
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

BJARTARA SYÐRA Yfirleitt fremur
skýjað á landinu og hætt við smá súld eða
skúrum með ströndum. Rofar til sunnan og
vestan til. Hiti 8-15 stig, hlýjast suðaustan til.
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Haustlegt kryddbrauð með
vænni smjörklípu

Þórey Ploder Vigfúsdótt-
ir, dansnemi við Lista-
háskóla Íslands, er mik-
ið fyrir að ofnbaka

heitan mat og er nýtin á
afganga. Hún gefur
lesendum uppskrift
að dásamlegu
kryddbrauði.

MATUR 40

▲

VEÐRIÐ Í DAG

Stútfullur
BT bæklingur
fylgir blaðinu

í dag!

2 dagar í hlaupið
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KRISTÍNA BERMAN

N‡li›i í Verksmi›junni
● tíska ● heimili

Í MIÐJU BLAÐSINS

Nýtt
Hagkaupsblað
fylgir Fréttablaðinu í dag

Sannfærandi sigur á Suður-
Afríkubúum í gær
Íslenska landsliðið vann 4–1 sigur á
Suður-Afríku á
Laugardals-
vellinum í gær og
hefur unnið tvo
síðustu leiki sína
með markatölunni
8–2.

ÍÞRÓTTIR 30

Mannekla á leikskólum:

Fleira ófaglært
fólk rá›i›
LEIKSKÓLAR Fjöldi umsókna um
störf á leikskólum Reykjavíkur-
borgar barst Menntasviði borgar-
innar í gær að sögn Gerðar G.
Óskarsdóttur, sviðsstjóra Mennta-
sviðs.

Enn vantar þó tvo starfsmenn
á hvern leikskóla í borginni að
meðaltali, en samtals eru milli 140
og 150 störf laus að sögn Gerðar.
Hún segir að að öllum líkindum
verði að ráða fleira ófaglært
starfsfólk til leikskólanna.

Gerður telur þó viðbúið að
grípa þurfi til aðgerða á nokkrum
leikskólum í Grafarvogi, þar sem
ástandið er verst.

- ht / sjá síðu 2

Lækkum matarskattinn
Lækkun á matarskattinum er sanngjarn-
asta leiðin til að lækka skatta. Hún nýtist
öllum – tekjulágum sem efnuðum - en þó
hlutfallslega mest þeim sem hafa lágar
tekjur og mikla framfærslu. Lækkun matar-
skattsins er því afar góð aðferð til að auka
kaupmátt hjá öldruðum og
barnafjölskyldum. Þetta
segir Össur Skarphéðins-
son alþingismaður í grein í
blaðinu í dag.

UMRÆÐAN 24

Allir sakborningar
ítreku›u sakleysi

JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON, FORSTJÓRI BAUGS Jón Ásgeir gengur frá Héraðsdómi Reykjavíkur eftir að Baugsmálið var þingfest í gær.
Hann segir að margvísleg gögn verði lögð fram við réttarhöldin sem sýni fram á og sanni sakleysi ákærðra.

Ákæra gegn Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, forstjóra Baugs, og fimm ö›rum var
flingfest í Héra›sdómi Reykjavíkur í gær. Verjandi telur a› máli› taki allt a›
mánu› í flutningi fyrir dómi. Fjölskipa›ur dómur dæmir í málinu í undirrétti.
DÓMSMÁL Mál ákæruvaldsins gegn
Jóni Ásgeiri Jóhannessyni forstjóra
Baugs, Jóhannesi Jónssyni í Bónus
og fjórum öðrum var þingfest í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær. 

Pétur Guðgeirsson héraðsdóm-
ari setti réttinn en að því búnu rakti
Jón H. Snorrason saksóknari ákær-
urnar í fjörutíu liðum. Sakborningar
voru allir viðstaddir og hlýddu á
þegar ákæran var lesin upp. Dómari
spurði sakborninga hvort ákærurn-
ar væru réttar og svöruðu þeir allir
sem einn að þær væru rangar og
lýstu sakleysi sínu. 

„Þetta tekur fimm ár úr ævi
okkar en það er í lagi að lifa með
því. Við erum sannfærð um sak-
leysi okkar,“ sagði Jóhannes
Jónsson í Bónus að lokinni þing-
festingu málsins. 

Jón Ásgeir Jóhannesson, for-
stjóri Baugs, sagði að fyrir dóm-
inn kæmu margvísleg gögn sem
sönnuðu sakleysi ákærðra. 

Jón H. Snorrason saksóknari
vildi lítið tjá sig við fjölmiðla þeg-
ar hann gekk úr dómssal og kvaðst
láta nægja að fjalla um málið þar.

Dómurinn í Baugsmálinu
verður fjölskipaður. Meðdómend-
ur Péturs Guðgeirssonar verða
Arngrímur Ísberg héraðsdómari
og Garðar Valdimarsson hæsta-
réttarlögmaður og löggiltur end-
urskoðandi.

Svonefnt milliþinghald verður
20. október næstkomandi, þar verð-
ur ákveðið hvenær málið verður
tekið fyrir og meðferð þess hefst.
Ekki er búist við því að það verði
fyrr en í fyrsta lagi í nóvember. 

Gestur Jónsson, verjandi Jóns
Ásgeirs Jóhannessonar, segir að
sakborningar leggi ekki fram gögn
til varnar sakborningum fyrr en
við upphaf meðferðar málsins. 

„Við eigum von á því að aðal-
meðferð hefjist annaðhvort í nóv-
ember eða að öðrum kosti í janúar.
Ef takast má að ljúka aðalmeðferð
málsins fyrir áramót má hún varla
hefjast síðar en 15. nóvember.“
Gestur telur að málið geti tekið
allt að fjórar vikur í flutningi enda
séu málsgögn gríðarleg að vöxt-
um.

Fjöldi innlendra og erlendra
myndatöku-, blaða- og fréttamanna
fylgdist með þingfestingu Baugs-
málsins í gær og var dómssalurinn
þéttskipaður.

- jh / sjá síður 12 og 13
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Stórtónleikar Rásar 2
og Rau›a krossins

20.45

● Þétt dagskrá á laugardaginn
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FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Landnemar á Gaza:

Íbúar fluttir
me› valdi
MIÐ-AUSTURLÖND Ísraelsher tók í
gær að flytja íbúa landnema-
byggða á Gaza-ströndinni á brott
með valdi en frestur þeirra til að
taka föggur sínar sjálfviljugir
rann út á miðnætti í fyrrinótt.
Hermennirnir mættu kröftugum
mótmælum íbúanna en ekki kom
þó til neinna verulegra átaka. Hins
vegar voru flestir í miklu tilfinn-
ingalegu uppnámi, bæði land-
nemar og hermenn. Meira að
segja Ariel Sharon forsætis-
ráðherra kvaðst varla hafa getað
horft á brottflutninginn ógrátandi.

Undir kvöld var búið að rýma
allar landnemabyggðirnar nema
þá stærstu, Neve Dekalim.

Á Vesturbakkanum gekk
Ísraeli berserksgang og skaut
fjóra Palestínumenn til bana í
mótmælaskyni við brottflutning-
inn. Herskáir Palestínu-menn tóku
þegar að hefna morðanna í gær
með árásum á byggðir landtöku-
manna á Gaza. Enginn meiddist þó
í þeim árásum.

- shg / sjá síðu 4

STJÓRNMÁL Á fundi fulltrúaráðs
Samfylkingarinnar í gær var
stjórn þess falið að móta hug-
myndir um hvernig staðið skuli
að framboðsmálum Samfylking-
arinnar í Reykjavík fyrir næstu
borgarstjórnarkosningar. Skulu
hugmyndir um tilhögun fram-
boðsins lagðar fyrir fulltrúaráðs-
fund í september. Upphafið að
kosningabaráttu Samfylkingar-
innar verður á borgarmálaráð-

stefnu sem haldin verður í byrj-
un september.

„Það stendur ekki annað til en
að Samfylkingin bjóði fram sér,”
sagði Steinunn Valdís Óskars-
dóttir borgarstjóri í kvöldfrétt-
um Sjónvarpsins í gærkvöld. 

Stefán Jón Hafstein, borgar-
fulltrúi R-listans, sagði fulltrúa-
ráðsfundinn hafa verið góðan.
„Við teljum möguleika Samfylk-
ingarinnar svo mikla að ekki

þurfi að gráta örlög R-listans,“
sagði hann.

Fulltrúaráð Samfylkingarinn-
ar í Reykjavík telur að með
ákvörðun félagsfundar Vinstri
grænna á mánudag þar sem
Vinstri grænir ákváðu að fara
fram í eigin nafni, hafi verið
bundinn endi á það farsæla sam-
starf sem félagshyggjufólk hef-
ur haft í Reykjavík undanfarin
tólf ár. - hb / th

Fulltrúaráð Samfylkingarinnar í Reykjavík fundaði í gærkvöld:

Samfylkingin b‡›ur ein fram
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Undirbúningsvinna fyrir Héðinsfjarðargöng hafin:

Göngin bo›in út í janúar
SAMGÖNGUR „Undirbúningur er haf-
inn af krafti og þarna er nú að
störfum undirverktaki á vegum
Vegagerðarinnar,“ segir Egill
Rögnvaldsson, formaður Tækni- og
umhverfisnefnar Siglufjarðarbæj-
ar.

Þrátt fyrir að útboð vegna um-
deildra Héðinsfjarðarganga hafi
ekki enn farið fram og sé ekki á
áætlun fyrr en í janúar næstkom-
andi þarf að vinna talsverða undir-
búningsvinnu áður en hafist er
handa við göngin sjálf. Stefna áætl-
anir Vegagerðarinnar að því að
þær framkvæmdir hefjist í júlí á
næsta ári.

Egill segir að mörgu sé að huga
áður en hægt sé að byrja að
sprengja fyrir göngunum. 

„Það þarf að leggja veg að
gangamunnum báðum megin og
vinna aðra slíka jarðvegsvinnu.
Einnig þarf að grafa alveg inn í
bergið svo sá sem verkið hljóti geti
farið strax í að sprengja en mér
skilst að þetta sé tveggja mánaða
ferli. Ekki veitir af ef þarna á að
hefja gangnagerðina í júlí.“ - aöe

Tvo starfsmenn vant-
ar á hvern leikskóla
firátt fyrir a› fjöldi starfsumsókna hafi borist Menntasvi›i Reykjavíkurborgar í gær 
vantar enn tvo starfsmenn a› me›altali á hvern leikskóla í borginni. Vandamáli› felst
a›allega í flví a› a›sto›arfólk og lei›beinendur hætta störfum.

LEIKSKÓLAR Fjöldi umsókna um störf
á leikskólum Reykjavíkurborgar
barst Menntasviði borgarinnar í
gær að sögn Gerðar G. Óskarsdótt-
ur, sviðsstjóra Menntasviðs. Enn
vantar þó tvo starfsmenn á hvern
leikskóla í borginni að meðaltali, en
samtals eru milli 140 og 150 störf
laus að sögn Gerðar.

Gerður telur þó viðbúið að grípa
þurfi til aðgerða á einhverjum leik-
skólum í Grafarvogi, þar sem
ástandið er verst. „Þessi staða hefur
áður komið upp og þá hefur verið
gripið til þess ráðs að ákveðinn hóp-
ur barna verði heima einn dag í
senn,“ segir hún.

Að sögn Gerðar hafa flestir leik-
skólar nógu marga starfsmenn
fram til mánaðamóta og vonast hún
til þess að fleiri umsóknir berist.
Heimildir Fréttablaðsins herma að
dæmi séu þó um leikskóla þar sem
hefja verði aðgerðir vegna mann-
eklu strax í næstu viku að óbreyttu.

Að sögn Gerðar verður að öllum
líkindum að ráða fleira ófaglært
starfsfólk til leikskólanna. „Eins og

staðan er í dag eru ekki líkur á því
að menntaðir leikskólakennarar fá-
ist í störfin,“ segir Gerður. Hug-
myndum um að ráða til starfa eldri
borgara hafi einnig verið velt upp.

„Eftir því sem við komumst næst
er vandamálið að aðstoðarfólkið og
leiðbeinendurnir hætta störfum,“
segir Þröstur Brynjarsson, varafor-
maður Félags leikskólakennara.
„Lítil hreyfing er hins vegar á fag-
lærðum leikskólakennurunum.“

Þröstur segir áhyggjuefni
hversu hátt hlutfall starfsmanna
leikskóla sé ófaglærður, yfir sextíu
prósent starfsmanna eins og staðan
sé í dag. „Lögum samkvæmt eiga

hins vegar allir þeir sem sjá um
uppeldi og menntun barna í leik-
skólum að vera til þess menntaðir.“

Þröstur lýsir einnig áhyggjum
sínum af því að Kennaraháskólinn
hafi þurft að hafna hæfum umsækj-
endum um inntöku í leikskólakenn-
aranám við skólann.

Byrjunarlaun starfsmanna leik-
skóla eru mjög misjöfn eftir aldri,
menntun og starfsreynslu viðkom-
andi að sögn Sigurlaugar Gröndal,
hjá Eflingu - stéttarfélagi. Lægstu
byrjunarlaun aðstoðarmanna nema
tæplega 113 þúsund krónum á mán-
uði.

helgat@frettabladid.is

Forseti Kína til Bandaríkjanna:

Fyrsta opinbera
heimsóknin
BEIJING AP Forseti Kína, Hu Juntao,
fer í opinbera heimsókn til Banda-
ríkjanna í næsta mánuði. Þetta
verður fyrsta opinbera heimsókn
forsetans til Bandaríkjanna en
hann heimsótti landið sem vara-
forseti fyrir um þremur árum. 

Heimsókn Hu mun eiga sér
stað á sama tíma og þjóðirnar
tvær vinna saman í því að reyna
að sannfæra Norður-Kóreumenn
um að láta af kjarnorkuvopna-
framleiðslu.

George Bush Bandaríkjafor-
seti mun endurgjalda heimsókn-
ina síðar á árinu er hann fer í op-
inbera heimsókn til Kína. - sda

Ráðstafanir í Rússlandi:

fiúsundum 
fugla slátra›
MOSKVU, AP Rússar hafa slátrað á
annað hundrað þúsund fugla sem
taldir eru hafa sýkst af fuglaflensu.
Óttast er að flensan geti borist það-
an til Vestur-Evrópu en hennar hef-
ur orðið vart í fuglum í Úralfjöllum,
á mótum asíska og evrópska hluta
Rússlands.

Talið er að sýktar endur hafi
flogið til landsins frá Asíu þar sem
fuglaflensa er landlæg.

Nái veikin að berast til Evrópu
er ekki talin sérlega mikil hætta á
að faraldur komi upp í mönnum þar
sem H5N1-stofninn smitast illa á
milli manna. ■

SPURNING DAGSINS
Kjartan, lætur Clint flig nokk-
u› róa?

„Ef ég fer ekki að mæta gerir hann það
kannski.“

Kjartan Jakob Hauksson hefur róið í kringum
landið undanfarnar vikur. Honum liggur á að
ljúka ferðinni því hann á að mæta í vinnu hjá
Clint Eastwood í Sandvík.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Ashley Turner:

Lést á varnar-
li›ssvæ›inu
LÖGREGLA Unga konan sem lést á
varnarliðssvæðinu Keflavíkur-
flugvelli á sunnudagskvöld hét
Ashley Turner og var fædd í
Fredrick í Maryland-ríki hinn 20.
mars árið 1985. Hún gekk til liðs
við bandaríska flugherinn að
loknu framhaldsskólanámi.

Ungur liðsmaður flugliðs varn-
arliðsins er enn í haldi lögreglu
grunaður um að hafa orðið Turner
að bana. Glæparannsóknardeildir
flughers og flota rannsaka nú
málið. ■

LEITAÐ AÐ MANNI Lögreglan í
Reykjavík lýsti í gær eftir manni
sem ekkert hafði spurst síðan 10.
ágúst en þá hafði hann ekið frá
heimili sínu út á land, að því er
talið var. Hann kom svo í leitirn-
ar síðdegis og amaði ekkert að
honum.

SJÚKUR MAÐUR SÓTTUR TF-LÍF,
stærri þyrla Landhelgisgæslunn-
ar, sótti í gærkvöld mann sem
hafði veikst þar sem hann var á
ferð um Kringilsárrana, norðan
Vatnajökuls. Ekki var nánar vitað
um líðan hans þegar blaðið fór í
prentun.

ELDUR Í EYFIRSKUM BÍL Um
kvöldmatarleytið í gær varð öku-
maður bifreiðar var við að reykur
hafði gosið upp nærri elds-
neytistanki hennar en maðurinn
var á ferð um Hjalteyrargötu á
Akureyri. Hann náði sér í slökkvi-
tæki og slökkti eldinn áður en
slökkvilið kom á vettvang.

ÚTLENDINGAR VELTA BÍLUM
Bíll valt við Saxhól á Útnesvegi á
Snæfellsnesi í gær. Erlendir
ferðamenn óku bílnum svo ógæti-
lega en þeir sluppu þó ómeiddir.
Þá velti annar hópur útlendra
ferðamanna bíl sínum í Ísafjarð-
ardjúpi í gær, við veginn á Kolla-
fjarðarheiði. Enginn slasaðist en
bíllinn gjöreyðilagðist.

LEIKSKÓLAR „Þetta eru ekki góðar
fréttir þar sem ég byrja fljót-
lega í skólanum,“ segir Kolbrún
Jónasdóttir, sem á barn á leik-
skólanum Sjónarhóli í Grafar-
vogi. Boðað hefur verið til for-
eldrafundar í leikskólanum á
föstudag þar sem mannekla
verður rædd.

Kolbrún segist búast við að
þau foreldrarnir skiptist á um
að vera heima með son sinn

þegar og ef til aðgerða kemur á
leikskólanum.

Aðrir foreldrar sem Frétta-
blaðið ræddi við á Sjónarhóli
lýstu einnig nokkrum áhyggj-
um vegna manneklu í leikskól-
um í Grafarvogi. „Þá er þó gott
að eiga ömmur og afa,“ segir
Svandís Björgvinsdóttir, móðir
tveggja drengja á leikskólan-
um.

- ht

JARÐVINNA HAFIN Gröfur og jarðýtur hafa
hafið undirbúningsvinnu við Héðinsfjarðar-
göng og stórsér á landinu þar sem þessar
þungu vinnuvélar fara um enda fáir farið

þar um nema fótgangandi hingað til.

Foreldrar leikskólabarna í Grafarvogi:

Ekki gó›ar fréttir

KOLBRÚN JÓNASDÓTTIR MEÐ SYNI SÍNUM Hefur nokkrar áhyggjur vegna yfirvofandi
manneklu á leikskólum í Grafarvogi.

BARN SÓTT Í LEIKSKÓLANN Tvo starfsmenn vantar að meðaltali á hvern leikskóla í
Reykjavík og líkur á því að grípa þurfi til aðgerða á borð við þær að ákveðinn hópur barna
þurfi að vera heima dag hvern.
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ELÍSA SNÆBJÖRNSDÓTTIR OG KARÍTAS
SVEINSDÓTTIR Hætta fljótlega störfum á
leikskólanum Sjónarhóli í Grafarvogi en
þær ætla að vera í skóla í vetur. Þær segja
námið einu ástæðuna fyrir því að þær
hætta störfum, annars hefðu þær gjarnan
viljað starfa áfram á leikskólanum.

39 hrefnur veiddar:

Hrefnuvertí›
lauk í gær
HVALVEIÐAR Síðasta hrefnan af
þeim 39 sem Hafrannsóknastofn-
unin lét fanga þetta sumarið var
veidd í gær og er því vísindaveið-
um á hrefnu lokið í bili.

Vertíðin hófst 4. júlí og síðan
þá hafa þrír bátar veitt hrefnu í
hafinu í kringum landið: Njörður
KÓ, Halldór Sigurðsson ÍS og
Dröfn RE. 

Í fréttatilkynningu frá Haf-
rannsóknastofun kemur fram að
sýnasöfnun og önnur gagnaöflun
hafi gengið vel þótt tíðin hafi ver-
ið rysjótt. Hrefnuveiðimenn eru
jafnframt ánægðir með hvernig
til tókst.

Alls hafa nú 100 hrefnur verið
veiddar síðan vísindaveiðar
hófust sumarið 2003. - shg

Ríflega 100 taldir af:

Ofhlö›num
bát hvolfdi
BÓGÓTA, AP Óttast er að yfir hund-
rað manns hafi drukknað þegar
báti, drekkhlöðnum af innflytj-
endum, hvolfdi á Kyrrahafi.

Svo virðist sem fleytunni hafi
hvolft fyrir nokkrum dögum 100
kílómetrum vestur af Kólumbíu
en fyrst hafi komist upp um málið
í gær. Þá fundu fiskimenn frá
Ekvador sjö manns sem héldu sér
fljótandi í sjónum með því að
halda dauðahaldi í trékassa. 

Í bátnum voru 113 ekvadorskir
innflytjendur á leið til Bandaríkj-
anna en aðeins var pláss fyrir
fimmtán farþega innanborðs. ■

Íslandsmótið í skák:

Jafntefli í öll-
um skákum
SKÁK Hannes Hlífar Stefánsson og
Stefán Kristjánsson eru enn tveir í
efsta sæti á Íslandsmótinu í skák
með 5,5 vinninga eftir sjö umferðir.

Öllum sex skákum gærdagsins
lauk með jafntefli. Hannes Hlífar
gerði jafntefli við Björn Þorfinns-
son og Stefán Kristjánsson og Þor-
steinn Þorsteinsson skildu jafnir.





NEVE DEKALIM, AP Ísraelsher tók í
gær að flytja landnema af Gaza-
ströndinni á brott með valdi en
ekki kom þó til harðra átaka.
Ísraelskur landnemi á Vestur-
bakkanum skaut fjóra Palest-
ínumenn til bana. 

Á miðnætti í fyrrakvöld rann
út fresturinn sem ísraelska rík-
isstjórnin hafði gefið íbúum í
landnemabyggðum Gaza-svæð-
isins til flytja burt með góðu. Í
gærmorgun biðu stjórnvöld hins
vegar ekki boðanna heldur
flykktust 14.000 hermenn inn í
sex hverfi gyðinga á svæðinu:
Morag, Neve Dekalim, Bedolah,
Ganei Tal, Tel Katifa og Kerem
Atzmona. Undir kvöld höfðu all-
ar byggðirnar verið rýmdar,
nema sú stærsta, Neve Dekalim.

Þótt ekki hafi komið til
harðra átaka á milli hermanna
og mótmælenda brottflutnings-
ins í gær eins og margir höfðu
spáð var dagurinn engu að síður
tilfinningaþrunginn. Grátandi
fjölskyldur voru dregnar út af
heimilum sínum og settar nauð-
ugar upp í flutningabíla, heittrú-
aðir gyðingar vafðir í bænasjöl
streittust á móti fílefldum her-
mönnum og í Morag-byggðinni
var leikskóli rýmdur. 

Versta uppákoman varð hins
vegar síðdegis á Vesturbakkan-
um en þá skaut ísraelskur land-
nemi fjóra Palestínumenn til
bana og særði tvo. Maðurinn er
sagður hafa hrifsað byssu af
hermanni við vegatálma og
skotið tvo palestínska farþega í
bíl sínum, en hann starfar sem
bifreiðastjóri, og síðan skotið
hina tvo sem áttu leið þar hjá.
Lögregla náði ekki að yfirbuga

byssumanninn fyrr en um sein-
an. Herskáir Palestínumenn
hefndu árásarinnar strax í gær
og skutu á Morag-byggðina.
Enginn meiðsl urðu þó á fólki.
Þá kveikti miðaldra kona í
sjálfri sér við vegatálma lög-
reglu á Vesturbakkanum til að
mótmæla brottflutningnum og
brenndist hún mjög alvarlega.

Ariel Sharon forsætisráð-
herra sagði á blaðamannafundi

aðgerðirnar þyngri en tárum
tæki. „Það er mjög erfitt, meira
að segja fyrir mig, að horfa á
þetta án þess að tárast.“ Hann
skoraði á landnemana að láta af
mótþróa sínum. Mahmoud
Abbas, leiðtogi Palestínumanna,
hvatti sitt fólk sömuleiðis til að
sýna stillingu svo að flutning-
arnir gengju sem greiðlegast
fyrir sig.

sveinng@frettabladid.is

KAUP
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Höfundar skýrslu saka Lundúnalögregluna um ósannindi:

De Menezes var haldi› föstum
HRYÐJUVERK Brasilíumaðurinn sem
breskir lögreglumenn skutu til
bana á neðanjarðarlestarstöð í
Lundúnum í fyrra mánuði var
ekki á flótta þegar hann var skot-
inn, heldur gekk rólega í gegnum
hlið á stöðinni. Hann var heldur
ekki klæddur í þykka vetrarúlpu,
líkt og lögreglan hefur haldið
fram, að því er fréttavefur BBC
skýrir frá.

Þetta kemur fram í skýrslu lög-
reglunnar um atburðinn sem lekið
hefur verið til bresku sjónvarps-
stöðvarinnar ITV. Í henni kemur
jafnframt fram að manninum,
Jean Charles de Menezes, hafi
verið haldið föstum þegar hann
var skotinn.

Skýrslan byggir meðal annars
á framburði vitna og upptökum úr
öryggismyndavélum í lestarstöð-
inni. Á myndunum sést De
Menezes ganga rólega gegnum
hlið lestarstöðvarinnar og ná sér í
dagblað. Hann hljóp svo í átt að
brautarpallinum þegar hann sá
lestina nálgast og sat í sæti lestar-
innar þegar hann var skotinn.

Lögreglan hefur hvorki viljað
tjá sig um skýrsluna né um lek-
ann. Ættingjar De Menezes eru
hins vegar að vonum æfir yfir
málinu. Sagði lögmaður fjölskyld-
unnar að í ljósi málsins yrði lög-
regla að kasta stefnu sinni um að
skjóta á grunaða hryðjuverka-
menn fyrir róða. - sda

Harmi slegnir landnemar
fluttir á brott me› valdi

Stunginn á samkomu:

Munkur myrtur
PARÍS, AP Stofnandi Taize-reglunn-
ar svonefndu, bróðir Roger, var
myrtur í fyrrakvöld á bænasam-
komu, í Búrgúndarhéraði, Frakk-
landi, frammi fyrir þúsundum
trúaðra.

Rúmensk kona hljóp upp að alt-
arinu þar sem munkurinn stóð og
lagði hann hnífi margsinnis. Ekki
er vitað hvað henni gekk til með
verknaðinum en hún er þó sögð
heil á geði. Hnífinn hafði konan
keypt deginum áður þannig að
morðið var skipulagt.

Benedikt XVI páfi hefur þegar
lýst yfir harmi sínum, svo og
Chirac Frakklandsforseti.

Taize-reglan er kristin munka-
regla sem leggur áherslu á kyrrð,
kærleika og tilbeiðslu.■

Atvinnuleysi í Bretlandi eykst:

Störfum í 
i›na›i fækkar
LUNDÚNIR, AP Atvinnuleysi jókst í
Bretlandi í júlí, sjötta mánuðinn í
röð og er nú hið mesta í heilt ár,
samkvæmt tölum frá bresku hag-
stofunni.

Fjöldi atvinnuleysisbótaþega er
nú 866 þúsund og mælt atvinnuleys-
ishlutfall er samkvæmt því 2,8 pró-
sent. Atvinnuleysi í Bretlandi er 4,8
prósent, en þá er miðað við alla án
atvinnu, hvort sem þeir eiga rétt á
atvinnuleysisbótum eða ekki.

Hagstofan skýrir fjölgunina með
fækkun starfa í iðnaði en ekki hafa
færri starfað við iðnað frá upphafi
skráningar 1978. - sda

VEÐRIÐ Í DAG
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Heimild: AP

JEAN CHARLES DE MENEZES Í skýrslu lög-
reglu um atburðinn kemur fram að De
Menezes hafi hvorki hlaupið undan lögreglu
né verið klæddur þykkri vetrarúlpu. 

Prestar við Akureyrarkirkju:

Tveir tilnefndir
EMBÆTTI Valnefnd Akureyrar-
prestakalls hefur lagt til að séra
Óskari Hafsteini Óskarssyni, sókn-
arpresti í Ólafsvík, og Sólveigu
Höllu Kristjánsdóttur, guðfræðingi
og æskulýðsfulltrúa Akureyrar-
kirkju, verði veitt embætti presta
við Akureyrarkirkju. Umsækjend-
ur voru sjö talsins en biskup Íslands
veitir embættin til fimm ára. - kk

Stríðsbörn minnast stríðsloka:

Eyddu æskunni
í fangabú›um
KÍNA, AP Á þriðja tug Breta og
Bandaríkjamanna sem eyddu fjór-
um árum af æsku sinni í japönskum
fangabúðum í síðari heimsstyrjöld-
inni heimsóttu fangabúðirnar í gær
af því tilefni að sextíu ár eru liðin
frá því að þeir voru látnir lausir að
stríðinu loknu.

Börnin voru geymd í fangabúð-
um í vesturhluta Kína í fjögur ár,
eða frá því í desember 1941 til 17.
ágúst 1945. Alls voru 1500 stríðs-
fangar í haldi í fangabúðunum sem
heimsóttar voru í gær, þar á meðal
konur og börn. - sda

Ísraeli myrti fjóra Palestínumenn á Vesturbakkanum í gær og sær›i tvo til vi›bótar. Ekki skarst verulega í
odda milli hermanna og landnema á Gaza flótt margir hef›u veri› fluttir á brott me› valdi.

ÓSÁTT VIÐ BROTTFLUTNING Landnemar á Gaza-ströndinni eiga að vonum erfitt með að
sætta sig við að þurfa að yfirgefa heimili sín. Flestir eru þó sammála um að Gaza tilheyri
með réttu Palestínumönnum.
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Veitingastaðir  og Kringlubíó 
eru með opið lengur á kvöldin.

www.kringlan.is  upplýsingasími 588 7788  skrifstofusími 568 9200
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Opið til 21 í kvöld

11. - 21. ágúst

Þú gætir unnið heilt herbergi!
Í Skóladagaleik Kringlunnar getur þú  
unnið meðal annars:

Medion Black Dragon fartölvu frá BT
Hljómtæki frá Sony Center 
Rúm og skrifborð frá Hagkaupum
Skólabækur frá Eymundsson
Skrifborðsstól, skólatösku o.fl. frá Pennanum
Síma frá Og Vodafone
Vekjaraklukku o.fl. frá Byggt og búið
Fatnað frá Deres
og fjölda annarra hluta sem eru ómissandi 
í herbergið og fyrir skólann.

Sjón er sögu ríkari. Komdu við á 1. hæð Kringlunnar og 
sjáðu herbergið með eigin augum...

Dregið 22. ágúst.



6 18. ágúst 2005  FIMMTUDAGUR

Sjö manna fjölskylda frá Kosovo komin til Reykjavíkur:

Fyrstu flóttamennirnir komnir
FJÖLMENNING Fyrstu flóttamenn-
irnir á þessu ári komu til landsins
um hádegi í gær en alls verður
tekið við þrjátíu og einum á þessu
ári.

Þennan fyrsta hóp skipar sjö
manna fjölskylda frá Kosovo en
hún hefur búið síðustu ár í flótta-
mannabúðum í Bosníu.

Að sögn Atla Viðars Thorsten-
sen hjá Rauða krossi Íslands er
svo von á konum og börnum frá
Kólumbíu í næsta mánuði en alls
munu tuttugu og fjórir flóttamenn
koma þaðan í tveimur hópum.
Reykjavíkurborg mun hafa um-
sjón með fólkinu fyrst um sinn. 

Að sögn Drífu Kristjánsdóttur

hjá velferðarsviði Reykjavíkur-
borgar munu þeir sem eru á
grunnskólaaldri fara í Austurbæj-
arskóla en þeir sem eru á aldrin-
um 18 til 23 ára munu nema við
nýbúadeild Iðnskólans. Þeir sem
eldri eru munu hins vegar læra ís-
lensku og samfélagsfræði í full-
orðinsfræðslu en það nám stendur
í níu mánuði og er kennt fjórar
klukkustundir á dag.

Atli segir að um það bil sextíu
sjálfboðaliðar á vegum Reykja-
víkurdeildar Rauða krossins muni
hafa þann starfa að aðstoða fólkið
við að aðlagast aðstæðum hér á
landi.

- jse

Ekkert lát er á róstunum í Írak:

Á fimmta tug Íraka bei› bana í árásum
BAGDAD, AP 43 Írakar biðu bana í
þremur bílsprengjuárásum í
Bagdad í gær og 89 slösuðust.
Þetta eru mannskæðustu árásir
sem gerðar hafa verið í höfuð-
borginni í margar vikur.

Allar árásirnar voru gerðar á
fjölförnum stöðum á háannatíma.
Fyrsta sprengjunni var beint að
lögreglumönnum fyrir framan
Nahda-rútustöðina í miðborginni
en sú næsta sprakk örskömmu
síðar í bílageymslu stöðvarinnar
en þaðan leggja rútur af stað til
Basra og Amarah, tveggja fjöl-
mennra sjíaborga. Mikil skelfing
greip um sig á stöðinni og mátti
sjá limlest lík og stórslasað fólk
hvarvetna. Sú þriðja sprakk svo
nærri Kindi-sjúkrahúsinu þegar
rúmur hálftími var liðinn frá til-
ræðunum en þangað var verið að
flytja marga hinna slösuðu. 

Enginn hefur lýst ábyrgð á
hendur sér en lögregla handtók

fjóra menn í tengslum við árás-
irnar í gær.

Þá dóu þrír í sprengjuárás í
borginni Fallujah síðdegis í gær.
Tveir hinna látnu voru börn.

Íraskir stjórnmálaleiðtogar
hófu að funda á ný um stjórnar-

skrá landsins eftir að viðræðurn-
ar fóru út um þúfur á mánudags-
kvöldið. Nái þeir ekki samkomu-
lagi um inntak hennar fyrir
næsta mánudag verður þingið
leyst upp og boðað til nýrra kosn-
inga. ■

Mótmælendur kæra 
Andstæ›ingar virkjunar og álvers segja lögreglu leggja mótmælendur í einelti
og beita flá har›ræ›i. Hyggjast fleir fara fram á opinbera rannsókn á starfs-

a›fer›um lögreglunnar.
LÖGREGLUAÐGERÐIR Mótmælendur
Kárahnjúkavirkjunar og álvers í
Reyðarfirði hyggjast í dag leggja
fram kæru hjá Ríkissaksóknara
vegna framkomu og vinnubragða
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu og á Austurlandi. Segjast þeir
hafa verið lagðir í einelti af ein-
kennisklæddum og óeinkennis-
klæddum lögreglumönnum og þurft
að sæta meðferð sem væru þeir
hryðjuverkamenn. Jafnframt hafa
þeir falið lögmönnum sínum að and-

mæla úrskurði Útlendingastofnun-
ar um hugsanlega brottvísun þeirra
erlendu mótmælenda sem hand-
teknir voru á Austurlandi í þremur
lögregluaðgerðum á tímabilinu 26.
júlí til 4. ágúst en þeir voru 21 tals-
ins.

Birgitta Jónsdóttir, einn tals-
manna mótmælenda, segir um
helming þeirra erlendu mótmæl-
enda sem handteknir voru á Austur-
landi farna úr landi og þeir verði
allir horfnir af landi brott um næstu
mánaðamót. Brottvísun hafi því
engan tilgang annan en að tryggja
að þeir geti ekki komið hingað aftur
næstu árin. 

„Lögregluyfirvöld hafa ítrekað
brotið grundvallarmannréttindi
okkar og því munum við fara fram á
að aðgerðir lögreglunnar sæti opin-
berri rannsókn. Sum okkar hafa
verið handtekin fyrir engar sakir og
í fyrradag þvinguðu óeinkennis-
klæddir lögreglumenn sér leið inn í
húsnæði í Reykjavík, þar sem hluti
mótmælenda hefur dvalist undan-
farna daga, með því að hóta að

brjóta upp útidyrnar,“ segir
Birgitta.

Gísli M. Auðbergsson, lögmaður
á Eskifirði og annar tveggja lög-
manna mótmælenda, segir ljóst að
lögreglan á Austurlandi hafi einnig
gengið hart fram gegn mótmælend-
um. „Mér finnst fyllsta ástæða til að
láta reyna á lögmæti þeirra aðgerða
og er ég að undirbúa það,“ segir
Gísli.

Katrín Theódórsdóttir, lögmaður
eins erlendu mótmælendanna,
óskaði í gærmorgun eftir þeim
gögnum frá Útlendingastofnun sem
úrskurður stofnunarinnar um hugs-
anlega brottvísun byggir á en segist
ekki hafa fengið nein svör. „Jafn-
framt óskaði ég í gær eftir gögnum
frá sýslumannsembættinu á Eski-
firði en var tjáð að sökum anna væri
ekki hægt að senda þau fyrr en í
dag,“ segir Katrín. 

Hvorki náðist í yfirmenn Útlend-
ingastofnunar né Þóri Oddsson
vararíkislögreglustjóra vegna
málsins í gær.

kk@frettabladid.is

Söfnun handa flóttamönnum:

Gáfu nær alla
búsló›ina
SÖFNUN Hjónin Ísleifur Marz Berg-
steinsson og Andrea Þórðardóttir
gáfu nær alla sína búslóð í söfnun
Rauða kross Íslands fyrir flótta-
fólk sem setjast mun að hér á landi. 

Að sögn Sólveigar Hildar
Björnsdóttur, verkefnisstjóra hjá
Rauða krossinum, sögðust hjónin
sem eru á sextugsaldri vilja hefja
nýjan kafla í sínu lífi án þess að
vera að draga allt það gamla með
sér, en þau eru að flytja úr einbýl-
ishúsi yfir í íbúð. 

Sólveig segir að fólkið hafi tekið
þessa ákvörðun þegar það heyrði
að von væri á einstæðum mæðrum
hingað til lands sem flóttamönnum. 

- jse

Reiðir Nígeríumenn:

Loku›u 
dælustö›
NÍGERÍA, AP Hundruð reiðra íbúa
þorpa við óshólma Níger-fljótsins í
Nígeríu lokuðu einni af dælustöðv-
um Royal Dutch Shell olíufélagsins
á svæðinu í gær og þar með dróst
olíuframleiðsla landsins saman um
10.000 föt á dag.

Mikill olíuleki varð á þessum
slóðum fyrir hálfu öðru ári og
finnst fólkinu skaðabótatilboð
Shell heldur snautlegt, en það er
rúmlega sextíu þúsund krónur.
Talsmenn fyrirtækisins segja hins
vegar að bæturnar séu í samræmi
við það sem gerist í Nígeríu.

Nígería er langstærsti olíufram-
leiðandi Afríku og er mestum hluta
olíunnar dælt upp við ósa Níger. ■

VÍTISVÉL Lögreglumenn í Dakka skoða
sprengju sem var aftengd í borginni í gær.

125 slasaðir:

Tveir létust
í árásarhrinu
DAKKA, AP 350 sprengjur voru
sprengdar nánast samtímis um
allt Bangladess í gær. Tveir eru
sagðir látnir og 125 særðir.

Sprengjurnar voru flestar litl-
ar og greinilega ætlað að vekja
frekar skelfingu en valda mann-
tjóni. Engu síður lést dráttarmað-
ur hlaupakerru í Chapainawa-
bganj og tíu ára piltur í Savar.
Mikið öngþveiti greip um sig í
helstu borgum landsins í kjölfar
sprenginganna.

Átta manns voru handteknir
síðar um daginn en þeir eru sagð-
ir tilheyra íslömskum öfgahópi
sem stjórnvöld bönnuðu fyrir
nokkru. ■

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).

Ver› á mann í tvíb‡li á Jurys Inn Glasgow
16.-18. des., 13.-15. jan., 27.-29. jan. og 10.-12. mars.
Innifali›: Flug, gisting, morgunver›ur, flugvallarskattar og fljónustugjöld.

www.icelandair.is/glasgow

Glasgow

Flug og gisting í tvær nætur
Verð frá 29.900 kr. 
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VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Nú geta handhafar Vildarkorts Visa og 
Icelandair notað 10.000 Vildarpunkta 
sem 5.500 kr. greiðslu upp í fargjaldið.

Eiga Samfylking og Framsókn
að bjóða sameiginlega fram til
borgarstjórnar?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að hækka laun leikskóla-
kennara?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

64%

36%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI Teiknistofan
Gláma / Kím mun sjá um hönnun á nýjum
byggingum á Sólborgarsvæðinu.

Háskólinn á Akureyri:

Sami› um
n‡byggingar
HÖNNUNARSAMNINGUR Menntamála-
ráðuneytið hefur samið við teikni-
stofuna Glámu / Kím um hönnun og
undirbúning útboðs vegna áfram-
haldandi byggingar á húsnæði Há-
skólans á Akureyri. 

Þorsteinn Gunnarsson, rektor
háskólans, segir að um sé að ræða
fyrirlestrasali, kennslustofur og
aðalinngang háskólans á Sólborg,
samtals 2.000 fermetra. 

„Kostnaðaráætlun liggur ekki
fyrir en gert er ráð fyrir því að
verkið verði tilbúið til útboðs í
mars á næsta ári,“ segir Þorsteinn.

- kk

ÖNGÞVEITI Tvær sprengjur sprungu í gærmorgun við rútustöð í höfuðborginni í gær og sú
þriðja við sjúkrahús. Að vonum greip mikil skelfing um sig hjá borgarbúum.
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FLÓTTAMENN KOMA TIL LANDSINS Þrjátíu
og einn flóttamaður kemur til landsins á
þessu ári og komu þeir fyrstu í gær. Mynd-
in tengist ekki þeim flóttamönnum.

YFIRHEYRSLA Þessi mynd er tekin af mótmælendum og segir Birgitta Jónsdóttir hana sýna þrjá óeinkennisklædda lögreglumenn yfir-
heyra sænskan mótmælanda. „Þeir hótuðu að fara með hann á lögreglustöðina og hengja upp á fótunum ef hann myndi ekki tæma
vasa sína viljugur,“ segir Birgitta.



PÓ
STVERSLUN

HAGKAUPA

800 6680
grænt númer

www.hagkaup.is

sími
568 2255



1Hvenær verður Menningarnótt haldin
í Reykjavík?

2Hvaða þjóðþing heimsóttu ráðamenn
Norður-Kóreu í fyrsta skiptið í fyrra-

dag?

3Hvaða fyrirtæki hefur keypt Vélamið-
stöðina?

SVÖRIN ERU Á BLS. 46

VEISTU SVARIÐ?
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Rannsókn á tildrögum flugslyssins í Venesúela:

Menga› eldsneyti
líklega orsökin
MACHIQUES, AP Aðskotaefni í elds-
neytistönkum er líklega orsök
flugslyssins í Venesúela í fyrra-
dag þegar MD-82-þota West
Caribbean Airways fórst með 160
manns innanborðs.

Björgunarsveitir héldu áfram í
gær að leita að líkum og líkamshlut-
um þeirra sem fórust með flugvél-
inni, nærri borginni Machiques,
skammt austur af kólumbísku
landamærunum. Svo virðist sem
vélin hafi skollið af fullu afli í jörð-
ina með nefið á undan og því

splundraðist flakið í smátt. Aðkom-
an var sögð hrikaleg, blóðugar lík-
amsleifar lágu eins og hráviði á
stóru svæði.

Svörtu kassarnir tveir fundust
svo í gær en þeir eru taldir geta
gefið mikilvægar vísbendingar um
hvað fór úrskeiðis. Vitað er að bilun
kom upp í báðum hreyflum vélar-
innar nánast samtímis og því
beinist grunur sérfræðinga helst að
því að aðskotaefni í eldsneytistönk-
um hafi valdið slysinu. Flugmála-
yfirvöld í Panama, þaðan sem vélin

lagði af stað, segja hins vegar að
ekkert hafi fundist athugavert við
eldsneytið á flugvellinum. Þó má
vera að mengun hafi komið upp

eftir að bensíni var dælt á tankana.
Eins er hugsanlegt að fuglar hafi
flogið inn í hreyflana og brotið
skrúfublöð innan í þeim.■

LÖGREGLUFRÉTTIR
RÁÐIST Á MANN Á HVERFISGÖTU
Tveggja manna á rauðum bíl er
leitað eftir líkamsárás á Hverfis-
götu skömmu eftir miðnætti í
fyrrakvöld. Flytja þurfti fórnar-
lamb árásarinnar á slysadeild en
hann var illa lemstraður að sögn
lögreglu. Virtist hann ekki þekkja
árásarmennina en það lá þó ekki
ljóst fyrir í gær.

ÁTTATÍU MANNS LEITUÐU SKJÓLS
Tæplega áttatíu manns leituðu
skjóls í félagsheimilinu í Vík í
fyrrinótt vegna vonskuveðurs.
Mjög hvasst var í Mýrdal og þar
rigndi mikið í fyrradag að sögn
lögreglu. Hreppurinn skaut því
skjólshúsi yfir fólkið, þar sem
ekki viðraði til tjaldvistar. 

