að slaka vel á fyrir
svefninn. Hinn byggir á slökun sem kemur
sér vel yfir daginn.

Slökunartónlist í takt
við hjartsláttinn

AMERICAN DAD
MÁNUDAGA KL. 21:00

FYLGSTU MEÐ!



Alls konar bátar eru í Nauthólsvíkinni.

Líf og fjör í Nauthólsvík
Hundruð barna hafa farið í Nauthólsvík í sum-
ar þar sem ÍTR er með siglinganámskeið og
siglingaklúbba sem eru mismunandi eftir því
hvað þátttakendur eru gamlir og hversu færir
þeir eru í sjónum.

Í Nauthólsvík hefur ÍTR haldið siglinganámskeið
fyrir börn í mörg ár. Siglinganámskeiðin í Siglu-
vík hafa verið meira og minna fullbókuð í sumar
og mörg börn á biðlistum eftir svona öðruvísi úti-
veru. Nokkur af börnunum voru orðin mjög sjóuð
í siglingunum og koma aftur og aftur á námskeið.
Þegar Fréttablaðið bar að garði var frjáls dagur
og börn á alls konar bátum. Flestir skemmtu sér
við að renna sér niður rennibraut á kajak og svo
var biðröð í seglbátana. Starfsmenn Sigluness
gerðu sér lítið fyrir og kipptu blaðamanni og ljós-
myndara út á bát til að hitta krakkana.

Katrín Ólöf Georgsdóttir og Sigríður Elísa Einars-
dóttir þekktust ekki áður en þær komu á siglinga-
námskeiðið. „Ég er ekki búin að fara í kajakrenni-
brautina. Ég þori það ekki,“ segir Sigríður Elísa,
sem er á námskeiðinu í fyrsta sinn. „Ég var hérna
í fyrra og síðasta sumar. Ég er búin að fara oft í
kajakrennibrautina,“ segir Katrín Ólöf. „Maður
má samt ekki fara þegar það er of grunnt því þá
rekst endinn á bátnum í botninn og það er hættu-
legt.“ Þær eru sammála um að það sé mjög gaman
í Nauthólsvík. „Ég hef alveg farið á önnur leikja-
námskeið nema mér finnst miklu skemmtilegra á
svona siglinganámskeiði,“ segir Sigríður Elísa.

Bjarni Magnússon kom niður kajakrennibrautina
og skellti sér beint í viðtal. Að hans sögn er sigl-
inganámskeiðið skemmtilegt og kajakrennibraut-
in skemmtileg en ekki hættuleg. Hann er ekki
hræddur við að renna sér niður brautina, ekki

einu sinni í fyrsta skipti. Bjarni viðurkennir þó að
maður verði dálítið blautur en hann er með svuntu
sem hindrar vatnið í að fara yfir buxurnar hans.
„Ef maður er í peysu þá blotnar maður kannski
smá. En ef maður er með önnur föt þá er þetta
ekkert hræðilegt.“

Dagur Fróði Kristjánsson er níu ára og sat í fjör-
unni við sandkastalagerð þegar blaðamaður hitti
hann. Hann er skáti og finnst gaman að vera á
siglinganámskeiði. „Við förum í sjóinn, á Malibú,
kajak og kajakrennibrautina. Það er allt og sumt,“
segir hann aðspurður um hvað þau geri nú eigin-
lega á svona siglinganámskeiði. Hann hlær þegar
hann er spurður hvort hann fari einn út á Malibú-
inn. „Nei, ég fer ekki einn. Enda er ég líka bara að
gera sandkastala núna.“ Þegar kemur að mynda-
tökunni gerir hann sér þó lítið fyrir og skellir sér
út í kajakinn enda gaman að eiga af sér mynd úti
á bát. 

Bergur, Bergur og Hálfdán voru þrír saman á ára-
bát í Nauthólsvík. „Það er allt úti í sjópöddum
hérna,“ segja þeir og sýna plastílát þar sem ein
einmana marfló syndir hringi. „Við erum ekki
bara á árabát. Við erum líka á Laser Pico sem er
svona seglbátur. Er næsti hópur kominn á Laser
Pico? Við áttum að vera næstir,“ segir Bergur
hálffúll og þeir ákveða að drífa sig út á flot-
bryggju til að ná að vera næstir. Þegar blaðamað-
ur spyr hvort ekki sé mikil hætta á að bátnum
hvolfi hlæja þeir bara og gefa sterkt í skyn að
blaðamaður sé ekkert sérstaklega sleipur í sigl-
ingalistinni. „Ég hef hvolft, ég hef hvolft,“ segja
þeir hver á eftir öðum. Annar Bergurinn tekur þó
fram að hann hafi einu sinni hvolft viljandi og hin-
ir geti nú ekki státað af því. 

Það er oft spennandi fyrir börn að
horfa á foreldra sína elda og baka
í eldhúsinu og auðvitað vilja þau
taka þátt. Það er mikill misskiln-
ingur að börn geti ekkert gert í
eldhúsinu en auðvitað verður að
hafa nokkur öryggisatriði í huga.

• Börnin verða að þvo sér um
hendurnar.

• Settu hár barnsins í teygju ef
það er mjög sítt.

• Segðu þeim að ganga aldrei
með hníf og snúa honum að

fólki – það á alltaf að halda á
hníf með hliðum.

• Ekki leyfa börnum að skera
með beittum hníf eða taka heit-
an mat úr ofninum.

• Settu skurðarbretti á rakt
viskustykki svo það renni ekki
til.

• Passaðu að börnin setji ekki
hendurnar upp í sig eftir að
þau snerta hrátt kjöt.

• Segðu börnunum að teygja sig
ekki yfir eldavélina eða heitan
mat.

[ ]
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Leikföng
Ekki fylla barnaherbergið af leikföngum. Of mikið dót getur haft truflandi áhrif á barnið og auk þess getur
verið erfitt að halda hlutunum í röð og reglu. Barnið á auðveldara með að finna leikföngin ef þau eru fá
og lærir jafnframt að umgangast þau af meiri virðingu.

Börnum finnst mjög gaman að taka þátt í eldamennskunni með foreldrum sínum.

Börnin taka þátt í eldhúsinu
Þau geta gert margt en mikilvægt er að setja öryggið á oddinn.
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50% afsláttur af öllum útsöluvörum

,,Við ætlum fjórar vinkonur 
saman aftur og aftur! 

Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

S á k ið f i k di bö

Hvað segja börnin 
um námskeið í 

Keramik fyrir alla?

saman aftur og aftur! 
Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

Sumarnámskeið fyrir skapandi börn,
eldri og yngri, keramik, teikning,
málun - allt innifalið - litlir hópar.

Aðeins 8500 kr. vikan!

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

Hvernig var á 
sumarnámskeiðinu?

Keramik fyrir alla

Mjög gaman



Börn geta á öruggan og auð-
veldan máta ferðast um á
hjólum foreldra sinna.

Þótt reiðhjól séu sniðin að þörfum
eins manns er ekki þar með sagt
að fólk þurfi að gefast upp á hjól-
inu þegar börnin koma til sögunn-
ar. Á vef Fjallahjólafélagsins
kemur fram að einungis minni-
háttarbreytinga er þörf til að
hjólið samrýmist öllum þeim
kröfum sem foreldrar gera um
þægindi og öryggi barnanna
sinna.

Barnasæti á stöng hjólsins get-
ur hentað vel en þá er barnið
beint fyrir augum þess sem hjól-
ar. Þetta getur bæði verið kostur
og galli þar sem barnið getur

hæglega truflað þann sem hjólar.
Önnur góð leið er að koma börn-
um fyrir í vagni sem er tengdur
við hjólið. Í flestum hjólavögnum
er öryggisbelti og þyngdarpunkt-
urinn þar að auki svo neðarlega
að afskaplega litlar líkur eru á því
að vagninn velti. Vinsælasti
möguleikinn er þó tvímælalaust
að fá sérstakan barnastól sem er
festur aftan á hjólið. Þessi mögu-
leiki er heppilegur ef farið er með
gát því hjólið með aukaþunganum
er valt og skal því alltaf varast að
skilja barnið eftir á hjólinu.

Alveg sama hvaða leið er farin
verður höfuð barnsins að vera vel
varið með hjálmi. Einnig þarf að
hafa í huga að barnið erfiðar ekki
á hjólinu og því þarf það að vera
betur klætt en sá sem hjólar. 

Meira en tveir þriðju af fólki á
aldrinum átján til 24 ára segir
að eyðsluhættir foreldra sinna
hafi áhrif á viðhorf þeirra til
peninga. Því er mikilvægt að
kenna börnum gildi peninga
þar sem það hjálpar þeim um
ókomna tíð.

• Notað einfalt
líkan þegar
börnin þín eru
ung, eins og
kökusneið, til
að sýna hve
mikill pen-
ingur fer í
mat, reikninga
og önnur heimilisút-
gjöld. Skerðu minni sneiðar
fyrir reglulegan sparnað og
önnur sérstök kaup eins og
frí. Ef kakan er borðuð á
eftir er það góð hvatning
svo barnið hlusti.

• Ef börnin þín fá reglulegan
vikupening ættirðu að
hvetja þau til að spara hluta
af peningunum fyrir eitt-
hvað sérstakt, eins og skóp-
ar. Hvettu þau til að eyða
ekki öllu í einu.
Þannig meta
þau hve
mikið hlut-
ir kosta.

• U p p h æ ð
vikupening-
anna breyt-
ist þegar
barnið þitt
eldist og
kemst að því
hve mikið vinirnir fá. Tal-
aðu við foreldra vinanna til
að kanna hvað vinirnir fá í
vikupening og ákveddu síð-
an hvað þér finnst sann-
gjarnt. Best er að börnin
geti unnið fyrir peningun-
um með því að gera húsverk
eða eitthvað slíkt.

• Segðu barninu hve mikið
hlutir kosta þegar þú ert
að versla í stórmörkuðum.
Bentu á verðin, berðu sam-
an verð á mismunandi vör-
um og segðu barninu hvað
er dýrt og hvað ódýrt.

• Besta leið-
in til að
h j á l p a
börnum að
læra meira
um að safna og
sjá um sinn eigin

pening er að láta þau fá
sinn eigin banka-

reikning. Ekki
samt letja þau ef
þau vilja taka út
pening þegar
þeim langar að
eiga eitthvað
því það gæti
talið þau af því
að safna aftur.

• Talaðu við barnið um vext-
ina í bankanum og útskýrðu
fyrir þeim hvernig peningar
ávaxta sjálfa sig inn í bank-
anum.

• Þegar barnið þitt vex úr
grasi máttu setja það inn í
hvernig peningaáætlun fyr-
ir heimili virkar. Þannig fá
þau skilning á því hvað kost-
ar að lifa og hvernig á að
spara.

•  Hjálp-
aðu barn-

inu að læra
muninn á milli

þarfa, langana og
óska. Kenndu því að
þó því langi í eitthvað

þýðir það ekki að það
hafi efni á því. Þetta

mun væntanlega hjálpa
þeim að taka góðar eyðsluá-
kvarðanir í framtíðinni.

• Vertu opinská/r um pen-
inga og talaðu við börnin
þín um þá. Tryggðu að
börnin viti að þau geti
alltaf leitað til þín um fjár-
hagsráðgjöf, upplýsingar
og hjálp.

Bókin er sannur félagi
margra barna, jafnt sumar
sem vetur, enda gott að grípa
til hennar þegar hlé er gert á
útiveru. Sum bókasöfn efna til
lestrarhvetjandi námskeiða á
sumrin fyrir börn sem heita
einfaldlega Sumarlestur.

Amtsbókasafnið á Akureyri hélt
fjögurra vikna sumarlestrar-
námskeið fyrir níu ára börn í
júní og var það fimmta árið í
röð. Ingibjörg Magnúsdóttir er
barnabókavörður þar og segir
þátttöku hafa verið mjög góða í
ár. „Það voru um 40-50 börn á
þessum námskeiðum í allt og
þau lásu samtals í kringum 20
þúsund blaðsíður.“ Hún segir
kappið mikið við lesturinn og
þótt námskeiðið hafi bara verið
ætlað níu ára börnum er hún
ekki í vafa um að þetta átak
smiti út frá sér bæði til systkina
og vina þeirra sem þátt tóku.
Sem eðlilegt er eru börnin mis-
jafnlega á vegi stödd með lest-
urinn og Ingibjörg segir lesefn-
ið af ýmsum toga. Þau sterkustu
séu dottin í Harry Potter-heim-
inn og Ævintýrabækur Enid
Blytons hafi notið mikilla vin-
sælda í sumar. Hún nefnir líka
Einhyrninginn og seríu um
drenginn Svan svo og bækur
Guðrúnar Helgadóttur. Léttmeti
er mikið lesið eins og Syrpur og
Andrés Önd og teiknimyndasög-
urnar segir hún afar vinsælar af
drengjum og Galdrastelpurnar

af stúlkum. „Það eru fantasíur
með smá spennu sem höfða til
þessa aldurshóps en þó má ógeð-
ið ekki vera of mikið,“ segir
Ingibjörg. Þess má geta að á
námskeiðinu fengu börnin að
kynnast öllum kimum safnsins
og líka skoða leikhúsið og menn-
ingarstofnanir Listagilsins.
Einnig var Nonnahús heimsótt.
Ingibjörg kveðst finna fyrir
auknum áhuga barna á bókum
almennt og segir þau dugleg að
koma og taka sér bækur til að
fara með í sumarbústaðinn. 

Í Borgarbókasafninu í Ár-
bænum var efnt til lestrarátaks
6-10 ára barna í sumar og er því
nýlokið að sögn Óskars Einars-
sonar, bókavarðar. Hann segir
að hvert barn sem þátt tók hafi
lesið að meðatali sjö bækur á
rúmum mánuði. „Allur lestur
kemur krökkunum til góða þeg-
ar þau setjast aftur á skólabekk-
inn enda finna kennararnir það
á haustin ef börnin halda lestar-
kunnáttunni við yfir sumarið,“
segir Óskar sannfærandi.

gun@frettabladid.is
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Hjólavagn er öruggur kostur fyrir börn.

Barnastólar á reiðhjól

Fantasíur með smá spennu vinsælastar

Gott er að fá sér bók að lesa þegar lítið er að gera. Þetta veit Jónína Anna Óskarsdóttir.
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Þú ert fyrirmynd
Reyndu að móta eyðsluhætti barnsins þíns
áður en það er of seint.



Vasahnífur
Vasahnífurinn er ómissandi í ferðalagið. Í útilegum kemur hann sér vel því hann má 
nota sem hníf, flísatöng, tappatogara, naglaklippur og jafnvel grilltöng. Hann kemur líka að
góðum notum ef gera þarf við eitthvað og svo má borða með honum ef plasthnífapörin klikka. [ ]

Klettur í Tungunum
Guðfinna Jóhannsdóttir rekur sveitakaffihúsið Klettinn þar sem umhverfið er einstakt en 
bíltúrafólkið lætur ekki sjá sig ef sólin skín of glatt.

Guðfinna Jóhannsdóttir ásamt manni sínum Henk Hoogland fyrir utan Klettinn.

Fimm ár eru síðan Guðfinna hóf
að reka kaffihúsið Klettinn í
Reykholti í Biskupstungum
ásamt manni sínum Henk Hoog-
land. Henk er frá Hollandi og
Guðfinna hafði búið þar í tíu ár
þegar þau fluttu heim. Aðspurð
um hvernig kom til að hún fór að
reka kaffihús í Biskupstungnum
segir hún að hlutirnir hafi ein-
faldlega æxlast þannig. „Við
vorum fjögur sem byrjuðum með
þetta um sumarið árið 2000 en
við hjónin tókum síðan alveg við
rekstrinum þá um haustið.“

Reksturinn gengur að sögn
Guðfinnu bara vel og hún stefnir
að því að gera enn betur. „Það eru
skin og skúrir í þessu eins og öllu.
Ég er samt eiginlega orðin

tuttugu árum of gömul í þetta og
hugurinn er meiri en kraftarnir,“
segir hún og hlær. Góðar vin-
konur hennar koma samt oft og
hlaupa undir bagga þegar þess
þarf og þá gildir gamla góða
orðatiltækið „að kýla á þetta og
ekkert vesen“. 

Umhverfið í kringum Klettinn
er áberandi fallegt og gróið með
litríkum blómabeðum. Guðfinnu
segist ekki muna um vinnuna í
garðinum. „Maðurinn sér nú að-
allega um það og ég reyti svona
þegar ég er búin að loka á kvöld-
in. Mér finnst bara afslöppun í
því að fara aðeins út á kvöldinn
og svo slappa ég af í heita pottin-
um.“

Stór hluti viðskipavina Kletts-

ins er svokallað bíltúrafólk.
„Veðrið má ekki vera of gott því
þá liggja allir í sólbaði. Þegar er
aðeins skýjað og svona er gott að
gera því þá er bíltúraveður,“
segir Guðfinna. Mikið kemur af
sumarbústaðafólki og hestafólki
sem stoppar oft og fær sér einn
kaffi eða ölsopa. „Við lögðum
áherslu á að koma upp góðri að-
stöðu fyrir hestafólk, þannig að
hestagerðið var drifið upp strax á
öðru rekstrarári.“ 

Á veturna er Kletturinn ekki
opinn á hverjum degi en bætir þó
Tungurnar með reglulegum
skemmtunum. „Þá erum við með
menningarkvöld einu sinni í mán-
uði, hattaball og alls konar
skemmtanir.“

Eystri-Rangá setur nú hvert metið á fætur öðru, met-
vika, metafli miðað við fyrri ár, metdagar, metfjöldi
laxa á dag á stöng! Sex laxar á dag á stöng að meðal-
tali er feiknaleg veiði því fjöldi stanga í ánni er um-
talsverður og ekki geta alltaf verið stórveiðimenn á
bakkanum hverju sinni? Meðaltal allra meðaltala á
stöng á dag á Íslandi er talinn að jafnaði einn lax, svo
sexfaldur afli á dagsstöng segir nokkuð um lætin þar
eystra. Þessi mikla veiði þarna kemur ofan í frábæran
júlíveiðimánuð hvarvetna á Suður- og Vesturlandi,
með örfáum undantekningum. Hafið hefur greinilega
verið gott við laxinn í vetur. En sárar undartekningar
eins og Stóra-Laxá koma svo á móti, þar er lítið að
hafa.
Þau ánægjulegu tíðindi berast nú að Þingvallavatn er
komið undir verndarvæng Veiðikortsins, sem veitir
aðgang að yfir tuttugu vötnum víða um land fyrir örfá
þúsund og gildir allt sumarið. Kortið er sannkallaður
gleðigjafi og nú þarf bara að koma Elliðavatni til
handhafa þess líka!
Sjóbleikjan hefur gefið mönnum ánægjustundir á
norðausturhorninu, Hofsá, Lónsá, Brunná, Fnjóská og
Eyjafjarðará eru allar dæmi um bleikjuár sem gefa
færi á vænum fiskum í fínu stuði (stundum!). Sil-
ungasvæðið í Vatnsdalsá er hins vegar dapurt enn
eitt árið og gaf Ármönnum lítið um helgina, sem þeir
bættu sér upp með góðri laxveiði! Eggert Skúlason
náði rúmlega átta punda flykki í Eyjafjarðará á Krók-
inn og var höfundur flugunnar, Gylfi Kristjánsson,
með í för, svo þetta hefur verið gaman hjá báðum.
Sjóbleikjan er besti matfiskur sem finnst í íslenskum
veiðiám, en hún er mishittin. Bleikjan „sullast“ inn

VEIÐISUMARIÐ með Stefáni Jóni Hafstein
VEIÐIFRÉTTIR Í SAMSTARFI VIÐ FLUGUR.IS

Met ofan á mok með sjávarföllum í ósum
og er þá stundum í miklu
tökustuði. Svo gengur hún
ofar í árnar og verður þá
mun tregari. Þetta fengum
við í „S-hópnum“ að sjá í
Hofsá um helgina, það
voru allar gerðir af bleikju-
dyntum: Hún tók straum-
flugur í ósnum, hún elti
straumflugur með boða-
föllum en tók ekki, vildi
bara marfló eina stund-
ina, stundum tók hún eina flugu, en alls ekki nema eina í einu,
stundum sást hún alls ekki og svo komu torfur vaðandi. Í upp-
ánni setti ég í fjórar á þurrflugu strax fyrsta morguninn og
missti allar. Svo var bara ekkert flugnaklak í ánni næstu daga
og bleikjan hafði hægt um sig, við reyttum eina og eina á þurr-
flugu en annars stöku fisk á einhverja skrautflugu með hröðum
inndrætti. Ég sem var með þrjú box full af „lífríki“ sem engin
bleikja vildi! 
Heilræði vikunnar til þeirra sem reyna við sjóbleikju: Reynið allt
sem ykkur dettur í hug! Ef hún tekur ekki fljótlega þýðir ekkert
að hamast með sömu fluguna á sama stað, verið hreyfanleg,
skiptið ört og leitið að tökufiski með nógu fjölbreyttum ráðum.
Þá kemur það. Ef ekki: Þá er bara að njóta þess að vera til með
svona fallegum fiski sem virðist stundum ósigrandi. Ég hef fjall-
að ítarlega um sjóbleikjurveiðar á flugur.is og þar má finna alls
konar efni sem varðar dynti sjóbleikjunnar, heilræði um flugur
og aðferðir. Góða skemmtun.

Veiðikveðja, Stefán Jón.

Meiri veiðifréttir, heilræði, sögur og myndir í vikulegu frétta-
bréfi, Flugufréttum, sem sendar eru út frá flugur.is alla föstu-
daga til fjölda áskrifenda.

