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HEIMSÓKN Dr. Tan Sun Chen, utan-
ríkisráðherra Taívans, kom hing-
að til lands í gær. Kínverskum
embættismönnum gremst heim-
sóknin en íslensk stjórnvöld
ítreka að ráðherrann sé hér ein-
ungis í einkaerindum

Tan kom til landsins síðdegis í
gær frá Noregi en strax við kom-
una til landsins þusti hann upp í
bifreið með dökklituðum glerjum
sem ekið var á brott í snarhasti. 

Að sögn kunnugra er ráðherr-
ann hér að kynna sér land og þjóð
og ætlar hann að hitta íslenska

viðskipta- og skólamenn. Hann fer
héðan á morgun.

Íslenska ríkisstjórnin hefur
engan viðbúnað vegna heimsókn-
arinnar og engin áform eru um að
Tan hitti íslenska ráðamenn.
„Þarna er um hreinræktaða einka-
heimsókn að ræða sem ekki snert-
ir á neinn máta íslensk stjórn-
völd,“ segir Gunnar Snorri Gunn-
arsson, ráðuneytisstjóri í utanrík-
isráðuneytinu.

Grunnt er á því góða með ríkis-
stjórnum Kína og Taívan og því
hafa starfsmenn kínverska sendi-

ráðsins tjáð yfirvöldum andstöðu
sína við heimsóknina. „Þeir hafa
lýst yfir vissum áhyggjum af
þessu og hvaða áhrif þetta gæti
haft,“ segir Gunnar Snorri. Hann
kvaðst hins vegar hafa ítrekað að
Íslendingar viðurkenndu aðeins
eitt Kína. „Samskipti Íslands og
Kína eru svo góð og vinsamleg og
hafa verið í svo ágætum farvegi
að ég hef fulla trú á að þeir skilji
að þetta er ekki illa meint.“

Kínverska sendiráðið vildi ekki
tjá sig um málið þegar eftir því
var leitað í gær. -shg

SKÚRIR Á VÍÐ OG DREIF, síst þó
norðan til á landinu þar sem rofað gæti
nokkuð til. Hlýtt í veðri og hiti 12-18 stig,
hlýjast norðan til á landinu. VEÐUR 4
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15-70%
Afsláttur

ÚTSALA

Ónýtar siðareglur?
Vissulega þarf að endurskoða ýmislegt
í siðareglum Blaðamannafélagsins,
segir Birgir Guðmundsson. Það breytir
samt ekki þeirri grundvallar-
staðreynd að það er á
ábyrgð blaðamanna sjálfra
og þeirra sem kaupa
fjölmiðlaefni að
ákveða á hverjum
tíma hvar markalín-
an liggur.

UMRÆÐAN 22

FH kann ekki að tapa
Eftir að hafa lokið fyrri umferð
Landsbankadeildar karla í fótbolta eru

FH-ingar ennþá með fullt
hús stiga. Í gær voru það
Framarar sem voru

fórnarlamb
Hafnfirðinga.

Valsmenn fylgja
þeim eins og
skugginn en þeir

unnu góðan útisigur
á botnliði Þróttar.

ÍÞRÓTTIR 32

Grét af geðshræringu
Hin árlega skeggvaxtar-
keppni sem kennd er
við sjálfan Tom
Selleck var haldin á
Sirkus á miðvikudag-
inn. Þar báru menn
saman skeggrætur
sínar og kepptust við
að glenna efri vörina
í átt að dómurum.

UNGA FÓLKIÐ 44

VEÐRIÐ Í DAG

500 kr. afsláttur fyrir Námufélaga Landsbankans

Fyrstu Live 8 tónleikarnir:

Áttalíf í
Reykjavík
TÓNLEIKAR Klukkan 20:30 í kvöld
hefjast fyrstu Live 8-tónleikarnir
í Hljómskálagarðinum en þeir
standa yfir til klukkan ellefu í
kvöld. Það er hópur tónlistar-
manna undir nafninu Áttalíf
ásamt fyrrum fréttahauknum
Árna Snævarr sem standa að
þessum viðburði. Með þessu vilja
þeir lýsa yfir stuðningi við Live 8-
hópinn, sem vill meðal annars láta
fella niður skuldir fátækustu
þjóða heims.

Sjá síðu 47

SNJÓLAUG BENEDIKTSDÓTTIR:

Í MIÐJU BLAÐSINS  
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FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

MARÍA MARKAN OG STEFÁN ÍSLANDI:

MAHMOUD AHMADINEJAD Bandaríkjafor-
seti tekur ásakanir um að hann hafi tekið
þátt í gíslatöku fyrir aldarfjórðungi mjög al-
varlega.

Nýr forseti Írans:

Gruna›ur um
gíslatökur
WASHINGTON, AP Bandaríkjamenn,
sem haldið var í sendiráði sínu í
Teheran í 444 daga fyrir um aldar-
fjórðungi síðan, staðhæfa að ný-
kjörinn forseti Írans, Mahmoud
Ahmadinejad, sé einn gíslatöku-
mannanna. George W. Bush
Bandaríkjaforseti sagði í gær að
hann tæki þessarar ásakanir al-
varlega og þær vektu upp margar
spurningar. 

Ahmadinejad var meðlimur í
stúdentahreyfingunni sem hertók
sendiráðið 4. nóvember 1979 til
þess að knýja fram framsal
Íranskeisara sem Bandaríkja-
menn höfðu skotið skjólshúsi yfir
eftir klerkabyltinguna sama ár.
Talsmaður hans sagði hins vegar í
gær að Ahmadinejad hefði sjálfur
lagst gegn gíslatökunum. ■

Me› grænar ORA
baunir í Boston

Utanríkisráðherra Taívan í leyniheimsókn:

Íslensk stjórnvöld neita tengslum
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Í SKJÓLI EIGINKONUNNAR Tan Sun Chen vildi augljóslega að koma sín vekti litla athygli því hann faldi sig á bak við eiginkonu sína þegar
reynt var að taka af honum mynd.

STJÓRNMÁL Auknar líkur eru á að
störfum viðræðunefndar flokka
R-listans ljúki með því að listinn
verði leystur upp, segir heim-
ildarmaður Fréttablaðsins úr röð-
um Vinstri grænna. Það er
ágreiningur Vinstri grænna og
Samfylkingar um fjölda fulltrúa
hvers flokks á listanum sem gæti
riðið R-listanum að fullu. Sá
ágreiningur byggist á því að Sam-
fylkingin vill fá fjóra til fimm
borgarfulltrúa eða láta kjósa inn
á listann í opnu prófkjöri meðan
Vinstri grænir vilja tryggja jafna
aðkomu flokkanna. 

Heimildarmaður blaðsins
segir enn fremur að greina megi
á mörgum Samfylkingarmönn-
um að þeir líti á Vinstri græna
sem olnbogabarn sem gott væri
að losa sig við eftir að þeir

reyndust Samfylkingunni erfið-
ur ljár í þúfu, bæði þegar Þórólf-
ur Árnason sagði af sér sem
borgarstjóri og í Landsvirkjun-
armálinu.

Sverrir Jakobsson, varamað-
ur Vinstri grænna í viðræðu-
nefnd um R-listann, segir að ef
ekki náist sátt um málið muni
flokkarnir bjóða fram hver í sínu
lagi en þó ganga bundnir til
kosninga. Annar heimildarmað-
ur Vinstri grænna telur hins
vegar litlar líkur á því að Sam-
fylkingin sjái hag sinn í því, þar
sem flokkurinn muni reyna að ná
fylgi frá hægri. 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
segir að aldrei hafi verið jafnt
hlutfall fulltrúa flokkanna á list-
anum heldur hafi alltaf verið lit-
ið til fylgis flokkanna enda sé

það lýðræðislegt. Hún segir
Samfylkinguna síður en svo líta
á VG sem olnbogabarn þótt
flokkarnir hafi tekist á sem sam-
starfsflokkar. 

Eins og áður hefur komið
fram í Fréttablaðinu vilja Fram-
sóknarmenn hins vegar í lengstu
lög halda samstarfinu áfram og
hafa í þeirri viðleitni rætt það
lauslega að láta Orkuveituna í
hendur Vinstri grænum. Fulltrúi
Framsóknarflokksins í viðræðu-
nefndinni segist ekki kannast við
að fulltrúar samstarfsflokkanna
tveggja séu farnir að hóta því að
bjóða fram einir. Hann segir
Orkuveituna ekki heilagt vígi
Framsóknarmanna.

Viðræðunefndin kemur aftur
saman á mánudaginn. 

- jse

Stefnir í upplausn
R-lista samstarfsins 
Vi›ræ›unefnd glímir nú vi› ágreining Samfylkingar og Vinstri grænna sem
líklegur er til a› sprengja R-listasamstarfi›. Framsóknarmenn tilbúnir a› láta
Orkuveituna lausa til a› halda samstarfinu.
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Löggildingarnám fasteignasala hjá Endurmenntun Háskóla Íslands:

Tveir af hverjum flremur féllu á prófinu
MENNTAMÁL Rúmlega 64 prósent af
78 manna hópi féllu á fyrsta áfanga
löggildingarnáms til fasteignasölu
sem er á vegum Endurmenntunar
Háskóla Íslands.

Með gildistöku nýrra fasteiga-
laga eru gerðar ríkari menntunar-
kröfur til þeirra sem vilja öðlast
löggildingarréttindi, að sögn Odd-
nýjar Halldórsdóttur verkefna-
stjóra hjá Endurmenntun. Þetta er
fyrsti áfangi löggildingarnáms sem
boðið er upp á eftir að nýju lögin
tóku gildi og á vegum Endurmennt-
unar.

Að sögn Oddnýjar er náminu nú
skipt í þrjár annir, sem gefur 10 ein-
ingar hver. Námsefni fyrstu annar

skiptist í stórum dráttum í inngang
að lögfræði, eignarrétt og samn-
ingarétt. Þátttakendur verða að fá 5
í lágmarkseinkunn til þess að stand-
ast próf í hverju fagi fyrir sig, en 7
í meðaleinkunn til að ná áfanganum. 

Oddný segir þær kröfur gerðar
til þeirra sem vilja hefja löggilding-
arnám að þeir hafi stúdentspróf,
hafi starfað í eitt ár hjá löggildum
fasteignasala og menn geti ekki far-
ið í prófin nema hafa sótt námið.

-jss

Tveir erlendir farþegar handteknir við komu Norrænu til Seyðisfjarðar:

Me› fjögur kíló af fíkniefnum
FÍKNIEFNAMÁL Tveir erlendir far-
þegar voru handteknir í gær eft-
ir að fjögur kíló af hvítu efni
sem annað hvort mun vera am-
fetamín eða kókaín fundust í bif-
reið í Norrænu í gærmorgun.
Það voru fíkniefnahundar lög-
reglunnar sem þefuðu efnin uppi
en þau fundust í hólfi aftarlega í
bifreiðinni skömmu eftir að
hundarnir komu lögreglumönn-
um á sporið. 

Tvímenningarnir gistu fanga-
geymslur lögreglunnar á Egils-
stöðum í nótt en málið er í rann-
sókn að sögn lögreglunnar á
Seyðisfirði.

Lögreglan á Seyðisfirði segir
ennfremur að þetta sé mesti
fíkniefnafundur í Norrænu frá
upphafi þótt þeir hafi áður fund-
ið meira magn en árið 1992 urðu
farþegar skipsins uppvísir að
smygli á fimm kílóum af kanna-

bisefnum og þrjúhundruð
grömmum af amfetamíni. 

Tollverðir frá Reykjavík eru
oft á svæðinu við komu Norrænu

og reyndist svo einnig vera í
gær og naut lögreglan því lið-
sinnis þeirra. 

-jse

Lífeyrir gæti skerst
um næstu áramót
Lífeyrissjó›ur bankamanna er óstarfhæfur og dau›adæmdur fáist bakábyrg›
Landsbankans ekki vi›urkennd. A› óbreyttu flarf a› grípa til sker›ingar lífeyr-
isréttinda flegar um næstu áramót ver›i ekkert a› gert.
LÍFEYRIR „Samkomulag við Lands-
bankann var gert í góðri trú á sín-
um tíma,“ segir Friðbert Trausta-

son stjórnar-
f o r m a ð u r
L í f f e y r i s -
sjóðs banka-
manna. Hann
bætir við að
að óbreyttu
geti sjóður-
inn ekki stað-
ið við lífeyr-
isskuldbind-
ingar sínar.
„Það er hins
vegar svo að

samkomulagið um að setja á fót
nýtt kerfi sem tryggir afkomu líf-
eyrissjóðsins er hvergi til skjal-
fest.“

Eigendur Landsbankans líta
svo á að engar bakábyrgðir gagn-
vart lífeyrissjóðnum séu í gildi og
svo hafi ekki verið frá því gert
var upp við Lífeyrissjóð banka-
manna árið 1997 í aðdraganda
þess að ríkisbönkunum var
breytt í hlutafélög og þeir
síðan einkavæddir.

Svo sem
g r e i n t

var frá í Fréttablaðinu í gær hef-
ur Lífeyrissjóðurinn nú höfðað
mál gegn Landsbankanum og rík-
inu. Meginkrafa sjóðsins er að
Landsbankinn viðurkenni bak-
ábyrgðir vegna vaxandi skuld-
bindinga sjóðsins með sama hætti
og var fyrir árslok 1997. Til vara
krefst lífeyrissjóðurinn liðlega
2,6 milljarða króna skaðabóta
vegna tjóns sem sjóðurinn telur
sig hafa orðið fyrir vegna rangra
útreikninga.

Friðbert Traustason segir að
launaskriðið í Landsbankanum
frá árinu 1999 hafi verið allt ann-
að og meira en búist var við eftir
að bankinn var seldur. Gert hafi
verið ráð fyrir 27 prósenta meðal-
hækkun til ársins 2002.
Raunin hafi hins vegar
orðið 48 prósenta
hækkun.

L í f -
eyrir

sjóðsfélaga miðast við laun sem
þeir hafa við starfslok. Hafi laun
starfsmanns með langan starfs-
aldur hækkað verulega síðustu
þrjú árin sem hann starfaði þarf
sjóðurinn að standa skil á hækk-
uðum greiðslum til hans í takt við
lokalaunin. „Sjóðurinn er yfir
hættumörkum nú með 11,8 pró-
senta neikvæða afkomu. Okkur
ber að grípa til aðgerða strax og
við skríðum yfir 10 prósenta
markið. Takist ekki að rétta við
fjárhag sjóðsins, til dæmis með
málaferlum sem við reynum nú,
fáum við vafalaust tilmæli frá
Fjármálaeftirlitinu um að skerða
lífeyrisgreiðslur. Það verðum við
að gera í síðasta lagi um næstu
áramót. Aðildarfélög eins og
Landbankinn verða að bera bak-

ábyrgð. Annars er sjóðurinn
dauðadæmdur,“ segir Friðbert

Traustason.
johannh@frettabladid.is

MILLJARÐAR Í BARÁTTUNA VIÐ MALARÍU

George W. Bush:

Rá›ist gegn
m‡rarköldu
WASHINGTON, AP George W. Bush
Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær
að ríkisstjórn sín myndi á næstu
árum verja jafngildi 78 milljarða
íslenskra króna til þess að berjast
gegn malaríu. Yfir ein milljón
íbúa jarðar deyr árlega úr veik-
inni og er stór hluti þeirra börn.
Vonast er til að með fénu megi
fækka dauðsföllum um helming
árið 2010.

Auk þess verður 26 milljörðum
króna varið til menntunar
afrískra stúlkna og jafnframt er
áformað að leggja ríflega 300
milljónir í að bæta stöðu kvenna
sem orðið hafa fyrir ofbeldi.

Yfirlýsingin kemur í aðdrag-
anda fundar átta helstu iðnríkja
heims en hann verður haldinn í
næstu viku í Skotlandi. ■

SPURNING DAGSINS
Jojo, misstir›u af Bruce? 

„Neinei, við erum alltaf í sambandi.“

Götutónlistarmaðurinn Jojo lék eitt sinn með
Bruce Springsteen á Strikinu í Kaupmannahöfn.
Springsteen tók lagið í Leifsstöð þegar hann milli-
lenti í fyrradag. 

ENDURMENNTUN Endurmenntun Háskóla
Íslands hefur nú tekið við námi til löggild-
ingar fasteignasala. Myndin er frá útskrift

Endurmenntunar.

FRIÐBERT TRAUSTASON
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NORRÆNA Í HÖFN Á SEYÐISFIRÐI Tveir voru handteknir við komu Norrænu í gærmorgun
eftir að fjögur kíló af amfetamíni eða kókaíni fundust í bíl tvímenninganna. Aldrei áður
hefur svo mikið af sterkum fíkniefnum fundist í Norrænu.

KRISTÍN INGÓLFSDÓTTIR REKTOR HÍ Krist-
ín Ingólfsdóttir tók við embætti rektors Há-
skóla Íslands í gær úr hendi Páls Skúlason-
ar sem gegnt hefur embættinu undanfarin
átta ár. Hún er fyrsta konan sem kjörin er
rektor við skólann.

Bæjarráð Siglufjarðar:

Brá›abirg›a-
kvóti á lo›nu
LOÐNUVEIÐAR Í ályktun sem bæjar-
ráð Siglufjarðar samþykkti í gær,
og send var sjávarútvegsráðherra
samdægurs, er lagt til að kannaður
verði möguleiki á bráðabirgðakvóta
vegna loðnuveiða í sumar. Leggur
bæjarráð áherslu á að rannsóknir
og veiðar í sumar verði ekki afskrif-
aðar strax þar sem um mikið hags-
munamál sé að ræða. - kk

DANMÖRK
LÖGREGLUMAÐUR Í STEININN
Eystri-Landsréttur dæmdi í gær
54 ára gamlan lögreglumann í
tveggja ára fangelsi fyrir pen-
ingaþvætti. Hann hafði hjálpað
stjúpsyni sínum að koma pening-
um í umferð sem aflað hafði ver-
ið með fíkniefnasölu. Dómstóll í
Tåstrup hafði áður dæmt mann-
inn í þriggja ára fangelsi en sá
dómur hefur nú verið mildaður.

BRIXTOFTE ENN AÐ Peter
Brixtofte, sem þekktastur er fyr-
ir að hafa steypt bænum Farum í
skuldafen í bæjarstjóratíð sinni,
fær ekki að kenna nýstofnaðan
flokk sinn við frjálslynda sósí-
alista. Venstre-flokkurinn, sem
Brixtofte var áður í, kennir sig
einnig við frjálslyndisstefnu og
stefndi því Brixtofte. Innanríkis-
ráðuneytið tók undir sjónarmið
Venstre og féllst ekki á að skrá
flokk Brixtofte undir þessu nafni.
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LÖGREGLUFRÉTTIR
KVEIKTU Í VINNUSKÚR Í REYKJA-
VÍK Einhverjir tóku sig til og
báru eld að vinnuskúr við Lang-
holtsskóla um kvöldmatarleytið í
gær. Aðstæður reyndust brennu-
vörgunum hinsvegar ekki hlið-
hollar í votviðrinu og náði
slökkviliðið að ráða niðurlögum
eldsins þegar hurð skúrsins hafði
brunnið til hálfs. Það var vökull
vegfarandi sem gerði slökkvilið-
inu viðvart.



Með lagabreytingu sem tekur gildi í dag verður enn hagkvæmara en áður 

fyrir almenna bíleigendur að nýta sér kosti dísilbíla. Minni eyðsla þýðir 

lægri rekstrarkostnað auk þess sem umgengnin við náttúruna verður betri.

Tækniþróun í hönnun dísilvéla hefur skilað þeim árangri að þær eru nú 

fyllilega sambærilegar við bensínvélar hvað varðar kraft og þægindi, en 

eyða að jafnaði 20–30% minna eldsneyti. 

HEKLA er stolt af að bjóða alla Volkswagen-línuna með nýju TDI® 

dísilvélunum sem sameina hagkvæmni, afl og tæknilega fullkomnun. TDI®  

er skrásett vörumerki Volkswagen.