ERLENDIR FERÐAMENN VELTU BÍL
Einn erlendur ferðamaður var
fluttur á Heilsugæslustöðina á
Hvolsvelli þegar bifreið með
fjórum ferðamönnum valt
skammt innan við Múlakot í
Fljótshlíð um hádegisbil á þriðju-
dag. Meiðsl mannsins reyndust
minniháttar en bílaleigubifreið
ferðamannanna er talin gjörónýt.

MEÐ AMFETAMÍN Í FÓRUM SÍN-
UM Ökumaður sem stöðvaður var
við eftirlit lögreglunnar á Self-
ossi í fyrradag reyndist hafa þrjú
grömm af ætluðu amfetamíni í
fórum sínum. Leitað var á mann-
inum og í bíl hans og hann síðan
fluttur á lögreglustöðina á Self-
ossi til yfirheyrslu. Þar gekkst
hann við að eiga efnin og var í
kjölfarið sleppt.

BORGARSTJÓRNARMÁL Össur Skarp-
héðinsson, fyrrum formaður Sam-
fylkingar, ætlar að íhuga á næstu
vikum hvort hann gefi kost á sér
sem leiðtoga samfylkingarmanna í
borgarmálunum.

„Fólkið sem ég vinn fyrir telur
að mín starfsorka og framkoma
sem stjórnmálamaður og skoðanir
séu þess eðlis að það telji ákjósan-
legt að ég vinni fyrir það mikilvæg
störf eins og að vera borgarstjóri.
En það er ekkert sem ég hef tekið
ákvörðun um og er ekki einu sinni
farinn að hugsa enn. En það getur
vel verið að ég velti því fyrir mér
svona á næstu vikum, bara til þess
að gleðja menn,“ sagði Össur spurð-
ur um málið í Morgunútvarpinu,
þætti Fréttablaðsins á Talstöðinni í
gær.

Össur ræddi þar um Reykjavík-
urlistann og sagði ístöðuleysi og
staðfestuleysi flokksmanna Vinstri-
hreyfingarinnar - græns framboðs
hafa birst þegar þeir sögðu sig frá
samstarfi um R-listann. Hann sagði
vinstrimenn munu hafa skömm af
ákvörðun meirihluta flokksmanna
Vinstri grænna í Reykjavík, því

með samstarfsslitunum fyrir næstu
borgarstjórnarkosningar sé verið
opna fyrir þann möguleika að þeir
geti farið í „dökkleitt hrossakaupa-
bandalag“ við Sjálfstæðisflokkinn
um stjórn borgarinnar og borgar-
stjórastólinn í sínar hendur. 

Össur sagðist hafa verið stuðn-
ingsmaður R-listasamstarfs. Hann
hafi þó spurt sig af hverju málefnin
væru ekki rædd. Samstarf félags-
hyggjuflokkanna hafi snúist upp í
ógeðfelld átök um völd og stóla; að
því hafi ekki verið stefnt í upphafi.
Össur sagði fyrirhugað brotthvarf
Vinstri grænna úr R-listanum
ákvörðun sem æðsta forysta flokks-
ins hafi átt sinn þátt í. Það hafi sést
þegar formaður flokksins Stein-
grímur J. Sigfússon steig fram og
ræddi framboðsmálin: „Hvað þýddi
það þegar Steingrímur var sendur
svona fram til að verja nýja stefnu?
Það þýddi tvennt að mínu viti: Að
það var bullandi ágreiningur um
stefnuna innan VG og í öðru lagi að
hin nýja stefna hefði verið mótuð af
eða í samráði við æðstu forystu
VG.“

gag@frettabladid.is

Össur útilokar ekki 
borgarstjórastólinn
Vinstri grænir opnu›u fyrir dökkleitt hrossakaupabanda-
lag vi› sjálfstæ›ismenn um stjórn borgarinnar og borgar-
stjórastólinn flegar fleir ákvá›u a› starfa utan R-listans.

FYRRVERANDI FORMAÐUR OG RÁÐHERRA ÍHUGAR BORGARMÁLIN Össur Skarphéðinsson
sagði að vegna stuðnings og hvatningar fólks ætlaði hann jafnvel að íhuga á næstu vikum
hvort borgarmálin heilli.

Ættleiðingar samkynhneigðra para:

Ekkert land heimilar ættlei›ingu
RÉTTINDI „Eins og staðan er í dag
getum við ekki sent út umsókn um
ættleiðingu frá samkynhneigðu
pari,“ segir Ingibjörg Jónsdóttir,
formaður Íslenskrar ættleiðingar.
„Samstarfslönd okkar vinna eftir
sinni löggjöf og ekkert þeirra landa
sem við erum í sambandi við heim-
ilar ættleiðingar til samkyn-
hneigðra.“

Ríkisstjórnin samþykkti á
þriðjudag undirbúning frumvarps
sem tekur á réttarstöðu samkyn-
hneigðra. Meðal þess sem leggja á
til í frumvarpinu er að heimila ætt-
leiðingar samkynhneigðra erlendis
frá.

Ingibjörg segir samtökin fylgj-
ast vel með málum í Svíþjóð en þar
hafa ættleiðingar samkynhneigðra
para verðir leyfðar um nokkurt
skeið. Ein umsókn liggur á borði
stærstu ættleiðingarskrifstofunn-
ar þar í landi en sú umsókn hefur

ekki verið send utan þar sem ekk-
ert land hefur fundist sem tekur
við henni.

Ingibjörg segist ekki telja að lög-
leiðing ættleiðinga samkynhneigðra
geti haft slæm áhrif á möguleika
annarra til að ættleiða börn erlend-
is frá. Ástæða sé þó til þess að stíga
varlega til jarðar, enda málaflokk-
urinn viðkvæmur. - ht

VERKSUMMERKI RANNSÖKUÐ 152 ferðamenn frá Martiník létu lífið í flugslysinu, auk átta
manna kólumbískrar áhafnar.

INGIBJÖRG JÓNSDÓTTIR Formaður Íslens-
krar ættleiðingar segir ekki mögulegt að
senda utan umsókn samkynhneigðs pars
um ættleiðingu.
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FLUGSTÖ‹ LEIFS EIRÍKSSONAR

For›ist bi›ra›ir á flugvellinum

Vegna aukinna öryggisrá›stafana á flugvöllum 

og til hæg›arauka hvetjum vi› farflega til a› 

mæta tímanlega í Leifsstö› flegar fari› er úr 

landi. Vi› mælum me› a› farflegar mæti í flug- 

stö›ina tveimur klukkustundum fyrir brottför.

Ókeypis sætafer›ir frá BSÍ kl. 4.30 á morgnana

í bo›i Flugstö›var Leifs Eiríkssonar. 

Gef›u flér tíma
               í Leifsstö›

Finni› rúturnar me› okkar merki 

Athugi› a› innritun í Flugstö›inni hefst kl. 5.00. 
Tilbo›i› gildir frá 1. júní - 31. ágúst 2005
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Ókeypis sætafer›ir
          frá BSÍ kl. 4.30

FRAMKVÆMDIR Kennurum og
starfsliði í Laugarnesskóla létti
mikið í gær þegar rafmagn
komst á í skólanum skömmu
fyrir hádegi en þar hafði verið
rafmagnslaust í tæpan mánuð.

„Nú hefst upplýst skóla-
starf,“ sagði Guðmundur Þór
Ásmundsson skólastjóri himin-
lifandi þegar hann kveikti ljósið
í skólanum.

„Við vissum það fyrir en það
reyndi á fyrst núna að við eigum
góða granna sem hjálpa á ögur-
stundu,“ segir Guðmundur en
Laugarlækjaskóli lánaði skólan-
um húsnæði í rafmagnsleysinu.

Fleiri straumar en rafmagn

eiga eftir að koma skólanum að
góðu því sjólögn sem sér Hús-
dýragarðinum fyrir sjó í sela-
lónið liggur undir skólanum.
Þegar framkvæmdir hófust við
viðbyggingu skólans fór Helgi
Grímsson, fyrrum skólastjóri,
þess á leit við Orkuveitu Reyk-
javíkur að fá aflögn úr sjólögn-
inni til að dæla sjó í væntanlegt
fiskabúr sem komið verður upp
í skólanum. - jse

Rafmagn komið á í Laugarnesskóla:

Rafmagn og sjór í skólann

RAFMAGN KOMIÐ Á Guðmundur Þór Guð-
mundsson skólastjóri var ánægður þegar

rafmagn var aftur komið á í skólanum.
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Orlofshúsin í Munaðarnesi í Borgarfirði:

Vi›vörun vegna saurgerla í vatni
HEILBRIGÐISMÁL Dvalargestir í or-
lofshúsunum í Munaðarnesi í
Borgarfirði hafa verið varaðir við
að drekka neysluvatn í bústöðun-
um ósoðið. Ástæðan er sú, að
nokkurt magn af saurgerlum
fannst í vatninu. Reyndist fjöldi
þeirra vera yfir þeim mörkum að
óhætt væri að neyta vatnsins án
þess að sjóða það fyrst. Tilkynn-
ingu þessa efnis hefur verið dreift
í húsin.

Helgi Helgason heilbrigðisfull-
trúi Heilbrigðiseftirlits Vestur-
lands staðfesti þetta við Frétta-
blaðið. Hann segir að fyrsta sýnið
hafi verið tekið úr vatninu í byrj-
un síðustu viku. Þá hafi saurgerla-
magnið komið í ljós. Orsökin er
ekki kunn, en einhver bilun hefði
komið upp í vatnsveitunni. Þar
gæti skýringin legið. 

„Ef yfirborðsvatn kemst inn í
vatnsleiðslur þá er voðinn vís,“
segir hann.

Annað sýni var tekið í fyrra-
dag, en niðurstöður úr rannsókn á
því lágu ekki fyrir í gær. Ekki er

vitað til þess að neinn dvalargesta
hafi veikst vegna þessarar meng-
unar. - jss

MUNAÐARNES Viðvörunarplagg hefur verið borið í hús í Munaðarnesi vegna saurgerla-
mengunar í neysluvatni.





DANIR ÁHUGASAMIR Danska ríkisútvarpið
sendi fréttamann á vettvang og var sagt
frá dómsmálinu í beinni sjónvarps-
útsendingu í kvöldfréttatíma þess.
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Jón Ásgeir Jóhannesson ákærður fyrir úttektir með greiðslukortum Baugs:

Grei›slukortafærslur birtar me› ákæru
BAUGSMÁLIÐ Við þingfestingu
Baugsmálsins í gær lagði ákæru-
valdið fram greiðslukortafærslur
og töflur yfir úttektir ákærðra, en
þær hafa ekki verið birtar áður.

Jóni Ásgeiri Jóhannessyni er
gefið að sök að hafa látið Baug hf.
greiða fyrir sig alls um 12,5 milljón-
ir króna með úttektum á Visa og
Mastercard greiðslukortum Baugs
frá 5. október 1998 til 2. maí 2002.
Ákæruvaldið telur að um persónu-
legar úttektir Jóns Ásgeirs hafi ver-
ið að ræða og þær óviðkomandi
Baugi. Brotið er talið varða við 247.
grein hegningarlaga en þar kveður
meðal annars á um að refsivert sé
að nota peninga annars manns

heimildarlaust í sjálfs sín þarfir.
Fram kemur að skuldin hafi verið
gerð upp við Baug.

Hæstu einstöku úttektir nema
hundruð þúsundum króna en þær
lægstu aðeins nokkur hundruð krón-
um. Samkvæmt úttektarlistunum
hefur Jón Ásgeir greitt fyrir föt,
veitingar, skyndibita, fatahreinsun,
myndbönd, bíóferðir og fleira.
Hæsta úttektin nemur á sjöunda
hundrað þúsund krónur fyrir föt eða
skartgripi í verslun Gucci. Þær
lægstu eru greiðslur á skyndibita-
stöðum sem dæmi, 450 króna úttekt
á Kaffi Kjós, 540 króna úttekt hjá
Aktu taktu og 370 króna úttekt hjá
Borgarnesti á árinu 2001. - jh

Neita sök allir sem einn

BAUGSMÁLIÐ „Þetta er ágætur dag-
ur. Þetta tekur væntanlega fimm
ár úr ævi okkar. Það er allt í lagi
að lifa með því. Við erum sann-
færð um sakleysi okkar og lifum
samkvæmt því. Þetta heldur ekki
vöku fyrir okkur,“ sagði Jóhannes
Jónsson, einn sakborninganna sex
í Baugsmálinu þegar hann gekk
úr dómssal að lokinni þingfest-
ingu málsins í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær.

Allir sakborningar voru við-

staddir þingfestinguna og neituðu
sök allir sem einn, Jón Ásgeir Jó-
hannesson, Jóhannes Jónsson,
Tryggvi Jónsson, Kristín Jóhann-
esdóttir og endurskoðendurnir
Stefán Hilmar Hilmarsson og
Anna Þórðardóttir. 

Gestur Jónsson, verjandi Jóns
Ásgeirs, segir að gögn til varnar
ákærðum verði lögð fram við upp-
haf málsmeðferðar. Miðað sé við
að ljúka meðferðinni um næstu
áramót.

Jón H. Snorrason vildi ekki tjá
sig um ákærurnar eftir þingfest-
ingu þeirra í gær og kvaðst ætla
að láta nægja að fjalla um þær í
réttarsal. Hann hefur ekki heldur
viljað svara ásökunum sakborn-
inga um afskipti stjórnvalda eða
ráðherra af rannsókn eða meðferð
málsins.

Við þingfestingu málsins í gær

voru í fyrsta skipti birtir reikn-
ingar og töflur yfir úttektir
ákærðra sem saknæmar teljast að
mati ákæruvaldsins. Meðal þeirra
eru 34 færslur sem saksóknari
telur ólögmæta reikninga Nordica
á hendur Baugi vegna kaupa á
skemmtisnekkjum á Flórída. Upp-
hæðin nemur alls liðlega 40 millj-
ónum króna eins og fram hefur
komið. Reikningarnir eru skýrðir
sem umboðslaun, greiðslur fyrir
verslunarþjónustu og ráðgjöf.

Meðal gesta í dómssalnum var
Jón Gerald Sullenberger, en upp-
haf lögreglurannsóknar og ákær-
anna má rekja til viðskipta Baugs-
feðga við hann og Nordicafélagið
á Flórída.

Í ákærunum eru lán Jóns Ás-
geirs, Jóhannesar, Tryggva og
Kristínar til sjálfra sín talin nema
alls á níunda hundrað milljónir
króna frá árinu 1998 til ársins
2001.

johannh@frettabladid.is

Breskir blaðamenn hér á landi:

Fylgjast me›
Baugsmálinu
BAUGSMÁLIÐ Nokkur fjöldi breskra
blaðamanna er hér á landi til þess
að fylgjast með Baugsmálinu. Að
minnsta kosti fjórir blaðamenn
frá helstu dagblöðum Bretlands
voru viðstaddur þingsetningu
málsins fyrir Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær og má búast
við að umfjöllun þeirra verði tölu-
verð á næstu dögum. Meðal dag-
blaða sem hafa hér fulltrúa sína
eru Financial Times, The Guardi-
an og The Independent. 

Bresku blöðin eru að vonum
áhugasöm um framvindu málsins
enda eru umsvif Baugs allmikil í
Bretlandi. Í síðustu viku skrifaði
The Guardian, fyrst fjölmiðla,
efnislega um ákærurnar gegn
Baugi og í júlíbyrjun, skömmu
eftir að málið komst í hámæli,
birti The Sunday Times ítarlegt
viðtal við Jón Ásgeir Jóhannes-
son.

- hb

Þingmaður barði
dyravörð
Vísað út af
dansleik

Saksóknari ætlar a› láta nægja a› tjá sig um ákærurnar í dómssalnum. Hann birti reikninga og lista yfir
grei›slukortaúttektir me› fleim í gær. Búist er vi› a› flutningur málsins fyrir dómi taki heilan mánu› en
málsgögn eru mikil a› vöxtum og vitni mörg. Dómsmáli› vekur umtalsver›a athygli erlendra fjölmi›la.

JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON OG INGIBJÖRG PÁLMADÓTTIR Úttektir eru margvíslegar og
nema á annan tug milljóna króna en eru gerðar upp við Baug.

SAKBORNINGAR OG VERJENDUR Lögfræðingar telja að það taki heilan mánuð að flytja málið í réttinum, en stefnt er að því að meðferð þess ljúki fyrir áramót.

JÓHANNES JÓNSSON Í BÓNUS Fjöldi blaða- og fréttamanna var viðstaddur þingfestingu
Baugsmálsins í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.

JÓN GERALD SULLENBERGER Jón Gerald,
sem upphaflega kærði Baugsfeðga, mætti
í dómssal í gær til þess að fylgjast með
framvindu mála.

YS OG ÞYS Talsverður fjöldi erlendra blaða-
og fréttamanna er staddur á landinu til að
fylgjast með hverju fram vindur.
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Baugur fól bresku ráðgjafafyrirtæki að gera úttekt á sakargiftunum:

Segja sk‡ringar á öllum ákæruatri›um
BAUGSMÁLIÐ Breska ráðgjafafyrir-
tækið Capcon-Argen segir eðlileg-
ar skýringar finnast á öllum
ákæruatriðum í Baugsmálinu.
Breska fyrirtækið kynnti í gær
niðurstöður rannsóknar sem fyr-
irtækið hefur gert á öllum fjöru-
tíu töluliðum ákærunnar í Baugs-
málinu. Fulltrúi fyrirtækisins
sagði málið mjög yfirgripsmikið
og á köflum flókið en þegar það sé
metið út frá einstökum liðum
ákærunnar þá komi í ljós eðlileg-
ar skýringar á öllum hlutum.

„Okkar hlutverk er ekki að
dæma menn seka eða saklausa.
Við erum einfaldlega að fara í
gegnum þau atriði ákærunnar

sem deilt er um og sjá hvort að
okkur finnist eðlileg skýring á
þeim hlutum. Okkar niðurstaða er
sú að það séu eðlilegar skýring-
ar,“ segir Dedro Lo, lögfræðingur
og fulltrúi Capcon-Argen.

Á fundinum var gerð ítarleg
grein fyrir hverjum ákærulið í
Baugsmálinu og segir Lo að hún
hafi lagt áherslu á að fá skýringar
frá hinum ákærðu á vafaatriðum
sem hafi í öllum tilfellum reynst
fúsir til að veita þær upplýsingar
sem hún þurfti til þess að komast
að niðurstöðu. 

„Stjórn Baugs fól mér þessa
vinnu og mér finnst ánægjulegt
að hafa komist að niðurstöðu því

hér er um að ræða fjörutíu flókna
ákæruliði. Við erum ekki varnar-
aðili eins né neins heldur mátum
atriðin hvert fyrir sig og komust

að þessari niðurstöðu. Eina leiðin
til þess að skilja efni ákærunnar
er að fara ofan í hana með þessum
hætti,“ segir Lo. -hb

DEDRO LO Dedro kynnti niðurstöður sínar í gær og segir eðlilegar skýringar á öllum
ákæruatriðum Baugsmálsins.
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����� SYDNEY, AP Fyrrverandi lögreglu-

maður, sem starfaði við að
sporna gegn mansali kvenna frá
Asíu til Ástralíu, segir að allt að
þúsund konur séu notaðar sem
kynlífsþrælar í vændishúsum í
Ástralíu.

Chris Ellison dómsmálaráð-
herra vísar þessu á bug og segir
tölurnar ekki í samræmi við upp-
lýsingar frá lögreglu.

Á ráðstefnu í síðustu viku,
sem markaði upphaf herferðar
gegn mansali í landinu, sagði lög-
reglumaðurinn fyrrverandi
Chris Payne að allt að þúsund
konur væru neyddar til þess að
starfa í ólöglegum vændishúsum
í Ástralíu. Konum sem notaðar

væru sem kynlífsþrælar hefði
fjölgað mikið en talið var að þær
hefðu verið tvö til þrjú hundruð
fyrir áratug.

Skýrsla sem unnin var á veg-
um opinberrar stofnunar gegn
kynferðislegu ofbeldi staðfestir
tölurnar sem Payne styðst við. Í
skýrslunni segir að vikulega sé
fimmtíu fórnarlömbum mansals
bjargað en af þeim tölum megi
leiða að árlega séu þúsund konur
fluttar nauðugar til landsins og
notaðar sem kynlífsþrælar. - sda

ÚR KVIKMYND UM MANSAL
Kvikmyndin Lilja4ever, sem kom út 2002,
vakti athygli víða um heim á kynlífs-
þrælkun og mansali kvenna. 

Nauðungarflutningar kynlífsþræla til Ástralíu:

fiúsund konur til landsins árlega

LONDON Bresk yfirvöld íhuga nú
hvort gefa eigi foreldrum sem
gangast undir tæknifrjóvgun
leyfi til þess að velja sjálfir
hvors kyns ófætt barn þeirra
verður. Lög um tæknifrjóvganir
eru í endurskoðun og af því til-
efni sóttust bresk yfirvöld eftir
áliti almennings á ýmsum um-
deildum atriðum, svo sem því
hvort foreldrar eigi að fá að
velja kyn ófædds barns síns, að
því er fram kemur í breska dag-
blaðinu The Guardian.

Þá er einnig í umræðunni
hvort leyfa eigi samkynhneigð-
um konum að gangast undir
tæknifrjóvgun, en í skýrslu sem
bresk yfirvöld hafa gefið út
vegna væntanlegra lagabreyt-
inga, er það sögð almenn regla
að það sé betra fyrir barn að
eiga bæði föður og móður.

Yfirvöld gerðu könnun fyrir
tveimur árum á viðhorfi al-
mennings til þess að foreldrar
fengju að ráða kyni barns síns. Í

henni kom fram að mikill meiri-
hluti var andsnúinn því, nema ef
um læknisfræðilegar orsakir
væri að ræða. - sda

Endurskoðun laga um tæknifrjóvganir í Bretlandi:

Foreldrar fái a› velja kyn barns

VERIÐ ER AÐ ENDURSKOÐA LÖG UM TÆKNIFRJÓVGANIR Í BRETLANDI Yfirvöld hafa komið
af stað umræðu í samfélaginu um hvort leyfa eigi foreldrum sem gangast undir tækni-
frjóvgun að velja kyn ófædds barns síns.





„Ég hef verið að vinna í allt sumar,“ segir Edda Sverrisdóttir, kaupmað-
ur í versluninni Flex, innt eftir tíðindum. „Ég skrapp reyndar á yndislegt
ættarmót norður á Akureyri vikuna fyrir verslunarmannahelgi,“ segir
Edda en þangað á hún ættir að rekja þótt hún hafi aldrei búið þar. 
Edda kveður viðskiptin hafa gengið afar vel í sumar og segir Íslendinga
hafa verið afar kaupglaða í sumar. „Það er ekki á vísan að róa með er-
lendu ferðamennina,“ segir Edda sem hefur sínar skýringar á því. „Ég
held að við séum að fá of mikið af túristum sem kostar að taka á móti.
Margir halda kannski að vegna þess að það er ódýrt að fljúga til Ís-
lands sé allt annað ódýrt. Svo fær fólk áfall þegar það kemst að verð-
laginu og hefur ekki efni á að vera hér. Það kostar stórfé að taka á
móti svona fólki.“ 
Edda tekur sér sjaldan frí á sumrin, en reynir frekar að taka sér hvíld
frá amstri hversdagsins á vorin eða haustin. Um þessar mundir undir-
býr hún ferð íslenskra kvenna sem ætla að sækja ráðstefnu í Argent-
ínu fyrir konur í atvinnulífi. „Það er ekki víst að ég komist sjálf en von-
andi get ég farið. Ég hef aldrei komið svo sunnarlega í álfuna áður og
það væri ábyggilega spennandi.“ 
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Undirb‡r kvennafer› til Argentínu
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? EDDA SVERRISDÓTTIR KAUPMAÐUR

nær og fjær

„Ég get alveg vi›ur-
kennt fla› a› mér
finnst flessi tímasetning
á landsleik ekki gáfu-
leg.“ 

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN KNATT-

SPYRNUMAÐUR Í FRÉTTABLAÐINU.

„Sta›an er einfald-
lega sú a› flau [stúd-
entar] fá námslán
fyrir flessu eins og
annarri framfærslu.“ 

STEFÁN JÓN HAFSTEIN, FORMAÐ-

UR MENNTARÁÐS, Í MORGUN-

BLAÐINU.

OR‹RÉTT„ “

Elfar Logi Hannesson
hefur tileinkað sér ein-
leikjaformið undanfarin
ár og gert ævi vestfirska
listamanna og skörunga
skil með þeim hætti.
Muggur og Steinn Stein-
arr fylgdu honum þannig
sem skugginn um leikhús
landsins en erfiðar geng-
ur honum að hrista af sér
Gísla Súrsson sem farinn
er að tala ensku og fylgir
Elfari Loga til Berlínar í
vetur.

„Útlendingarnir sem koma á sýn-
ingarnar virðast bara nokkuð vel
að sér í Íslendingasögunum,“ seg-
ir Elfar Logi Hannesson leikari
sem farinn er að bjóða upp á ein-
leik sinn um Gísla Súrsson á
ensku. „Þetta segir mér bara það
að víkingarnir eru inn í dag, það
fer örugglega að þykja töff að
ganga um í gærum og munda
spjót,“ segir hann kankvís.

Hvað sem því líður þá hafa
þýskir leikhúsfrömuðir fallið
fyrir sýningunni og mun Elfar
Logi því halda til Berlínar í vetur
með Gísla í farteskinu svo þýskir

leikhúsunnendur fái notið. Reynd-
ar hafa leikhúsfrömuður annars
staðar frá einnig haft samband
við Elfar Loga en hann vill sem
minnst úr því gera.

Hann rekur einnig kaffi- og
veitingahúsið Langi Mangi á Ísa-
firði og hefur mörgum kaffihúsa-
gestanna brugðið við að fá af-
greiðslu frá þessum skeggjaða
víkingi. Hvernig fer leikhúslífið
og veitingareksturinn saman? „Ég
hefði aldrei getað gert þetta án
konu minnar sem hefur stutt mig í
einu og öllu. Oft hefur hún staðið
vaktina á Langa Manga meðan ég
hef verið að leika þannig að ég
segi bara líkt og Gísli sagði á ögur-
stundu: „það vissi ég að ég væri
vel kvæntur ...“

Það er útlit fyrir það að konan
þurfi að standa nokkrar slíkar
vaktir til viðbótar því Elfar Logi
er farinn að huga að enn öðrum
einleiknum sem hann hyggst
frumsýna í febrúar á næsta ári. 

Athafnarmaðurinn hefur þó
ekki alveg vikið fyrir leikaranum
því nýlega keypti hann Félags-
heimilið í Haukadal í Dýrafirði og
er hann að vinna að endurbótum á
húsnæðinu. „Svo er þetta fína svið
í Félagsheimilinu svo ætli maður
leyfi Gísla ekki að stíga þar á
stokk en þá væri hann loksins
kominn afur heim,“ segir hann að
lokum. jse@frettabladid.is

fia› vissi ég a› ég
væri vel kvæntur

ELFAR LOGI Í hlutverki Gísla Súrssonar.
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Pétur Pétursson þulur hrósar sigri í „plakatsmálinu“:

Or› Roosevelts um
heimför hersins fundin
SAGA Áratuga leit Péturs Péturs-
sonar þular að yfirlýsingu Roo-
sevelts Bandaríkjaforseta, þess
efnis að Bandaríkjaher myndi
hverfa héðan að loknu stríði, er
að mestu lokið. Í skjalasafni
bandarískra stjórnvalda hefur
fundist afrit af yfirlýsingu for-
setans til Alþingis Íslendinga þar
sem hann heitir því að herinn yf-
irgefi Ísland um leið og friður
kemst á.

„Ég varð mjög hissa og þakk-
látur þegar þetta fannst,“ segir
Pétur en dóttursonur hans Eyþór
Gunnarsson fann yfirlýsinguna á

veraldarvefnum eftir nokkra leit.
„Eyþór er ekki orðmargur en af-
kastamikill ef því er að skipta,“
segir Pétur hróðugur.

Enn er ófundið plakatið sem
hengt var upp víða um Ísland en á
því var mynd af Roosevelt og
bandaríska fánanum auk loforðs
forsetans. Pétur hyggst halda
vestur um haf til að finna það og
til þess notar hann eitt hundrað
þúsund króna styrk sem hann
hlaut úr Þjóðhátíðarsjóði fyrr í
sumar, þótt hann hrökkvi aðeins
fyrir annarri leiðinni.

- bþs
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PÉTUR PÉTURSSON Pétur hyggst afhenda íslenskum stjórnvöldum yfirlýsingu
Roosevelts Bandaríkjaforseta og segir málefnið í þeirra höndum.
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ÁSTKÆRA YLHÝRA

Í hund og kött
Hundar og kettir eru meðal allra vin-
sælustu gæludýra en eru þekktir fyrir
að koma illa saman og í því sam-
bandi talað um að rífast eins og
hundur og köttur. Þessir loðnu vinir
okkar hafa þó ekki síður sett mark
sitt á málið í forskeytum, sem geta
verið býsna forvitnileg. Hægt er að
vera hundfúll og hundleiðinlegur,
sem þykir ekki eftirsóknarvert, en
sumir verða hundgamlir og þá
kannski hundvísir líka, þó að vitur-
leiki og aldur haldist ekki alltaf í
hendur. Hund-forskeytið leggur
þannig áherslu og magnar upp lýs-
ingarorðið sem það fylgir úr hlaði.
Hundalógík þykir þó ekki burðug og
hundaklyfberi er afar ómerkilegur
maður, hundingi. Dýrin tengjast aftur
gegnum hundslappadrífu, sem sums
staðar er kölluð kattlappadrífa. For-
skeyti kattanna virðast hafa öllu
meira að gera með eiginleika dýr-
anna, eins og sjá má af því að kettir
eru sannarlega kattliðugir. En þá má
velta því fyrir sér hvort það sé í raun-
inni hrósyrði að segja um náungann
að hann sé kattþrifinn, þar sem katt-
arþvottur er lélegur þvottur. Þetta er
hundþvælið, en það verður að taka
því eins og hverju öðru hundsbiti.

magnus@frettabladid.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Misjafnt hvort fjölmi›lar
leyfi a› efni sé lesi› sé yfir
Dagblö› neita almennt a› senda efni út til yfirlestrar fyrir prentun. Morgunbla›i› gerir undantekningu
flegar um meiriháttar vi›töl er a› ræ›a en leyfir ekki miklar breytingar. Vi›mælendur tímarita fá oftar
a› lesa yfir fla› sem eftir fleim er haft en vi›mælendur dagbla›a.
Misjafnt er hvaða reglur
fjölmiðlar hafa sett sér um hvort
efni sé sent út til yfirlestrar eða
ekki. Þótt flestir prentmiðlar neiti
að senda fólki viðtöl eða fréttir til
yfirlestrar að sögn ritstjóra sem
rætt var við heimila sumir þeirra
viðmælendum að lesa yfir viðtöl,
einkum þau sem geta talist meiri-
háttar eða persónuleg. Slíkur yfir-
lestur er algengari hjá tímaritum
en dagblöðum.

Flest blöð banna yfirlestur
Af viðtölum við ritstjóra dagblað-
anna má heyra að Morgunblaðið
er eitt um að senda viðtöl á við-
mælendur til yfirlestrar, en þá að-
eins meiriháttar viðtöl. Annars
gildir sú regla að lesið er upp fyr-
ir fólk það sem eftir því er haft.

„Ef fólk óskar eftir að fá að
heyra hvað er í fréttinni, þá leyf-
um við fólki að heyra það. Það fær
ekki að hafa ritstjórnarlegt vald
um hvort fréttinni er breytt,“ seg-
ir Karl Garðarsson, ritstjóri
Blaðsins. „Við gefum ritstjórnar-
valdið aldrei frá okkur og breyt-

um frétt bara ef það er um klárar
rangfærslur að ræða,“ segir Karl
og tekur fram að aðeins sé lesið
upp fyrir fólk í gegnum síma en
ekkert sent úr húsi til yfirlestrar.

„Við erum með þá reglu að eng-
inn fái send afrit af óbirtum frétt-
um, stundum eru lesnir upp kaflar
fyrir fólk þar sem er vitnað í það
sjálft svo það eigi leiðréttingu
orða sinna. Í þriðja lagi er ekki
aflað viðtals með því að gefa kost
á ritskoðun viðtalsins. Ég held
þetta séu orðrétt sömu siðareglur
á DV og eru á Fréttablaðinu að
þessu leyti,“ segir Jónas Krist-
jánsson, ritstjóri DV. Hann segir
þess gætt að fræða blaðamenn,
meðal annars með vikulegum
gæðafundum, svo farið sé eftir
þessu. „Ég held við séum ekki í
neinum vandamálum af þessu
tagi, það er að siðareglurnar eru
haldnar.“

„Í okkar vinnureglum kemur
fram að það sé sjálfsagt að lesa
tilvitnuð orð fyrir þá sem þau eru
höfð eftir, það er hins vegar
óheimilt að lesa í heild fréttir,
nema það sem haft er eftir við-
komandi,“ segir Ólafur Þ. Steph-
ensen, aðstoðarritstjóri Morgun-
blaðsins. „Við teljum það í raun-
inni æskilegt að meiriháttar viðtöl
við einstaklinga séu lesin yfir af
viðmælandanum. Þetta á alltaf
bara við um það sem eftir mönn-
um er haft, ekki fyrirsagnir, milli-
fyrirsagnir eða innganga.“ Ólafur
segir oftast um smávægilegar
lagfæringar á texta að ræða en þó
séu dæmi um að viðtöl hafi ekki
birst í blaðinu vegna þess að við-
mælandi hafi viljað breyta því svo
mikið að ritstjórn blaðsins hafi
ekki séð neina ástæðu til birting-
ar, það séu þó undantekningartil-
felli.

Frekar yfirlestur hjá tímaritum
Meira er um að viðmælendur tíma-
rita en dagblaða fái að lesa yfir við-
töl við sig en misjafnt í hve miklum
mæli það er.

„Ef tekið er stórt viðtal við ein-
stakling, persónulegt viðtal, leyf-
um við fólki yfirleitt að lesa það
og þá ekki síst til að tryggja að við
séum að fara rétt með,“ segir
Reynir Traustason, ritstjóri

Mannlífs. „Almenna reglan er sú
að það sem menn hafa sagt stend-
ur. Við látum lesa yfir til öryggis,
til að forðast beinar rangfærslur
vegna einhvers misskilnings við-
mælandans eða þess sem er að
taka viðtalið. Það eru hagsmunir
blaðsins sem ráða en ekki endi-
lega hagsmunir viðmælandans.
Það er aldrei samráð um fyrir-
sagnir eða hvar í blaðinu efnið er
staðsett.“ Hann segir að þegar
skrifaðar eru úttektir, nærmyndir
eða fréttaskýringar fái enginn að
lesa yfir en fólk fái að heyra hvað
eftir því sé haft.

„Við höfum þá reglu að ef við-
mælendur óska eftir því að lesa
viðtöl yfir fá þeir það,“ segir Jón G.
Hauksson, ritstjóri Frjálsrar versl-
unar. „Yfirleitt gengur þetta út á að
laga textann. Ef þú ert að velta því
fyrir þér hvort menn séu að skipta
um skoðun er það yfirleitt ekki.“

Annar veruleiki ljósvakamiðla
Útvarp og sjónvarp gefa tækninn-
ar vegna minni möguleika á að
senda efni út til skoðunar. Þar er
þó fyrir hendi sá möguleiki ef við-
talið er tekið í húsakynnum fjöl-

miðilsins geti viðmælandi séð
hvað hann hefur sagt.

„Í prinsippinu leyfum við þetta
ekki,“ segir Bogi Ágústsson, for-
stöðumaður Fréttasviðs Ríkisút-
varpsins, um hvort viðmælendur
fái að skoða hvernig unnið er úr
viðtölum við þá. Hann segir þó að
vilji fólk heyra hvað eftir því er
haft sé sagt frá því. „Við leyfum
fólki ekki að endurtaka viðtöl eða
gera breytingar nema um sé að
ræða einhverjar málvillur eða
svoleiðis. Við leyfum fólki ekki að
breyta efnislegum framburði.“

„Þetta lýtur öðrum lögmálum í
sjónvarpi, þar er allt tekið upp á
band,“ segir Sigmundur Ernir
Rúnarsson, fréttastjóri Stöðvar 2.
„Það sem notað er, er yfirleitt
alltaf haft í beinni frásögn og fólk
fær að vita hvað er haft eftir því.
Grundvallarreglan er að frétta-
stofan sjálf, eða viðkomandi
fréttamenn, vinna fréttina sína og
eru höfundar hennar en ekki ein-

hverjir utan úr bæ.“

ÞORBJÖRN BRODDASON Prófessor við
félagsvísindadeild Háskóla Íslands.

Tvær hli›ar

VINNUBRÖGÐ FJÖLMIÐLA

SPURT & SVARAÐ
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Siðareglur hafa verið nokkuð í umræðunni eftir
að Fréttablaðið vék frá reglu sinni um að leyfa
ekki yfirlestur með því að heimila lögmönnum
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og Jóhannesar
Jónssonar að lesa yfir viðtöl við feðgana sem
birtust í Fréttablaðinu síðasta laugardag.

Hvers vegna siðareglur?
„Blöð setja sér siðareglur til að auka traust sitt
meðal lesenda, að það sé hægt að treysta því
að það sé vandlega unnið sem er í blaðinu þó
það þurfi ekki endilega að vera rétt,“ segir
Jónas Kristjánsson, ritstjóri DV, sem samdi siða-
reglur DV og þar áður siðareglur Fréttablaðsins
þegar hann var ritstjóri þess. „Siðareglur eru
náttúrulega markmið sem ritstjórnir setja sér
um ýmis atriði sem geta verið viðkvæm, rit-
stjórnir reyna svo að fara eftir þessum reglum
þótt það takist kannski ekki í öllum tilvikum. 

Eru sömu siðareglur fyrir alla fjölmiðla?
Blaðamannafélag Íslands hefur sett sér siðaregl-
ur og geta þeir sem telja fjölmiðla brjóta á sér
leitað til siðanefndar félagsins sem úrskurðar
hvort um brot sé að ræða. Þessar reglur eru fé-
lagar í Blaðamannafélagi Íslands settir undir.
Sumir fjölmiðlar ganga lengra og setja sér eigin
siðareglur og þær geta verið mismunandi líkt
og Jónas Kristjánsson segir frá. „Siðareglur eru
ekki eins eftir fjölmiðlum. Siðareglur Frétta-
blaðsins og DV eru ekki alveg eins en ég reikna
með að 90 prósent af efni þeirra sé eins. Ég
held að það sé mjög gott fyrir þessa fjölmiðla
að hafa siðareglur og væri gott fyrir aðra fjöl-
miðla að hafa þær líka. Það skiptir máli líka að
þetta sé birt, þannig að blöð séu ekki að fara
eftir leynilegum reglum heldur reglum sem fólk
getur nálgast og lesið svo það sjái hvort farið er
eftir reglunum eða ekki.“

Vinnureglur til a› auka traust me›al lesenda
FBL-GREINING: SIÐAREGLUR BLAÐAMANNA OG FJÖLMIÐLA

BRYNJÓLFUR ÞÓR GUÐMUNDSSON
brynjolfur@frettabladid.is

FRÉTTASKÝRING

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ
Heyfengur á Íslandi
í rúmmetrum talið  Heimild: Hagstofa Íslands

ÍSLENSKIR FJÖLMIÐLAR Flest dagblöð banna allan yfirlestur frétta og viðtala en heim-
ila að lesið sé upp fyrir viðmælendur það sem eftir þeim er haft. Meira er um að tímarit
leyfi yfirlestur viðtala en ekki þó þannig að gerðar séu efnislegar breytingar að ráði. Við-
mælendum ljósvakamiðla er sagt hvað eftir þeim er haft en fá ekki að hlusta á það eða
horfa fyrir birtingu.

16.245 kr

Dal.is
Eldshöfða 16
Sími: 616 9606
Opið milli 12 - 16

Fréttablaðið vék frá reglu sem bannar að
viðtöl séu lesin af fólki utan ritstjórnar
þegar lögmenn Jóns Ásgeirs Jóhannes-
sonar og Jóhannesar Jónssonar fengu að
lesa viðtölin yfir. Sigurjón M. Egilsson
fréttaritstjóri var inntur eftir ástæðunum.
Hvers vegna vék Fréttablaðið frá siða-
reglum með því að leyfa yfirlestur viðtal-
anna?
„Það sem vó þyngst var sú staðreynd að
þetta voru viðtöl við ákærða menn og

staða þeirra því afar erfið. Það var ósk
lögmanna þeirra að þeir fengju að lesa
viðtölin yfir fyrir birtingu en þeir höfðu
enga heimild til ritskoðunar eða efnis-
legra breytinga. Það var fallist á að leyfa
þeim yfirlestur og eingöngu yfirlestur.“
Ef þeir hefðu viljað gera einhverjar efnis-
legar breytingar, taka út svör eða breyta,
hvernig hefðuð þið brugðist við?
„Ég get ekki svarað því, vegna þess að
það reyndi ekki á það enda var þetta

ekki sent til ritskoðunar eða efnislegra
breytinga. Það reyndi aldrei á þau skil-
yrði sem blaðið setti fyrir yfirlestrinum.“
Kemur þetta eitthvað til með að breyta
stefnu blaðsins í framtíðinni?
„Nei, þetta mun ekki gera það. En komi
upp ámóta mál þar sem ákærðir menn
verða í mjög opinskáum og erfiðum við-
tölum munum við örugglega skoða það
með alveg sama vilja og við gerðum í
þessu tilfelli.“ - bþg

FRÉTTABLAÐIÐ GERÐI UNDANTEKNINGU OG LEYFÐI YFIRLESTUR VIÐTALA:

LEYFÐUM EKKI EFNISLEGAR BREYTINGAR

Er rétt að senda viðtöl úr húsi til
yfirlestrar?
Á þessu eru tvær hliðar. Því betra
tækifæri sem viðmælandi hefur til að
bæta textann, því betri ætti hann að
verða.  Á móti kemur að um leið og
viðmælandinn er búinn að fá tækifæri
til að fara höndum um textann þá er
búið að bjóða heim breytingum. Við-
mælandinn hefur ákveðinna hags-
muna að gæta sem fara ekki endilega
saman við hagsmuni almennings.
Blaðamaðurinn á að miðla upplýsing-
unum til lesanda og gera það á sem
bestan hátt. Málsaðilar eiga ekki að
hafa neinn atkvæðisrétt um það. Því
ætti almennt ekki að hleypa viðmæl-
endum í efnið, sérstaklega ekki þegar
um viðkvæm deilumál er að ræða.
Telurðu að slík vinnubrögð séu al-
geng á íslenskum fjölmiðlum?
Ég yrði nú bara að giska, en ég hef
enga ástæðu til að ætla að Frétta-
blaðið sé eitthvað sekara í þessum
efnum en aðrir miðlar. 



RÉTTI RAKINN 
FYRIR MIG

RÉTTA GJÖFIN FYRIR MIG !

ÉG VEL RAKAKREM* OG LANCÔME SÉR MÉR FYRIR

HLIÐARVÖRUM Í LÚXUSFERÐASTÆRÐUM OG TÖSKU AÐ

VERÐMÆTI ALLT AÐ 2.400 KR.-**

> AQUA FUSION: ÞORSTA HÚÐARINNAR ER SVALAÐ OG

HÚN GEISLAR AF LÍFI

> HYDRA ZEN: FULLKOMINN RAKI OG VÖRN SVO HÚÐIN

ER SLÉTT OG MJÚK, ANDLITSDRÆTTIRNIR AFSLAPPAÐIR

> IMPACTIVE: DÚNMJÚK, RAKAFYLLT HÚÐ SEM STARFAR

BETUR : HÚÐIN  ER EINS OG SILKI

> PURE FOCUS: HÚÐIN ER GJÖRBREYTT : FERSK, MÖTT,

SVITAHOLURNAR FÍNGERÐARI OG ÁFERÐIN FALLEGRI.

www.lancome.com
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ER HÚÐIN ÞYRST 
EFTIR SUMARIÐ?
FRÁBÆR TILBOÐ Á RAKAKREMUM Á 

NÆSTA LANCÔME ÚTSÖLUSTAÐ.
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Eldavélar eru sem fyrr algengasti brunavaldur
rafmagnsbruna á heimilum en slíkir brunar
voru mun algengari árið 2004 en fyrri ár sam-
kvæmt úttekt Neytendastofu.
Þannig voru eldavélabrunar alls 52 prósent
allra rafmagnsbruna á síðasta ári en bruna-
hlutfall annars rafmagnsbúnaðar var talsvert
minni eða innan við tíu prósent. Tveir þættir
orsaka þennan fjölda bruna í eldavélum. Ann-
ars vegar hrörnun tækjanna sjálfra en verra er
að 44 prósent bruna má beinlínis rekja til
rangrar notkunar. Með rangri notkun er átt við
að pottur eða panna er skilin eftir aðgæslu-
laust á heitri hellu. Enn fremur getur auðveld-
lega kviknað í hvers kyns feiti eða olíu sem
verður eftir í pottum og pönnum.
Fyrir utan þá hættu sem slíkt skapar fyrir ung
börn er aldrei of varlega farið með rafmagns-
tæki hvers konar. - aöe

Kviknar oftast í út frá eldavél
RAFMAGNSBRUNAR Í HEIMAHÚSUM:ÚTGJÖLDIN > ÁRLEG KJÖTNEYSLA Á HVERN 

ÍBÚA Á ÍSLANDI

hagur heimilanna

Stærðir 36-58.
Áhættulaus kaup og þægilegur
verslunarmáti.