Guðrún Kristín Sigurðardóttir með
feiknafínan Breiðdalsárlax.

Eyjaf jarðarsvei t  4. -7 .  ágúst

Þema - Hafið

V e l k o m i n  á

www.hertz.is

18.450
Vika í Þýskalandi

*

Ford KA eða sambærilegur

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald 
og skattar.
*Verð á viku miðað við 14 daga leigu. 
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Bókaðu bílinn heima

- og fáðu 500 Vildarpunkta



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

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. Hafið samband við söluráð-
gjafa 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.

Opel Corsa 1.4 Swing nýskr. 04/’98,
bsk., ek. 108 þús. km. Verð 530.000. Til-
boð 370.000. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa 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.

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.

Kia Pride nýskr. 12/’00, bsk., ek. 34 þús.
km. Verð 490.000. 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.

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. Til-
boð 2.850.000. 100% Lánamöguleikar.
Hafið 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.

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.

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. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa 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.

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.

Nissan Terrano II SE nýskr. 06/96, bsk.,
ek. 169 þús. km. Verð 790.000 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Primera Elegance nýskr. 05/00,
ssk., ek. 64 þús. km. Verð 1.030.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 06/04,
ssk., ek. 31 þús. km. Verð 1.590.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa 1.2 nýskr. 05/’00, bsk., ek.
51 þús. km. Verð 480.000. Hafið sam-
band við söluráðgjafa okkar í síma 525
8020.

Peugeot 406 nýskr. 06/01, bsk., ek 72
þús. km. Verð 1.180.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1,6 GL nýskr. 04/01, bsk.,
ek. 99 þús. km. Verð 1.020.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Land Rover Freelander nýskr. 06/’99,
ek. 105 þús. km. Verð 980.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 11/03, ssk.,
ek. 29 þús. km. Verð 2.060.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Micra nýskr. 04/05, ssk., ek. 7
þús. km. Verð 1.410.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 206 nýskr. 07/00, bsk., ek. 76
þús. km. Verð 590.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mazda Doublecab nýskr. 05/04, bsk.,
ek. 28 þús. km. Verð 2.490.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1,6 GL nýskr. 09/00, bsk.,
ek. 89 þús. km. Verð 1.050.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy GL nýskr. 02/02, bsk.,
ek. 70 þús. km. Verð 1.450.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mazda 626 GLXI nýskr. 08/’98, ssk., ek.
98 þús. km. Verð 830.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Visia nýskr. 05/03, bsk.,
ek. 65 þús. km. Verð 1.160.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester CS nýskr. 07/00, ssk.,
ek. 69 þús. km. Verð 1.290.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Primera SLX nýskr. 11/98, ssk.,
ek. 89 þús. km. Verð 590.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Skoda Octavia nýskr. 01/99, ssk., ek.
114 þús. km. Verð 620.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester CS nýskr. 06/99, ssk,
ek. 103 þús. km. Verð 1.060.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Passat Basicline nýskr.
03/98, bsk., ek. 105 þús. km. Verð
730.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Astra 1,6 GL nýskr. 07/00, bsk., ek
59 þús. km. Verð 880.000. 100% lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 05/02, ssk.,
ek. 42 þús. km. Verð 960.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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Renault Megane Scenic, skrd. 12/1999,
ek. 109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr. Tilboð 690.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Escape XLT, skrd. 07/2004, ek.
13.000 km, 3000cc, sjálfskiptur, 4x4.
Ásett verð 3.090.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Lexus LS430, skrd. 08/2003, ek. 19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Fiesta, skrd. 04/2004, ek. 7.000
km. 1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.310.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Mondeo, skrd. 05/2001, ek.
133.000 km. 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr. Tilboð 1.090.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Almera, skrd. 12/1999, ek.
120.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 470.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Lancer 4x4, skrd. 05/1999, ek.
123.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 780.000 kr. Tilboð 650.000
kr.100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Lexus RX300, skrd. 04/2003, ek.
31.000 km. 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.350.000 kr. Tilboð 3.990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo 850, skrd. 09/1994, ek. 176.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr. S. 515 7000.

Volvo V40 SE, skrd. 01/2004, ek.
29.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.550.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 11/1998, ek.
114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Renault Megane Scenic, skrd. 08/1998,
ek. 144.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 660.000 kr. Tilboð 399.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 08/1998, ek. 93.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
830.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Opel Astra, skrd. 12/2002, ek. 38.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.250.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Expedition, skrd. 05/2001, ek.
66.000 km. 5400cc, sjálfskiptur, 4x4,
260hö. Ásett verð 2.950.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo GHIA, skrd. 01/2004, ek.
12.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.390.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Citroen C5, skrd. 02/2003, ek. 40.000
km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Explorer, skrd. 09/2000, ek.
76.000 km, 4000 cc, sjálfskiptur. 4x4,
204hö. Ásett verð 2.120.000 kr. Tilboð
1.990.000. 100 % lán mögulegt. S. 515
7000.

Opel Vectra, skrd. 08/2000, ek. 80.000
km, 2000 cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.160.000 kr. Tilboð 990.000 kr. 100 %
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Escort, skrd. 11/1994, ek. 161.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
290.000 kr. Tilboð 90.000 kr. S. 515
7000.

Toyota Corolla Touring, skrd. 07/1997,
ek. 153.000 km, 1800cc, beinskiptur,
4x4. Ásett verð 590.000 kr. Tilboð
490.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

22. Opel Vectra, skrd. 04/1999, ek.
122.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 820.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 06/2002, ek. 59.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.850.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Audi A4, skrd. 06/2001, ek. 46.000 km,
2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.030.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo S40 SE-Line, skrd. 09/2003, ek.
30.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.340.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo GHIA, skrd. 03/2004, ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.270.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Subaru Impreza skrd. 03/1999, ek.
121.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 650.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

BMW 316 Touring, skrd. 10/1998, ek.
78.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.040.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Expedition XLT Sport, skrd.
07/2004, ek. 13.000 km, 5400cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 4.890.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Hyundai Elantra, skrd. 04/1998, ek.
108.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

MMC Lancer. skrd. 06/1997, ek.
149.000 km, beinskiptur 4x4. Ásett
verð 620.000 kr. Tilboð 490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Citroen C3, skrd. 05/2004, ek. 18.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.210.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 01/2003, ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.090.000 kr. Tilboð 2.890.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Peugeot 306, skrd. 03/1998, ek.
95.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 460.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Kia Grand Sportage, skrd. 06/1999, ek.
97.000 km, 2000cc, beinskiptur, 4x4.
Ásett verð 890.000 kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 08/1999,
1600cc, ek. 105.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 760.000 kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Nissan X-Trail, skrd. 09/2002, ek.
45.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo GHIA, skrd. 11/2003, ek.
27.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Peugeot 306 Break STW. skrd.
06/1999, ek. 123.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 540.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S60, skrd. 05/2004, ek. 16.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
3.540.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Peugeot Partner, skrd. 07/1999, ek.
134.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 580.000. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Peugeot 307 SW, skrd. 09/2004, ek.
17.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.820.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

VW Bora skrd. 10/2000, ek. 118.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
920.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Volvo S40 skrd. 03/2004, ek. 33.000
km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.590.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Subaru Legacy, skrd. 11/1995, ek.
168.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

VW Golf Comfortline station, skrd.
03/2000, ek. 87.000 km, 1800cc, 4x4
beinskiptur. Ásett verð 1.050.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Polo, skrd. 04/1998, ek. 87.000 km,
1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð 490.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, ek. 23.000 km, 2900cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 6.150.000 kr. Tilboð
5.890.000. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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M. Benz Avantagartd, árg. 2004, ek. 46
þ. km leður, lúga o.fl. Vel búinn bíll. V.
4.400 þús. Áhv. 3.000 þús. 45 þús. kr.
afb.

Daewoo Lanos SE 1.6 L. Árg 09/1998,
ek. 130 þ. km, beinsk. Álfelgur, dráttar-
krókur o.fl. Nýskoðaður án athuga-
semda. V. 390 þús. Tilboð 250 þús.
100% Lán.

50 þús. út og yfirtaka á 900.000 kr. láni
með 18 þús. afb. á mán. Peugeot 307
XS 1600 árg. 02/2002, álfelgur, viðar-
innrétting, CD o.fl.

Ford Ranger double cab 2.5 l dísel, árg.
2001, ek. 170 þ. km, beinsk m. dráttar-
krók. Einn eigandi frá upphafi, alltaf ver-
ið smurður og þjónustaður hjá Brim-
borg. V. 1.050 þús. 100% Lán.

M. Benz Sprinter 208 cdi Dísel. Pallbíll,
árg. 6/2002, ek. 28 þ. km, 5 gíra. Stærð
palls 3250x 2100, á vsk númerum. V.
2.480 þús. m. vsk. 100% Lán.

M. Benz Sprinter 208 TDI Double cab.
Dísel. 6 manna, árg. 07/2003, ek. 18 þ.
km. V. 2.650 þús. 100% Lán í allt að 80
mánuði.

BMW X5 4.4 L árg. 2001, ek. 60 þ. km.
Leður, sóllúga, magsín, 18” álfelgur.
Með öllu. V. 4.400 þús. 

BMW 520 I árg. 2004, ek. 29 þ. km. Bíll
með öllu, leðri, lúgu o.fl. V. 4.650 þ.
Fæst á 4.150 þ. staðgreitt.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

50% Afsláttur, Peugeot 306 Sedan árg.
1995 ek. 117 þús., sk. ‘06, álfelgur, ný
tímareim, bíll í góðu standi, verð áður
300 þús., verð nú 150 þús., fyrstur kem-
ur fyrstur fær. Uppl. í s. 699 6661 & 699
5801.

Einn góður í ferðalagið, Toyota Corolla
Wagon XLI árg. 1996, ek. 159 þús. Ný
tímareim, nýskoðaður, dráttarbeisli og
fl. V. 390 þús. Uppl. í s. 699 6661 & 699
5801.

Kaupvild ehf
Hyrjarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 699 5801

BMW 318 I árgerð 2003. Ekinn 28 þ.
km. Verð kr. 3090.000. 100% lán SG
Bílar s. 421 4444.

Daewoo Musso 2300 33”, árgerð 1998.
Ekinn 97 þ. km. Verð kr. 1.190.000.
100% Lán, 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.

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

VW Transporter árgerð 2000. Ekinn 108
þ. km. Verð kr. 920.000. 100% Lán, SG
Bílar, s.421 4444.

Volvo S 40 árgerð 1997. Ekinn 120 þ.
km. Verð kr. 830.000. 100% Lán, SG Bíl-
ar, s. 421 4444.

Hyundai Santa FE árgerð 2004. Ekinn
12 þ. km. Verð kr. 2.450.000. 100%
Lán, SG Bílar, s. 421 4444.

Hyundai Terracan árgerð 2003. Ekinn
40 þ. km. Verð kr. 2.990.000. 100%
Lán, SG Bílar, s. 421 4444.

Hyundai Trajet árgerð 2003. Ekinn 55 þ.
km. Verð kr. 1.780.000. SG Bílar, s. 421
4444.

Mercedes Benz C 240 árgerð 2002. Ek-
inn 78 þ. km. Verð kr. 2950.000. SG Bíl-
ar, s. 421 4444.

MMC Galant GLSI árgerð 1997. Ekinn
170 þ. km. Verð kr. 760.000. 100% Lán,
SG Bílar, s. 421 4444.

VW Bora 1.6 árgerð 2000. Ekinn 80 þ.
km. Verð kr. 1.170.000. 100% Lán, SG
Bílar, s. 421 4444.

Mazda 323 GLX Sedan árgerð 1997. Ek-
inn 128 þ. km. Verð kr. 440.000. SG Bíl-
ar, s. 421 4444.

Toyota Yaris Luna árgerð 2003. Ekinn
62 þ. km. Verð kr. 950.000. 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.

BMW 318 IA Árgerð 2001. Ekinn 55
þ.km. Verð kr. 2050.000. 100%lán Flott-
ur bíll SG Bílar s.421 4444

SG Bílasala
Brekkustíg 38,

260 Reykjanesbæ
Sími: 421 4444

Nýr Chrysler Crossfire 3,2L, leðurinn-
rétting, 18” álfelgur að framan og 19”
að aftan, CD, loftkæling, ABS ofl. Al-
gengt verð um 5.500 þús. Okkar verð
4.390 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Mazda 6 2.0 L. 03/2003, ek. 35þús.
km., ssk., leður, sóllúga, álfelgur, o.fl.
Upplýs. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Dodge Dakota Express, nýskr. 04/03,
ek. 39 þ. km, steingrár, pallhús, álfelgur,
dráttarkúla, filmur o.fl. Verð 2.790.000.
Svalaðu forvitninni og kíktu á
www.heimsbilar.is, já strax, kíktu núna
á www.heimsbilar.is... og þér líður bet-
ur!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Til sölu Volvo 460 ‘94, 2.0L, ek. 145
þús. Ssk, sk. ‘06. Eyðir aðeins 9L á
hundraði. V. 270 þús. S. 868 8565.

Ertu athyglissjúk/ur? Hárauð VW Bjalla
til sölu. Skoðuð ‘05. Uppl. í síma 820
9510.

Ford Escape XLT árg. 2005, ekinn
29.000 km, topplúga, 6 diska CD. Fal-
legur bíll á góðu verði. S. 898 2811.

Bílar til sölu

NISSAN MURANO SE. Árgerð 2003. 
Ekinn 47 þ.km. þúsund km. 

Verð kr. 4250.000

CHERVOLET TRAILBLAZER LS. Árgerð
2002. Ekinn 85 þ.km. þúsund km. 

Verð kr. 3290.000

MMC PAJERO SPORT 2,5 DISEL35“. Ár-
gerð 2000. Ekinn 92 þ.km. þúsund km.

Verð kr. 2390.000

NISSAN TERRANO II SR. Árgerð 1998.
Ekinn 180 þ.km. þúsund km. 

Verð kr. 790.000

VOLVO V70 AWD. Árgerð 2004. 
Ekinn 10 þ.km. þúsund km. 

Verð kr. 3990.000

MMC GALANT GLSI 2400. Árgerð 2002.
Ekinn 22 þ.km. þúsund km. 

Nýskráður 2002.

SUZUKI SIDEKICK SPORT. Árgerð 1997.
Ekinn 141 þ.km. þúsund km. 

Verð kr. 690.000

SUZUKI GRAND VITARA XL7. Árgerð
2003. Ekinn 60 þ.km. þúsund km. 

Verð kr. 2490.000

TOYOTA AVENSIS SOL NEW. Árgerð 2005.
Ekinn 6 þ.km. þúsund km. 

Verð kr. 2790.000

VW GOLF COMFORTLINE. Árgerð 2001.
Ekinn 54 þ.km. þúsund km. Verð kr.

1130.000.

RANGE ROVER DIESEL. 
Verð kr. 6900.000. 

Árgerð 2002. Ekinn 105 þ.km. 

TOYOTA RAV 4. Árgerð 1996. Ekinn 167
þ.km. þúsund km. 
Verð kr. 690.000.

HONDA CIVIC 1,5 LSI V-TEC. Árgerð
1998. Ekinn 145 þ.km. þúsund km.

Verð kr. 490.000

TOYOTA LANDCR 90 VX BENSÍN. Árgerð
2002. Ekinn 71 þ.km. þúsund km. 

Verð kr. 2950.000

RANGE ROVER HSE 4,6. Árgerð 1999.
Ekinn 38 þ.km. þúsund km. 

Verð kr. 2980.000

CHRYSLER TOWN & COUNTRY LXI. Ár-
gerð 2003. Ekinn 130 þ.km. þúsund

km. Verð kr. 3490.000

SUBARU IMPRESA SEDAN 4WD. Ár-
gerð 2003. Ekinn 27 þ.km. þúsund

km. Verð kr. 1850.000

VOLVO V 70 X/C CROSS COUNTRY 2,4
TURBO. Árgerð 2002. Ekinn 80 þ.km.

þúsund km. Verð kr. 3250.000 

TIL SÖLU
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Yamaha YZ 250F árg. 2005 nýtt.
Yamaha YZ 250T árg. 2005 nýtt.
Yamaha WR 450F 2005 og 2004.
Yamaha TTR 125 árg. 2004. Honda CRF
450 nýtt. Góð hjól á góðu verði. S. 898
2811.

Ford F 350 Lariat 6,0 Diesel einn með
öllu. Nýr bíll. Gott verð með VSK. S. 898
2811.

Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi
ársins 2005! Þú gerir bestu bílakaupin á
islandus.com. Flestir bílar fleiri hundruð
þúsund krónum ódýrari en annarsstað-
ar. Við seljum eða útvegum flestar gerð-
ir bíla og þú getur fengið allt að 5 ára
ábyrgð á öllum bílum keyptum hjá okk-
ur. www.islandus.com

Ford Explorer ‘91, ódýrt, óskast til að
notast í varahluti. Sími 892 1432.

M. Benz 300 CE-24V árg. ‘91 ek. 154 þ.
Tæp 230 hestöfl. Frábært eintak. S. 820
0029.

Nissan Sunny ‘94, silfurgrár, 4 dyra,
skoðaður ‘06. Í góðu ástandi. Selst
ódýrt vegna flutninga. Uppl. í síma 894
1617.

Mjög góður og fallegur Hyundai Accent
‘96, sjálfskiptur, nýskoðaður, ný
tímareim. Frábær bíll. Verð 185 þús.
Uppl. í síma 898 8625.

Toyota Touring 4WD ‘92, ek. 192 þ. Ný-
skoðaður í mjög góðu standi. Uppl. s.
895 5034.

VW Polo ‘96 árg., ekinn 123 þús. Verð
ca 200 þús. Upplýsingar í síma 820
3732.

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

Vinnubíll Subaru station ‘88 með ‘91
vél. Skoðaður ‘06. Verð 80 þús. Uppl. í
síma 849 4014.

Toyota Corolla 1600 ‘97, ekinn 130 þús.
Þarfnast lagfæringar, beinskiptur, rauð-
ur. Tilboð 150-200 þús. S. 587 7418 og
897 0418.

Til sölu High lux extra cap, árg. ‘86 2l
bensín, góð 35” dekk. Búið að opna á
milli. Óskoðaður. Verð 130 þús. Sími
691 1057.

Huyndai Accent árg. ‘97, ek. 126 þús. 5
dyra, ný tímareim, nýsk. Listaverð 300
þús. Tilboð 200 þús. stgr. S. 691 9374.

Toyota Corolla ‘94, vantar vél. Tilboð
óskast. Sími 692 1049

Ódýr bíll til sölu. Dodge Aris ‘87 lítið ek-
inn. Uppl. í síma 847 4345.

MMC Colt ‘91 á ca 0-80 þús. Sumar og
vetrardekk. Góður skólabíll. Sk. ‘06. S.
663 5538.

Nissan Sunny station 4x4 árg. ‘94, ek-
inn 135 þús. Vínrauður. Skoðaður ‘06.
Verð 175 þús. Sími 865 6995.

M.Benz, árg. 1990, keyrður 330 þús, fal-
legur bíll, kr. 390.000. Uppl. í s. 899
5826.

Skoda Felicia Combi 1300, ekinn
69.000, einn eigandi, verð 390.000.
Uppl. í síma 862 9226.

Toyota Corolla XLi ‘97, ek. 108 þ., sk.
‘06., 5 dyra, bsk., rafdr. rúður., 4 vetrard.
V. 430 þ. S. 869 9766.

Volvo 850 ‘93 2,0l ssk. Sk. ‘06. Verð 265
þús. Sími 868 8565.

Toyota High lux d cap ‘91 2,4 disel, tur-
bo. Ýmsir aukahlutir. Verð að losna við
sem fyrst. Uppl. í síma 846 9142.

VW golf statin til sölu á 299 þ., ekinn
170 þ., nýskoðaður ‘06, flottur bíll.
Uppl. í s. 861 7158.

Audi A4 1.8, rauður, sjálfsk., árg. ‘96, ek.
126 þ., álfelgur, mjög vel farinn, stgr.
690 þ. S. 695 9124.

Toyota Carina e 1800 árgerð 1997 ek.
137 þús. 5 gíra. Geislaspilari, þjófavörn,
17” álfelgur, þjónustubók frá upphafi.
Ný tímareim. Algjör Gullmoli. Verð 670
þús. S. 698 6006.

Prýðisbíll til sölu
Gæðingurinn, Subaru Impreza 1600 ár-
gerð 1999, skráður í des. ‘98, beinskipt-
ur, bensín. Ekinn 120 þús. Nýskoðaður
án athugasemda. Verð 550 þús. Bein
sala engin skipti. Uppl. hjá Helga í s.
849 7386.

Toyota Avensis 1600, beinskiptur, ekinn
um 120.000 km. Sumar og vetrardekk,
nýleg tímareim. Góður bíll, verð 680
þús., áhvílandi um 400 þús. Engin
skipti, ekkert prútt. Uppl. í síma 849
1159.

Til sölu Terrano II ‘96 ekinn 145 þús. Ný
kúpling, nýlegar álfelgur, góð heilsárs-
dekk. Þarfnast smá lagfæringar. Verð til-
boð. Skipti á Hippa koma til greina.
Uppl. í síma 693 0505.

Volvo 850 2,0 GL ssk., 06/’96. V. 780 þ.
Lítið tjón á frambretti, fæst með af-
slætti. Uppl. í síma 864 8338.

Konubíll
MMC Lancer GLS árg. ‘97, sjálfksiptur,
tveir eigendur - konur, smurbók frá
upphafi, ek. aðeins 105 þ. Ný tímareim,
ný sumardekk, ný vetrardekk, algjör
gullmoli. Bílalán 345 þ. Afb 16 þ. á
mán. Verð aðeins 570 þ. Uppl. í s. 487
5838 & 892 5837.