Með öllum staðfestum pöntunum í júlí á 
TDI® bílum frá Volkswagen fylgir 200 
lítra eldsneytiskort frá Esso til júlíloka. 
Það munar um minna, enda duga 200 
lítrar til að komast 3,4 hringi í kringum 
landið á nýjum Volkswagen Polo.
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NEYTENDUR Sá samanburður á
bílalánum sex helstu lánafyrir-
tækjanna sem birtist í blaðinu í
gær reyndist ekki réttur. Var
samanburðurinn að mestu
byggður á útreikningum með
reiknivélum fyrirtækjanna á
vefnum en komið hefur í ljós að

slíkur samanburður er ekki not-
hæfur fyrir neytendur enda
breytur og forsendur hvers fyr-
irtækis mismunandi.

Samkvæmt endurbættri töflu
sem nú birtist taka lánafyrir-
tækin Glitnir og SP Fjármögnun
sömu þóknun fyrir sams konar

bílalán meðan bílalán Lýsingar
eru neytendum dýrust. TM og
Frjálsi fjárfestingarbankinn eru
ódýrari en aðrir en hafa ber í
huga að Frjálsi lækkaði vexti af
verðtryggðum lánum sínum úr
sex prósentum, eins og aðrir
bjóða, í 5.95 prósent og miðast
útreikningar við það. Ekkert
lántökugjald er tekið hjá TM til
1. ágúst og hefur það einnig
áhrif á útreikninga á þeirra bíla-
lánum. -aöe

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

65,02 65,34 

116,58 117,14 

78,34    78,78 

10,51 10,57 

9,90 9,96 

8,31 8,36 

0,59 0,59 

94,66 95,22 

GENGI GJALDMIÐLA 30.06.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

110,26
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Bílalán stærstu lánafyrirtækjanna:

Samanbur›u á netinu erfi›ur 

Fimm prósent jar›ar-
búa neyta eiturlyfja
Eiturlyfjaneytendur voru tvö hundru› milljónir á sí›asta ári, fimmtán milljón-
um fleiri en í fyrra. Marka›ur me› kannabisefni er alltaf a› stækka. Smásölu-
ver›mæti eiturlyfja er tæpur 21 milljar›ur íslenskra króna.

EITURLYF Eiturlyfjaneytendur voru
um tvö hundruð milljónir á síð-
asta ári. Þetta kemur fram í ár-
legri skýrslu Sameinuðu þjóðanna
um eiturlyfjaneyslu í heiminum,
þar sem teknar voru saman tölur
frá árunum 2003 og 2004. Það eru
fimm prósent jarðarbúa ef miðað
er við aldursbilið 15 til 64 ára.
Fjölgun neytenda var um fimmt-
án milljónir milli ára og segja
skýrsluhöfundar enga von um að
hún verði minni á næsta ári.

Kannabis er langvinsælasta
eiturlyfið og í stöðugri sókn. Mun-
ar mest um aukna framleiðslu,
sölu og neyslu á maríúana og
hassi þegar heildarfjöldi eitur-
lyfjaneytenda er reiknaður út en
kannabisneytendur eru um 160
milljónir. Í skýrslunni kemur
fram að allir þættir bendi til þess
að markaður með kannabisefni sé
að stækka og engin ástæða til að
ætla að þenslan taki enda.

Mjög er litið til Afganistan
þegar stærð markaðsins með óp-
íumefni er ákvarðaður. Talið er að
87 prósent af ólöglegum ópíum-
efnum sé upprunninn þar í landi
og hefur framleiðsla efnisins flust
þangað frá Suðaustur-Asíu þar
sem hún hefur minnkað um 78
prósent. Skýrsluhöfundar eru
vongóðir um að með nýrri ríkis-
stjórn og stöðugra ástandi í
Afganistan náist að minnka fram-
leiðsluna. Afganar eru æstir í að
sýna alþjóðasamfélaginu fram á
þetta og brenndu á dögunum sex-
tíu tonn af ópíum á bálköstum í til-
efni af alþjóðlegum baráttudegi
gegn fíkniefnum. Heróín er vin-
sælasta ópíumefnið og er það

jafnframt eiturlyfið sem veldur
mestum vandamálum, samkvæmt
skýrslunni.

Mikil vonbrigði eru að ræktun
á kókarunna hefur aukist í Perú

og Bólivíu en úr laufum kók-
arunna er unnið kókaín. Ræktunin
hefur dregist saman í Kólumbíu
þótt landið framleiði enn um
helming alls kókaíns sem er í um-
ferð. Neysla kókaíns er að dragast
saman í Bandaríkjunum á meðan
hún eykst í Evrópu.

Heildarverðmæti allra eitur-
lyfja sem seld voru í smásölu árið
2003 er áætlað um 322 milljónir
Bandaríkjadollara, en það jafn-
gildir tæpum 21 milljarði ís-
lenskra króna. annat@frettabladid.is

BÍLVELTA Á KJALVEGI Vegir eru í misjöfnu
ásigkomulagi á hálendinu og margir ferða-
menn sem vara sig ekki á þeim hættum
sem þar leynast.

Slysavarnasvið Landsbjargar:

Yfirfara alla
hálendisvegi
SLYSAVARNIR Slysavarnarsvið
Landsbjargar hyggst gera úttekt
á vegum um hálendi landsins í
sumar en tilefnið er að björgunar-
sveitum bárust að meðaltali tvö
útköll hvern einasta dag síðasta
sumar þar sem ferðamenn höfðu
lent í erfiðleikum.

Kjartan Benediktsson, umferð-
arfulltrúi samtakanna, segir ætl-
unina að yfirfara þá vegi sem
ferðamenn fara um í samráði við
ferðaþjónustuaðila og aðra sem
sækja hálendið heim. „Með því
móti ætlum við að komast að því
hvar slysahættan er mest en um-
ferð um svæðið fer vaxandi ár frá
ári og full ástæða til þess að finna
út hvar eða hvað má betur fara.“

-aöe

Siglt með hjálpargögn:

Sjóræningjar
tóku skipi›
SÓMALÍA Skipi sem flytja átti hjálp-
argögn til Sómalíu hefur verið
rænt í Indlandshafi. Um borð í
skipinu var matur frá Sameinuðu
þjóðunum sem flytja átti til svæð-
anna sem verst urðu úti í flóð-
bylgjunni sem skall á ströndum
landsins um síðustu jól. Að sögn
bandarísku fréttastofunnar CNN
var skipið á leiðinni frá kenýsku
höfninni Mombasa til Bossaso í
Norðaustur-Sómalíu þegar vopn-
aðir sjóræningjar réðust á það. 

Tíu manna áhöfn skipsins er
óhult en sjóræningjarnir krefjast
þess að þeim verði greitt jafnvirði
35 milljóna íslenskra króna í
lausnargjald fyrir skipið. ■

FARFUGLAR Sérfræðingar hafa áhyggjur af
útbreiðslu fuglaflensunnar þegar farfuglar
flytja sig frá Quinghai-héraði í Kína.

Fuglaflensan í Kína:

Farfuglar s‡ktir
KÍNA, AP Fuglaflensufaraldurinn í
Norðvestur-Kína reynist alvarlegri
en fyrr var ætlað. Sérfræðingar
Sameinuðu þjóðanna ætla að fimm
þúsund farfuglar hafi dáið í Qing-
hai-héraði. Einnig hafa sérfræðing-
ar miklar áhyggjur af því hvað ger-
ist þegar fuglarnir fara að flytja sig
frá svæðinu og hvetja Kínverja til
að gera fleiri tilraunir áður en til
þess kemur. 

Kínverjar hafa ekki gripið til
þess ráðs að lóga fuglunum, eins og
títt er þegar um sýktar dýrategund-
ir er að ræða, vegna þess að um
sjaldgæfar tegundir er að ræða sem
í sumum tilfellum eru verndaðar. ■
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KANNABISPLÖNTUR Kannabisneytendur í heiminum eru rúmlega 160 milljónir og hefur
fjölgað undanfarin ár. Ekkert lát virðist vera á stækkun markaðsins með kannabisefni en
mestu munar um fjölgun þeirra þegar heildarfjöldi eiturlyfjaneytenda er reiknaður út.

FJÖLDI EITURLYFJANEYTENDA Í
HEIMINUM (í milljónum)

Kannabisefni 60,9
Amfetamín 26,2
E-pillan 7,9
Kókaín 13,7
Heróín 10,6
Önnur ópíumefni 5,3

Glitnir

Frjálsi fjárfestingarb.

Tryggingamiðstöðin

SP Fjármögnun

Sjóvá-Almennar

Lýsing

2,340,000

2,340,000

2,340,000

2,340,000

2,340,000

2,340,000 585,000 1,848,793

1,783,095

1,783,110

1,848,793

1,848,793

1,876,745

585,000

585,000

585,000

585,000

585,000

6,00%

5,95%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

2,839,577

2,734,919

2,771,606

2,839,577

2,851,063

2,875,968

26,840

25,594

26,031

26,840

26,976

27,273

2,254,577

2,149,919

2,186,606

2,254,577

2,266,063

2,290,968

MISMUNANDI BÍLALÁN VEGNA KAUPA Á BIFREIÐ - LÁN TIL 7 ÁRA

Kaupverð Innborgun Vextir Meðalgr. Heildargr. Verð bílsLánsupphæð

BÍLAKAUP Heita má að ógerlegt sé að bera
saman bílalán mismunandi lánsfyrirtækja

með því að nota reiknivélar þær er bjóðast
á heimasíðum viðkomandi fyrirtækja.

SJÁVARÚTVEGUR
200 ÞÚSUND TONN AF KOLMUNNA
Kolmunnaafli íslenskra skipa á
vertíðinni er kominn í 211 þúsund
tonn og eru því rúm 130 þúsund
tonn eftir af veiðiheimildum sem
sjávarútvegsráðherra úthlutaði úr
stofninum. Erlend skip hafa land-
að 90 þúsund tonnum hérlendis og
heildaraflinn er því kominn yfir
300 þúsund tonn.

MESTU LANDAÐ Á VOPNAFIRÐI
Íslensku skipin hafa landað 18
þúsund tonnum af síld á vertíð-
inni. Mestu hefur verið landað hjá
HB Granda á Vopnafirði, um 6
þúsund tonnum en næst kemur
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum
með 3.800 tonn. Kvótinn nemur
158 þúsund tonnum.



Gildir til 3. júlí eða á meðan birgðir endast.

Ben & Jerry´s - á ótrúlegu verði Stórir og sterkir - hamborgarar
með brauði, sósu og osti. - Alvöru borgarar 

Jaka skinka - 450g

FRÁBÆRTTILBOÐ

899kr/stk

Gott
verð449kr/stk

Verð áður 799,-

TILBOÐ

533kr/pk
Merkt verð 761,-

TILBOÐ

Njóttusumarsins

Glæsilegt úrval 
af STUBBS sósum

New Orleans BBQ
svínarif

í Hagkaupum
Nýtt

128kr/kg
Verð áður 228,-

TILBOÐ
gildir út laugardag

1.317kr/kg
Merkt verð 1.549,-

TILBOÐ

Frábært verð á samlokumFrábært verð á samlokum
Grilltips !!!

Hafa skal í huga þegar grillað er kjöt og fiskur að ekki á alltaf við að nota mesta
hitann við eldunina. Hráefnið þarf mismunandi eldunartíma og hitastig.
Gott er að taka kjöt til hliðar á grillinu og leyfa því að hvíla 
í litlum hita, svo að það nái að jafna sig og verð jafnt og 
fallega eldað.

Olía og pensill er besti vinur grillarans, því betra er að pensla 
grindina áður svo ekkert festist við.

Grilltips !!!

15%afsláttur viðkassa

30%afsláttur viðkassa

40%afsláttur viðkassa

857kr/kg
Merkt verð 1.429,-

TILBOÐ

Grillkjöt
Svínakótilettur
Mediterranian
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Ný almenn bóknámsbraut við Menntaskólann á Akureyri:

Færri komust a› en vildu
SKÓLI Fjörutíu nemendur, sem all-
ir fengu mjög góða meðaleinkunn
í 9. bekk í vor, sóttu um að komast
á nýja almenna bóknámsbraut við
Menntaskólann á Akureyri og
sleppa þar með við að sitja 10.
bekk næsta vetur. 

Menntamálaráðuneytið veitti
MA einum skóla heimild í til-
raunaskyni til að taka við 15 nem-
endum beint úr 9. bekk en Jón
Már Héðinsson, skólameistari
MA, segir að svo mjótt hafi verið
á munum í einkunnum nemend-
anna að niðurstaðan hafi verið að
taka 18 nemendur til náms að
hausti. „Ríflega helmingur nem-
endanna sem teknir voru inn

koma frá Akureyri en aðrir víða
af landinu. Því miður þurftum við
að vísa mörgum afbragðsnemend-
um frá og í rauninni sorglegt að
geta ekki tekið inn tvo hópa,“ seg-
ir Jón Már.

Að ári verða teknir inn tveir
hópar á nýju almennu bóknáms-
brautina við MA. Annar hópurinn
verður skipaður yfirburðanem-
endum en hinn nemendum 10.
bekkjar sem ekki ná að uppfylla
lágmarks inntökuskilyrði á bók-
námsbrautir í menntaskóla. - kk

Áhyggjur af stórum löxum:

Vei›imenn tregir a› sleppa
LAXVEIÐI Laxveiði hefur farið ró-
lega af stað í ár ef undan er skilin
veiði í Norðurá þar sem yfir fjög-
ur hundruð laxar hafa komið á
land, að sögn Páls Þórs Ármanns
formanns Stangaveiðifélags
Reykjavíkur. Laxá í Kjós hefur
ekki reynst gjöful og þar hafa að-
eins veiðst um sjötíu laxar það
sem af er sumri en áin virðist þó
vera að taka við sér. Þrátt fyrir
vonir um gott laxveiðisumar er
það mörgum áhyggjuefni hvað lít-
ið ber á tveggja ára laxi og telur
Stefán Jón Hafstein, stóráhuga-
maður um laxveiði með meiru, að
stórlaxinn sé hreinlega í útrým-
ingarhættu. Hann telur að veiði-
menn hafi ekki tekið tilmælum
um að sleppa stórlaxi nógu alvar-
lega.

Fyrir norðan er laxveiðin öll að
komast á skrið að sögn Sigurðar
Ringsted, formanns Stangaveiði-

félagsins Flúða. Til að mynda
voru tólf laxar komnir á land í
Fnjóská en í öllum júnímánuði í
fyrra höfðu aðeins þrír laxar

veiðst. Hún er greinilega sein til
því í fyrra veiddust 440 laxar í
ánni.

-jse

Tugir Íslendinga
látast úr bló›eitrun 
Bló›eitrun, ö›ru nafni s‡klasótt, er stóralvarlegt og vaxandi vandamál hér 
á landi, sem og á ö›rum Vesturlöndum. Tali› er a› 50 – 60 manns látist árlega
hér á landi af völdum flessa skæ›a sjúkdóms.
HEILBRIGÐISMÁL Áætlað er að 50 – 60
Íslendingar hafi látist árlega á und-
anförnum árum af völdum blóð-
eitrunar, öðru nafni sýklasóttar, að
sögn Ölmu D. Möller yfirlæknis á
Landspítala háskólasjúkrahúsi.
Dánartíðni hefur aukist samhliða
því að tilfellum hefur fjölgað.

Þessi vandi er eitt viðfangsefna
á þingi norrænna svæfinga- og
gjörgæslulækna, sem nú er haldið í
Reykjavík. Þingið sitja yfir 1000
þátttakendur frá 42 þjóðum. Fyrir-
lesarar eru yfir 100 talsins frá tólf
löndum.

Sýklasóttin, eins og fagfólk í
heilbrigðisgeiranum kallar blóð-
eitrunina, er alvarlegur sjúkdómur
með háa dánartíðni og fer tilfellum
fjölgandi. Til marks um það þá, lát-
ast fleiri af hennar völdum á Vest-
urlöndum heldur en úr brjósta- og
ristilkrabbameinum samanlagt. Al-
þjóðlegt átak er hafið þar sem leit-

ast er við að
bæta og hraða
greiningu og
meðferð á sýkla-
sótt, að sögn
Ölmu, jafnframt
því að auka
þekkingu lækna
og almennings á
sjúkdómnum.

„Þetta er það
sem kallað var
blóðeitrun í
gamla daga,“
segir Alma.

„Sýkingin getur orðið ef einhver
stingur sig, til að mynda á ryðguð-
um nagla og síðan kemur rák. En
hún getur líka komið út frá lungna-
bólgu, liðsýkingum, þvagfærasýk-
ingum og fleiri sýkingum. Þess
vegna viljum við breyta nafninu í
sýklasótt.“

Spurð hvort þessi aukning

sýklasóttar og afleiðinga hennar
sé til komin vegna vaxandi ónæm-
is fyrir sýklalyfjum segir Alma
það ekki vitað með vissu. En
vissulega læðist sá grunur að sér-
fræðingum.

„Við erum sífellt að meðhöndla
veikara fólk sem er þá einnig
veikara fyrir. Verið er að setja
gervilimi, gangráði og þess háttar
í fólk og það getur aukið hættuna
á þessu. Við gerum fleiri skurðað-
gerðir, svo það er svo margt sem
spilar inn í. Sýklasóttin getur
sumsé stafað af áverka, inngripi
eða komið eins og þruma úr heið-
skíru lofti. Við getum fengið inn
ungt, frískt fólk sem allt í einu
verður fárveikt. Grunur leikur á
að erfðafræðilegir þættir geti
einnig spilað þarna inn í, auk
hinna sem nefndir hafa verið hér
að framan.“

jss@frettabladid.is

Salmonella í Danmörku:

Ein kona látin
DANMÖRK Ein kona er látin eftir að
hafa veikst af salmonellubakterí-
unni í Danmörku. Tuttugu aðrir
liggja sjúkir eftir að hafa veikst af
sömu bakteríu,
eftir því sem
fram kemur í
Jyllands-Posten.

Yfirvöld í
Danmörku ótt-
ast að upp sé
kominn alvar-
legur salmon-
ellufaraldur en
búið er að rekja
bakteríuna til
svínabús á Fjóni. Faraldurinn gæti
hafa hafist fyrir mörgum vikum
þótt uppspretta hans hafi ekki
fundist fyrr en nú. ■

ICELANDAIR Engin áform um að leggja af
flug til Minneapolis.

Icelandair:

Vetrarflug 
til New York
SAMGÖNGUR Icelandair mun fljúga
til New York allan næsta vetur en
síðustu tvö ár hefur ekki verið
flogið til borgarinnar yfir hávet-
urinn. Hins vegar verður gert hlé
á áætlunarflugi til Minneapolis
frá 9. janúar til 13. mars 2006. 

„Minneapolis-flugið er mjög
langt flug og verðhækkun á elds-
neyti og fleira gerir það að verk-
um að flugið er orðið óhag-
kvæmara,“ segir Jón Karl Ólafs-
son, forstjóri Icelandair. „Hins
vegar hefur eftirspurn eftir flugi
til New York vaxið eftir lægðina
eftir 11. september 2001,“ segir
Jón Karl um breytingarnar. ■

VERSLUNARHVERFI Í VEXTI Lóð Atlantsolíu
er við Baldursnes; norðan við byggingar-
vöruverslunina Vídd og sunnan nýrrar
verslunar Byko sem áformað er að rísi á
Akureyri.

Bensínsala á Akureyri:

Atlantsolía vill
nor›ur í land
VIÐSKIPTI Atlantsolía hefur sótt um
lóð undir sjálfsafgreiðslubensín-
stöð og söluturn á Akureyri. Geir
Sæmundsson, framkvæmdastjóri
Atlantsolíu, segir að undirbún-
ingsvinna hefjist í ár og stöðin
verði opnuð á næsta ári. „Akur-
eyringar mega vænta lækkunar á
bensíni og díselolíu þegar fyrir-
tækið verður komið til bæjarins.
Um leið og okkur var úthlutað lóð
á Ísafirði lækkaðu keppinautarnir
verð á eldsneyti en verðið hefur
lækkað á öllum þeim stöðum þar
sem Atlantsolía hefur stigið niður
fæti,“ segir Geir. - kk

TÓLF TEKNIR FYRIR OF HRAÐAN
AKSTUR Umferðareftirlitsátak
samgönguráðuneytisins og lög-
reglu í Skagafirði heldur áfram.
Tólf bílar voru stöðvaðir í gær
vegna of hraðs aksturs. Einn bíll
var tekinn á 130 kílómetra hraða
á klukkustund en hinir óku eitt-
hvað hægar.