Pöntunarsíminn er 565 3900.

Minnum á lokadaga útsölu - þrjár vörur
á 7.000 krónur í verslun.

Freemans og ClaMal 
Reykjavíkurvegi 66 • 220 Hafnarfjörður

s: 565 3900 • www.clamal.is

Nýju haust- og vetrarlistarnir eru komnir út
glæsileg hönnun og vönduð vara.

Með tilliti til þess hversu dýrar
gallabuxur hafa verið hérlendis
um margra ára skeið er ekki laust
við að bros leiki um varir þegar
fregnir berast af því að bandarísk-
ir neytendur hafi fengið sig
fullsadda af því sem þeir kalla
gallabuxnabólu.

Verð á tískugallabuxum þar

vestra hefur nefnilega verið að ná
nýjum hæðum síðustu mánuði og
hafa þær allra vinsælustu kostað
frá 15-20 þúsund krónum eða ekki
ósvipað og Íslendingar hafa greitt
fyrir góðar gallabuxur um árabil.
Eru nú blikur á lofti með sölu og
hafa allflestar verslanir lækkað
verð sitt umtalsvert. ■

Lögmaður Neytendasamtak-
anna kannar nú lögmæti þess
að loka fyrir þann möguleika að
greiða áskrift að stöðvum
bresku stöðvarinnar SKY með
íslenskum kreditkortum. Fyrr
verður ekki gripið til aðgerða.

Þetta segir Jóhannes Gunn-
arsson, formaður samtakanna,
sem hafa gagnrýnt þá tilhögun
Smáís, samtaka rétthafa á Ís-
landi, að ná samkomulagi við
SKY um að loka á íslensk kort í

því skyni að gera áskrifendum
erfiðara um vik að greiða mán-
aðarleg gjöld sín. Töluverður
fjöldi Íslendinga hefur þann
búnað sem til þarf og herma
heimildir Fréttablaðsins að ás-
krifendur SKY hér á landi séu
vart færri en tvö þúsund tals-
ins.

Svar mun að sögn Jóhannes-
ar liggja fyrir á næstu dögum
en þangað til verður ekkert að
gert. - aöe

Bandaríkin:

Verðfall á gallabuxum

Áskriftir að SKY-sjónvarpsstöðinni:

Lögmæti lokana kannað

Samkvæmt tölum úr opinberri
bandarískri slysakrá sem nær
aftur til ársins 1975 er dánartíðni
barna tveggja ára og eldri ekki
minni í barnabílstólum en í venju-
legum bílbeltum.

Þetta kemur fram í grein hag-
fræðinganna Steven D. Levitt og
Stephen J. Dubner í bandaríska
dagblaðinu New York Times í síð-
asta mánuði en þeir félagar hafa
hlotið talsverða frægð undanfarin
misseri fyrir að greina hversdags-
lega hluti út frá hagfræðilegum
sjónarmiðum.

Þeir yfirfóru umrædda slysa-
skrá auk þess sem þeir létu fara
fram prófanir á bílstólum annars
vegar og bílbeltum hins vegar og
eru niðurstöður þeirra á sama veg;

barnabílstólar veita ekki það mikla
umframöryggi sem margir vilja
vera láta. Er þá eingöngu verið að
líta til barna tveggja ára og eldri
en óumdeilt er að bílstólar eru
nauðsynlegir öllum yngri börnum
en það. -aöe

Niðurstöður bandarískrar slysaskrár um barnabílstóla:

Ekki endilega öruggari
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SKEMMDIR EFTIR BRUNA Í ELDAVÉL Ný úttekt Neytendastofu leiðir í ljós
að rafmagnsbrunar í eldavélum stafa oft af rangri notkun.

Leikskólagjöldin eru
lægri á Akureyri
Bæjaryfirvöld í höfu›sta› Nor›urlands gera betur vi› barnafólk en bæjarfélög su›-
vestanlands. Árlegur leikskólakostna›ur foreldra er allt a› 40 flúsund krónum lægri.

NEYTENDUR Foreldrar á Akureyri
greiða rúmlega 30 prósentum
lægra leikskólagjald fyrir börn sín
þennan veturinn en foreldrar í
sveitarfélögum suðvestanlands.
Munar allt að 40 þúsund krónum
að hafa barnið í leikskóla í níu
mánuði fyrir norðan en á þéttbýl-
asta svæði landsins.

Ástæðan er sú að bæjarráð
Akureyrar ákvað í vor að lækka
leikskólagjöld yfir línuna um 25
prósent og gildir sú lækkun fyrir
alla. Ekki er nóg með að gjöldin
séu mun lægri þar heldur er mat-
arkostnaður hvers barns á Akur-
eyri einnig lægri á mánaðargrund-

velli og munar þar tæpum tvö þús-
und krónum miðað við Kópavog
þar sem gjaldið er hæst.

Að öðru leyti bjóða þau bæjar-
félög sem könnuð voru svipuð kjör.
Einstæðir foreldrar fá alls staðar
góðan afslátt frá því verði sem hjón
eða sambúðarfólk greiðir og af-
slættir eru ennfremur veittir séu
fleiri börn úr einni og sömu fjöl-
skyldunni á leikskóla. Allir greiða
þó fullt gjald fyrir fæði en allir leik-
skólar bjóða upp á morgunverð, há-
degisverð og létt snarl síðdegis
fyrir þá sem þess þurfa.

Foreldrar geta á öllum stöðum
ákveðið hversu lengi börn þeirra

dvelja dag hvern og er tímabilið allt
frá fjórum klukkustundum og er
mest níu og hálfa klukkustund dag
hvern.

Samkvæmt meðfylgjandi töflu
er þannig dýrast að hafa barn á leik-
skóla í Hafnarfirði en þar kostar níu
mánaða dvöl fimm klukkustundir á
dag 171 þúsund krónur. Kópavogur
kemur næstur með tæpar 170 þús-
und krónur en kostnaðurinn hjá öðr-
um sveitarfélögum er frá 165 þús-
undum króna. Akureyri er svo ódýr-
ast en kostnaður þar fyrir sambæri-
lega þjónustu er rétt rúm 130 þús-
und krónur.

albert@frettabladid.is

MISDÝRIR SKÓLAR Foreldrar barna suðvestanlands greiða mun hærri leikskólagjöld en foreldrar á Akureyri en mismunurinn helgast af
þeirri ákvörðun bæjarráðs Akureyrar að lækka gjöldin um 25 prósent í vor sem leið.
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Leikskólagjöld 2005/2006*

Almennt grunngjald pr. klst.
Afsláttur einstæðra foreldra
Gjald fyrir hádegisverð pr. mán
5 klst. á dag með morgun- og hádegisverði
Samtals níu mánaða leikskólavist
* m.v. eitt barn

Seltjarnarn.

2.970
40%
2.730
18.630
167.670

Reykjavík

2.800
40%
3.400
18.540
166.860

Garðabær

3.040
30%
3.260
18.460
166.140

Hafnarfj.

2.820
40%
3.500
19.000
171.000

Kópavogur

2.936
35%
4.200
18.880
169.920

Akureyri

2.134
40%
2.563
14.514
130.626

Álftanes

2.628
40%
3.500
18.390
165.510

SKY Margt af því efni sem sýnt er á sjónvarpsstöðvum SKY er bundið höfundarrétti hérlendis.
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21,9 KG.

12,5 KG.

1,7 KG.

20,6 KG.

18,8 KG.

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS: TÖFLUR FRÁ 2003

EKKI ÖRUGGARI Slysaskrár 30 ár aftur í
tímann gefa ekki til kynna að barnabíl-
stólar séu öruggari en venjuleg bílbelti.





Í hvoru landinu skyldi vera betra
að búa, Bandaríkjunum eða Frakk-
landi? Um það er deilt eins og eðli-
legt er; hverjum þykir sinn fugl
fagur. Bandaríkin eru næstríkasta
land heims miðað við landsfram-
leiðslu á mann. Lúxemborg er eina
landið, þar sem framleiðsla á
mann var meiri en í Bandaríkjun-
um í fyrra, 2004. Frakkland er í
sautjánda sæti listans; þar eru
tekjur á mann fjórðungi minni en í
Bandaríkjunum. Á hinn bóginn
þurfa Frakkar að hafa minna fyrir
lífinu en Bandaríkjamenn. Frakk-
ar vinna að jafnaði skemmri
vinnuviku, ef þeir vinna úti á ann-
að borð, þeir taka sér lengri frí og
verja meiri tíma með fjölskyldum
sínum og vinum. Frakkar hafa
minni tekjur en Bandaríkjamenn,
rétt er það, og þannig vilja þeir
hafa það. Þeir búa samt við betri
lífskjör en Bandaríkjamenn í þeim
skilningi, að landsframleiðsla
Frakka á hverja vinnustund er
sjöttungi meiri en í Bandaríkjun-
um. Frakkar segja: lífskjör snúast
bæði um magn og gæði. Þar að
auki er tekjum og eignum jafnar
skipt milli þegnanna í Frakklandi
en í Bandaríkjunum. Í hvoru land-
inu er þá betra að búa? Þessu þarf
hver og einn að svara fyrir sig, því
að svarið fer m.a. eftir því, hversu
miklu menn eru fúsir að fórna
fyrir frístundir með fjölskyldum
sínum og vinum og fyrir þokkaleg-
an jöfnuð milli þegnanna, og það
er misjafnt. 

Samanburður á lífskjörum hér
heima og í Danmörku veltur á
sömu sjónarmiðum. Við erum
svolitlu ríkari en Danir miðað við
landsframleiðslu á mann; við
skipuðum sjötta sæti heimslistans
2004, Danir sjöunda. En við þurf-
um að hafa meira fyrir hlutunum
en Danir, miklu meira. Fram-
leiðsla á hverja vinnustund – öðru
nafni vinnuframleiðni – er rösk-
um fjórðungi meiri í Danmörku
en á Íslandi. Framleiðsla á hverja
vinnustund 2004 var 42 Banda-

ríkjadollarar í Danmörku á móti
tæplega 33 dollurum hér heima.
Ísland skipar nítjánda sæti listans
yfir ríkustu lönd heims á þennan
kvarða, Danmörk tíunda sætið,
Bandaríkin sjöunda og Frakkland
þriðja. Norðmenn verma fyrsta
sætið á listanum; framleiðsla á

hverja vinnustund í Noregi er 57
dollarar á móti 51 í Frakklandi og
44 í Bandaríkjunum. Þessi kjara-
samanburður tekur mið af því, að
verðlag er mishátt eftir löndum,
meðal annars af því að búskapar-
lagið er mishagkvæmt. Allar þær
þjóðir, sem okkur er tamast að
bera okkur við, eru fyrir ofan Ís-
land á listanum. 

Og hvað með það? Sumir gleðj-
ast yfir mikilli vinnu og meta kjör
sín eftir afrakstri vinnunnar án
tillits til erfiðisins, sem að baki
býr. Það er skiljanlegt sjónarmið,
ef menn líta á vinnu sem takmark
í sjálfri sér. Aðrir efast um ágæti
mikils vinnuálags, því að það
getur bitnað á ýmsu öðru, sem

mönnum er mikils virði, svo sem
barnauppeldi og farsælu fjöl-
skyldu- og félagslífi. En eitt er
víst: langflestir myndu taka því
fegins hendi að fá að vinna minna
og halda samt óskertu kaupi. Af
því má ráða, að framleiðsla á
hverja vinnustund – framleiðni! –
er betri lífskjarakvarði en fram-
leiðsla á mann. Hér er vandinn sá,
að áreiðanleg og sambærileg gögn
um vinnuframleiðni eru vand-
fundin, þar eð mat á fjölda vinnu-
stunda í ólíkum löndum er háð
ýmislegri óvissu. Það er á hinn
bóginn hægðarleikur að hafa tölu
á mannfjöldanum. Þess vegna
styðjast menn jafnan heldur við
tölur um framleiðslu á mann frek-
ar en framleiðslu á vinnustund –
eins og maðurinn, sem leitaði að
lyklinum undir ljósastaurnum,
þótt hann hefði týnt honum ann-
ars staðar. Tölurnar um vinnu-
framleiðni að framan eru sóttar
til Groningen-háskóla í Hollandi
og munu trúlega með tímanum
ryðja sér braut inn í alþjóða-
skýrslur um efnahagsmál. 

Það er með öðrum orðum ekki
framleiðsla lands og þjóðar, sem
mestu ræður um lífskjörin, þegar
öllu er á botninn hvolft, heldur
vinnuframleiðnin. Þetta er ein
skuggahliðin á velgengni Íslands
undangengin ár og vitnar enn sem
jafnan fyrr um margvíslega óhag-
kvæmni, sem heldur áfram að
hamla íslenzku efnahagslífi, þótt
margt hafi að sönnu breytzt til
batnaðar undangengin ár. Við höf-
um miklar tekjur og þurfum að
hafa mikið fyrir þeim, ekki aðeins
með þrotlausri vinnu, heldur
einnig t.d. með því að safna skuld-
um. Ofveiði til sjós, uppblástur
landsins og ýmis önnur vanhirða
eru angi á sama meiði. Við getum
gert betur. Við þurfum að búa svo
um hnútana, að okkur sé kleift að
lifa góðu og gjöfulu lífi í landinu
án þrúgandi fyrirhafnar og án
þess að ganga á eignir okkar og
innistæður. ■

Þ áttaskil urðu í Baugsmálinu svokallaða í gær, þegar
málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur. Þetta er
eitt stærsta mál dómsins að mati dómstjórans. Að

nokkru leyti minnir þetta mál dálítið á kaffibaunamálið svo-
kallaða, sem snerist um innkaup Sambandsins á kaffibaun-
um hingað til lands. Önnur mál sem koma upp í hugann við
þingfestingu Baugsmálsins eru Geirfinnsmálið og Hafskips-
málið. Bæði þessi mál bárust inn á Alþingi og heit þjóð-
félagsumræða varð um þau. Stóð hún í mánaðavís og er enn
í minnum höfð. Gengu margir sárir frá borði eftir þá orra-
hríð.

Fram til þessa hefur ekki verið mikil bein pólitísk um-
ræða um Baugsmálið, en þeir sem mest koma þar við sögu
hafa sent fyrrverandi forsætisráðherra hvöss skeyti vegna
upphafs málsins.

Ákæruvaldið hefur reitt hátt til höggs í Baugsmálinu og
að baki er nærri þriggja ára vinna við það. Þetta er langur
tími og spurning hvort nægur mannafli og þekking sé til
staðar hjá yfirvöldum þegar um svo umfangsmikil mál er að
ræða. Í það minnsta virðast flestir sammála um að rann-
sóknin hafi tekið of langan tíma. 

Sakborningarnir hafa í þessu máli beitt óhefðbundnum
varnaraðferðum og segja má að málsvörnin hafi hafist af
fullum krafti utan dómsala fyrir nokkrum vikum, um það
leyti sem ákærurnar voru birtar þeim. Þeir sakborningar
sem einna mest mæðir á í þessu máli hafa tjáð sig opinber-
lega í mörgum fjölmiðlum og innlendir og erlendir lögfræð-
ingar hafa komið við sögu við kynningu málsins. Þannig
hefur miklu verið til kostað við að upplýsa almenning um
málsatvik frá sjónarhóli hinna ákærðu. Það er eins með birt-
ingu ákæranna og hve langan tíma rannsóknin tók, að í nú-
tímaþjóðfélagi er ekki hægt að una við það að líða skuli heil-
ar sex vikur frá því að ákærurnar voru birtar sakborning-
um, þar til þær voru birtar opinberlega. Þetta er mál sem
dómskerfið þarf að taka til athugunar. Lengi vel áttu fjöl-
miðlar von á því að geta birt ákærurnar fljótlega eftir að
sakborningar fengu þær, en það var svo ekki fyrr en breskt
blað hafði birt frétt um ákærurnar að þær voru birtar í
Fréttablaðinu. Þá fyrst gat almenningur í landinu kynnt sér
þær og mótrök verjendanna. Sakborningar völdu virðulegt
breskt dagblað til að koma þessu á framfæri í Bretlandi og
svo Fréttablaðið – stærsta fjölmiðilinn hér á landi.

Það er ekki margt sem fjölmiðlar hér hafa getað byggt á
varðandi fréttaflutning af ákærunum, og það verður ekki
fyrr en vitnaleiðslur og málflutningur hefst að glögg mynd
fæst af málinu. Málflutningur á eftir að standa vikum saman
og það verður fróðlegt að sjá hverjir verða kallaðir í vitna-
stúkuna fyrir utan hina ákærðu, sem allir neituðu sök við
þingfestinguna í gær. Æskilegt væri að þessu máli lyki sem
allra fyrst, en dómsvaldið og verjendur verða líka að fá sinn
tíma til að leiða það til lykta. Í svona stóru og umfangsmiklu
máli verður að vanda til verka nú þegar það er loks komið í
dómsali, og réttlætið verður að sigra að lokum. ■
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SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Baugsmálið loks staðfest eftir þriggja ára rannsókn.

Óhef›bundin
málsvörn

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
LÍFSKJÖR HÉR OG ÞAR

ÞORVALDUR
GYLFASON

Af flví má rá›a, a› framlei›sla
á hverja vinnustund – fram-
lei›ni! – er betri lífskjarak-
var›i en framlei›sla á mann.
Hér er vandinn sá, a› árei›an-
leg og sambærileg gögn um
vinnuframlei›ni eru vandfund-
in, flar e› mat á fjölda vinnu-
stunda í ólíkum löndum er há›
‡mislegri óvissu.

Skin og skuggar 

Ekkert gaman?
Ingibjörg Sólrún, formaður Samfylkingar-
innar, er búin að loka blogginu sínu á
netinu. Ef smellt er á gamla veffangið
hennar kemur upp kontórinn hjá flokkn-
um með tilkynningar um félagsvist og
annað flokksstarf. Hinn nýi formaður læt-
ur sér nægja að skrifa prófessoragreinar
um stjórnfestu í Moggann í stað þess að
vera á þeytingi um þjóðfélagið og láta
gamminn geisa um helstu mál líðandi
stundar. Ekki mun í vændum fundaferð
um landið í líkingu við hinar frægu og ár-
angursríku „Hverjir eiga Ísland?“-ferðir

Jóns Baldvins
Hannibalssonar,

þegar hann var
nýbúinn að taka
við Alþýðuflokkn-
um. Ekki nema

von að sú spurning vakni í fullri alvöru,
hvort Ingibjörgu Sólrúnu þyki kannski
ekkert gaman að vera orðin formaður
Samfylkingarinnar.

Steinbarnið
Ingibjörg Sólrún er svo sem ekki eini bar-
áttumaðurinn sem gefst upp á að
blogga. Það er út af fyrir sig engin synd.
Heil samtök, Þjóðarhreyfingin, sem
héldu út líflegum vef um stjórnmál eru
horfin og hefur ekkert til þeirra spurst. Á
sama tíma stóreflast ýmsir aðrir, svo jafn-
vel mönnum er farið að þykja nóg um.
Össur Skarphéðinsson skrifar stundum
marga pistla á dag, suma skynsamlega,
aðra óskynsamlega, rétt eins og við
meðaljónarnir. En kosturinn við Össur er
sá að hann er skemmtilegur penni, með
sannfæringu og er ekki að setja sig í

neinar stellingar. Það er líklega rétt hjá
Jónasi Kristjánssyni á DV að Össur losn-
aði við steinbarn þegar hann féll í for-
mannskjörinu. Hitt er misskilningur, að
Ingibjörg Sólrún þurfi að ættleiða þetta
steinbarn Össurar.

Fólk með reynslu
Það er annars óvitlaus hugmynd sem
Össur reifar á vefsíðu sinni í gær. Hann
stingur upp á því að tímabundinni
manneklu á leikskólum borgarinnar verði
mætt með því að ráða til starfa eldri
borgara. Fordæmið sem hann vísar til er
ákvörðun Húsasmiðjunnar að auglýsa
eftir eldra fólki, þegar fyrirtækið lenti í
vanda vegna áhugaleysis almennra laun-
þega á störfum hjá fyrirtækinu. Má ekki
skoða þetta í fullri alvöru?

gm@frettabladid.is
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Ódýrari skólavskólavélarélar

Það er bara einn 

sem er alltaf 

ódýrastur!
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33ÁRÁR
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 þú færð 
þriggja ára alþjóðlega ábyrgð. Gildir í Evrópu og 
Norður-Ameríku. Vaxtalaust í 12 mán.
Staðgreitt 10.000,-

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

3.730,-

All In One
1) vefmyndavél
2) minnislykill 128 MB 
3) ljósmyndavél
4) videovél - 12 mín. 
5) diktafónn 60 mín.

FYLGIR!

4t+5t

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 diski
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. október

Að verðmæti
11.900,-

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða tölvukaupaláni V.Í.S.  
Umsóknin er afgreidd á staðnum á innan við mínútu.

Traust vörumerkiTraust vörumerki
og fyrsta flokks þjónustaog fyrsta flokks þjónusta2.940,-

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

Kaupauki
með 

S3100!

Vönduð CaseLogic fartölvutaska
fylgir með HP Compaq NX6125

að verðmæti 6.495,-

LightScribe tæknin gerir
þér kleyft að merkja 
geisladiska í sama 
drifi og notað er 
til að skrifa á þá 
gögn. Enga límmiða 
eða tússpenna
...bara flott!

A.T.H!
Óbreytt verð
með Light-

Scribe!

Skeifan 17
Smáralind 
Akureyri

Egilsstaðir
Ísafjörður

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

ADSL TILBOÐ
Með hverri seldri fartölvu hjá Office one fylgir:
• 2 frí mánaðargjöld  fyrir núverandi og nýja ADSL viðskiptavini OgVodafone 
Dæmi um ávinning þess að vera með ADSL hjá Og Vodafone
• Sunnudagar eru  frídagar
• Þú greiðir aldrei  fyrir meira en 2 GB erlent niðurhal 
• Ekkert stofngjald í  ADSL þjónustu og frí uppsetning í verslunum Og Vodafone
• Allt að 5 pósthólf
• Vírusvörn á pósthólf
• 50 MB heimasíðusvæði
• Gjaldfrjálst  þjónustunúmer 1414
• Verðtrygging á erlendu niðurhali



Lækkun á matarskattinum er
sanngjarnasta leiðin til að lækka
skatta. Hún nýtist öllum - tekju-
lágum sem efnuðum - en þó hlut-
fallslega mest þeim sem hafa lág-
ar tekjur og mikla framfærslu.
Lækkun matarskattsins er því
afar góð aðferð til að auka kaup-
mátt hjá öldruðum og barnafjöl-
skyldum. Svo vinnur lækkun mat-
arskattsins líka gegn verðbólg-
unni. Vegna tengsla skulda og
verðbólgu myndi því lækkun mat-
arskattsins líka lækka skuldir
landsmanna. Lækkun matar-
skattsins er því ein ákjósanleg-
asta og sanngjarnasta leiðin til að
lækka skatta sem völ er á um
þessar mundir.

Það er merkilegt að í öllu góð-
ærinu skuli stjórnarflokkarnir ein-
ungis velta upp hugmyndum um
breytingar á skattakerfinu sem
gagnast hinum efnameiri. Stjórn-
málamenn á uppleið - eins og Einar
K. Guðfinnsson - leggja meira að
segja til breytingar á skattkerfinu
sem beinlínis vinna gegn hag tekju-
lágra og millitekjufólks eins og
hugmynd hans um afnám vaxta-
bóta felur í sér. Þetta viðhorf varð
líka ofan á þegar ríkisstjórnin sam-
þykkti tekjuskattalækkun sína á
síðasta þingi. Þá fengu ofurlauna-
mennirnir í sinn vasa 25-30 sinnum
meiri lækkun en ræstingarkonan
sem heldur skrifstofunni þeirra
hreinni.

Á Íslandi hefur fram á allra
síðustu ár verið sammæli meðal
þjóðarinnar um ákveðinn jöfnuð.
Þetta hefur breyst. Á síðustu
árum hefur ríkisstjórnin - vitandi
eða óafvitandi - stöðugt verið að
færa hlutfallslega meira af sam-
eiginlegum skattbyrðum yfir á
herðar millitekjufólks og þeirra
sem hafa lágar tekjur. Það gerist
með tvennum hætti. Annars vegar
með því að skattfrelsismörkin

hækka ekki í takt við laun þannig
að fólk með lágar tekjur er sífellt
að greiða skatt af hærri hluta
tekna en áður. Hins vegar er
stöðugt verið að fjármagna lækk-
un tekjuskattsprósentunnar með
felusköttum sem birtast í hækk-

unum á hvers kyns gjöldum – sem
allir greiða jafnt án tillits til tekna
sinna. Af þessari braut verður að
snúa. Við þurfum meiri jöfnuð í
okkar samfélag þar sem stöðugt

er að gliðna á milli hinna efnuðu
og þeirra tekjulægri. Góð leið til
að vinna gegn þessari þróun er að
lækka matarskattinn.

Útgjöld íslenskra heimila
mætti lækka um fimm milljarða
ef ríkisstjórnin samþykkti tillögu
Samfylkingarinnar frá síðasta
þingi um um að lækka matarskatt-
inn svokallaða um helming – eða
úr 14 í 7%. Slík lækkun gagnast
þeim hlutfallslega mest sem hafa
úr minnstu að spila.

Ástæðan er einföld. Allir þurfa
að kaupa sér brýnar nauðþurftir
einsog kjöt, mjólk, grænmeti, fisk,
brauð og mjölvöru. Við höfum lagt
til að það svigrúm sem er til skatta-
lækkana vegna góðæris verði
notað í að lækka virðisaukaskatt-
inn af þessum varningi – hinn svo-
kallaða matarskatt. Eftir því sem
menn hafa minni ráðstöfunartekj-
ur og fleiri munna að metta hækk-
ar það hlutfall af ráðstöfunartekj-
um fjölskyldnanna sem þarf að
verja í lífsnauðsynlegan varning af
þessu tagi. Lækkun matarskattsins
myndi því hlutfallslega gagnast
best þeim landsmönnum sem hafa
lágar tekjur eða mikla framfærslu,

eins og barnafjölskyldunum,
öldruðum – og öryrkjum sem aldrei
má nefna án þess að jakkafataliðið
í verðbréfabransanum fái grænar
bólur.

Verðbólga er um þessar mund-
ir komin á skrið. Lækkun matar-
skattsins dregur úr líkum á því að
hún fari úr böndum. Ástæðan er
sú, að lækkun matarskattsins úr
14% í 7% mun lækka neysluvísi-
töluna um allt að 0,8% skv. upplýs-
ingum sem við í Samfylkingunni
höfum aflað frá opinberum stofn-
unum. Um leið stuðlar hún að því
að lækka skuldir heimilanna – því
þær eru beintengdar við verð-
bólguna. Lækkun matarskattsins
dregur úr verðbólgu og þar með
stuðlar hún að auknum friði á
vinnumarkaði. Það liggur fyrir að
verkalýðshreyfingin íhugar að
segja upp kjarasamningum vegna
óhóflegrar verðbólgu. Lægra mat-
arverð dregur úr líkum á því – um
leið og slík lækkun bætir hlut-
fallslega mest kjör þeirra sem
minnst hafa. 

Er ekki kominn tími til að
hugsa nú einu sinni um ræstingar-
konuna umfram bankastjórann? ■

Stundum þegar þrengir að mönn-
um þá gera þeir ýmislegt í fljót-
færni og ógrundað. Það er óskilj-
anlegt að greinin okkar í Frétta-
blaðinu föstudaginn 29. júlí sl.
„Er Garðasókn í gíslingu“ skuli
framkalla svona sterk viðbrögð
eins og gerðist í grein Helga K.
Hjálmssonar í Fréttablaðinu
föstudaginn 5. ágúst síðastliðinn.
Það er miður að maður í hans
stöðu sem gjaldkeri sóknar-
nefndar skuli misnota aðstöðu
sína á þennan hátt með orðum
sem erfitt er að taka til baka.
Kom greinin okkar eitthvað illa
við hluta sóknarnefndar, djákna
og prest? Eða hafa menn slæma
samvisku? Undrast einhver þótt
svo sé, miðað við hversu óvægin
aðför þeirra hefur verið að sókn-
arprestinum? Djákninn Nanna
Guðrún sá sig knúna til að mæta

á heimili annarrar okkar án þess
að boða komu sína til að ræða
skrif okkar í Fréttablaðið.

Getur verið að fleiri sóknar-
börn hafi fengið slíkar heim-
sóknir? Geta sóknarbörn átt von
á því að fá svona heimsóknir í
hvert sinn sem þau segja skoðun
sína? Heimili okkar er ekki vett-
vangur þessarar deilu. Helgi
fullyrðir í grein sinni „að allir
sem að málinu komu, vildu sætt-
ir og að því yrði lokið á eðlilegan
hátt“. Af hverju er ekki svo? 

Helgi segir jafnframt að stað-
reynd málsins hafi verið að sókn-
arprestur hafi kært samstarfs-
menn sína og krafist þess að
djákninn yrði rekinn en reyndin
er sú að sóknarnefnd leitaði til
biskups 23. maí 2004 eftir hinn
svokallaða hesthúsafund og
óskaði eftir að sóknarpresti yrði
sagt upp störfum. Biskup svaraði
bréfi sóknarnefndar 14. júlí 2004
þar sem hann segir m.a. „ekki eru
þau skilyrði fyrir hendi sem rétt-
lætt geta breytingu á starfi sókn-

arprestsins“. Í beinu framhaldi af
bréfi biskups voru aðilar innan
sóknarnefndar að senda biskupi
bréf gegn sóknarpresti. Því spyrj-
um við: Hvað er að þegar ekkert
er að? Var ekki einhugur hjá hluta
sóknarnefndar, djákna og presti?
Ef svo var, af hverju skrifuðu þau
biskupi bréf?

Á fundi stuðningsmanna sókn-
arprestsins sem haldinn var 13.
júlí síðastliðinn rakti lögmaður
hans, Sveinn Andri Sveinsson,
málið og sagði meðal annars að
sóknarpresturinn hafi alltaf vilj-
að sættir, samanber svarbréf
Daggar Pálsdóttur hrl. til for-
manns úrskurðarnefndar þjóð-
kirkjunnar 5. nóv. 2004 til sr.
Hans Markúsar, þar sem hún
segir m.a. „Tilefni bréfs þessa
eru þau að í erindi yðar óskið þér
sérstaklega eftir því að nefndin
leiti sátta.“ Sóknarprestur er
ekki að kæra neinn heldur að
leita sátta. Á öllum stigum máls-
ins hefur hann leitað eftir sáttum
og síðast þegar málið var hjá

áfrýjunarnefnd en gagnaðilar
höfnuðu öllum sáttum þar. Það
hafa aldrei verið lagðar fram
sáttatillögur í máli þessu, hvorki
af hendi prófasts né biskups-
stofu.

Fjórmenningarnir, formaður,
varaformaður, djákni og prestur
höfnuðu svo alfarið sáttum hjá
áfrýjunarnefnd. Hvar er við-
snúningurinn á sannleikanum?
Það er líka með ólíkindum að lesa
svo í grein Helga K. Hjálms-
sonar að allan tímann hafi þau,
það er hluti sóknarnefndar, vitað
að aðalsafnaðarfundurinn yrði
ekki haldinn fyrr en eftir til-
færslu sóknarprestsins. 

Er það ekki undarlegt að sókn-
arnefnd viti um tilfærslu sóknar-
prests þegar í mars sl., löngu fyr-
ir úrskurð úrskurðarnefndar og
líka fyrir úrskurð áfrýjunarn-
efndar? Getur verið að tengsl
sóknarnefndar séu meiri við
biskupsstofu þar sem Helgi,
gjaldkeri sóknarnefndar er for-
maður leikmannaráðs þjóðkirkj-

unnar og varaformaður sóknar-
nefndar er í stjórn leikmanna-
skóla þjóðkirkjunnar?

Var þá búið að ákveða niður-
stöður málsins? Ef svo er til
hvers voru þá nefndirnar? 

Einu gleymdi Helgi að svara,
hvað með áminningarnar á fjór-
menningana, af hverju fengu þau
þær? Fengu þau áminningu fyrir
að sóknarprestur legði þau í ein-
elti? NEI! Fengu þau áminningu
fyrir að sóknarprestur og ,,svo-
kallaðir stuðningsmenn sem eru
á villigötum héldu sókninni í gísl-
ingu? NEI! Ef menn fá áminn-
ingu þá er það nokkuð ljóst að
þeir hafa brotið eitthvað af sér.

Dapurt var hve hann talaði
mikið niður til okkar og kallaði
okkur „svokallaða stuðnings-
menn“. Kurteisi kostar ekki neitt! 

Eitt erum við þó sammála
Helga um „þetta er allt ein sorg-
arsaga“.

Höfundar eru sóknarbörn í
Garðasókn.
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Lækkum matarskattinn strax!

HELENA GUÐMUNDSDÓTTIR
ODDNÝ ÞÓRA HELGADÓTTIR
SKRIFA UM DEILURNAR Í GARÐASÓKN

Öfugsnúinn sannleikur í Gar›asókn

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON
ALÞINGISMAÐUR

UMRÆÐAN
MATARSKATTUR

fia› liggur fyrir a› verkal‡›s-
hreyfingin íhugar a› segja upp
kjarasamningum vegna óhóf-
legrar ver›bólgu. Lægra mat-
arver› dregur úr líkum á flví –
um lei› og slík lækkun bætir
hlutfallslega mest kjör fleirra
sem minnst hafa.
Er ekki kominn tími til a›
hugsa nú einu sinni um ræst-
ingarkonuna umfram banka-
stjórann?



Smáauglýsingar
Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 18.08, 

230. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 5.28 13.32 21.33
AKUREYRI 5.03 13.16 21.27

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Kristjana Skúladóttir leikkona
unir sér best í hæginda-
stólnum heima fyrir með 
börnin í fanginu.

„Þar sem lazy boy-stólinn er þar er
uppáhaldstaðurinn og núna er
hann í barnaherberginu en hann
hefur verið mikið notaður og
flakkað um íbúðina,“ segir Krist-
jana Skúladóttir leikkona sem

leikur um þessar mundir í söng-
leiknum Kabarett. Hún er móðir
tveggja barna sem eru að verða
eins og þriggja ára og líf hennar
snýst að mestu leyti um þau.
„Mjög auðvelt er að sofna í stóln-
um ef maður þarf að fá sér dúr,
auk þess sem hægt er að sofa í
honum með óvært barn í fanginu,
og svo les ég fyrir börnin í stóln-
um,“ segir Kristjana. Kostir stóls-
ins eru þó ekki upptaldir því hún

segist sitja í honum og fara yfir
textann sinn og líta í blöðin á með-
an börnin eru að sofna á kvöldin. 

„Ég keypi hann notaðan gegn-
um smáauglýsingar fyrir þremur
árum og hann var í fínu standi og
sér ekki á honum. Ég held reyndar
að þetta sé ekki alvöru lazy boy-
týpa en hann er alveg eins,“ segir
hún og hlær. 

„Um leið og ég sest í hann þá
sest sonur minn í fangið og vill

láta lesa fyrir sig, það er alltaf
þannig,“ segir Kristjana og bætir
við að hún hafi eytt mörgum nótt-
um í stólnum með börnin sofandi á
sér. Ólíkt flestum hægindastólum
af þessari gerð hefur þessi stóll þó
aldrei fengið að vera fyrir framan
sjónvarpið. „Við horfum lítið á
sjónvarp á þessu heimili, og reyn-
um að finna aðrar leiðir til þess að
slaka á.“

kristineva@frettabladid.is

Sefur gjarnan í stólnum tiska@frettabladid.is

Hjartaknúsarinn Mark
Wahlberg fékk svo mikið af
Calvin Klein-nærfötum þegar
hann vann sem fyrirsæta fyrir
fyrirtækið að
hann henti einu
pari á hverjum
degi. Wahlberg
sat fyrir á
risastórum
auglýs-
ingaskilt-
um fyrir
Calvin
Klein á tí-
unda ára-
tugnum
og notaði
fríu nær-
fötin
óspart þar sem hann vissi að
hann fengi alltaf meira.

Ofurfyrirsætan Christy Tur-
lington á von á öðru barni
sínu, samkvæmt tímaritinu US
Weekly. Fyrirsætan deildi
góðu fréttunum með vinum
sínum á góðgerðarsamkomu
fyrir stuttu en hún og maður
hennar Ed Burns eiga fyrir 22
mánaða dóttur sem heitir
Grace.

Fyrirsætan Sophie Dahl er
nýtt andlit nýjustu
línu tískukeðjunnar

Monsoon.
Dahl, sem er
27 ára, fékk
tækifæri til að
sýna nýja vöxt-

inn sinn í
myndatök-
unni en hún

hefur verið
harðlega
gagnrýnd fyrir

að fara úr stærð
16 í stærð 8.
Hún varð fræg
árið 1997 þeg-
ar Isabella

Blow uppgötvaði hana vegna
kvenlegs vaxtar síns. 

Fótboltastjarnan David Beck-
ham er nýjasta skotmark
dýraverndunarsinna. Dýra-
verndunarsinnarnir í hópnum
Viva! eru bálreiðir út í Beck-
ham fyrir að vera í fótbolta-
skóm frá Adidas sem búnir
eru til úr kengúruskinni. Tals-
menn Adidas segja skóna
vera búna til samkvæmt lög-
um og reglum í Ástralíu.
Beckham er svo hræddur við
Viva! hópinn að hann hefur
aukið öryggisgæslu á heimili
sínu í Madríd og Hertford-
shire.

Rapparinn Jay-Z mun leika í
Roc-a-wear auglýsingaher-

ferðinni fyrir
haust og
vetur 2005.
Hiphop-
stjarnan er

einn af
stofn-
endum
Roc-a-
wear-
merkis-
ins
ásamt
Damon
Dash.
Jay-Z
mun
auglýsa
karl- og
kven-
fatalín-

urnar sem verða settar á al-
þjóðlegan markað í næsta
mánuði. Merkið var stofnað
árið 1999 og fjöldamargar
stjörnur hafa auglýst fyrir fyrir-
tækið. Victoria Beckham setti
merkið á markað í Bretlandi
og hannar gallabuxnalínu fyrir
merkið sem hefur vakið mikla
lukku.

Kristjana Skúladóttir situr í stólnum og les fyrir börnin sín tvö.

LIGGUR Í LOFTINU
í tísku

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

KRÍLIN

Mamma, heldurðu
að Jesú hefði hlegið
meira ef hann hefði
verið giftur eins og

þú og pabbi?

Bollar úr Múmíndal 
BLS. 3

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is
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Stóll
Fallegur og litríkur stóll getur lífgað upp á umhverfið. Minna er meira og
því ágætt að leyfa stólnum að njóta sín og ekki hrúga miklu af dóti í
kringum hann eða koma honum fyrir í litlu rými.[ ]

Útsalan í
fullum gangi

Hlíðarsmára 11, Kópavogi s: 565 1504

Opið frá 11-18 virka daga.
Lokað í sumar á laugardögum

Lopapeysur
Stuttar, þröngar

með rennilás

Handprjónasamband Íslands
Skólavörðustíg 19 • sími: 552 1890

www.handknit.is

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

Hleypir lífi í þægindin
Húsgagnahöllin hefur heldur betur stækkað við sig. Þriðja hæðin hefur nú bæst við og er í rým-
inu eitthvað fyrir alla, hvort sem leitað er að hefðbundnum stólum eða spennandi hönnun. 

Húsgagnahöllin, stærsta hús-
gagnaverslun á Íslandi, er nú orð-
in enn stærri. Verslunin bætti við
sig þriðju hæðinni á dögunum og
stendur þar vara við vöru. Ekki er
verið að taka inn nýjar vörulínur
heldur að bæta við úrvalið sem
þegar er fyrir hendi en verslunin
hefur næstum stækkað um helm-
ing við þetta. Með tilkomu nýju
hæðarinnar eru evrópsku línurn-
ar aðskildar frá þeim bandarísku
sem hafa fengið plássið á þriðju
hæð.
Mikið úrval er af öllu enda rýmið

gott. Dýnur af öllum stærðum og
gerðum hafa fengið svæði innst á
hæðinni þar sem viðskiptavinum
gefst tækifæri á að prófa sig
áfram til þess að finna bestu dýn-
una. Hinir sívinsælu og ódauðlegu
La-Z-boy-stólar standa einnig þar
í löngum röðum og allt að því
óteljandi sófauppstillingar eru á
víð og dreif um hæðina.
Meðal nýrra vara á þriðju hæð-
inni er lína frá La-Z-boy þar sem
hönnunin hefur tekið völdin. Ekki
eru allir tilbúnir að setja hina
gríðarþægilegu La-Z-boy-stóla

inn í miðja stofu vegna þess að
þar hafa þægindin oftast verið
tekin fram yfir stílíseringu. Nýja
línan er hönnuð af hinum unga
Tod Oldham og hleypir aldeilis
lífi í þægindi. Oldham sækir fyr-
irmyndir sínar í sjötta áratuginn
og þar eru appelsínugulur, vín-
rauður og brúnn miklir lykillitir.
Formin eru líka spennandi og
óhætt að fullyrða að margir hafi
hug á að fjárfesta í nýjum hlutum
í stofuna, hvort sem það eru stól-
ar, sófar, borð, lampar eða aðrir
fylgihlutir.
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La-Z-boy-stólar standa í
löngum röðum.

Vínrauður La-Z-Boy-stóll úr línu
Todd Oldman. Verð 89.980.Óteljandi sófasett er að finna á nýju hæðinni. 

Svartur og hvítur stóll í stíl sjöunda ára-
tugsins. Verð 79.980 krónur. Flott sófaborð úr sömu línu. Verð 32.980 krónur.
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Sælgætislampar og koddaver
Cul8r opnar nýja vefverslun þar sem meðal annars er hægt að
kaupa Barbapapa-vörur.

Ný íslensk vefsíða með vörur fyrir börn og
heimili opnaði nýverið á slóðinni
www.cul8r.is. Fyrirtækið cul8r hefur ver-
ið til í tæpt ár og hingað til hafa vörurnar
verið seldar í heimasölu en nú verða þær
fáanlegar í gegnum vefverslun síðunnar.
Megináherslan er lögð á börn í vöruvalinu
og er úrval af barnavögnum og barnafatn-
aði, ásamt stólum, borðbúnaði, teppum,
veggmyndum, sælgætislömpum, hillum,
koddaverum og fleira. Cul8r flytur einnig
inn og selur hinar vinsælu Barbapaba-vör-
ur og má meðal annars finna Barbapapa-
ísskáp og brauðrist ásamt öðrum Bar-
bapaba-hlutum bæði til skrauts og gagns.

Á vefsíðunni fæst meðal annars þessi barnastóll fyrir unga-
börn.
Á síðunni má finna þessa Barbapaba brauðrist sem ristar

www.bergis.is
Nánari upplýsingar:

Njótum rökkursins,
kveikjum á 
Broste kertum.

Jón Bergs son ehf
Kletthálsi 15 - Sími: 588 8886

TT i l b o ði l b o ð
Granit garðborð 

þvermál 1,60 mtr. / Beige

KrKr. 59.900. 59.900 ,-,-

Nuddpottar: Softub og Marquis spas
Lok á potta:            SunStar
Garðhús: UnoSider og IPC
Granit:                   Hellur, garðkúlur og garðborð
Bjálkahús:  Kenomee

Skreyttar servíettur
Einfalt band og kryddjurtir geta gerbreytt stemningunni á
veisluborðinu.

Kaffibolli í Múmíndal
SKEMMTILEGIR
MÚMÍNÁLFABOLL-
AR FÁ ITTALA.