Toyota Avensis 1800 árg. 10/’99, ssk.,
4ra dyra, spoiler, CD, ek. 130 þús. Verð
860 þ. Uppl. í síma 487 5838 & 892
5837.

Toyota Avensis ‘99 og VW Passat ‘99
silfurlitaðir til sölu. Fallegir bílar í topp-
standi. Uppl. í s. 862 0207 og 694
1883. Örugg kaup!

Til sölu VW Passat, árg. 2002, sjálfskipt-
ur, ekinn 74 þ. Álfelgur, sumar og vetr-
ard. Gott útlit, góður bíll. Uppl. í s. 861
4481.

Til sölu VW Golf, árg. 2003, 2.0vél, 5 g.
Ekinn 12 þ., topplúga, loftkæling, cru-
ise, CD, álfelgur. Fallegur bíll. Uppl. í s.
861 4481.

Tilboð tilboð, vegna flutninga. Corvetta
‘80 V8 350 mótor ekinn aðeins 68 þús.
mílur. Fallegt eintak, eins og nýr. Tilboð
1.995 þús. stgr. Sími 895 9979.

Skoda Octavia station Elegance árg. ‘02,
2000 vél, ek. 60 þús. Ásett verð 1.300
þús. Uppl. í s. 898 9592 & 896 9515.

Til Sölu Glæsilegur M. Benz Elegance
230E ‘96, ek. aðeins 101 þús. Tilboðs-
verð aðeins 1399 þús. Uppl. í s. 899
9046.

Subaru Legacy Outback 2,5l ‘00. Ek. 93
þús. Mjög vel með farinn, gott viðhald.
Einungis bein sala. V. 1.570 þús. Uppl. í
síma 896 9877.

2001 BMW X5, 4.4l til sölu. Tæp 300hp.
Hlaðinn aukahlutum, ek. 68. þús. Uppl.
í síma 843 1253.

Ford Escape 2005 V6. Ek. 9 þ. km 3000
cc. Leður og lúga. Dráttarb., dökkar rúð-
ur, ssk. o.m.fl. Verð 2.850 þús. stgr. S.
821 2066.

Honda CRV ‘02, ssk., ek. 56 þ., 1 reyk-
laus eigandi, CD, loftkæling, dráttar-
krókur, þakbogar, vetrardekk, þjónustu-
bók. Engin skipti, ásett verð 2.350 þ. S.
863 6589.

Óska eftir bíl frá 0-200 þús. Ekki eldri
en ‘93. Má þarfnast lagfær. S. 899
3939.

0-150 þ. staðgreitt, ekki eldri en ‘93, má
þarfnast lagf, eða skoðunar. S. 659
9696.

Óska eftir ódýrum bíl á ca 10-55 þús.
Uppl. í síma 699 3548.

Óska eftir bíl sjálfskiptum, skoðaður
‘06, 4-5 dyra. Verðhugmynd 150-250
þús. S. 565 3869 & 895 3869.

Óska eftir bíl frá 0-200 þús. Ekki eldri
en ‘96. Upplýsingar í síma 691 9374.

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0, 2001.
Ekinn 87 þ. Topplúga, leðuráklæði, CD,
selec-track, 12-17L í eyðslu. Frábær bíll!
Tilboð 2.200 þ. S. 868 2892.

Jeep Grand Cherokee LTD Overland árg.
‘02 4.7L, ek. 26 þús. km. Einn með öllu
sem nýr. Verð 3.480 þús. Uppl. í s. 820
1777.

Ford Ranger 38”, ‘92 árg., vél ‘97 árg.,
mikið endurnýjaður með öllu, sést á
lakki, tilboð 500 þús. S. 695 3189.

Land Rover Freelander árg. 3/07/00, ek.
90 þ. km. Gullfallegur bíll með öllu.
Bílalán 1 milljón. Verð 1.400 þ. Tilboð
1.170 þ. Þú borgar aðeins 170 þús.
Uppl. í síma 487 5838 & 892 5837.

Til sölu Suzuki Vitara sjálfskiptur, árg.
‘98, ekinn 135 þús. Upphækkaður, ný-
leg heilsársdekk, 1 eigandi. Verðtilboð
óskast. Uppl. í síma 897 3652.

Óska eftir millistórum lyftubíl. Uppl. í s.
899 0879.

Benz 1117 árg. ‘86 Clubstar, 32 farþ.
Sæti nýklædd, intercooler. Bíll í góðu
standi. Uppl. í síma 892 0466.

Icebike auglýsir. www.icebike.is. S. 867
1282 og 421 5452.

Susuki Savage ‘87 í góðu ástandi til
sölu. S. 821 3689.

Létt bifhjól, vespa til sölu. Verð 139 þús.
Uppl. í síma 822 5410 og bald-
ur@netland.is

Vespur

Mótorhjól

Húsbílar

Hópferðabílar

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.
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2002 Polaris Sportsman 500. Spil,
handhitarar, stærri dekk, töskur. Tilvalið
hjól til hreindýraveiða. Uppl. Þór í s. 898
0089.

Til leigu glæsileg hjólhýsi. Uppl. í síma
659 2452 Samsel

Til sölu Hobby hjólhýsi, notað, nýlegt.
Verð 750 þús. Uppl. í síma 822 5410 og
baldur@netland.is

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

Palomino 10 ft ‘05 og Coleman Santa
fe 10 ft ‘02 fellihýsi. Tilboð óskast. S.
898 5563.

Mjög vel farið Coleman Sea Pine árgerð
1996 með sólarsellu til sölu, verð 550
þúsund. Upplýsingar í síma 824 6080.

Til sölu Coleman Cheyenne 2002. Einn
með öllu. 1050 þús. S. 567 9092.

Til sölu 9 feta Coleman Redwood árg.
‘98. Mjög vel með farinn vagn, ísskápur,
ný dekk, ferðaklósett og skyggni. Frekari
uppl. í s. 698 3614.

Til sölu Palomino Colt árg. 2005, mögu-
leiki á 100% láni, afb. 13 þús. Verð 900
þús. Uppl. í síma 864 3839.

Til sölu Compi Camp Night Rider. 150
stgr.! Gjafaverð!!!!!!!!! S. 699 7375.

Comp-let Royal til sölu. Vel með farinn.
Verð 200 þús. stgr. Upplýsingar í síma
861 4545.

VW Golf station 1.4, árg. 1994, ek. 168
þ. km, sk. ‘06, skipt um timareim, sum-
ar og vetrardekk. Verð 260 þ. S. 690
8302.

Combi Camp family árg. 2000, vel með
farinn og góður vagn, geymslukassi á
beisli. Uppl. í s. 896 1168.

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

Veghefill, 14 tonn, með ripper og blaði
að framan, gerð SHM-4NB, árgerð
1995, ástand mjög gott, dekk nýleg.
Verð án vsk. kr. 3.000.000.- Upplýsingar
í s. 824 6061 og 824 6071.

Gróðurhús, úr plasti og gleri. Jötunn
Vélar ehf Austurvegur 69 Selfoss s. 480
0400 www.jotunn.is

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Skipamiðlunin Bátar & Kvóti ehf, Síðu-
múla 33. Til sölu allar stærðir og gerðir
fiskiskipa, með og án kvóta. Óskum eft-
ir skipum með aflaheimildum á sölu-
skrá. Óskum eftir 150 t. af ýsu og 35 t.
af þorski í krókak. Heimasíða:
www.skipasala.com. Skipamidl-
un@simnet.is. Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

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

Til sölu ónotaður gúmmíbátur 2.6 m
ásamt fjórgengis utanborðsmótor 4 hö.
Uppl. í síma 699 4294.

Til sölu dísel bátavél 18 hö. Verð 40
þús. Uppl. í síma 822 5410 og bald-
ur@netland.is

Græju pakki, 29.900 Kr. Frábær verð.
Sendum út á land, pyle.is S. 893 1994.

Dekkjaútsala
13” dekk á Colt/Lancer felgum á 1 þ.
stk. Touring 13”, Swift 12” á felgum á 1
þ. 4 stk nagladekk 165R13 á Subaru
flegum á 8 þ. ofl. Uppl. í s. 896 8568.

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

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

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

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.

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.

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

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘98-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

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

Til sölu notaðir varahlutir úr lítið keyrð-
um Suzuki Baleno ‘98. Uppl. í síma 865
4558.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

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

Frábær dægrastytting. Hljóðbækur á
fínu verði fást á www.hljodbok.is og í
bókabúðum.

Útsala - útsala
Fyrstur kemur, fyrstur fær. Markaðs-
þjónn/Töfrateppið, 30 - 70 % útsala,
leðurjakkar, húsgögn handhnýtt
perskneskra teppi og gjafavara. Rangár-
seli 4. Opið 13 - 18 virka daga, laugard.
12-16. S. 534 2288 & 864 0580.

Kökuborð í bakarí eða verslun. Nánast
nýtt. Kostar um 450 þús. fæst á 150
þús. Uppl. í síma 847 9054 & 577 5750.

Til sölu, bakarofn, einnig með gufu
tengingu. Mjög vel með farin. Standur
fylgir með. Fæst á kr. 120.000. Uppl.
847 9054 & 577 5750, Guðmundur.

Til sölu til brottflutnings, eldhúsinnrétt-
ing úr ljósum við. Helluborð og ofn
fylgja. Uppl. í síma 849 0000.

Nýr heklaður skírnarkjóll til sölu með
bómullarkjól undir, húfa fylgir. Selst á
15 þús. Allar upplýsingar í síma 868
8117.

Til sölu vegna flutnings rúm, þurrkari, ís-
skápur, Lazy Boy stóll og örbylgjuofn. Á
góðu verði. Uppl. í s. 869 0885.

Ísskápur 142 cm m/sér frysti á 10 þ.,
133 cm og 85 cm á 8 þ. Eldavél á 5 þ.
Þríhjól á 2 þ. Hjólabretti á 3 þ. Barnabíl-
stóll á 3 þ. Bílageislaspilari á 5 þ. Línu-
skautar 2 þ. Einnig varahlutir í ýmsa bíla
og mikið af dekkjum á felgum á 1 þ.stk.
S. 896 8568.

Fín Trek hjól, dömu m/körfu 16 þús. og
drengja 5 þús. S. 847 2022.

Vegna brottflutnings
Horntölvub. +möppu/skrifst.hillur,
kommóða, allt úr Hirslunni og úr kirsu-
berjavið. Mjög gott verð. Uppl. í síma
849 4692.

Til sölu Koníakslitað leðursófasett, sófi
og 2 stólar, verð 43 þús. Uppl. í s: 659
2734.

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

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.

Til sölu Lister ljósavél loftkæld 10.5 kw.
á hjólum. Uppl. í s. 897 1835.

vidur.is
Harðviður til húsbygginga. Palla- og

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

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.

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir

Evrópu og Asíubíla, t.d. boddíhlutir,
ljós, kúplingar, stýrishlutir,

bremsuhlutir, handbremsubarkar,
vatnsdælur, öxulliðir og hosur

ljóskastarar, tímareimar,
viftureimar, spirnur, spindilkúlur.

Og allir varahlutir fyrir Toyota.
Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00
mánudaga-föstudaga.
Betri vara, betra verð.

Sími 567 6020.
Bíldshöfði 18

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Bátar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Fjórhjól

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

Outback grillin hjá Esso
komin aftur.

Frístundarlóðir,
www.langa.is

Hinsegin hamborgarar.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Gamla góða Kaupmanna-
höfn.
www.salkaforlag.is

Vantar þig andlegt les-
efni? Andrés Önd og
Myndasögusyrpur á
næsta blaðsölustað.
Edda-útgáfa.

Microsoft prófgráðunám.
Rafiðnaðarskólinn.

Tekjublað Frjálsrar versl-
unar er komið.

Penninn-Eymundsson.

Velkomin á Handverk
2005 í Eyjafjarðarsveit 4.
til 7. ágúst. 

Búlluborgarar, Búlluborg-
arar.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Ársalir Fasteignamiðlun, 
533-4200.

Hörpuskel og humar í
sumar,
Narfeyrarstofa Stykkis-
hólmi.

Smáauglýsingasími
Blaðsins, 510-3737 þar
sem smáauglýsingarnar
kosta aðeins 555.- krón-
ur stykkið.
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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

Til sölu 5 stk. 12 kg. og 1 stk. 23 kg.
Speed Queen iðnaðarþvottavélar. 13
stk. topphlaðnar General Electric 10 kg.
þvottavélar. 14 stórir Speed Queen og
International þurkarar. Uppl. í s. 663
5901.

Óska eftir mjög góðri konu til að annast
tvo stráka 1 & 1/2 árs og 8 ára. Í Kópa-
vogi öðru hverju. Aðallega frá 16-18.
Einnig vantar á sama stað konu til að
taka að sér þrif hálfsmánaðalega. Uppl.
í s. 840 5405.

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

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.

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

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

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

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

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.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

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

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

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

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

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

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.

Herbergi á nuddstofu til leigu með öllu
tilheyrandi. Uppl. í s. 822 9606, Jóhann-
es.

Alspá 908-6440
Óhamingjusöm/samur? Óþarfi! Notaðu
NLP. Einkatímar. 10-22 Y.Carlsson.

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

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

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.

Ólöf spámiðill
er tímabundið á landinu. V/ óska við-
skiptavina verður símaspáin opin alla
daga vikunnar tímabundið. Símaspá í
síma 905 7000.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lest-
ur og fáðu svör við spurningunum þín-
um. 908-5050. Lára & Laufey.

Er byrjuð aftur vegna fjölda áskoranna.
Spái í spil og lófa, vinn einnig með
smærri eða stærri hópa af fólki að sjá úr
sínum fyrri lífum. Uppl. í síma 562
5210.

Spái í spilin með ykkur. Tímapantanir í
s. 691 8504. 100 kr. mín. Hildur.

Getum bætt við okkur sólpöllum, skjól-
veggjum og allri almennri gipsvinnu.
Uppl. í s. 867 0791 & 865 1863.

Tek að mér alla almenna trésmíða-
vinnu, flísalagnir o.fl. Vönduð vinna.
Sími 869 1698.

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

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

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

HERBALIFE! Frábær fæðubót. Jonna
896 0935 & 562 0935. www.heilsu-
frettir.is/jonna

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

Flottar neglur
Acryl og gelneglur. Gott verð.
Supernova hair og Airbrush Studio.
Uppl. í s. 511 1552.

Microsoft kerfistjóranám hefst 5. sept-
ember. Rafiðnaðarskólinn. www.raf.is s.
863 2186

Nám í útlitsráðgjöf
The Academy of Colour and Style - út-
lits- og förðunarskóli. Innritun er hafin
fyrir haustönn, uppl. í síma 533 5101.

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Tískustólar verð kr.14,900 www.rum.is
snorrabraut 56 RVK s.551-5200 Glerár-
götu 36 Akureyri 461-5300

Til sölu vel með farið sófasett. Upplýs-
ingar í síma 698 4880.

Glæsilegir 2ja sæta leðursófar, 6 Balero
stólar úr Öndvegi. Selst mjög ódýrt.
Uppl. í s. 820 4496.

Antik skenkur frá trésmiðjunni Víði 50
ára gamall, tilboð. Grænn hornsófi frá
rúmfatalagernum 4 ára, selst á 10 þús.
Stóll með 5 þús. Eldri hillusamstæða 10
þús. Borðstofuborð + 4 stólar 20 þús. S.
551 1230 eftir kl. 18.

Glænýr 2ja sæta sófi til sölu ásamt gler-
sófaborði. Uppl. e. kl. 19.30 í s. 864
3700.

Til sölu antík borð og 6 stólar með leð-
uráklæði í frábæru ásigkomulagi. Einnig
skenkur og skrifborð. Upplýsingar í
síma 553 8466 (eftir kl. 17) og 824
5698.

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.

Hefurðu séð Lubba?
Lubbi hvarf frá heimili sínu Njálsgötu 84
á þriðjudag. Hann er svartur með bláa ól,
gæfur og fer aldrei langt að heiman.
Hans er sárt saknað. Allar upplýsingar vel
þegnar. Fundarlaun í boði. S. 660 2002

Ungversk Vizsla fjölskyldu og veiði-
hundur. Upplýsingar um hvolpa til sölu
í símum 555 2820 og 693 1280 eða á
erlajons@yahoo.com. Með ættbók
HRFÍ, örmerktir, sprautaðir og tryggðir.

Bulldog hvolpar til sölu, til afhendingar
strax, aðeins góð og hundvæn heimili
koma til greina. Uppl. í síma 691 5000.

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.

Papillon (Fiðrildahundur) til sölu. Uppl.
í s. 824 0115 eða á www.simnet.is/om-
ard

Til sölu hreinræktaðir Border Collie
hvolpar, 6 vikna, eru mjög ljúfir. Frábær-
ir heimilis eða smalahundar. Sími 456
2237.

Sex 8 vikna Labrador hvolpar til sölu á
90 þús. Upplýsingar í síma 697 4719
eftir kl. 18 eða 894 3878.

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

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Antík

Húsgögn

Kennsla

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613.

Gísli Steingrímsson.
Löggiltur pípulagningarmeistari.

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Nudd

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

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

og túnfífla, þökuleggjum,
helluleggjum og margt margt fleira.

Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.

Þórhallur s. 846 0864
Hjörleifur s. 868 2667.

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Gluggatjaldahreinsun
og tækniþrif.

Hreinsum flestar gerðir glugga-
tjalda t.d rimla, strimla og plíserð-
uð. Einnig sjónvörp, tölvur, lykla-
borð o.fl. sót af brunamunum.

Bónbræður ehf, Hjallahrauni 8,
s. 699 8403 & 896 5066

www.bonbraedur.is.

Hreingerningar

Barnagæsla

Ýmislegt
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Ný íbúð til leigu á Spáni. Uppl. í s. 899
3242 eða vilkr@simnet.is

www.sportvorugerdin.is

Tóti Tönn og Ingó Ásgeirs fengu 42 laxa
á þessa túpu. fæst á www.frances.is

Þetta er ein skæðasta sjóbleikjuflugan.
Fæst óþyngd og þyngd á
www.frances.is

Flott þurrfluga fyrir allan silung, jafnvel
sjóbirting Fæst á www.frances.is

Fluguveiði á fjöllum
Kaldakvísl, Tungnaá, Þórisvatn, Fells-
endavatn, Kvíslárveitur, gisting Versalir.
Veiðileyfi: Hálendismiðstöðin Hrauneyj-
ar.

Laxamaðkar til sölu. Uppl. í s. 554 2406
& 866 2702. Geymið auglýsinguna.

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

Kaupmannahöfn
Herbergi til leigu á Amager, með hús-
gögnum og interneti. S. +4532971467
& Gsm +4528202880.

Glæsil. herb. í Hafn til leigu m. aðg. að
wc, eldh., og þv.húsi. Uppl. í s. 823
6465.

Stórt herbergi til leigu í miðbæ 101 RVK
frá 13. ágúst í 3 mán. S. 869 9766.

2ja herbergja 65 fm íbúð til leigu í Mos-
fellsbæ. Laus strax. Uppl. í s. 863 9707.

70 fm 3ja herb. íbúð til leigu á sv. 105
frá 15. sept eða 1. okt. Leiguverð 90
þús. á mán. Innifalið hússjóður og hiti.
Aðeins reglufólk kemur til greina. Uppl.
í síma 896 6651.

Akureyri. Til leigu 3 herb. raðhúsaíbúð í
Giljahverfi. Laus strax. Uppl. í s. 863
7902 & 462 1859.

Falleg einstaklingsíbúð til leigu í Breið-
holti. Stofa, eldhús, WC. 40 þ. á mán. 2
mán. fyrirfram. Reykl. Upplýsingar,
sendist dyn@simnet.is

2ja herb. íbúð til langtímaleigu í Gbr í
parhúsi. Sérinng., garður, pallur og bíla-
stæði. Góð staðsetning. Aðeins reykl.
og reglus. fólk kemur til greina. Laus ca
20/8. S. 554 4855 & 867 0643.

Sól og Sæla
140 fm glænýtt parhús til leigu, 8 km
frá Torreveje á Spáni, svefnaðstaða fyrir
8. Uppl. í s. 660 8505.

Erum tvær á leið í nám og óskum eftir
2ja-3ja herb. íbúð sem næst HÍ.
Reyklausar og reglusamar. Uppl. í s.
865 4789 og 865 3070.

Óska eftir 4ra herb. íbúð á svæði
101/105/107/104. Greiðslugeta 100
þús. Langtímaleiga. Skilvísar greiðslur,
reykleysi og góð umgengni. Uppl. í síma
848 4941.

Vantar einstaklingsíb.
Roskinn, rólyndis reglumaður, þrifinn
og traustur. Sími 661 7281.

Karlmaður óskar eftir herbergi til lengri
eða skemmri tíma. Sími 659 9361.

Óska eftir 2ja herb. íbúð miðsvæðis í
Rvk. frá enda ágúst. Reyklaus og reglu-
söm. Kristín s. 867 3817.

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

S.O.S.
Óska eftir þriggja herbergja íbúð ná-
lægt Háskóla Íslands fyrir næstu mán-
aðarmót. S. 894 3090.

2 háskólanemar frá Akureyri sárvantar
2ja-3ja herb. íbúð. Erum reyklausir og
lofum öllum greiðslum á réttum tíma,
jafnvel eitthvað fyrirfram. Uppl. veita
Helgi í s. 866 4740 & Páll s. 821 7283.

38 ára gamall karlmaður óskar eftir 2ja
herb. íbúð. Greiðslugeta 50-60 þús.
Uppl. í s. 616 6439.