FÓR ÚT AF OG KVEIKTI Í BÍL Mað-
ur keyrði út af í nágrenni við
Sauðárkrók aðfaranótt fimmtu-
dags og kveikti því næst í bíl
sínum. Engan sakaði, hvorki í út-
afkeyrslunni né í eldinum. Mað-
urinn er grunaður um ölvun-
arakstur.

HVÍTU SLOPPARNIR HVERFA
Bresku læknasamtökin hafa sam-
þykkt að hætta notkun hvítra
sloppa á sjúkrahúsum vegna
hættu á skæðum bakteríusýking-
um. Í staðinn mæla þau með því
að læknar klæðist skurðstofubún-
ingum sem þvegnir eru daglega,
að minnsta kosti á svæðum þar
sem meðferð fer fram.

DÍANA NEYTTI KÓKAÍNS Ný út-
komin bók Simone Simmons, vin-
konu Díönu heitinar prinsessu,
hefur vakið mikla athygli í Bret-
landi en slúðurblaðið The Sun hef-
ur birt nokkra kafla úr henni. Þar
er því haldið fram að Díana hafi
einu sinni prófað kókaín en hætt
þar sem hún óttaðist að hún myndi
deyja. Auk þess er látið að því
liggja að hún hafi átt í ástarsam-
bandi við John F. Kennedy yngri.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Tjöld
-landsins mesta úrval
 í Tjaldalandi við Glæsibæ

Simex Coho
2ja manna
Einfalt og skemmtilegt
göngutjald.
Þyngd 2,6 kg

Verð  12.990 kr.

BRETLAND

LÖGREGLUFRÉTTIR

Á að reisa óperuhús í Kópa-
vogi?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ferð þú í tjaldferðalag í 
sumar?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

39%

61%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

SVÍN Uppsprettu
salmonellusýkingar-
innar í Danmörku
má rekja til svínabús
á Fjóni.

SKÓLAMEISTARI MA Jón Már segir að
margir afbragðsgóðir nemendur hafi ekki
komist á nýja almenna bóknámsbraut við
MA vegna fjöldatakmarkana.

LAXVEIÐI Laxveiðimenn hafa þurft að sýna þolinmæði hingað til í flestum ám landsins en
nú virðist laxinn vera farinn að taka þótt stórlaxinn láti enn ekki mikið á sér kræla.

SÝKLASÓTTIN Er eitt af umfjöllunarefnum á fjölmennu norrænu þingi svæfinga- og gjörgæslulækna, sem nú stendur yfir hér á landi.

ALMA D. MÖLLER
Sýklasótt er vaxandi
vandamál hér á
landi, sem og ann-
ars staðar á vestur-
löndum.





1Hvað heitir hinn umdeildi sóknar-
prestur í Garðasókn?

2Hvar á Frelsisturninn að rísa?

3Hvaða þjóð sigraði í Álfukeppninni í
knattspyrnu?

SVÖRIN ERU Á BLS. 50

VEISTU SVARIÐ?
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Þarfasti þjónninn hefur numið land í Ástralíu:

Íslenskir hestar í félagsskap kengúra
DÝRALÍF Hryssa af íslenskum ætt-
um, Dana, eyðir nú dögunum í fé-
lagsskap kengúruhóps í Ástralíu.
Í haganum hjá henni eru líka tvö
önnur hross, einnig af íslenskum
uppruna.

Eigandi hrossanna heitir
Estelle Hobbins en hún kynntist
íslenska hestinum fyrst 1997,
þegar hún fór í ferð yfir Kjöl
með Íshestum. Í bréfi sem hún
sendir Einari Bollasyni for-
stjóra, ásamt kengúrumyndinni,
kveðst hún telja að hún hafi ver-
ið fyrsti Ástralíubúinn til að fara
slíka ferð.

Eftir ferðina segist Estella
hafa fengið hestabakteríuna og

verið harðákveðin í að kaupa sér
íslenskan hest. Þeir eru nú
reyndar orðnir þrír, sem hún
keypti með talsverðri fyrirhöfn
og fyrir mikla peninga, segir
hún. Þar sem enga slíka var að
finna í Ástralíu, þurfi hún að
leita til annarra landa. Hún
keypti tvö íslensk hross frá Nýja
Sjálandi, tólf vetra hryssuna
Gránu og fimm vetra hest sem
heitir Silfri. Dana er hins vegar
fjögurra vetra og fædd í Ástral-
íu.

Estella ætlar að skella sér í
hrossaræktun og segist vera far-
in að leggja drög að annarri ferð
með Íshestum. -jss

Ísland fær um 300 milljónir
Nor›ursló›aáætlun Evrópusambandsins hefur úthluta› 272 milljónum króna í fjögur verkefni sem 
Íslendingar taka flátt í. N‡veri› fengu fimm verkefni vilyr›i um styrk. Alls tekur Ísland flátt í 
27 verkefnum sem í gangi eru á vegum Nor›ursló›aáætlunarinnar.
EVRÓPUSAMSTARF Ísland er þátttak-
andi í fjórum af fimm verkefnum
sem stjórn Norðurslóðaáætlunar
Evrópusambandsins samþykkti
að styrkja á fundi sínum fyrir
skömmu. Heildarúthlutun til
verkefnanna fimm er 381 milljón
króna, en verkefnin fjögur sem
Ísland tekur þátt í fá rúmar 272
milljónir króna. Að meðtöldum
verkefnunum sem samþykkt voru
nú tekur Ísland þátt í 27 verkefn-
um á vegum áætlunarinnar.

Ísland leiðir eitt verkefnanna
fjögurra, en það snýst um sjúkra-
flutninga og -þjónustu í dreifðum
byggðum, en þátttakendur hér
eru FSA Háskólasjúkrahús á Ak-
ureyri og Sjúkraflutningaskólinn.
Verkefnið fær 54,5 milljónir
króna frá Norðurslóðaáætluninni
fram til ársins 2007. „ Verkefnið
tengir saman fólk með sérhæfða
þekkingu og reynslu í sjúkraflutn-
ingum og skipulagi þeirra í fá-
mennum og dreifbýlum svæðum,
með það að markmiði að greina
skipulagið, þekkingu og hæfni
þeirra sem stunda sjúkraflutn-
inga á þessum svæðum,“ segir í
lýsingu verkefnisins. Hildigunnur
Svavarsdóttir, skólastjóri Sjúkra-
flutningaskólans, segir enn unnið
að lokafjármögnun verkefnisins,

því Norðurslóðaáætlunin styrkir
ekki verk nema að hámarki 60
prósent. „Verkefnið er stórt og
mikið og ákjósanlegt fyrir landið
og sjúkraflutninga hér að vera
með,“ segir hún og kveðst mjög
ánægð með þá viðurkenningu sem
verkefnið hafi fengið með úthlut-
uninni. Auk Íslands, taka nyrðri
byggðir í Svíþjóð þátt og svo suð-

ureyjar Skotlands, auk þess sem
fleiri gætu bæst við. „Þetta er
tveggja og hálfs árs verkefni og
við sjáum fram á að þetta skili
okkur töluverðu um skipulag á
sjúkraflutningum og hvernig nýta
má mannskap betur.“

Hin verkefnin þrjú sem fengu
vilyrði um styrk eru af ýmsum
toga. Eitt snýst um öryggi á sjó,

en að því kemur Landhelgisgæsl-
an og Háskóli Íslands, annað er
framhaldsverkefni um atvinnu-
ráðgjöf, sem Atvinnuþróunarsjóð-
ur Suðurlands kemur að og svo er
verkefnið Spatial North sem
snýst um áætlanagerð og að kem-
ur bæði Skipulags- og Byggða-
stofnun.

olikr@frettabladid.is

Forstjóri Neytendastofu:

Tryggvi rá›inn
í stö›una
NEYTENDUR Tryggvi Axelsson lög-
fræðingur hefur verið skipaður í
stöðu forstjóra Neytendastofu.
Tryggvi var forstjóri Löggildingar-
stofu frá árinu 2003 en sú stofnun
var lögð niður vegna gildistöku
nýrra laga um Neytendastofu og
talsmann neytenda. Hann starfaði í
viðskiptaráðuneytinu 1986-2003 að
viðskipta- og neytendamálum. Auk
embættisprófs í lögfræði og mál-
flutningsréttinda hefur Tryggvi
MBA gráðu í viðskiptafræðum og
stjórnun frá Háskólanum í Reykja-
vík. Hann tekur við störfum í dag. ■

Barnið kemur í næsta mánuði

KEYPTI 20 MILLJÓN KRÓNA PARHÚS Í
HVERAGERÐI MEÐ HEITUM POTTI OG SÓLPALLI:

Linda flytur í
heilsubæinn
Linda flytur í
heilsubæinn

BANDARÍKIN

MÁLIÐ ÞINGFEST Við þingfestingu máls
Kers hf. á hendur ríkinu og samkeppnisyf-
irvöldum lagði fyrirtækið fram fjölda
gagna, en meðal annars var endurskoðun-
arfyrirtæki fengið til að fara yfir hugsanleg-
an ávinning af samráði olíufyrirtækjanna.

Mál Kers þingfest:

Vill fá sektir
felldar ni›ur
DÓMSTÓLAR Þingfest var í Héraðs-
dómi Reyjavíkur í gær kæra eign-
arhaldsfélagsins Kers, sem á Ol-
íufélagið Essó, á hendur ríkinu og
samkeppnisyfirvöldum til að fá
ógiltan fyrri úrskurð áfrýjunar-
nefndar samkeppnismála frá því í
janúar um samráð olíufélaganna.
Varakrafa Kers felur í sér niður-
fellingu eða lækkun 495 milljóna
króna sektar samkeppnisyfir-
valda. Olís og Skeljungur, sem
einnig hlutu sektir, undirbúa eigin
stefnur á hendur ríkinu.

Þá var einnig þingfest í gær
skaðabótamál Neytendasamtak-
anna á hendur Keri vegna ólög-
legs samráðs olíufélaganna.

- óká

ÓFRESKJA DÆMD TIL DAUÐA
Dómstóll í Kaliforníu hefur
dæmt Marcus Wesson til dauða
fyrir að myrða níu börn sín. Lík
barnanna fundust í fyrravor, en
þau hafði Wesson eignast með
mörgum konum, þar á meðal
nokkrum dætrum sínum. Wesson
hefur einnig verið sakfelldur
fyrir sifjaspell og nauðganir.

DANA OG KENGÚRURNAR Líklega er þetta fyrsta myndin á heimsvísu sem tekin er af ís-
lenskum hesti í félagsskap kengúra, en hana tók Estelle Hobbins eigandi íslensku
hryssunnar Dönu.

SJÚKRABÍLL FASTUR Í SNJÓ Sjúkraflutningum í dreifðari byggðum geta fylgt vandamál sem ekki þarf að takast á við í þéttbýli, en Norður-
slóðaáætlun ESB hefur veitt vilyrði fyrir styrk til rannsókna á þeim málum. Norðurslóðaáætlunin nær til norðursvæða Finnlands, Svíþjóð-
ar, Noregs og Skotlands, ásamt Grænlandi, Færeyjum og Íslandi. 
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ÓK BÍL INN Í MÖTUNEYTI Eftir
þrjár tilraunir tókst konu nokk-
urri að aka bifreið sinni inn í
mötuneyti sjúkrahússins í Asker,
nærri Osló, á þriðjudagskvöldið.
Lögreglan handsamaði ökuníðing-
inn skömmu síðar en ekki er vit-
að hvað henni gekk til.

Breiðband Símans:

Loka› á Sirkus
FJÖLMIÐLAR Síðdegis á mánudag,
þremur dögum eftir að hafið
var að senda sjónvarpsstöðina
Sirkus út á merki PoppTíví, var
lokað á útsendingar Sirkus á
breiðbandi Símans. Eva Magn-
úsdóttir, upplýsingafulltrúi
Símans, segir ástæðuna þá að
enginn samningur sé til á milli
356 ljósvakamiðla og Símans um
að dreifa Sirkus á breiðbandinu
eða um ADSL kerfi Símans; „En
við höfum boðist til að dreifa
öllu efni fyrir 365.“ 

Samningur var fyrir hendi
um að PoppTíví yrði dreift á

breiðbandinu og segir Gunnar
Smári Egilsson, framkvæmda-
stjóri 365 að Sirkus sé nú alls
staðar dreift á sama dreifikerfi
og þar sem áður var Popp Tíví.
„Okkar breyting er ekki ólík
nafnabreytingu, og það er sér-
kennileg túlkun hjá Símanum að
ekki þurfi að efna samninginn,
þó við breytum nafni sjónvarps-
stöðvarinnar. Að loka fyrir út-
sendingu á breiðbandinu gagn-
ast Símanum ekki en er skaði
fyrir 365 og þó sérstaklega fyr-
ir þau heimili sem hafa breið-
bandið.“ ■

EITT ANDLITA SIRKUS Guðmundur Steingrímsson sér um kvöldþáttinn á Sirkus, sem er
ekki dreift á breiðbandi Símans, þar sem sjónvarpsstöðin heitir ekki PoppTíví.



66º Norður opnar í Debenhams

Í dag opnum við nýja verslun 66°Norður í Debenhams í Smáralind og bjóðum alla velkomna.  66º Norður 
hefur veitt landsmönnum bestu verndina í íslenskri veðráttu frá árinu 1926, með þægilegum, fallegum og hlýjum 

fatnaði, jafnt úti á sjó sem úti í garði.   Verið velkomin í 66º Norður í Debenhams í Smáralind. 



Í ÁTT TIL AUSTURS Shaukat Aziz, forsætis-
ráðherra Pakistans, veifar blaðamönnum
úr rútu á leið til indverska hluta Kasmírs-
héraðs.
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Ákært fyrir húsbrot og stórfelld eignaspjöll:

Bretinn mætti einn fyrir dóm
DÓMSMÁL Paul Geoffrey Gill, 33
ára gamall Breti, mætti einn til
þingfestingar máls á hendur
honum og tveimur Íslendingum,
Ólafi Páli Sigurðssyni og Örnu
Ösp Magnúsardóttur, í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær. Íslend-
ingarnir eru sagðir vera í mót-
mælatjaldi við Kárahnjúka.

Þremenningarnir sprautuðu
grænlituðu skyri á ráðstefnu-
gesti í lokuðum sal á hótel Nor-
dica í Reykjavík þriðjudaginn
14. júní. Þau eru kærð fyrir hús-
brot og stórfelld eignaspjöll, en
bóta upp á tæpar 2,9 milljónir
króna er krafist vegna skemmda
af skyrinu. Fólkið var að mót-

mæla meintum náttúruspjöllum
sem álver og meðfylgjandi
virkjanaframkvæmdir hafa í för
með sér, en ráðstefnan snerist
um áliðnað. Þar voru meðal ann-
arra saman komnir fulltrúar
Alcoa, Bechtel og Landsvirkjun-
ar.

Skyrvökvinn fór á fólk, en
einnig á veggi, gólfteppi, stóla
og aðra innanstokksmuni. Í
ákæru er tjónið metið á tæpar
2,3 milljónir króna, en innandyra
eyðilagðist IBM Thinkpad T41
fartölva, AG Neovo 17 tommu
tölvuskjár, IBM Thinkvision
snertiskjár, þrír hljóðnemar og
stórt sýningartjald. -óká

Húsleit lögreglu skilaði árangri:

Gæsluvar›hald vegna fíkniefna
LÖGREGLUMÁL Rúmlega fertugur
maður í Reykjavík hefur verið
úrskurðaður í gæsluvarðhald,
eftir að talsvert magn af fíkni-
efnum fannst heima hjá honum
við húsleit.

Lögreglan í Reykjavík hand-
tók manninn á þriðjudagskvöld
og við húsleit fundust fíkniefnin.
Þótti ljóst að magnið væri það
mikið að það gæti ekki einungis
verið ætlað til eigin nota. Engin
tæki né tól af þeim toga fundust í
fórum mannsins. Hann var í
haldi lögreglu aðfaranótt mið-
vikudags og var síðan úrskurðað-
ur í gæsluvarðhald í tvær vikur
meðan rannsókn fer fram.
Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn
yfir manninum var kveðinn upp í
fyrradag.

Hörður Jóhannesson yfirlög-
regluþjónn hjá lögreglunni í
Reykjavík staðfesti fíkniefna-

fundinn og gæsluvarðhaldsúr-
skurðinn, en kvaðst ekki vilja
upplýsa hvaða efni hefðu fundist
hjá manninum né hve mikið
magn meðan málið væri í rann-

sóknarmeðferð.
Umræddur maður hefur áður

komið við sögu lögreglunnar
vegna fíkniefnamála.

- jss

Útsölur byrja rólega
Sumarútsölur hafa ví›a hafist fyrr en venja er til og telja kaupmenn a› fla›
útsk‡ri a› einhverju leyti hversu hægt flær fara af sta›. Algengt er a› afslættir
flessa fyrstu daga séu frá 30 til 50 prósent.
NEYTENDUR Sumarútsölurnar eru
nú víða hafnar í höfuðborginni og
víðar og eru kaupmenn almennt
sammála um að hægt sé að gera
svipuð kaup á þeim og í fyrra. Af-
sláttur er algengur frá 30 – 40 pró-
sentum og fer hækkandi eftir því
sem á líður. Mörgum finnst þó nóg
um að útsölutíminn skuli vera orð-
inn heill mánuður og telja það út-
skýra að hluta hversu útsölur fara
rólega af stað.

Meðal þeirra verslana þar sem
útsölur eru hafnar og Fréttablaðið
heimsótti í gær voru Hagkaup,
BT, Húsgagnahöllin, Esprit,
Accessorize og Útilíf. Var greini-
legt að margir á viðkomandi stöð-
um höfðu eingöngu komið til að
gera góð kaup á útsölunum en

flestir kaupmenn voru þó á því að
útsölurnar færu rólega af stað.
Tóku nokkrir viðskiptavinir undir
það og sögðust ekki hafa gert sér
grein fyrir að útsölurnar væru
byrjaðar fyrr en komið var á stað-
inn.

Ekki var meira af fólki í
Kringlunni þennan fyrsta dag út-
sölunnar en venja er en flestar
verslanir þar auglýsa góðan af-
slátt á vörum sínum. „Þetta er
fyrsti dagurinn og þetta fer ró-
lega af stað,“ sagði Ingibergur Jó-
hannsson, verslunarstjóri hjá Úti-
lífi í Kringlunni. „Þetta er stór
ferðahelgi og enginn hefur fengið
útborgað enn sem komið er. Það
verður forvitnilegt að sjá hvernig
gengur um helgina en mig grunar

að mörgum finnist þessi langi út-
sölutími verið kominn út í öfgar.
Útsalan er allan júlímánuð og fólk
hinkrar við enda algengt að verð
lækki þegar líða fer á útsölurn-
ar.“

Rósa Guðjónsdóttir, verslunar-
stjóri í Esprit, tók í sama streng.
„Þetta byrjar með ágætum hjá
mér en það eru færri á ferð en ég
hefði kannski búist við miðað við
útsölur hér sem almennt eru vel
sóttar. En þetta er fyrsti dagurinn
og kannski ekki mark á takandi
ennþá. Mér sýnist verð og af-
sláttur nú vera með svipuðu móti
og á síðasta ári og þær útsölur
voru almennt afar góðar þannig
að þetta lofar góðu fyrir við-
skiptavininn.“ albert@frettabladid.is

AF FJÖLLUM Mæðgurnar Halldóra og Sig-
ríður voru hissa á að útsölurnar væru
hafnar.