Múmínálfarnir
litlu sem rithöf-
undurinn Tove
Janson skapaði
hafa lengi glatt
hjörtu barna um
allan heim. Margir muna eflaust eftir
því að hafa lesið um ævintýri á unga
aldri og ófá börn hafa fallið fyrir þess-
um heillandi verum bæði í bókum og
teiknimyndum. Finnska hönnunarfyrir-
tækið Ittala hannaði þessa skemmti-
legu bolla með myndum af Múmín-
álfunum og vinum þeirra. Bollarnir eru
úr gæðapostulíni og ættu að endast
um aldur og ævi þannig að Múmínálf-
arnir geta glatt unga sem aldna við
matarborðið um ókomin ár. Bollarnir
fást í versluninni Búsáhöld í Kringlunni.

Á vefsíðunni fæst meðal annars þessi barnastóll fyrir ungabörn.

Á síðunni má finna þessa Bar-
bapaba brauðrist sem ristar
hjarta í brauðið.
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Lífgaðu upp á veisluborðið með
því að binda blóm eða laufblöð
utan um samanbrotnar tauserví-
ettur. Hægt er að nota einfalt
band sem fæst í byggingavöru-
verslun og klippa smáar greinar
af trjánum í garðinum. Með
hvítum tauservíettum er fallegt
að nota litaðan borða og blóm.
Einnig er sniðugt að nota þær
kryddjurtir sem notaðar voru við
matargerðina til að skreyta serví-
etturnar og borðið, því oftar en
ekki gefa þær góðan ilm og for-
smekkinn af því sem koma skal.
Hversdagslegar servíettur fá á sig veislubrag

með smá hugmyndaflugi.



Pils
Pils eru mikið í tísku núna og er maður nokkuð viss um að tolla í tískunni
ef maður á í það minnsta eitt pils fyrir haustið. Sixties mínípils og hnésíð
pífupils eru sérstaklega heit við stutta, hneppta jakka. [ ]

Pilgrim

NÝ SENDING

Laugavegi 70
www.hsh.efh.is

Íslensk hönnun

Mikið úrval
af barnahúfum

Hlíðarsmára 11 • Kópavogi • sími 517 6460 • www.belladonna.is

Opið mán-fös 11-18
laugardaga 12-16

Vertu þú sjálf 
– vertu Bella donna

Erum að taka
upp nýjar vörur

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 10
sími 561 1300

Glæsilegt 
úrval 

skartgripa

Útsalan
í fullum gangi 

GULLBRÁ, Nóatún 17 s. 562-4217

Sólgleraugu me› styrkleika

9.900,-a›eins9.900,-

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

Linsutilbo›Linsutilbo›

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

Laugavegi 62
sími 511 6699

www.sjon.is
sjon@sjon.is

Gar›atorgi
sími 511 6696

Augnháralitur og
augnabrúnalitur

TANA Cosmetic

Augnháralitur og augnabrúnalitur sem
fagaðilar nota. Auðveldur í notkun.
Allt sem þarf í einum kassa, þægi-
legra getur það ekki verið.

Nýtt #2

Nýtt #1
Nail repair Pink Pearl

Nýtt #1 Nýtt #2

Flík af flík
Kristína Berman er nýliði í hópi kvenna sem
rekur hönnunarstúdíóið Verksmiðjuna neðst á
Skólavörðustíg.

Í byrjun sumars bættist textílhönnuðurinn Kristína
Berman við hinn fríða hóp kvenna sem rekur hönnun-
arstúdíóið Verksmiðjuna á Skólavörðustíg.

Kristína útskrifaðist frá Listháskóla Íslands árið
2002 og hefur fengist við sitt lítið af hverju síðan. Hún
hefur hannað búninga og leikmyndir fyrir ýmis leik-
hús, stundað jurtalitunarrannsóknir og einnig gerði
Kristína alla búninga fyrir Sögusafnið í Perlunni.

Undirbúningur fyrir fatalínuna sem hún selur núna
í Verksmiðjunni hófst á síðasta ári og framleiðslan er
í örri þróun.

Í sumar hefur línan hennar Kristínar einkennst af
stuttum kjólum og bómullarbolum, hún leitast við að nota náttúruleg
efni eins og bómull og silki og endurvinnsla er henni hugleikin enda
hafa flestar flíkurnar hennar átt sér einhvers konar fyrra líf. Til dæmis
á Kristína það til að rífa niður efni, lita það og prjóna svo úr því aftur
splunkunýja flík. Þessi efnismeðferð verður einmitt stór hluti af haust-
línunni hjá Kristínu sem er í framleiðslu um þessar mundir og verður
komin í verslunina um næstu mánaðamót. Menningarnótt Reykjavíkur
er framundan og ætla þær Verksmiðjustöllur að hafa verslunina opna
til 20.00 um kvöldið og þá verður hægt að fá eðal íslenska hönnun á
gjafverði þar sem allar vörur verða seldar á 50% afslætti.
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Fjólublár kjóll kr. 16.500.
Grænn bolur kr. 4.500 Prjónað pils kr. 25.000 Peach
Bolur kr. 4.500 Rósótt pils kr. 6.500. 

Turkísblár kjóll kr. 19.500.
Appelsínugulur kjóll kr. 19.500.
Grænn kjóll kr. 18.000.

Kristína Berman er
nýjasti meðlimur Verk-
smiðjuhópsins.



Giambattista
Valli er ekki
hræddur við
að nota lag
ofan á lag.

Svartur kjóll sem sýnir svo sann-
arlega línurnar frá Narcisco
Rodriguez.
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Fyrst ber að nefna svarta litinn
lífseiga. Svartur er auðvitað alltaf
í tísku en í haust og vetur verður
hann alls ráðandi. Jafnvel lita-
glöðustu manneskjur munu
skipta gulu, bláu, grænu og bleiku
flíkunum út fyrir eitthvað svart.
Litli svarti kjóllinn er auðvitað
enn þá inni en síðir og millisíðir
svartir kjólar eru ekki síður vin-
sælir. Kápurnar eru efnismiklar
og svartar og flauelið skýtur sér
aðeins inn á ný.

Tískan fer alltaf í hringi og nú
fer ekki á milli mála að 60s tískan
er komin aftur. Blaðamanna-
húfur, röndóttar peysur og flatbo-
tna stígvél eru inn sem og silfur-
litaðir kjólar og glimmerföt.
Twiggí er fyrirmynd allra ungra
stúlkna í haust og vetur og um að
gera að róta í fataskápnum hjá
pabba og mömmu til að finna eitt-
hvað klæðilegt.

Fatahönnuðum um allan heim
finnst ekki heldur leiðinlegt að
klæða mann upp í lag eftir lag eft-
ir lag. Blöðrupils og -buxur og efn-
ismiklir jakkar eru mjög heitir og
gera hönnuðir sitt besta til að
skapa ýkt hlutföll þar sem fólk á að
klæðast miklum klæðum að ofan
og þröngu að neðan – eða öfugt.

Rússneska byltingin er að her-
taka tískuheiminn og Kósakka-
stemningin er í algleymingi.

Kósakkarnir eru dúðaðir í
flott föt og skreyttir nóg
af fallegum fylgihlutum
sem vekja svo sannar-
lega athygli. Smá her-
mannafílíngur ein-
kennir þessa línu og
því meira af loðfeldi,
þeim mun betra.

Kennslukonu-
línan er afar stíl-
hrein og flott og
einkennist af
fallegum blúss-
um og pilsum
og óaðfinnan-
legum drögtum.
Kragarnir eru háir,
skórnir reimaðir og yfirborðið
allt fremur alvarlegt – eins og
kennslukonum bar að vera í
gamla daga. Kjólarnir eru róman-
tískir, skreyttir blúndum og
pífum.

Vestrið fær smá hluta af tísku-
sviðsljósinu í ár og virðast hönn-
uðir hafa endurvakið hið villta
vestur á gresjunum. Hermanna-
jakkinn kemur þar sterkur inn
sem og leður, efnismikil pils og
kögur af ýmsu tagi. Lítið er um
buxur í þessari línu heldur pils og
jakki eða fallegur kjóll sem
kemur í staðinn.

lilja@frettabladid.is

Kósakkar og 
kennslukonur
Haust- og vetrarvörurnar fylla nú allar hillur og herðatré
tískuverslana en hægt er að skipta tískunni í sex línur
sem eru allar afskaplega heillandi og hver annarri ólík-
ari.

Lifandi pils og skemmtileg púff-
blússa frá Diane Von Furstenberg.

Rússnesk bóndakona frá Miu
Miu.

Allt svart frá Gucci.

Blöðrupilsin virðast aldrei ætla
að deyja – að minnsta kosti
ekki hjá Christian Dior.

Hermanna-
jakkinn er
flottur í vestr-
inu með
fallegu pilsi
frá Peter
Som.

Skemmtilegt 60s dress frá
Christian Dior. 

Útsalan enn í 
fullum gangi
Mikil verðlækkun

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

Nýjar
Vörur

HAUST
2005

BLACKY DRESS
BERLIN

Laugavegur 58 • 101 Reykjavík • S: 551-4884Ralph Lauren kann á kennslu-
konurnar.

Geggjaður Kósakka klæðnaður
frá Anna Sui sem er toppaður
með Rússahúfu.

Stella McCartney kann á 60s
stemninguna.



Vaxborin bómullar-
kápa. Versluninn Stíll,

11.100 kr. 
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Rigningin er góð
Það er bráðnauðsynlegt að eiga fallega regnkápu.
Kvenlegar regnkápur fást nú í öllum stærðum og gerð-
um og andi sjöunda áratugarins svífur yfir vötnum.

Maður þarf ekki að vera púkó þótt maður klæði sig eftir
veðri. Nú þegar haustið er handan við hornið með alla sína
rigningardaga er ekki vitlaust að fjárfesta í fallegri flík
sem heldur manni þurrum. Regnkápur eru nú farnar að
sjást aftur í tískuverslunum landsins og víða má finna virkilega smart
kápur. Kápur sem eru jafnvel svo fallegar að full ástæða til þess að nota
þær líka á sólskinsdögum. Sumarútsölunum fer fljótlega að ljúka en
enn má finna skemmtilegar og sumarlegar regnkápur á góðu verði.
Þegar haustvörurnar fara að streyma í búðirnar af fullum krafti er líka
von á enn fleiri regnkápum. Svo er um að gera að kaupa sér falleg stíg-
vél í stíl við kápurnar og þá er maður fær í flestan sjó.

Litrík ítölsk
skólaföt

Buxur frá 2450.- kr
Bolir frá 1190.- kr
Peysur frá 1995.- kr

Laugarvegi 53  s:552 3737

50% afsláttur 
af útsöluslá 

og skóm
( + stærðir )

Tískuvöruverslun
Glæsibæ

Sími 588 4848

Gallabuxur og pils

Frábær sending komin í hús

ÚTSÖLUNNI lýkur á 
laugardag

-allra síðustu dagar til að gera góð kaup

Náttföt fyrir
haustið!

Ný sending

Gleraugnaverslunin
SjónarhÓll

stærri verslun
meira úrval

frábær tilboð

Reykjavíkurvegi 22, Hafnarfirði S.565-5970

w w w . s j o n a r h o l l . i s

TBY bolur
fylgir frítt 

með 
hverjum
keyptum 

gallabuxum

Buxur 5990.-

Vorum að fá nýja sendingu af
dömu og herra gallabuxum

LAUGAVEGI 72 S: 551 1100

Regnkápa frá Mari-
mekko 19.900.
Hattur 4.900 kr.

Regnkápa frá Marimekko 19.900 kr.

Skemmtileg regnkápa
frá 66˚ norður, 7.990 kr.

Svört og kvenleg kápa úr versluninni Stíl 
á Laugavegi, 14.500 kr.

Rauð kápa úr Spútnik, 7.900 kr.
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Þeir sem ganga með gleraugu
kannast flestir við það að fá leið
á gleraugunum sínum eða finn-
ast þeir þurfa að eiga nokkur til
skiptanna og flestir leitast við að
kaupa einföld og látlaus gler-
augu svo þau gangi örugglega
við öll fötin í fataskápnum.
Franski sjóntækjafræðingurinn
Patricia Charmoille tókst á við
þetta vandamál með því að

hanna nýja tegund af gleraugum.
Í grunninn eru þau einföld og lát-
laus en hægt er að poppa þau upp
með því að setja á þau litríkar
klemmur sem smellt er utan um
umgjörðina og á einu andartaki
er búið að gerbreyta útlitinu. Úr-
valið af klemmum er mikið og
reglulega koma nýir litir og
form. Gleraugun sem hún hann-
aði heita Zenka og hafa unnið til

virtra hönnunarverðlauna og
vakið mikla eftirtekt. Á vefsíð-
unni www.zenka.fr er hægt að
skoða þessi gleraugu enn frekar
en hérlendis fást þau hjá Optic
Reykjavík í Hamrahlíð 17.
Grunnumgjörð ásamt einni
klemmu kostar 23.900 en auka-
klemmur eru í kringum 3.900 kr.
stykkið.

Í París samanstendur fataskápurinn minn af einum góðum jakkaföt-
um frá YSL, öðrum frjálslegri frá H&M, nokkrum stökum jökkum
og buxum (það verður að segjast eins og er að ég er ekki mikið fyr-
ir jakkaföt). Svo eru það gallabuxur og bolir í öllum litum og gerð-
um. Fyrir sumarið nokkrar kvartbuxur, stuttbuxur og hlýrabolir,
auk buxna úr hör. Í Suður-Frakklandi væri þessi fataskápur allt ann-
ar þar sem stór hluti hans væri helgaður sumrinu, meira af hör,
jakkaföt úr hör, skyrtur og buxur. Og sandalar, bæði fallegir
kvöldsandalar og svo sportlegir svo hægt sé að fara á hjóli eða
vespu á ströndina eða ganga á klettóttum ströndum. Sandalar með
böndum í kross og aðrir með bandi milli stóru tánna og hinna, tong
eins og við köllum þá hér. 

Í verslunum suðurfrá er tískan alls ekki sú sama og hér í París.
Auðvitað bjóða tískuhúsin upp á sömu tískulínur og annars staðar en
innkaupin eru ekki þau sömu, innkaupastjórar velja léttari og sum-
arlegri vörur fyrir tískuhúsin syðra enda annað ekki hægt, fötin
myndu einfaldlega ekki seljast væru þau ekki í takt við sumarhit-
ann. Það er eðlilegt í loftslagi þar sem hitinn nálgast oftar en ekki
þrjátíu gráður og vetur stendur ekki yfir nema nokkra mánuði. Sá
vetur er ólíkur gráum og rökum vetrinum í höfuðborginni, hvað þá
gaddi og stórhríð á Íslandi. Það nægir að rölta um verslunarhverfi
Marseille eða Nice til að sjá hvað líf fólks er ólíkt sem skilar sér í
klæðaburði þó búðirnar milli borga séu ólíkar eftir því hvort íbúarn-
ir eru efnaðir eða ekki. Íbúar Nice, Cannes og Monte-Carlo í Mónakó
eru miklu efnaðri en íbúar Marseille og Montpellier, svo dæmi séu
tekin, og draga að sér ríkari ferðamenn. Þess vegna eru miklu fleiri
lúxusbúðir í þessum borgum en hinum fátækari. Í kvenfataverslun-
um eru aðeins hlýrakjólar og toppar úr léttum efnum, varla lokaða
skó að sjá, aðeins sandala í öllum formum og gerðum, úr leðri eða
jafnvel gúmmíi með brasilíska fánanum eins og er aðaltískan í sum-
ar, eða með svarowski-steinum fyrir hanastélsboð á kvöldin.

Stíll karlmanna er sömuleiðis ansi ólíkur því sem gerist hér í Par-
ís. Ekki aðeins eru það efnin sem eru ólík heldur eru litirnir miklu
sterkari, líkt og gerist með húsin í suðri, meira af gulu, gulrauðu,
bleiku og jafnvel rauðu. Karlmenn í suðri bera sömuleiðis miklu
meira af skartpripum, hringjum, hálsmenum og armböndum, miðað
við það sem gerist í norðri. „Latinlovers“ í suðri hafa ekki of miklar
áhyggjur af karlmennskuímyndinni og eru jafnvel óhræddari en
tískupinnar höfuðborgarinnar við að klæða sig með áberandi hætti.

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Í sól og sumaryl

Margra manna maki
Frönsku Zenka-gleraugun eru skemmtileg nýjung sem gerir fólki kleift að breyta um útlit eins
og hendi sé veifað og eitt par af gleraugum getur nýst sem mörg.
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» PUNKTUR

Í grunninn
eru gleraugun
einföld og lát-
laus.

Zenka-gleraugun samanstanda af einni grunntýpu og klemmum
sem hægt er að smella á þau til að breyta útlitinu.

Hérna hefur græn klemma verið sett á
umgjörðina.

Hérna hefur appelsínugulum lit verið bætt
á gleraugnaumgjörðina.



[ 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

Alfa Romeo 156 Nýskr. 11/1998,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, blár. Ekinn 79
þ. Verð 790.000 VV-710 B & L. S. 575
1230.

Audi A6 Nýskr. 02/2002, 3000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár. Ekinn 74 þ.
Verð 3.480.000 NS-216 B & L. S. 575
1230.

BMW 318I Nýskr. 10/2003, 2000cc, 4
dyra, sjálfskiptur, svartur. Ekinn 24 þ.
Verð 2.890.000 MH-620 B & L. S. 575
1230.

BMW 320I Nýskr. 05/2005, 2000cc, 4
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár. Ekinn 5 þ.
Verð 3.880.000 YA-951 B & L. S. 575
1230.

BMW 525I Nýskr. 04/2002, 2500cc, 4
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár. Ekinn 37 þ.
Verð 2.890.000 YB-542 B & L. S. 575
1230.

Citroen Xsara Picasso Nýskr. 05/2002,
1700cc, 5 dyra, fimmgíra, gulur. Ekinn
95 þ. Verð 1.140.000 MJ-422 B & L. S.
575 1230.

Deawoo Lanos. Nýskr. 02/2001,
1500cc, 4 dyra, beinskiptur, blár. Ekinn
61 þ. Verð 540.000 OJ-329 B & L. S. 575
1230.

Daewoo Leganza. Nýskr. 02/1999,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn.
Ekinn 157 þ. Verð 650.000 YO-520 B &
L. S. 575 1230.

Daewoo Matiz. Nýskr. 10/2000, 800cc,
5 dyra, fimmgíra, gulur. Ekinn 80 þ.
Verð 490.000 YP-798 B & L. S. 575
1230.

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

Ford Focus. Nýskr. 04/2001, 0cc, 5 dyra,
sjálfskiptur, grár. Ekinn 53 þ. Verð
1.090.000 KM-753 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Accent. Nýskr. 07/1999,
1500cc, 3 dyra, sjálfskiptur, dökkblár.
Ekinn 80 þ. Verð 490.000 VR-416 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Accent. Nýskr. 06/2001,
1300cc, 5 dyra, fimmgíra, blár. Ekinn 70
þ. Verð 630.000 RJ-667 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent. Nýskr. 06/2001,
1300cc, 5 dyra, fimmgíra, grænn. Ekinn
99 þ. Verð 570.000 UE-216 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Galloper nýskr. 07/1999,
2500cc, 5 dyra, fimmgíra, blár, ekinn 90
þ. Verð 1.090.000 TI-009 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Galloper nýskr. 01/2000,
2500cc 5 dyra, fimmgíra, grár, ekinn
123 þ. Verð 1.090.000 PL-910 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Getz nýskr. 05/2003, 1300cc 2
dyra, beinskiptur, blár, ekinn 22 þ. Verð
980.000 SG-051 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Starex nýskr. 04/1999,
2500cc, 5 dyra, fimmgíra, grænn / grár,
ekinn 143 þ. Verð 1.230.000 TP-813 B
& L. S. 575 1230.

Hyundia Terracan nýskr. 07/2004,
2900cc, 5 dyra, fimmgíra, hvítur / grár,
ekinn 18 þ. Verð 3.520.000 UH-101 B &
L. S. 575 1230.

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

Land Rover Range Rover nýskr.
03/1998, 4600cc, 5 dyra, sjálfskiptur,
dökkgrænn, ekinn 102 þ. Verð
2.450.000 YY-519 B & L. S. 575 1230.

Nissan Almera nýskr. 10/2002, 1800cc,
5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn 35 þ.
Verð 1.160.000 NK-096 B & L. S. 575
1230.

Nissan Primera nýskr. 09/1994,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, rauður. Ek-
inn 165 þ. Verð 320.000 TV-516 B & L.
S. 575 1230.

Opel Astra nýskr. 12/2001, 1200cc, 4
dyra, fimmgíra. Ekinn 64 þ. Verð
980.000 NS-358 B & L. S. 575 1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc, 5
dyra, fimmgíra, blár. Ekinn 51 þ. Verð
1.140.000 LS-841 B & L. S. 575 1230.

Renault Clio nýskr. 07/2003, 1100cc, 5
dyra, fimmgíra, hvítur. Ekinn 50 þ. Verð
1.140.000 SN-995 B & L. S. 575 1230.

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

Renault Express nýskr. 10/1997,
1400cc, 4 dyra, fimmgíra, rauður. Ekinn
72 þ. Verð 390.000 OD-406 B & L. S.
575 1230.

Renault Kangoo nýskr. 03/2003,
1400cc, 5 dyra, fimmgíra, ljósgrár. Ekinn
45 þ. Verð 1.190.000 PL-222 B & L. S.
575 1230.

Renault Master nýskr. 10/2000,
2500cc, 6 dyra, beinskiptur, hvítur. Ek-
inn 150 þ. Verð 1.190.000 ON-058 B &
L. S. 575 1230.

Renault Megane nýskr. 10/2000,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, grænn. Ek-
inn 91 þ. Verð 960.000 VF-036 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 06/2002,
1400cc 5 dyra, fimmgíra, grænn. Ekinn
46 þ. Verð 1.130.000 GO-289 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane nýskr. 12/2001,
1600cc 5 dyra, sjálfskiptur, dökkrauður.
Ekinn 55 þ. Verð 1.060.000 YP-728 B &
L. S. 575 1230.

Renault Scenic nýskr. 02/2003, 2000cc,
5 dyra, fimmgíra, ljósgrár. Ekinn 66 þ.
Verð 1.740.000 VA-125 B & L. S. 575
1230.

Renault Twinga nýskr. 09/1998, 1100cc
2 dyra, hálf-sjálfskiptur, fjólublár. Ekinn
102 þ. Verð 380.000 UF-355 B & L. S.
575 1230.

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

Toyota Rav4 nýskr. 07/1998, 2000cc 5
dyra, Fimmgíra, Dökkgrænn, Ekinn 119
þ. Verð 980.000 TG-656 B & L. S. 575
1230.

TOYOTA RAV4 nýskr. 05/1998, 2000cc 5
dyra, 5 gíra, dökkgrænn, ek. 90 þús.
Verð. 1.050.000 kr. PH-771, B & L. S.
575 1230.

TOYOTA YARIS, nýskr. 07/2000, 1300cc
5 dyra, beinskiptur, grænn, ek. 132 þús.
Verð 590.000 kr. UP-629, B & L. S. 575
1230.

VOLKSWAGEN GOLF, nýskr. 06/1998,
1600cc 5 dyra, 5 gíra, dökkblár, ek. 117
þús. Verð 730.000 kr. TK-025, B & L. S.
575 1230.

VOLKSWAGEN PASSAT, nýskr. 05/1997,
1800cc 4 dyra, sjálfskiptur, grænn, ek.
78 þús. Verð 880.000 kr. UD-961, B & L.
S. 575 1230.

VOLKSWAGEN POLO, nýskr. 11/1999,
1400cc 3 dyra, 5 gíra, hvítur, ek. 114
þús. Verð 490.000. OD-610, B & L. S.
575 1230.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER. Nýskr.
03/1999, 2500cc 6 dyra, 5 gíra, rauður,
ek. 131 þús. Verð 880.000 kr. NZ-522, B
& L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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MMC Pajero 2,5 TDI 3/95 ek. 165.000
toppbíll. Verð 1.119.000.- Upplýsingar á
Bílasölunni Bílás Akranesi. S. 431 2622.
bilas.is

Isuzu Trooper TDI 3/00 ssk. ek. 145,000
einn eigandi. Verð 1,790,000. Upplýs-
ingar á Bílasölunni Bílás Akranesi. S.
431 2622. bilas.is

Nissan Patrol TD 1992 ek. 274,000.
Snyrtilegur bíll. Verð 750,000. Upplýs-
ingar á Bílasölunni Bílás Akranesi. S.
431 2622. bilas.is

Renault Laguna II 7/’02 1,6, 5gíra, ek.
53,000. Verð 1,390,000. Upplýsingar á
Bílasölunni Bílás Akranesi. S. 431 2622.
bilas.is

Renault Laguna 11/98 1,6, 5gíra, ek.
181,000. Verð 490,000. Tilboð
360,000. Upplýsingar á Bílasölunni
Bílás Akranesi S. 431 2622. bilas.is

Subaru Impreza 2,0 Wagon, 3/99, ek.
52,000. Verð 870,000. Upplýsingar á
Bílasölunni Bílás Akranesi. S. 431 2622.
bilas.is

Hyundai Getz 1,3 GLS. 1/’03, ek.
35,000. Verð 1,030,000. Upplýsingar á
Bílasölunni Bílás Akranesi. S. 431 2622.
bilas.is

VW Golf Comfortline 11/’00, 1,4 5gíra,
ek. 63,000., einn eigandi. Verð 970,000.
Upplýsingar á Bílasölunni Bílás Akra-
nesi. S. 431 2622. bilas.is

Honda CRV 10/02 ssk., ek. 41,000.
Verð 2,300,000. Upplýsingar á Bílasöl-
unni Bílás Akranesi. S. 431 2622.
bilas.is

Bílasalan Bílás
Þjóðbraut 1, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilasolur.is/bilas/

Toyota Avensis STW 1.8 VVTI 12/2000
ek. 73 þ. km. Álfelgur, filmur. Verð
1.190.000. Upplýsingar í síma 533
2100 / 866 5354.

Renault 19 RN árg. 1996 ek. 97 þús. sv-
artur, 5 dyra, bsk. sk. ‘06. Verð 250 þús!
Upplýsingar í síma 533 2100 / 866
5354.

Ford Escort 1600 CLX árg. 12/98 ek. 98
þús. grænn, 5 dyra, bsk., sk. ‘06. Verð
390 þús. Upplýsingar í síma 533 2100 /
866 5354.

Nissan Micra 1300 árg. ‘01 ek. 89 þús.,
rauður, 3 dyra, bsk., sk. ‘06. Verð 490
þús. Upplýsingar í síma 533 2100 / 866
5354.

Jeep Cherokee árg. ‘91 ek. 355 þús., sv-
artur, 5 dyra, ssk., sk. ‘06. Verð 290 þús.
Upplýsingar í síma 533 2100 / 866
5354.

Toyota Carina GLI 2,0 WG árg. ‘96 ek.
210 þús., blásans, 5 dyra, ssk. sk. ‘06.
Verð 390 þús. Upplýsingar í síma 533
2100 / 866 5354.

Toyota Avensis WG árg. ‘98 ek. 122
þús., rauður, 5 dyra, bsk., sk. ‘06. Verð
790 þús. TILBOÐ 690 þús. Upplýsingar
í síma 533 2100 / 866 5354.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Til sölu Scania R164 580 hö, árg. 2000,
6x4 dráttarbíll með topline svefnhúsi.
Ekinn 450 þús. km. Vökvakerfi fyrir
sturtuvagn. Aflmikill dráttarbíll tilbúinn í
vinnu. Verð kr. 4,9 milljónir án vsk. Upp-
lýsingar í síma 515 7000 Brimborg eða
í síma 893 4435.

Til sölu CASE 788 Hjólagrafa, árg. 2000,
6.900 vinnustundir. Tvöföld bóma,
dekk einföld, fleyglagnir, lögn fyrir tilt
með skiptir upp á dipper og 2x lögn
niður. Hægt að stjórna öllum aðgerðum
úr stjórnstöngum (tönn löppum afturá-
bak / áfram ofl). Vélin er vel útbúin og
í góðu standi. Hraðtengi frá miller, Skó-
fla 120cm 820l. Verð kr. 4,2 milljónir án
vsk. Upplýsingar í síma 515 7000 Brim-
borg eða í síma 893 4435.

Til sölu CASE CX210 Beltagrafa, árg.
2003, 1.200 vinnustundir, 800 mm
spyrnur, hraðtengi, fleyglagnir, vel útbú-
inn vél í topp standi. Verð kr. 7,1 millj-
ónir án vsk. Upplýsingar í síma 515
7000 Brimborg eða í síma 893 4435.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Subaru Legacy W/G GL 4WD. 10/00,
ek. 85 þús. km, ssk. Lítið ekinn og lag-
legur bíll. Verð 1.250.000 kr.

VW Golf Highline 1.6. 02/04, ek. 25
þús. km. Bsk, topplúga, álfelgur, sumar-
og vetrardekk. Verð 1.690.000 kr.

Nissan Almera H/B. 11/98, ek. 125 þús.
km, bsk. Verð 440.000 kr.

VW Passat S/D 1.6 Basic Line. 06/97,
ek. 121 þús. km, bsk. Verð 720.000 kr.

Hyundai Starex Van 4WD. 06/00, ek.
133 þús. km, 7 sæta, disel, bsk. Verð
1.300.000 kr.

Toyota Land Cruiser 90 GX. 01/99, ek.
150 þús. km, ssk, disel, 38” breyttur,
kastarar ofl. Verð 2.950.000 kr

Toyota Rav 4 4WD. 07/03, ek. 60 þús.
km. Bsk, 150 hö. Verð 2.050.000 kr.

Toyota Corolla STW Terra 4WD 1.8.
10/99, ek 72 þús. km, bsk, spoiler,
dráttarkúla. Flott eintak. Verð 930.000
kr.

Toyota Corolla S/D. 06/03, ek. 67 þús.
km, bsk. Verð 1.290.000 kr.

Suzuki Grand Vitara 2.0. 11/98, ek. 110
þús. km. Bsk, dráttarkúla. Verð 990.000
kr.

Chevrolet Blazer S-10. 10/02 (2000
árg), ek. 96 þús. km, ssk. Verð
1.890.000 kr.

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18, laugar-

daga 13-16.

Toyota Yaris Terra nýskr. 06/00 ek. 112
þ.km., hvítur, ABS, rafmagn í rúðum og
speglum, sumardekk o.fl. Verð
720.000.- Bílasölusvæðið við Klettháls
er algjör nýjung á Íslandi sem alltaf hef-
ur vantað, skoðaðu mörg hundruð
bíla... sjáumst!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Subaru Forester árg. ‘98, ekinn 80 þús.
km., sjálfskiptur, 2,0L, fjarstýrðar sam-
læsingar o.fl., sk.’06, verð 790.000,-
100% lánað. S. 821 6292.

MM L-200 Double-cab diesel árg.
8/2003, 5 manna, ekinn 130 þús. km.,
sk. ‘06. Verð 1.890.000,- 100% lánað. S.
821 6292.

Toyota Tacoma extra-cab árg.’96, 6 cyl-
indra, beinskiptur, ný 35” dekk, loftlæs-
ing o.fl. Ekinn 160 þús. km., sk. ‘06.
Verð 1.050.000, 100% lánað. S. 821
6292.

Musso GL diesel turbo árgerð 1999,
beinskiptur, 33” hækkun, ekinn 140
þús. km., einn eigandi, þjónustubók,
sk.’06, 100% lánað. Verð 1.590.000,- S.
821 6292.

Mercedes Bens Sprinter árg. 2003,
diesel, 7 manna, ekinn 15 þús.km. Verð
2.650.000,-með vsk. S. 821 6292

BMW 320 TOURING DIESEL. Árgerð
2001. Ekinn 89 þ.km.
Verð kr. 2290.000.

CHRYSLER TOWN & COUNTRY LXI. Árg-
erð 2003. Ekinn 130 þ.km.
Verð kr. 3490.000

M.BENZ E 230 ELEGANCE. Árgerð 1996.
Ekinn 190 þ.km. Verð kr. 1340.000.

VOLVO S 40 T4. Árgerð 1999. Ekinn 160
þ.km. Verð kr. 1050.000.

AUDI ALLROAD 2,7 TT AWD. Árgerð
2004. Ekinn 22 þ.mílur. 
Verð kr. 5950.000.

BMW X3. Árgerð 2004. Ekinn 38 þ.km.
Verð kr. 4950.000.

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4,7. Ár-
gerð 2002. Ekinn 94 þ.km. 
Verð kr. 2780.000

LEXUS RX 300. Árgerð 2003. Ekinn 43
þ.km. Verð kr. 4450.000

M.BENZ ML 320. Árgerð 2002. Ekinn 132
þ.km. Verð kr. 3890.000.

PEUGEOT 807. Árgerð 2004. Ekinn 21
þ.km. Verð kr. 2950.000.

RENAULT LAGUNA. Árgerð 1998. Ekinn
91 þ.km. Verð kr. 590.000

SUBARU LEGACY GL 2000. Árgerð 1997.
Ekinn 105 þ.km. Verð kr. 790.000. 

TOYOTA LANDCR 90 VX BENSÍN. Árgerð
2002. Ekinn 71 þ.km.
Verð kr. 2950.000.

FORD EXPLORER XLT 7 MANNA. Árgerð
2004. Ekinn 29 þ.km.
Verð kr. 3450.000

FIAT MAREA WEEKEND. Árgerð 2000.
Ekinn 119 þ.km.Verð kr. 550.000.

FORD ESCAPE XLT. Árgerð 2005. Ekinn
30 þ.km. Verð kr. 2980.000.

M.BENZ E 500 SPORT. Árgerð 2003.
Ekinn 50 þ.km. Verð kr. 6890.000

DODGE GRAND CARAVAN. Árgerð
2005. Ekinn 25 þ.km.Verð kr.
2980.000
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Peugot Boxer skráður 6/01. diesel, 6
manna, 4 dyra, með álpalli, ekinn 80
þús. km., ný vetrardekk, sk.’06, 100%
lánað. Verð 1.650.000,- með vsk. S. 821
6292.

MM Galant 2,4 sjálfskiptur árgerð ‘96,
ekinn 135 þús. km., álfelgur, ný dekk,
sk. ‘06. Verð 580.000,- 100% lánað. S.
821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Bens 430 Avantgarde ‘98, ekinn 120
þús. Ný innfluttur, bíll með öllu. Viðmið-
unarverð 2.950 þús. Stgr. verð 2.350
þús. S. 691 9610.

Bílaleit okkar ber árangur! Leitaðu að
draumabílnum með Bílaleit þjónustu Is-
landus.com. Nýjir og nýlegir fólksbílar,
jeppar og pallbílar. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu Bíla-
Búð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð og
100% bílalán. Þú finnur bestu og örugg-
ustu bílakaupin á www.islandus.com

Renault Megane Scenic árg. 2001, ek-
inn 58 þús. Mjög gott eintak. Uppl. í s.
693 9388 & 659 5516.

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

Opel Corsa Sving, 1400 vél, ssk, ek. 147
þús. Bíll í góðu standi. Ásett verð 390
þús, fæst á 220 þús. Sími 691 9610.

Til sölu Ford F-350 Lariat 4x4 árg 1999
ek. 80 þús., leður, dísel, einn með öllu
verð aðeins 2.150 þús. m/vsk. Uppl. í s.
892 1116 & 892 5005.

Til sölu Ford Excursion LTD .árg 2001
ek. 102 þús., 8 manna, eins og nýr leð-
ur, dísel, verð 3990 þ. Uppl. í s. 892
1116 & 892 5005.

Til sölu Cadillac Escalade árg 2002 ek-
inn 33þ, 7 manna, leður einn með öllu
20” felgur+ aukafelgur uppl í s 892
1116 og 892 5005

Til sölu M Benz Ml 55 AMG árg 2001
ekinn aðeins 28þ, em öllum aukahlut-
um verð aðeins 4.900þ uppl í s 892
1116 og 892 5005

M Benz C320 árg 2004 , ekinn 10þ ,
hlaðin aukabúnaði ,bíll fyrir vandláta
verð 4.400þ uppl í s 892 1116 og 892
5005

M Benz E320 ár 12/03 ,ekinn 9þ Leður,
glerlúga, vel útbúinn Verð aðeins 5.300
þ. Uppl í s. 892 1116 og 892 5005

Stuttur Landcruiser ‘87 módel dísel,
breyttur fyrir 36”. Tilboð óskast. S. 895
9286.

Tíl Sölu Suzukui Vitara ‘94 árg. Breyttur
á 33 tommu. Tilboð 160 þ. Uppl. í s.
867 3789 & 867 6637.

Til sölu vel með farin Honda Civic árg.
1994, ek. 130 þús. km. Verð 250 þús.
Uppl. gefur Jón í s. 893 5788.

Subaru Legasy station 1800 ssk 1990
ek 203 þús fæst á 70 þús 6914441

Ruglverð!!!
Fiat Brava ‘98, ekinn 119 þ. Skoðaður
‘06, listaverð 400 þ. Tilboð 220 þ. S.
659 9696.

Nissan Micra 1300 ‘97, ek. 127 þús. til
sölu. Frábær skólabíll. Verð 180 þús.
Vetrardekk fylgja. Uppl. í s. 898 1015.

Mazda 323 árg. 95, ekinn 171þ., sk. 06,
1600cc, sjálfsskiptur. Gott eintak. Verð
200þ. stgr. Uppl. í síma 840-4331

VW Polo ‘97, ek. 164 þús., sk. ‘06 án at-
hugasemda. Í góðu formi, fínn í skól-
ann. Verð 200 þús. stgr. Uppl. í s. 661
9480.

Hyundai Coupe turbó ‘93, tjónaður á
30 þ. Primera ‘92, dísel á 30 þ. S. 896
8568.

Útsala útsala !! Nissan Sunny ‘92 ssk., v.
85 þ. Nissan Primera ‘93 ssk., v. 110 þ.
Báðir heilir og nýsk. S. 662 8356.

VW Golf árg. ‘95, ekinn aðeins 115 þús.,
skoðaður ‘06. Toppbíll. Tilboð 180 þús.
Uppl. í s. 659 9696

Megatilboð!
Daewoo Lanos SX árg. ‘99, 5dyra, topp-
lúga, álfelgur og fleira. Flottur bíll. Ásett
verð 450 þús. Tilboð 250 þús. stgr.
Uppl. í s. 691 9374.

Skoda Fel. ‘94, nýsk. ‘06. CD, sumar-
dekk og ný negld vetrardekk fylgja. Ek.
aðeins 80 þús. km. Góður bíll. Stgr. 100
þús. Uppl. í s. 849 1122.

Tilboð Tilboð
Opel Astra station 6/’96 ek. 139 þ. 5
gíra. Ásett verð 340 þús. Fæst á 180 þ.
stgr. S. 899 3939.

Niz. Micra árg. 99, ek: 98,3 þús, s/v
dekk. Góður og sparneytinn bíll.V. 470
þús. S: 699 2868

Hyundai Elantra station 1998 ek 112
ssk ásett verð á bgs.is 500 þús fæst á
290 þús stgr 6914441

Opel Astra station ‘97 til sölu ekinn 115
þús. Verð 300 þús. stgr. Uppl. í síma
898 0271 eftir kl. 17.

Toyota Corolla ‘96 ek. 158 þ. Hvítur, 15”
álf. 205*50 upplýsingar í s. 891 9859.

Honda Civic VTEC 1500 sl. ‘98, ekinn
122 þús. Álfelgur, CD, magnari. Nýskoð-
aður. Verð 690 þús. Sími 897 9962 eft-
ir 5 á daginn.

Ford Mondeo 1,8 Trend árg. 2001, ek-
inn 75 þús., lúga, kastarar, r/ö, loftkæl-
ing, ABS, litað gler, góður fjölskyldubíll,
ásett verð 1.230 þús, tilboð 990 þús.
Ath. öll skipti. S. 661 6000.

Til sölu vel með farinn sparibaukur, til-
valinn í skólann. Yaris árg. 11/’99, ek.
73 þ., bsk., ný nagladekk á felgum fylg-
ja. V. 630 þ. S. 899 8459.

Opel Astra árg. ‘00, ek. 59 þ. km, 1600
vél, ssk. Bónusverð 760 þ. S. 862 8618,
Maggi.

Opel Astra ‘02, sparneytinn, ek. 59 þ.
Glæsilegt eintak. Verð aðeins 990 þ. S.
823 4945.

Econliner Club wagon’97 ek. 156 þús.
km., V8 Triton, 12 sæta, úrvals bíll, flutt-
ur inn af umboði. Verð 890.000 kr.
Ccmbicamp tjaldvagn 50.000 kr uppl.í
s. 892 4847 & 862 1420.

Honda Civic 1600VTI 160hö,
ek.127þús,ný tímareim,bíll í topp-
standi.uppl. í s.8686950

Tilboð 890 þús Opel zafira 1800 com-
fort 5 gíra 8/2000 ek 112 þús 7 manna
ásett verð 1140 tilboð 890 b.lán 770
þús 19 á mán 6914441

Toyota Corolla 1300 7/1999 ek 111 þús
5 dyra 5 gíra ásett verð 690 tilboð 490
6924

BMW 318i árg. ‘97 sportinnrétting,
spoiler, low profile, JBL hátalarakerfi.
Ekinn 168 þús. Listaverð 850 þús. Til-
boð 780 þús. S. 823 5227.

Toyota Corolla árg. ‘98 sjálfsk., ekinn
111 þús. km. Vel með farinn. Upplýsing-
ar í s. 552 2003 & 867 0647.

Dodge Durango árg. ‘99. Ekinn ca 145
þús. Leðursæti, 7 manna. Flott eintak.
Verð 1.290 þús. stgr. Sími 821 0041.

BMW M5 11/’99 ek. 90 þ. km. Mjög
gott eintak. Verð 4.490 þús. Uppl. í síma
821 6368.

Flottur fyrir veturinn
Fjórhjóladrifinn Jagúar x-type, 2,5 árg.
2002, ssk., með öllu. Verð 2.650 þús.
Uppl. í s. 421 4888 & 869 0996.

Bmw 530 dísel 2002 ek 159 þús km
einn með öllu ásett 3790 b.lán 2280
skoða öll skipti 6914441

Óska eftir bíl á 50-150 þús. stgr. T.d.
Daihatsu Ferosa. Sími 661 2099.

Óska eftir Saab 9000 frá árg. ‘90-’94,
heillegum með bilaðri vél eða skipt-
ingu. S. 434 1430 & 434 1429.

Jeppaeigendur,
Drullutjakkar, loftdælur 250 PSI, start-
tæki “powerpack” tilvalið að hafa í
jeppanum, bæði sumar og vetur Véla-
borg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Til sölu Land Rover Discovery árg. ‘99
5cyl. disel, ekinn 104 þús. Sumar og
vetrardekk á álfelgum. Ástandskoðaður.
Gott eintak. S. 663 7648 & 896 0677.

Splúnkunýjir frá kr. 3.390.000 Næstum
nýjir 2005 árgerð frá kr. 2.800.000!
Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi
ársins 2005! Eigum flesta liti á lager og
bjóðum lægsta verðið á nýjum bílum.
Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði eða
kjarakaup í stærstu BílaBúð landsins.
Allt að 5 ára ábyrgð og 100% bílalán.
Þú finnur bestu bílakaupin á www.is-
landus.com www.islandus.com

Til sölu Toyota Landcruiser GX90 árg.
2003, dísel, sjálfskiptur, ek. 46 þús. Nýja
boddýið. Uppl. í s. 899 5189.

Glæsilegur VW Toareg árgerð 2004 eins
og nýr úr kassanum. Vel útbúinn 6cyl
bíll með öflugum hljómtækjum og leð-
urinnréttingu. Kominn til landsins og til
afgreiðslu strax. Gerðu reyfarakaup á
BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu
BílaBúð landsins. Allt að 5 ára ábyrgð
og 100% bílalán. Þú finnur bestu bíla-
kaupin á www.islandus.com Bíllinn er á
staðnum - Hringdu í 552 2000 til að
skoða hann!

Til sölu Toyota Landcruiser árg. ‘97, ek-
inn 160 þús. Góður bíll. S. 892 0848.

Toyota Landcr. 90vx, 10/99. Ek. 102
þús. Sjálfsk., leður, lúga ofl. Verð 2,6 m.
S. 897 6408.

Mitsubishi Montero Limited árg. 2002,
ekinn 97 þ. km. Næsta skoðun 2006.
Uppl. í s. 693 9388 & 659 5516.

Grand Cherokee, árg. 1996, ek. 160 þ.
km. 5200cc vél. Bónusverð 799 þ. S.
862 8618, Maggi.

Toyota Landcrusier 80 1995. Diesel tur-
bo intercooler. 24 ventla. Leður, sól-
lúga, læsingar framan og aftan 5 gíra.
33” Bíll í góðu viðhaldi. Sími 894 1022.