Óskum eftir 3ja herb. íbúð til leigu í
Hafnarfirði. Erum reglusöm og reyklaus.
Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma
663 6089.

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

Sumarbústaður óskast í Borgarfirði má
þarfnast lagfæringa. Stærð ca. 30-40
fm. Verð ca. 4 millj. S. 895 3005.

Óska eftir Sumarbústað/lóð í uppsveit-
um Árnessýslu undir gangverði. Helst
við vatn eða læk. Uppl. í s. 861 7158.

Frábær vinnuskúr til sölu 3x6 metrar.
Hefur staðið inni allan sinn líftíma í
upphituðu húsnæði. Eldhúsaðstaða og
klósett ásamt rafmagnskyndingu og raf-
hituðu vatni. Upplýsingar gefur Hjalti í
síma 821 6560.

Vesturbær Kópavogi. Óska eftir hús-
næði undir léttan iðnað, 150-200 fm.
helst við Kársnesið í vesturbæ Kópa-
vogs. Uppl. í s. 897 6350.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla1.is.
S. 564 6500.

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

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

Hárgreiðslumeist-
ari/Sveinn/nemi

Óska eftir nema á fyrsta ári og sveini/
meistara til starfa. Vinsamlegast hringið
í 5513130 (Olga)/ 0046 737367247
(þórhildur) eða skilið inn umsókn a
Hárhönnun, Skólavörðustíg 8

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

Í Bónus í vetur
Bónus auglýsir eftir starfsfólki til af-
greiðslu á kassa í nokkrar af verslunum
fyrirtækisins, bæði á höfuðborgarsvæð-
inu og úti á landi. Leitað er að fólki á
öllum aldri í fullt starf og hlutastarf fyrir
veturinn. Áhugasamir geta snúið sér til
næsta verslunarstjóra, starfsmanna-
stjóra á skrifstofu Bónus eða sótt um á
bonus.is.

Kluftir ehf. Óska eftir vélamönnum og
verkamönnum. (vinnuvélaréttindi æski-
leg) Uppl. í s. 893 1831.

Málarar
Málarar eða menn vanir málningar-
vinnu óskast. Áferð ehf. Uppl. í síma
696 5656.

Skemmtileg vinna í vetur!!!
Vantar fólk í vinnu, bæði um að ræða
fullt starf og hlutstörf. Vaktavinna, sveig-
anlegur vinnutími. Umsóknir á Subway-
stöðunum og á netinu subway.is. 

Matvælafyrirtæki í Hafnarfirði óskar eft-
ir að ráða verkstjóra í vinnslusal. Við-
komandi þarf helst að vera með
menntun eða góða reynslu á sviði mat-
vælaframleiðslu. Í starfinu fellst að hafa
umsjón með m.a. starfmannamálum,
gæðamálum ofl. Einungis rösk og glögg
manneskja kemur til greina. Uppl. í
síma 897 6350.

Matvælafyrirtæki í Hafnarfirði óskar eft-
ir að ráða manneskju í almenna skrif-
stofuvinnu. Þarf að hafa kunnáttu í TOK.
Einungis töluglögg og áreiðanleg
manneskja kemur til greina. Uppl. í
síma 897 6350.

Góður starfskraftur óskast í litla mat-
vöruverslun. Vinnutími er 9-18 aðra vik-
una og 12-18 hina, auk aðra hvora
helgi 10-16 (lau) og 11-14 (sun). Nán-
ari upplýsingar í plus@simnet.is og í
552 6803.

Bílstjórar
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða bíl-
stjóra í framtíðarstörf á Reyðarfirði. Um-
sækjendur þurfa að hafa meirapróf.
Störfin standa báðum kynjum jafnt til
boða. Allar nánari upplýsingar veitir:
Már í síma 474 1525 tölvupóstfang
mar@odr.is

Ritfangaverlsun
Leikfanga og ritfangaverslun óskar eftir
starfsfólki allan daginn. Svör berist til
Fréttablaðsins merkt “stílabók”

Afgreiðsla/bakarí
Afgreiðslufólk óskast í kökuhúsið
Aubrekku. Uppl. á staðnum og s. 554
2708.

NK kaffi kringlunni
Óskum eftir að ráða fólk í afgreiðslu í
fullt starf og einnig í helgarstörf, ekki
yngri en 18 ára. Einnig starfskraft í
smurbrauð. Uppl. á staðnum og síma
568 9040.

Járnsmiður óskast
Viljum ráða vanan járnsmið eða suðu-
mann. Vélvík ehf. Höfðabakka 1. Sími
587 9960.

Óskum eftir að ráða bifreiðstjóra og
vélamenn með meirapróf og reynslu til
starfa á Vesturlandi. Mikil vinna. Uppl. í
síma 895 9812.

Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu óskar eftir húsasmiðum í vinnu.
Upplýsingar í síma 893 9722, Kristján.

Pítan
Óska eftir starfsfólki í fullt starf af-
greiðslu og grill. Einnig kvöld og helgar
vinna. Góð laun í boð fyrir rétt fólk.
Framtíðar starf, umsóknareyðublöð á
staðnum og einning á www.pitan.is

Ert þú ekki að fara í skóla?
Okkur vantar fl. gott fólk í fullt starf í
vaktav. Ef þú ert 17 ára og eldri, ert með
góða ástundun í vinnu, vilt vinna í
skemmtilegu vinnuumhverfi og dug-
leg/ur þá ert þú á réttum stað hjá okk-
ur. Borgum góð laun fyrir gott vinnu-
framlag í skemmtilegu vinnuumhverfi.
Umsóknareyðiblöð á öllum stöðum
Aktu Taktu og á www.aktutaktu.is. Erum
einnig með störf frá 11-14 alla virka
daga sem hentar fólki frá 16 til 50 ára.

Vilt þú vinna í vetur?
Viljum bæta við jákvæðu, duglegu fólki
sem er með frumkvæði og vill vinna
100% starf í vaktavinnu í góðum
starfsanda. Laun eru mjög samkeppnis-
hæf. Æskilegur aldur 17 ára og eldri.
Okkur vantar einnig í störf alla virka
daga frá 11-14 og leitum við eftir fólki
milli 16 og 50 ára. Umsóknareyðiblöð á
öllum veitingastöðum American Style
og á www.americanstyle.is

Ræstingar
Vantar duglegt fólk í ræstingar. Bílpróf
skilyrði. Sveigjanlegur vinnu tími. Uppl.
s. 847 1455.

Óskum eftir vönum verkamönnum í
vinnu við hellulagnir strax. Góð laun í
boði fyrir rétta aðila. Næg vinna
framundan. Uppl. í síma 898 4202 &
897 4583.

Góð þjónustulund
Starfsmaður óskast við uppvask o.fl.
Vinnutími frá kl. 11-18.00. Frí um helg-
ar. Upplýsingar á staðnum, ekki í síma.
Kaffi Mílanó, Faxafeni 11.

Viltu stunda holla og góða hreyfingu og
fá greitt fyrir? Íslandspóstur leitar að
fólki í fullt starf eða hlutastarf við flokk-
un og útburð. Um er að ræða störf víðs-
vegar á höfuðborgarsvæðinu. Nánari
upplýsingar í síma 580 1000.

Bakarí Kaffihús
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í
Bakarí í Skipholti. Ekki yngri en 20 ára,
hálfan daginn og aðra hvora helgi.
Uppl. s. 820 7370.

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

Bakarí
Aðstoðarmaður óskast í bakstur í Breið-
holti. Uppl. í s. 893 7370.

B.K. Kjúklingur auglýsir eftir starfsfólki í
fullt starf. Vaktavinna. Upplýsingar um
starfið veitir Haraldur í síma 692 2220.

Starfsmann vantar!!
Starfsmann vantar til framtíðarstarfa við
afgreiðslu í ísbúð, söluturn og mynd-
bandaleigu. Lágmarksaldur 18 ár, hærri
aldur skaðar ekki. Ath. reyklaus vinnu-
staður. Vinnutími frá kl. 10:00 til 18:00.
Möguleiki á hálfsdagsvinnu. Umsóknar-
eyðublöð á staðnum. Ríkið Snorrabraut
56.

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

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

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

Bifvélavirkjanemi sem kominn er langt
með námið og með margvísleg réttindi
óskar eftir að komast á starfsnema-
samning á bílaverkstæði á Suðurnesj-
um eða höfuðborgarsvæðinu. Upplýs-
ingar í símum 551 6962 og 695 2373.

Hörkudugl. maður á 21. ári óskar eftir
vinnu, er ýmsu vanur, m.a trésmíði og
sjómennsku, skoða ýmislegt. Uppl. í s.
866 2655.

29 ára gamall maður óskar eftir vinnu á
höfuðborgarsvæðinu, vanur smur-
stöðvamaður. Er með meirapróf. Óska
eftir vinnu frá 15 ágúst. S. 849 5458.

28 ára kk óskar eftir atvinnu sem gæti
hentað með kvöldnámi í vetur, t.d. 8-17.
Helst ekki byggingavinnu, er með
meirapróf og reynslu af útkeyrlsustörf-
um (litlum/stórum). Nánari uppl. í s.
694 3480 Ólafur.

Grá persnensk læða týndist frá Fljóta-
seli 14. Ef einhver hefur séð hana vin-
samlegast hafið samband í s. 899 5783.

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

Bakaríið hjá Jóa Fel.
Bakaríið Jóa Fel Kleppsvegi óskar
eftir starfsfólki í afgreiðslu í fullt

starf. Tvískiptar vaktir. Ekki sumar-
starf.

Uppl. á fást hjá Lindu í síma
863 7579 eða á staðnum.

Bakaríið Hjá Jóa Fel,
Kleppsvegi 152.

Grillturninn Sogavegi
Óskar eftir heiðarlegu starfsfólki í
fullt starf, ekki yngra en 18 ára.

Upplýsingar á staðnum,
Sogavegur 3.

Þrif
Heimilishjálp óskast til að

annast þrif á heimili í hverfi
108, vinnutími frá 8-12 mánud.
og föstud. Uppl. í s. 588 9074

& 897 2875.

Vantar starfsmann sem
fyrst

Óskum eftir að ráða starfsmann í
fast starf í bakarí okkar, ekki yngri

en 20 ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í

síma 544 5566 & 897 0702.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Íbúð til leigu
Til leigu er góð 2ja herb. íbúð

nálægt Kringlunni. Uppl. 
í s. 897 2875.

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 



Spýtta datt niður af 3. hæð, frá Maríu-
bakka 26 á fimmtud. 28/7, Er bröndótt,
ekki með ól og hefur aldrei farið út.
Hennar er sárt saknað. Fundarlaun.
Uppl. í s. 699 5720 & 694 2265.

Kvenúr fannst í hlíðum Esju miðvikud.
27. júlí. Uppl. í s. 553 6133 & 690 3729.

Handverksfólk ath.
Sangerðisdagar 6 ágúst. Þeir sem vilja
fá sölubása með hafið samband við
Reynir í síma 897 8007.

Til sölu fellih. Coleman Redwood árg.
2000, gott eintak. Sólars. 690 þ. S. 894
6539.

Einkamál

Tilkynningar

12
SMÁAUGLÝSINGAR

LESTUR: DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í mars sl. 
Tekið er tillit til frídreifingar Morgunblaðsins. 

Hvar ætlar þú að auglýsa? 
Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um atvinnumál og eru
atvinnuauglýsingar helsta efni þeirra. Bæði blöðin eru svokölluð innblöð, þ.e. þau eru í miðju aðalblað-
anna þannig að lesendur þeirra rekast á atvinnublöðin og ákveða þá hvort þeir skoða þau eða ekki.

Sunnudagsblað Fréttablaðsins 64,0%

Sunnudagsblað Morgunblaðsins 40,1%

Styrkur Fbl. umfram Mbl. 46,0%

20-40 ára

Ertu að leita að góðum starfsmanni?

- markvissar auglýsingar -

60,4%

37,0%

54,8%

* Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í júní sl.
Ekki er tekið tillit til frídreifingar Morgunblaðsins.

Rúmlega helmingi fleiri Íslendingar á aldrinum 20-40 ára lesa
sunnudagsblað Fréttablaðsins framyfir Morgunblaðið.

Um 60% Íslendinga á sama aldri fletta ekki sunnudagsblaði
Morgunblaðsins, sem getur varla hljómað vel fyrir fyrirtæki 

í leit að góðum starfsmönnum.

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 

FRIENDS
VIRKA DAGA KL. 20:30

FYLGSTU MEÐ!
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ATVINNA

HEILDSÖLUÚTSALA
Snyrtivara - Gjafavara - Hársnyrtivara

og fleira og fleira milli kl. 1 og 5 næstu daga.

Dugguvogi 12 - Að ofanverðu

Bílamálari
Gamalgróið fyrirtæki stofnað '75 óskar eftir 

bílamálara sem fyrst. 
Góð laun í boði fyrir réttan mann. 

Uppl. í síma 896 3044

Hjúkrunarfræðingar
Lausar eru stöður hjúkrunarfræðinga.

Breytileg starfshlutföll.

Sjúkraliðar
Sjúkraliðar óskast til starfa. Starfshlutfall

samkomulag.

Starfsfólk í aðhlynningu
Starfsfólk óskast við umönnun aldraðra, í

fulla vinnu svo og í hlutastörf.

Skjól er hjúkrunarheimili aldraðra þar sem
hjúkrun er veitt í hlýlegu umhverfi. Að vinna

við umönnun aldraðra er dýrmæt og góð
reynsla. Góð starfsaðstaða. 

Reyklaus vinnustaður.

Nánari upplýsingar veitir Aðalheiður
Vilhjálmsdóttir hjúkrunarforstjóri

(alla@skjol.is) virka daga í síma 522-5600 

SKJÓL Hjúkrunarheimili, 
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík

Framtíðarstörf
Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða

starfsmenn til starfa í kjötvinnslu
fyrirtækisins hér í Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 10 ágúst n.k.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu fyrirtækisins
að Síðumúla 34 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Leifur þórsson í síma 588-7580
eða 660-6330 frá kl. 14:00 til 17:00 virka daga.

Upplýsingar um fyrirtækið er að finna á heimsíðu þess
www.ferskar.is. 

Matráður - afleysing
Aðföng óskar eftir starfsmanni 

til afleysingar í 5 vikur.
Um er að ræða ca. 50 manna 
mötuneyti, sem býður upp á 

morgunmat og heitan mat í hádegi.
Vinnutími ca. 7:30-15:30.

Upplýsingar gefur Svala í síma 530-5600.

Kjöt- og fisktorg.
Ferskar kjötvörur og Furðufiskar

óska eftir að ráða starfsmann til að
hafa umsjón með kjöt- og fisktorgi í verslun

Hagkaupa í Smáralindinni. Um er að ræða fullt
starf. Umsækjandi þarf að hafa reynslu og

áhuga á að starfa með matvæli.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu fyrir-
tækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík. Nánari upplýs-
ingar eru veittar í síma 660-6300 og 699-4000 milli

kl. 09.00 og 17.00 virka daga.

Í HIGH COURT OF JUSTICE (HÆSTARÉTTI) Nr. 4770, 2005

CHANCERY DEILD
Companies Court (FYRIRTÆKJARÉTTUR) 

Í máli THE NORTHERN Assurance COMPANY Limited
("Northern")

og

Í máli CGU INTERNATIONAL Insurance PLC
("CGUII")

og

Í máli THE OCEAN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED
("Ocean Marine")

og

Samkvæmt Financial Services and Markets Act (Lög um fjárhagslega þjónustu og markaði), 2000

Tilkynnt er hérmeð, að Northern hefur þann 28. júlí 2005 lagt fyrir Hæstarétt umsókn (hér eftir kölluð „Umsóknin") um
dómskipun til að heimila fyrirætlun um yfirfærslu almennra vátryggingaviðskipta („Fyrirætlunin") í samræmi við 7. grein í
Financial Services and Markets Act (Lög um fjárhagslega þjónustu og markaði), 2000. Samkvæmt fyrirætluninni verða
færð yfir til Ocean Marine megnið af þeim almennu tryggingaviðskiptum sem nú eru í höndum Northern og afgangurinn
til CGUII.

Ágrip af Fyrirætluninni og úttekt á skilyrðum Fyrirætlunarinnar, sem óháður sérfræðingur hefur tekið saman, má nálgast á
vefsíðu Aviva, www.aviva.com/northern. Eintök af þessum skjölum fást einnig ókeypis frá Barlow Lyde & Gilbert (lögstofu
sem er fulltrúi Northern, CGUII og Ocean Marine í þessu máli), en heimilisfang hennar er birt hér fyrir neðan.

Stefnt er að því að Umsóknin verði tekin fyrir þann 6. október 2005 hjá Companies Court Judge (dómara fyrirtækjaréttar)
við Royal Courts of Justice (hæstarétt), Strand, London WC2A 2LL, England. Hver sá aðili sem telur að framkvæmd
Fyrirætlunarinnar gæti bitnað á sér eða sínum hagsmunum, hefur tilkall á áheyrn (annaðhvort fyrir eigin hönd eða í geg-
num lögfulltrúa) í hæstarétti við réttarhaldið í máli Umsóknarinnar. Hver sá aðili sem hyggst nýta þann rétt, og þeir aðrir
sem kunna að vera ósammála ákvæðum Fyrirætlunarinnar en leita ekki áheyrnar við réttarhöldin, skulu vinsamlegast gera
kunnugt um mótmæli sín sem fyrst, og þá eigi síðar en 4. október 2005, til Pollyanna Deane hjá Barlow Lyde & Gilbert,
Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7NJ, England, eða með faxi til 00 44 (0)20 7071 9756, eða með
tölvupósti til northern@blg.co.uk.

Kringlunni 4 - 6 Norðurturni, 10. hæð • 103 Reykjavík • Sími 530 4600 • Fax 530 4609 • eigna@eigna.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG MIÐVIKUDAG KL:17-18
ÁLFTAMÝRI 24 4.HÆÐ

Góð 3ja herb. íbúð á 4.hæð í vel viðhöldnu húsi á
þessum eftirsóknarverða stað. Svefniherbergi með
fataskápum. Suður- svalir, þvottahús og geymsla í

sameign. 
V: 14,950. millj. 

TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING
Sölumenn Eignalistans taka vel á móti ykkur.

S igurður  Örn S igurðarson lögg .  fas te ignasa l i
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Regnbogi í Norðurárdal/Ljósmynd: Vilhelm Gunnarsson

SJÓNARHORN

Viltu nýta sumarið til góðra verka?
...næsta námskeið hefst 4. ágúst

Skráning á sumarnámskeið Hraðlestrarskólans 
er hafin á www.h.is og í síma 586-9400

Skemmtilegast:
„Að njóta lífsins og bergja af bikar þess í botn í víðum skilningi.“

Leiðinlegast:
„Að hitta fyrir fólk sem er með leiðindi.“

SKEMMTILEGAST – LEIÐINLEGAST

Þorfinnur Ómarsson fjölmiðlamaður
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Hópur fjárfesta með Kaupfélag
Skagfirðinga í broddi fylkingar
hefur gengið frá
kaupum á Fóður-
blöndunni og Bú-
stólpa af Lýsi.
Kaupverð fékkst
ekki gefið upp.
Fyrir á Kaupfélag
S k a g f i r ð i n g a
fóðurverksmiðj-
una Vallhólma auk
þess að vera einn
aðaleigandi Fóður-
b l ö n d u n n a r .
Eyjólfur Sigurðs-
son, framkvæmdastjóri Fóður-

blöndunnar, segir að enn hafi
ekki verið ráðið í starf forstjóra

hins nýja fyrirtæk-
is en því sé hins
vegar ekki að
leyna að með kaup-
unum verði til eitt
öflugasta fyrir-
tæki landsins í
þjónustu við bænd-
ur: „Þetta verður
geysilega öflugt og
við teljum okkur
vel í stakk búna til
að takast á við
samkeppni.“

-jsk

KS kaupir af L‡si

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐ-
INGA Hefur gengið frá
kaupum á Fóðurblöndunni
og Bústólpa af Lýsi.

Bandaríska hugbúnaðarfyrirtækið
Oracle hyggst kaupa 61 prósent hlut í ind-
verska fyrirtækinu I-Flex, sem sérhæfir
sig í hugbúnaðarlausnum fyrir banka.
Hluturinn er metinn á tuttugu milljarða
króna.

41 prósent er keypt af bandaríska fjár-
festingafélaginu Citigroup Venture og
tuttugu prósent af hluthöfum í Indlandi.
Oracle hyggst bjóða rúma tuttugu dali á
hlut.

„I-Flex er heitasta hugbúnaðarfyrir-
tækið í bankabransanum og hefur bætt
við sig fleiri viðskiptavinum undanfarin
þrjú ár en nokkurt annað fyrirtæki,“
sagði Larry Ellison, stjórnarformaður
Oracle.

-jsk

Oracle kaupir I-Flex

LARRY ELLISON, FORSTJÓRI ORACLE Oracle hefur nú keypt ind-
verskt hugbúnaðarfyrirtæki á um tuttugu milljarða króna.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/A

FP

ALDREI HÆRRI Úrvalsvísitalan sló eldra
met í gær þegar hún endaði í 4.388 stig-
um.

Veruleg hækk-
un hlutabréfa
Úrvalsvísitalan hefur aldrei verið
hærri, en hún endaði í 4.388 stig-
um. Alls hækkaði hún um 1,9 pró-
sent í viðskiptum gærdagsins.

Úrvalsvísitalan hefur ekki
hækkað jafn mikið milli tveggja
viðskiptadaga síðan snemma í
febrúar á þessu ári.