Halldóra og Sigríður:
VISSU EKKI AF ÚTSÖLUNNI
„Ég gerði mér nú ekki grein fyrir því að
útsölurnar væru hafnar og þetta kom
mér á óvart,“ sagði Halldóra Björnsdóttir
en hún var að versla í Útilífi í Kringlunni
ásamt dóttur sinni Sigríði Þóru Birgis-
dóttur.
Halldóra sagði koma sér á óvart að út-
sölur væru hafnar en það kæmi sér
engu síður vel. „Okkur vantaði góðan
léttan sumarjakka og komum hingað
með það í huga en ég hef ekkert kynnt
mér verðin hér á útsölunni. Mig grunar
að fólk almennt hafi nú ekki gert sér
grein fyrir að þær séu hafnar.“

GÓÐ ÚTSALA Fanney var sátt við þann af-
slátt á barnafötum sem í boði var á útsöl-
unni í Hagkaupum.

Fanney Hrafnkelsdóttir:
VANTAÐI BARNAFÖT
„Ég er fyrst og fremst að leita mér að
barnafötum hvers konar og mér líst
ágætlega á verðið hér á þessari útsölu,“
sagði Fanney Hrafnkelsdóttir, en hún var
á útsölu Hagkaupa í Skeifunni.
Hún sagðist almennt ekki sækja útsölur
sérstaklega nema hún þyrfti á einhverju
beinlínis að halda. „Útsalan hér er ágæt
og mér sýnist verðið svipað og í fyrra.“

Halldóra Brynjarsdóttir:
VERÐ ALMENNT GOTT
„Mig vantaði DVD spilara og ákvað að
koma og fá mér hann hér,“ sagði Hall-
dóra Brynjarsdóttir, en hún var að versla
á útsölu BT í Skeifunni síðdegis í gær.
Halldóra sagðist ekki hafa kynnt sér út-
söluverð þar almennt þar sem hún hafi
komið eftir ákveðnum hlut. „Mér líst vel
á það sem ég hef séð og verð er al-
mennt gott. Annars leita ég ekki sérstak-
lega uppi útsölur heldur fer á stúfana
þegar mig vantar eitthvað sérstakt og
hér er hægt að gera fín kaup.“

LÖGREGLUFRÉTTIR
SÖGULEGT LÁGMARK Í SJÚKRA-
FLUTNINGUM Mjög rólegt var hjá
flestum embættum lögreglunnar
aðfaranótt fimmtudags. Slökkvilið-
ið í Reykjavík sagði að fjöldi
sjúkraflutninga hlyti að hafa nálg-
ast sögulegt lágmark, og lögreglan
í Reykjavík tekur í sama streng. Að
sögn lögreglunnar á Höfn í Horna-
firði hringdi síminn ekki einu sinni
alla nóttina. Landsmenn búa sig nú
undir eina mestu ferðahelgi sum-
arsins og því miður ekki hægt að
búast við sömu rólegheitunum hjá
lögreglu komandi nætur.

SLETTUMÁLIÐ ÞINGFEST Rúmlega þrítugur Breti, að nafni Paul Geoffrey Gill, var einn
mættur í Héraðsdóm Reykjavíkur í gær, þegar þingfest var mál Lögreglustjórans í Reykja-
vík á hendur honum og íslenskum karli og konu.
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ÚTSÖLUR HAFNAR Í KRINGLUNNI Eins og sjá má var verslunarmiðstöðin frekar tómleg þrátt fyrir að kjarakaup byðust í flestum verslunum
á þessum fyrsta útsöludegi.
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FÍKNIEFNAFUNDUR Fíkniefnamagn sem fannst hjá rúmlega fertugum Reykvíkingi þótti
meira en svo að það væri hugsað til eigin nota. Fíkniefnin á myndinni eru óviðkomandi
þessu tiltekna máli.

Heilbrigðisyfirvöld:

Bólusetningar
í mi›læga skrá
HEILBRIGÐISMÁL Miðlæg bólusetn-
ingarskrá er það sem koma skal, nái
tillögur stýrihóps á vegum sótt-
varnalæknis og heilbrigðisráðherra
fram að ganga.

Tilraunaverkefni sem verið hef-
ur í gangi hér á landi gerir ráð fyrir
að upplýsingar um bólusetningar
flytjist sjálfvirkt með rafrænum
hætti inn í miðlæga skrá. Einnig er
fyrirhugað að starfsmenn einstakra
heilbrigðisstofnana geti sótt upplýs-
ingar um bólusetningar einstak-
linga í grunninn með rafrænum
hætti. Miðlæg bólusetningarskrá er
þannig úr garði gerð að fyllsta ör-
yggis um persónuupplýsingar hinna
bólusettu skal gætt í samræmi við
lög um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga, samkvæmt
upplýsingum frá helbrigðisráðu-
neytinu. ■

BÓULUSETNINGARSKRÁ Heilbrigðisyfirvöld
vilja koma upp miðlægum grunni sem
hefur að geyma allar bólusetningar fólks.
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er hafin í Smáralind



VINARÞEL Landtökumaður stappar stál-
inu   í ísraelskan hermann sem á bágt
með að rýma landnemabyggðirnar á
Gaza-ströndinni.
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Starfshættir skólameistara Menntaskólans á Ísafirði:

Rannsókn í kjölfar bænaskjals
MENNTAMÁL Stjórn Félags fram-
haldskólakennara (FF) hefur sent
frá sér yfirlýsingu þar sem því er
fagnað að fram eigi að fara opin-
ber rannsókn á stjórnarháttum og
samskiptum innan Menntaskólans
á Ísafirði.

Í yfirlýsingunni segir að með
bréfi til lögmanns FF hafi
menntamálaráðuneytið skýrt frá
því að eftir viðræður hafi skóla-
meistari samþykkt að falla frá
frekari málsmeðferð á hendur
Ingibjörgu Ingadóttur. Í kjölfarið
hafi ráðuneytið ákveðið að gera
úttekt á stjórnarháttum innan MÍ.
Í yfirlýsingunni er því fagnað að
ráðuneytið hafi ákveðið að taka

fram fyrir hendur skólameistara.
Ólína Þorvarðardóttir skóla-

meistari MÍ sagðist í Fréttablað-
inu í gær ánægð með að ráðuneyt-
ið skildi fara fram á rannsókn.
Eins sagðist hún sjálf hafa farið
fram á að slík úttekt yrði gerð. 

Samkvæmt yfirlýsingu FF var
það hins vegar eftir að ráðuneyt-
inu barst bænaskjal frá 25 starfs-
mönnum skólans og beiðni frá
stjórn FF að ákveðið var að gera
þessa úttekt. - oá

Uppgröftur í Vestmannaeyjum:

Tíu hús grafin úr ösku
UPPGRÖFTUR Tvö hús sem fóru á
kaf í ösku í Vestmannaeyjagosinu
1973 verða grafin upp á vegum
Vestmannabæjar í sumar með
styrk frá Ferðamálaráði Íslands.
Bærinn hefur keypt tíu hús sem
fóru undir ösku í gosinu og er
stefnt að því að grafa þau öll upp
næstu tíu árin. 

„Þetta er einstakt verkefni,
hefur aldrei verið gert áður. Í
Pompei eru minjarnar mjög gaml-
ar en hér er um að ræða nýlegar
gosleifar og einsdæmi að fyrrver-
andi eigendur húsanna fylgist
sjálfir með uppgreftrinum,” segir
Kristín Jóhannsdóttir menningar-
og markaðsfulltrúi Vestmanna-

eyjabæjar og verkefnastjóri upp-
graftarins.

Byggt verður yfir húsin og þau
gerð að safni, en slíkt safn hefur
verið á aðalskipulagi bæjarins.
Uppgröftur húsanna hefur verið
draumur margra Eyjamanna um
langt skeið að sögn Kristínar.
„Flestir eru mjög spenntir fyrir
þessu.“ Uppgröfturinn hefur
gengið vel enda askan laus í sér.
„Þetta er mjög heillegt. Útveggir
standa enn, málningin er utan á
þeim, og rúður eru heilar.“ 

Unnið er að heimildamynd um
uppgröftinn og von er á erlendum
blaðamönnum vegna verkefnis-
ins. - rgs

Spænska þingið stígur skref í frjálsræðisátt:

Hjónabönd samkynhneig›ra lögleidd
MADRÍD, AP Spænska þingið hefur
samþykkt frumvarp um að leyfa
hjónabönd samkynhneigðra.
Frumvarpið, sem er hluti af fé-
lagslegum umbótum spænska
sósíalistaflokksins, heimilar
samkynhneigðum pörum einnig
að ættleiða börn og erfa eigur
hvors annars. 

Þegar kom í ljós að lögin yrðu
samþykkt stóðu fylgjendur lag-
anna í þinginu á fætur og fögn-
uðu með lófataki. Inni í þingsöl-
um og fyrir utan þinghúsið höfðu

stuðningsmenn úr röðum sam-
kynhneigðra safnast saman og
sendu þingmönnum fingurkossa. 

Margir telja merk tíðindi að
Spánverjar séu svo framarlega í
réttindamálum samkynhneigðra
en landið hefur lengi verið talið
íhaldssamt þar sem þorri íbú-
anna er kaþólskur. Holland og
Belgía eru einu Evrópulöndin
sem heimila samkynhneigðum
að giftast samkvæmt landslög-
um.

Andstæðingar lagana hafa
haldið því fram að breytingarnar
séu óábyrgar af hálfu Zapatero,
forsætisráðherra Spánar. Hann
muni með þessu fá hálfa þjóðina
upp á móti sér. Kannanir sýna þó
að einungis um þrjátíu prósent
Spánverja séu á móti hjónabönd-
um samkynhneigðra. ■

Vernd Genfarsáttmála:

Íslendingar 
efins um gildi
KÖNNUN Einungis þrettán prósent
Íslendinga telja að Genfarsátt-
málinn veiti fólki vernd á stríðs-
tímum, einungis Norðmenn hafa
minni trú á þeirri vernd sem sátt-
málinn veitir. Afganar hafa mesta
trú á samningnum, 74 prósent
telja hann veita fólki vernd á
stríðstímum.

Þetta er niðurstaða fjölþjóð-
legrar könnunar á því hversu vel
fólk kannast við Genfarsáttmál-
ann og trú fólks á honum.

Þrír af hverjum fjórum Íslend-
ingum höfðu heyrt um sáttmálann
samkvæmt könnuninni.

- bþg

Hættur leynast víða:

Hry›juverk 
í mjólkinni
BANDARÍKIN Bandaríska vísindaaka-
demían hefur ákveðið að halda
áfram birtingu á rannsókn sinni um
mögulegar leiðir hryðjuverka-

manna til þess að
eitra bandarísku
mjólkina, sam-
kvæmt fréttavef
CNN. Í rannsókn-
inni kemur í ljós
að hægt er að
eitra fyrir hund-
ruð þúsunda
Bandaríkjamanna
á mjög einfaldan
hátt með því að
grípa inn í fram-

leiðsluferli mjólkurinnar. Birtingin
hefur verið harðlega gagnrýnd
vegna þess að margir telja að í
henni séu leiðbeiningar til hryðju-
verkamanna um hvernig þeir eigi
að ná til bandarísku þjóðarinnar. ■

Strákarnir
árita í dag

BT Smáralind 
kl. 2 til 3 
BT Kringlunni
kl 3 til 4

1.999

MENNTASKÓLINN Á ÍSAFIRÐI Mennta-
málaráðuneytið hefur nú ákveðið að

gerð verði úttekt á stjórnarháttum
skólameistara MÍ.

SPÆNSKIR HOMMAR FAGNA Spænska
þingið samþykkti ný lög sem leyfa sam-
kynhneigðum pörum að ganga í hjóna-
band, ættleiða börn og erfa eigur hvors
annars.

ELLIÐI VIÐARSON OG VIÐAR EINARSSON Viðar var sex ára í gosinu og hér stendur hann
yfir húsi föður síns, Einars Ólafssonar
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MJÓLKURVINNSLA
Bandaríkjamenn
hafa áhyggjur af
því að hryðjuverka-
menn eitri fyrir
þeim mjólkina.
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Heilsuverndarstöðin við Barón-
stíg telst til merkari og glæsi-
legri húsa borgarinnar. Bygging
þess hófst 1949 og var vígt 1957.
Einhver starfsemi hófst í húsinu
árið 1953. Einar Sveinsson og
Gunnar H. Ólafsson eru arki-
tektar þess og flokkast það til
síðfúnkís-húsa. Margar kynslóð-
ir borgarbúa hafa sótt þangað
heilsugæslu og aðra þjónustu á
sviði heilsuverndar og ber fjöldi
fólks sterkar taugar til hússins.

Heilsuverndarstöðin er í
sameiginlegri eigu ríkis og
borgar sem nú hafa afráðið að
rýma húsið og selja. Áformin

leggjast misvel í fólk og hefur
til að mynda Ólafur F. Magnús-
son borgarfulltrúi gagnrýnt að
heilsuverndin skuli flutt af Bar-
ónstígnum.

Fleiri eru þeirrar skoðunnar
eða telja í öllu falli að áfram
skulið hlúð að heilsu í húsinu
glæsta.

Aðrar hugmyndir eru nefnd-

ar hér, til dæmis hótel, leikhús
og bókasafn. Kannski er ráð að
hræra þessu saman í einn graut
og koma á fót menningartengdu
heilsuhóteli! bjorn@frettabladid.is

„Það er ekki spurning, ég mun lesa
hana,“ segir Guðrún Ögmundsdóttir
þingmaður þegar hún er spurð að því
hvort hún hafi áhuga á að lesa ævi-
sögu Jóns Ólafssonar. Einar Kárason
rithöfundur vinnur að bókinni þessa
dagana og hefur rætt við á hundrað
manns vegna hennar.
„Jón er á svipuðum aldri og ég þannig
að hann mun tala mikið um minn
samtíma, tíma sem ég er alin upp í. Ég
veit líka að Einar er örugglega mjög
laginn að ná upp úr honum hlutum
sem aðrir myndu ekki ná,“ segir Guð-
rún, sem er ekki viss um að leyndar-
mál komi upp úr kafinu en hins vegar
hafi Jón örugglega frá mörgu að segja.
Þá líst Guðrúnu mjög vel á ævisögurit-
arann. „Mér líst bara mjög vel á þá
báða,“ segir hún og telur Jón ekki of
ungan til að láta rita ævisögu sína.
„Eflaust er þetta ekki ævisaga í þeim
skilningi heldur ákveðin þroska- og
reynslusaga,” segir Guðrún, sem efast
ekki um að bókin verði vinsæl. 
Guðrún hefur gaman af því að lesa
samtímasögur og les ævisögur til jafns
við aðrar bókmenntir enda segist hún
alæta á bækur. Hún reynir að lesa tals-
vert og alltaf áður en hún fer að sofa.

GUÐRÚN ÖGMUNDSDÓTTIR

Jón hefur frá
mörgu a› segja

ÆVISAGA JÓNS ÓLAFSSONAR:

SJÓNARHÓLL

Útlitið var dökkt þegar við vöknuð-
um í gærmorgun. Það rættist þó úr
um leið og við hnýttum á okkur
gönguskóna og veðrið var ágætt til
göngu.
Við vöknuðum klukkan sjö í gær
eins og alla morgna og eftir hefð-
bundin morgunverk var gítarinn tek-
inn upp. Við byrjum nefnilega alla
daga á að spila og syngja til að
blása okkur liðsandann í brjóst. 
Á leið okkar í gær hjólaði Eggert
Skúlason fram úr okkur en hann er
að safna áheitum til styrktar Hjarta-
heillum. Með honum í för var Hildur
Vala söngkona sem er gömul bekkj-
arsystir Bjarka. Urðu með þeim fagn-
aðarfundir og ekki spillti fyrir þegar
hún tók fyrir okkur lagið. Stundin

náði þó hámarki þegar Hildur Vala
smellti kossi á Bjarka, sem vitaskuld
varð upp með sér og sveif það sem
eftir var göngunnar. 
Hildur Vala ætlar að hitta okkur aftur
seinna og labba með okkur einhvern
spöl.
Í dag munum við hitta Jón Kristjáns-
son heilbrigðisráðherra í Skaftafelli.
Þar verða líka krakkar í Ný-Ung sem er
ungliðahreyfing Sjálfsbjargar. Ætlunin
er að taka út aðgengi í þjóðgarðinum
í Skaftafelli fyrir fólk með fötlun. Það
verður spennandi að sjá hvernig garð-
urinn er í stakk búinn að taka á móti
fólki með fötlun en það er einmitt
helsti tilgangur göngu okkar að vekja
athygli á málefnum fólks með fötlun. 

Góðar kveðjur, gönguhrólfarnir.

Hildur Vala smellir kossi
HALTUR LEIÐIR BLINDAN: PÓSTKORT FRÁ BJARKA OG GUÐBRANDI

nær og fjær

„Vi› höfum fla› sem
reglu a› tjá okkur ekki
um mál af flessu tagi.“

PÁLL GUNNAR PÁLSSON, FORSTJÓRI

FJÁRMÁLAEFTIRLITSINS, Í FRÉTTABLAÐ-

INU.

„Ég ætla a› fara í sól-
ba› á morgun í svört-
um sandi flegar fla›
rignir.“ 

NICK RHODES, HLJÓMBORÐSLEIKARI

DURAN DURAN, Í MORGUNBLAÐINU.

OR‹RÉTT„ “

EITT SÍMANÚMER
UM LAND ALLT

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!

HÓTEL
„Ég sé fyrir mér að þarna geti orðið
lúxushótel í framtíðinni,“ segir Guð-
mundur Sighvatsson, skólastjóri Aust-
urbæjarskóla sem stendur
handan Barónstígsins og svo
að segja gnæfir yfir Heilsu-
verndarstöðinni. Hann tekur
raunar fram að það sé ekki
hans heitasta ósk að þar
verði hótel. „Þetta er
óskaplega fallegt hús og
þarf að skipa virðulegan
sess í borgarlífinu. Það
snertir þá sem það muna og
þekkja.“ 
Guðmundur telur að húsið sé
illa farið og á því þurfi að
gera margvíslegar lagfæringar.
Telur hann brýnt að í þær
verði ráðist hið fyrsta. Dekra
þurfi við húsið. 
„Þar sem ríki og borg eru nú
ekki kunn af að fara vel með
húsin sín væri kannski
heppilegast að það færi í
einkaeign. Þá er tryggt að
því verði haldið vel við.“
Guðmundur segir að
hótel í húsinu gæti orðið glæsilegt og
nefnir að anddyri þess sé virðulegt og
ekki síður stiginn sem liggur upp á efri
hæðir. „En ef ekki hótel þá dettur mér
helst í hug starfsemi sem tengist
heilsu, menningum eða listum. Húsið
er allt eitt listaverk.“

Menningartengt heilsuhótel
á Heilsuverndarstö›inni
Það stendur til að loka
Heilsuverndarstöðinni við
Barónstíg og selja húsið
hæstbjóðanda. Viðmælend-
um Fréttablaðsins datt helst
í hug að hótel, leikhús,
bókasafn eða heilsuhæli
gætu verið þar til húsa í
framtíðinni.

GUÐMUNDUR
SIGHVATSSON

ÁFRAM HEILSUVERND
„Án þess að ég vilji kallast afturhalds-
seggur þá vildi ég helst hafa heilsu-
verndarstöðina áfram á sínum stað,“
segir Sigríður Sigurjónsdóttir, prófessor

í vöruhönnun við
Listaháskóla Íslands.
„Mér finnst gott að
koma þangað, allt
öðruvísi og betra en
að koma á aðrar
læknastofur.“ 
Sigríði þykir húsið
fallegt og segir það
hluta af borgarlífinu
að koma þangað,
eins og í önnur fal-
leg hús í borginni.“
Mér finnst gott að
versla á Laugavegi
og mér finnst gott

að fara í mæðraskoðun á Barónstíg-
inn,“ segir hún og hlær. 
Þurfi núverandi starfsemi að víkja vill
Sigríður helst að einhver önnur opin-
ber starfsemi verði í húsinu og stingur
upp á bókasafni eða skóla. Ef nauð-
synlegt er að selja það gæti hún hugs-
að sér einkarekna heilbrigðisþjónustu.
„Annars er mögulegt að þarna verði
hótel í framtíðinni eða höfuðstöðvar
einhvers stórfyrirtækisins. En um leið
lokast byggingin almenningi og það
þætti mér miður,“ segir Sigríður, sem
vonar innilega að engum detti í hug að
rífa húsið og byggja nýtt.