Musso 98 turbo, ssk. 35” Ný dekk,
hemlar alt. geymir. ek. 125 þ. Fallegur
og vel með farinn bíll. 1.400.000 kr. S.
848 9910.

MMC L200 dísel árg. ‘01. Ek. 111 þús.
km. 32” dekk. Áhv. lán. ath. öll skipti. S.
860 0866.

VW LT35 nýr og óekin, millilengd, hár-
toppur, central læsingar, rafm speglar
verð 3.200 m/vsk uppl í s 892 1116 og
892 5005

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir
500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

BÍLAR TIL SÖLU
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Til sölu Dodge Sprinter 316 cdi nýr og
óekinn, með öllum aukahlutum, 13
manna+1 tilbúinn í vinnu, Verð aðeins
5.100 þ, uppl í s 892 1116 og 892 5005

Til sölu Nissan ‘99 ekinn 57 þús. Tvö-
föld dekk, afturhjóladrif. Einn með öllu.
Uppl. í síma 892 2866.

Honda CBRF3 1998 ekið 11 þús. Ný-
sprautað, vel með farið. Selst hæstbjóð-
anda. Uppl. í síma 821 6368.

Suzuki RM-Z 250 4 stroke. Ek. ca 30
tíma. Eins og nýtt. S. 899 4923.

Yamaha YZ 250F árg. 2005 nýtt.
Yamaha YZ 250T árg. 2005 nýtt.
Yamaha WR 450F 2005 og notað 2004.
Yamaha TTR 125 og TTR 90 árg. 2004.
Góð hjól á góðu verði. S. 898 2811.

Til sölu Yamaha Dragstar 1100 Custom,
árg.’00. Verð 720 þús. kr. Uppl. í s. 898
4603.

Til sölu Honda Shadow 1100 árg 1986
, hjól í góðu standi, frábært byrjenda
hjól verð 450 stgr uppl í s 892 1116 og
892 5005

Yamaha WR250f 2001 fjórgengis kross-
ari í fínu standi til sölu. S. 869 7499,
Guðjón.

TOPPHJÓL!!!!!!
Til sölu Bombardier Baja 650 cc. Árgerð
2004. Kraftmesta hjólið í dag. Sama og
ekkert notað. Tilboð 750 þús. Uppl. í s.
696 1122.

Til sölu Grizzly 250cc fjórhjól ‘03. Lítið
ekið og gott viðhald, í toppstandi. Uppl.
í s. 662 2400.

Óska eftir fjórhjóli. Uppl. í s. 895 4688.

Aukahlutir
á vagna og kerrur, kerrufætur, hjóla-
stopparar, kerrutengi, beisli, dráttark-
rókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Frábært tilboð!
Glæný bílakerra til sölu, 250cm löng
með dempurum. Verð 250 þ. Uppl. í s.
849 5195.

100%LÁN til allt 10 ÁRA (og 25 ára
með veði í Fasteign) Caravelier árg
2005 540X233 innanmál 900kg
6manna ,kojur WC heittvatn sturta
135L ísskápur ofl. 8992177

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

Coleman Cheyanne fellihýsi árg. 2004
með fullt af aukahlutum. Lítið notað og
vel með farið. Verð 1.280 þús. Uppl. í s.
899 4568.

Bayside fellihýsi til sölu árg. ‘04, skráð
‘03, upphækkað, fortjald og aðrir auka-
hlutir. S. 862 1425.

Til sölu Camplet ‘99, fortjald frá Seglás
og 22v, ný dekk. Lítur vel út. S. 564
5523.

Frítt á tjaldsvæðið í Hveragerði á Blóm-
strandi dögum 26-28 ágúst. Dagskrá
við allra hæfi alla helgina, verið velkom-
in.

Coleman Cheyenne árg.’98-’99 gott og
vel með farið hús með ýmsum auka-
búnaði. Verð 800.000 kr. Sími 566
6280 & 892 8298.

Til sölu Colemann Chayenne ‘99, ný
miðstöð, gaseldavél, cd spilari, loft-
púðafjöðrun. Í góðu ástandi. Uppl. í
síma 821 6362.

Til sölu. Camplet apollo lux tjaldvagn
árg. ‘97. Fylgihl, eldhús, yfirbreiðsla,
einángrunarmotta, vasastykki, gaskassi,
og teppi í fortjald. Vel umgenginn vagn.
Verð 290.000. Uppl. síma 896 5607.

Lyftarahjólbarðar .
Í úrvali á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafrí-
ir. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464
8600.

Gott línuskip til sölu. M/B Marta Ágústs-
dóttir, 360 tonna skip. Hentar mjög vel
til línuveiða, allt millidekk bátsins er
einn salur og lest karavædd. Nýtt raf-
magn, rafmagnstöflur, ljósavélar, ný-
upptekin aðalvél og góð tæki í brú. Ball-
anstankar og veltitankur eru í skipinu,
kojur fyrir 15 menn. Skipið liggur í
Grindavíkurhöfn. Nánari upplýsingar
veitir Ólafur Arnberg í síma 426 8286
eða 894 2013
www.blogg.central.is/auglysing-1

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

Fis eins og tveggja manna, til sölu.
Myndir og frekari upplýsingar
hans@internet.is

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

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

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

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

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Bens, VW, Musso, 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 o.fl. teg.

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.

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

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

Bílaverkstæði JG: varahlutir í VW Golf
‘99, Subaru Legacy ‘91, Nissan Almera
‘98, Primera ‘91, Hyundai Accent ‘98,
Sonata ‘93, Pony ‘93, Toyota Hiace ‘92,
Corolla ‘95, Charade ‘88-’93, Mazda
323 ‘90, Colt og Lancer ‘88-’93, Galant
‘90, Volvo 740, Ferrosa, Benz 190,
Pajero ‘88, Blayser s10, Econoline með
6,3 dísel vél ofl. Uppl. í s. 483 4299 &
892 2628.

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

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

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

Comet iðnaðarryksugur
tvær gerðir, verð frá kr. 12.608 m/vsk.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Útsala - útsala
Síðustu dagar útsölunnar. Markaðs-
þjónn/Töfrateppið, 30 - 70 % útsala,
leðurjakkar, húsgögn handhnýtt pers-
kneskra teppi og gjafavara. Rangárseli
4. Opið 13 - 18 virka daga, laugard. 12-
16,S:5342288/ 8640580

Útsala. 30% afsláttur af stórum skóm.
Dömustærðir 42-44, herrastærðir 47-
50 Ásta skósali. Súðarvogi 7. Opið
þriðjud. miðvikud. og fimmtud. 13-18

Eigum til 2 lítið notaða kæla með frysti
borði frá Linde fyrir verslanir.Breidd
1.90x hæð 1.92 cm 2 stærðir gott verð
ef samið er strax.uppl í s 892 1116 og
892 5005

15” vetrardekk á felgum undan BMW.
Sjónvarpsskápur og horn tölvuborð
með hillum fyrir ofan. S. 864 3508.

Til sölu hreinræktaðir íslenskir hvolpar,
fallegir og heilbrigðir. Uppl. í síma 869
0810, Anna Heiða.

Nýr sky digital búnaður til sölu ásamt
áskrift. Frabært verð. Útvegum örugga
áskrift að sky. Hringdu núna. ONOFF S:
8929804

Til sölu Hotpoint þvottavél og þurrkari
selst saman á 25 þús. Stækkanlegt
furuborð með hvítri plötu ásamt 6 stól-
um selst á 12 þús. Sex stálstólar seljast
saman á 6 þús. Uppl. í s. 899 7473.

Gæsir, ber og sumarhús. Veiðimannalo-
papeysur. S. 475 6798 & www.vor-
tex.is/sissi

Til sölu nýr heitur pottur. Verð aðeins
120 þús. Uppl. í síma 869 6696.

netlager.is
Íslenskt Ebay. Þarftu að selja? Viltu
kaupa? Auglýstu frítt þína smáauglýs-
ingu á netlager.is

Ýmislegar góðar barnavörur fást gefins.
T.d. ungbarnastólar, leikföng, fatnaður
o.fl. Uppl. í s. 897 2572.

Óska eftir að kaupa uppþvottavél og
tvöfaldan ísskáp. Uppl. í síma 894
0845.

Óska eftir að kaupa notaða saumavél
sem getur notað þykkari efni. Einnig
óskum við eftir notaðri standborvél af
eldri gerðinni td. Singer. Uppl. í s. 693
9101.

Óska eftir að kaupa notaðan fjölþjálfa
Proform 605. Uppl. í s. 694 7126 & 481
3307.

Óskast keypt

Gefins

Lagersala Lagersala!
Aðeins þrjú verð á fatnaði 500 kr,

1000 kr, 1500 kr. Stakir brjóstahald-
arar á 500 kr. Undirfatasett á 1490.
Og fleira á frábæru verði. Allt á að

seljast.
Verslunin COS, Glæsibæ, sími

588 5575.

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Bílaþjónusta

Flug

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

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

land.is

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Hópferðabílar
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Til sölu 3ja ára AEG þvottavél á 30 þús.
og þurrkari á 35 þús. Uppl. í s. 564
1765 & 699 7321.

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

gigg.is
Vantar þig hljómsveit, trúbador eða DJ?
Prufaðu þá www.gigg.is.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898
0690 (Ríkharður). Frá kl 8-23.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Til sölu vegna flutnings tölvueftirlits-
myndavélakerfi. S. 896 8934 Björn.

geimur.is
Er vinnan að fara með þig? Kíktu þá á
geimur.is og skemmtu þér.

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

Steypumót til sölu. Hunnebeck Manto
ásamt fylgihlutum til sölu. Samtals ca
430 m2. Hæð á flekum 270. Verð 3,2
millj. auk VSK. Upplýsingar í síma 824
0676.

Skotbómulyftari til leigu/sölu. Allt að 18
metra útskot. Upplýsingar í síma 824
0676.

Til sölu pallaefni (harðviður) stærð
25x145mm, ca 40fm. Uppl. í síma 897
7781.

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.

Sportlegu Heilsuskórnir
Vinsælu Heilsuskórnir komnir aftur, 8
litir, einnig í gull og silfri, stærðir 35-41,
verð 3.990 kr. La Vida Laugavegi 51,
Gallery Freydís Laugavegi 59, Töff Föt
Húsavík, Okkar á milli Egilsstöðum.

Ibiza komið frá 29.900. Frábær rúm.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akur-
eyri, s. 551 5200 & 461 5300.

Til sölu 2 flugmiðar með Iceland Ex-
press 2. og 3. sept til Köben. Seldir
saman eða sér. Verð pr. miða 9.000 kr.
m. sköttum. S. 695 1091.

Í tilefni af fullu tungli, bjóðum við 20 %
afslátt af spáspilum og reykelsum. Opið
14-18. Nornabúðin Vesturgötu 12, 101.

Tek að mér þrif í heimahúsum. Er vand-
virk. Upplýsingar í síma 567 2827.

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.

Getum bætt við okkur verkefnum við
hellulagnir, fagmenn og vönduð vinnu-
brögð. Lóðalist ehf S. 699 2464

Garðeigendur á höfuðb.sv Klippingar á
trjám og runnum Baldur Gunnlaugsson
Skrúðgarðyrkjumeistari Sími 690 6972.

Tek að mér smærri verkefni í málning-
arvinnu. Uppl. í s. 895 2106.

Tökum að okkur viðgerðir og málninga-
vinnu. Uppl. í s. 869 3934, Viðhald og
Málning ehf.

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

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

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

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

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

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

Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja eða mála þak-
ið. Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.

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

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

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

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

Dulspeki
www.andlegt.is

Flottustu neglurnar !
Acryl, gel- og skrautneglur. Ásetning,
viðgerð og viðhald. Uppl. í s. 511 1552.

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

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

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

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

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 s. 562 5210.

Leiðsagnarmiðill
908 6330. Opið alla daga frá 18-24.
Laufey.

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

Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.

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

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

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

Ert þú reiki vígð?
Shamballa 13D styrkir tengingu þína
við Uppsprettuna!
www.geocities.com/lillyrokk Skráning í
s. 566 7748.

Námskeið til pungaprófs, 30 rúmlesta
skipstjórnarréttinda, 7.sep til14 nóv.
Kennsla mán og mið kl. 19 til 23. S. 898
0599 & 588 3092. sigling@mmedia.is.
www.siglingaskolinn.net. Siglingaskól-
inn.

Dion leðurstólar 8 stk. Kr. 12.000
stk.(Tekk vöruhús nýr 17.900 kr.) 2 leð-
ur lazy boy kr. 50.000 stk. (nýr Betra
bak 129.000 kr.) Uppl. Í síma 824-0-
825

Til sölu v. flutninga nýlegt (9 mán.) sv-
art sófasett 3+1+1. Fæst með góðum
afslætti. Uppl. í s. 692 4493 & 860
9235.

Húsgögn

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Rafvirkjun

Skemmtanir

Alspá 908 6440
Ást,heilsa, viðskipti, miðlun, draum-

ar, fyrirbænir, NLP/sjálfsstyrking,
Símaspá og einkatímar.

Finn týnda muni 908 6440.

Spádómar

Snyrting

Dulspeki-heilun

Tölvur

Stífluþjónusta

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

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

in á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari

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

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Í fjármálum, alhliða fjár-
mála- og rekstrarráðgjöf.
Skattskil og bókhaldsþjónusta End-
urskipulagning fjármála, samningar
við lögmenn, lánadrottna og innh-
eimtumenn, aðstoð v/nauðungar-
uppboða, stofnun einkahlutafélaga

ofl. Geymið auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670

Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 -
Sími 517 1030 og 822 9670

kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, helluleggjum, þöku-

leggjum, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla
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. Sími 892 3666 Gylfi

Jónsson

Garðyrkja

Ræstingar

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Tónlist

Sjónvarp

Heimilistæki

VESPUR TIL SÖLU
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Til sölu leður sófasett 3+2. Verð 40 þús.
Uppl. í s. 898 2691.

Design tískustólinn, verð áður 29.900,
verð nú 14.900 www.rum.is Snorra-
braut 56, Rvk. S. 551 5200, Glerárgötu
36, Akureyri 461 5300.

Til sölu vel með farið svart leðursófasett
3+1+1, svartur sjónvarpsskápur með
glerhurð og svartur græjuskápur fyrir
mini græjur. Gott verð. Uppl. í s. 867
5930, Katrín.

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.

Persakettlingar
Kelnir og krúttlegir Golden kettlingar til-
búnir til afhendingar. Heilb., skoðaðir
og með ættbók frá kynjaköttum. Hafið
samband í tölvupósti dynur@simnet.is

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.

Yndislegur 9 ára gamall silfurpersi ósk-
ar eftir góðu heimili. Mikil félagsvera. S.
693 7674.

Hreinræktaðir Labradorhvolpar til sölu,
9 vikna. kr. 80.000. S:4652151 &
8634311

Gefins 10 mánaða hundur húsvanur,
vanur börnum. Uppl. í s. 863 7979 &
896 2888.

Var að losna helgi í sumarhúsi norður í
landi. Helgina 19-21. ágúst einnig er
vikan 22-26.ágúst laus í glæsilegu nýju
orlofshúsi. Uppl. í síma 517 6200.

www.sportvorugerdin.is

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

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

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

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. 

Til leigu mjög gott ca. 90 fm atvinnu-
husnæði + 25 fm milliloft á mjög góð-
um stað á höfðanum. Góð og mjög há
innkeyrsluhurð og mikil lofthæð. Hent-
ar mjög vel sem lager eða geymsluhús-
næði. Uppl. í s. 699 5801.

113 fm 4ra herb. íbúð til leigu í Hfj. í 3-
6 mánuði. Leiga 120 þús. á mánuði.
Laus strax. Uppl. í s. 692 7078.

Par með 2 börn óska eftir 4ra-5 h. íbúð
til leigu helst í Hafnarfirði eða Álftanesi.
S. 896 6517.

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

Háskólanemi utan af landi óskar eftir
íbúð eða herbergi með aðg. að aðstöðu
sem fyrst. Uppl. í s. 862 3394.

Ungt reglusamt par óskar eftir 2ja her-
bergja íbúð í Kópavogi. Uppl. í s. 698
6313 eftir kl. 17.

Fertugur karlmaður óskar eftir 2ja her-
bergja íbúð. Góðri umgengni og skilvís-
um greiðslum heitið. Aðeins langtíma-
leiga. Uppl. í s. 699 5643.

Reglusaman og skilvísan verkfræðing
vantar 2-3 herb. íbúð/húsnæði sem
fyrst. Tímabundið eða til lengri tíma á
stór Rvksv. eða nágr. Uppl. í s. 848
5355.

Par óskar eftir herb. eða lítilli íbúð á
höfuðb. sv. Skilvísum greiðslum heitið.
Uppl. í s. 690 2176.

Óskum eftir 2-3 herb. íbúð sem fyrst.
Erum reglusamir og reyklausir. Skilv. gr.
heitið. S. 867 5785 & 844 0240.

Rimlahlið
í vegi, tvær staðlaðar stærðir,
3,66x2,50m, burðargeta 20 tonn, verð
kr. 109.000- án vsk./ 4,50x2,55m, burð-
argeta 40 tonn, verð kr. 246.000- án
vsk. Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-
8600

Vandað 68 m2 heilsárshús til sölu. Til-
búið að utan og fokhelt að innan með
einangrun í útveggjum. S. 517 4200,
www.husoghonnun.is

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

Óska eftir traustum manni sem hefur
áhuga á bílamálun og réttingum í 190
fm húsnæði á sv. 108 Rvk. Kæmi til
greina að koma í sameiginleg viðskipti.
Uppl. í s. 865 6710.

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

Til leigu 26 fm bílskúr á svæði 112, raf-
magn og hiti. Leigist sem geymsla. S.
567 2827.

Orlofs íbúð
Til leigu minnst 2 sólarhringar í Orlofsí-
búð á besta stað í Kópavogi. Uppl. s.
869 3375 & 869 9964.

Hentugt starf með skól
Vegna aukina umsvifa vantar okkur
hæft kynningarfólk í Reykjavík og ná-
grenni strax til starfa. Mikilvægt að við-
komandi hafi ánægju af samskiptum
og sé áreiðanlegur og stundvís. Áhuga-
samir hafi samband við Ólaf og hjá
Kynningu ehf. í síma 586 9000 eða í
gsm ólafur 863 3125. anna 898 9903
Einnig má senda umsóknir á
omm@kynning einnig hægt að sækja
um kynning.is

Óskum eftir starfsfólki á
dag- og kvöldvaktir

Við hjá Skúlason leitum að fólki 18
ára og eldra við úthringingar og
símsvörun. Dag- og kvöldvaktir í

boði. Almenn tölvukunnátta æski-
leg. Hafðu samband í síma 575

1500 eða á vaktstjorn@skulason.is
og leggðu inn umsókn.

Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til mal-

bikunarframkvæmda og jarðvinnu-
framkvæmda.

Heimkeyrsla og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Spennandi tækifæri! Eng-
inn áhætta, enginn út-

lagður kostnaður!
ClaMal vantar nokkra duglega sölu-
fulltrúa til að kynna falleg og vönd-
uð dönsk föt á heimakynningum.

Miklir tekjumöguleikar - góður sölu-
tími framundan.

Allar nánari upplýsingar gefur
Anna í síma 565 3900 milli 10 og

16 alla virka daga, eða á
anna@clamal.is

Atvinna í boði

Gisting

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Bakarameistarinn Suður-
veri

Óskar eftir stúdíóíbúð eða herbergi
með góðri aðstöðu, helst á svæði

103, 105, 108, fyrir bakara.
Upplýsingar í síma 897 5470.

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Frá HRFÍ
Alþjóðleg hundasýning félagsins fer

fram helgina 1.-2. október í reið-
höllinni Víðidal. Dómarar að þessu

sinni koma allir frá Noregi.
Nánari uppl. og skráning er á

vefsíðu HRFÍ www.hrfi.is Einnig
er hægt að skrá á skrifstofu eða
í s. 588 5255. Skráningafrestur

rennur út 2. sept. kl. 18.

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Þrefaldur pottur-
Lottó.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun,
komdu strax.
Brimborg, notaðir bílar.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun
Komdu núna í Brimborg.

Dell Latitude er rétta far-
tölvan í skólann.
EJS, Grensásvegi.

Parket-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.

Dráttarbeisli, 
Víkurvagnar.

Dell Fartölvur í skólann.
EJS, Grensásvegi.

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

Fartölvuveisla hjá EJS-
Dell fartölvur á skólatil-
boði.
EJS, Grensásvegi.

Endurvinnslan Knarravogi 
opnar kl. 10.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Flísa-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.

Vísnavinakvöld- 
dagskrá tileinkuð Páli
Ólafssyni.
Ormsteiti.

Aðalbláber, krækiber, rifs.
Vínberið.

Glatt er á Gálgaás...
Ormsteiti Héraðshátíð.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Útimarkaður- flóamarkaður-
þemadagar Ormsteiti
Héraðshátíð.

Fimmtudaga stage shows
frítt inn og drykkur í boði
hússins til kl. 24.
Óðal.

Framlengingarspeglar, 
Víkurvagnar.

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

83% íslenskra kvenna undir 
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7 
eða Talstöðina á viku og heyra því 

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.

TIL SÖLU
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Næturvinna - Subway
Ártúnshöfða. Vantar fólk á næturvaktir,
100% starf. Leitum að jákvæðu og lífs-
glöðu fólki með mikla þjónustulund.
Hægt er að sækja um á subway.is. Góð
laun í boði.

Dagvinna - Subway
Vantar fólk í fullt starf á nokkrum stöð-
um, vaktavinna, sveiganlegur vinnutími.
Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki
með mikla þjónustulund. Hægt er að
sækja um á subway.is

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

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

Hreint og Fínt, störf í boði, ræsting-
ar/þrif, dag/kvöld, fast/auka
www.hreintogfint.is Sigrún s. 892 5915.

Í Bónus í vetur
Bónus auglýsir eftir starfsfólki til af-
greiðslu á kassa í verslunum fyrirtækis-
ins í Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og í
Kringlunni. Leitað er að fólki á öllum
aldri í fullt starf og hlutastarf fyrir vetur-
inn. Áhugasamir geta snúið sér til
næsta verslunarstjóra, starfsmanna-
stjóra á skrifstofu Bónus eða sótt um á
bonus.is

Hefur þú áhuga?
Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nán-
ari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.

Mikil vinna
Vantar gröfumenn og verkamenn í jarð-
vinnuframkvæmdir. Mikil vinna fra-
mundan. Uppl. í síma 695 2399 & 695
0556.

Rafbogi ehf
óskar eftir rafvikjum til vinnu. Þurfa að
geta unnið sjálfstætt. Upplýsingar veitir
Þórður í síma 660 4430.

Súfistinn Hafnarfirði
Súfistinn Hafnarfirði vill ráða starfs-
mann til aðstoðar í eldhúsi sem fyrst.
Vinnutími frá kl. 9-14. Leitað er að fjöl-
hæfum og traustum einstaklingi með
mikla hæfni í mannlegum samskiptum.
Upplýsingar um starfið gefur Birgir í
síma 692 3740.

Jolli Hafnarfirði
Starfsfólk óskast í dagvinnu, reyklaus
vinnustaður. Upplýsingar hjá Ingu í s.
898 6670 eða á staðnum.

Afgreiðslustarf
Leita af fólki til afgreiðslustarfa í stóru
skólamötuneyti. Áhugasamir hafi sam-
band í síma 691 5976.

Rótgróið markaðsfyrirtæki með góð
verkefni óskar eftir sölufulltrúa frá kl.
9.00-17.00. Við krefjumst ekki reynslu
heldur veitum þér þjálfun. Starfið hent-
ar vel þrítugum og eldri, jafnvel miklu
eldri. Hringdu og fáðu upplýsingar í
síma 533-4440 á daginn. kv. Sveinn
894-4140

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

Sómasamlokur vantar duglegt fólk í
vaktavinnu. Uppl. gefur verkstjóri á
staðnum. Sómi ehf Gilsbúð 9, Garða-
bæ.

Skalli Vesturlandsvegi
Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir starfs-
fólki. Uppl. á staðnum í dag milli 16-20.

Hýsing- vöruhótel Skútuvogi 9 óskar
eftir duglegu og áreiðanlegu starfsfólki í
vörumerkingar og almenn lagerstörf.
Vinnutími er frá 8-17, nánari uppl. veitir
Júlíus Steinn Kristjánsson á staðnum.

Veitingahúsavinna
Viljum bæta við okkur hressu og
skemmtilegu starfsfólki fyrir veturinn.
Þjónustustörf - vakta- eða helgavinna.
Hjálparkokk í eldhús (pítsabakari).
Uppl. og umsóknir á staðnum milli kl.
10-16. Kringlukráin. Einnig umsóknir á
www.kringlukrain.is

Ræsting, morgunvinna
Viljum bæta við okkur fólki við ræstingar
fyrir veturinn. 40-50% vinna. Uppl. og
umsóknir á staðnum milli kl. 10-16.
Kringlukráin, einnig umsóknir á
www.kringlukrain.is

Vana háseta vantar á bát með beitningar-
vél sem hefja mun veiðar um mánaða-
mót ágúst/sept. Uppl. í s. 861 7655.

Hafið Bláa ehf veitingahús við ósa Ölfusár
óskar að ráða matreiðslumann (kokk),
sem fyrst. Einnig vantar fólk í sal
(þjóna),sem væru íhlaupastörf. Æskilegt
er að viðkomandi, hafi einhverja starfsr-
eynslu og sé jákvæður og traustur. Uppl. í
síma 483 1000, 897 7467, 892 0367
póstfang: hafidblaa@hafidblaa.is

Leikskólinn Skerjagarður
Einkarekni leikskólinn Skerjagarður,
Bauganesi 13, 101 Reykjavík auglýsir
eftir lífsglöðum og áhugasömum starfs-
manni til að starfa með frábærum
börnum þar sem rík áhersla er lögð á
gleði, sköpun og góðan starfsanda.
Upplýsingar gefur Elín eða Sóldís í síma
551 8088.

Vantar mannskap í húsaviðhald og mál-
un. Góð laun fyrir góða menn. Uppl. í s.
867 6563.

Sjómenn
Vélavörður, stýrimaður og matsveinn
óskast á 70 tonna bát sem er á Lúðu-
veiðum. Uppl. í s. 659 9581.

Mötuneyti/Hálfsdags
Óskum eftir aðstoðarmanni í Mötuneyti
í Sjávarútvegshúsinu Skúlagötu frá kl.
11 til 3. Framsetning matar, gerð salat-
bars og frágangur. Nánari uppl. í s. 533
3060. Veitingastaðurinn Heitt & Kalt.

Bílpróf
Stundvís, reglusamur starfskraftur ós-
kast til ýmissa starfa í matvöruverslun í
austurbænum, bílpróf æskilegt. Upplýs-
ingar Kjöthöllin Háaleitisbraut 58-60.
Simi 553 8844.

Atvinna í boði
Vífilfell óskar eftir því að ráða starfsfólk
í verksmiðju fyrirtækisins Reykjavík.
Unnið er á vöktum. Umsóknareyðublöð
liggja frammi í afgreiðslunni Stuðlahálsi
1. Umsækjendur þurfa að vera eldri en
18 ára og geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar í síma 525 2500.

Oddur Bakari
Oddur bakari óskar eftir afgreiðslufólki í
framtíðarstörf í Reykjavík og Hafnarfirði.
Upplýsingar gefur Oddur í síma 699
3677.

Vantar lagermenn
Vantar 2 duglega lagermenn til starfa
strax, bílpróf nauðsynlegt. Uppl. gefur
Páll Ásmundsson í s: 860 1119.

Rafvirki eða nemi.
Óskum eftir rafvirkja eða nema til heim-
ilistækjaviðgerðar og raflagna. Uppl. í
síma 864 9345 e. kl. 17.

Pylsuvagninn í Laugardaln-
um

Ef þú ert 25 ára eða eldri þá vantar okk-
ur röskan starfskraft Uppl. í s. 588 5445
eða 864 9862.

Járnamenn
Óska eftir járnamönnum, mikil vinna
framundan. Uppl. í síma 616 1963.

Óska eftir starfskrafti við hellulagnir og
aðra jarðvinnu. Eingöngu duglegt og
stundvíst fólk kemur til greina.Góð laun
í boði. Uppl. í s. 696 6676 Bjössi.

Óskum eftir að ráða trésmiði, mikil
vinna framundan. Uppl. í s. 860 0866.

Byggingaverkamenn. Óskum eftir að
ráða vana verkamenn, mikil vinna. S.
860 0866.

Atvinnumiðlun býður uppá hæfa starfs-
fólk frá Lettlandi. Byggingarmenn, Au-
pair o.fl. S. 845 7158.

2000 videospólur til sölu einnig rauðir
stálrekkar frá Ofnasmiðjunni. Allar spól-
ur með þjófavörn. Þjófavarnarhliðið
fylgir með og Videostjórinn. Uppl. í
síma 844 0066.

Týnd læða í Hafnarfirð
Sóley hefur ekki sést síðan hún fór út á
sunnudagskvöld. Hún er 6 mánaða og
er til heimilis að Köldukinn 1 í Hafnar-
firði. Er með rauða ól en hafði síðast á
sunnudag á einhvern hátt losað sig við
hluta merkihylkis sem á ólina var fest.
Hún er því ómerkt þarna úti. Uppl. í
síma 822 0482, Hans.

Viltu vera memm?
300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

Flórída
Rúmlega sjötugur maður (blindur) ósk-
ar eftir fylgdarkonu til vetrardvala í Flór-
ída. Sérherbergi með baði fallegt um-
hverfi og flug greitt. Nánari uppl. í s.
588 1943 & 699 1011.

Einkamál

Tapað - Fundið

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Starfsmaður óskast
Menntaskólinn við Hamrahlíð óskar
eftir starfsmanni í 50% starf fyrri-
hlutadags. Starfið gefur möguleika

á yfirvinnu e. kl. 16.
Upplýsingar gefur Ólöf í síma

867 4241.

Matstofa á Háskólasvæð-
inu - 107

Við erum erum að leita að starfs-
mönnum á veitingastaði okkar á

háskólasvæðinu, Tæknigarði og Þj-
óðarbókhlöðunni. Starfið er fjöl-

breytt dagvinna í áhugaverðu um-
hverfi.

Vinsamlega hafið samband við
Ástu í S. 699 1079.

Vantar starfsmann sem
fyrst

Starfskraftur óskast í afgreiðslu í
verslun í fullt starf. Ekki yngri en 20

ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í

síma 544 5566 & 897 0702.

Mosfellsbær
Leikskólinn Hlaðhamrar

Hefurðu uppeldismenntun og/eða
reynslu og ánægju af að vinna með
börnum? Leikskólinn Hlaðhamrar

leitar að metnaðarfullum leikskóla-
kennurum eða leiðbeinendum í

stöður deildarstjóra og aðrar stöður
leikskólakennara. Til greina kemur

að ráða í hlutastarf síðari hluta
dags sem er tilvalið fyrir skólafólk.

Unnið er í anda “Reggio” stefnunn-
ar og kjör eru skv. samningum FL

og Stamos.
Upplýsingar gefur Sveinbjörg

Leikskólastjóri í síma 566 6351

Súfistinn - kaffihús á
Laugarv. og í Hafnarf. aug-

lýsir laus störf.
í Hafnarfirði er um að ræða hlutastörf
þar sem unnið er aðra hvora helgi og

eitt til tvö kvöld í viku, hentar vel
skólafólki. Æskilegur lágamarksaldur

er 18 ára. Á Laugavegi er um að
ræða 100% störf, annars vegar á dag-
vöktum virka daga og hins vegar 12
tíma vaktir þar sem unnið er aðra

hvora helgi. Hægt er að nálgast um-
sóknareyðublöð á Súfistanum R.vík

eða H.fj. eða á sufistinn.is.
Upplýsingar veitir Rakel Björg

starfsmannastjóri í síma 699 3742
alla virka daga milli kl. 10-15.

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn Glæsibæ, Hús-

gagnahöllinni, Smáratorg, Suðurveri
og mjódd óskar eftir afgreiðslufólki.
Ýmsir vinnutímar í boði t.d 7-14, 8-

16 og 10-19.
Uppl. í s. 897 5470.

Veitingahúsið Lækjar-
brekka

Veitingahúsið Lækjarbrekka getur
bætt við sig þjónum, þjónanemum

og starfsfólki í sal.
Uppl. á staðnum milli kl. 14-17
alla daga eða í síma 551 4430.

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og dug-
legu fólki á American Style. 100%

starf í boði í vaktavinnu. Líflegur og
fjörugur starfshópur á þremur stöð-
um Reykjavík / Kópavogi / Hafnar-

firði. Æskilegur aldur: 17 ára og
eldri. Einnig lausar hád. vaktir alla

virka daga frá 11-14.
Upplýsingar veitir starfsmanna-
stjóri (Herwig) í síma 568 6836
einnig umsóknir á americans-

tyle.is

Ert þú ekki að fara í
skóla?

Okkur vantar fleira gott fólk í fullt
starf í vaktavinnu. Ef þú ert 17 ára
og eldri, ert með góða ástundun í

vinnu, vilt vinna í skemmtilegu
vinnuumhverfi og dugleg/ur þá ert
þú á réttum stað hjá okkur. Borgum

góð laun fyrir gott vinnuframlag í
skemmtilegu vinnuumhverfi.

Umsóknir á www.aktutaktu.is.
Upplýsingar veitir starfsmanna-
stjóri (Herwig) í síma 568 6836.

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í

vaktavinnu. Góð laun í boð fyrir rétt
fólk. Framtíðarstarf.

Umsóknareyðublöð á staðnum
og einning á www.pitan.is

Texture hárstofa
Texture hárstofa í Mosfellsbæ óskar

eftir nema til starfa sem fyrst.
Upplýsingar í síma 696 8505 í

dag eftir kl. 16.30.

Óskum eftir ungum, dug-
legum og reglusömum

starfskrafti,
á trésmíðaverkstæði. Þarf ekki að
vera fagmaður enn reynsla í smíð-

um skilyrði.
Upplýsingar í síma 693 3734.

Starfsfólk óskast.
Kjúklingastaðurinn Suðurveri óskar

eftir starfsfólki í vaktavinnu og
hlutastörf. Ekki yngri en 18 ára.

Uppl. í s. 897 4796 & 553 8890.

Mikil Sala
Vegna mikillar sölu á okkar frábæru

heilsu og snyrtivörum frá Volare
vantar okkur söluráðgjafa um allt
land. Góð laun í boði fyrir duglegt

fólk. Hafðu samband. Eydís Davíðs-
dóttir sjálfstæður söluráðgjafi og

deildarstjóri Volare.
S. 869 5226, email eydis@tpost-

ur.is
Engidalsskóli
(555 4433 hjordis@engidalsskoli.is)
Forfallakennsla

Lækjarskóli
(555 0585 haraldur@laekjarskoli.is)
Sérkennari/kennari í einstaklingskennslu og athvarfi
Skólaliðar

Hraunvallaskóli
(664 5872 einar@hraunvallaskoli.is)
Almenn kennsla yngri nemenda vegna fjölgunar
nemenda
Umsjón með heilsdagsskóla

Víðistaðaskóli
(664 5890 sigurdur@vidistadaskoli.is)
Enskukennsla
Skólaliðar
Stuðningsfulltrúi 

Álfasteinn
(555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar eða starfsmenn með aðra 
uppeldismenntun

Hlíðarberg
(565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
Deildarstjórastaða
Leikskólakennarar
Skilavaktir

Hörðuvellir
(555 0721/664 5845 horduvellir@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Annað starfsfólk og skilavaktir

Kató
(555 0198 kato@hafnarfjordur.is)
Starfsmann e.hádegi frá 1. september

Norðurberg
(555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
Matreiðslumeistari

Stekkjarás
(517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Skilavaktir

Vesturkot 
(565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
Leikskólakennarar
Einnig lausar skilavaktir

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja
um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Lausar stöður

Atlastaðafiskur Reykjanesbæ
óskar eftir starfskrafti í matvælavinnslu okkar.
Áhugasamir vinnsamlegast hafi samband við 
Reginu í síma 8931181 eða að Fitjabraut 26c.

HRAUNTUNGA 39
– OPIÐ HÚS Í DAG
MILLI 17-18
Glæsilegt 214 fm
Sigvalda raðhús ásamt
innb. 27 fm bílskúr og
u.þ.b. 50 fm verönd.
Stór björt stofa með
fallegum arni, eikarparket á gólfi. Eldhús endurnýjað
með eikarinnr. Á neðri hæð er búið að útbúa litla
aukaíbúð. Húsið er klætt að utan, og búið að skipta um
dúk á þaki. Ásett verð 40,5 millj. 

Sveinbjörn Freyr tekur á móti gestum á 
milli 17 og 18 í dag. 

Sveinbjörn Freyr
Beinn sími 596 9016

Gsm 895 7888 sveinbjorn@holl.is

Franz Jezorski, hdl. og lögg. fasteignasali

5959016
Tákn um traust
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HEILDSÖLUÚTSALA
Snyrtivara – Gjafavara – Hársnyrtivara – Jólavara
Leðurhanskar – Kventöskur – Förðunarpennslar
og fleira og fleira milli kl. 12 og 6 næstu daga

Dugguvogi 12 – Að ofanverðu

Ljósabekkir til sölu
Vegna lokunar ljósabekkja í Suðurbæjarlaug 

Hafnarfirði eru til sölu 4 ljósabekkir.
Nánari upplýsingar veitir Kjartan s:8663084, 

kjartan@nautilus.is

Golf USA
Til leigu glæsilegt fullbúið (húsgögnum og
húsbúnaði) 3ja svefnherb. hús við golfvöll

á Palm Springs svæðinu í Kaliforníu. 
Inná lokuðu svæðinu eru sundlaugar, heitir pottar, tennisvellir, 
veitingastaðir, líkamsrækt, spa, klúbbhús. Leikhús, kvikmynda-
hús, verslanir í göngufæri. Stutt til LA, Las Vegas og á skíði. 

Sumar allan veturinn. 

Leigist frá og með 1. sept. 2005 í eitt ár. Leiga 3.600 dollarar á
mán. Uppl. í s. 001 7607730900 berglindolafs@yahoo.com

Verkamenn
Vegna mikilla vinnu í allann vetur vantar okkur
hörkuduglega verkamenn til starfa sem fyrst

Áhugasamir hafi samband við Arinbjörn 
í síma 822-4430

Frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti

Listasvið
Fyrirsætu vantar í fullt starf 

á haustönn 2005

Allar nánari upplýsingar veitir
kennslustjóri, Ingiberg Magnússon

í síma 868 5628.

Skólameistari.

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot
Einkaleikskólarnir Fossakot og Korpukot í 
Grafarvogi auglýsa eftir leikskólakennurum, 
þroskaþjálfa og leiðbeinendum sem fyrst.

Skemmtileg vinnuaðstaða í vel búnum leikskólum
þar sem unnið er með mikilvægasta fólki í heimi.

Áhugasamir hafi samband við skrifstofu í síma 577-1900
eða sendi tölvupóst á skrifstofa@alla.is.

Fossakot Korpukot
Fossaleyni 4 Fossaleyni 12

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ

Skólaliðar óskast til starfa frá 20. ágúst. 
Laun skv. kjarasamningi LN og Stamos. 

Textilkennari.
Vegna barnsburðarleyfis viljum við ráða textilkennara
í 60% starf frá 15. október nk.
Umsóknarfrestur til 1. september. Laun samkv. kjarasamningi LN
og KÍ. 

Upplýsingar um störfin gefa Jóhanna Magnúsdóttir,
skólastjóri í síma 525-9200/896-8230 og
Sigríður Johnsen, skólastjóri s: 525-9200/896-8210
Umsóknir sendist á johannam@lagafellsskoli.is eða
sjohnsen@ismennt.is 

Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík 

- við höfum meira að bjóða

Kleppsvegur - 11,3 millj.
Opið hús í kvöld milli kl. 19:00 og 20:00

Myndarleg 2ja herbergja íbúð á 

1. hæð með góðum svölum í 

Sundahverfi. Íbúðin er vel 

staðsett í rólegu hverfi beint á 

móti Ikea. Blokkin er steinsteypt 

8 hæðir auk kjallara. 

Breiðband er komið í húsið. 

Hér er góð eign til fyrstu kaupa.

Lárus Ómarsson
fasteignaráðgjafi
sími 595 9050

Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík 

- við höfum meira að bjóða

Rauðarárstígur - 23,7 millj.
Opið hús í kvöld milli kl. 19:00 og 20:00

Glæsileg 5 herbergja 

penthouse íbúð í fallegu 

fjölbýli í miðbænum með 

aðgangi að lokaðri bílageymslu.  

Á neðri hæð er mjög gott 

eldhús, þvottahús, baðherbergi 

og stofa. Á efri hæð eru 3 

svefnherbergi og sjónvarpshol.  

Hringstigi er á milli hæða. Þessi 

gæti verið fyrir þig.

Guðmundur Andri 
fasteignaráðgjafi
sími 595 9050

Varmalandsskóli í Borgarfirði
Varmalandsskóli auglýsir eftir kennara til að
starfa við skólann. 
Um er að ræða kennslu og umsjón í 1. bekk.

Líttu inn á heimasíðu skólans 
www. varmaland. is.
Þar finnur þú ýmsar góðar og gagnlegar 
upplýsingar um skólann og skólastarfið.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Upplýsingar gefur Flemming Jessen, 
sími 4301502 / 4350170 / 8401520
netf. fjessen@varmaland.is



16
FASTEIGNIR

Sölu annast  Húsakaup, fasteignasala,  Suðurlandsbraut 52,  S ími  530 1500,  husakaup@husakaup. is

GRÆNLANDSLEIÐ 14-20
–  N Ý B Y G G I N G A R  Á  Ú T S Ý N I S S T A Ð  Í  G R A F A R H O L T I N U  –

Um er að ræða þrjár 166 fm efri sérhæðir með 38 fm bílskúr 
og fjórar 2ja herbergja 83 fm neðri sérhæðir.

SÖLUMENN SÝNA ÍBÚÐIRNAR Í DAG FRÁ KL. 17 – 18

Glæsilegar og óviðjafnanlega vel staðsettar sérhæðir í

nýjum parhúsum á einstökum útsýnisstað. Húseignirnar

skiptast annars vegar í glæsilegar efri sérhæðir með

óvenju stórum innbyggðum bílskúr þar sem allt er sér, s.s.

inngangur, þvottahús og hiti. Úr þessum hæðum er

útgengt út á um 40 fm timurverönd vestan megin við

húsin og austan við húsin er um 30 fm hellulögð  verönd

þar sem gert er ráð fyrir glerskála og liggja fyrir

samþykktar teikningar af honum. Hins vegar er um að

ræða glæsileg 2ja herbergja neðri sérhæðir. Húseignirnar

eru fullbúnar að utan en tilbúnar til innréttinga að innan,

fyrir utan eina neðri sérhæð sem selst fullfrágengin.

Húsin eru vönduð að allri gerð og mjög fallegur arkitektúr.

Þau eru staðsteypt og múruð með marmarasalla. Lóð

húsanna er grófjöfnuð og bílaplan tilbúið fyrir hellulögn

Staðsetningin er mjög skemmtileg á stórkostlegum

útsýnisstað en þessar húseignir eru innst í lokuðum

botnlanga þaðan sem þær njóta óskerts útsýnis yfir

nánast alla Reykjavík, Esjuna og út á flóann. 



Einar K. Guðfinnsson alþingis-
maður skrifar grein í Morgun-
blaðið síðastliðinn föstudag um af-
nám vaxtabótakerfisins í núver-
andi mynd. Þegar hefur verið
hróflað við kerfinu og voru bæt-
urnar skertar og var þar nógu
langt gengið. 

Einar virðist gleyma þeirri
staðreynd að nú þegar er fjöldinn

allur af fólki sem reiknar með
þessum bótum. Sumir hafa jafn-
vel staðist greiðslumat með þeim
inni og hefðu ella ekki staðist það
mat. Það er tilgangur vaxtabóta-
kerfisins að auðvelda eignalitlu og
tekjulitlu fólki að koma sér þaki
yfir höfuðuð og þar með að lækka
álagið á húsaleigubótunum til
lengri tíma litið. Má því segja að
vaxtabótakerfið stuðli að því að
útgjöld hins opinbera lækki með
árunum eða í það minnsta að
framlög í þennan málaflokk
hækki minna. 