Fjármálafyrirtæki drógu vagn-
inn í þessum miklu hækkunum.
Landsbankinn hækkaði um 7,3
prósent, Straumur um 5,2 prósent
og Íslandsbanki um tæp fjögur
prósent. Burðarás hækkaði svo
um 3,7 prósent.

- eþa

TEKJUR RYANAIR AUKAST Hagnaður
eykst þrátt fyrir hækkandi olíuverð.

Hagna›ur
Ryanair eykst
Hagnaður írska lágfargjaldaflug-
félagsins Ryanair jókst um 31
prósent á öðrum ársfjórðungi
miðað við sama tímabil í fyrra,
þrátt fyrir mikla hækkun á elds-
neytisverði. Hagnaður félagsins
nam 70 milljónum evra eða 5,5
milljörðum króna á tímabilinu en
á sama tíma í fyrra nam hann 53
milljónum evra, rúmum fjórum
milljörðum króna. 

Tekjur Ryanair jukust um 35
prósent á milli ára og námu alls
405 milljónum evra, sem sam-
svarar 32 milljörðum króna.

- dh



og fleiri vetrarævintýri
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Heimsferðir kynna glæsilega vetraráætlun með 
nýjum og spennandi ferðamöguleikum á hag-
stæðari kjörum en áður hafa sést á íslenskum 
ferðamarkaði. Við bjóðum nú vikulegt leigufl ug 
til Kúbu í mars og apríl og leggjum þar með 
þessa perlu Karíbahafsins að fótum Íslendinga á 
kjörum sem ekki hafa sést áður. Kanaríeyjar hafa 
aldrei verið jafn vinsælar enda fj öldi nýrra og 
glæsilegra gististaða í boði á ótrúlega hagstæðu 
verði. Beint fl ug til Salzburgar tryggir þér greiðan 
aðgang að frægustu skíðasvæðum Austurríkis, 
Flachau, Zell am See, Saalbach, St. Anton og 
Lech. Þetta er aðeins brot af ævintýrunum sem í 
boði eru. 

Vetrarbæklingurinn 2006 
er kominn út

Jamaica
Frá 89.900 kr.

Glæsisiglingar
Frá kr. 84.600 

Fegurstu borgirnar 
– haust & vor

Frá kr. 29.990 

Kína – Sikiley – Perlur Kúbu Sérferðir

Vikulegt flug til Kúbu

Upplifðu ævintýrin með 
Heimsferðum í vetur!
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Kanarí
í Austurríki - Flachau - Zell am See

Skíðaveisla
Kr. 59.990 

vikuferð 28. jan.

Flug, skattar og gisting, m.v. 2 í herbergi á 

gististað „án nafns“, 28. jan., vikuferð með 

morgunmat.

Heimsferðir bjóða beint fl ug til Salzburg, skammt frá 
bestu skíðalöndum Austurríkis. Í ár bjóðum við m.a. 
skíðaparadísina Flachau sem er í miðju Ski-amadé 
svæðisins og fj órða árið í röð bjóðum við einnig sívin-
sælar skíðaferðir til Zell am See. Kynntu þér framboð 
okkar á skíðaferðum og sannfærstu um að það er 
glæsilegra og á bestu kjörum sem bjóðast.

aldrei vinsælli
Kr. 57.590 
með hálfu fæði*
Flug, skattar og gisting, m.v. 2 í svítu á Suite 
Hotel Maspalomas Dunas **** 
– með hálfu fæði.

Kr. 68.690 
– allt innifalið*
Flug, skattar og gisting, m.v. 2 í svítu á Suite 
Hotel Maspalomas Dunas **** 
– allt innifalið. 

Vikuferð 3. eða 10. janúar. Netverð.

* 15.000 kr. afsláttur af fyrstu 1.000 sætunum eða meðan 
íbúðir eru lausar. Aðeins takmarkaður 
fjöldi sæta í hverju flugi á afslætti. Gildir ekki um flugsæti 
eingöngu. M.v. bókun og staðfestingu fyrir 1. ágúst 2005 eða 
meðan afsláttarsæti 
eru laus.

NÝTTFLACHAU

Í fyrsta sinn á Íslandi

Vikulega til Kúbu í mars og apríl

Kr. 28.295 
Flug, skattar og gisting, m.v. hjón með 2 börn, Paraiso Maspalomas, vikuferð, 3. eða 10. janúar. Netverð með 15.000 kr. afslætti.

Heimsferðir hafa enn og aftur lækkað verðið til 
Kanaríeyja fyrir íslenska ferðalanga og aldrei 
hafa jafn margir bókað ferð með okkur til þessa 
vinsæla áfangastaðar. Kynntu þér lægsta verðið 
og bestu hótelin.

Frá kr. 29.990 
Flugsæti með sköttum, 28. jan.

Beint flug til Salzburg
28. jan. • 18. feb.4. feb. • 11. feb.

Heimsferðir bjóða nú í fyrsta sinn á Íslandi vikulegt leigufl ug til Kúbu í mars 
og apríl. Nú getur þú valið um einnar eða tveggja vikna dvöl og skipt dvölinni 
á milli hinnar einstöku Havana og Varadero, einnar fegurstu baðstrandar 
Karíbahafsins. Einnig er í boði spennandi hringferð um Kúbu með íslenskum 
fararstjóra Heimsferða. Þetta er tækifæri sem ekki má láta framhjá sér fara.

Kúbuveisla

Val um 1 eða 2 vikur

Frá kr. 59.490 
Flugsæti með sköttum

Vikuferð frá 

kr. 69.990
Topphótel á ströndinni 

– allt innifalið

Tryggðu þér 

10.000 kr. 

afslátt af fyrstu 

200 sætunum.



„Mér virtist prinsinn vera mjög
geðþekkur ungur maður,“ sagði
Ómar Ólafsson, yfirflugstjóri
hjá flugfélaginu Vængjum, í
samtali við Vísi árið 1975 eftir
að hafa flogið með Karl Breta-
prins frá Keflavík til Vopna-
fjarðar. Þar dvaldi Karl í góðu
yfirlæti við veiðar í Hofsá

næstu daga og
hafði 28 laxa
upp úr krafs-
inu. Honum
líkaði vistin
svo vel að
hann sneri aft-
ur á hverju
sumri næstu
fimm árin. 

Pétur Valdi-
mar Jónsson,
bóndi á Teigi
við bakka
Hofsár, segist
muna vel eftir
p r i n s i n u m .
„Það fór ekki
fram hjá

manni að hann var á svæðinu,“
rifjar hann upp. Pétur mætti
Karli stundum í hliðum í ánni
sem þeir opnuðu hvor fyrir öðr-
um og skiptust á kveðjum en
kynntist honum að öðru leyti
ekki. „Hann var bara eins og
hver annar veiðimaður, ákaf-
lega alþýðlegur og fljótur að
þekkja bíla bændanna í kring og
veifaði þeim alltaf. Að öðru leyti
fór lítið fyrir honum.“ 

Pétur segir að heimsókn
Karls hafi ekki vakið mikla eft-
irtekt í sveitinni en hún gerði
það sannarlega í fjölmiðlum og
öryggisgæsla var afar ströng til
að koma í veg fyrir að blaða-
menn og ljósmyndarar kæmust
í tæri við Karl. „Það var ferlegt
stress hérna fyrsta árið og lög-
regluvörður hér allt í kring, en
svo róaðist þetta í seinni skiptin
sem hann kom.“ Í ágúst árið
1979 var Karl staddur í Hofsá
þegar þau tíðindi bárust að írski
lýðveldisherinn hefði ráðið jarl-
inn af Mountbatten, náfrænda

Karls, af dögum í sprengjutil-
ræði. „Hann rauk burt daginn
eftir og það var í síðasta skipti
sem hann kom hingað,“ segir
Pétur og tekur undir að senni-
lega sé Bretaprins frægasti
maður á heimsvísu sem hefur
rennt fyrir lax í Hofsá. 

Pétur segist ekki hafa hugsað
sér að halda sérstaklega upp á
daginn enda hefur hann öðrum
hnöppum að hneppa þar sem
heyskapurinn er í hámarki. ■
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JOSEPH CONRAD (1857-1924) 
lést þennan dag.

ÞRÍR ÁRATUGIR SÍÐAN KARL BRETAPRINS VEIDDI FYRST Í HOFSÁ:

Veifaði alltaf bændunum

„Slúður er það sem enginn viðurkennir að
líka við en allir njóta.“

Joseph Conrad var pólskur rithöfundur sem lifði ævintýralegu lífi í
franska sjóhernum en gaf út fyrstu bók sína á ensku.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Magnús Benedikt Guðni Guðmunds-
son, frá Kljá, lést á St. Franciskuspítalan-
um í Stykkishólmi fimmtudaginn 28. júlí.
Höskuldur Stefánsson, Ranavaði 3, Eg-
ilsstöðum, lést á Fjórðungssjúkrahúsinu í
Neskaupstað föstudaginn 29. júlí.
Guðbjörg Þórðardóttir kennari, Grana-
skjóli 23, Reykjavík, lést á Landspítala
við Hringbraut laugardaginn 30. júlí.
Jóna Benediktsdóttir, frá Vöglum, Eyja-
fjarðarsveit, lést 31. júlí.

JAR‹ARFARIR

13.00 Þórður Jón Guðlaugsson, fyrr-
verandi útibússtjóri Sparisjóðs
Norðfjarðar á Reyðarfirði, Ljár-
skógum 5, Reykjavík, verður
jarðsunginn frá Víðistaðakirkju í
Hafnarfirði.

14.00 Berta Bergsdóttir, dvalarheimil-
inu Höfða, Akranesi, verður jarð-
sungin frá Akraneskirkju.

KARL Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI Karl kom árlega til landsins næstu fimm árin og renndi fyrir lax í Hofsá. Á þessari mynd sést hann
meðal annars með Kristjáni Má Unnarssyni fréttamanni. 

Biskupakirkjan í Bandaríkjunum
samþykkti þennan dag árið 2003
að tilnefna mann til biskups-
embættis sem lýst hafði því op-
inberlega yfir að hann væri sam-
kynhneigður. Séra Gene Robin-
son var samþykktur með meiri-
hluta atkvæða nefndar þar sem
bæði sátu prestar og leikmenn.
Robinson er fráskilinn faðir
tveggja barna og hafði á þessum
tíma átt sambýlismann til fjórtán
ára.
Robinson sagði af þessu tilefni
að hann væri þess fullviss að
geta betur þjónað samkyn-
hneigðum innan kirkjunnar með
því að vera góður biskup frekar

en að vera samkynhneigður
biskup.
Samkunda biskupa varð að sam-
þykkja tilnefningu Robinsons og
seinkaði þeirri samþykkt um
einn dag þar sem upp komu
ásakanir um óviðeigandi kyn-
ferðishegðun af hans hálfu. Þær
voru hins vegar látnar niður falla
og 5. ágúst kusu tveir þriðju hlut-
ar biskupasamkundunnar að
Robinson yrði fyrsti samkyn-
hneigði biskup Biskupakirkjunn-
ar. Hann var svarinn í embætti í
nóvember 2003 og tók við starfi
í mars á næsta ári. Allan þennan
tíma heyrðust mótmælaraddir úr
ýmsum áttum. 3. ÁGÚST 2003

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1957 Tunku Abdul Rahman prins
verður fyrir valinu sem leið-
togi Malasíu sem hlýtur
sjálfstæði frá Bretum á
sama tíma.

1958 Kjarnorkukafbáturinn
Nautilus siglir til Norður-
pólsins.

1969 Um tuttugu þúsund manns
eða tíundi hver Íslendingur
er á Sumarhátíð í Húsa-
fellsskógi þar sem Trúbrot
spilar fyrir dansi.

1980 Hrafnseyrarhátíð er haldin
til að minnast þess að 100
ár eru liðin frá andláti Jóns
Sigurðssonar.

1984 Ringo Starr, trommuleikari
Bítlanna, kemur til Íslands.
Hann er heiðursgestur á
útihátíð í Atlavík þar sem
hann tekur lagið með
Stuðmönnum og Gunnari
Þórðarsyni.

Samkynhneig›ur ma›ur ver›ur biskup

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir 
í smáletursdálkinn hér a› ofan

má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.

Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.is e›a

hringja í síma 
550 5000.

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

Tryggva Ingimars Kjartanssonar
Brekkugötu 10, Akureyri.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki Heimahlynningar og
á Dvalarheimilinu Hlíð.

Kristbjörg Jakobsdóttir
Aðalsteinn Tryggvason Hólmfríður Dóra Sigurðardóttir
Haukur Tryggvason Sigrún Kjartansdóttir
Kjartan Tryggvason Sólrún Stefanía Benjamínsdóttir
Jakob Tryggvason Guðrún Andrésdóttir
Sigurður Rúnar Tryggvason Inga Margrét Ólafsdóttir
Halldór Ingimar Tryggvason Guðný Sverrisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

90 ÁRA afmæli
Sameiginlegt afmæli, eiga hjónin
Ómar S. Harðarson (50 ára) og 
Ingibjörg Kolbeinsdóttir (40 ára) í
ágúst.
Af því tilefni efna þau til móttöku í
SEM-salnum, Sléttuvegi 3, Reykjavík,
fimmtudaginn 4. ágúst frá 
kl. 17.00-19.00.

Allir vinir, vandamenn og 
núverandi eða fyrrverandi
samstarfsfólk eru velkomin.

www.steinsmidjan.is

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

Gunnar Jóhannsson
smiður,
Blikabraut 10, Keflavík,

lést á Garðvangi, Garði, sunnudaginn 30. júlí. Jarðarförin auglýst
síðar.

Hildur Gunnarsdóttir Vilhjálmur Skarphéðinsson
Jóhann Gunnarsson Anna María Aðalsteinsdóttir
Guðmundur Gunnarsson Gróa Hávarðardóttir
Guðrún Bríet Gunnarsdóttir
Kolbrún Gunnarsdóttir Gísli Garðarsson
Hrefna Gunnarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær faðir okkar, afi og bróðir,

Óskar Egill Axelsson (Sissi)
Njálsgötu 80, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 26. júlí. Útförin hefur farið fram. Hinn
látni hvílir í Gufuneskirkjugarði.

Ása Óskarsdóttir
Oddný Óskarsdóttir  Hannes K. Gunnarsson

og afabörn
Ingimundur Axelsson
Steinunn Axelsdóttir
Hallgrímur Hallgrímsson Guðlaug Jónsdóttir
Lárus Konráðsson Hugrún Sigurðardóttir
Páll Konráðsson Kristjana Ingibergsdóttir
Erla Lárusdóttir Bjarni Álfþórsson

Aðalheiður Ingimundardóttir og fjölskylda.

AFMÆLI
Jóhanna Björnsdóttir,
húsfreyja á Bjarghúsum,
Vestur-Hópi, nú til heimil-
is á Langholtsvegi 26,
verður 75 ára á morgun.
Hún tekur á móti gestum
hinn 4. ágúst í Húnabúð í
Skeifunni 11 frá kl. 18.00.

Sævar Gunnarsson,
formaður Sjómanna-

sambands Íslands, er 62
ára.

Ólafur F.
Magnús-
son borgar-
fulltrúi er
53 ára.

Eyjólfur
Sverrisson knattspyrnu-

maður er 37 ára.

Tómas
Lemarquis
leikari er 28
ára.

FÆDDUST fiENNAN DAG

1801 Joseph Paxton landslagsarkitekt
og hönnuður Kristalshallarinnar. 

1912 Gene Kelly dansari.
1926 Tony Bennett söngvari.
1940 Martin Sheen leikari.
1963 James Hetfield söngvari Metallica. 

HOFSÁ Karl Bretaprins veiddi alls 28 laxa
fyrsta sumarið sem hann renndi fyrir fisk
hér á landi.

PÉTUR VALDIMAR
JÓNSSON



Alltaf á mi›vikudögum!

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 /

 N
M

17
3

0
6

110110 330330
1. vinningur

milljónir
440440

Tvöföld spenna
BÓNUS-

12
MILLJÓNIR

VINNINGUR
fiolir flú álagi›?

Skelltu þér á miða ánæsta sölustaðeða á lotto.is fyrirklukkan 16 í  dag, eðafáðu þér miða í áskrift.

Fyrsti vinningur í Víkingalottóinu þessa vikuna er tvöfaldur

svo það er tvöföld ástæða til að spila með.
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> Við furðum okkur...

... á því að forráðamenn KSÍ skuli ekki hafa
farið upphaflega í samningaviðræður við
Kólumbíu um vináttulandsleik á Laugar-
dalsvelli hinn 17. ágúst næstkomandi.

Sambandið kaus frekar að fá leik
við Venesúela, lið sem er mun
lakara en Kolumbía , en var
síðan svikið af kollegum sín-
um þar í landi. Sem betur fer,
því nú fá knattspyrnumenn að

sjá mun áhugaverðara og
betra landslið mæta því
íslenska eftir tvær vikur.

Stórt tap fyrir Dönum
Íslenska piltalandsliðið í knattspyrnu,
skipað leikmönnum 16 ára og yngri,
steinlá fyrir Dönum, 4-0, í sínum fyrsta
leik á opna Norðurlandamótinu sem
hófst í gær. Íslenska liðið átti aldrei
möguleika gegn firnasterku liði Dana
þar sem Mads Thunø Laudrup, sonur
hins kunna Michaels Laudrup, fór fyrir
sínu liði og skoraði eitt mark.

sport@frettabladid.is
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> Við hrósum ...

.... Valsmanninum unga
Bjarna Ólafi Eiríkssyni,
sem hefur með góðri
frammistöðu með liði
sínu í sumar tryggt sér
sæti í íslenska lands-
liðshópnum í knatt-
spyrnu.

Liverpool átti ekki í neinum vandræ›um me› a› tryggja sér sæti í flri›ju umfer› Meistaradeildar Evrópu me›
5-1 samanlög›um sigri á Kaunas frá Litháen. Celtic var a›eins hársbreidd frá flví a› takast hi› ómögulega.

Engin vandræði hjá Liverpool
FÓTBOLTI Það voru varamennirnir
Steven Gerrard og Djibril Cisse
sem skoruðu mörk Liverpool undir
lok leiksins í gærkvöldi, en liðið
hafði fram að þeim tíma leikið
nokkuð undir getu og virtust leik-
menn aðeins leika með hálfum hug
eftir að hafa unnið fyrri leikinn í
Litháen 1-3. Rafael Benitez, stjóri
liðsins, stillti nánast upp B-liði sínu
í leiknum og gerði átta breytingar
frá því í fyrri leiknum. 

Allt annað var að sjá til Liver-
pool eftir að Gerrard kom inn á þeg-
ar um hálftími var eftir og undir-
strikaði hann enn og aftur hversu
mikill yfirburðamaður hann er í lið-
inu. „Hann er að skora mikið af
mörkum fyrir okkur og það sést að

hann er í mestum metum hjá stuðn-
ingsmönnunum um þessar mundir,“
sagði Benitez eftir leikinn. Það var
þó annar leikmaður sem fékk mesta
hrósið hjá stjóra sínum. „Momo
Sissoko var besti maðurinn á vellin-
um í kvöld að mínu mati. Ég var
mjög ánægður með hann,“ sagði
Benitez, en Sissoko kom frá Val-
encia fyrir nokkrum vikum.

Engu munaði að Glasgow Celtic
frá tækist að komast í sögubækurn-
ar í gærkvöldi með því að vinna upp
5-0 tap frá því í fyrri leik sínum við
Artmedia Bratislava frá Slóvakíu.
Celtic sigraði 4-0 á heimavelli sín-
um í gær og var grátlega nálægt því
að tryggja sér framlengingu. En
hörmuleg frammistaða liðsins í

fyrri leiknum vóg þyngra en hin
magnaða frammistaða í gær og því
er skoska stórveldið úr leik í Meist-
aradeildinni í ár.

- vig

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

31 1     2 3    4    5    6
Miðvikudagur

ÁGÚST

■ ■ LEIKIR
� 19.40 Fram og FH mætast á

Laugardalsvelli í VISA-bikar karla.

� 19.00 Valur og Keflavík mætast í
Landsbankadeild kvenna að Hlíðar-
enda.

■ ■ SJÓNVARP
� 17.35 Sterkasti maður heims á

Sýn.

� 18.30 Meistaradeild Evrópu á Sýn.

� 19.40 Undanúrslit bikarkeppni
karla Fram-FH á RÚV.

� 20.10 Meistaradeild Evrópu á Sýn.

� 22.20 HM íslenska hestsins á
RÚV.

� 22.20 Meistaradeildin - Gullleikur
á Sýn.

Það verður hart barist í kvöld þegar
Fram og FH mætast í undanúrslitum í
VISA-bikarkeppni karla. Bæði félögin
hafa náð ágætis árangri í bikarkeppn-
inni, þó Fram sé mun sigursælla þegar
saga íslenskrar knattspyrnu er skoðuð. 