HEILSUHÆLI
„Ég held að húsið sé tilvalið fyrir
heilsuhæli upp á rússneskan máta,“
segir Margrét Rósa Einarsdóttir, hús-
ráðandi í Iðnó. Hún sér
fyrir sér að fólk komi
til lengri eða skemmri
dvalar og hefur nokk-
uð mótaðar hugmynd-
ir um hvernig starf-
semin eigi að vera.
„Þetta á að vera alls
herjar heilsubæli þar
sem fólk getur
hreinsað sig and-
lega og líkamlega
og fengið bót
flestra meina. Þarna á hvorki að vera
sími né sjónvarp, fólk á að fá algjöran
frið frá umheiminum.“
Margrét Rósa leggur áherslu á að eng-
inn lúxus eigi að viðgangast á heilsu-
hælinu, þar eigi starfsfólkið að vinna í
hvítum einkennisklæðnaði og gestir og
sjúklingar klæðast gráum, þægilegum
jogginggöllum. „Ég vil engin
smartheit,“ segir hún.
Vísir að slíku heilsuhæli er nú þegar
rekinn í Hveragerði og segir Margrét
Rósa Heilsuhælið við Barónstíg eiga að
vera í svipuðum dúr en ganga lengra í
flestum efnum.
Hún þekkir húsið nokkuð vel, og segir
það margslungið en nauðsynlegt sé að
koma því í upprunalegt horf.

LEIKHÚS
„Mér finnst upplagt að koma á fót leik-
húsi í húsi Heilsuverndarstöðvarinnar,“
segir Bragi Þór Jósefsson, ljósmyndari
hjá Fróða. „Umhverfið er ævintýralegt
og gæti orðið enn ævintýralegra ef
vatni væri hleypt undir brýrnar og turn-
inn lýstur upp.“ 
Bragi segist ekki vita hvort hugmyndin

sé raunhæf, það er hvort
mögulegt sé að breyta
húsinu í leikhús, enda
hefur hann ekki kynnt
sér innviði þess að
marki.
„Og ég hef heldur ekki

hugmynd um hvort
þetta sé raunhæft út frá
rekstrarlegum forsendum

og ætla mér ekki bera
neina ábyrgð á þessu.“

Bragi segist ekki sjá
fyrir sér einhverja
tiltekna tegund
leikhúss við Bar-
ónstíginn, það sé
fyrst og fremst

möguleikinn á ævintýralegri umgjörð-
inni sem hann sjái í húsinu.
Og ef hugmyndin þykir algjörlega út úr
kú dettur honum í hug að breyta hús-
næðinu í skóla. „Þarna gæti verið
ósköp sætur og skemmtilegur barna-
skóli sem hægt væri að tengja við
Austurbæjarskóla með einhverjum
hætti.“

SIGRÍÐUR SIG-
URJÓNSDÓTTIR

HEILSUVERNDARSTÖÐIN VIÐ BARÓNSTÍG Hér hefur verið hlúð að heilsu borgarbúa í rúma hálfa öld. 
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MARGRÉT RÓSA
EINARSDÓTTIR

BRAGI ÞÓR JÓS-
EFSSON

LESIÐ Í REGNINU Áhorfandi á Wim-
bledon-mótinu í tennis skýlir sér undir
regnhlíf og gluggar í dagblað.





Göng undir Va›lahei›i í augs‡n

Eyfirðingar og Þingeyingar hafa
undanfarin ár þrýst á stjórnvöld
um gerð Vaðlaheiðarganga. Þegar
sýnt þótti að ekki væri vilji hjá
samgönguyfirvöldum og alþingis-
mönnum til þess að ráðast í göngin
í náinni framtíð tóku heimamenn
af skarið og hófu sjálfir undirbún-

ing að gangagerðinni. Framundan
eru viðræður við Sturlu Böðvars-
son samgönguráðherra um að-
komu ríkisins að verkefninu og ef
niðurstaða þeirra viðræðna verður
heimamönnum í vil, virðist fátt
geta stöðvað framkvæmdir. Af
ummælum ráðherra í fjölmiðlum
síðustu daga má ætla að hann sé
ekki fráhverfur hugmyndinni.

Hlutafélagið Greið leið ehf. var
stofnað 28. febrúar árið 2003 og
var í fyrstu undirbúningsfélag
fyrir gerð jarðganga undir Vaðla-
heiði. Eigendur félagsins eru öll
sveitarfélögin innan Eyþings,
Sambands sveitarfélaga í Eyja-
firði og Þingeyjarsýslum, og 10
fyrirtæki, með Kaupfélag Eyfirð-
inga í fylkingarbrjósti. Stærstu
hluthafar eru Akureyrarbær 35,91
prósent, KEA 22,67 prósent og
Þingeyjarsveit 11,33 prósent. Aðr-
ir hluthafar eiga allir innan við 10
prósenta hlut hver.

Á aðalfundi Greiðrar leiðar 22.
júní síðastliðinn var samþykkt að
breyta félaginu úr undirbúnings-
félagi í framkvæmdafélag og auka
hlutafé félagsins úr 4,4 milljónum
króna í allt að 100 milljónir króna.
„Eftir að öll lán vegna fram-
kvæmdanna verða greidd upp, og

hlutafé hefur verið greitt til baka
til eigenda með hæfilegri ávöxtun,
mun Greið leið afhenda ríkissjóði
göngin. Hvenær það verður fer
eftir samningum við ríkið og fjár-
málastofnanir en við gerum ráð
fyrir því að það verði 20 til 25
árum eftir að göngin verða tekin í
notkun.“ segir Pétur Þór Jónasson,
stjórnarformaður Greiðrar leiðar.

Einkaframkvæmd
Í nálægum löndum er algengast að
ríkið fjármagni gerð jarðganga en
í sumum tilfellum er kostnaðinum
náð til baka með veggjöldum.
Greið leið ehf. er annað hlutafé-
lagið á Íslandi sem hefur það
markmið að byggja og reka jarð-
göng en hlutafélagið Spölur var
stofnað árið 1991 með það að
markmiði að byggja og reka Hval-
fjarðargöng.

Í Noregi er talsvert um bland-
aða fjármögnun ríkis og sveitarfé-
laga, einkum þegar sveitarfélög
vilja flýta framkvæmdum eins og
raunin er með Vaðlaheiðargöng. Í
Evrópu og í Bandaríkjunum er
hins vegar mjög algengt að vega-
framkvæmdir séu í höndum
einkaaðila og veggjöld standi að
öllu leyti undir kostnaði við fram-
kvæmdirnar.

Vegna lítillar umferðar á Ís-
landi er líklegt að Hvalfjarðar- og
Vaðlaheiðargöng séu einu göngin
sem raunhæft er að fjármagna
með veggjöldum.

Staðsetning ganganna
Ágúst Guðmundsson, hjá Jarð-

fræðistofunni ehf., annast rann-
sóknir í Vaðlaheiði fyrir Greiða
leið. Yfirborðsrannsóknum og öfl-
un korta og loftmynda er lokið en í
næsta mánuði hefst undirbúning-
ur að rannsóknarborunum sem
varpa eiga ljósi á jarðlögin í heið-
inni. Kostnaður við rannsóknar-
boranirnar, og gagnavinnslu, er
áætlaður um 60 milljónir króna. 

„Frumrannsóknir benda til
þess að bergið í Vaðlaheiði sé
hentugt hvað varðar jarðganga-
gerð og göngin verða því tækni-
lega vel framkvæmanleg. Líkleg
staðsetning munnans austan meg-
in er við bæinn Skóga í Fnjóskadal
en munninn Eyjafjarðar megin
verður að líkindum upp af
Hallandsnesi, um 60 metra ofan
við sjávarmál. Staðsetning munn-
ans Eyjafjarðar megin mun þó
taka mið af jarðvegsrannsóknun-
um í Fnjóskadal,“ segir Ágúst.

Fjögurra milljóna kostnaður
Vaðlaheiðargöng verða lengri en
flest þau veggöng sem gerð hafa
verið á Íslandi eða um sjö kíló-
metra löng, aðeins Vestfjarðar-
göngin eru lengri. Heildarkostnað-
ur er áætlaður rúmir fjórir millj-
arðar króna; að stærstum hluta
lánsfé. Í rekstrarlíkani Greiðrar
leiðar er gert ráð fyrir um 500
milljóna króna stofnframlagi frá
ríkinu, jafnframt því sem virðis-
aukaskattur verði felldur niður
með sama hætti og gert var við
gerð Hvalfjarðarganga. 

Eigendur Greiðrar leiðar leggja
félaginu til á næstunni aukið hluta-
fé, allt að 100 milljónir króna, en
það sem á vantar, um þrír og hálf-
ur milljarður króna, verður tekinn
að láni. Pétur Þór segir að rætt
hafi verið við allar íslenskar
bankastofnanir og hafi þær undan-
tekningarlaust lýst yfir áhuga á
því að koma að fjármögnun. „Þau
kjör sem okkur verða boðin munu
ráðast af aðkomu ríkisins að verk-
efninu og ýmsum óvissuþáttum

eins og niðurstöðum jarðfræði-
rannsókna,“ segir Pétur Þór.

Mikill umferðarþungi um Víkur-
skarð er forsenda þess að hægt
verði að fjármagna og reka göngin
með veggjöldum. Á síðasta ári fóru
að meðaltali 1.023 ökutæki um
skarðið á hverjum degi og frá árinu
1996 hefur árleg aukning í umferð
um skarðið numið að jafnaði um
fimm prósentum. Vegagerðin fram-
kvæmir í sumar ítarlega umferðar-
könnun á Svalbarðsströnd þar sem
aflað verður margvíslegra upplýs-
inga frá vegfarendum sem nýttar
verða við undirbúning Vaðlaheiðar-
ganga.

kk@frettablad.is

ÁSGEIR MAGNÚSSON
Stjórnarmaður hjá Greiðri leið.

Stu›ningur
ríkisins 

mikilvægur

VAÐLAHEIÐARGÖNG

SPURT & SVARAÐ

18 1. júlí 2005 FÖSTUDAGUR

Gert er ráð fyrir því að göngin verði um sjö
kílómetra löng og stytti leiðina á milli Akur-
eyrar og Húsavíkur um 16 kílómetra. Við
bestu akstursskilyrði að sumarlagi er það
tímasparnaður um 10 mínútur. Tímasparnað-
urinn að vetrarlagi er mun meiri vegna snjó-
þyngsla og hálku í Víkurskarði en þeir sem
nota göngin þurfa ekki að fara um skarðið. 

Hversu mikið sparast?
Stytting ekinnar vegalengdar lækkar ferða-
kostnaðinn um 1000 krónur samkvæmt taxta
ferðakostnaðarnefndar ríkisins. Á móti kemur
kostnaður við veggjöld en í reiknilíkani
Greiðrar leiðar er gert ráð fyrir því að ein stök
ferð á fólksbifreið kosti 500 krónur eða helm-
ingi minna en í Hvalfjarðargöng. Þeir sem
kaupa 10 eða 20 ferða kort fái afslátt af því
gjaldi og gert er ráð fyrir að veggjald stórnot-
enda verði 250 krónur á hverja ferð. 

Hvaða áhrif hefur þetta á öryggismál?
Göngin eru talin auka öryggi vegfarenda þar
sem erfiðar akstursaðstæður skapast oft í Vik-
urskarði yfir vetrarmánuðina; ekki síst fyrir
þungaflutningabifreiðar en ökumenn þeirra

lenda ósjaldan í vandræðum af völdum
hálku.

Hvað annað breytist?
Þjónustusvæði íbúa beggja megin Vaðlaheið-
ar stækkar en kemur þó væntanlega íbúum
austan heiðarinnar einkum til góða. 
Atvinnusvæðið mun stækka sem kemur öll-
um íbúum á svæðinu til góða. 
Hærra þjónustustig og stærra atvinnusvæði
kann að leiða til hækkunar á fasteignaverði
austan Vaðlaheiðar. 
Göngin skapa möguleika á aukinni samvinnu
sveitarfélaga á svæðinu og munu jafnvel auka
líkur á sameiningu sveitarfélaga. 
Á snjóþungum vetrum er Víkurskarð oft erfið-
ur farartálmi og því auka göngin öryggi íbúa
austan Vaðlaheiðar sem þurfa að sækja
margvíslega þjónustu, svo sem heilbrigðis-
þjónustu, til Akureyrar. kk

Tímasparna›ur og auki› öryggi
FBL-GREINING: ÁVINNINGUR ALMENNINGS AF VAÐLAHEIÐARGÖNGUM

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ
Hlutfall nettengdra heimila í
nokkrum Evrópulöndum 
árið 2004

VAÐLAHEIÐI Gangamunninn Eyjafjarðarmegin
mun liggja við núverandi vegarstæði í heiðinni,
um það bil á miðri myndinni.
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Flest bendir til fless a› rá›ist ver›i í ger› ganga undir Va›lahei›i innan fárra ára, flrátt fyrir a› fram-
kvæmdina sé hvergi a› finna á samgönguáætlun. Göngin ver›a fjármögnu› me› veggjöldum, líkt og
Hvalfjar›argöng, en líklega ver›a ekki önnur göng á Íslandi fjármögnu› me› fleim hætti.

Barðavogur, Reykjavík.
Mjög góð 90 fm. hæð auk 31 fm. bílskúrs í mjög góðu steinhúsi
byggðu árið 1952. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðhebergi, stofu
og borðstofu og þrjú svefnherbergi. Eignin er öll hin snyrtilegasta
og húsið í sérlega góðu ástandi að utan, þak nýlega yfirfarið og
málað. 
Frábær staðsetning. 

GETUR VERIÐ LAUS 12.07.2005 
Verð kr. 21.800.000

PÉTUR ÞÓR JÓNASSON Stjórnarformað-
ur Greiðrar leiðar segist gera ráð fyrir því
að um 90 prósent ökumanna sem leið
eiga um Vaðlaheiði muni nota göngin í
stað þess að fara um Víkurskarð.

ÁGÚST GUÐMUNDSSON Fyrstu jarð-
fræðirannsóknir benda til þess að berglög-
in í Vaðlaheiði séu hentug til jarðganga-
gerðar.

KRISTJÁN J. KRISTJÁNSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
VAÐLAHEIÐARGÖNG
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Í næsta mánuði hefst undirbúningur
að rannsóknarborunum vegna Vaðla-
heiðarganga. Í sumar verður óskað
eftir viðræðum við Sturlu Böðvarsson
samgönguráðherra um aðkomu ríkis-
ins að verkefninu.
Mun afstaða samgönguyfirvalda
skipta sköpum?
Það er hægt að ráðast í þessa fram-
kvæmd án stuðnings ríkisins en þá
tekur lengri tíma að endurgreiða öll
lán.
Þurfa göngin að fara í umhverfis-
mat?
Það er óvíst en Skipulagsstofnun
svarar því. Ef framkvæmdin er mats-
skyld mun vinna við umhverfismat
væntanlega hefjast næsta sumar. Að
umhverfismati fengnu, eða svari frá
Skipulagsstofnun þess efnis að fram-
kvæmdin sé ekki matsskyld, verður
gengið til formlegra samninga við
fjármálastofnanir um fjármögnun
ganganna.
Hvenær verða göngin tilbúin?
Ef viðræður okkar við samgönguyfir-
völd ganga að óskum, og aðrar for-
sendur reynast haldbærar, er mögu-
leiki á að framkvæmdir hefjist í árslok
2007 eða ársbyrjun 2008. Við gerum
ráð fyrir því að gangagerðin taki um
þrjú ár og því verða göngin í fyrsta
lagi tekin í notkun árið 2010 eða 2011.

Arnardalshamar 30 metrar
Oddsskarð 640 metrar
Strákagöng 800 metrar
Almannaskarð 1.308 metrar
Múlagöng 3.400 metrar
Hvalfjarðargöng 5.770 metrar
Vestfjarðagöng 9.120 metrar

LENGD VEGGANGA

Heimild: VEGAGERÐIN
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JARÐGANGNAGERÐ Gera má ráð fyrir að gerð Vaðlaheiðarganga taki 3 ár og vonast aðstandendur Greiðrar leiðar til að þau verði
fullbúin árið 2010.



BAUGUR GROUP KOSTAR BIRTINGU Á ÞESSARI AUGLÝSINGU www.unicef.is

SKRÁÐU ÞIG SEM HEIMSFORELDRI Í SÍMA 5 62 62 62 

HVAÐ SEGIR ÞÚ?

Sumir segja: „Það mun alltaf einhver í heiminum búa við fátækt.”
Við segjum: „Fátækt er ekki lögmál, en fátækt er staðreynd 
sem við getum breytt. Það er hægt að veita öllum börnum 
mannsæmandi líf.”



allt í matinn á einum stað
www.netto.is • Verð birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 1. júlí - 3. júlí (nema annað sé tekið fram) eða meðan birgðir endast
Akranes • Akureyri • Grindavík • Mjódd Reykjavík • Salahverfi Kópavogi
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þú sparar
1.198 kr.kg

kr.kg.

Franskar grillpylsur

50%
afsláttur

1.798kr.kg.

SS Grand Orange lambainnralæri

1.798

Íslenskir kirsuberjatómatar

129kr.kg.
129

SS Mexíkó helgarsteik

995kr.kg.
995

þú sparar
660 kr.kg

Lambasneiðar með pestó

1.539kr.kg.
1.539

íslensk gæði...

Íslenskir tómatar

99kr.kg.99

íslensk gæði...

29kr.stk.

Íslenskar agúrkur 

29hollt
og gott!

kr.kg.

40%
afsláttur

1. flokkur
stór

30%
afsláttur

30%
Grillhumar

íslensk gæði...

100kr.
afsláttur

Lúxus íspinnar - m. lakkrís,  m. karamellu og venjulegir
Lúxus toppar m. súkkulaði og m. karamellu Orville popp, lítill

99kr.pk.99

keyrum varlega...keyrum varlega...
þú sparar
1.198 kr.kg

Appelsínulæri

299kr.kg.
299299



399kr.kg.
Gourmet piparsteik

áður 2.698 kr.kg.

1.8891.889

gæða-
kjöt

vá!

geggjað
á grillið 959kr.kg.

959
Gourmet lambaframpartsneiðar

30%
afsláttur

30%
Gourmet lærisneiðar

1.199kr.kg.
1.199

Gourmet Tex Mex grísakótilettur

Gourmet Tornado steik

2.796kr.kg.2.796 þú sparar
809 kr.kg

þú sparar
799 kr.kg

2  1
Náttúru Maískorn

2  1fyrir 

2 stórir
pokar

Hy Top Marshmallows

259kr.2stk.259

Blanda appelsínu safi,  3  í pakka

99kr.3pk.99
7 Up Free 2. lítrar

99kr.pk.99

Pizza
og 

0.5 l pepsi

Pizza og  Pepsi

399kr.pk.399
Chicago Town örbylgjupizza með 

2 áleggjum
 og  hálfur lítri af Pepsi

með 
grillinu!

komum við í nettókomum við í nettó



Þegar kemur að umfjöllun fjöl-
miðla um einkalíf fólks togast á
tvenn grundvallar réttindi. Réttur
fólks til einkalífs og tjáningarfrels-
ið. Lög og dómstólar standa vörð
um þennan rétt fólks. Í kjölfar rúm-
lega ársgamals dóms Mannrétt-
indadómstóls Evrópu í máli Kar-
ólínu prinsessu af Mónakó hefur sú
stefna verið mörkuð að til þess að
tjáningarfrelsið vegi þyngra en
réttur fólks til einkalífs þurfi að
koma til málefnalegar ástæður er
varði almannahag. Með öðrum orð-
um það þarf að varða almenning
með einhverjum málefnalegum
hætti ef rjúfa á friðhelgi fólks, líka
opinberra persóna. Þrátt fyrir þess-
ar leiðbeiningar liggur þessi
markalína um stórt grátt svæði. Til
að fá frekari vísbendingar verða
menn að styðjast við almennt sið-
ferði, smekkvísi og mannasiði auk
þess sem siðareglur blaðamanna
geta gefið ákveðna leiðsögn. 