Hámarksupphæð vaxtabót-
anna veldur því að fólk er ekki
styrkt til kaupa á rándýru hús-
næði. Miðað við 4,15% vexti fást
einungis vaxtabætur fyrir þann

hluta lánanna sem er undir 11,6
milljónum fyrir einstakling og
18,8 fyrir hjón. Fólk fær sem sagt
ekki vaxtabætur fyrir lánum um-
fram þessar upphæðir og er ekki
hægt að segja að þetta séu yfir-
máta háar upphæðir miðað við
húsnæðisverðið í dag. Þeir sem
hvað mest þurfa á þessum bótum
að halda eru ungt fólk sem er að
koma sér upp sinni fyrstu íbúð en
þessi hópur er með gríðarlega
mikla greiðslubyrði. Afnám
vaxtabóta yrði helst á kostnað
þessa hóps. 

Nú þegar verð á íbúðarhús-
næði er í sögulegu hámarki væri
með afnámi kerfisins verið að
verðleggja ungt fólk af markaðn-
um. Þetta yrði í mótsögn við hin

góðu verk ríkisstjórnarinnar sem
með 90% lánum Íbúðalánasjóðs
og frumkvæði Framsóknar-
flokksins, og ekki síst Árna Magn-

ússonar, gerðu íbúðarkaup raun-
hæfari valkost fyrir ungt fólk. 

Aðkoma bankanna hefur lækk-
að greiðslubyrðina fyrir okkur

neytendur og er það vel en þessi
samkeppni á íbúðalánamarkaði
hefur orðið til þess að fasteigna-
verð hefur hækkað. 

Að kenna vaxtabótakerfinu
um þessar hækkanir er gróf ein-
földun. Ungt fólk sem er að koma
sér upp íbúðarhúsnæði, er að
greiða af námslánum, er að
kaupa sér bíl og er með börn á
leikskóla getur ekki tekið þessari
hugmynd vel. Þessi hópur er með
mikið af samneyslunni og á erfitt
með það að bæta við sig aukinni
greiðslubyrði. Hvernig ætlar
þingflokksformaður Sjálfstæðis-
flokksins að koma til móts við
þennan hóp? 
Höfundur er formaður Sambands

ungra framsóknarmanna.

Er þetta rétt?
Þórunn Lúðvíksdóttir skrifar

Það er ljóst að fleiri en Helgi K. Hjálms-
son geta orðið „kjaftstopp“ eins og
hann orðar það, við lestur blaðagreinar
en þetta henti mig einmitt þegar ég las
grein Helga í Fréttablaðinu þann 5.
ágúst síðastliðinn. 
Mann rekur í rogastans við lestur grein-
arinnar, hvernig er hægt að koma öllum
þessum rangfærslum og útúrsnúning-
um á blað?
Ég er ein af hinum „svokölluðu“ stuðn-
ingsmönnum sr. Hans Markúsar Haf-
steinssonar og get tekið undir þau orð
Helga að þetta sé allt ein sorgarsaga, en
þetta er líka það eina sem ég get viður-
kennt sem sannleika í umræddri grein,
nema eftirfarandi setningu „Hafi allir
skömm af, sem með framferði sínu eru
að kljúfa Garðasöfnuð í herðar niður og
eyðileggja safnaðarstarfið með slíku
framferði“. Þarna er ég sammála Helga,
formaður og varaformaður ásamt presti
og djákna ættu að hafa þetta hugfast.
Að öðru leyti hefði ég sagt að Helgi
hefði átt að hafa gamalt máltæki í
heiðri en það er „oft er betra að þegja
en segja“. 
Tel ég grein hans ekki svaraverða, og
vona og veit að stuðningsmenn og vel-
unnarar Hans Markúsar vita hið sanna í
málinu.
Eitt er það þó í greininni sem vekur at-
hygli mína, þar sem ég hefi ítrekað
reynt að fá svör við því með tölvupósti
til biskupsstofu ásamt opnu bréfi í
Fréttablaðinu sem beint var til biskups
Íslands, hvers vegna ekki var farið að
kirkjulögum og aðalsafnaðarfundur
Garðasóknar haldinn í maí, eins og bar
að gera. Ég hef ekki haft heppnina með
mér, hef engin svör fengið. Helgi K.
Hjálmsson virðist hins vegar hafa átt
greiðari aðgang að biskupi Íslands en
stuðningsmenn Hans Markúsar, sem
hafa ekki haft erindi sem erfiði þegar
beðið hefur verið um viðtöl, upplýsing-
ar og svör við spurningum. 
Þetta kemur berlega í ljós í eftirfarandi
fullyrðingu Helga en þar segir hann orð-
rétt í grein sinni:
„Ástæðan fyrir að aðalsafnaðarfundur
var ekki haldinn í mars var, að í samráði
við Biskup var ákveðið að ljúka tilfærslu
sr. Hans Markúsar Hafsteinssonar og
ljúka öllu því máli áður en fundurinn
yrði haldinn“.
Er þetta rétt herra biskup? Þætti vænt

um að fá einfalt svar þ.e.a.s. JÁ eða NEI.

Afnám vaxtabótakerfisins ska›ar unga fólki›
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SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tek-
ið á móti efni sem sent er frá Skoðana-
síðunni á visir.is. Þar eru nánari leið-
beiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.

JAKOB HRAFNSSON
FORMAÐUR SUF

UMRÆÐAN
VAXTABÆTUR

BRÉF TIL BLAÐSINS

fieir sem hva› mest flurfa á
flessum bótum a› halda eru
ungt fólk sem er a› koma sér
upp sinni fyrstu íbú› en flessi
hópur er me› grí›arlega mikla
grei›slubyr›i. Afnám vaxtabóta
yr›i helst á kostna› flessa hóps.



Umsjón: nánar á visir.is

Iceland lokar búðum
Malcolm Walker og félagar hans í Iceland-matvöru-
keðjunni hafa ekki setið auðum höndum frá því að
keðjan var keypt um jólaleytið. Keðjan var hluti af
Big Food Group sem Baugur ásamt fjárfestum
keyptu fyrir tugi milljarða. Pálmi Haraldsson
og Karl Wernersson fóru hins vegar fyrir
Iceland-kaupunum og höfðu til fylgilags
stofnandann Malcolm Walker.
Síðan þá hefur verið hagrætt í
rekstri og nú hefur verið ákveð-
ið að loka öllum átta búðum
Iceland á Írlandi. Samkvæmt fyr-
irtækinu er þetta liður í því að
draga úr kostnaði en írsku búðirn-
ar hafa verið reknar með tapi. Forsvarsmenn
Iceland sögðu ekki von til þess í nánustu fram-
tíð að starfsemin í Írlandi skilaði hagnaðir. Starfs-
menn missa því vinnuna nema kaupandi finnist að
búðunum.

Yfirdráttarsýkin
Bankarnir eru komnir upp fyrir Íbúðalánasjóð
þegar litið er til skulda heimila við lánastofnanir.
Íbúðalánasjóður er nú með minni markaðshlut-
deild í þessum lánum en bankarnir samanlagt.

Þegar bankarnir komu af krafti inn á íbúðalána-
markaðinn, þá nýttu heimilin tækifær-

ið, endurfjármögnuðu íbúðalán og
greiddu upp neyslulán og yfir-

dráttarlán. Síðan þá hafa
menn tekið til við fyrri
iðju og yfirdráttur
hefur vaxið hröðum
skrefum. Yfirdráttur-
inn jókst um átta

milljarða í júní og
þjóðin hefur tekið

gleði sína. Búin að
kaupa nýjan bíl og sumarfríið fór á yfirdráttinn

eins og verið hefur síðustu ár. 

MESTA HÆKKUN

ICEX-15 4.496,49 Fjöldi viðskipta: 288
Velta: 3.912 milljónir

+0,22% 

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...

> Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að

samþykkja umsókn Lánasjóðs sveitar-

félaga um starfsleyfi sem lánafyrirtæki. 

> FL Group tekur við rekstri Bláfugls

og Flugflutninga eftir áreiðanleika-

könnun.

> Íslensk erfðagreining hefur fengið

styrk frá Bandarísku heilbrigðisstofn-

uninni vegna erfðagreiningar á nikótín-

fíkn.

> Greiningardeild Íslandsbanka segir í

Morgunkornum að íbúðarverð á höf-

uðborgarsvæðinu virðist hafa hækkað í

júlímánuði.
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Peningaskápurinn…

Actavis 40,80 +0,25% ...
Bakkavör 40,50 +0,25%... Burðarás 17,20 -1,15%... FL Group
15,80 3,95% ... Flaga 4,22 -0,71% ...HB Grandi 8,45 +0,00% ...
Íslandsbanki 14,25 +0,00% ... Jarðboranir 21,10 +0,00% ... KB
banki 585,00 +0,69% ... Kögun 57,60 +0,00% ... Landsbankinn
21,30 -0,93% ... Marel 63,10 -0,63% ... SÍF 4,80 -0,62%
...Straumur 13,30 -0,37% ... Össur 90,00 +2,86%

FL Group +3,95%
Össur +2,86%
Mosaic +0,76%

Og Vodafone -1,28
Burðarás -1,15
Landsbankinn -0,93

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf ]

Samskip kaupa
Seawheel 
Endanlega hefur verið gengið
frá kaupum Samskipa á breska
skipafélaginu Seawheel í kjölfar
úrskurðar evrópskra samkeppn-
isyfirvalda í málinu.

Samkeppnisyfirvöld gerðu
engar athugasemdir við kaup
Samskipa á Seawheel, né fyrir-
hugaða sameiningu Seawheel
við hollenska flutningafyrirtæk-
ið Geest sem Samskip keypti
fyrr á árinu.

Ásbjörn
Gíslason,
f o r s t j ó r i

Samskipa, segir að strax hafi
verið hafist handa við samein-
ingu félaganna þegar úrskurð-
urinn lá fyrir og að stjórn
Seawheel hafi þegar látið af
störfum.

Rekstur félagsins er nú undir
stjórn Geest en vörumerkin tvö
verða þó áfram notuð jöfnum
höndum. - jsk

Óvænt uppgjör
hjá Intrum
Sænska innheimtufyrirtækið Intr-
um Justitia hagnaðist um 1,2 millj-
arða króna fyrir skatta á öðrum árs-
fjórðungi sem er 72 prósent meiri
hagnaður en á sama tímabili í fyrra.
Hagnaður eftir skatta var um 880
milljónir króna. Dagens Industri
segir að fyrirtækinu hafi verið spáð
um 850 milljóna króna hagnaði fyrir
skatt þannig að uppgjörið var langt
um fram spár.

Landsbankinn er lítill hluthafi í
Intrum sem er með skrifstofur í 22
löndum. - eþa

INTRUM JUSTITIA Sænska innheimtu-
fyrirtækið skilaði mun betri afkomu á öðr-
um ársfjórðungi en búist hafði verið við.

Fjárfestingar skila miklum hagnaði
Rekstrartap fyrir fjármagnsliði þrefaldast milli ára. Eignir aukast um 26 milljarða frá ára-
mótum.

Hagnaður FL Group var 1.933
milljónir króna á fyrstu sex
mánuðum þessa árs en var til
samanburðar 117 milljónir á síð-
asta ári. Þetta er besta afkoman
í sögu félagsins á fyrri hluta árs.
Niðurstaðan er þó rúmum tvö
hundruð milljón krónum lægri
en meðaltalsspá bankanna hljóð-
aði.

Það var fyrst og fremst góður
árangur af starfsemi fjárfest-
ingarhlutans FL Investments

sem skilaði þessari niðurstöðu.
Hagnaður af fjárfestingarstarf-
semi nam þremur milljörðum
króna og tífaldast milli ára.
Stærstu hlutabréfaeignir flug-
félagsins eru í easyJet, Íslands-
banka og KB banka og hefur
hlutabréfaeignin hækkað um
nærri þrjá milljarða frá 30. júní
síðastliðnum.

Rekstrartekjur voru tuttugu
milljarðar og jukust um rúm sex
prósent en rekstrargjöld með
afskriftum voru 20,7 milljarðar
og hækkuðu um tæp níu pró-
sent. Rekstrarhagnaður fyrir
fjármagnsliði var neikvæður
um 680 milljónir króna sem er
meira en þrefalt hærri upphæð
en á sama tíma í fyrra.

Eignir félagsins höfðu í lok

júní aukist um 26 milljarða frá
áramótum og námu 69 milljörð-
um. Eigið fé var 16,3 milljarðar
við lok tímabilsins. - eþa

RAGNHILDUR GEIRSDÓTTIR, FOR-
STJÓRI FL GROUP Uppgjör FL Group var
heldur undir meðaltalsspá bankanna. Góð-
ur árangur náðist í fjárfestingarrekstri en
tap varð af reglulegri starfsemi.

HAGNAÐUR FL GROUP Á ÖÐR-
UM ÁRSFJÓRÐUNGI 
– í milljónum króna

Hagnaður   1.933
Spá Íslandsbanka 2.350  
Spá KB banka 1.873  
Spá Landsbankans 2.205





Guðfinna Árnadóttir, Faxatúni 27,
Garðabæ, lést á St. Jósefsspítala í Hafn-
arfirði föstudaginn 12. ágúst.
Margrét Ólafsdóttir frá Hlíð, Siglufirði,
Kópavogsbraut 1B, andaðist á hjúkrun-
arheimilinu Sunnuhlíð föstudaginn 12.
ágúst.
Guðbrandur Sæmundsson, vélvirkja-
meistari, til heimilis að Boðahlein 7,
Garðabæ, lést laugardaginn 13. ágúst.
Haraldur Steinþórsson fyrrum fram-
kvæmdastjóri BSRB, lést á hjartadeild
Landspítala þriðjudaginn 16. ágúst. 

Þorsteinn Gylfason prófessor, andaðist
á Landspítalanum þriðjudaginn 16.
ágúst.

JAR‹ARFARIR
11.00 Björn Sigurðsson húsasmíða-

meistari, lengst af til heimilis í
Sólheimum 23, Reykjavík, verður
jarðsunginn frá Langholtskirkju.

13.00 Björgvin Helgi Guðmundsson
verður jarðsunginn frá Krossinum
í Kópavogi. 

14.00 Magnús G. Helgason, frá Lamba-
stöðum, Seltjarnarnesi, verður
jarðsunginn frá Kvistoftakirkju í
Helsingborg.

14.00 Jón Ingimundarson, bóndi á
Haukagili í Hvítársíðu, verður jarð-
sunginn frá Reykholtskirkju. 

15.00 Andri Ísaksson, fyrrverandi pró-
fessor, Hjallabrekku 14, Kópavogi,
verður jarðsunginn frá Kópavogs-
kirkju.

15.00 Inga Sigríður Ingólfsdóttir, áður
til heimilis að Rauðalæk 22,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni.

Listaverkið Sólfar eftir listamann-
inn Jón Gunnar Árnason (1931-
1989) var afhjúpað við Sæbraut í
Reykjavík fyrir 15 árum. Það hefur
verið eitt helsta tákn Reykjavíkur-
borgar og vinsælt myndefni ljós-
myndara.

Jón Gunnar Árnason hóf feril
sinn á sjötta áratugnum og vakti
snemma athygli fyrir verk sín
unnin í málm, oft með því að sjóða
saman ótrúlegustu hluti, en vann
einnig verk sem hrifu alla með ljóð-
rænni fegurð.

Jón Gunnar var meistari í
vélvirkjun en stundaði mynd-
listarnám hjá Ásmundi Sveinssyni
og síðar framhaldsnám í London.
Auk þess að vera einn af for-
sprökkum SÚM-hópsins starfaði
Jón Gunnar náið með Dieter Roth.

Jón Gunnar var frá upphafi
áttunda áratugarins á kafi í sólar-
pælingum. Hann velti því fyrir
sér hvaða hlutverki sólin gegndi í
lífi manna og notaði hana í mörg-
um af sínum verkum. Sólfarið
vísar til þess farkosts sem flytur
sálirnar til sólarinnar í sólsetur-
sátt.

Jón Gunnar vann módel af Sól-
farinu fyrir Vesturbæjarsamtökin,
sem síðar gáfu það Reykjavíkur-
borg í tilefni af 200 ára afmæli
borgarinnar árið 1986. Staðarvalið
vafðist lengi fyrir mönnum en að
lokum varð fyrir valinu einn besti
útsýnisstaður borgarinnar við Sæ-
brautina. Má segja að eini ókostur-
inn við staðsetningu skipsins sé að
það snúi í norður en ekki í sólsetur-
sátt. Jón Gunnar hóf þegar undir-
búning að stækkun verksins en lést
ári áður en verkið var afhjúpað og
náði því aldrei að sjá verk sitt í
fullri stærð.
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MARCEL PROUST (1871-1922) 
lést þannan dag.

Flytur sálir í sólsetursátt
LISTAVERKIÐ SÓLFAR: AFHJÚPAÐ FYRIR 15 ÁRUM VIÐ SÆBRAUT

„Fólk óskar sér þess að læra að synda á
sama tíma og það vill halda öðrum fætin-

um á jörðinni.“

Marcel Proust var franskur rithöfundur sem skrifaði meistaraverkið
„Í leit að glötuðum tíma“.

timamot@frettabladid.is

Genghis Khan, keisari Mongólíu,
lést þennan dag árið 1227 í her-
búðum sínum í Kína. Her hans
stóð þá í miðju stríði við konungs-
ríkið Hsi Hsia.
Gengis Khan, eða Temüjin eins og
hann hét áður, fæddist einhvern
tíma á árunum milli 1155 og 1167.
Margt er óljóst um fyrstu æviár
hans sem eru sveipuð ævintýra-
ljóma. Segir ein sagan að forfaðir
hans hafi verið grár úlfur.
Á uppvaxtarárum Khan var
mongólska ríkið klofið. Samsæri og
svik voru daglegt brauð og ófriður
mikill. Til að mynda var eitrað fyrir
föður Ghengis þegar hann var níu
ára og ættflokkur hans bjó eftir

það við sult og seyru.
Temüjin naut mikilla vinsælda.
Hann byggði upp ættbálk sinn og
safnaði mörg þúsund manna her-
liði sem var upphafið að stórveldi
Gengis Khans sem náði frá Peking
til Kaspíahafs. 
Temüjin fékk á sig orð fyrir að vera
hvort tveggja grimmur og mis-
kunnarlaus. Þegar hann var í stríði
gegn óvinum sínum í Tartara-ætt-
bálkinum drap hann til dæmis alla
sem voru hærri en öxull á vagni.
Smátt og smátt sameinuðust ætt-
bálkarnir undir stjórn Temüjins og
árið 1206 var hann gerður að keis-
ara, eða Khan, yfir öllum ættbálk-
um Mongóla. 

Genghis hefur verið um sextugt
þegar hann lést og var þá orðinn
heilsuveill. Talið er að meiðsl sem
hann hlaut ári áður, þegar hann
féll af hestbaki, hafi dregið hann til
dauða.

18. ÁGÚST 1227

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1786 Reykjavík fær kaupstaðar-

réttindi. Þá voru íbúar 167.

1958 Hin umdeilda bók Lolita
eftir Vladimir Nabokov er
gefin út í Bandaríkjunum.

1964 Landslið Suður-Afríku er
útilokað frá Ólympíuleikun-
um í Tókýó þar sem yfir-
völd þar í landi neita að
fordæma aðskilnaðar-
stefnu.

1988 Þess er minnst að endur-
bótum á Viðeyjarstofu og
Viðeyjarkirkju lýkur.

1991 Valdarán hefst í Sovétríkj-
unum. Boris Jeltsín kemst
til valda í kjölfar þess.

1996 Menningarnótt er haldin í
Reykjavík í fyrsta sinn, nótt-
ina fyrir 210 ára afmæli
borgarinnar.

2000 Grófarhúsið við Tryggvagötu
er formlega opnað.

Genghis Khan lei›togi Mongólíu lætur lífi›

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir 
í smáletursdálkinn hér a› ofan

má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma, 

Inga Sigríður Ingólfsdóttir
áður til heimilis að Rauðalæk 22,
Reykjavík,

lézt á Hrafnistu í Reykjavík mánudaginn 15. ágúst.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í dag, fimmtudaginn 18.
ágúst kl. 15.00.

Steinunn Þorvarðsdóttir, Rik de Visser,
Steinn Helgason,
Sif, Salka og Egill,

Ólöf Þorvarðsdóttir, Jón Valur Jensson,
Ísak og Sóley Kristín.

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi, 

Einar Einarsson 
frá Bjólu,

lést á Grund fimmtudaginn 4.ágúst. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey. Bestu þakkir til starfsfólks Grundar og Áss í Hveragerði.
Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug.

Unnur Einarsdóttir Kristinn Gunnarsson
Hafsteinn Einarsson Gíslína Sigurbjartsdóttir
og fjölskyldur

Gíslína Sigurbjartsdóttir, Sigtúni, 851 Hella.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Lilja Sigfinnsdóttir
Hjallabraut 33, Hafnarfirði,

sem lést mánudaginn 15. ágúst á St. Jósefsspítala, Hafnarfirði,
verður jarðsungin mánudaginn 22. ágúst kl. 13.00 frá Garða-
kirkju.

Guðmundur H. Pétursson Sigríður Sch. Guðbjörnsdóttir
Hrönn Pétursdóttir Óskar Pálsson
Hildur Pétursdóttir Steinþór Stefánsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Sonur minn, bróðir, mágur og föðurbróðir,

Þorsteinn Gylfason
prófessor

andaðist á Landspítalanum 16. ágúst 2005.
Útförin verður auglýst síðar.

Guðrún Vilmundardóttir
Þorvaldur Gylfason og Anna Karitas Bjarnadóttir
Guðrún Vilmundardóttir og Gunnlaugur Torfi Stefánsson
Baldur Hrafn Vilmundarson
Gylfi Þorsteinn og Eyja Sigríður Gunnlaugsbörn. 

Þökkum af alhug, öllum þeim sem sýndu okkur 
samúð og heiðruðu minningu eiginmans míns, 
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Kristjáns Rafns Hjartarsonar
fyrrum símaverkstjóra, Vesturgötu 7, Reykjavík.

Þórunn Björg Sigurðardóttir

Hjörtur Páll Kristjánsson    Guðrún Einarsdóttir

Kristján Rafn Hjartarson    Jóna Ósk Lárusdóttir

Einar Þór Hjartarson

Hjörtur Hafsteinn Kristjánsson og Bjarki Dagur Kristjánsson. 

www.steinsmidjan.is

ANDLÁT

SÓLFARIÐ STENST 
TÍMANS TÖNN
„Ég hugsaði nýlega þegar ég
ók fram hjá Sólfarinu hvað
þetta verk stenst vel tímans
tönn. Skúlptúrar sem settir
eru upp á ákveðnu tímabili
verða oft börn síns tíma. En
mér finnst þetta verk frá-
bærlega nútímalegt og
fallegt,“ segir Markús Þór
Andrésson listamaður sem
finnst staðsetning verksins vel heppnuð.
„Þetta er aðdráttarafl á þessari göngu-
leið, bæði fyrir ferðamenn og aðra Rey-
kvíkinga,“ segir Markús, sem finnst verk-
ið einfalt og skemmtilegt. Það vísi til
sögu Íslendinga og menningararfs.
Markús segir Sólfarið gott minnismerki
um Jón Gunnar Árnason sem hann telur
frábæran listamann.

DRAUMKENNT OG 
YFIRNÁTTÚRULEGT

„Mér finnst Sólfarið tengj-
ast okkar sögu, bæði sjón-
um og víkingatímanum.
Verkið er svolítið
draumkennt af því það
speglast allt umhverfið í
því. Það verður eins og
skip sem fer í huglæga
ferð. Eins og það sé á leið
inn í sólina,“ segir Ragn-
hildur Stefánsdóttir mynd-
listarkona, sem finnst verk-

ið mjög andlegt og ofsalega fallegt. „Þetta
er magnað verk og hefur rosalega mikið
aðdráttarafl,“ segir Ragnhildur, sem finnst
staðurinn sem skipinu var valinn alveg
ágætur en hefði þó viljað sjá það tengjast
sjónum meira.
Ragnhildur hefur oft skoðað verkið í návígi
og finnst eitthvað yfirnáttúrulegt við það. 

YFIRNÁTTÚRULEGT Sólfar er skip sem flytur sálirnar til sólarinnar. Listaverkið hefur ótví-
rætt aðdráttarafl. Það er vinsæll viðkomustaður ferðamanna og annarra sem fá sér
göngutúr meðfram ströndinni.

RAGNHILDUR
STEFÁNS-
DÓTTIR

MARKÚS ÞÓR
ANDRÉSSON
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> Vissir þú að...

... ísland hefur ekki tapað landsleik í
ágústmánuði í heilan áratug eða síðan að
Svisslendingar unnu 0-2 sigur á Laugar-

dalsvellinum 16. ágúst
1995.  Síðan þá hefur
Ísland leikið tíu leiki í
áttunda mánuði ársins,
unnið níu þeirra (fjóra í

röð) og gert eitt jafntefli.
Markatalan í þeim er
25–6, Íslandi í vil.

Úrvalsdeildarsæti undir
... KA tekur á móti Víkingum í 1. deild
karla í kvöld í hálfgerðum úrslitaleik um
hvort liðið kemst upp í Landsbanka-
deildina. Breiðablik er svo gott sem búið
að tryggja sér sætið en liðið hefur 11
stiga forskot á næstu lið, Víkingar eru í 2.
sæti með 29 stig og KA-menn hafa 27
stig í 3. sætinu. Það verður því mikið fjör
á Akureyrarvelli í kvöld klukkan 19.00.

sport@frettabladid.is

30

> Við hrósum ...

.... íslenska landsliðinu sem
hefur sýnt mikil batamerki í
síðustu leikjum. Íslensku
strákarnir hafa nú unnið
tvo leiki í röð með
markatölunni 8–2 og eru til
alls líklegir fyrir leiki haustsins
þar sem verkefnið verður þó
mun erfiðara en gegn Möltu og Suður-Afríku.

Íslenska landsli›i› vann afar sannfærandi 4-1 sigur á arfaslöku s-afrísku li›i í vináttuleik á Laugardalsvell-
inum í gærkvöld. Mikil batamerki voru á leik íslenska li›sins og lofar frammista›an gó›u.

Suður-Afríka átti aldrei möguleika

FÓTBOLTI Lítið kom á óvart í byrjun-
arliði Íslands í leiknum í gærkvöld.
Þjálfararnir héldu sig við 4-5-1
leikkerfið frá því í síðasta leik liðs-
ins gegn Möltu og lék Eiður Smári
Guðjohnsen sem fremsti maður á
miðjunni fyrir aftan Heiðar Helgu-
son.

Íslenska liðið sótti nokkuð hart
að S-Afríkumönnum frá fyrstu
mínútu og það var greinilegt að
það átti ekki að leggjast í neinn
varnarleik. Leikaðferð S-Afríku
verður seint talin vera hefðbundin;
liðið leikur afar svæfandi knatt-
spyrnu með allt að sex miðjumenn
sem náðu skiljanlega að spila
ágætis reitabolta sín á milli gegn

fjórum miðjumönnum Íslands. En
sóknartilburðir þeirra voru afar
litlir og ekki bar á öðru en að ís-
lensku leikmennirnir nytu sín vel
gegn slíkum leikstíl. Það var síðan
staðfest á 25. mínútu þegar Grétar
Rafn Steinsson kom Íslendingum
verðskuldað yfir með fínum skalla
eftir fyrirgjöf Indriða Sigurðsson-
ar. Þremur mínútum síðar jafnaði
Delron Buckley metin úr fyrsta
umtalsverða marktækifæri gest-
anna með því að fylgja eftir skoti
Benni McCarthy. Markið var
kolólöglegt þar sem Buckley var
augljóslega rangstæður þegar skot
McCarthy reið af. David McKeon,
írskur dómari leiksins, gerði okkur
hins vegar grikk, með því að dæma
markið gilt, og var það í annað sinn
í leiknum þar sem skömmu áður
hafði hann neitað Kára Árnasyni
um augljósa vítaspyrnu.

Mörkin tvö voru það besta sem
gat komið fyrir leikinn og blésu
svo sannarlega nýju lífi í hann;
Eiður Smári og Heiðar Helguson
fengu báðir gullið tækifæri til að
skora í sömu sókninni á 31. mínútu
en Hans Vonk í marki S-Afríku
varði meistaralega í tvígang. Hann
kom þó engum vörnum við á 42.
mínútu þegar Arnar Þór Viðars-
son, af öllum mönnum, kom Íslend-
ingum yfir á ný eftir góðan undir-
búning Eiðs Smára. 

Síðari hálfleikurinn var mun ró-
legri og tíðindaminni en sá fyrri;
Íslendingar voru afslappaðir í sín-
um leik og með leikinn í hendi sér
en jafnframt var furðulegt að sjá
hversu lítið S-Afríkumenn reyndu
að sækja miðað við að þeir væru
marki undir. Áhugaleysi gestanna
kom þeim í koll um miðjan hálf-

leikinn þegar Heiðar skoraði
þriðja mark Íslands með fínum
skalla eftir hornspyrnu Veigars
Páls Gunnarssonar. Fimm mínút-
um síðar bætti Veigar Páll við
fjórða markinu með stórkostlegu
skoti sem varð til þess að tryggja
sigurinn endanlega. 

Sigur íslenska liðsins var vissu-
lega góður og sannfærandi en hins
vegar má setja spurningarmerki
við þá mótspyrnu sem S-Afríka
reyndist vera. Áhugaleysið skein
af leikmönnum þeirra og svo virð-

ist sem að það hafi tekið einum of
mikið á að ferðast frá syðsta landi
veraldar til nyrstu höfuðborgar-
innar. 

Hjá Íslandi skein leikgleðin
hins vegar af leikmönnum, allir
sem komu við sögu í leiknum stóðu
fyrir sínu og flestir vel það. Í heild-
ina var frammistaða Íslands afar
sannfærandi og það að hún skuli
hafa sigrað þjóð sem er í 38. sæti
heimslistans er ekkert nema góðs
viti og gefur góð fyrirheit upp á
framhaldið. vignir@frettabladid.is

Eiður Smári Guðjohnsen, fyrir-
liði íslenska landsliðsins, sagð-
ist í samtali við Fréttablaðið
eftir leikinn í gær mjög ánægð-
ur með sigurinn og að hann
hefði svarað gagnrýnisröddum sem
hefðu verið á stjá í allt sumar.
„Það voru einhverjar vangaveltur
um að ég hefði verið að gera
mér upp meiðsli í leiknum
gegn Króatíu ytra fyrr í
sumar en ég sýndi það í
þessum leik að ég
mun alltaf svara
kalli landsliðsins,“
sagði Eiður, sem
tekinn var af velli í leik Chelsea og Wigan
um síðustu helgi vegna meiðsla og var
um tíma efast um að hann gæti tekið

þátt í leiknum í gærkvöld. Eiður lék hins
vegar allar 90 mínúturnar og gaf

sig allan í leikinn. „Við
höfðum þetta í hendi
okkar allan tímann og
þetta var sanngjarn sig-
ur,“ sagði Eiður. Logi
Ólafsson, annar lands-
liðsþjálfaranna, tók í
sama streng og kvaðst
mjög ánægður með
framgöngu lærisveina

sinna. „Leikurinn fór
nánast eins og við

höfðum lagt hann
upp. Við ætluðum

okkur að fara framar
með liðið en við höfum

verið að gera í síðustu

leikjum og reyna að láta boltann ganga
betur innan liðsins. Þetta voru þau mark-
mið sem við settum okkur fyrir leikinn;
að láta liðið spila sem eina heild og það
tókst,“ sagði Logi en ítrekaði jafnframt
að liðið myndi ekki ofmetnast þrátt fyrir
öruggan sigur gegn liði sem er rúmlega
helmingi ofar á styrkleikalista FIFA: 

„Þetta eru vissulega jákvæð úrslit fyrir
okkur en við vitum að vítin eru til að var-
ast. Við unnum góðan sigur á Ítölum á
sama tíma í fyrra en misstum síðan nið-
ur um okkur buxurnar í næstu leikjum á
eftir,“ bætti Logi við og greinilegt að
hann ætlar að gera allt sem í sínu valdi
stendur til að halda íslenska liðinu á
jörðinni þrátt fyrir sannfærandi sigur í
gær.

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN: Fyrirliðinn LÉK ALLAR 90 MÍNÚTURNAR GEGN SUÐUR-AFRÍKU Í GÆR

Ég mun alltaf svara kalli landsli›sins

19 MÖRK Í TVEIMUR LEIKJUM Árni Þór
Sigtryggsson hefur skorað 19 mörk úr að-
eins 24 skotum í 2 leikjum.

HM U-21 í handbolta:

Unnu annan
stóran sigur
HANDBOLTI Íslenska 21 árs landslið-
ið í handbolta byrjar vel á Heims-
meistaramótinu í Ungverjalandi
en liðið vann 20 marka sigur á
Chile, 43-23, í öðrum leik sínum í
gær. Leikurinn í gær var eins og
sá fyrsti í fyrrakvöld létt upphit-
un fyrir leikina gegn Spáni og
Þýskalandi sem eru á morgun og á
laugardag. Þjóðverjar unnu Spán-
verja, 34-32, í einum af úrslita-
leikjum riðilsins í gær og eru
efstir ásamt Íslandi. 
Árni Þór Sigtryggsson var marka-
hæstur í íslenska liðinu í gær með
12 mörk úr 14 skotum og þeir
Ragnar Njálsson og Arnór Atla-
son skoruðu báðir fimm mörk en
allir útileikmenn íslenska liðsins
komust á blað. -óój

FRAMMISTAÐA ÍSLENSKU LEIKMANNANNA GEGN SUÐUR-AFRÍKU

MARKIÐ:
ÁRNI GAUTUR ARASON 6
Gat ekkert gert í fyrsta markinu. Greip vel
inn í þegar til þurfti og var öruggur.
VÖRNIN:
KRISTJÁN ÖRN SIGURÐSSON 6
Eins og venjulega er varnarleikur hans
fyrsta flokks en sóknartilburðirnir eru
varla til staðar. – Gylfi Einarsson (46., 5)
Komst lítið inn í leikinn en barðist vel.
STEFÁN GÍSLASON 7
Gríðarlega öflugur í loftinu og lenti aldrei
í vandræðum með sóknarmenn S-Afríku.
AUÐUN HELGASON 7
Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum
og tapaði varla návígi. 
INDRIÐI SIGURÐSSON 7
Lagði fyrsta markið upp á mjög laglegan

hátt og sinnti varnarskyldunni af festu og
skynsemi. Yfir litlu að kvarta. – Haraldur

Guðmundsson (80.) Gerði engin mistök.
MIÐJAN:
GRÉTAR RAFN STEINSSON 8
Mjög frískur á hægri kantinum í fyrri hálf-
leik og feikilega öruggur í bakverðinum
þeim síðari. – Bjarni Ólafur Eiríksson
(64., 6) Lék sinn fyrsta landsleik en það
var ekki að sjá.
KÁRI ÁRNASON 8
Mjög duglegur á miðjunni og skilaði bolt-
anum jafnan skynsamlega frá sér. Vann
næstum öll návígi sín og hefði réttilega
átt að fá víti í fyrri hálfleik. – Gunnar
Heiðar Þorvaldsson (53., 5) Fann sig
ekki á hægri kantinum.
ARNAR ÞÓR VIÐARSSON 7
Naut sín vel í sinni kjörstöðu á miðri
miðjunni og gerði hlutina einfalt. Skoraði
auk þess gott mark – Jóhannes
Harðarson (70., 5) Reyndi lítið á hann en
hann dreifði boltanum ágætlega á miðj-

unni.
EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN 8
Byrjaði og endaði heldur rólega en þess á
milli naut hann sín virkilega. Í öðrum
klassa en aðrir á vellinum þegar hann tók
sig til, en það er svo sem það sem búast
má við af honum.
TRYGGVI GUÐMUNDSSON 6
Var eilítið villtur og átti það til að vera
kominn út úr sinni stöðu á vinstri vængn-
um. – Veigar Páll Gunnarsson (57., 7)
Lagði upp eitt og skoraði annað eftir að
hafa komið inn á. Varla hægt að biðja um
mikið meira.
SÓKNIN:
HEIÐAR HELGUSON 5
Náði sér alls ekki á strik, var lítið í boltan-
um og skortir greinilega leikæfingu. Skor-
aði hins vegar gott mark með sínu hættu-
legasta vopni – höfðinu.

4–1
Laugardalsv., áhorf: xxxx McKeon, Írlandi (x)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 11–8 (7–2)
Varin skot Árni Gautur 1 – Vonk 3
Horn 3–3
Aukaspyrnur fengnar 15–6
Rangstöður 7–2

1–0 Grétar Rafn Steinsson (25.)
1–1 Delron Buckley (28.)
2–1 Arnar Þór Viðarsson (42.)
3–1 Heiðar Helguson (67.)
4–1 Veigar Páll Gunnarsson (73.)

Ísland S-Afríka

FJÖGUR MÖRK Markmaður og varnarmaður Suður-Afríku horfa hér á eftir glæsilegum
skalla Heiðars Helgusonar þenja netmöskvana á Laugardalsvellinum í gær en íslenska
landsliðið skoraði fjögur mörk í leiknum og vann sannfærandi sigur. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR
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Danir tóku Englendinga í kennslustund í vináttuleik á Parken í Kaupmanna-
höfn í gærkvöld en fletta var stærsta tap enska landsli›sins í 25 ár.

Danir flengdu Englendinga 
FÓTBOLTI „Ég er reiður og vonsvik-
inn yfir þessu tapi og ég sagði við
strákana að ef þeir ætluðu sér að
spila svona í framtíðinni, gætu
þeir gleymt því að fara á heims-
meistaramótið,“ sagði Sven-Gör-
an Eriksson, landsliðsþjálfari
Englands í gær, eftir að liðið tap-
aði 4-1 fyrir Dönum í æfingaleik.
Englendingar binda miklar vonir
við landslið sitt á HM í Þýskalandi
næsta sumar, en ef marka má
frammistöðu liðsins í gærkvöld
þarf Sven-Göran Eriksson að lesa
hressilega yfir hausamótunum á
sínum mönnum, sem voru teknir í
bakaríið af Dönum á Parken í
gærkvöld.

Fyrri hálfleikurinn var frekar
tíðindalítill, en í þeim síðari gerði
Eriksson nokkrar breytingar á liði
sínu og setti m.a. David James í
markið, sem gerði lítið annað en
að sækja knöttinn í netið í hálf-
leiknum. Þeir Glenn Johnson og
Jamie Carragher komu inn í stað
Gary Neville og John Terry og það
átti eftir að hafa skelfilegar af-
leiðingar í för með sér, þar sem
ekki stóð steinn yfir steini í vörn
Englendinganna. Fyrsta mark
leiksins kom á 62. mínútu og um
sex mínútum síðar var staðan orð-
in 3-0 fyrir Dani sem léku á als
oddi, meðan vörn Englendinganna
var eins og gatasigti. Þeir Dennis
Rommendahl, Jon Dahl Tomasson
og Michael Gravgaard skoruðu
mörk danska liðsins og gerðu út
um leikinn, áður en Wayne Roon-
ey minnkaði muninn eftir frá-
bæra sendingu frá David Beck-
ham skömmu fyrir leikslok, en
þeir voru yfirburðamenn í liði
Englands. Niðurlægingu gestanna
var þó ekki lokið, því Sören
Larsen bætti við fjórða marki

Dana eftir varnarmistök í uppbót-
artímanum.

„Mér þótti fyrri hálfleikurinn
þokkalega góður, en sá síðari var
vægast sagt skelfilegur,“ sagði
Eriksson, sem ekki er vanur að
viðra skoðanir sínar í viðtölum.
„Það er eins og menn hafi haldið
að þeir væru bara í fríi. Þeir
gerðu ekkert rétt allan seinni
hálfleikinn og ég er gríðarlega
vonsvikinn,“ sagði Eriksson.

„Það er alltaf hræðilegt að
tapa leikjum á þennan hátt, en við
megum samt ekki hengja haus
yfir þessu, þetta var bara æfinga-
leikur eftir allt saman,“ sagði
David Beckham, fyrirliði enska
liðsins.

Zinedine Zidane fagnaði end-
urkomu sinni í franska landsliðið
með því að skora eitt mark í 3-0

sigri á Fílabeinsströndinni en af-
mælisbörnin, William Gallas og
Thierry Henry, sem báðir urðu 28
ára í gær, skoruðu hin mörkin.
Henrik Larsson átti einnig far-
sæla endurkomu inn í lið Svía
sem unnu 2-1 sigur á Tékkum.
Larsson kom Svíum yfir strax á
20. mínútu. Búlgarar sem eru
með okkur í riðli eins og Svíar
unnu 3-1 sigur á Tyrkjum þar sem
góðkunningi íslenska liðsins,
Dimitar Berbatov, skoraði tvö
markanna. Möltubúar gerðu 1-1
jafntefli við Norður-Íra, Ungverj-
ar töpuðu 1-2 fyrir Argentínu og
þá gerðu næstu mótherjar okkar
Íslendinga, Króatar, 1-1 jafntefli
gegn heimsmeisturunum Brasil-
íumanna. Króatar komust yfir
eftir hálftíma leik en Brassarnir
jöfnuðu rétt fyrir hálfleik. bb, óój

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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Fimmtudagur

MAÍ

■ ■ LEIKIR

� 19.00 ÍBV og Grindavík mætast á
Hásteinsvelli í Landsbankad. karla.

� 19.00 KA og Víkingur mætast á
Akureyrarvelli í 1. deild karla.

� 19.00 Fjölnir og HK mætast á
Grafarvogsvelli í 1. deild karla.

� 19.00 Völsungur mætir Þór á
Húsavíkurvelli í 1. deild karla.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn. Endursýnt á

hálfríma fresti til 9.00 og svo 17.10.

� 16.40 Formúlukvöld á RÚV.

� 17.10 Olíssport á Sýn.

� 17.40 Danmörk – England á Sýn.

� 19.20 Króatía – Brasilía á Sýn.

� 21.00 PGA mótaröðin í golfi á
Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.30 Ungverjaland – Argentína á
Sýn.

� 00.10 Strandblak á Sýn.

Fjör í Ungverjalandi í gær:

Fékk rautt eft-
ir 30 sekúndur
FÓTBOLTI Argentínumenn þurftu
ekki að sýna á sér sparihliðarnar
þegar þeir sóttu Ungverja heim í
æfingaleik í gær og höfðu sigur 2-
1, þrátt fyrir að leika manni færri
síðustu 25 mínútur leiksins. Það
var Maxi Rodriguez sem kom
Argentínumönnum yfir eftir 17
mínútna leik, en lærisveinar Loth-
ar Matthaus náðu að jafna metin
rétt fyrir lok fyrri hálfleiksins.

Það var loks varnarmaðurinn
Gabriel Heinze hjá Manchester
United sem tryggði Argentínu-
mönnum sigurinn í leiknum með
glæsilegu skallamarki á 65. mín-
útu, en skömmu síðar var hinum
unga og efnilega Lionel Messi hjá
Argentínu vikið af leikvelli á
óréttmætan hátt eftir að hafa ver-
ið inni á vellinum í um hálfa mín-
útu í sínum fyrsta landsleik. 

Sannarlega grátbroslegt fyrir
hinn unga leikmann Barcelona og
ljóst að hann á ekki eftir að
gleyma fyrsta landsleiknum sín-
um í bráð.

STÓRSIGRI FAGNAÐ Danir unnu 4-1 sigur á Englendingum á Parken í Kaupmannahöfn í
gær og fögnuðu vel í leikslok. Þetta var fyrsti heimasigur Danmerkur á Englandi frá því
1948 og aðeins sá þriðji í 17 landsleikjum þjóðanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

UNDRABARNIÐ REKIÐ ÚTAF Hinum unga
Lionel Messi hjá Argentínu vikið af leikvelli
eftir að hafa verið inni á vellinum í um
hálfa mínútu. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES



FÓTBOLTI Í nýútkominni bók sinni
greinir John Terry, fyrirliði Chel-
sea, frá þeirri angist sem greip
um sig meðal leikmanna liðsins
eftir að þeir féllu úr Meistara-
deildinni gegn Liverpool í undan-
úrslitum, annað árið í röð í vor og
segir að tapið hafi fengið hvað
mest á þrjá leikmenn liðsins. 
„Við vorum vissir um að við næð-
um að sigra Liverpool og allir
voru að segja að þetta yrði árið
okkar. Stemmingin á þessum leik
var sú rosalegasta sem ég hef orð-
ið vitni að á ferlinum og hárin risu
á handleggjunum á mér þegar ég
heyrði söng áhorfendanna þegar
ég gekk inn á völlinn. 
Þegar það lá hins vegar fyrir að
við hefðum tapað á Anfield, greip

um sig örvænting sem ég á erfitt
með að lýsa,“ sagði Terry. 

„Ég táraðist þegar Eiður Smári
brenndi af úr síðasta færi okkar í
uppbótartíma og ljóst var að við
hefðum tapað. Það er átakanlegt
þegar fullorðnir menn brotna
svona niður eftir að þeir missa af
takmarki sínu. 