Fram hefur fimmtán sinnum leikið til
úrslita og hefur unnið undanúrslitaleiki
í tólf síðustu skipti, en sjö sinnum farið
með sigur af hólmi í keppninni. Ólafur
Kristjánsson, þjálfari Fram og fyrrverandi
leikmaður FH, var Hafnarfjarðarfélaginu
innan handar þegar Danirnir Allan
Borgvardt og Tommy Nielsen komu
hingað til lands en Ólafur þjálfaði
Borgvardt hjá AGF í dönsku knattspyrn-
unni þegar hann starfaði þar. „Ég hjálp-
aði til við að fá leikmennina hingað til
lands. En núna er ég að þjálfa hjá Fram

og reyni að einbeita mér að
því að fá liðið til þess að
leika eins og það getur
best. Ég þekki ágætlega
til leikmanna og þjálfara
FH, en það eru einstak-
lingar hjá FH sem erfitt
er að eiga við. Tryggvi
Guðmundsson og Allan
Borgvardt geta báðir gert
hluti sem andstæðingarnir
búast ekki við, og þá
verðum við að passa
vel.“

Heimir Guðjónsson,
fyrirliði FH, segir alltaf
sérstaklega gaman að
taka þátt í bikarleikjum
og vonast eftir því að

geta lokið ferli sínum með því að
vinna bikarúrslitaleikinn, en hann
ætlar að leggja skóna á hilluna
að yfirstandandi tímabili loknu.
„Síðast var FH í úrslitaleiknum
2003 og þá töpuðum við fyrir
ÍA. Það er kominn tími á að
vinna bikarinn og vonandi

gengur það eftir. Ég vonast
auðvitað til þess að geta lok-
ið ferli mínum með því að

lyfta bikarnum og sigur
í leiknum gegn

Fram er nauð-
synlegur til

þess að það
ætlunar-
verk ná-
ist.“

UNDANÚRSLITIN Í VISA-BIKARNUM HEFJAST Í KVÖLD: FRAM OG FH MÆTAST Á LAUGARDALSVELLI

Eini möguleiki Fram til fless a› vinna titil

FÓTBOLTI Ísland mætir Kólumbíu í
landsleik í knattspyrnu 17. ágúst á
Laugardalsvelli, en fyrir
skemmstu var leik Íslands og
Venesúela á þessum sama degi af-
lýst.

Kólumbía er töluvert sterkari
knattspyrnuþjóð en Venesúela og
hefur verið með eitt sterkasta
landslið Suður-Ameríku á undan-
förnum árum. Landslið Kólumbíu
er númer 25 á heimslistanum og
hefur verið á meðal þrjátíu bestu
þjóða heims undanfarin misseri.

Geir Þorsteinsson, fram-
kvæmdastjóri Knattspyrnusam-
bands Íslands, segir ánægjulegt
að leiknum hafi verið komið á. 

„Þetta kom nú nokkuð fljótt
upp. Eftir að Venesúela afboðaði
komu sína þurftum við að bregð-
ast fljótt við og fljótlega náðist
samkomulag við Kólumbíumenn.
Það er ánægjulegt að geta fengið
landslið Kólumbíu hingað því það
er virkilega gott lið.“

Logi Ólafsson og Ásgeir Sigur-
vinsson landsliðsþjálfarar hafa nú
þegar valið hópinn fyrir leikinn
og er Bjarni Ólafur Eiríksson,
vinstri bakvörður hjá Val, eini
leikmaðurinn í hópnum sem ekki
hefur leikið landsleik. Athygli
vekur að Kristján Finnbogason,
markvörður KR, heldur sæti sínu
í hópnum, en jafnvel var talið að

Daði Lárusson, markvörður FH,
yrði valinn að þessu sinni. 

„Það má segja að Daði sé þriðji
markvörðurinn inn í hópinn. Ég
og Ásgeir vorum hins vegar
ánægðir með hópinn sem var síð-
ast hjá okkur og ákváðum að nota
sömu leikmenn í þetta verkefni og
við vorum með í hópnum gegn
Möltu og Ungverjalandi.“ - mh

ÍSLENSKI HÓPURINN
Markverðir:
Árni Gautur Arason  Vålerenga
Kristján Finnbogason  KR

Aðrir leikmenn:
Hermann Hreiðarsson Charlton
Brynjar Björn Gunnarsson Reading
Arnar Þór Viðarsson Lokeren
Eiður Smári Guðjohnsen Chelsea
Tryggvi Guðmundsson FH
Auðun Helgason FH
Heiðar Helguson Fulham
Ólafur Örn Bjarnason Brann
Indriði Sigurðsson Genk
Gylfi Einarsson Leeds
Kristján Sigurðsson Brann
Veigar Páll Gunnarsson Stabæk
Stefán Gíslason Lyn
Grétar Rafn Steinsson Young Boys
Gunnar Heiðar Þorvaldsson Halmstad
Kári Árnason Djurgården
Jóhannes Harðarson Start
Helgi Valur Daníelsson Fylkir
Haraldur F. Guðmundsson Aalesund
Hannes Sigurðsson Viking 

Landsleikurinn á Laugardalsvelli 17. ágúst: 

Ísland mætir Kólumbíu
í sta› Venesúela

ÞEIR TVEIR BESTU Momo Sissoko og
Steven Gerrard var sérstaklega

hrósað af stjóra sínum eftir leik
Liverpool við Kaunas í gærkvöldi þar

sem þeir rauðklæddu fóru með
öruggan sigur af hólmi. 
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Var búin að
skipuleggja
yndislega úti-
legu um síð-
ustu helgi.
Ætlaði með
kærastanum
mínum og vin-
um okkar á út
á land þar
sem við hugð-
umst týnast í
æ v i n t ý r u n -

um. Jökulsárlón, humar á Stokks-
eyri, gufa á Laugarvatni og elda-
mennska með prímus í annarri og
bollasúpu í hinni. Allt þetta sá ég í
hillingum.

Föstudagurinn kom svo og
kærastinn fylltist af kvefi. Ákváð-

um að fresta og gá hvort að ekki
væri hægt að leggja í hann bara á
laugardeginum þegar hornösin
væri horfin. Laugardagurinn kom
og ég fylltist af kvefi. Æðislegt.
Heppnin bara eltir mann hérna.
Föst heima og hver fer líka kvefað-
ur í útilegu? Enginn með viti hef ég
heyrt.

Leigðum spólu. Leigðum aðra
spólu. Leigðum þriðju spóluna. Avi-
ator er bara nokkuð góð þrátt fyrir
að vera Hollywood-mynd og spurn-
ing hvort Martin Scorsese hefði
ekki bara átt að fá Óskarinn. Leo er
klár og jafnvel betri en í Titanic
forðum daga. Nei? Hætti ég nú
alveg?

Gáfumst upp á spóluglápi og
fórum í sumarbústaðaland foreldra

minna á sunnudaginn. Borðuðum
læri grillað á einnota grilli og sát-
um við lítinn varðeld og grilluðum
sykurpúða. Pissuðum úti og sváf-
um í tjaldvagni með ískaldan
nebba. Alvöru útilega og engar
kirkjuklukkur sem vekja mann
hér, takk fyrir. Fundum þarna upp-
skriftina að hinni fullkomnu úti-
legu. Galdurinn er að troðast inn á
annað fólk. Þykjast vera veikur og
koma of seint, þegar fólkið er búið
að eyða miklum tíma í að koma sér
fyrir. Kíkja þá í heimsókn, borða
matinn þeirra og sofa í tjaldinu
þeirra. Ha, ha, ha. Fara svo áður en
þau byrja að taka saman svo maður
þurfi ekki einu sinni að hjálpa.
Ahhh, algjör afslöppun og helgin
reddaðist fínt. Takk fyrir mig. 

STUÐ MILLI STRÍÐA
BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR ÁTTI ÁGÆTIS VERSLUNARMANNAHELGI. 

Hin fullkomna útilega
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Vantar þig...

YFIR 150.000 ÍSLENDINGAR 

LESA FRÉTTABLAÐIÐ AÐ 

MEÐALTALI  Á HVERJUM DEGI. 

SMÁAUGLÝSING Í FRÉTTA-

BLAÐINU ER ÓDÝR OG ÁHRIFARÍK 

LEIÐ SEM TRYGGIR MESTU 

HUGSANLEGU ÚTBREIÐSLU 

Á SKILABOÐUM ÞÍNUM. 

AUGLÝSINGIN ER AUK ÞESS BIRT 

ÞÉR AÐ KOSTNAÐARLAUSU 

Á VISIR.IS.

PANTAÐU SMÁAUGLÝSINGAR 
Í SÍMA 550 5000 EÐA Á VISIR.IS. 

– smáauglýsingar sem allir sjá

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Sérðu allt dótið
sem var í skóla-
töskunni hennar

Sollu!

Allt þetta eftir
að hafa að-

eins misst úr
tvo daga í

leikskólanum?

Ég fer í
gegnum

þetta
seinna.

Já. Setjumst bara
niður og verum
ánægð með að

vogrísinn er farinn
og við erum öll orðin

heilbrigð á ný.

*Andvarp!* Ég vona að við þurfum
aldrei að ganga í gegnum svona

lagað aftur!

Einmitt! Ekki mjög
líklegt!

Heilsupillan „Úberhappí“ er
uppfull af orkugefandi efnum,

vítamínum og gríðarlega hollum
amínó....

.... sýrum! Inniheld-
ur....hóst....aðeins náttúruleg

efni frá.... ja náttúr-
unni.....hóst......ffhiiiiiffhiiiiii...

Sjálf hef ég tekið pilluna reglu-
lega í þrjú ár og

er....hoooooohhh.....mjög....frís
khnoooooyhhhh .....

hooooohhhhh!!!

Held við höldum
okkur frekar frískum

með ávöxtum og
grænmeti!

Og brún-
meti!

Samdirðu þetta sjálfur
Palli? Mjög gott!

Já? Fílarðu
þetta?

Hvort ég
geri!

Hversu mikið? 
Mikið!

Alveg
pottþétt!

Mjög mikið?

Hann gæti haft
góð not af

textahöfundi.

Bí Bí Bí
Bí Bí 

Bí Bí 
Bí Bí Bí
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Hljómsveitin Trabant heldur tón-
leika á staðnum Rust eða Ryð í
Kaupmannahöfn næstkomandi
laugardagskvöld. Tónleikarnir
eru þeir fyrstu sem sveitin heldur
í Skandinavíu eftir að plata þeirra
Emotional fór í dreifingu þar ný-
verið. „Það er kominn tími á að
fylgja útkomu plötunnar eftir
með tónleikum í Kaupmannahöfn.
Við lékum á tónleikum í Konung-
lega Danska Leikhúsinu í Kaup-
mannahöfn í fyrra þar sem verið
var að frumsýna leikritið Galskap
sem leikstýrt var af Agli Heiðari
Antoni Pálssyni. Það var svaka-
legt stuð og við vonumst til að

þessir tónleikar verði ekki síðri
en þeir. Þetta er fyrsta skrefið í
innrás Trabant í Skandinavíu,“
segir Þorvaldur Gröndal
trommari í Trabant, sem segir
Rust vera einhverja meðalrokk-
búllu er rúmi nokkur hundruð
manns.

Trabant var að koma frá Bret-
landi þar sem sveitin lék á tvenn-
um tónleikum í London og ætla
þeir félaganir að halda aftur til
Bretlands með haustinu og fylgja
eftir nýrri smáskífu sem verður
gefin út þar í landi. Plata þeirra
Emotional kemur svo út á Bret-
landi í byrjun næsta árs. ■

HLJÓMSVEITIN TRABANT Plötuumslag Emotional, nýjustu skífu hljómsveitarinnar
Trabant. Trabant leikur á tónleikum í Kaupmannahöfn um helgina sem eru liður í kynn-
ingu þeirra á plötunni sem var að fara í dreifingu í Skandinavíu. 

Sjokkrokkarinn Alice Cooper kemur
hingað til lands í næstu viku ásamt
föruneyti sínu. Cooper hefur verið á
tónleikaferðalagi um Evrópu og lýk-
ur því í Kaplakrika 13. ágúst. 

Hingað kemur hann frá Noregi
þar sem hann gengur fram af áhorf-
endum með öflugri sviðsframkomu.
Hljómsveitirnar sem hita upp fyrir
Cooper eru Dimma, Sign, Dr. Spock
og Brain Police.

ALICE COOPER Sjokkrokkarinn Alice
Cooper er á leiðinni til Íslands.

Kemur í næstu viku

Leikarinn Ricky Gervais, sem sló í
gegn í gamanþáttunum The Office,
segir að einn af draumum sínum
hafi ræst þegar hann fékk að semja
handrit að þætti um Simpson-fjöl-
skylduna.

Gervais lék einnig í þættinum,
sem verður sýndur í Bandaríkjun-
um í mars á næsta ári. „Þegar ég
byrjaði í gríninu dreymdi mig um
að koma brandara að í The Simp-
sons,“ sagði Gervais. „Núna er ég
búinn að semja heilan þátt. Ég bíð
bara eftir því að vakna upp af þess-
um draumi einn daginn.“

Persónan sem Gervais leikur í
þættinum er byggð á hinum mjög

svo pirrandi skrifstofustjóra David
Brent úr The Office. Í þættinum,
sem kallast „Wife Swap“ skiptast
hann og Homer á eiginkonum.
Gervais flytur á heimili Simpson-
fjölskyldunnar og býr þar með
Marge á meðan Homer flytur inn til
eiginkonu Gervais.

Gervais segist hafa skemmt sér
konunglega við gerð þáttarins
ásamt hinum handritshöfundunum.
„Þeir vitnuðu í The Office fyrir mig
og til að sýna þeim að ég væri eins
góður og þeir vitnaði ég í The Simp-
sons á móti,“ sagði hann. „Við slóg-
um hver annan svo fast á bakið að
við vorum orðnir eldrauðir.“ ■

Gervais og Homer
skiptast á eiginkonum

RICKY GERVAIS Grínistinn sem sló í gegn
í The Office lét draum sinn rætast og skrif-
aði handrit að þætti um Simpson-fjölskyld-
una.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Ég held að það geti flestir verið
sammála því að það vanti
töffarastelpur í rokkið í dag. Eða
þá bara stelpur í tónlist yfir höf-
uð! Hvað er það sem er að stoppa
ykkur stúlkur? Við elskum þegar
þið takið ykkur til og stofnið
hljómsveitir. Kýlið á þetta, og
engar áhyggjur, þið þurfið ekkert
að kunna að spila.

London-sveitin The Duke
Spirit er því þó nokkur léttir.
Þetta er fimm manna hljómsveit
með myndarlega ljósku í
fremstu víglínu sem lítur út eins
og yngri systir Elízu í Kolrössu
Krókríðandi og syngur örlítið
eins og Karen O úr Yeah Yeah
Yeah’s. Anorexíurokkdrottningin
P.J. Harvey hefur svo greinilega
verið áhrifavaldur líka ... í söng,
ekki í mataræði. 

Rætur tónlistarinnar ná í
sama kaktus og Jesus and Mary
Chain sóttu safa sinn, sem sagt
ekkert sérlega ósvipað Singa-
pore Sling heldur, nema hvað
þessi sveit á það til að semja
grípandi lög annað slagið. Þetta
er því eitursvalt, og bara nokkuð
ánægjulegt í leiðinni.

Ég er samt byrjaður að óttast
svolítið um breskt rokk. Svo
virðist sem sveitir fái ekki plötu-
samning lengur nema að þær
minni plötufyrirtækin á ein-
hverja eldri sveit. Það er ákveðin
stöðnun í gangi, sem er undar-

legt þar sem breskt rokk hefur í
gegnum tíðina verið þekkt fyrir
ferskleika og nýbreyttni. Þess
vegna hljóma flestar rokksveitir
sem eru að koma frá Bretlandi
núna nokkuð kunnuglega, eins og
þessi. Mér finnst það hálfgerð
móðgun við yngri kynslóðir að
halda að það sé alltaf hægt að
endurvinna gamla rétti ofan í
þau, bara með því að hita þá að-
eins í örbylgjunni. Ekki það að
þessi plata sé slæm, hún er
reyndar bara nokkuð fín. Mig er
bara farið að þyrsta í að rokkið
farið að enduruppgötva sig aftur
í stað þess að stæla það sem
þegar er búið að gera.

Birgir Örn Steinarsson

Formúlu-töffaraheit

THE DUKE SPIRIT
CUTS ACROSS THE LAND

NIÐURSTAÐA: The Duke Spirit er ný
töffarasveit frá London sem var að gefa út
fyrstu plötu sína. Þetta er töffararokk eftir
formúlunni, tekur litlar áhættur, en útkom-
an er vel yfir meðallagi. Ekki skemmir að
það er ljóska í fremstu víglínu með blús-
aða sandpappírsrödd.

Plata Franz
fær nafn
Næsta plata skosku hljómsveitar-
innar Franz Ferdinand, sem held-
ur tónleika hér á landi 2. septem-
ber, hefur fengið nafnið You
Could Have It So Much Better.

Upphaflega átti platan ekki að
heita neitt, heldur átti hún að
þekkjast af litnum einum og sér.
Platan kemur út 3. október en
fyrsta smáskífulagið Do You Want
To kemur út 19. september. ■

FRANZ FERDINAND Skoska hljómsveitin
Franz Ferdinand gefur út nýja plötu 3.
október.

Furðusirkus Jim Rose hélt af landi
brott síðastliðinn laugardag eftir
vel heppnaða sýningu á Broadway á
fimmtudagskvöldið. „Þetta gekk al-
veg frábærlega vel. Allt gekk
snurðulaust fyrir sig og áhorfendur
skemmtu sér konunglega,“ segir Ís-
leifur Þórhallsson hjá Event, sem
stóð fyrir komu sirkussins. „Þeir
voru ánægðir með viðbrögð áhorf-
enda og sögðu sýninguna með þeim
skemmtilegri sem þeir hefðu haldið
í langan tíma.“

Jim Rose og föruneyti dvaldi hér
á landi í heila viku og hafði það náð-
ugt í blíðviðrinu. Þau fóru á Laugar-
vatn og í Bláa lónið á milli þess sem
þau spókuðu sig um í miðbænum.
Þau gerðu meðal annars barinn
Sirkus að sínum heimabar, sem
kemur kannski ekki á óvart.

Ísleifur segir að enginn hafi
labbað út úr salnum á Broadway
þrátt fyrir að sirkusinn hafi boðið
uppi á ýmislegt ókræsilegt. „Ég
held að fólk hafi vitað hvað það var
að fara út í. Það vantaði samt ekki
viðbrögðin. Menn gripu fyrir augun
og tóku andköf en það var ekkert
annað óeðlilegt í gangi,“ segir hann. 

Hann bætti því við að sam-
kvæmt samdóma áliti áhorfenda
hefði ógeðslegasta atriðið verið
þegar einn úr sirkusnum dældi úr
kút með ýmsu ógeði ofan í magann

á sér í gegnum slöngu. Síðan ældi
hann því upp og dældi því síðan aft-
ur í magann. Á meðal annarra atriða
var fyrsta kynfæratogið á milli
konu og karls, þar sem fulltrúi
kvenþjóðarinnar var Amber Pie.
Fest var keðja á milli kynfæra
þeirra beggja og toguðu þau hvort í
sína áttina þangað til annað gafst
upp. Amber bar sigur úr býtum og
sýndi og sannaði að kvenkynið er
sterkara.

Piltur í salnum datt síðan í lukku-

pottinn þegar hann fékk bláan
smokk í lok sýningarinnar. Hann
fékk að setjast uppi á svið og beið
þar þangað til hann fékk að hitta
Amber baksviðs eftir sýninguna.
Ekki fylgir sögunni hvað gerðist á
milli þeirra þann klukkutíma sem
þau máttu eyða saman.

Annars voru Jim Rose og félagar
hæstánægðir með komuna hingað
og bjuggust við því að koma aftur til
Íslands einhvern tímann í framtíð-
inni. ■

SIRKUS JIM ROSE Sirkusinn skemmti sér konunglega hér á landi í heila viku.

Kúturinn með slöng-
unni ógeðslegastur

Útrás Trabant byrjar í Köben



Ódýrari skólavélarélar

Það er bara einn 

sem er alltaf 

ódýrastur!

Afgreiðslutímar
           verslana!
Office 1 Smáralind 

Virka daga 11-19

Laugardaga 11-18

Sunnudaga 13-18

Office 1 Skeifunni 17 

Virka daga 09-18

Laugardaga 11-18

Sunnudaga 13-18

Office 1 Akureyri 

Office 1 Egilsstöðum

Virka daga 10-18

Laugardaga 11-17

Sunnudaga  13-17
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3ÁR
Aukarafhla›a
Bættu vi› 1.570,- á mánu›i og vertu 
lengur á fer›inni.Vaxtalaust í 12 mán.
Sta›greitt 18.900,-

Alþjó›leg ábyrg› 
Bættu vi› 833,- á mánu›i og fá þú þér 
þriggja ára alþjóðlega ábyrgð. Gildir í Evrópu og 
Norður-Ameríku. Vaxtalaust í 12 mán.
Staðgreitt 10.000,-

Traust vörumerkiTraust vörumerki
og fyrsta flokks þjónustaog fyrsta flokks þjónusta

Vírusvörn og eldveggur
Bættu vi› 499,- á mánu›i og vertu öruggur.
Vaxtalaust í 12 mán
Sta›greitt 5.995,-

Hugbúnaður
MS Office student version

Bættu við aðeins1.416,- á mánuði og 
fáðu Word, Excel, Outlook og Power Point. 
Vaxtalaust í 12 mánu›i
Sta›greitt 16.990,-

Skjár: 15” SXGA 1400x1050         
Öflugt skjákort, ATI X300
(allt a› 128mb)

Minni: 512MB DDR RAM          
Mest 2 GB (stakur kubbur)

512512  MBMB

 Drif: DVD+/-RW
(DVD skrifari)                     
             

Lithiumrafhla›a allt  a› 
3,45 klst (8,45 klst me› 
fer›arafhlö›unni) 

Fingrafaralesari
Kortalesari fyrir 6 ger›ir
minniskorta

Diskur: 80GB 5400rpm
og Bluetooth

8080 GB GB

802.11b/g WLAN
(þrá›laust netkort)

St‡rikerfi: Win XP-Pro
me› servicepack 2

2.940,- 3.730,-

All In One
1) vefmyndavél,
2) minnislykill 128 mb, 
3) ljósmyndavél, 
4) videovél - 12 min, 
5) diktafónn 60 mín

FYLGIR!