Í umræðu síðustu daga hefur sú
hugmynd verið hávær, að brot á
friðhelgi einkalífs eða hugsanlegar
varnir gegn slíkum brotum megi
rekja til þess að siðareglur blaða-
manna séu gallaðar og að þær megi
bæta. Sumir blaðamenn hafa meira
að segja úrskurðað siðareglur
Blaðamannafélagsins úreltar og
gagnslausar og um leið talað um að
eðlilegt væri að hvert blað setti sér
sínar eigin siðareglur í samræmi
við eðli hvers miðils. Aðrir hafa
furðað sig á þeirri umræðu, enda
væri sérkennilegt ef ein og sama
stéttin ætlaði að starfa eftir fjöl-
breyttum og jafnvel mjög ólíkum
siðareglum! Þá þykir það nokkur
afstæðishyggja að telja siðareglur
úreldast – og spyrja má hvort boð-
orðin tíu séu úrelt vegna þess að
orðalag tekur mið af annarri samtíð
en okkar?

Blaðamannastéttin í heild sam-
einaðist fyrir næstum fjörutíu
árum um ákveðnar grundvallar-
reglur sem líta bæri á sem almenn-
ar samskiptareglur stéttarinnar
innbyrðis og við umhverfi sitt.
Samhliða þessum reglum setti
Blaðamannafélagið upp sérstaka

siðanefnd sem falið var það verk-
efni að úrskurða um brot á reglun-
um og sitja í nefndinni fulltrúar frá
Blaðamannafélaginu. Siðanefndin
er kostuð af Blaðamannafélaginu
og hefur ekkert formlegt vald að
lögum, heldur sækir hún umboð sitt
til aðalfundar félagsins og jafn-
ingjaþrýstings blaðamannastéttar-
innar sem slíkrar. 

Þetta eru hinar eiginlegu siða-
reglur blaðamanna, grundvöllurinn
sem byggt er á. Þorsteinn Gylfason,
sem í áraraðir var formaður siða-
nefndar B.Í. hefur sundurgreint
siðareglur félagsins og segir að í
þeim felist í rauninni tvær megin
reglur er varði einkalíf fólks. Önn-
ur er tillitssemisreglan og hin er
vandvirknisreglan. Annars vegar
að menn valdi ekki sársauka eða
vanvirðu að tilefnislausu. Hins veg-
ar að það sé rétt og satt sem sagt er
og trúnaðar gætt við heimildar-
menn.

Flestir miðlar hafa síðan sett sér
ýmsar viðbótar vinnureglur, sem
vissulega eru margar hverjar af
siðrænum toga og endurspegla þá
hvers konar miðlar þarna eru á
ferðinni. Eðlilega getur það verið
villandi þegar talað er um siðaregl-
ur Blaðamannafélagsins og vinnu-
reglur einstakra miðla í sömu
andrá. Í nær öllum tilfellum eru þó

vinnureglur einstakra miðla nánari
útfærsla á siðareglum Blaða-
mannafélags Íslands. Það á til
dæmis í öllum aðalatriðum líka við
um nýja siðaskrá DV þótt skrýtið
kunni að virðast. Þar eru fjölmörg
leiðbeinandi ákvæði fyrir blaða-
menn sem tengjast tillitssemisregl-
unni. Raunar eru þau ákvæði svo
ákveðin, að maður hlýtur að velta
því fyrir sér hvort ritstjórnin hafi
ekki fundað sérstaklega um hvort
atriði í umfjöllun blaðsins hafi brot-
ið í bága við eigin siðaskrá. Megin-
regla blaðsins um mynd- og nafn-
birtingar af því fólki sem verið er
að fjalla um geta vissulega orkað
tvímælis, og mjög líklegt er að slík
regla stangist á við tillitssemisregl-
una að einhverra mati en þó er það
alls ekki sjálfgefið. Því er það að
þrátt fyrir ítarlegri siðaskrár ein-
stakra miðla er áfram álitamál í
einstökum atriðum hvar markalín-
an erfiða liggur.

Vissulega þarf að endurskoða
ýmislegt í siðareglum Blaðamanna-
félagsins. Það breytir samt ekki
þeirri grundvallarstaðreynd, að
það er á ábyrgð blaðamanna sjálfra
og þeirra sem kaupa fjölmiðlaefni
að ákveða á hverjum tíma hvar
markalínan liggur. Þessi lína getur
raunar legið á talsvert breiðu bili,
sem í fjölbreyttu fjölmiðlaum-
hverfi ræðst ekki síst af smekk og
almennum mannasiðum. Það er
ekki hægt að banna smekkleysi í
efnisvali og framsetningu eða
dónaskap með lögum eða siðaregl-
um. Breyting á siðareglum blaða-
manna leysir ekki þennan vanda, ef
um vanda er þá yfirleitt að ræða.
Spurningin snýst um almennt sið-
ferði. Það er greinilegur markaður
fyrir persónugerðan barbarisma á
Íslandi eins og raunveruleikaþættir
sjónvarpanna eru til vitnis um. Það
þykir flott sjónvarp að láta ungar
stúlkur opna sig og vera niðurlægð-
ar í slagsmálum um piparsvein,
sem er „ekki fatlaður“, „ekki fá-
tækur“, og „ekki ófríður“. Eru
menn hissa á að þessu samfélagi
þyki líka flott að fjalla um einkalíf
fólks?! ■

Þ egar Bush Bandaríkjaforseti hóf annað kjörtímabil sitt í jan-
úar á þessu ári lagði hann áherslu á hugmyndir sínar um
endurbætur á almannatryggingakerfinu í landinu, lækkun

skatta og fleiri þjóðþrifamál. Á þeim rösklega fjórum mánuðum
sem hann hefur verið í embætti hefur hins vegar heldur lítið farið
fyrir þessum málum, því hugur Bandaríkjamanna er sem fyrr mik-
ið bundinn við stríðið í Írak, og samkvæmt skoðanakönnunum þar
í landi er frekar að þeim fjölgi en fækki sem eru þeirrar skoðunar
að Bandaríkjamenn hafi ekki átt að ráðast inn í landið. Bush flutti
ávarp til þjóðar sinar í vikunni, og reyndi þar enn á ný að telja fólki
trú um réttmæti þess að senda bandaríska hermenn til Íraks til að
steypa Saddam Hussein af stóli. Bush hefur oft á undanförnum
mánuðum tengt hryðjuverkaárásirnar í september 2003 á tvíbura-
turnana í New York og varnarmálaráðuneytið í Washington við inn-
rásina í Írak, og sagt að samband væri þar á milli. Gagnrýnendur
hans hafa hins vegar hvað eftir annað haldið því fram að ekkert
samband hafi verið þarna á milli. Sadam Hussen hafi verið svarinn
óvinur stjórnvalda í Washington, en ekki sé hægt að setja sama-
semmerki á milli hryðjuverkaárásanna í Bandaríkjunum og innrás-
arinnar í Írak. Nú síðast var Bush bent á það í ritstjórnargrein stór-
blaðsins New York Times að hætta að tengja þessa atburði saman,
en forsetinn hefur ekki látið sér segjast. 

Þótt Bush hafi meirihluta í báðum deildum bandaríska þingsins
virðist sem honum hafi enn sem komið er ekki tekist að notfæra sér
þá sterku stöðu sem hann er í. Auk þess að standa vel að vígi í þing-
inu er hann nú á sínu síðara kjörtímabili, og þarf því ekki að haga
gerðum sínum með tilliti til endurkjörs. Þá liggur það fyrir að vara-
forsetinn Dick Cheney stefnir ekki á forsetastól á næsta kjörtíma-
bili, þannig að Bush er mjög frjáls gerða sinna.

Samkvæmt skoðanakönnunum eru aðeins 42% kjósenda í
Bandaríkjunum hlynnt því sem forsetinn er að gera, en til saman-
burðar þá voru um 60% kjósenda hlynnt gjörðum Clintons fyrrum
forseta á sama tíma annars kjörtímabils hans. Íraksstríðið á áreið-
anlega sinn þátt í þessu. Fyrir utan að það kostar gífurlega fjár-
muni, þá hafa hundruð bandarískra hermanna fallið í stríðinu, og
þeir sem eru í hernum eru sagðir orðnir mjög þreyttir á því. Það
reynir mjög á taugarnar hjá þeim hermönnum sem eru í Írak, ekki
síst í ljósi þess að sumir þeirra eru að fara þangað í þriðja skiptið,
og hafa orðið vitni að árásum hryðjuverkamanna sem erfitt er að
varast.

Það stefnir allt í það að stríðið í Írak eigi eftir að standa lengi
yfir enn, nema takist að koma á samningaviðræðum um frið við
uppreisnarmenn. Það getur hins vegar orðið mjög erfitt, því það er
ekki eins og sé við einhvern einn að semja, heldur marga flokka
uppreisnarmanna með mismunandi sjónarmið. ■
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SJÓNARMIÐ
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Íraksstríðið tefur fyrir framgangi ýmissa 
framfaramála í Bandaríkjunum 

Bush á erfitt
uppdráttar

FRÁ DEGI TIL DAGS

Samkvæmt sko›anakönnunum eru a›eins 42% kjósenda í
Bandaríkjunum hlynnt flví sem forsetinn er a› gera, en til sam-
anbur›ar flá voru um 60% kjósenda hlynnt gjör›um Clintons
fyrrum forseta á sama tíma annars kjörtímabils hans.

Ódýrari töskur

Afgreiðslutímar
           verslana!

Office 1 Smáralind 

Virka daga frá 11-19,

laugardaga 11-18,

sunnudaga 13-18

Office 1 Skeifunni 17 

Virka daga frá 9-18,

laugardaga frá 11-16

Office 1 Akureyri 

Office 1 Egilsstöðum

Virka daga frá 11-18,

laugardaga frá 11-14

13.995,-
FERÐATÖSKUSETT
4023008-EGI

Fjórar
SAMAN!

Ón‡tar si›areglur?

Það verður stuð stuð stuð
Vænta má mikillar stuðsamkomu í
kvöld. Nei, ekki í Hljómskálagarðinum
þar sem haldnir verða tónleikar til
stuðnings Live 8 tónleikunum á laugar-
dag. Þetta er annað og meira. Hin ár-
lega grillveisla framsóknar-
manna í norðausturkjördæmi
hefst að Lómatjörn í dag. Ekki
veitir framsóknarmönnum, alls
staðar að af landinu, af smá
stemmningu saman til að lyfta
sér upp eftir skoðanakannan-
irnar sem birst hafa og gefa
ekki mikið fyrir fylgi flokksins.
Enda á að ræða „um það sem
er að gerast í þjóðfélaginu, í
kjördæminu og ekki síst að
treysta vinarböndin.“ 

...og meira stuð
Fyrsta helgin í júlí hefur alltaf verið
mikil ferðahelgi. Varla er hægt að tala
um „ferðahelgina“ lengur þar sem allar
ferðir eru ferðahelgar þetta sumarið.

Það má þó reikna með mikilli
umferð í Þórsmörk eins og
vanalega þessa helgina. Einn
hópur mun þó ekki fara í

Þórsmörk, en það eru verk-
fræðinemar við Háskóla Ís-
lands. Árleg hátíð þeirra á
Skógum verður haldin nú um
helgina og hefur hún ætíð
þótt fréttnæm. Aðallega hafa
fréttirnar þó borist eftir helg-
ina og mest hafa þær fjallað
um slæma umgengni nem-
anna.

... þá var stuðið búið
Hjálmari Árnasyni tekst að lýsa því á
skemmtilegan hátt á heimasíðu sinni
hvernig tilfinning það er að tapa 50 millj-
ónum. DV birti mynd af eiginkonu hans
sem stofnfjárfesti í Sparisjóði Hafnarfjarð-
ar. Því miður fyrir Hjálmar og hans fjöl-
skyldu, ef marka má lýsingu hans, þá er
það nafna eiginkonu hans í Hafnarfirði

sem er stofnfjárfestirinn, ekki þau.
„Þegar þessar línur eru ritaðar
finn ég hvernig 50 milljónirnar

eru að renna mér hægt en
markvisst úr greipum. Undir
niðri finn ég hvernig ríku
fólki líður „einkum ef það
er að tapa peningum,“ seg-
ir Hjálmar með aukinn
skilning með auðmönnum.

svanborg@frettabladid.is
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

Í DAG
UMFJÖLLUN UM EINKA-
MÁL OG SIÐAREGLUR

BIRGIR 
GUÐMUNDSSON

fia› er greinilegur marka›ur
fyrir persónuger›an bar-
barisma á Íslandi eins og
raunveruleikaflættir sjón-
varpsins eru til vitnis um.



OPIÐ 11 - 20
ALLA DAGA

Birt með fyrirvara um texta - og myndabrengl. Vörur geta verið uppseldar.

- Lynghálsi 4
- Skútuvogi 2
- Fiskislóð 3 (Granda)

- Selfoss, Austurveg 69

- Lynghálsi 4
- Skútuvogi 2
- Fiskislóð 3 (Granda)

- Selfoss, Austurveg 69

2495-2495-
KÚLUTJALD - ASPEN

2 manna

Öryggisnet 11900-

9900-9900-
26” REIÐHJÓL - 21 GÍRA

m / brettum og dempurum

svart / silfrað / blátt / rautt

149-149-
GRILLKOL

2  kg.

139-139-
EINNOTAGRILL

Árar 690-

1290-1290-
Uppblásanlegur

2 MANNA BÁTUR

24990-24990-
m / 3 brennurum

LANDMANN GASGRILL

49-49-
FAXE KONDI / NIKOLINE APPELSÍN

pr. stk.

NIKOLINE LEMON / PILSNER 0% ALKÓHÓL

0,33  l

1390-1390-
st. 35 - 46

GÚMMÍSTÍGVÉL

JWS Spilari
- 20 GB harður diskur

- Innbyggt FM útvarp

- Diktafónn

- Háhraða gagnaflutningur
með USB 2.0

- Þyngd aðeins 168 gr.

ÓTR
ÚLE

GT V
ERÐ!

19900-19900-
JWS SPILARI

20 GB - styður MP3,

OGG, WMA og WAV

ÓTR
ÚLE

GT V
ERÐ!

13900-13900-
TRAMPOLÍN

3,6 m. - stálgormar

ÓTR
ÚLE

GT V
ERÐ!

18-18-
NÚÐLUR

3 tegundir

pr. stk.

ÓTR
ÚLE

GT V
ERÐ!

2990-2990-
FERÐAGEISLASPILARI

m / hristiv. og heyrnart.

ÓTR
ÚLE

GT V
ERÐ!

995-995-
samanbrjótanlegur

SÓLSTÓLL

2990-2990-
SJÓNVARP 5,5”

S/H - m / útvarpi

Frábær helgartilboð íFrábær helgartilboð í



Nýlega vakti ég athygli á því í út-
varpsviðtali að landbrot á austur-
og suðurströnd Viðeyjar er gífur-
legt og fer stöðugt vaxandi. Ástæð-
una tel ég vera hafnargerð og dýpk-
un, allt frá Elliðavogi að Laugar-
nestanga. Í framhaldi af þessum
ábendingum mínum ritaði Gestur
Gunnarsson tæknifræðingur grein
í Fréttablaðið þar sem hann segir
meðal annars: „Nú háttar svo til
þarna við Elliðavog að rekin hafa
verið niður stálþil, fyllt upp og
dýpkað, þannig að fjaran sem aldan
sveigði upp í er horfin og sunnan-
aldan því hærri úti á Viðeyjarsundi
en hún var áður. Ströndin mótaðist
af ríkjandi veðurfari og Kríusandur
var í jafnvægi við umhverfið áður
en hafnargerðin hófst. Hvað það er
nákvæmlega sem orsakar landrofið
er nokkuð sem Verkfræðistofa Sig-
urðar Thoroddsen þarf að upplýsa
og gera tillögur til úrbóta.“ 

Undir þessa athugasemd Gests

get ég heilshugar tekið. Hafnar-
mannvirkin hafa sýnilega raskað
jafnvægi á Sundunum. Hið sama
má segja um þá skammsýni að fylla
og eyðileggja Gufunesvoginn. Ald-
an, sem áður dó út á grunnum og
löngum voginum, fær nú mótstöðu
sem hrindir henni til baka á Viðey.
Gestur nefnir einnig dýpkun Sund-
anna sem ástæðu. Áður en farið var
í þessar miklu framkvæmdir, birt-
ist frétt um hvað til stæði og hefðu
skipulagsyfirvöld gefið leyfi sitt til
framkvæmdanna, því ljóst væri að
dýpkunin myndi engin áhrif hafa á
strönd Viðeyjar. Síðan hefur þó
komið í ljós að hin mikla dýpkun er
án efa hluti af ástæðunni. Þetta ætti
ekki að koma á óvart. Sandurinn
hefur þá náttúru að renna undan
hallanum. Hafnarbakkarnir eiga án
efa einnig sinn þátt í þessu máli
eins og Gestur bendir á.

Í áðurnefndu útvarpsviðtali
nefndi ég einnig að skipin, sem
verður að snúa í þrengslum Sund-
anna, bæði við komu og brottför, og
beita við það gífurlegu vélarafli, á
skut- og hliðarskrúfur, eiga trúlega
einnig sinn þátt í landbrotinu. Því
skrúfurnar hræra í botnlaginu eins
og þeytari í hrærivél. 

Fréttablaðið leitaði álits Jóns
Þorvaldssonar á ummælum mínum.
Í blaðinu segir meðal annars: „Rök
Örlygs halda þó ekki vatni að mati

Jóns Þorvaldssonar, forstöðumanns
tæknideildar Faxaflóahafna. Hann
segir þetta hafa verið rannsakað
fyrir nokkrum árum og ekkert hafi
bent til þess að gröftur eða dýpkun
innsiglingarinnar og hafnarinnar
við Sundahöfn hafi valdið landrofi í
Viðey.“ Það sem á sér stað í Viðey
er venjubundinn ágangur sjávar og
ekkert annað. Besti samanburður-
inn er við Engey en þar hefur
einnig orðið töluverð breyting und-
anfarin ár þrátt fyrir að hún sé
fjarri skipahöfnum. Þau rök að um-
ferð stærri skipa raski ströndum
Viðeyjar eiga sér enga stoð.

Jón tekur Engey til samanburð-
ar við Viðey og ég sé ekki betur en
að með því styðji hann einmitt
kenningu mína hvað dýpkun varð-
ar. Ég hvet hann til þess að horfa
einstaka sinnum út um gluggana á
Hafnarskrifstofunum og fylgjast
með sanddæluskipunum þar sem
þau dögum saman eru nánast upp í
harða landi í Engey, dælandi upp
þúsundum tonna af sjávarefni.
Skyldi ekki mega tengja landrofið
þar „undanfarin ár“ við dæluskip-
in? Fróðlegt væri að fá nákvæmar
upplýsingar hjá Jóni um það hve
mörgum þúsundum tonna skipin
hafa dælt upp af botni Engeyjar-
sunds. Hvað „venjubundinn ágang
sjávar“ varðar þá vill svo til að ég
hefi fylgst með ströndum Viðeyjar í

marga áratugi og get fullyrt að sá
ágangur sem nú er að brjóta niður
bakkana á Kríusandi og austan
Þórsness er til þess að gera nýtil-
kominn.

Ábendingar mínar varðandi
þetta mál eru ekki settar fram til
þess að klekkja á einhverjum, held-
ur til þess að þeir sem þessum mál-
um ráða geri nauðsynlegar ráðstaf-
anir til varnar ströndum eyjarinn-
ar. 