William Gallas var frávita af
örvæntingu og það sama má segja
um okkur Eið Smára. Við grétum
og vorum algerlega í rusli eftir
þetta.

Þjálfarinn sagði okkur að okk-
ar tími ætti eftir að koma í Meist-
aradeildinni, en það stoðaði lítið á
þessari stundu. Þetta var versti
dagur í lífi mínu sem fótbolta-
manns,“ sagði John Terry í bók

sinni sem selst væntanlega eins
og heitar lummur næstu daga í
Bretlandi enda er Terry óhemju
vinsæll leikmaður. - bb
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LEIKIR GÆRDAGSINS

Undankeppni HM 2006:
1. RIÐILL:
Makedónía-Finnland 0–3
0–1 Eremenko (7.), 0–2 Eremenko (45.),
0–3 Roiha (87.).
Rúmenía-Andorra 2–0
1–0 Mutu (29.), 2–0 Mutu (40.).

2. RIÐILL:
Kasakstan-Georgía 1–2

3. RIÐILL:
Lettland-Rússland 1–1
Liechtenstein-Slóvakía 0–0

4. RIÐILL:
Færeyjar-Kýpur 0–3
0–1 Konstantinou (39.), 0–2
Konstantinou, víti (86.), 0–3 Krassas
(90.).

Vináttulandsleikir:
Úkraína-Serbía og Montenegro 2–1
1–0 Rebrov (61.), 2–0 Nazarenko (72.),
2–1 Kezman (90.).
Ungverjaland-Argentína 1–2
0–1 Maxi (17.), 1–1 Torghelle (29.), 1–2
Heinze (62.).
Eistland-Bosnía 1–0
1–0 Viikmäe (35.).
Búlgaría-Tyrkland 3–1
0–1 Tekke (21.), 1–1 Berbatov (24.), 2–1
Petrov (38.), 3–1 Berbatov (43.).
Noregur-Sviss 0–2
0–1 Frei (50.), 0–2 sjálfsmark (59.).
Danmörk-England 4–1
1–0 Rommedahl (60.), 2–0 Tomasson
(63.), 3–0 Gravgaard (67.), 3–1 Rooney
(87.), 4–1 Larsen (90.).
Malta-Norður Írland 1–1
0–1 Healy (9.), 1–1 Woods (35.).
Pólland-Ísrael 3–2
1–0 Szymkowiak (19.), 1–1 Badir (35.),
1–2 Katan (46.), 2–2 Rasiak (77.), 3–2
Rasiak (89.).
Belgía-Grikkland 2–0
1–0 Mpenza (19.), 2–0 Mpenza (24.).
Svíþjóð-Tékkland 2–1
1–0 Larsson (20.), 1–1 Koller, víti (22.),
2–1 Rosenberg (25.).
Austurríki-Skotland 2–2
0–1 Miller (5.), 0–2 O´Connor (39.), 1–2
Ibertsberger (83.), 2–2 Standfest (87.).
Holland-Þýskaland 2–2
1–0 Robben (3.), 2–0 Robben (46.), 2–1
Ballack (49.), 2–2 Asamoah (81.).
Írland-Ítalía 1–2
0–1 Pirlo (10.), 0-2 Gilardino (31.), 1–2
Red (32.).
Wales-Slóvenía 0–0

Frakkland-Fílabeinsströndin 3–0
1–0 Gallas (27.), 2–0 Zidane (62.), 3–0
Henry (66.).
Króatía-Brasilía 1–1
1–0 Kranjcar (32.), 1–1 Ricardinho (42.)
Spánn-Úrúgvæ 2–0
1–0 Sjálfsmark (25.), 2–0 Vicente, víti
(38.)
Portúgal-Egyptaland 2–0
1–0 Meira (50.), 2–0 Postiga (70.).

Landsbankadeild kvenna:
Valur–ÍBV 3–1
0–1 Olga Færseth (24.), 1–1 Laufey
Ólafsdóttir (57.), 2–1 Guðný Óðinsdóttir
(68.), 3–1 Margrét Lára Viðarsdóttir (71.).

STAÐA EFSTU LIÐA:
BREIÐABLIK 12 11 1 0 37–8 34
VALUR 12 10 0 2 53–13 30
KR 12 7 1 4 38–16 22
ÍBV 12 7 0 5 36–26 21

MARKAHÆSTAR:
Margrét Lára Viðarsdóttir, Val 21
Hrefna Huld Jóhannesdóttir, KR 12
Laufey Ólafsdóttir, Val 11
Bryndís Jóhannesdóttir, ÍBV 9
Hólmfríður Magnúsdóttir, ÍBV 9
Nína Ósk Kristinsdóttir, Val/Keflavík 9
Greta Mjöll Samúelsdóttir, Breiðabliki 9

HLÁTUR OG GRÁTUR Eiður og Terry gátu
glaðst yfir Englandsmeistaratitlinum, en
vonbrigðin á Anfield fengu mikið á þá.

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

John Terry, fyrirliði Chelsea, hefur gefið út bók:

Vi› Ei›ur grétum saman
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Af og til sé ég
eitthvað sem
heillar mig svo
mikið að mér
finnst ég verða
að eiga hlutdeild
í töfrunum. Ég
hef til dæmis ó-
sjaldan sagt við
sjálfa mig að nú
skuli ég drífa
mig að fara að

læra kínversku eftir að hafa horft á
kínverska bíómynd því það er eitt-
hvað við kínverska menningu sem
mér finnst ómótstæðilegt. Eins hef
ég margoft lofað sjálfri mér að skrá
mig í magadans eftir að hafa séð
hina glæsilegu Helgu Brögu líða um
í þokkafullum hreyfingum sínum.

En eins og gengur og gerist hef
ég fram að þessu ekki verið jafn
dugleg að framkvæma hugdetturn-
ar og að fá þær. Það er alltaf svo
mikið að gera og fáir klukkutímar í
sólarhringnum að ég slæ fram-
kvæmdinni á frest og ákveð að
byrja í næsta mánuði, næsta sumar
eða á næsta ári.

Ein af þessum hugdettum sem
ég hef fengið, er að læra á bassagít-
ar. Hún kviknaði þegar ég var á tón-
leikum með Mezzoforte fyrir fjór-
um árum. 

Ég ólst reyndar upp við að hlusta
á Mezzoforte og fór alloft á tónleika
þeirra sem barn þar sem pabbi
minn átti örlitla hlutdeild í tilvist
hljómsveitarinnar. Þá var oft mikið
stuð og þegar meðlimir hljómsveit-

arinnar voru sem allra heitastir átti
pabbi minn til að hrópa til þeirra:
„Þið eruð brjálaðir!“

Á þessum tónleikum fyrir fjór-
um árum skildi ég loksins þessi
hughrif föður míns því þeir voru
bókstaflega brjálaðir og ég varð
steinrunnin af aðdáun. Þegar ég sá
færni Jóa Ásmunds á bassanum
hugsaði ég að þetta hlyti að vera
eitthvað það skemmtilegasta sem
hægt væri að gera og ákvað að ein-
hvern tíma myndi ég finna þó ekki
væri nema smjörþefinn af því.

Líkt og með annað er ég enn að
herða mig upp í að láta bassa-
drauminn verða að veruleika en
þangað til ég geri það, verður maga-
dansinn að duga því nú hef ég loks-
ins skráð mig í hann.

STUÐ MILLI STRÍÐA
SÓLEY KALDAL ÆTLAR AÐ LÆRA AÐ SPILA Á BASSA, TALA KÍNVERSKU OG DANSA MAGADANS SVO FÁTT EITT SÉ NEFNT.

Mun láta verða af því fyrr eða síðar
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

3 1 4

8 6 2 4 5

2 1 3 6

4 7 2 1

7 5 4 9

1 9 6 7

5 7 8 9

3 2 9 5 6

2 8 5

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

2 9 4 6 3 7 1 5 8

6 3 1 4 5 8 9 2 7

7 5 8 9 2 1 3 6 4

3 1 7 2 8 5 6 4 9

8 4 2 7 9 6 5 3 1

5 6 9 3 1 4 8 7 2

9 8 6 5 4 2 7 1 3

1 2 5 8 7 3 4 9 6

4 7 3 1 6 9 2 8 5

Lausn á gátu gærdagsins

Fjárinn! Númer 9 í 
rauðu hljóp, fjandakornið, 

beint á númer 3 í bláu!
Skammastu þín karlpungur!

Og hvernig hann engist fram
og til baka þýðir aðeins einn
hlut: Sjúkrabíll! Ég er þrátt

fyrir allt hjúkrunarfræðingur!

Nei, sjáðu! Hann stendur upp!
Hann gengur upp á eigin spýt-
ur! Allt manninum með svamp-
inn og undraspreyið að þakka!

Ótrúlegt! Ótrúlegt!

Þarftu ekki að
gera eitthvað

hinum megin í
húsinu?

Nei, nei!
Bara, sko,
að horfa á
fótbolta!

Þetta er alveg hræðileg
tónlist sem þú ert að

hlusta á, pabbi!

Ha?

Hvað er eiginlega að þessu?

Mér finnst Bryan
Ferry mjög góður!

Og The Eagles.

og gott að njóta
hennar eftir erfið-

an dag.

Þetta er 
notaleg tónlist 

Það sama má segja um sósu og
kartöflur, en ekki 
sting ég 
þeim í eyrun.

Viltu fá að kynnast
einhverju hræði-
legu? Eignastu þá

unglingsson.

Nenniru að
lesa fyrir

okkur sögu í
kvöld, pabbi?

Æææjjj,
elskan, pabbi er
alveg rosalega

þreyttur.

Gerðu
það??

Mamma les
ALLTAF fyrir
okkur! Nú
átt þú! Pabbi

leþtu?
Geþþu
það?

JEIJ!
Pabbi

ætlar að
lesa sögu!

Allt í lagi...
Allt í lagi...

Pabbi
ætlar að

lesa
sögu!

JEIJ!
Pabbi!

Passaðu bara að lesa hana al-
veg eins og mamma les hana.

Ég finn ekki
lyklana!!!

Drífðu þig!

BRRAAAKK

ÁÁÚÚÚÍÍÍ!

ÞETTA ER
HRÆÐILEGT!

Hver á að gefa
kettinum!?!





„Það sem ber hæst er að Hafnar-
fjarðarleikhúsið skuli alltaf halda
áfram að styrkja stöðu sína sem
listrænt afþreyingarleikhús,“
segir leikhússtjórinn Hilmar
Jónsson um tíu ára feril Hafnar-
fjarðarleikhússins en í september
verður haldið upp á áratugs af-
mælið með sérstakri hátíðarsýn-
ingu á leikritinu Himnaríki eftir
Árna Ibsen. „Himnaríki var
fyrsta verkið sem við fengum
húsnæði utan um og þar byrjaði
ævintýrið fyrir alvöru.“

Himnaríki er vinsælasta sýn-
ing Hafnarfjarðarleikhússins frá
upphafi en 100 sýningar voru á
verkinu á sínum tíma. „Við byrj-
uðum að lesa verkið í fyrradag
og það er viðbjóðslega fyndið.
Þessi karakterar eru svo skýrt
teiknaðir upp af Árna Ibsen og
handritið stendur algjörlega af
sér tíu ár.“

Verkið fjallar um sex ung-
menni á leið í sumarbústaðaferð.
„Við fylgjumst með þeim frá því
að þau mæta til að djamma í bú-
staðnum og þar til þau fara aftur
heim,“ segir Hilmar og bætir því
við að verkið dragi upp mynd af

týpísku íslensku sumarbúðstaðar-
djammi þar sem strákar og stelp-
ur hittast til að hella í sig bjór,
fara í heita pottinn og grilla.“

Himnaríki hefur verið þýtt á
fjórtán tungumál og meðal annars
verið sýnt á öllum Norðurlöndun-
um. „Við ferðuðumst með það á
sínum tíma til Norður Evrópu og
Þýskalands og leikritið gekk í tvö

ár í Lettlandi.“
Frumsýningin á Himnaríki

verður 16. september í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu. „Í kringum
frumsýninguna verður afmælis-
hátíð þar sem við bjóðum öllum
sem hafa komið að Hafnarfjarðar-
leikhúsinu í áranna rás. Það verð-
ur vonandi heljarinnar mikið húll-
um hæ.“ ■

36 23. nóvember 2004 ÞRIÐJUDAGUR

> Ekki missa af ...
...lokatónleik-

um kammersveit-
arinnar Ísafoldar
í Íslensku óper-
unni klukkan
20.00 í kvöld. 

...David Bowie
tribute tónleikum
á Grand Rokk
klukkan 22.00 í
kvöld.

...tónleikum
Carlos Quilici
bandoneonleik-
ara og tangótón-
skáldi og Kristín-
ar Bjarnadóttur
ljóðskálds í Nor-
ræna húsinu á
morgun kl. 21.00.

Tríó Benjamin Koppel saxófónleikara verður á
landinu dagana 17. til 20. ágúst og mun spila
á nokkrum tónleikum og hljóðrita með Eyþóri
Gunnarssyni píanóleikara. Þetta er fjórða árið
í röð sem Benjamin heimsækir Ísland. Að
þessu sinni eru Thommy Anderson bassaleik-
ari frá Svíþjóð og hinn heimsfrægi trommu-
leikari Alex Riel, sem leikið hefur með öllum
stærstu jazznöfnum heims, með í för Koppel. 
Þeir félagar munu leika í Deiglunni á Akureyri
fimmtudaginn 18. ágúst kl 21.30, á Café Ros-
enberg föstudagskvöldið 19. ágúst kl. 22.00
og í Norræna húsinu á menningarnótt
kl.18.00. 
Þá munu þeir félagar hljóðrita nýjan disk ásamt
Eyþóri Gunnarssyni en Benjamin, Eyþór og Th-
ommy hljóðrituðu tónleika sína í Norræna hús-
inu og á Listasafni Íslands á menningarnótt fyrir
tveimur árum. Sá diskur hefur komið út undir
nafninu The Iceland Concert bæði á Norður-
löndunum og í Frakklandi. 

Kl. 16.00
Kirkjulistahátíð verður haldin í Hall-
grímskirkju í tíunda sinn dagana 20.
til 28. ágúst. Hátíðin verður sett kl.
16.00 á menningarnæturdegi, laugar-
daginn 20. ágúst. Það sem ber hæst
á hátíðinni er flutningur á tveimur
passíum byggðum á Matteusarguðs-
pjalli. Um er að ræða meistaraverk
Johanns Sebastians Bach og rómað
verk frá 1986 eftir norska tónskáldið
Trond Kverno. 
Nánar um Kirkjulistahátíð á
www.kirkjan.is/kirkjulistahatid. 

menning@frettabladid.is

Tríó Benjamin Koppel 

Himnesk afmælisveisla í
Hafnarfjarðarleikhúsinu
Hafnarfjarðarleikhúsið hefur haldið úti blómlegu leikstarfi í tíu ár. Í tilefni af 
afmælinu verður fyrsta og jafnframt vinsælasta verk leikhússins sett aftur á 
fjalirnar í september.

!

KOPPEL OG FÉLAGAR Munu leika í Deiglunni á
Akureyri í kvöld og á tónleikum í Reykjavík á morgun
og á laugardag. 

HIMNARÍKI Leikarar í sýningunni eru Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir, Erling Jóhannesson,
Þrúður Vilhjálmsdóttir, Elma Lísa Gunnarsdóttir, Jóhann G. Jóhannsson og Friðrik Friðriks-
son. Hilmar Jónsson leikstýrir verkinu og Finnur Arnar Arnarson sér um leikmyndina.

SÁLIN

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM 
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

NÁNARI UPPLÝSINGAR

LAUGARD. 20. ÁGÚST  2005

Á MENNINGARNÓTT
STÓRDANSLEIKUR

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00 

FORSALA FÖSTUD. 
FRÁ KL. 13 TIL 17
MIÐAVERÐ  1900 KR.

laugd. 20.ágúst, kl. 14.00 sunnud. 21. ágúst, kl. 14.00
laugd. 27. ágúst, kl. 14.00 sunnud. 28. ágúst, kl. 14.00
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„Mér fannst spennandi að koma
til Íslands því það er eins langt frá
Nýja-Sjálandi og hægt er að kom-
ast,“ segir nýsjálenska djassöng-
konan Hattie en hún er komin
hingað til lands ásamt þýska
píanóleikaranum Andreas Kerst-
hold til að halda þrenna tónleika.
„Við spilum þekktan djass í bland
við latintónlist, swing og frum-
samin lög“ segir Hattie en píanó-
leikari hennar Andreas Kersthold
er meðal þekktustu djasspíanó-
leikara í Evrópu. „Við Hattie höf-
um unnið saman um árabil í
Þýskalandi og höfum safnað að
okkur góðu efni allt frá fjórða ára-
tugnum til 2050,“ segir Andreas
og glottir. „Djassinn er alþjóðlegt
tungumál og við spilum djasstón-

list sem höfðar til breiðs hóps svo
allir ættu að geta fundið eitthvað
við sitt hæfi,“ en lögin „It Don't
Mean a Thing if It Ain't Got That
Swing“ og „Old Devil Moon“ eru
meðal þeirra sem koma til með að
hljóma á tónleikunum.

Bassaleikarinn Tómas R.
Einarsson og trommuleikarinn
Pétur Grétarsson verða Hattie og
Andreas til halds og traust í tón-
leikahaldinu á Íslandi. „Við erum
búin að taka nokkrar æfingar með
þeim síðan við komum til lands-
ins,“ segir Hattie. „Þetta eru al-
gjörir snillingar og mikill heiður
að fá að spila með þeim.“

Hattie hefur vakið mikla at-
hygli fyrir tónlistarhæfileika sína
á Nýja-Sjálandi og í Þýskalandi

þar sem hún er nú búsett. Þetta ku
vera í annað sinn sem Hattie sæk-
ir Ísland heim. „Það var Íslend-
ingur sem ég hitti í Kaupmannah-
öfn sem bauð mér að koma til
landsins í fyrsta sinn. Ég þáði boð-
ið og var hérna í október 2003 en
þá spilaði ég á nokkrum krám,
meðal annars Dubliners og Dillon.
Í þeirri ferð fór ég út á land, sá
Gullfoss og Geysi og heillaðist
gjörsamlega af landinu. Ég gat
einhvern veginn ekki gleymt Ís-
landi og þess vegna hugsaði ég
mig ekki tvisvar sinnum um
þegar mér bauðst tækifæri til að
koma aftur hingað til lands og
halda tónleika.“ 

Tvíeykinu gefst þó ekki mikinn
tími til að fara út á land í þessari

Íslandsheimsókn þar sem fram-
undan er stíft tónleikahald.
Fyrstu tónleikar The Hattie St
John Icy Jazz Quartett, eins og
Hattie og Andreas kjósa að kalla
sig, eru á Nordica Hotel í kvöld,
en djassgeggjararnir verða einnig
í stuði á Þjóðleikhúskjallaranum á
sunnudagskvöldið og Grand Rokk
miðvikudagskvöldið 24. ágúst.
Tónleikarnir hefjast allir klukkan
22.00.

N‡sjálensk djassdrottning á Nordica í kvöld

THE HATTIE ST JOHN ICY JAZZ
QUARTETT Djassgeggjararnir Miss Hattie

og Andreas Kersthold segja það mikinn
heiður að fá að koma fram með tónlistar-
mönnunum Tómasi R. Einarssyni og Pétri

Grétarssyni á Íslandi.
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Leaves - The Angela TestPétur Kristjánsson-Gamlar myndir 

1.999 kr.

1.999 kr.

Jakob Sveistrup

Raevonettes-Pretty In Black Supergrass - Road To Rouen Sonic Youth - Nurse

Magic Numbers Pottþétt 38

Lights On The Highway

SUMAR
TILBOÐ!

Allar nýjar og vinsælar geislaplötur á sumartilboði í verslunum Skífunnar

1.999 kr.1.999 kr.
1.999 kr.

1.999 kr.

Eagles-Farewell

DVD

1.999 kr. 1.999 kr.
1.999 kr.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Kammersveitin Ísafold

verður með lokatónleika í Íslensku
óperunni. Flutt verða verk eftir Igor
Stravinsky, Tigran Mansurian, Luciano
Berio, Maurice Ravel, Witold Luto-
slawski og Þuríði Jónsdóttur. Ein-
söngvari er Guðrún Jóhanna Ólafs-
dóttir messósópran. Stjórnandi er
Daníel Bjarnason.

� 20.00 Tríóið Flís verður með út-
gáfutónleika í Iðnó í tilefni af út-
komu plötunnar Vottur þar sem leik-
in eru lög sem Haukur Morthens
gerði vinsæl. Sveitin er skipuð þeim
Davíð Þór Jónssyni á píanó, Valdi-
mari Kolbeini Sigurjónssyni bassa og
Helga S. Helgasyni á trommur.

� 21.00 Blues bandið Mood heldur
tónleika á Pravda Bar. Sveitina skipa
þeir Bergþór Smári (gítarleik-
ari/söngvari), Ingi S. Skúlason
(bassaleikari) og Friðrik Geirdal Júlí-
ussyni (trommuleikari). Miðaverð er
500 krónur.

� 21.00 Tónleikar með möntrusöngv-
aranum Shri Yogi Hari og tablaspil-
aranum/trommuleikaranum Stein-
grími Guðmundssyni í Jógamið-
stöðinni, Ármúla 38, 3.hæð.

� 21.30 Tríó Benjamin Koppel saxó-
fónleikara leikur í Deiglunni á Akur-
eyri.

� 22.00 David Bowie tribute tón-
leikar á Grand Rokk. Guðmundur
Pétursson, Eðvarð Lárusson, Birgir
Baldursson, Ásgeir Sæmundsson og
Ásgeir Jónsson, fyrrum Bara-flokks
söngvari, leika fyrir gesti. Um er að
ræða rokkað 20 laga prógram með
eldra efni Bowies.

� 22.00 The Hattie St John Icy Jazz
Quartett með tónleika á Hótel
Nordica.

■ ■ FUNDIR
� 20.00 Umræðufundur um málefni

tengd leikritinu Penetrator eftir Ant-
hony Neilson í Klink og Bank.
Penetrator er rannsóknarverkefni
Reykvíska listaleikhússins og Hug-
arafls en verkið kemur meðal annars
inn á geðhvarfasýki, meðvirkni, ein-
elti, stjórnun, stjórnleysi og kúgun.
Kristín Eysteinsdóttir leikstýrir verkinu
en Ingvar E. Sigurðsson leikari er
umsjónarmaður verkefnisins.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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„We'll move in pairs. We'll go
step by step and cut off every
bulkhead and every vent until
we have it cornered. And then
we'll blow it the fuck out into
space. Is that acceptable to
you?“

- Sigourney Weaver í hlutverki Ellenar Ripley út-
skýrir fyrir félögum sínum hvernig þeir eigi að

bera sig að í baráttunni gegn óvættinum í kvik-
myndinni Alien.

bio@frettabladid.is

John Vincent Hurt ætlaði sér aldrei að
verða leikari heldur lá hugur hans til
málaralistinnar. Þegar hún gekk ekki
upp ákvað hann að prófa leiklistina.
Hann lék með Shakespeare-hópnum í
London þar sem frammistaða hans
vakti verðskuldaða athygli. Hann ákvað
þó, líkt og svo margir, að reyna fyrir sér
í kvikmyndum. 
Hurt vakti fyrst athygli í kvikmyndinni A
Man for All Seasons sem hlaut hvorki
meira né minna en sex Óskarsverð-
laun.
Það var þó ekki fyrr en í lok áttunda
áratugarins að Hurt varð stórstjarna í
kvikmyndaheiminum. Fyrst lék hann
Max í hinni mjög svo áhrifamiklu
Midnight Express eftir Alan Parker og
var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir
leik sinn í þeirri mynd. 
Hurt ákvað að leika vélmennið Kane í
myndinni Alien eftir leikstjóra að nafni
Ridley Scott sem þá hafði nánast ein-

göngu unnið í sjónvarpi. Myndin er án
nokkurs vafa ein sú allra besta í flokki
geimverumynda og gerði meðal ann-
ars Sigourney Weaver að stórstjörnu.
Þrátt fyrir allt fárið í kringum Alien
ákvað Hurt að næsta verkefni hans
yrði með leikstjóra sem hafði ekki
beint vakið kátínu meðal Hollywood
kvikmyndaveranna. David Lynch fékk
Hurt til að sitja í förðunarstól klukku-
stundunum saman fyrir Elephant Man
þar sem hann sýnir einhverja mögnuð-
ustu frammistöðu síðari tíma sem John
Merrick.
Meðal næstu verkefna Hurt má nefna
Shooting Dogs þar sem hann leikur
prest sem verður vitni að þjóðarmorð-
unum í Rúanda. 

> Ekki missa af ...
Óskarnum á myndbandi. Nú er nefni-
lega hægt að nálgast allar bestu mynd-
irnar frá því í vor á spólu. Það er því um
að gera að nýta tækifærið núna þegar
sumarmyndirnar eru að fjara út í bíó.
Meðal mynda sem fólk ætti að sjá er
Sideways og Closer. Þá má ekki gleyma
Million Dollar Baby eftir Íslandsvininn
Clint Eastwood og The Aviator eftir
Scorsese. Þetta ætti að halda kvik-
myndafíklum við efnið þar til nýju
haustmyndirnar fara að berast með
lækkandi sól og auknum kulda. 

Fílama›urinn hápunkturinn á ferlinum

JOHN HURT Frammistaða hans sem
John Merrick tryggði honum sess meðal

fremstu kvikmyndaleikara sögunnar.
SIDEWAYS Mynd sem ætti ekki að svíkja
neinn enda með traust handrit og frá-
bæran leikhóp.

THE ASSASSINATION OF RICHARD NIXON Sean Penn fer með aðalhlutverkið í
myndinni sem verður sýnd á Októberfest hér á landi.

Fjörutíu myndir
á þremur vikum
Kvikmyndahátíðin Októberfest
hefst í Háskólabíói og Regnbogan-
um miðvikudaginn 26. október.
Sýndar verða hátt í fjörutíu nýjar
kvikmyndir hvaðanæva af úr heim-
inum á um það bil þremur vikum.

Aðstandendur hátíðarinnar eru
tveir; Iceland Film Festival (IFF) og
Kvikmyndahátíð Reykjavíkur. Á
bak við IFF standa kvikmyndahúsa-
eigendur og dreifingaraðilar en á
bak við Kvikmyndahátíð Reykjavík-
ur standa félög kvikmyndargerðar-
manna á Íslandi. 

Vonandi komin til að vera
„Þetta eru vanir menn sem eru að
setja af stað þessa nýju hátíð og
vonandi verður þetta árlegt,“ segir
Ísleifur Þórhallsson, talsmaður há-
tíðarinnar. „Þarna verður eiginlega
ekki veikan hlekk að finna. Þetta er
minni útgáfa af Iceland Film Festi-
val sem var haldin í apríl. Þarna
detta aukaflokkarnir út en kjarninn
situr áfram,“ segir hann. 

Myndum hátíðarinnar verður
skipt í fjóra flokka: Heimurinn, Am-
eríka, heimildarmyndir og gala,
sem eru eru sérvaldar myndir sem
verða allar frumsýndar með við-
höfn. Á meðal þeirra kvikmynda
sem verða sýndar eru: The Assass-
ination of Richard Nixon með Sean
Penn í aðalhlutverki, Crónicas eftir
Sabasián Cordero, L’Enfant, sem
vann Gullpálmann í Cannes, Gong
Fu eftir Stephen Chow, Match Point
eftir Woody Allen og franska heim-

ildarmyndin The March of the
Penguins sem fjallar um árlegt
ferðalag mörgæsa á Norðurpólnum.
Myndin hefur slegið í gegn í Banda-
ríkjunum og er orðin aðsóknar-
mesta heimildarmynd sögunnar á
eftir Fahrenheit 9/11. 

Mannlegar mörgæsir
Þessar vinsældir hafa komið mönn-
um þó nokkuð á óvart þar sem þetta
er ósköp venjuleg heimildarmynd
sem lítur út fyrir að vera gerð fyrir
sjónvarpsstöðina National Geograp-
hic. Kvikmyndaspekingar hafa hins
vegar bent á að hún hafi sterka til-
vísun í fjölskylduna. Hún höfði því
til margra og fólk sjái ekki dýralífs-
mynd heldur spegli sig í dýrunum. 

Luc Jacquet, leikstjóri myndar-
innar, fékk hugmyndina þegar hann
fór til Suðurskautslandsins ásamt
þremur samstarfsmönnum og festi
för mörgæsanna á filmu. Kvik-
myndatökuliðið var einangrað frá
umheiminum í rúmt ár og starfaði í
fjörutíu stiga gaddi. Sjálfur sagði
Jacquet í samtali við Variety að vel-
gengni myndarinnar hefði komið
honum á óvart. 

„Ég reyndar trúði því að saga
keisaramörgæsinnar hefði öll ein-
kenni góðrar Hollywood-myndar;
ástir, drama og ógnvænlegar að-
stæður sem ekki á að vera hægt að
lifa við. Að myndin skyldi ganga
svona vel í Bandaríkjunum er þó
lyginni líkast.“ Myndin hefur þegar
skilað níföldum gróða í kassann.   ■

Tökur eru hafnar á kvikmyndinni
Da Vinci Code í leikstjórn Ron
Howard. Tom Hanks, aðalleikari
myndarinnar, fékk heldur óblíðar
móttökur þegar hann kom á töku-
staðinn við Lincoln-dómkirkjuna
því hópur nunna mótmælti komu
hans. Dómkirkjan á að leika hlut-
verk Westminister Abbey en prest-
urinn sr. Alec Knight er ekki mikill
aðdáandi bókarinnar og sagði hana
fulla af bulli. Hann gat þó ekki sleg-
ið hendinni á móti rausnalegu fram-
lagi kvikmyndagerðarmannanna.

Á meðan á tökum stóð lágu nunn-
urnar á bæn í tólf tíma fyrir utan
kirkjuna og forsprakki hópsins,
systir Mary Michael, sagði það ekki
vera rétt að taka myndina upp. „Ég
veit að biskupinn og presturinn
deila um hvort þetta sé skáldskápur.
Þetta er örugglega frábær skáld-
skapur en hann stangast á við allt
sem við trúum á.“ ■

Tom Hanks ekki vinsæll

TOM HANKS  Tom fer með hlutverk hetj-
unnar Robert Langdon sem kemst á snoð-
ir um dularfulla leynireglu. 
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Kvikmyndin Deck Dogz fjallar um
þrjá unga drengi í Ástralíu sem
dreymir um að komast frá úthverfi
sínu og hafa atvinnu af því að
standa á hjólabretti. Vandinn er sá
að enginn hefur trú á þeim eða fólk
álítur hreinan barnaskap að vilja
gerast atvinnuhjólabrettakappar. 

Einn daginn virðist þó birta til í
lífi þeirra þegar sjálfur Tony Hawk
kemur til Ástralíu og heldur úrtöku-
mót fyrir unga kappa. Eini vandinn
er sá að mótið er haldið í mikilli
fjarlægð frá heimili þeirra. Þeir
vita líka sem er að hvorki kennarar
né foreldrar eiga eftir að hjálpa
þeim. Þeir verða því að grípa til eig-
in ráða svo þeir geti uppfyllt lang-
þráðan draum sinn.

Það eru óþekktir leikarar sem
fara með helstu hlutverkin í mynd-

inni og þetta er fyrsta mynd leik-
stjórans Steve Pasvolsky í fullri
lengd. Þekktasta andlitið í myndinni
er sjálfsagt Tony Hawk sem leikur
sjálfan sig en hann er eitt stærsta
nafnið í heimi hjólabrettanna og
hafa tölvuleikir með nafni hans
selst í bílförmum. ■

Kvikmyndin Höfuðkúpulykillinn
eða The Skeleton Key segir frá
ungri hjúkrunarkonu, Caroline Ell-
is, sem tekur að sér að hjúkra Ben
Devereaux. Sá hefur fengið slag og
getur hvorki talað né hreyft legg
eða lið eftir áfallið. Hann býr á
gamalli plantekru ásamt Violet,
eiginkonu sinni. Þar hefur verið
reimt undanfarnar aldir en
Caroline neitar að trúa slíkum
hindurvitnum. Það renna hins
vegar á hana tvær grímur eftir að
hún opnar dyr að gamalli Vúdú
kompu með Höfuðkúpulyklinum.
Þá fara nefnilega að gerast hlutir
sem neyða hana til þess að velja
milli þess að trúa eða trúa ekki. 

Það er Kate Hudson sem fer
með aðalhlutverkið í þessari

hrollvekju eftir leikstjórann Iain
Softley. Kate vakti fyrst athygli í
kvikmyndinni Almoust Famous
þegar hún fór með hlutverk
grúppíunnar Penny Lane. Iain
Softley vakti athygli þegar hann
gerði mjög svo dramatíska mynd

um samband Stuart Sutcliffe og
John Lennon í myndinni Backbeat
en Sutcliffe var fyrsti bassaleik-
arinn í Bítlunum og besti vinur
Lennon. Auk Kate fer John Hurt
með hlutverk hins mjög svo þjáða
Ben Devereaux. ■

Lykillinn a› hryllingnum Vonir og væntingar 

CAROLINE ÁSAMT DEVEREAUX-HJÓNUNUM Þegar Ellis opnar fyrir tilviljun herbergi
sem notað var fyrir vúdúgaldra fara undarlegir hlutir að gerast.

TONY OG STRÁKARNIR Strákarnir þurfa
að hafa sig alla við til þess að komast í
tæri við sjálfan Tony Hawk.

[ SMS ]
UM MYNDIRNAR Í BÍÓ

FANTASTIC FOUR Fjórmenningarnir frá-
bæru þykja góðir fyrir sinn hatt en skilja
ekki mikið eftir sig.

Fantastic Four
„Fantastic Four líður fyrir hversu vel hefur tekist
að útfæra hetjur hasarblaðanna að undanförnu.
Hún er dæmigerð sumarskemmtun, góð meðan
á henni stendur en skilur ekkert eftir.“

FGG

Wedding Chrashers
„Aðdáendur Wilson og Vaughn ættu að drífa sig
á Wedding Crashers. Þeir þurfa bara að passa
sig á að drekka ekki of mikið gos fyrir sýning-
una. Það gæti skilað sér þegar síst skyldi.“

FGG

The Island
„The Island er fyrirtaks afþreying. Ekta popp og
kók sumarsmellur og kærkomin tilbreyting frá
risastórum framhaldsmyndum og tækniundrum
sem hafa drottnað yfir bíósölunum frá því í maí.“

ÞÞ

Madagaskar
„Madagaskar fer ekki í hópi bestu teiknimynda
sögunnar. Hún er þó góð skemmtun fyrir börnin
sem ættu að skemmta sér vel yfir mörgæsunum
og lemúakonunginum.“

FGG

The Longest Yard
„The Longest Yard er ein stór bandarísk klisja
með fimm aura bröndurum. Hún er yfirdrifin
kvikmynd sem tekst ekki það sem hún ætlaði
sér, að skemmta fólki.“

FGG

Deck Dogz

Internet Movie Database: 5,9 / 10

Skeleton Key

Internet Movie Database: 6,1/ 10
Rottentomatoes: 39% / Rotten
Metacritic: 6,4 / 10

FRUMSÝNDAR UM HELGINA
(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) 



Hvítkálið skorið í fjórðunga, stilkurinn 
fjarlægður og kálið síðan skorið í þunnar 
ræmur. Laukurinn saxaður smátt. 
Smjörið brætt á stórri pönnu og 
laukurinn látinn krauma í því við fremur 
vægan hita þar til hann er meyr. Þá er 
kálinu bætt á pönnuna og það látið 
krauma í um 5 mínútur. Hrært oft á 
meðan. Eplasafa og ediki hellt á 
pönnuna, kryddað með timjani, pipar og 
salti, lok lagt yfir og látið malla við 
vægan hita í um 5 mínútur. Síðan er 
lokið fjarlægt og kálið látið sjóða áfram í 
2-3 mínútur, eða þar til nær allur vökvi er 
gufaður upp. Þessi kálréttur er sérlega 
góður með reyktu svínakjöti, pylsum, 
bjúgum o.fl. og hentar einnig með 
fuglakjöti og lambasteik.

1 hvítkálshaus, meðalstór

1 laukur

50 g smjör

100 ml eplasafi (einnig 

má nota appelsínusafa)

2 msk. eplaedik (cider vinegar)

1/2 tsk. timjan, þurrkað

nýmalaður pipar

salt

Fleiri ljúffengar uppskriftir og fróðleikur á www.islenskt.is
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Um síðustu mánaðamót kom nýr þýskur
bjór í Vínbúðirnar sem gæti komið mörg-

um skemmtilega á óvart. Hann heitir
Brauperle sem mætti útleggja sem
bjórperlan á okkar ástkæra ylhýra og
er í 0,5 ltr dósum. Bjórinn sem er 4,8%
í alkóhólmagni er einstaklega mjúkur
og þægilegur í bragði. Það besta við
bjórinn er þó sú staðreynd að miðað við
gæði er hann á einkar lágu verði, kost-
ar aðeins kr. 155 dósin. 

Bjórinn er bruggaður af Karlsberg
brugghúsinu sem byggir á mjög gam-
alli hefð sem teygir sig aftur til ársins
1777 en þá hófst bjórgerð í hinum fal-
lega Karlsberg kastala. Bjórinn sem
þeir framleiða hefur löngum verið
þekktur fyrir gæði enda byggður á
aldagamalli þýskri bjórhefð og vatnið
sem þeir nota í hann þykir tært. Sem
sagt einstaklega mjúkur og þægilegur
bjór byggður á aldagömlum hefðum
frá hjarta bjórhefðar í Þýskalandi,
Bæjaralandi.

Verð í Vínbúðum 155 kr. í 50 cl dós-
um.
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Út um gluggann á risherbergi
Þóreyjar Ploder Vigfúsdóttur,
dansnema við Listaháskóla Ís-
lands, má sjá haustið rjóða runn-
ana, suma fagurrauða þótt enn sé
miður ágúst. Í björtu herberginu
er allt til alls; rúm og eldavél í
sama rýminu.

„Þess vegna steiki ég ósköp
sjaldan til að fylla ekki allt af
steikarbrælu, enda aðeins einn
gluggi til að loftræsta,“ segir Þór-
ey sem í staðinn ofnbakar heitan
mat. „Annars borða ég oftast til-
búið salat sem ég auðga með ýmsu
úr ísskápnum og forðast elda-
mennsku í herberginu. Ég á alltaf
smjör og ost í ísskápnum til að
hafa ofan á brauð eða hrökkkex,
en þær góðu konur í Jurtaapótek-
inu ráðlögðu mér um daginn að
sleppa ostinum og ég hélt ég fengi
hjartaáfall!“ segir Þórey hlæj-
andi, því ostur er uppáhalds fæðu-
tegund hennar.

Eins og sönnum listamanni
sæmir hefur Þórey listrænt við-

horf til matargerðar. 
„Ég geri reyndar lítið af því að

skera út tómata og gúrkur, en tel
matreiðslu vera listsköpun því
henni fylgir andagift. Maður
ákveður ekki í dag hvað maður
ætlar að borða í næstu viku; mat-
arhugsunum fylgir daglegur inn-
blástur þegar maður hlustar á
hvað líkamann langar að neyta í
morgun,- hádegis- og kvöldmat,“
segir Þórey sem gerir innkaup
sjaldnast fram í tímann.

„En ég er ákaflega nýtin á af-
ganga, sem líka fylgir spuni að
gera sæmilega máltíð úr. Eins og
aðrir reyni ég að borða rétt en spái
þó lítið í kolvetnainnihald og þess
háttar. Mér finnst mikilvægara að
máltíðin hafi fullkomna litasam-
setningu og noti ég eitthvað grænt
verður að tóna með eitthvað appel-
sínugult eða rautt, og ég á alltaf
eitthvað blátt til að hafa alla liti; set
þá bláber eða vínber út í salatið.
Þannig gæti rauð steik líka verið
fullkomið mótvægi við hina litina,

en eins gott að danskennararnir
heyri ekki til mín núna,“ segir Þór-
ey hláturmild, meðvituð um vellíð-
an dansarans þegar hann borðar
létt og dansar eins og fiðrildi þegar
hann hefur minni þyngd að burðast
með.

Þórey gefur landsmönnum
uppskrift að dásamlega haustlegu
kryddbrauði sem hún segir
bragðast best með rausnarlegum
skammti af smjöri og klárast á
augabragði glóðvolgt úr ofninum.

KRYDDBRAUÐ
3 dl hveiti
3 dl haframjöl
2 dl sykur
1 tsk. matarsódi
2 tsk. kanill
1/5 tsk. negull
3 dl mjólk

Þurrefnum blandað saman og síð-
ast mjólkinni rólega út í. Sett í jóla-
kökuform og bakað við 200˚C
neðst í ofni.

Haustlegt kryddbrau›
me› vænni smjörklípu

ÞÓREY PLODER VIGFÚSDÓTTIR Við gluggann heima í risherberginu þar sem hún bakar, sefur og iðkar dansspor við fagran undirleik
útsýnis Reykjavíkurborgar.

Hvaða matar gætir þú síst verið án?
Ég er svo mikill matmaður og finnst
allt gott en á vont með að vera án
góðs kaffibolla í daglegu mataræði. Í
matargerð kemur þó alltaf eitthvað
annað í stað þess sem ég gæti síst
verið án.

Fyrsta minningin um mat?
Það er soðna ýsan og kartöflurnar sem
mamma stappaði saman með
tómatsósu í bernskunni. Það þótti mér
afskaplega góður matur.

Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Bestu máltíðina fékk ég fyrr á árinu á
veitingahúsinu Melton's í York á
Englandi. Þar snæddum við unnusta
mín nauta-carpaccio í forrétt, dýrindis
fisk í aðalrétt og í eftirrétt var
súkkulaðikaka með heitri sósu. Best
Food Guide gaf þessum stað fimm
stjörnur, enda afsannaði matargerð
staðarins þá kenningu að Bretar séu
óhæfir í eldhúsinu.

Er einhver matur sem þér finnst
vondur?
Ég get fyrir enga muni borðað kúmen,
sellerí og kolkrabba. 

Leyndarmál úr eldhússkápunum?
Ég er voðalega góður að elda kjöt-
bollur, svo sem ekkert leyndarmál
hvernig ég fer að. Ég notast alltaf við
nautahakk og bæti saman við það því
sem mér dettur í hug hverju sinni. Geri
þær aldrei eins og leyfi sköpunar-
gáfunni að njóta sín.

Hvað borðar þú til þess að láta þér
líða betur?
Soðin ýsa bregst aldrei ef maður er
slappur í maganum eða sloj. Sama
gagn gerir heill kjúklingur í ofni. Þetta
er hrein og staðgóð fæða en súkkulaði
er besta lækningin fyrir sálarmeinin.

Hvað áttu alltaf í ísskápnum?
Ég á alltaf til hnetusmjör og hindberja-
sultu, en geymi þó hvorugt í ísskáp.

Ef þú yrðir fastur
á eyðieyju, hvaða
rétt tækir þú með
þér?
Ég tæki með mér
réttinn hennar
Fran móðursystur
minnar í Englandi,
nokkuð sem ég
gæti hugsað mér
að borða í öll mál.
Máltíðin sam-
anstendur af heimagerðum, grilluðum
kalkúnapylsum, kartöflumús og soðnu
grænmeti, borin fram með brúnni
sósu og kaldri myntusósa. Enginn
herramannsmatur svo sem, en úff
hvað hann er góður!

Hvað er það skrítnasta sem þú hefur
borðað?
Ætli það sé ekki heiðlóan? Ég snæddi
eitt sinn ljúffenga lóu í veiðikofa í
óbyggðum Íslands. Ekki kjötmikill fugl
en ægilega bragðgóður.

MATGÆÐINGURINN GARÐAR THOR CORTES ÓPERUSÖNGVARI:

Suður-ítölsk vín hafa náð tölu-
verðri hylli síðari ár og framfarir
í víngerð verið miklar. Vínin það-
an þykja kröftug og veita mikið
fyrir peningin. Casa Milani frá
Puglia-héraði, í hælnum á ítalska
stígvélinu, eru einkar góð kaup og
með ódýrustu vínum í Vínbúðum.
Vínið er múrsteinsrautt og vefur
ÁTVR, www.vinbud.is, lýsir því
þannig: „Góð fylling, þurrt, sýru-
ríkt og tannískt með nokkuð
þroskuðum, krydduðum, grösug-
um keim.“ Vínið er framleitt úr
þrúgunum megroamaro og mal-
vasia nera. Henter einkar vel með
pasta eins og skylda er fyrir ítölsk

vín en það er einnig
gott með kjöti og
grillréttum auk
þess að vera
gott með mjúk-
um ostum.
Þetta er afar
auðdrekkan-
legt vín sem á
að drekka ungt
en það er 2002
árgangurinn
sem fæst í Vín-
búðum hér-
lendis.