4t+5t

Fartölva
HP Compaq nx6125 S3100+ 15.0
PY420EA 

Örgjörvi: AMD Sempron 3100+ (1.8Ghz)
Þyngd: 2,7 kg
Höggvörn á hör›um disk
Vökvavörn á lyklabor›i

2.940,-
Tölvukaupalán 48 mán.*

8.325,-
Vaxtalaust í 12 mán.**

99.900,-
Staðgreitt

Fartölva
HP Compaq nx6125 ML-34 15.0
PY416EA 

Örgjörvi: AMD Turion ML-34 (1.8Ghz)        
64 bita tækni. 1mb cache minni                  
Þyngd 2,7 kg
Höggvörn á hör›um disk
Vökvavörn á lyklabor›i

3.730,-
Tölvukaupalán 48 mán.*

10.825,-
Vaxtalaust í 12 mán.**

129.900,-
Staðgreitt

Skjár: 15” XGA 1024x768
Öflugt skjákort, ATI X300
(allt a› 128mb)

Minni: 512MB DDR RAM                      
Mest 2 GB

512512  MBMB

 Drif: DVD+/-RW
(DVD skrifari)                     
             

Lithiumrafhla›a allt  a› 
3,45 klst (8,45 klst me› 
fer›arafhlö›unni) 

Fingrafaralesari
Kortalesari fyrir 6 ger›ir
minniskorta

Diskur: 60GB 4200rpm     
                                       

60 GB60 GB

802.11b/g WLAN
(þrá›laust netkort)

St‡rikerfi: Win XP-Pro
me› servicepack 2

Fyrsta 
greiðsla

1. september

Að verðmæti
11.900,-

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða tölvukaupaláni V.Í.S.  
Umsóknin er afgreidd á staðnum á innan við mínútu.
 
**Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur 
á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við
samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum
greiðslum yfir samningstímann.



Laugardag 6. ágúst
Föstudag 12. ágúst

frá kl. 9.00 til 17.00 alla virka daga.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Slóvanski kórinn Obala

Koper kemur fram á Sumartónleik-
um í Skálholtskirkju, en það er ein
af nýjungum Sumartónleika í ár að
bjóða upp á kvöldtónleika á virkum
dögum. Á efnisskrá verða verk eftir
Sergej Rachmaninov, Felix Mendels-
sohn Bartholdy, Vytautas Miskinis,
Mario Castelnuovo Tedesco, Ambroz
Copi, Aldo Kumar og þjóðlög frá
Istra í Slóveníu.

■ ■ FUNDIR
� 20.00 Félag ábyrgra feðra efnir til

almenns fundar miðvikudaginn 3.
ágúst kl. 20.00 í Félagsmiðstöðinni
Árskógum 4 (neðst í Seljahverfinu).
Allir velkomnir

■ ■ KEPPNIR
� 21.00 Dragkeppni Íslands haldin í

áttunda sinn. Keppnin fer fram á
Gauki á Stöng að þessu sinni.

Tónlistarmaðurinn Valgei Guð-
jónsson spilaði aftur með Stuð-
mönnum í fyrsta skipti í meira en
áratug er sveitin tróð upp í Fjöl-
skyldugarðinum á laugardaginn
að viðstöddum um 8.000 þúsund
manns.

„Þetta voru mjög ánægjulegir
tónleikar. Þarna léku eiginlega
tvær hljómsveitir, fyrst steig á
svið hin upphaflega útgáfa Stuð-
manna sem spilaði bara einu sinni
saman á árshátíðinni í Mennta-
skólanum í Hamrahlíð árið 1970,
og svo lék sveitin eins og hún er
skipuð í dag. Það var virkilega
gaman að spila aftur með Stuð-
mönnum, en eins og stundum hef-
ur verið sagt þá hef ég engu
gleymt og ekkert lært. Stórkost-
legt var að heyra fólk syngja með
hástöfum en ég held að það sé
ekkert ánægjulegra fyrir tónlist-
armenn en þegar fólk hefur lagt
það á sig að læra textana þeirra,“
segir Valgeir. 

Valgeir segir hins vegar ekki
hafa verið rætt um að hann gangi
aftur til liðs við sveitina. „Þetta
voru bara þessir einu sérstöku
tónleikar en rosalega var þetta
skemmtilegt.“

Jakob Frímann Magnússon

Stuðmaður segir mikil hátíða-
brigði hafa verið af nærveru Val-
geirs og annarra frummanna
Stuðmanna, þeirra Gylfa Kristins-
sonar og Ragnars Daníelssonar, á
tónleikunum um helgina. Tónleik-
arnir voru helgaðir minningu tón-
listarmannsins Long John Baldry

sem söng lagið She Broke My
Heart með Stuðmönnum um árið
en hann féll frá á dögunum.

Jakob segir að Stuðmenn fari
nú í kærkomið frí fram til 27.
ágúst þegar sveitin kemur fram á
hinni árlegu Gróttuhátíð á
Seltjarnarnesi. ■

Valgeir ánæg›ur me› endurkomu sína
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VALGEIR GUÐJÓNSSON Tónlistarmaðurinn geðþekki lék með Stuðmönnum í fyrsta
sinn í meira en 10 ár þegar sveitin tróð upp í Fjölskyldugarðinum á laugardaginn. Hér sést
Valgeir stíga á sviðið á laugardaginn með mannhafið í baksýn.

Sir Sean Connery ætlar að hætta
að leika í kvikmyndum vegna þess
að hann er kominn með leið á „fífl-
unum“ sem nú ráða ríkjum í
Hollywood.

Connery, sem er 74 ára, segist
ekki ætla að leika aftur nema hann
fái svimandi hátt tilboð sem hann
geti ekki hafnað. Talsmaður Conn-
ery sagði þó að hann hefði leikið í
Bond-myndinni Never Say Never
Again og því væri ekki hægt að úti-
loka neitt í framtíðinni.

Síðasta mynd Connery, The
League of Extraordinary
Gentlemen, kom út árið 2003. Í við-
tali við nýsjálenskt dagblað segist
Connery einnig hafa hafnað hlut-
verki Gandalfs í Hringadróttins-
sögu af því að hann skildi ekki
hlutverkið. Auk þess segist hann
hafa hætt við að skrifa sjálfsævi-
sögu sína vegna þess að útgefand-
inn vildi að hann kafaði dýpra ofan
í einkalíf sitt en hann kærði sig
um. ■

Hættur a› leika

SEAN CONNERY Leikarinn sem gerði garðinn frægan sem James Bond hefur gefið
Hollywood upp á bátinn.

SÆNSKIR PLÖTUSNÚÐAR Þeir Social og
Leaf ásamt Eldari Ástþórssyni (til hægri)
hjá Breakbeat.is sem stendur fyrir komu
þeirra til landsins.

Svíar fleyta
skífum
Sænsku plötusnúðarnir Leaf og
Social spila á klúbbakvöldi Break-
beat.is á Pravda í kvöld. Þeir eru
báðir fastir plötusnúðar á Strukt-
ur-kvöldunum í Gautaborg, en það
eru mánaðarleg kvöld með svip-
uðu sniði og Breakbeat.is-kvöldin 

Leaf spilaði síðast hér á landi á
Iceland Airwaves-hátíðinni þar
sem hann hitaði upp fyrir London
Elektricity. Hann hefur verið
lengi í bransanum og spilað með
virtum drum & bass plötusnúðum
á borð við Alex Reece og Dom &
Roland.

Sænska innrásin á Pravda
hefst klukkan 21.00 í kvöld og er
frítt inn til 22.30. ■

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

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 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 5.30  B.i. 14 ára - Síðustu sýningar

Sýnd kl.  10.30  B.i. 16 ára

 SKEMMTILEGASTA  SKEMMTILEGASTA 
STÓRMYND SUMARSINSSTÓRMYND SUMARSINS

Nú eru það fangarnirNú eru það fangarnir
gegn vörðunum!gegn vörðunum!

MasterCard forsýning kl.8
2 fyrir 1 tilboð fyrir korthafa

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

MEÐ BRUCE WILLIS Í 
TOPPFORMI

HVERJU MYNDIR ÞÚ FÓRNA 
FYRIR FJÖLSKYLDUNA?

MAGNAÐUR 
SPENNUTRYLLIR AF 

BESTU GERÐ

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

„...MYND SEM HÆGT ER AÐ LÍKJA VIÐ DIE 
HARD, SPENNANDI OG SKEMMTILEG...“

★★★ -ÓÖH DV

„ÞRUSUVEL HEPPNUÐ SPENNUMYND“
★★★1/2 -ÓÖH K&F

HUGSAÐU STÓRT

Sýnd kl. 5.30 og 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 5.45, 8.30 og 10.45  B.i. 16 
ára

Sýnd kl. 8 og 10  B.i. 16 ára

 SKEMMTILEGASTA 
STÓRMYND SUMARSINSSTÓRMYND SUMARSINS

Nú eru það fangarnirNú eru það fangarnir
gegn vörðunum!gegn vörðunum!

Sýnd kl.  6, 8.30 og 11

MEÐ BRUCE WILLIS Í 
TOPPFORMI

MAGNAÐUR 
SPENNUTRYLLIR AF 

BESTU GERÐ

Sýnd kl.  5.30  B.i. 10 ára - Síðustu sýningar

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

HVERJU MYNDIR ÞÚ FÓRNA 
FYRIR FJÖLSKYLDUNA?

„...MYND SEM HÆGT ER AÐ LÍKJA VIÐ DIE 
HARD, SPENNANDI OG SKEMMTILEG...“

★★★ -ÓÖH DV

„ÞRUSUVEL HEPPNUÐ SPENNUMYND“
★★★1/2 -ÓÖH K&F

MasterCard forsýning kl.8
2 fyrir 1 tilboð fyrir korthafa



Seljakirkja í sumarskapi
2 leikjanámskeið verða haldin fyrir börn á aldrinum 6-10 ára í
Seljakirkju í ágúst.  Þau verða sem hér segir:

8.-12. ágúst
15.-19. ágúst

Skráning stendur yfir í síma kirkjunnar 567 0110 og þar eru
frekari upplýsingar gefnar.

Jörðin er óbyggileg vegna
mengunnar og þeir sem lifðu af
efnaógnina hafast við neðanjarð-
ar. Þetta er dauðhreinsað samfé-
lag sem minnir um margt á heim
Orwells í 1984. Kynlíf og náin
snerting er bönnuð meðal íbúanna
sem allir ganga í eins göllum. Þá
er náið eftirlit haft með andlegu
og líkamlegu ástandi neðanjarðar-
fólksins, fæðutegundir eru
skammtaðar samkvæmt kól-
estrólmagni hvers og eins og allir
una því sáttir við sitt.

Eða næstum því allir. Ewan
McGregor leikur ungan mann
sem vill vita meira um lífið og til-
veruna en staðhaldarar telja
æskilegt. Hann er svolítið eins og
efasemdamaður í leit að Guði og
vill vita hver það er sem skapar
honum örlög og þvær hvíta jogg-
inggallann hans. 

Honum er haldið góðum, líkt og
samborgurum hans, með loforði
um paradísarvist á Jörðu en fólki
er talin trú um að Eyja, hrein nátt-
úruperla, sé enn ómenguð og
reglulega eru „heppnir“ neðan-
jarðarbúar dregnir úr lottópotti
og fluttir til Eyjunnar.

Hnýsni McGregors og leit hans
að Guði verður þó til þess að hann
kemst að því að það er engin Eyja
til og dauðinn býður þeirra sem fá
farmiða þangað. McGregor og fé-
lagar eru nefnilega klónar og not-
aðir sem varahlutageymslur. Líf-
færi úr þeim, ásamt börnunum
sem þeir eignast, eru svo seld ríka
fólkinu ofan jarðar, þar sem lífið
gengur sinn vanagang. 

Þrátt fyrir blátt bann hefur
McGregor heillast af fallegri
blómarós, sem Scarlett Johansson
leikur, og þegar kall hennar til
Eyjunnar kemur bjargar hann
ástinni sinni og þau leggja á flótta. 

Eftirförin er hin æsilegasta
enda leiðist leikstjóranum Mich-
ael Bay (Armageddon, The Rock,
Bad Boys) ekkert að velta bílum,
sprengja hús og drepa fólk. Við
fáum því feikistóran skammt af
spennu, slagsmálum, gjörsamlega
brjáluðum bílaeltingaleik og of-

beldi og það verður að segjast
eins og er að allt er þetta býsna
vel gert. 

The Island er því fyrirtaks af-
þreying. Ekta popp og kók sum-
arsmellur og kærkomin tilbreyt-
ing frá risastórum framhalds-
myndum og tækniundrum sem
hafa drottnað yfir bíósölunum frá
því í maí. Leikararnir standa vel
fyrir sínu en Steve Buschemi stel-
ur senunni að vanda en hann get-
ur auðvitað ekki klúðrað hlutverki
furðulega vísindamannsins sem
er eins og skrifað fyrir hann.

Það er svo alger aukabónus að
þessi spennuhlaðna sumarmynd
veki upp siðferðilegar spurningar,
þótt ekki risti þær djúpt. Það gef-
ur þessari framtíðarsýn þó aukna
dýpt að vísindaskáldskapurinn og
framtíðarmyndirnar hafa oft
gefið forsmekkinn af því sem
koma skal.

Þórarinn Þórarinsson

Paradísarmissir

THE ISLAND
LEIKSTJÓRI: MICHAEL BAY

LEIKARAR:
EWAN MCGREGOR, SCARLETT

JOHANSSON, SEAN BEAN

NIÐURSTAÐA: The Island er fyrirtaks afþrey-
ing. Ekta popp og kók sumarsmellur og

kærkomin tilbreyting frá risastórum fram-
haldsmyndum og tækniundrum sem hafa

drottnað yfir bíósölunum frá því í maí. 

[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN



17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Stjáni (5:11) 18.24 Sí-
gildar teiknimyndir (4:38) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Sjálfstætt fólk 13.30 Jamie Oliver 13.55 Hver
lífsins þraut (e) 14.25 Extreme Makeover –
Home Edition 15.10 Amazing Race 6 16.00
Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18
Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

21.25

Surfing the Menu

▼

Matur

20.00

Wife Swap

▼

Lífsstíll

20.30

Friends

▼

Gamalt

20.30

Coupling

▼

Gaman

18.30 

Meistaradeild Evrópu

▼

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 Wife Swap (5:7) Í þessum mynda-
flokki er fylgst með konum sem stíga
skrefið til fulls og skipast á eigin-
mönnum og börnum í tiltekinn tíma. 

20.45 Kevin Hill (18:22) Kevin Hill nýtur lífs-
ins í botn. Hann er í skemmtilegri
vinnu, býr í flottri íbúð og vefur kven-
fólkinu um fingur sér. 

21.30 Strong Medicine 3 (14:22) Þáttaröð um
tvo ólíka en kraftmikla kvenlækna
sem berjast fyrir bættri heilsu kyn-
systra sinna.

22.15 Oprah Winfrey (Mother’s Controversial
Confession)

23.00 Kóngur um stund (11:18)

23.25 The Man in The Moon 1.00 Mile High
(15:26) (Bönnuð börnum) 1.45 Medical In-
vestigations (16:20) 2.30 Cocktail (Bönnuð
börnum) 4.10 Fréttir og Ísland í dag 5.30
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

18.32 Líló og Stitch (4:19) 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.40 Bikarkeppnin í fótbolta 

21.30 Kokkar á ferð og flugi (2:8) (Surfing
the Menu) Áströlsk matreiðslu- og
ferðaþáttaröð þar sem tveir ungir
kokkar, Ben O’Donoghue og Curtis
Stone, flakka á milli fallegra staða í
Suðurálfu og töfra fram ljúffenga rétti
úr hráefninu á hverjum stað.

22.00 Tíufréttir
22.20 HM íslenska hestsins (1:4) Samantekt

frá keppni dagsins í Nörrköping í Sví-
þjóð.

22.30 Lífsháski – Fjórir þættir! (15:25) (Lost)
Hér verða endursýndir þættir 15-18. 

1.20 Dagskrárlok

23.30 Joan Of Arcadia (5:23) 0.15 Kvöldþátt-
urinn 1.30 Seinfeld 3 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Tru Calling (5:20) 
19.50 Supersport (3:50) 
20.00 Seinfeld 3 

20.30 Friends 2 (4:24) 
20.55 Rescue Me (6:13) Þættir um hóp

slökkviliðsmanna í New York borg þar
sem alltaf er eitthvað í gangi. 

21.40 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 Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.30 CSI: Miami (e) 0.15 Cheers (e) 0.40
The O.C. 1.20 Hack 2.05 Óstöðvandi tónlist 

19.15 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Everybody loves Raymond (e) 
20.00 My Big Fat Greek Life Grínþættir sem

byggðir eru á hinni geysivinsælu kvik-
mynd „My Big Fat Greek Wedding”. 

20.30 Coupling Steve og Jane eru par, en
Steve er eitthvað að spá í Susan sem
hann kynntist í gegnum Jeff sem
Susan fór að vera með eftir að hún
hryggbraut Patrick sem gerði þá hosur
sínar grænar fyrir bestu vinkonu henn-
ar, Sally. 

20.50 Þak yfir höfuðið 
21.00 Providence
22.00 Law & Order 
22.45 Jay Leno J

3.08 2005 Miðvikudagur 17.55 Cheers 18.20
Brúðkaupsþátturinn Já (e) 

06.00 Shanghai Knights (Bönnuð börnum)
8.00 Legally Blonde 10.00 The Banger
Sisters 12.00 Johnny English 14.00 Legally
Blonde 16.00 The Banger Sisters 18.00
Johnny English 20.00 Shanghai Knights
(Bönnuð börnum) 22.00 Slackers (Bönnuð
börnum) 0.00 Girl Fever (Stranglega bönnuð
börnum) 2.00 Last Action Hero (Bönnuð
börnum) 4.10 Slackers (Bönnuð börnum) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 The Soup 13.00 The E!
True Hollywood Story 14.00 Style Star 14.30
Gastineau Girls 15.00 Hotspot Hollywood
Roosevelt Hotel 15.30 My Crazy Life 16.00
101 Juiciest Hollywood Hookups 17.00 Dr.
90210 18.00 E! News 18.30 My Crazy Life
19.00 America’s Sweetheart 20.00 Jackie
Collins Presents 21.00 Dr. 90210 22.00 Wild
On 23.00 E! News 23.30 My Crazy Life 0.00
Wild On 1.00 Jackie Collins Presents

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Aksjón tónlist 21.00 Níubíó
– Music From Another Room 23.15 Korter

0.10 Bandaríska mótaröðin í golfi 

18.30 UEFA Champions League (Liverpool –
Kaunas) Útsending frá annarri umferð
forkeppni Meistaradeildarinnar en
þrjátíu og tvö félög taka þátt í riðla-
keppninni sem hefst um miðjan sept-
ember. Helmingur þeirra kemur úr
forkeppninni.

20.10 UEFA Champions League (Man. Utd. –
Fenerbahce)

22.20 Meistaradeildin – Gullleik (Juvent-
us – Man. Utd. 21.4 1999)

17.35 World’s Strongest Man 2004 

POPP TÍVÍ

Tónlist allan daginn - alla daga

▼

▼▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Clayton Stone í kvikmyndinni Mar-
ooned frá árinu 1969.

„Alright look. Let's do this scientifically: two
big guys throw the little guy out, okay?“

▼

▼

Gamanþátturinn 8 Simple Rules á RÚV er núna
kominn á lista hjá mér yfir áhugaverða þætti í
sjónvarpinu. Lengi vel leit ég ekki við þessum
þætti og fannst hann ófyndinn. Það var helst
John Ritter í aðalhlutverkinu sem tókst að vekja
upp einhver bros en ekki meira en það.

Nú er Ritter dáinn en við kefli hans hefur
tekið David Spade í hlutverki CJ. Spade hefur
alltaf verið í nokkru uppáhaldi hér á bæ. Á sín-
um tíma myndaði hann tvíeyki með Chris Farley
í nokkrum léttum gamanmyndum auk þess sem
hann fór með aðalhlutverkið í Joe Dirt. Allt sam-
an ágætismyndir en svo sem engin stórvirki.
Spade lék einnig í sjónvarpsþáttunum Just
Shoot Me fyrir nokkrum árum og hélt þeim á
floti með svörtum og sérstæðum húmor sínum. 

Nánast allar persónurnar sem Spade leikur

eru hálfgerðir lúserar og í rauninni frek-
ar hversdagslegar. Þær eiga ekkert líf
utan vinnunnar (ef þær þá hafa vinnu),
eiga engar kærustur, eru tilbúnar að
svíkja aðra til að komast áfram í lífinu og
halda sér gangandi með því að gera kald-
hæðnislegt grín að öðrum og draga þá
niður á sitt plan. Innst inni eru þessar
persónur þó hjartahlýjar og vita hvað er
rétt og rangt en eru ekkert að auglýsa
það.

Þó svo að 8 Simple Rules sé enginn
snilldarþáttur og komist ekki með tærn-
ar þar sem flestir breskir gamanþættir
hafa hælana er alveg hægt að hafa
gaman af honum, þökk sé CJ og uppá-
tækjum hans.

7.00 Blandað efni 7.30 Ewald Frank 8.00
Billy Graham 9.00 Jimmy Swaggart 10.00
Blandað efni 11.00 Robert Schuller 12.00
Maríusystur 12.30 T.J. Jakes 13.00 Blandað
efni 14.00 Kvöldljós 15.00 Ísrael í dag 16.00
Blandað efni 17.00 Acts Full Gospel 17.30
Ron Phillips 18.00 Robert Schuller 19.00
Blandað efni 20.00 Believers Christian Fell-
owship 21.00 Kvöldljós með Ragnari Gunn-
arssyni (e) 22.00 Blandað efni 23.00 Robert
Schuller 0.00 Nætursjónvarp
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VIÐ TÆKIÐ Freyr Bjarnason horfði á lúserinn CJ stela senunni í 8 Simple Rules á RÚV.