Að lokum vil ég beina því til
Sjálfstæðismanna í borgarstjórn
Reykjavíkur hvort þeir hafi hugað
að því hvað landfylling út frá Gufu-
nesi geti haft í för með sér fyrir
strendur Viðeyjar? Ekki aðeins
ströndina gegnt Gufunesi heldur

einnig alla norðurströnd Eyjarinn-
ar. Fram til þessa hefur hafaldan
dáið út á Grandanum innst í
Eiðsvognum og á fjörunum við
Fjósakletta. Er ekki hætt við því,
verði hin fyrirhugaða landfylling
milli Gufuness og Viðeyjar að veru-
leika, að landfyllingin og ramm-
byggileg Sundabrautin sendi haf-
ölduna til baka á austur- og norður-
strönd eyjarinnar, og þær fari að
láta undan ágangi sjávar? Væri
ekki rétt að huga betur að því hvort
landfyllingin eigi rétt á sér og hvort
Sundabrautin ætti ekki að vera á
brú milli Eiðis og Geldinganess svo
að aldan geti áfram dáið drottni sín-
um á Eiðsgrandanum undir brúnni
og á fjörunum við Fjósakletta? ■
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Landey›ingin í Vi›ey og Engey fer vaxandi
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LEIÐRÉTTING
Rangt var farið með stöðu Þor-
bjargar Vigfúsdóttur í stjórn
Orkuveitu Reykjavíkur í frétt
blaðsins á fimmtudaginn. Hún
hefur undanfarin tvö ár átt þar
sæti sem aðalmaður.

UMRÆÐAN
LANDROF Í VIÐEY 

ÖRLYGUR HÁLFDANARSON 
FYRRUM BÓKAÚTGEFANDI

ROFABARÐ Á KRÍUSANDI Göngustígurinn sem lagður var eftir bökkunum fyrir nokkrum
árum er að falla fram af. Það glyttir í jarðvegsdúkinn undir torfunni ef vel er gáð. 
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Svona svona
Í þessum [drauma]heimi borga útgerð-
armenn leyfisgjald til þeirra sem aldrei
hafa stundað útgerð, Blóðbankinn er í
dreifðri eignaraðild, Íslendingar borga
allra þjóða mest í þróunaraðstoð til er-
lendra harðstjóra, áttræðir menn eru
sóttir til saka grunaðir um sextíu ára
gömul ófyrnanleg kynferðisbrot, Banda-
ríkjastjórn fer offari í flestum málum, The
New York Times er marktæk heimild og
Al Gore er forseti. Sá sem vill skemmta
sér ærlega nær sér í Lesbókina, þar sem
póstmódernisti vikunnar sannar á ellefu
síðum að ekkert sé til og einskis virði,
væri það til. 
andriki.is

Lausir endar
Fréttablaðið upplýsir að Jóhannes Páll II
muni á næstunni verða dýrðlingur. Búið
er að fá í gegn reglubreytingu og setja á
stofn nauðsynlegar undirbúningsnefndir.
Það eina sem karlinn á eftir að gera er
að framkvæma 1-2 kraftaverk, t.d. með
því að lækna krabbamein eða gefa
blindum sjón.
Sem sagt: allt það erfiða er búið, núna er
bara að ganga frá nokkrum lausum end-
um.
Stefán Pálsson – kaninka.net/stefan

Loksins einhver sem þorir
Í þjóðhátíðarræðu Halldórs Ásgrímsson-
ar, forsætisráðherra, boðaði hann endur-
skoðun stjórnsýslunnar og skyldi þeirri
endurskoðun hraðað. Eru það afar góð
tíðindi, bæði það að loksins sé kominn í
embætti forsætisráðherra sem þorir að
takast á við þetta löngu tímabæra verk-
efni og eins því að málsmeðferðin skuli
eiga að verða hröð, enda ekki gott fyrir
stjórnsýsluna og starfsfólk hennar að
búa of lengi við þá óvissu sem eðlilega
skapast við slíka endurskoðun. 
Gestur Guðjónsson – timinn.is

Sögulegir staðir
Margir sögulegir staðir leynast í hverju
hverfi og gaman væri að vita hvar þessir
eru og hver saga þeirra er: Búkollulaut
„Enska húsið“, Farsóttarhúsið, Félagstún,
Ráðskonubás, Smjörshúsið, Snússa,
Taglið, Tilraunahúsið, Tíkarklettur, Sól-
vellir, Paradís, Snikkarabær, Tóbakshús-
ið, Trippadalur, Ungmennafélagshúsið,
Veðramót, Vínland, Þvottalaugamýri,
Framfarafélag Reykjavíkur, Grænmetis-
verslun ríkisins, og verslun Silla og Valda.
Sesselja Dagbjört Gunnarsdóttir –
frelsi.is



GOLDEN 
BEAUTY

Sól og sumar með Helena Rubinstein 

Falleg, löng slæða* fylgir þegar keyptar eru Helena
Rubinstein vörur fyrir 5.000 krónur, þar af 2 sólarvörur
eða sjálfbrúnandi vörur. Einnig flott tilbð á sumarlegum
vörum,t.d. Hydra Genious 30 ml rakakremum og
Golden Beauty sólarpúðrum. Auk þeirra eru tilboðs-
öskjur með hreinsimjólk og andlitsvatni með 
20% afslætti.
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SÓLARVÖRN – KREM, 
GEL OG GLOSS

VERNDAÐU HÚÐINA, GEFÐU HENNI
GÓÐA VÖRN Í SÓLINNI

Ársól,
Efstaland 26, Rvk.,
s. 553 1262

Snyrtivöruv. Glæsibæ,
Álfheimar 74, Rvk.,
s. 561 5870

Gullbrá,
Nóatún 17, Rvk.,
s. 562 4217

Hagkaup Kringlunni,
Kringlan 4-12, Rvk.,
s. 568 9300

Hygea Kringlunni,
Kringlan 4-12, Rvk.,
s. 533 4533

Hygea Laugavegi,
Laugavegur 23, Rvk.,
S. 511 4533

Mist
Spöngin 23, Rvk.,
s. 577 1577

Andorra,
Strandgata 32, Hfj.,
s. 555 2615

Bylgjan,
Hamraborg 14a, Kóp.,
s. 564 2011

Debenhams,
Smáralind, Kóp.,
S. 522 8000

GK snyrtistofa,
Kjarnanum, Mos.,
s. 534 3424

Hygea Smáralind,
Smáralind, Kóp.,
s. 554 3960

Bjarg,
Stillholt 14, Akran.,
s. 431 2007

Hilma,
Garðarsbraut 18, Húsav.,
464 1837

Konur & Menn,
Hafnarstræti 9-13, Ísafj.
s 456 0201

Miðbær,
Miðstræti 14, Ves.
s. 481 1505

Myrra,
Austurvegur 4, Selfoss,
s. 482 1774

Jara,
Hafnarstræti 104, Aku.
s. 462 7880
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Módelið keypt burt
Magnús Þorsteinsson, eigandi Avion Group, lýsti
því þegar hann keypti Eimskipafélagið að flugrekst-
ur og skipaflutningar færu vel saman. Hann benti á
danska fyrirtækið AP Möller Mærsk því til staðfest-
ingar, en þetta stóra skipafélag hefði rekið
lággjaldaflugfélag samhliða. Tíðindi gær-
dagsins að Pálmi Haraldsson og Jó-
hannes Kristinsson hefðu keypt flug-
félagið af AP Möller Mærsk kipptu
fyrirmyndinni úr sambandi og mód-
elið ekki lengur fyrir hendi hjá
Mærskmönnum. Hitt er svo ann-
að að módelið getur auðvitað
verið jafn gott eftir sem áður, enda
Magnús og FL Group haft áhuga á að
eignast Eimskipafélagið. Hugsanlegt
er að Eimskipafélagið hafi einungis
millilent hjá Magnúsi, sem er kunnur að
flugáhuga en hefur ekki leikið sér jafn mikið
að bátum að því að kunnugt er.

Stressaðir miðlarar á Ströndum
Það er alltaf forvitnilegt að greina til hvaða mark-
hópa menn eru að reyna að ná í auglýsingum. Eitt
fyrsta merki vaxandi góðæris á Íslandi var þegar
lúxusbílar urðu áberandi á auglýsingaborðum á

heimasíðu Kauphallar Íslands. Allt hold er hey
og þegar efnisgæðin eru í húsi, þá fara

menn gjarnan að huga að gildum and-
ans. Á þessu hafa ferðamálafrömuðir á
Ströndum áttað sig og auglýsa nú
þessa paradís á síðu Kauphallarinnar.
Fyrir utan fagra náttúru er næsta ör-
uggt að menn detta út úr GSM-sam-
bandi víðast hvar og fá frið frá erli
hversdagsins. Þar fyrir utan eru vegirn-
ir þannig að reynir á fjaðrabúnað og
mýkt lúxusbílanna sem menn eru

löngu búnir að fá sér. Strandirnar
eru því málið fyrir stressaða fjár-

festa og miðlara þessa dag-
ana.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.128,01

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 270
Velta: 5.141,2 milljónir

-0,49%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Kögun hefur stofnað eignar-

haldsfélagið Opin Kerfi Group
Holding um rekstur Opinna
Kerfa Group og ætlar að selja
hluta þess til utanaðkomandi fjár-
festa. Eigendur nýja félagsins eru
auk Kögunar, Iða fjárfestingar-
félag, sem er í eigu KEA og
Straums Fjárfestingarbanka.

Steinunn Jónsdóttir sagði sig
úr stjórn Íslandsbanka. Hún seldi
nýlega 4,11 prósenta hlut sinn í
bankanum. Varamaður tekur sæti
hennar í stjórn.

Íslandsbanki gefur út víkjandi
skuldabréf með eiginfjárþætti A
fyrir 3,7 milljarðar króna. Bréfin
hafa engan lokagjalddaga en eru
innkallanleg að hálfu Íslands-
banka að 5 árum liðnum.

26 1. júlí 2005  FÖSTUDAGUR

Peningaskápurinn…

Actavis 40,00 -0,99% ... Atorka 5,80 -
0,85% ... Bakkavör 39,20 – 0,76%... Burðarás 15,00 – 1,96%... FL Group
15,00 -1,32% ... Flaga 4,51 +4,51% ... Íslandsbanki 13,50 +0,00% ... 
KB banki 534 -0,93% ... Kögun 59,90 +0,84% ... Landsbankinn 17,10
+0,00% ... Marel 58,50 +2,09% ... Og fjarskipti 4,04 – 0,49%... Samherji
12,10 +0,00% ... Straumur 12,15 -0,41% ... Össur 79,00 -0,63%

Hampiðjan +5,97%
Flaga +4,51%
Marel +2,09%

Þormóður rammi Sæberg -20,78%
Mosaic Fashions -1,77%
Jarðboranir -1,40%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Íslendingar eignuðust
lággjaldaflugfélagið Maersk
í gær. Félagið rennur inn í
Sterling, sem mun við það
velta um 60 milljörðum
króna og flytja fimm millj-
ónir farþega.

Eigendur Iceland Express og
Sterling, þeir Jóhannes Kristins-
son og Pálmi Haraldsson, hafa
keypt danska lággjaldaflug-
félagið Maersk og hyggjast sam-
eina það Sterling. 

Sameinað félag verður
stærsta lággjaldaflugfélag
Norðurlanda og það fjórða
stærsta í Evrópu. Heildarfjöldi
farþega sameinaðs félags er um
fimm milljónir og tekjurnar
nema um sextíu milljörðum ís-
lenskra króna.

Almar Örn Hilmarsson, for-
stjóri Sterling og Pálmi Haralds-
son annar eigendanna segja
þróun á markaði lággjaldaflug-
félaga vera þá að félögum fækki
og þau verði stærri. Sterling sé
því komið í góða stöðu til að taka
þátt í þeirri þróun. „Sameinað
félag verður mjög sterkt fjár-
hagslega,“ segir Pálmi. Aðspurð-

ur um hvort Sterling hafi verið
óhagkvæm eining segir Pálmi
svo ekki vera. „Sterling stóð vel

fyrir sínu og hvatinn þeirra
megin til sameiningar var meiri
en hjá okkur.“

Almar segir mikinn vöxt á
þessum markaði. „Fólk ferðast
alltaf meira og meira og þegar
verðið er orðið svona lágt þá
aukast ferðalögin.“

Kaupin nú áttu sér ekki lang-
an aðdraganda að sögn Almars.
„Við erum búnir að vinna í þessu
í þrjár til fjórar vikur.“ KB
banki sér um fjármögnun verk-
efnisins, eins og við kaupin á
Sterling.

Kaupin verða endanlega frá-
gengin á næstu tveimur mánuð-
um og í kjölfarið sameinast
félögin undir merkjum Sterling.
Almar stýrir sameinuðu félagi.
Það kom nýjum eigendum Sterl-
ing nokkuð á óvart hversu vel
fyrirtækið var rekið. Almar
segist reikna með því að fleiri
hagræðingartækifæri leynist
hjá Maersk en voru hjá Sterling,
auk hagræðingar sem skapist
vegna sameiningarinnar sjálfr-
ar. „Það skiptir öllu máli í þeirri
hörðu samkeppni sem ríkir á
þessum markaði að nýta fjár-
festingu sem best og gæta ýtr-
ustu hagkvæmni í rekstrinum.

haflidi@frettabladid.is

MJÓR ER MIKILS VÍSIR Eigendur Iceland Express hafa keypt lággjaldaflugfélagið
Maersk. Fáa hefði grunað þegar þeir eignuðust Iceland Express að félag í þeirra eigu ætti
nokkrum mánuðum eftir að flytja fimm milljónir farþega á ári hverju.
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Heimsferðir hafa fest
kaup á tveimur ferða-
skrifstofum af STS
International. Áætluð árs-
velta hins nýja fyrirtækis
er tólf milljarðar króna.

Heimsferðir hafa gengið frá
kaupum á ferðaskrifstofunum
STS Solresor og STS Solia.
Ferðaskrifstofurnar eru systur-
fyrirtæki og voru áður í eigu
STS International, stærsta
ferðaheildsala á Norðurlöndum.

Solresor er með höfuðstöðvar
í Svíþjóð en Solia í Noregi. Áætl-
að er að alls flytji fyrirtækin á
þessu ári um 170 þúsund far-
þega í eigin flugi til áfangastaða
sinna.

Heildarvelta Solresor og
Solia mun á þessu ári verða um
níu milljarðar króna. Þegar
velta Heimsferða er tekin með í
reikninginn er áætluð heildar-
velta hins nýja fyrirtækis um
tólf milljarðar króna og er spáð
methagnaði á þessu ári. 

Andri Már Ingólfsson,
eigandi Heimsferða, mun gegna
starfi stjórnarformanns hjá
fyrirtækinu en framkvæmda-
stjórar Solresor og Solia munu
gegna störfum sínum áfram.
Andri segir kaupin hafa verið
lengi í burðarliðnum: „Við

vorum ekkert að flýta okkur og
skoðuðum marga kosti. STS
Solresor uppfyllti skilyrði okkar
um að vera vel rekið fyrirtæki í
vexti, með góða stjórnendur og
sterka markaðshlutdeild“.

Hann segir Heimsferðir taka
eitt skref í einu: „Þetta er gott
fyrsta skref. Fyrirtækið er
byggt upp með sama hætti og
Heimsferðir og hugsanaháttur-
inn sá sami. Við erum að fást við
það sem við kunnum best“.     - jsk

Heimsfer›ir kaupa
fer›askrifstofur

ANDRI MÁR INGÓLFSSON, EIGANDI
HEIMSFERÐA Heimsferðir hafa fest kaup
á tveimur skandinavískum ferðaskrifstof-
um. Andri segir kaupin hafa verið lengi í
burðarliðnum.
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Fimm milljónir farþega
í sameinuðu félagi

SÍF selur í
keppinauti
SÍF hefur selt allan hlut sinn í
gamla keppinautinum Icelandic
Group, sem áður nefndist SH. Sölu-
hagnaður SÍF af viðskiptunum er
um 430 milljónir króna.

Um fjögurra prósenta hlut var
að ræða sem félagið fékk í sinn
hlut þegar Sjóvík sameinaðist SH í
apríl síðastliðnum. SÍF átti þrettán
prósent í Sjóvík á sínum tíma. - eþa



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 6 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er föstudagur 1. júlí, 
182. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 3.05 13.32 23.57
AKUREYRI 1.58 13.16 24.31

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Snjólaug Benediktsdóttir er í stuttu
fríi hér heima, en hún er búsett í
Boston. Það er þó ýmislegt séríslenskt
sem hún vill helst ekki vera án í út-
landinu.

„Ég tek alltaf með mér grænar ORA-baun-
ir, krydd frá Pottagaldri, íslenskt lamba-
læri og svo kjöt- og grillkrydd sem ég finn
ekki úti,“ segir Snjólaug og skellihlær. 

Þó hún sé búsett í Ameríku, þar sem
hamborgararnir eru hvað mest djúsí, borð-
ar hún aldrei hamborgara. „Nei, hvorki þá
né kleinuhringina sem fólk virðist ótrúlega
fíkið í. Það skiptist greinilega í tvö horn
hversu meðvitað fólk er um mataræðið,
fjölmargir stunda líkamsrækt og borða
hollan mat en gríðarlega margir eru allt of
of feitir og mér finnst það sorglegast með
börnin. Það er mikið borðað af eftirréttum
og tertum í Boston.“  

Snjólaug segir þó ýmislegt sem hún
myndi sakna frá útlandinu. „Það væru þá

þá helst steikurnar sem við fáum á uppá-
haldsveitingastaðnum okkar, Texas. Mér
skilst að Willie Nelson eigi eitthvað í þeirri
keðju, en þar er alltaf mikið stuð, sungið og
dansað við hvert tilefni og steikurnar engu
líkar. Svo fær maður fínan fisk í Boston, að
ógleymdum humri og hörpudiski sem þeir
kalla reyndar sjálfir fátækrafæði.“

Það sem hefur breyst í matargerð Snjó-
laugar í gegnum árin er notkun grænmetis,
en börnin hennar voru aldrei hrifin af því.
„Fyrir utan hvað það var dýrt,“ segir Snjó-
laug, sem nú notar grænmeti í flest mál.
„Ég eldaði líka alltaf fyrir fimm og er bara
nýhætt því þó við séum löngu orðin tvö.
Maður er ekkert nema vaninn.“

Annað sem hún segist myndu sakna sár-
lega er verðlagið. „Ég fæ alltaf áfall í stór-
mörkuðum hér heima, meira að segja í Bónus,
því verðmunurinn er svo gríðarlegur.“ 

Dódó gefur uppskrift að rækjurétti sem
er kallaður Rækjuréttur Dódóar. Upp-
skriftin er á bls. 3

edda@frettabladid.is

Grænar ORA-baunir í Boston
Polarn og Pyret í Kringlunni
hefur hafið útsölu á sínum vör-
um sem eru bæði barnaföt og
kvenfatnaður. Flestar flíkurnar
eru á 25-50% afslætti nema
hvað smáröndótti fatnaðurinn
lækkar um tíu af hundraði.
Meðal þess vinsælasta í Polarn
og Pyret er fatnaður fyrir barns-
hafandi konur, til dæmis ská-
bolir sem nú kosta aðeins
2.700 en voru áður á 3.900. 

Húsgögn og smávara eru á
hásumarútsölunni í Ikea sem
stendur til 24. júlí. Þar eru yfir
1.000 vörutegundir á lækkuðu
verði. Í eldhúsið fást kollar,
stólar og stólsessur, í svefnher-
bergið, boxdýnur, kommóður,
koddaver og lök og í forstofuna

skó- og fatahillur svo nokkuð
sé nefnt. Þá er alls konar
smávara á útsölunni eins og
plaköt, rammar, púðar
og gardínustangir.

Dömufatnaður er
seldur á 40-70% af-
slætti á sumarútsölu
Cosmo sem bæði er
í Smáralind og
Kringlunni. Þar eru
yfirhafnir, pils, jakk-
ar, kjólar, töskur
og skart svo nokk-
uð sé nefnt og er allt á lækk-
uðu verði. Sem verðdæmi má
nefna svartan hnésíðan
bómullarkjól sem er rykktur í
mittið og er nú á 4.790 en
kostaði fyrir lækkun 7.990.

Snjólaug er nýhætt að elda fyrir fimm þó börnin séu löngu farin að heiman.

LIGGUR Í LOFTINU
í tilboðum

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

KRÍLIN
Pabbi er

skrýtinn! Ef ég
er með læti þá
skammar hann
mig og ef ég er

rólegur þá mælir
hann mig!