Verð í Vín-
búðum 790 kr.

Kjötr‡r en gómsæt hei›lóa

BRAUPERLE: 

fi‡ska perlan

CASA MILANI: 

Flott ítalskt á 790 kr.



Þriðja árið í röð verður vínuppboð á Hótel Holti í
tengslum við menningarnótt í miðborginni.
Smökkunin er á vegum Globus hf. og hefst með
vínsmakki klukkan 14.00 á Hótel Holti. Uppboðið
hefst stundvíslega kl. 15.00 í Listasafninu á Holt-
inu og stendur til 16.00. Þátttakendur hafa tæki-
færi til að bragða á nokkrum eðalvínum fyrir upp-
boð á milli 14.00 og 15.00. Ekkert kostar að taka
þátt í uppboðinu. Uppboðshaldari er Steingrímur
Sigurgeirsson vínrýnir og höfundur bókarinnar
Heimur vínsins.
Að þessu sinni verða boðin upp jafnt ung vín
sem og þroskuð vín víða að úr heiminum. Sér-
stök áhersla verður á vín frá Bordeaux af árgang-
inum 2003 sem þótti einstaklega góður og sér-
stakur um margt vegna þeirra miklu hita sem
ríktu í Frakklandi það sumarið. Erlendir fulltrúar
vínfyrirtækja heiðra þátttakendur uppboðsins
með nærveru sinni og miðla kunnáttu sinni. 

Þátttakendur verða að hafa náð 20 ára aldri til
þess að taka þátt og ef ágóði verður að uppboð-
inu rennur hann til menningarmála. 
Þessi viðburður er skemmtilegt tækifæri fyrir vín-
unnendur að auka við þekkingu sína og vínsafn á
góðu verði. Skráning þátttakenda er hjá Hótel
Holti í síma 552 57 00 eða hjá Globus víndeild í
síma 522 25 25.
Í tengslum við uppboðið og í tilefni menningar-
nætur býður Hótel Holt upp á frábæran menn-
ingarmatseðil ásamt sérvöldum vínum á tilboðs-
verði. Listfræðingurinn Aðalsteinn Ingólfsson
kynnir einnig áhugasömum gestum listaverk
Holtsins á milli 18.00 og 19.00. 

Af vínum sem boðin verða upp má nefna:
Chateau Brown Lamartine 2002      
Chateau Brio de Cantenac 2001
Chateau Cantenac – Brown 1989 

Bordeaux-árgangur 2003, Primeur (til af-
greiðslu júlí 2004):
Chateau Camensac 2003             
Cos Labory 2003                
Chateau Smith- Haut-Lafitte 2003         
Chateau Troplong Mondot 2003       

Úr kjallara Hótel Holts:
Chateau Chalon Ségur 1995            
Chateau Mouton Rothschild 
Chateau Ducru- Beaucaillou 
Chateau Giscours 1995 

Frá Peter Lehmann í Ástralíu:  
Light Pass Cabernet Sauvignon 2002          
Eden Valley Shiraz 2001     
Peter Lehmann Clancy's 2002     
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Gæðavín boðin upp á menningarnótt

VEITINGASTAÐURINN
FJÖRUBORÐIÐ

Hver og hvar?: Fjöru-
borðið, Eyrarbraut 3A,
825 Stokkseyri.

Hvernig er stemmningin?
Fallegur og heimilislegur staður
sem stendur við sjóinn á Stokks-
eyri. Vinsælt er að ganga út af
staðnum og dást að útsýninu við
sjóinn. Þjónustan er góð, alúðleg
og laus við óþarfa tilgerð. 

Matseðillinn
Einfaldur. Boðið er upp á Stokks-
eyrarhumar í 250 g, 300 g og 400
g skömmtum, humarsúpu, steikt
lambafillet og grænmetisrétt húss-
ins. Sérstakur matseðill er fyrir
börnin. Meðlæti með matnum, ef
þess er óskað, er agúrkusalat,
tómatsalat, cous cous, ferskt salat
og kartöflur og er það sérlega
frumlega kryddað og braðgott. Fyrir
matinn er borið fram brauð með
þremur sölsum sem æra bragð-
laukana, í eina þeirra er meira að
segja notað estragon sem kallar
fram æskuminningar um feita
bernaisesósu.

Vinsælast
Það er auðvitað humarinn góði
sem margir tengja við staðinn.
Hann er borinn fram í fötum,
klipptur í skelinni, með steiktum
kartöflum, útataður í smjöri og
hvítlauk. Það er svo auðvitað skil-
yrði fyrir humaráti að honum sé
skolað niður með vel kældu hvít-
víni, gott er að láta á sig smekk svo
maður útbíi sig ekki í fitu. Svo er
bara að ráðast á kræsingarnar með
kjafti og klóm. Í eftirrétt er boðið
upp á úrval af heimabökuðum kök-
um og tertum. 

Smjörsteiktur 
humar á

Stokkseyri

FJÖRUBORÐIÐ Góður, smjörsteiktur
humar í afslöppuðu og fallegu um-
hverfi er aðall veitingastaðarins róm-
aða á Stokkseyri. 
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Allt a› 300.000 kr. tölvukaupalán
til allt a› flriggja ára á mjög
hagstæ›um kjörum.

KB Námsmenn sem kaupa
fartölvur í Pennanum fá
glæsilegan kaupauka;
skrifbor›sstól, fartölvu-
tösku og kortalesara a›

ver›mæti 20.000 kr.

Öllum Dell fartölvum hjá EJS fylgja minnislykill og Dell
geislamús a› ver›mæti rúmlega 5.000 kr.

Nánari uppl‡singar á kbnamsmenn.is.



Sýnd í Smárabíói kl. 3.20, 4.20, 5.40, 6.40, 8, 9, 10.20 og 11.20
Sýnd í Lúxussal kl. 5.40  B.i. 10 ára Sýnd í Regnboganum kl. 6, 8.30 og 10.50 B.i. 10 ára Sýnd í Laugarásbíó kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.i. 10 ára

Fór beint á toppinn í USA
Þriðja stærst opnun ársins í USA

KOMIN Í BÍÓ
OFURHETJURNAR ERU 
MÆTTAR Í EINNI STÆRSTU 
MYND ÁRSINS

XY félagar fá miðann á aðeins 600 kr !!

Allir sem kaupa miða á 
myndina dagana 10.-15. 
ágúst fá fría mánaðaráskrift 
á tónlist.is TONLIST.IS

Sýnd kl. 6 í 3vídd

Sýnd kl. 8 

Sýnd kl. 3.40 og 5.50 í 3vídd Sýnd kl. 10.30  B.i. 16 ára

Sýnd kl. 6 í 3vídd

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 8 og 10.30  B.i. 16 ára

Sýnd kl.  5.30  B.i. 10 ára 

Sýnd í Borgarbíói kl. 8 og 10.20 Sýnd í Regnboganum kl. 5.30, 8 og 10.30 Sýnd í Laugarásbíó kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15Sýnd í Smárabíói kl. 5.20, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxussal kl. 8 og 10.30  B.i. 10 ára

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-S.V. Mbl.

★★★
„EKTA STÓRSLYSAMYND“

-Ó.Ö.H, DV

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu Sýnd í Laugarásbíó

kl. 4 og 6 í 3vídd
Sýnd í Laugarásbíó

kl. 8 og 10.15 B.i. 14 ára

Sýnd í Borgarbíói kl. 5.50, 8, 10.10 og B.i. 10 ára

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-KVIKMYNDIR.com

REGLA #27:
EKKI DREKKA YFIR ÞIG,
TÓLIN VERÐA AÐ VIRKA

REGLA #10:
BOÐSKORT ERU FYRIR

AUMINGJA!
REGLA #26:

VERTU VISS UM AÐ
HÚN SÉ Á LAUSU.

REGLA #18:
ÓKEYPIS DRYKKIR,

HVÍ EKKI? VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG

★★★ 
-SK. DV

★★★
-ÓHT. Rás 2

BESTA GRÍNMYND SUMARSINS - FGG, FBL ★★★
-HJ. MBL
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SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Í skólann á ný
Úlpa 
Verð 10.990 kr.

Skór
Verð 4.990kr.

Buxur
Verð 3.490kr.

Íþróttagalli
Verð 5.490kr.

Skólataska 
Verð  2.990 kr.

Skólataska 
Verð 2.990 kr.



hansjónsm
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Hinn knái saxófónleikari Sálar- 
innar, Jens H. Hansson, opnar sig 
í Mannlífs-viðtali á næstunni. 
Jens segir að það hafi tekið hann 
árartug að jafna sig eftir að 
honum mistókst að feta sig á hálli 
braut viðskiptanna fyrir 15 árum, 
er hann stofnaði kjötbollugerðina 
„Kraftaverk“, sem fór í þrot á 
fimm vikum.

    Jens kenndi lengi Baugsfeðg- 

um um hrakfarirnar, en þeir hófu 
að flytja inn billegar kjötbollur 
frá Kóreu um svipað leyti. 
„Saxófónninn hjálpaði mér að 
komast yfir áfallið“, segir Jens, 
en hann ákvað að blása sem mest 
og fastast, til að gleyma óförun-
um. Í dag er Jens sáttur og hefur 
aldrei liðið betur.

Blés til að gleyma

JENS H. HANSSON: Slappar af á 
snekkju sinni „Thee Why King“

Kjötbolludraumur breyttist í martröð

Faðir hinnar
myrtu af
Vellinum
„Heimilið undir-
lagt af sorg.”

Madonna slasaðist nokkuð illa
þegar hún féll af hestbaki í

fyrradag, daginn sem hún varð 47
ára. Talsmaður söng-

konunnar staðfesti
að hún hefði lent á
spítala og að hún
hefði rifbeinsbrotn-
að á þremur stöð-

um, viðbeinsbrotnað
og handarbrotnað. At-
vikið átti sér stað á
sveitasetri hennar rétt
fyrir utan London, en
poppdrottningin er á
batavegi.

Rapparinn P. Diddy hefur breytt
nafni sínu eina

ferðina enn og nú
vill hann aðeins láta
kalla sig Diddy.
Áður hefur kappinn
gengið undir
nöfnunum, Sean
Combs, Puffy, Puff
Daddy
og síð-
ast P.
Diddy. Á
þriðjudag kynnti
hann þessar nýj-
ustu breytingar og
segir ástæðuna
hafa verið endalaus-

an nafnarugling. „Mér fannst 'P'-ið
standa á milli mín og aðdáenda
minna svo nú get ég átt í nánara
sambandi við þá. Á tónleikum
sönglaði hálfur salurinn 'P. Diddy' en
hinn helmingurinn 'Diddy', svo nú
geta allir hrópað saman í kór
'Diddy',“ sagði hinn umhyggjusami
Diddy.

Aðeins tvær vikur eru í komu
breska söngvarans Joe Cocker til
Íslands. Hann mun halda tónleika í
Laugardalshöll 1. september og er
þegar uppselt í stúku. 

Joe Cocker hefur verið einn vin-
sælasti söngvari heims allt frá því
að hann sló í gegn á Woodstock árið
1969. Hann kemur hingað með glæ-
nýja plötu í farteskinu sem nefnist
Heart & Soul. Þar tekur hann sígild
lög og gerir að sínum, m.a. One eftir
U2 og Everybody Hurts með R.E.M.
Miðasala á tónleikana fer fram í
verslunum Skífunnar, BT á Akur-
eyri og Selfossi, Pennanum Akra-
nesi og á concert.is. ■

Þrátt fyrir góða dóma víðast hvar
hefur kvikmyndin The Island ekki
náð að standa undir þeim vænt-
ingum sem gerðar voru til hennar
í miðasölu í Bandaríkjunum. Nú
hafa framleiðendur myndarinnar,
Walter Parkes og Laurie MacDon-
ald, skellt skuldinni á aðalleikar-
ana Scarlett Johansson og Ewan
McGregor. 

„Sjónvarpsleikkona gæti náð
betra sambandi við áhorfendur en
Scarlett gerði í The Island,“ létu
framleiðendurnir hafa eftir sér.
Scarlett lét þó ekki bjóða sér
svona ummæli heldur svaraði um
hæl. „Það er ekki mér að kenna að
framleiðendurnir misreiknuðu
markaðssetninguna,“ sagði hún
og bætti við að hún væri stolt af
frammistöðu sinni og myndinni. 

Það verður eflaust langt þang-
að til að þau þrjú vinni saman að
kvikmynd aftur. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Scarlett svarar fullum hálsi

SCARLETT JOHANSSON Er heldur fúl
yfir því að þurfa að hlusta á framleiðendur
The Island hrauna yfir frammistöðu hennar
á hvíta tjaldinu.

Tvær vikur í Cocker

JOE COCKER Cocker sló í gegn á Wood-
stock-tónleikunum árið 1969.



16.40 Formúlukvöld 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Wife Swap 14.15
Auglýsingahlé Simma og Jóa 14.45 The
Sketch Show 15.10 Fear Factor 16.00 Barna-
tími Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ís-
land í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.00 

DISTANT 
SHORES

▼

Nýtt

20.30

THE APPRENTICE 3

▼

Raunveruleiki

21.00

TRU CALLING

▼

DRAMA

21.30

Everybody loves Raymond

▼

Gaman

22.00 

OLÍSSPORT

▼

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 The Simpsons (3:25) (e) 
20.00 Strákarnir Sveppi, Auddi og Pétur

halda uppteknum hætti og sprella
sem aldrei fyrr. 

20.30 Apprentice 3, The (12:18) Hópur fólks
keppir um draumastarfið hjá millj-
arðamæringnum Donald Trump sem
sjálfur hefur úrslitavaldið. 

21.15 Mile High (17:26) 
22.00 Third Watch (19:22) 
22.45 Curb Your Enthusiasm (2:10) Larry Dav-

id leikur sjálfan sig en hann ratar af
óskiljanlegum ástæðum sífellt í vand-
ræði.

23.15 Trois 2: Pandora’s Box  1.00 Blinkende
Lygter  2.50 Blow 4.50 Fréttir og Ísland í dag
6.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.00 Holdið er veikt 0.20 Kastljósið 0.40
Dagskrárlok

18.30 Spæjarar (24:26) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið

20.00 Á ókunnri strönd (1:6) (Distant Shor-
es) Breskur myndaflokkur um lýta-
lækni sem söðlar um og gerist heimil-
islæknir í fiskimannaþorpi til að bjarga
hjónabandi sínu. Meðal leikenda eru
Peter Davison, Samantha Bond, Trist-
an Gemmill og Emma Fildes.

20.50 Nýgræðingar (72:93) 
21.15 Sporlaust (22:24) 
22.00 Tíufréttir
22.20 Ása amma Mynd eftir Þorstein Joð. 

23.35 American Dad (7:13) 0.00 The
Newlyweds (9:30) 0.30 Friends 2 (15:24)
0.55 Kvöldþátturinn 1.40 Seinfeld 3 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Road to Stardom With Missy Elliot

(8:10) 
19.50 Supersport (6:50) Stuttur, hraður og

ferskur þáttur um jaðarsport í umsjón
Bjarna Bærings.

20.00 Seinfeld 3 
20.30 Friends 2 (15:24) 

21.00 Tru Calling (8:20) Tru Davis er lækna-
nemi sem ræður sig í vinnu í líkhúsi.
Þar uppgötvar hún dulda hæfileika
sína sem gætu bjargað mannslífum.

21.45 Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur Birna
sýnir okkur allt það heitasta í kvik-
myndaheiminum.

22.00 Kvöldþátturinn
22.45 David Letterman 

23.30 Law & Order (e) 0.15 Cheers (e) 0.40
The O.C. 1.20 The L Word 2.05 Óstöðvandi
tónlist

19.15 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 MTV Cribs (e) 
20.00 Less than Perfect 
20.30 Still Standing 
20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

Sigurðsson.
21.00 According to Jim Jim verður sár þegar

yngri dóttirin ákveður að taka Andy
frænda á ball í skólanum sínum í
staðinn fyrir hann.

21.30 Everybody loves    Raymond 
22.00 The Swan Hér er sagt frá nokkrum

ósköp venjulegum konum sem breytt
er í sannkallaðar fegurðardísir. 

22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal. 

17.55 Cheers 18.20 Dr. Phil (e) 

6.00 Gideon 8.00 Digging to China 10.00 What’s
the Worst That Could Happen? 12.00 Iceage
14.00 Gideon 16.00 Digging to China 18.00
What’s the Worst That Could Happen? 20.00
Ghost Ship 22.00 Halloween: Resurrection 0.00
Darkness Falls  2.00 Long Time Dead  4.00 Hall-
oween: Resurrection 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Fashion Police 13.00 The E! True
Hollywood Story 14.00 Style Star 14.30 The Soup 15.00
The Daily Blend 16.00 101 Most Shocking Moments in...
17.00 Fight For Fame 18.00 E! News 18.30 Fashion Police
19.00 The E! True Hollywood Story 21.00 Behind the
Scenes 21.30 Style Star 22.00 Wild On 23.00 E! News
23.30 The Soup 0.00 Wild On 1.00 Dr. 90210

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Vatnaskil – Fíladelfía 21.00 Níu-
bíó – Adam & Eva 23.15 Korter

7.00 Olíssport 

0.10 2005 AVP Pro Beach Volleyball 

19.20 Landsleikur í knattspyrnu 
21.00 Inside the US PGA Tour 2005 
21.30 Fifth Gear Hér er fjallað jafnt um nýja

sem notaða bíla en ökutæki af nánast
öllum stærðum og gerðum koma við
sögu.

22.00 Olíssport 
22.30 Landsleikur í knattspyrnu Útsending frá

vináttuleik Ungverjalands og Argent-
ínu í Búdapest í gær. Þjóðirnar mætt-
ust síðast í HM-leik árið 1982 og þá
vann Argentína 4-1. Svipuð úrslit nú
kæmu ekki á óvart enda Suður-Amer-
íkuliðið það næstbesta í heimi sam-
kvæmt styrkleikalista FIFA. 

17.40 Landsleikur í knattspyrnu. Útsending
frá vináttuleik Danmerkur og Englands í
Kaupmannahöfn í gærkvöld. 

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Terry McKay í kvikmyndinni An Affair
to Remember árið 1957.

„Winter must be cold for those with no warm
memories... And we've already missed the spring!“

SKRÁÐU HÓPLEIK OG KEPPTU VIÐ FÉLAGANA
STILLTU UPP ÞÍNU EIGIN DRAUMALIÐI Á VISIR.IS

TVÖ MÓT - FYRRI OG SEINNI UMFERÐ
VEGLEGIR VINNINGAR Í BÁÐUM UMFERÐUM

VERTU MEÐ OG SKRÁÐU ÞIG STRAX!

KYNNA:

&

Á VISIR.ISENSKI BOLTINN 2005-2006

▼

▼

Ég fór á fótboltaleik í annað sinn á ævinni á
mánudaginn. Það er svo sem ekki í frásögur fær-
andi nema ég er engin fótboltabulla – eða ég hélt
ekki. Ég hef samt gaman að íþróttakappleikjum í
sjónvarpi og horfi iðulega á landsleiki í hvaða
íþrótt sem er af skyldurækni.
En er ég sat á Laugardalsvellinum í Þróttarabún-
ingi og kulda þá uppgötvaði ég hvað maður hefur
það gott þegar maður horfir á íþróttir í sjónvarp-
inu. Ég hef nefnilega gaman að því að tala og fífl-
ast og missti því nokkrum sinnum af marktæki-
færum, dómaraskandölum, fallegum leikmönnum
og jafnvel mörkum. Það er nefnilega enginn skjár
á fótboltavellinum sem sýnir manni það sem mað-
ur missir af í slow motion, eða ofurhægri endursýningu, heldur
þarf maður beinlínis að fylgjast með. Allan tímann. Og til að
halda mér við efnið þá kom ég mér inn í leikinn eins og ekta
bulla. Ég hrópaði hástöfum „Út af með dómarann, inn á með

konuna hans!“, „Hvað er mamma þín? Hún er
Þróttari!“, „Burtu með þetta!“ og „Grimmir,
Þróttarar!“ Prófaði líka að bölva hinum danska
leikmanni FH-inga, Allan Borgvardt, á lélegri
menntaskóladönsku. „Var du ikke syg i maven
Allan?“ hrópaði ég út á völlinn þegar hann var
sem sprækastur og því fylgdi „Út af með Allan!“
og viðeigandi klapp.
Eftir leikinn fékk ég ólýsanlegan höfuðverk af
öllum öskrunum og var hálf eftir mig þangað til
ég lagðist í rekkju. Í hausnum hljómuðu fúkyrði í
garð FH-inga og dómarans og mig dreymdi
áhorfendurna sem héldu að ég væri geðveik.
Ég komst því að þeirri niðurstöðu að það sé best

að halda sig heima fyrir framan imbakassann. Ég sé allt í slow
motion, fæ smá upprifjun í hálfleik, get pissað hvenær sem ég
vil og þarf ekki að sitja úti í kuldanum og halda á mér hita með
öskrum. Áfram sjónvarp!

8.00 Flying House - barnaefni 8.30 Superbook -
barnaefni 9.00 Blandað efni 10.00 Joyce Meyer
10.30 Benny Hinn 11.00 T.D. Jakes 11.30 R.G.
Hardy 12.00 Ísrael í dag 13.00 Travellers for
Christ 13.30 Believers Christian Fellowship
14.30 Blandað efni 16.00 The Way of the Mast-
er 16.30 Flying House - barnaefni 17.00 Super-
book - barnaefni 17.30 LifeLine 18.30 Times of
Refreshing 19.00 CBN fréttastofan - 700 Club
20.00 Kvöldljós 21.00 Robert Schuller 22.00
Joyce Meyer 22.30 Benny Hinn 23.00 T.D. Jakes
23.30 The Awakening Hour 0.00 The Way of the
Master 0.30 CBN fréttastofan - 700 Club
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VIÐ TÆKIÐ Lilja Katrín Gunnarsdóttir ætlar að horfa á íþróttir í sjónvarpinu framvegis.

Út af me› dómarann, inn á me› konuna hans!

ALLAN BORGVARDT Reddaði
FH-ingum víti og þá bilaðist Liljan.
„Út af með Allan!“

14.00 Man. City – WBA frá 13.08. 16.00
Portsmouth – Tottenham frá 13.08. 18.00 West
Ham – Blackburn frá 13.08. 20.00 Stuðn-
ingsmannaþátturinn „Liðið mitt“ 21.00 Everton –
Man. Utd. frá 13.08. 23.00 Middlesbro – Liverpool
frá 13.08. 1.00 Fulham – Birmingham frá 13.08. 

ENSKI BOLTINN
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

13.00 Sakamálaleikrit, Mærin í snjónum 
14.03 Útvarpssagan: Hús úr húsi 14.30 Sög-
ur og sagnalist 15.03 Þættir úr lífi Bill Evans
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Kvöldstund með Sveini Einarssyni 20.00
Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Kvöldsagan,
Ragtime  23.00 Hlaupanótan

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 17.03 Útvarp Bol-
ur

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Músík og sport 22.10 Popp og ról 

0.10 Ljúfir næturtónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Sumarsnakk 9.50 Morgunleik-
fimi 10.13 Lifandi blús 11.03 Samfélagið í
nærmynd

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing. 14.03 Glópagull og gisnir
skógar 15.03 Allt og sumt. 

17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 19.30
Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00 Margrætt
með Elísabetu Brekkan e. 21.00 Morgun-
stund með Sigurði G. Tómassyni e. 

22.00 Á kassanum e. 

7.03 Morgunútvarpið. 9.03 Margrætt með El-
ísabetu Brekkan. 10.03 Morgunstund með
Sigurði G. Tómassyni.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 15.00 Hild-

ur Helga 16.00 Kynjastríðið 17.00 Gústaf
Nielsson 18.00 Meinhornið 19.00 Bláhornið
20.00 Arnþrúður Karlsdóttir 22.00 Rósa
Ingólfsdóttir 23.00 Kjartan G. Kjartansson 0.00
Hildur Helga 1.00 Kynjastríðið 2.00 Gústaf
Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00 Kjartan
G. Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsdóttir

„Ömmu minni var rænt,“ segir Tómas
Hermannsson í upphafi heimildarmyndar-
innar Ása amma. Hann segir að amma sín
hafi viljað komast á elliheimili en í staðinn
hafi dóttir hennar flutt hana á heimili sitt, án
þess að ráðfæra sig við nokkurn annan í
fjölskyldunni. Ása gamla er farin að missa
minnið og Tómas telur að dóttir hennar sé
að reyna að ná af henni íbúðinni og notfæra
sér þannig veikindi hennar. 
Myndin um Ásu ömmu hefst þar sem
Tómas stendur fyrir utan hús, þar sem hann
telur að ömmu sinni sé haldið nauðugri.
Síðan er fylgst með því hvernig honum og
Ásu frænku hans gengur að ná samband við
ömmu sína.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 22.20

Amma í stofufangelsi

»
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SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Snooker: European Open Belfast Ireland 15.00 Tennis: WTA
Tournament Toronto Canada 18.30 Snooker: European Open
Belfast Ireland 21.00 Football: World Cup Germany 22.00 Fight
Sport: Fight Club

BBC PRIME
12.00 Miss Marple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40
Fimbles 14.00 Balamory 14.20 Binka 14.25 Bill and Ben 14.35 Rule
the School 15.00 Antiques Roadshow 15.30 Vets in Practice 16.00
Animal Park 17.00 Bargain Hunt 17.30 EastEnders 18.00 One Foot
in the Grave 18.30 2 point 4 Children 19.00 Cutting It 20.00 Leon-
ardo 21.00 Dog Eat Dog 21.30 Eddie Izzard 22.00 Mersey Beat
23.00 Blue Planet – a Natural History of the Oceans 0.00 Michael
Palin’s Hemingway Adventure 1.00 The Mark Steel Lectures

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Into the Lost World 13.00 The Sea Hunters 14.00 Ten Days
To Victory 16.00 Battlefront 17.00 Animal Nightmares 17.30 Mon-
key Business 18.00 Into the Lost World 19.00 When Expeditions
Go Wrong 20.00 Quest for Dragons 21.00 Last of the Dragons
22.00 The Sea Hunters 23.00 Quest for Dragons 0.00 Last of the
Dragons

ANIMAL PLANET 
12.00 Wild Indonesia 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 Killing for a Living 19.00 Wild South America 20.00
Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Houston 22.00 Monkey
Business 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS
0.00 Wild South America 1.00 Killing for a Living

DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Hooked on Fishing
13.00 Super Structures 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap
Challenge 16.00 Wheeler Dealers 17.00 American Chopper 18.00
Mythbusters 19.00 Forensic Detectives 20.00 FBI Files 21.00
Murder Trail 22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00
Dambusters

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 The Base
Chart 18.00 Pimp My Ride 18.30 Punk’d 19.00 Wonder Showzen
19.30 The Osbournes 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Switched On
22.00 Superock 23.00 Just See MTV

VH1
15.00 So 80s Rock Special 16.00 VH1’s Viewers Jukebox Rock
Special 17.00 Smells Like the 90’s 18.00 VH1 Presents the 80’s
19.00 Mtv Live Metallica 19.30 Best of Metallica 20.00 When
Metallica Ruled the World 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00
R.o.c.k Top 5 22.30 Ultimate Albums 23.30 When Metallica Ruled
the World 0.30 VH1 Hits

CLUB
12.10 Fashion House 12.35 The Stylists 13.00 Staying in Style
13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 City Hospi-
tal 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
Crimes of Fashion 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls
Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.15 Sextacy 21.10 My Messy
Bedroom 21.35 Sex Tips for Girls 22.00 Ex-Rated 22.30 Men on
Women 23.00 Weekend Warriors 23.30 Anything I Can Do 23.55
Arresting Design 0.25 Fashion House 0.50 Ross’s BBQ Party 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 14.40 Spider-
Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
12.20 Namu, the Killer Whale 13.50 Vigilante Force 15.20 Wind-
prints 17.00 And Your Name is Jonah 18.35 Medgar Evers Story,
the 20.00 Triumph over Disaster: the Hurricane.. 22.05 Hey, I’m Ali-
ve 23.20 War Party 0.55 Program, the 2.50 Mechanic, the

TCM
19.00 Dodge City 20.45 Adventures of Don Juan 22.35 Ringo and
His Golden Pistol 0.05 The Sheepman 1.30 Suzy 3.05 MGM: When
the Lion Roars

HALLMARK
12.45 Dinotopia 14.30 Erich Segal’s Only Love 16.00 Touched by
an Angel IV 16.45 The Sandy Bottom Orchestra 18.30 Early Edition
19.15 Gunpowder, Treason & Plot 21.00 Fighting For My Daughter
22.30 Early Edition 23.15 Ruby’s Bucket of Blood 0.45 Gun-
powder, Treason & Plot 2.30 Fighting For My Daughter

BBC FOOD
12.00 Rick Stein’s Food Heroes 12.30 Food and Drink 13.00
Gondola On the Murray 13.30 Grigson 14.00 Can’t Cook Won’t
Cook 14.30 Galley Slaves 15.00 Nigella Bites 15.30 Ready Steady
Cook 16.00 Chalet Slaves 16.30 The Hi Lo Club 17.00 Beauty and
the Feast 17.30 Ever Wondered About Food 18.00 Tyler’s Ultima-
te 18.30 Nigel Slater’s Real Food 19.00 Beyond River Cottage
19.30 The Way We Cooked 20.00 Off the Menu 20.30 Kitchen
Takeover 21.30 Ready Steady Cook

DR1
12.00 Forfængelighedens marked 12.30 Hvad er det værd? 13.00
TV Avisen med vejret 13.20 Koste hvad det vil 13.50 Nyheder på
tegnsprog 14.00 Liga DK 14.30 Ungefair 15.00 Pigebanden 15.15
Lovens vogtere 15.35 Kim Possible 16.00 Fandango – med Tina
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Herlufsholm 17.30
Sjakket 18.00 DR-Derude direkte med S¢ren Ryge Petersen 18.30
Schackenborg – Godset i Grænselandet 19.00 TV Avisen 19.25
Penge 19.50 SportNyt 20.00 Beck – Det sidste vidne 21.35 Giv
mig dine ford¢mte

SV1
13.00 Livet i Pello 13.30 Arlanda 14.00 Rapport 14.05 Vet hut!
14.55 Blomsterspråk 15.00 Pommern – 100 år med en fraktseglare
15.30 Det går som en dans 16.00 Första klass 16.30 Karlsson på
taket 16.55 Go 17.00 Guppy 17.15 Kent Agent och de hemliga
ställena 17.30 Rapport 18.00 Solens mat 18.30 Älskade dumburk
19.00 Graven 20.00 Sommardebatt 21.00 Rapport 21.10
Drömmarnas tid 21.55 Karl för sin kilt 22.50 Sändning från SVT24

Myndin er eftir Þorstein J.

Ása amma

Úr myndinni.



LATIBÆR Magnús Scheving og félagar í
Latabæ hafa verið að gera það gott í

Bandaríkjunum og eru nú á leiðinni til
Noregs þar sem börnum þar í landi verður

kennt mikilvægi góðrar hreyfingar.

Það er engin lognmolla í kringum
Latabæ og hefur bæjarstjórinn
Magnús Scheving verið á fullu við
að kynna bæinn í Bandaríkjunum.
Sú kynning hefur skilað sér, því ný-
verið sýndi barnasjónvarpsstöðin
Nickelodeon tvöfaldan Latarbæja-
þátt undir heitinu „Lazy Town’s
New Super Hero“. Hann var á besta
tíma í bandarísku sjónvarpi eða
klukkan átta um kvöldið. Niðurstöð-
urnar úr áhorfendakönnuninni und-
irstrikuðu vinsældir bæjarins í Am-
eríku því hann mældist með mesta
áhorfið hjá aldurshópnum tveggja
til ellefu ára. Latibær lætur ekki
þar við sitja því frá Bandaríkj-
unum er förinni heitið til Nor-
egs. Þar ætlar TV2 sjónvarps-
stöðin að tilkynna formlega um

samstarf sitt við bæinn og hven-
ær þættirnir fara í loftið en búið
er að talsetja þá yfir á norsku.
Íslendingar munu ekki fara var-
hluta af Latabæjaræðinu. Ríkis-
sjónvarpið ætlar að taka þættina
til sýningar 2. september og er
unnið hörðum höndum að því að
talsetja þættina. Þeir verða á dag-
skrá sjónvarpsins á undan Disney-
kvikmyndinni á föstudagskvöld-
um. Alls hafa nú fjörutíu og átta
lönd tryggt sér sýningarréttinn að
Latabæ en stefnan er sett á að
bæta þrjátíu löndum við. ■
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LÁRÉTT 2 bein 6 á fæti 8 lík 9 umrót 11
þys 12 ávöxtur eikartrés 14 byggingarein-
ing prótína 16 Ð 17 sjáðu 18 óðagot 20
rykkorn 21 skjótur.
LÓÐRÉTT 1 skaddast 3 skammstöfun 4
minnka 5 fugl 7 læstur 10 forskeyti 13
hækkar 15 vansæmd 16 F 19 þurrka út.
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Latibær vinsælastur í Bandaríkjunum

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Á laugardaginn.

Þjóðþing Suður-Kóreu.

Íslenska gámafélagið. Það verður af nógu að taka í
vetrardagskrá Ríkissjónvarps-
ins sem er í þann mund að hefj-
ast. „Þetta verður mjög öflugur
vetur og mikið af góðu tónlistar-
efni,“ segir Rúnar Gunnarsson,
dagskrárstjóri Rúv.

Þrír tónlistarþættir verða
sýndir í vetur og verður einn
þeirra, sem ber vinnuheitið
Hljómsveit kvöldsins, sýndur á
sama tíma og Gísli Marteinn
hefur verið til þessa en laugar-
dagsþáttur Gísla heyrir nú sög-
unni til. Um verður að ræða
fjórtán þætti af Hljómsveit
kvöldins fram að áramótum og
verður hver þeirra 25 mínútna
langur. Þar fá ólíkar íslenskar
hljómsveitir að spreyta sig í
sjónvarpssal og er markmið
þáttarins að gefa áhorfendum
góða mynd af því sem er að ger-
ast í íslensku tónlistarlífi. Ekki
hefur enn verið ákveðið hver
verður kynnir þáttarins.

Annar tónlistarþáttur Sjón-
varpsins nefnist Með á nótun-
um. Þar munu þau Jónas Ingi-
mundarson og Sigrún Hjálmtýs-
dóttir, Diddú, taka tóndæmi og
flytja lög. Jónas mun fjalla um
uppbyggingu ákveðinnar gerðar
af tónlist og síðan mun Diddú
syngja lögin á sinn hátt. Þriðji
þátturinn heitir Íslenskir ein-
leikarar þar sem sígild tónlist
verður í aðalhlutverki. Þarna
koma einleikarar á borð við
Sigrúnu Eðvaldsdóttur, Ásthildi
Haraldsdóttur og Gunnar Kvar-
an í heimsókn til Jónasar Sen og
spila á hljóðfæri sín. Þættirnir
verða klukkutíma langir.

Spaugstofan verður á sínum
stað í vetur og hefst nú fyrr en
áður, eða 17. september, auk
þess sem Gísli Einarsson mætir
aftur með sex aukaþætti af Út
og suður. Hefst sá fyrsti 6.
september. Ópið snýr einnig
aftur og verða þáttastjórnend-

urnir tveir í þetta skiptið, þær
Þóra Tómasdóttir og Ragnhildur
Steinunn. Latibær fer
einnig í loftið 2.
september en sá þátt-
ur hefur slegið í gegn
í Bandaríkjunum upp á
síðkastið. Gamanþáttur-
inn Kallakaffi, sem eru
skrifaður af Guð-
mundi Ólafssyni en
leikstýrt af
Hilmari Odds-
syni, verður
frumsýndur í
lok septemb-
er en þættirn-
ir verða tólf
talsins. Með
helstu hlutverk
fara Valdimar

Örn Flygenring, Rósa Guðný
Þórsdóttir, Þórhallur „Laddi“

Sigurðsson, Lovísa Ósk Gunn-
arsdóttir, Ívar Örn Sverris-
son og Davíð Guðbrandsson. 

Einnig verður nóg fram-
boð af erlendu efni í vetur.

Nýjar þáttaraðir af dönsku
þáttunum Kroniken og Ern-

inum verða sýndar en
ekki hefur verið ákveðið
hvenær þeir fara í loft-
ið. Þátturinn Extras með
Ricky Gervais úr The
Office verður á dagskrá,
sem og breski gaman-
þátturinn Little Britain.
Einnig verða nýjar þátt-
araðir af Desperate
Housewives og Lost
sýndar upp úr áramót-
um. Næsti skammtur af
mafíuþættinum The
Sopranos er síðan vænt-

anlegur í mars. 
freyr@frettabladid.is

KALLAKAFFI Leikarar í gamanþættinum Kallakaffi sem verður frumsýndur í lok september.

SJÓNVARPIÐ: FJÖLBREYTT VETRARDAGSKRÁ AÐ HEFJAST:

Þrír nýir tónlistarþættir í loftið
LEIÐRÉTTING

TÓNLISTIN Coldplay hefur verið í
miklu uppáhaldi hjá mér, en upp á
síðkastið hef ég verið að hlusta
mikið á Franz Ferdinand og hlakka
mikið til að fara á tónleikana með
þeim hér heima. Síðan hef ég ver-
ið að hlusta á nýja diskinn með
Leaves, Angela test, sem er frábær
diskur. 

BÓKIN Ég var að klára að lesa
Kleifarvatn eftir Arnald Indriðason.
Hún hélt mér alveg fram að lokum
og var því gríðarlega spennandi. 

BÍÓMYNDIN Ég held mikið upp á
Eternal Sunshine of a Spotless
Mind, en sá síðast Wedding
Crashers og þótti nokkuð fyndin.

Ég er mikið fyrir gamanmyndir því
mér finnst svo gott að hlæja og
koma brosandi út úr bíóhúsum
borgarinnar.

BORGIN Mér þykir vænst um
Stokkhólm því þar bjó ég um tíma
og kynntist borginni frekar vel.
Stokkhólmur er með fegurstu
borgum og einstaklega gott að
búa þar en mér þykir skemmtileg-
ast að vera umkringd ríkulegu
mannlífi og þar sem hlutirnir ger-
ast. Því þótti mér New York afar
spennandi og fílaði mig í botn í
þeirri heimsborg.

BÚÐIN Ég á mér í raun enga eina
uppáhalds búð, en ég get nefnt

H&M því þar er alltaf hægt að
finna eitthvað skemmtilegt og við-
ráðanlegt fyrir budduna. Mér hefur
alltaf þótt gaman að versla skart-
gripi og þá eru Pilgrim-skartgrip-
irnir í ISIS í uppáhaldi.

VERKEFNIÐ Ég er byrjuð að vinna
á fullu hjá Íslenska dansflokknum.
Það eru spennandi tímar framund-
an. Við erum að æfa þrjú verk eins
og stendur, og förum í sýningar-
ferð til Danmerkur í október. Ég
mun einnig stunda nám í öldunga-
deild MH og sit því ekki auðum
höndum í vetur.

...fær Þorsteinn J. Vilhjálmsson
fyrir að vekja athygli á stöðu
aldraðra.

HRÓSIÐ

Coldplay, gamanmyndir, Stokkhólmur og skartgripir
AÐ MÍNU SKAPI EMILÍA BENEDIKTA GÍSLADÓTTIR DANSARI HJÁ ÍSLENSKA DANSFLOKKNUM.
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RICKY GERVAIS Þátturinn
Extras með Ricky Gervais,
sem sló í gegn í The Office,
verður sýndur í Sjónvarpinu
í vetur.
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Myndir af Sölva Snæ Magnússyni
markaðsfulltrúa, og þremur
öðrum mönnum fylgdu frétt um
Íslenska pipar-
sveininn sem
birtist á þessari
síðu mánudag-
inn 15. ágúst. 

M y n d r æ n a
framsetningu
og fyrirsögn
mátti skilja á
þann veg að fjórmenningarnir
myndu keppast um hlutverk ísl-
enska piparsveinsins. Það er ekki
rétt og Sölvi Snær og aðrir sem
kunna að hafa orðið fyrir óþæg-
indum vegna þess misskilnings
sem framsetning greinarinnar
bauð upp á eru beðnir velvirðing-
ar.

LÁRÉTT: 2Legg,6Il,8Hræ,9Los,11Ys,
12Akarn,14Amínó,16Eð,17Sko,18
Fum, 20Ar, 21Frár. 
LÓÐRÉTT: 1Bila,3Eh,4Grynnka,5
Gæs,7Lokaður, 10Sam,13Rís,15
Óorð,16Eff, 19Má.
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Komdu í verslun Og Vodafone, hringdu í 1414 eða smelltu þér á www.ogvodafone.is 
fyrir nánari upplýsingar og skráningu í Og1.

SJÓNVARP

Og1 lækkar verulega kostnað heimila sem eru með GSM áskrift, Heimasíma og Internet hjá Og Vodafone.

Kynntu þér einnig ávinninginn fyrir GSM, Internet og Heimasíma.

Ég fæ Sýn í 3 mánuði 
og sé öll mörkin sem liðið 
mitt skorar í gemsanum!
0 kr. 0 kr. 0 kr.

Allir sem skráðir eru í Og1 fá áskrift að 
Sýn fyrir 0 kr. í 3 mánuði.
Tilboðsverð 1.990 kr. á mánuði 
eftir það.

Allir sem skráðir eru í Og1 geta valið sitt lið í 
Enska boltanum og séð öll mörkin sem liðið 
skorar í GSM-símanum fyrir 0 kr. 

Allir sem skráðir eru í Og1 geta valið 
sitt lið í Meistaradeildinni og séð öll 
mörkin úr þeim riðli og úrslita-
keppninni í GSM-símanum fyrir 0 kr. 
  

Sýn í 3 mánuði Enski boltinn í símann Meistaradeildin í símann

Skráning þarf að berast fyrir 1. október

JÓNS GNARR

BAKÞANKAR

Félagsleg
flroskahefta

Allt mannlegt samfélag stendur og
fellur með samskiptum. Við þurf-

um að stunda samskipti allan sólar-
hringinn. Framgangur okkar í lífinu
ræðst af hæfni okkar í samskiptum.
Við verðum að kunna samskipti til
þess að umgangast fjölskyldu okkar
og vini. Við þurfum að fást við annað
fólk allt lífið. Og þau samskipti lúta
reglum og lögmálum.

SAMT er svo lítil áhersla lögð á að
kenna fólki samskipti. Ég er ekki
bara að meina kurteisi, þótt hún sé
náttúrlega mikilvæg, heldur líka
næmni fyrir öðru fólki og tilfinningu
fyrir því hvað manneskja er og
hvernig beri að umgangast hana.
Fjöldi fólks sem hefur menntað sig til
að vinna með annað fólk, eins og
læknar, lögfræðingar og kennarar, er
oft grátlega illa að sér í mannlegum
samskiptum. Það er eins og samskipti
séu eitthvað asnalegt sem skipti ekki
máli. Því fer fjarri. Þeir sem kunna
ekki samskipti verða oft uppfullir af
óöryggi í samskiptum við fólk, sem
þeir reyna svo að hylja með hroka.
Og það er mjög sorglegt.

ÉG er einn af þúsundum Íslendinga
sem eru illa staddir í samskiptafræð-
um. Ég var örverpi og alinn upp af
gömlu fólki. Ég var sérlundaður og of-
virkur. Sex ára gamall var ég greindur
af geðlækni sem „óhæfur til sam-
skipta“. Þegar ég varð fullorðinn var
ég mjög lélegur í samskiptum. Ég
kunni ekkert að umgangast annað fólk.
Góður vinur minn kallaði mig „félags-
lega þroskaheftan“. Ég hef síðustu
árin tekið mig á og reynt að læra sam-
skipti upp á nýtt. Og ég er að læra þótt
það gangi oft hægt. 

UPPELDISHLUTVERK fjölskyld-
unnar fer minnkandi. Flestir foreldrar
vinna báðir úti. Skólar og stofnanir
taka sífellt meira við uppeldi barna.
Mér finnst að skólakerfið mætti leggja
meiri áherslu á að kenna börnum sam-
skipti. Og menntaskólar mættu gera
það líka og af hverju ekki að kenna
samskipti í Háskólanum? Hvað er að
því að kenna læknanemum hvernig
maður á að umgangast fólk? Mundi
það ekki skila sér í betra heilbrigðis-
kerfi?

ÞAÐ er enginn sem er eyland. Það
geta allir bætt sig í samskiptum ef þeir
hafa áhuga á því og eru til í að leggja
sig fram. Fyrsta skrefið er náttúrlega
að viðurkenna að maður sé „félagslega
þroskaheftur“. Það er gott ráð að koma
fram við aðra eins og maður vill að þeir
komi fram við mann sjálfan.