CJ stelur senunni

DAVID SPADE Spade hefur sérhæft
sig í að leika lúsera með góðum ár-
angri.
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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 leikrit, Mærin í snjónum 13.15 Sumar-
stef 14.03 Útvarpssagan: Einbjörn Hansson
14.30 Miðdegistónar 15.03 Draumastaðir
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.25 Spegillinn 19.00 Íslensk dægurtónlist í
eina öld 20.35 Sáðmenn söngvanna 21.15
Sælueyjarnar 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Kvöldsagan, Ragtime
23.00 Söngvar borgarstrætanna: Dublin

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  

1.10 Ljúfir næturtónar 2.10 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

7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Úr
kvæðum fyrri alda 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Pipar og salt 11.03 Samfélagið í nær-
mynd

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið 13.01 Hrafnaþing –
Umsjón: Ingvi Hrafn Jónsson. 14.03 Er það
svo – Umsjón: Ólafur B. Guðnason. 

15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thor-
steinsson, Helgu Völu Helgadóttur og Helga
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. 

Hér eru á ferð þættir um hóp slökkvi-
liðsmanna í New York-borg en þeir
hafa svo sannarlega í nógu að snúast.
Ef það eru ekki vandamál í vinnunni
þá er það einkalífið sem angrar þá.
Ekki hjálpar það til að mennirnir eru
enn að takast á við afleiðingar 11.
september sem hafði mikil áhrif á
hópinn, en þar féllu margir félagar
þeirra í valinn. 
Denis Leary fer með aðalhlutverkið í
þessari þáttaröð, sem slegið hefur í
gegn vestan hafs.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sirkus kl. 20.55.

»

Denis Leary.

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Cycling: UCI Protour Hew Cyclassic Cup 13.00 Cycling: UCI
Protour Eneco Tour 15.00 Athletics: IAAF Super Grand Prix Lausanne
17.00 Sumo: Natsu Basho Japan 18.00 News: Business Class 18.15
Equestrianism: European Championship Moscow Russia 19.15
Equestrianism: Super League Hickstead 20.15 Golf: U.S. P.G.A. Tour
Buick Open 21.15 Golf: the European Tour Scandinavian Masters 21.45
Sailing: Swedish Match Tour Swedish Match cup 22.15 Sailing: Rolex
Ims Offshore World Championship 22.45 All Sports: Wednesday Sel-
ection 23.00 Olympic Games: Olympic Magazine

BBC PRIME
12.00 Miss Marple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40 Fimbles
14.00 Balamory 14.20 El Nombre 14.25 Bill and Ben 14.35 Serious
Jungle 15.00 Antiques Roadshow 15.30 Holiday Swaps 16.00 Animal
Park 17.00 Bargain Hunt 17.30 EastEnders 18.00 The Life Laundry
18.30 Home From Home 19.00 Escape to the Country 20.00 No Going
Back 21.00 Spooks 21.50 Popcorn 22.40 Table 12 22.50 Black Cab
23.00 Walk On By: the Story of Popular Song 0.00 Great Writers of the
20th Century 1.00 The Physical World

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 The Bonecrushers 13.00 Paranormal?: Bigfoot 14.00 Ultimate
Survivor: the Mystery of Us [ad] 16.00 Battlefront: Mount Belvedere
16.30 Battlefront: Fall of Berlin 17.00 Animal Nightmares: Sharks 17.30
Monkey Business 18.00 The Bonecrushers *living Wild* 19.00
Paranormal?: Ufos 20.00 In the Womb 22.00 Paranormal?: Human
Combustion 23.00 In the Womb

ANIMAL PLANET 
12.00 Weird Nature 12.30 Nightmares of Nature 13.00 Pet Star 14.00
Animal Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing
Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30
Animals A-Z 18.00 Wild Indonesia 19.00 Biggest Nose in Borneo 20.00
Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Detroit 22.00 Monkey Business
22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Biggest
Nose in Borneo 1.00 Wild Indonesia

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Fishing on the Edge 13.00
Extreme Engineering 14.00 Extreme Machines 15.00 Junkyard Mega-
Wars 16.00 Extreme Machines 17.00 A Car is Born 18.00 Mythbusters
19.00 Industrial Revelations 20.00 Greatest Military Clashes 21.00 Air
Jaws 22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 Greatest Milit-
ary Clashes

MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Spongebob Squ-
arepants 14.30 Wishlist 15.00 Trl 16.00 Switched on 17.00 Just See
Mtv 17.30 Mtv:new 18.00 Hit List Uk 19.00 Mtv Making the Movie 19.30
Making the Video 20.00 Trippin 20.30 The Osbournes 21.00 Top 10 at
Ten 22.00 Mtv Mash 22.30 Dirty Sanchez 23.00 The Lick 0.00 Just See
Mtv

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1’s video jukebox 17.00 Smells Like the 90’s
18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 New Wave One Hit Wond-
ers 19.30 The Best of Duran Duran 20.00 Duran Duran: the Set 21.00
VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Great Video Storylines Top 5 22.30 The
Fabulous Life of... 23.00 VH1 Hits

CLUB
6.10 Retail Therapy 12.10 Retail Therapy 12.35 The Stylists 13.00 Stay-
ing in Style 13.30 Hollywood One on One 14.00 Hollywood Star Treat-
ment 14.25 Cheaters 15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone
16.25 The Method 16.50 Other People’s Houses 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 My Messy Bedroom
21.35 Sex and the Settee 22.00 What Men Want 22.30 More Sex Tips
for Girls 23.00 Backyard Pleasures 23.30 Anything I Can Do 23.55
Awesome Interiors 0.25 Retail Therapy 0.50 The Stylists 1.15 Staying in
Style

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
13.35 Inherit the Wind (1999) 15.30 Still of the Night 17.00 Bridge to Si-
lence 18.35 Getting It Right 20.15 Marie: a True Story 22.05 Contam-
ination .7 23.40 Sonny Boy 1.25 Sometimes They Come Back 3.05
Louis Armstrong : Chicago Style

TCM
19.00 Period of Adjustment 20.55 Sunday in New York 22.40 The Last
Run 0.15 The Fearless Vampire Killers 2.00 The V.I.P.S

HALLMARK
12.45 Mercy Mission: The Rescue of Flight 771 14.15 Enslavement:
The True Story of Fanny Kemble 16.00 Touched by an Angel IV 16.45
Alice Through The Looking Glass 18.15 Out Of The Woods 20.00 Law
& Order Viii 20.45 Hostage Hotel 22.15 Stranger in Town 0.00 Law &
Order Viii 0.45 Love Songs 2.30 Hostage Hotel

BBC FOOD
12.00 Kitchen Takeover 12.30 Ready Steady Cook 13.00 Big Kevin
Little Kevin 13.30 Made to Order 14.00 Nigella Bites 14.30 Neil Perry
Fresh and Fast 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Chef at Large 16.30
Rosemary Castle Cook 17.00 Sophie Grigson’s Herbs 17.30 Rick
Stein’s Food Heroes 18.30 Food and Drink 19.00 Big Kevin Little Kevin
19.30 Grigson 20.00 Can’t Cook Won’t Cook 20.30 The Cookworks
21.00 Nigella Bites 21.30 Ready Steady Cook

DR1
12.20 Fra Kap til Kilimanjaro 12.50 Sommertid 13.20 Dronningens elef-
anter 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Shin Chan 14.10 Ozzy & Drix
14.30 SommerSummarum 15.30 Scooby Doo 16.00 Sommer med
Hans 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Fint skal det være
17.35 Hunde på job 18.00 Sommerdok – En s¢mand skifter k¢n 19.00
TV Avisen 19.25 Profilen 19.50 Post Danmark Rundt 20.15 Til vi ses
igen 21.55 Onsdags Lotto 22.00 Sorte penge – hvide l¢gne 23.00 Man
skal vel også ha’ et liv

SV1
12.35 Oh, Mr Porter 14.00 Rapport 14.05 Norske kocken i Italien 14.30
På fisketur med Lars & Bård 15.00 Cirkusdirektören 15.30 Rose Gad:
balettdansös 16.00 Rent hus 16.30 Kalle och hans nalle 16.40 Slut för
idag... tack för idag 16.55 I huvudet på ungar 17.00 Stolen 17.25 Radi-
ohjälpen – Clownronden 17.30 Rapport 18.00 Uppdrag granskning –
vad hände sen? 19.00 O Brother, Where Art Thou? 20.45 Ballroom för
bögar 21.10 Rapport 21.20 Fader Ted 21.45 En röst i natten 22.35
Sändning från SVT24

Rescue Me

Aflei›ingar 11. september
Þetta er sjötti þáttur.
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Ég get ekki upp-
lýst hverjir það

eru sem standa
að þessu, þetta er
á byrjunarstigi og
ekkert hefur verið
ákveðið með
framleiðslu. Þetta
er hins vegar
mjög spennandi
verkefni og von-
andi kemst það einhvern tímann á
framleiðslustig,“ segir Óttar Sveins-
son metsölurithöfundur. Unnið
hefur verið að undirbúningi að gerð
kvikmyndar um metsölubókina Út-
kall á jólanótt eftir Óttar Sveinsson í
Hollywood í Bandaríkjunum síðustu
mánuði en Óttar segir of snemmt
að segja til um það hvort af mynd-
inni verði. Bókin Útkall á jólanótt
segir frá því þegar flutningaskipið
Suðurland fórst á Atlantshafi á leið
sinni til Murmansk í Sovétríkjunum
en sex skipverjar fórust í slysinu og
fimm komust af. Bókin er sjötta bók
Óttars í hinum svokölluðu Útkalls-
bókum sem Óttar hefur skrifað um
árabil.

Brekkusöngvarinn Árni Johnsen
mætti vaskur í Kastljósið á

sunnudagskvöld og varði Þjóðhátíð í
Eyjum sem hina mestu menningar-

samkomu. Sjálfum er Árna
þó oft heitt í hamsi á
Þjóðhátíð og þá að
sama skapi laus hönd-
in. DV greindi frá því í

gær að Árni hefði
slegið Hreim Örn

Heimisson,
söngvara
Lands og
sona, þar
sem hann

söng á sviði á sunnudaginn ásamt
fleiri söngvurum. Hreimur íhugar nú
að kæra Árna, sem hefur áður lent í
ryskingum á Þjóðhátíð en þess er
skemmst að minnast þegar hann
lenti í stympingum við
Erp Eyvindarson og
Rottweilerhundana
á Þjóðhátíð árið
2002 og nokkrum
árum áður veittist
hann að Páli Ósk-
ari Hjálmtýssyni
og félaga hans bak-
sviðs í Eyjum.

RESCUE ME
MIÐVIKUDAGA KL. 21:00

Ég hef verið á ferð um Sviss og
Liechtenstein frá því á sunnudag.
Ferðafélagar mínir eru sex sam-
kynhneigðir blaðamenn og hass-
haus frá Wales. Einn af þeim fyrr-
nefndu er Harry sem kemur frá
Rúmeníu. Hann vann með leyni-
þjónustunni þar í landi en var sett-
ur á hæli eftir að hann kom út úr
skápnum. Hann segist enn vera að
jafna sig og reykir tvo pakka
á dag.

Ég hitti ferðafélaga
mína fyrst í Genf þar
sem ferðin hófst og er
smám saman að kynn-
ast þeim betur. Til
dæmis Malda
frá Þýska-
landi. Hann
er hommi
og „at-
vinnumót-

mælandi“. Hann ætlaði að fara til
Gleneagles og mótmæla á leið-
togafundinum á dögunum en
meiddist á fæti og hætti við ferð-
ina því hann „treysti“ sér ekki til
að hlaupa undan löggunni.

Frá Genf fórum við með lest til
Lausanne. Þar tók á móti okkur
Lutz Bohn, sem minnti mig á
Hollywood-leikara. Hann var sí-
fellt að reyna vera fyndinn og ég
held að hinn danski Jesper hafi
orðið skotinn í honum. Hann hló í
það minnsta að öllum bröndurun-
um.

Um kvöldið fórum við út að
borða á „gay friendly“ stað þar
sem ég upplýsti ferðafélaga mína

um leyndarmál mitt, að ég
væri sem sagt gagnkyn-
hneigður. „Ekkert til að
skammast sin fyrir,“ sagði
Mikael frá Slóvakíu.

Frá Lausanne lá leiðin áfram
með lest til Liechtenstein þar sem
vinnuhópar fyrir ráðstefnuna eru
að störfum. Hugmyndin er að við
fylgjumst með þeim og leggjum
jafnvel eitthvað til málanna áður
en sjálf ráðstefnan hefst. Meira
um það næst. 

Á FERÐ UM SVISS Freyr og félagar
ferðast um í lest milli staða á leið sinni til
ráðstefnunnar.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Abdullah.

Ástralíu.

Kimi Räikkönen.
Dragkeppni Íslands verður haldin
í áttunda sinn í kvöld og verður
keppnin með örlítið breyttu sniði
frá því áður. „Í ár verða ekki ein-
ungis dragdrottningar sem keppa
heldur einnig dragkóngar,“ segir
Björn Gunnlaugsson, listrænn
stjórnandi keppninnar, sem stadd-
ur var í Hagkaup að kaupa gervi-
neglur þegar Fréttablaðið hafði
samband við hann.

„Keppnin hefst þannig að við
skellum öllum saman á sviðið og
þar taka þau hópsöng og dans-
atriði. Helga Braga verður kynnir
og heldur uppi fjörinu og hitar
mannskapinn upp á meðan kepp-
endur gera sig klára í aðalatriðin

sín en þau hefur hver keppandi
hannað sjálfur. Við ákváðum að
gefa keppendum algjörlega
frjálsar hendur í þetta sinn og því
gætu atriðin innihaldið söng,
dans, leikþætti, ljóðalestur, fim-
leikaþrautir og fleira,“ segir
Björn, sem sér um keppnina
ásamt Georgi Erlingssyni sem er
framkvæmdastjóri keppninnar. 

Að sögn Björns taka þátttak-
endur keppnina mjög alvarlega og
undirbúningur getur tekið marg-
ar vikur. „Það þarf að hanna útlit-
ið, finna sér hárkollur eða gervi-
skegg, hanna búningana og æfa
atriðið. Undirbúningur á keppnis-
daginn sjálfan má svo ekki byrja

seinna en um hádegi því oft er jú
nauðsynlegt að fjarlægja óæski-
leg hár, greiða hárið og gera farð-
ann klárann.“

Í dómnefnd kvöldsins sitja
margir þekktir einstaklingar og
má þar til dæmis nefna eina elstu
dragdrottningu Íslands sem kýs
að kalla sig „vondu drottninguna“
og er jafnframt formaður dóm-
nefndar. Auk hennar sitja þau
Sylvía Nótt sjónvarpsstjarna,
Helgi Þór Arason Idolstjarna,
Love Guru og Esther Talía Casey
leik- og söngkona. 

Keppnin hefst klukkan níu á
Gauki á Stöng og kostar þúsund
krónur inn. hilda@frettabladid.is

DRAGKEPPNI ÍSLANDS: BÆÐI KYNIN KEPPA Í KLÆÐSKIPTINGUM

Kóngar og drottningar

EYDDI TÍMA MEÐ 
FJÖLSKYLDUNNI

Ég skemmti mér konunglega.
Ákvað að sleppa því að fara á
útihátíð af því að mér bauðst að
eyða tíma með fjölskyldu minni
en það er nokkuð sem ég fæ
ekki oft tækifæri til að gera. Við
fórum því saman í sumarbústað
og eyddum helginni í að spila á
spil, leika golf, grilla góðan mat,
fara í sund og njóta þess að vera
saman. Þetta var akkúrat það
sem ég þurfti til að endurnærast. 

Heiðar Austmann útvarpsmaður. 

HELGIN FÓR Í RÓLEGHEIT

Þetta var hvíldarhelgi því ég var
nýkomin úr viku hestaferð. Helgin
fór því í rólegheit og í að hvíla
lúin bein og sérstaklega lúna
vöðva. Við höfðum það því nota-
legt bæði heima og fórum svo úr
bænum og upp í sumarbústað á
sunnudag og áttum rólegar stund-
ir þar. Ekki dugar neitt annað eftir
svona langa og skemmtilega
hestaferð.

Ásta Möller, þingkona Sjálfstæð-
isflokksins.

VAR Í VINNUNNI 
ALLAN TÍMANN

Ég skemmti mér rosalega vel. Ég
var í vinnunni allan tímann að fín-
pússa dagskrá menningarnætur.
Það er fátt skemmtilegra en að
skipuleggja þessa heljarinnar dag-
skrá 20. ágúst næstkomandi sem
vonandi höfðar til margra. Ég fór
ekki í neina útilegu en ég fer í til-
hlökkunarferð núna um helgina
og það er spennandi menning-
arnótt framundan. 

Sif Gunnarsdóttir, verkefnisstjóri
Menningarnætur. 

HVERNIG SKEMMTIRÐU ÞÉR UM HELGINA?

3 SPURÐIR

... fá Íslendingar fyrir almennt
góða hegðun um verslunar-
mannahelgina.

HRÓSIÐ

FRÉTTIR AF FÓLKI

REISUBÓKARBROT
FREYR GÍGJA BLAÐAMAÐUR ER Á LEIÐ Á RÁÐSTEFNU UM RÉTTINDABARÁTTU UNGS SAMKYNHNEIGÐS FÓLKS Í EVRÓPU

Á fer› me› samkynhneig›um

SKRAUTLEG DRAGDROTTNING 
Þessi tróð upp í Gay Pride göngunni 
í fyrra. 
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Lárétt: 2 æra, 6 smáorð, 8 tíndi, 9 gugg-
in, 11 í röð, 12 giskum, 14 flanar, 16
utan, 17 örn, 18 verkur, 20 tónn, 21 tréí-
lát.
Lóðrétt: 1 garð, 2 belti, 4 steintegund, 5
svei, 7 fréttir, 10 lifir í sjó, 13 dvelja, 15
umrót, 16 stefna, 19 gerist í hnefaleikum

Lausn.
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Lárétt:2sómi,6ef, 8las,9grá, 11 rs, 12
getum,14ganar, 16án,17ara,18tak,
20as,21trog.
Lóðrétt:1vegg,3ól,4marmara,5iss,7
fregnar, 10áta,13una,15rask,16átt,
19ko.
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

A
u

g
lý

si
n

g
as

st
o

fa
 G

u
ð

rú
n

ar
 Ö

n
n

u

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Laugardag 6. ágúst
Föstudag 12. ágúst

Matrófóbía
Í lokaritgerðinni minni í bók-

menntafræði í háskólanum fyrir
allmörgum árum skrifaði ég fem-
iníska greiningu á bókinni Í hjarta-
stað eftir Steinunni Sigurðardóttur
og velti fyrir mér hugtakinu
matrófóbíu í því samhengi. Matró-
fóbía er lýsing á ótta kvenna við að
verða eins og móðir þeirra og
greindi ég mæðgurnar í bókinni
samkvæmt því. Síðan er liðinn ára-
tugur og hugtakið matrófóbía
hefur vart hvarflað að mér fyrr en
nú síðustu vikur. Og þá í einhvers
konar sjálfsskoðunarskyni.

ÉG VAR nefnilega að koma heim
úr þriggja vikna fríi á Spáni þar
sem ég hafði dvalist í góðu yfirlæti
með eiginmanni mínum og tveimur
börnum. Í fríinu uppgötvaði ég
áður óþekktar hliðar á sjálfri mér
og upp komst um hugsanir og til-
finningar sem ég hef hingað til að-
eins tengt við móður mína. Ég
minntist nefnilega þriggja vikna
sumarfrís til Suður-Frakklands
sem ég fór í með fjölskyldu minni
sem barn og þarna á Spáni fannst
mér allt í einu að ég væri að verða
alveg eins og móðir mín.

ÉG MAN að ég skildi ekki í
henni að þykja þrjár vikur heldur
langur tími í sumarfríi með fjöl-
skyldunni og var stórhneyksluð á
henni þegar hún sagði að loknum
tveimur vikum að hún dauðsæi
eftir því að hafa ákveðið að vera
þriðju vikuna. Hún væri meira en
til í að fara heim. Og ég man að
þegar við gengum loks inn um
dyrnar á heimili okkar að loknu
sumarfríinu og hversdagsleikinn
blasti við í öllu sínu veldi var eng-
inn ánægðari en mamma. „Ooo,
hvað það er gott að vera komin
heim.“ Okkur systkinunum fannst
óskiljanlegt að hægt væri að finn-
ast eitthvað ákjósanlegra en að
leika sér á ströndinni allan daginn
og fara í rennibrautagarða og
borða á lélegum veitingastöðum.

KANNSKI verður maður bara
værukærari með árunum en ég er
búin að ákveða það að ég ætla
aldrei aftur í lengra frí en hálfan
mánuð í einu. Eins og er langar
mig ekki einu sinni aftur til út-
landa. Mér finnst best að vera
heima hjá mér og mér finnst meira
að segja hversdagslífið yndislegt.

SEM BETUR FER er móðir mín
alveg ágæt og ég þarf svo sem ekk-
ert að óttast varðandi það að líkjast
henni ef til vill æ meir eftir því sem
árin líða. En ég verð að viðurkenna
að mér er ekki alveg rótt. Hver vill
vera giftur tengdamóður sinni?

SIGRÍÐAR DAGGAR 
AUÐUNSDÓTTUR

BAKÞANKAR