Litrík sumarútsala hjá Bernharð Laxdal 
BLS. 5

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is

tilbod@frettabladid.is



Gamlir tímar og nýir mætast í
veitingastaðnum Fjalakettin-
um sem tilheyrir Hótel
Reykjavík Centrum í Aðal-
stræti. Á matseðlinum eru
hefðbundnir íslenskir réttir og
íslenskt hráefni er notað á ný-
stárlegan máta í alþjóðlegum
réttum.

Fjalakötturinn er nútímalegur
veitingastaður sem minnir á
gamla tíma. Framhlið staðarins er
nákvæm eftirlíking af framhlið
gamla Fjalakattarins sem stóð í
Aðalstræti 8 og var fyrsta leikhús
landsins. Leiklistin hefur vikið
fyrir matargerðarlistinni er
minningin um húsið er sterk og
við innganginn mætir gestunum
risastór ljósmynd af gamla hús-
inu. Tvær elstu myndir sem tekn-
ar voru af Reykjavík eru á einum
vegg staðarins og á öðrum veggj-
um getur að líta gamlar myndir af
borginni.

„Við vildum hafa staðinn hlý-
legan og halda í söguna en hafa
hann nútímalegan á sama tíma,“
segir Ómar Sigurðsson, hótel-
stjóri Hótel Reykjavík Centrum,
þar sem veitingastaðinn er að
finna. Matseðillinn endurspeglar
vissulega þetta viðhorf þar sem
íslenskt hráefni í nútímalegum
réttum spilar stórt hlutverk. 

„Rík áhersla er lögð á að nota
íslenskt hráefni og við erum við
jafnframt með mikið af þjóðleg-
um réttum eins og plokkfisk, salt-
kjöt og baunir og hangikjöt sem
færðir hafa verið í nýjan búning,“
segir Ómar. Hann segir erlenda
ferðamenn vera forvitna um
þessa rétti og Íslendingar taki
þeim vel. „Hangikjöts-carpaccio
er afar vinsælt hjá okkur, auk
þess sem fiskurinn er mjög vin-
sæll og lambið,“ segir Ómar. 

Í næsta húsi, en þó sama húsi,
er kaffihús hótelsins sem heitir
Uppsalir og þar gefst gestum veit-
ingastaðarins kostur á að blanda
geði við kaffihúsagesti og drekka

þar kaffið eftir matinn, eða sitja í
róleguheitunum við heita kamínu.
Viss götustemning ríkir á hótelinu
og er tilfinningin sú að maður hafi
gengið yfir götuna inn á næsta
stað og Fjalakötturinn sé eitt
húsið í lítilli þyrpingu þar sem
huggulegheit og gömul saga svíf-
ur yfir vötnum.

kristineva@frettabladid.is

Gulrætur
Gulrætur voru fyrst ræktaðar í Afganistan á sjöundu öld og voru þá
gular að innan, en fjólubláar að utan. Það voru Hollendingar sem
þróuðu appelsínugula gulrót.[ ]
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Stá lpottasett  á góðu verði
Brúðhjónal istar  og gjafakort

Kaffihús:
Laugavegi 24 
Smáralind

Verslanir:
Kringlunni
Smáralind
Laugavegi 27
Suðurveri

Galapagos er ein af fegurstu 
náttúruparadísum jarðar. 

Þessar baunir eru mjög 
sjaldgæfar og er þetta í fyrsta 

sinn sem baunir frá Galapagos 
fást á Íslandi.  Það er bannað 

með lögum að koma með 
kemísk efni á eyjuna og er 

kaffið því 100 % lífrænt. 

Kaffiáhugafólk ætti ekki að 
láta þetta kaffi fram hjá sér 

fara. Kaffið er í frábæru 
jafnvægi, með meðal fyllingu 

og einstöku eftirbragði.

Njótið vel ! 

Galapagos 

Nú á frábæru kynningarverði 
í öllum verslunum Te og kaffi

250 gr.  -  kr 795

Kaffi mánaðarins
Júlí - 2005
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Fjalakötturinn mjálmar að nýju

Ómar Sigurðsson, hótelstjóri Hótel Reykja-
vík Centrum, fyrir framan elstu myndina.

Flestir þekkja Montecillo-vínin hennar Maríu Martinez, víngerðarkon-
unnar heimsþekktu. Nú er María komin með nýtt vín sem heitir Solaz
og er framleitt í hjarta Spánar, í Kastillíu-héraði. Vínið er blanda af
þrúgunum cabernet sauvignon og hinni spænsku tempranillo. 

Vínið þykir einkar hagstætt í kaupum, vínrýnir-
inn frægi Robert Parker gefur því 87 í
einkunn, segir það ein bestu kaup á
markaðnum og undir það tekur tíma-
ritið Wine Enthusiast sem gefur því 85
í einkunn. Vínið fékk einstaklega góða
dóma í Morgunblaðinu fyrir eigi alls
löngu og Þorri Hringsson, vínrýnir
Gestgjafans, taldi þetta eitt albesta
kassavínið í úttekt sem hann gerði á
kassavínum sl. sumar.

Osborne Solaz er kjörið með grill-
uðu kjöti, kjúklingi, ostum, pastarétt-
um og vert er að benda á að fá rauðvín
eiga betur við lax. Það er auðdrekkan-
legt með miklum ávexti og kryddtón-
um.

Kynningarverð á sumardögum 

í Vínbúðum 3.390 kr.

SOLAZ: Ein bestu kaupin

FAXE RED: 
Nýr rauður 5% bjór
Til áratuga var hefð fyrir rauðum lager-
bjórum í Danmörku en yfirvöld stöðvuðu
framleiðsluna vegna notkunar aukaefna
sem þóttu skaðleg. Hefðin lá niðri um
nokkurt skeið en engu að síður dreymdi
danska bruggmeistara áfram um að gera
rauðan lagerbjór með heilbrigðum hætti
og loks duttu bruggmeistarar Faxe niður
á réttu formúluna. 

Bjórinn er venjulegur lagerbjór,
bruggaður úr vatni, malti og humlum. Í
hann er bætt lit úr kirsuberjum og jarðar-
berjum til að fá þann rauða lit sem ein-
kennir bjórinn; með öðrum orðum er eng-
um aukaefnum bætt í bjórinn og fólki því
óhætt að drekka heilu baðkerin af miðin-
um þess vegna! Enda Faxe með alveg
hreina stefnu í þeim málum, engin e-efni
eða aukaefni eru í bjórnum. Við þetta
verður bjórinn svolítið ávaxtakenndur og
mjög auðdrukkinn. 

Bjórinn höfðar jafnt til karla og kvenna
og er tilvalin tilbreyting í garðveislur og á
sólpallinn í sumar. 

Verð í Vínbúðum 189 kr. í 500 ml dós.
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EFST: Séð inn í veitingasalinn. 
TIL VINSTRI: Framhlið hússins er nákvæm eftirlíking
af gamla Fjalakettinum sem stóð í Aðalstræti. 
FYRIR OFAN: Matargerðarlist í Fjalakettinum.

HÚSRÁÐ:

KRYDDAÐAR KARTÖFLUR

Köldu kartöflurnar frá gærdegin-
um eru ágætismatur. Afhýðið
þær og skerið í báta eða skífur
en nýjar kartöflur er óþarfi að
flysja. Steikið bátana upp úr
smjöri á pönnu og kryddið með
salti og örlitlu timjan eða dilli.
Snúið kartöflunum þar til þær
hafa fengið lit. Ef notaðar eru
ósoðnar kartöflur þarf að steikja
þær lengur en flýta má fyrir mat-
reiðslunni með því að setja þær
stutta stund í örbylgjuofn.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Nú eru margir á ferð um landið
og sumir hafa með sér stangir til
að dýfa í ár og vötn og fanga fisk.
Víða fæst bleikja einnig í verslun-
um. Hún er öndvegismatur enda
líka alin í vatni úr fjallalækjum
landsins.

Bleikja með beikoni og
spergilkáli
8 stk. silungsflök með roði, um 100
g hvert
3-4 msk. olía til steikingar
salt og pipar

Beinhreinsið silungsflökin ef
þurfa þykir. Steikið í heitri olíu í
2-3 mínútur á hvorri hlið. Krydd-
ið með salti og pipar. Berið fram
með beikoni og spergilkáli í
rjómasósu.

Meðlæti
100 g beikon í strimlum
2 hausar spergilkál 400 g alls
3-4 msk. matarolía
4-5 dl rjómi
salt og pipar

Sjóðið spergilkálið í léttsöltu
vatni í 3-4 mínútur. Látið renna
vel af því og skerið niður. Snögg-
steikið beikonið og bætið spergil-
kálinu út á pönnuna ásamt rjóm-
anum. Sjóðið þar til rjóminn
þykknar og bragðbætið með salti
og pipar eftir smekk. Setjið hluta
af sósunni á disk, leggið annað sil-
ungsflakið ofan á, afganginn af
meðlætinu þar ofan á og síðara
flakið efst.

Gott er að bera fram smáar
soðnar kartöflur með silungnum.

Úr bókinni Ferskt og framandi.

3FÖSTUDAGUR 1. júlí 2005

Kjallaratilboð ámunnar 
byrjar í dag

Þú kaupir 3 þrúgur – borgar fyrir 2

100% hreinn fyrir  þig

SMOOTHIE
ávaxtadrykkur

Arka • Sími 899 2363

Til hnífs og skeiðar
GUÐRÚN JÓHANNSDÓTTIR ELDAR FORRÉTT

viðburður }

Matur á alþjóða-
vísu í Fífunni
SÝNINGIN MATUR 2006 VERÐUR
HALDIN Í ÁTTUNDA SINN UM MÁN-
AÐAMÓTIN MARS OG APRÍL 2006.

Mikið verður lagt í sýninguna Matur
sem haldin verður á vordögum 2006
í Fífunni í Kópavogi. Fyrir utan kynn-
ingarbása fjölmargra aðila verða fjöl-
margar keppnir háðar, svo sem um
matreiðslumeistara ársins, bakara
ársins, Íslandsmeistara blómaskreyta
og kjötiðnaðarmann ársis. Á sýning-
unni verða meðal annars þrjár al-
þjóðlegar keppnir: Matreiðslumeist-
ari Norðurlanda 2006, Nemakeppni í
matreiðslu og framreiðslu 2006 og
Matreiðslumenn án landamæra, sem
er keppni milli heimsálfa. 
Að sýningunni Matur 2006 standa
Kópavogsbær, Matvís, sem er sam-
tök iðnaðarmanna í matvæla- og
veitingagreinum, og IceXpo, sem er
sýningadeild tímaritaútgáfunnar
Fróða. Á síðustu sýningu, sem var
haldin 2004, komu um 30 þúsund
gestir og yfir 300 fyrirtæki kynntu
vörur sínar.
Þegar fyrsta sýningin var haldin árið
1992 var hún í íþróttahúsi
Digranesskóla. Í dag dugar ekkert
minna en eitt stærsta íþróttahús
landsins.

Eins og allar afurðir íslenskrar
náttúru er reyktur lax óviðjafn-
anlega góður. Við eigum að
borða hann oft og mikið og deila
með hvert öðru góðum laxaupp-
skriftum sem nýnæmi er að.
Þessi uppskrift er að vísu langt
því frá ný. Hún er ættuð frá
Rússlandi en, eins og við vitum,
er rússneskur lax ekki nærri
því eins bragðgóður og sá ís-
lenski. Þeim mun betri verða
því okkar Blinis.

PÖNNUKÖKUDEIG:
4 dl hveiti
2 msk. sykur
1 egg
1 tsk. lyftiduft
3 msk. bráðið smjör
3 dl mjólk
salt

ÁLEGG:
400 g reyktur lax
1 rauður laukur (fínt saxaður)
1 lítil dós svartur kavíar
1/2 dós sýrður rjómi
1 harðsoðið egg (fínt saxað)
4- 5 msk. hlynsýróp

Útbúið þykkt pönnukökudeig
og bakið pönnukökur sem eru
um 4 cm í þvermál. Uppskriftin
gefur um 35 kökur. Raðið
pönnukökunum á bakka og
smyrjið þær með hlynsírópi.
Skerið reykta laxinn í þunnar
sneiðar og setjið 1-2 sneiðar á
hverja pönnuköku. Setjið ca 1/4
tsk. af söxuðum lauk og 1/4 tsk.
af söxuðu eggi ofan á laxinn og
ca 1/2 tsk. af sýrðum rjóma þar
ofaná. Setjið að síðustu um 1/4
tsk. af svörtum kavíar ofan á
sýrða rjómann. Blini er glæsi-
legur réttur borin fram á hlað-
borði sumargleðinnar eða sem
forréttur í fínasta matarboði.

Vinsælasta rósavín á Íslandi áratugum saman er kali-
forníska vínið Carlo Rossi. Það kemur frá Livingston-
víngerðarhúsinu og var hér á árum áður þekkt undir
nafninu Chablis Blush. Frakkar voru ekki sáttir við
notkunina á Chablis-nafninu, þar sem það vísar í
ákveðið hérað í Frakklandi og vandræðalegt þótti að
vinsælasta rósavín heims bæri það nafn, sérstaklega
þar sem það er amerískt! 

Á sumardögum í Vínbúðunum lækkar verð á
þessu vinsæla rósavíni og er það eflaust fagn-
aðarefni fyrir fjölmarga aðdáendur þess hér-
lendis. 1,5 lítra kúturinn kunnuglegi með
handfanginu lækkar úr 1.290 kr. í 1.190.

Carlo Rossi California Rosé er ljósbeikt
rósavín „Blush“, hálfsætt með mildan að-
gengilegan ávöxt. Ákaflega gott eitt og sér
sem fordrykkur og hentar vel með t.d. salat-
réttum og asískum mat. Berið ískalt fram sem
sumarvín.

Kynningarverð á sumardögum í Vínbúðum 1,5 l á 1.190 kr.

Pönnukökur með reyktum laxi – blini

CARLO ROSSI ROSÉ: Rósavínið lækkar í verði

Úr fjallalækjum landsins
Steikt eða grilluð bleikja er bæði fljótlagaður og ljúffengur matur.
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Rækjuréttur
Dódóar

250 g rækjur
150 g hörpudiskur
3-4 hvítlauksgeirar
2 grænmetisteningar (eða aðrir
teningar)
1 dl rjómi 
pipar, salt og karrý

Hvítlaukur grófbrytjaður og
steiktur í olíu á pönnu. Tening-
ar leystir upp í sjóðandi vatni
og bætt út í og þá salti og pipar
og slatta af karrý. Hitinn lækk-
aður og rjómanum bætt við. Má
nota sósujafnara til að þykkja.
Að síðustu fara rækjurnar og
hörpudiskurinn á pönnuna og
látið malla örlitla stund. Borið
fram með hrísgrjónum og rist-
uðu brauði.



Kirsuberin í Hagkaupum 
eru hagstæðasta tilboðið þessa vikuna þar sem þessi ljúffengu ber lækka
um 65 prósent, úr 1.899 krónum í 699.[ ]

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

Landsins mesta úrval 
af yfirhöfnum

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Kirkjulundi17, v/Vífilsstaðaveg, 210 Garðabær • S-565-3399 www.signature.is

Borðstofustólar 
úr basti frá 

kr. 5000,-

Borðstofustólar 
úr basti frá 

kr. 5000,-

65%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
SS Bratwurst-grillpylsur/SS hvítlaukspylsur 666 888 666 25
SS Grand orange-helgarsteik 947 1.579 947 40
Móa BBQ-kjúklingalæri/leggir 324 499 324 35
Bautabúrs beikonborgarar 4 stk. 389 598 98 35
Maísstönglar ferskir 2 stk. 79 119 40 35
Kínakál 99 99 99
Rupicon gos 33 cl 29 45 88 35
Pepsi/Pepsi Max dós 0.5 l 49 99 98 50
Cheerios tvöfaldur 1050 g 499 499 475
Doritos Dippas 200 g 149 189 745 20

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Lamba grill framhryggjarsneiðar, kryddað 989 1.598 989 40
Lamba grill kótilettur, kryddað 1.098 1.698 1.098 35
Lamba grill lærisneiðar, kyddað 1.198 1.798 1.198 35
Lamba grill sirlon-sneiðar, kryddað 989 1.298 989 25
Vöffluduft 500 g Katla 299 386 598 25
Big vanillukremkex 500 g 169 229 338 25
Big súkkulaðikremkex 500 g 169 229 338 25
Murray sykurlaust kex Chocolate 155 g 98 221 632 55
Murray sykurlaust kex Cremes 184 g 98 221 533 55
T&K Java Mokka malað 400 g 398 479 995 15
T&K Java Mokka baunir 400 g 398 479 995 15

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Borgarnes svínakótilettur m/b mediterian 857 1.429 857 40
Eldf. kjúkl.læri m/legg í hunangsl. 525 875 525 40
Holta kjúklingalæri í magnpk. 359 599 359 40
Holta kjúlingaleggir í magnpk. 359 599 359 40
Myllu súkkulaðikaka m/karam. og lakkr. 259 356 259 30
Siggi sterki hamborgarar 2 stk. m/brauði 523 761 523 30
Kokkalandsliðs lambalæri m/rósmaríni 1.439 1.799 1.439 20
Kirsuber 699 1.899 699 65
Bláber 169 269 250 g 676 35
Paprika íslensk 369 599 369 40
Vatnsmelónur 89 129 89 30

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Grísarif 499 799 499 40
Ungnauta hamborgarar 90 g 79 139 79 45
Móa Piri Piri- læri/leggir 349 499 349 30
Gourmet pestó grísakótelettur úrb. 1.399 1.998 1.399 30
KEA skyr m/cappuccino m/perum 500 g 175 219 350 20
Pantene sjampó og hárnæring 200 m 299 399 1.495 25
Gevalia kaffi, rautt original 500 g 299 429 598 30
Nóatúns eldhúsrúllur, 4 stk. 199 299 50 35
Myllu fjölkorna samlokubrauð, 770 g, 2 fyrir 1249 498 162 50
Náttúra maískorn 432 g 49 95 114 50

Tilboðin gilda til
3. júlí

Tilboðin gilda til
6. júlí

Tilboðin gilda til
5. júlí

Tilboðin gilda til
5. júlí

Tilboðin gilda til
3. júlí

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Tex Mex-kjúklingavængir 250 499 250 50
Kjúklinga grillleggir m/ jurtakryddi 350 699 350 50
Lambagrillsneiðar m/pesto 1.119 1.399 1.119 20
Hvítlaukspylsur 710 888 710 20
Hunt's BBQ-grískótilettur 1.238 1.548 1.238 20
Ora grillsósur 330 g 249 Nýtt 747
Farm Frites franskar kartöflur 750 g 169 214 219 20
Merrild 103 500 g 339 356 678 5
Maryland kex 150 g 89 127 593 30

Tilboðin gilda til
6. júlí

Bæjarlind

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Hamborgarar m/brauði 4 stk. 298 398 75 25
Nautagrillsteik úr kjötborði 1.998 2.398 1.998 15
Roast beef úr kjötborði 1.398 1.698 1.398 15
FK grill svínakótilettur 998 1.649 998 40
FK jurtakryddað lambalæri 995 1.659 995 40
Grillpylsur 499 599 499 15
Svínahnakki beinlaus úr kjötborði 998 1.198 998 15
Móa leggir magnkaup 419 599 419 30
Móa læri magnkaup 419 599 419 30
Móa vængir magnkaup 419 599 419 30
SS CajP.s lærisneiðar 1.598 1.998 1.598 20
SS CajP.s tvírifjur 1.359 1.698 1.359 20
Fk skinka 899 1.098 899 20
FK hrásalat 320 g 88 148 275 40
FK kartöflusalat 320gr 88 148 275 40
Sóma samlokur 148 186 148 20
Jarðarber í boxi 200 g 129 289 645 55
Vatnsmelónur 109 159 109 30

Tilboðin gilda til
2. júlí

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
SS Helgarsteik Mexíkó 995 1.579 995 35
Gourmet-lambaframpartssneiðar 959 1.598 959 40
Gourmet-lærissneiðar 1.397 1.995 1.397 30
Gourmet-meyrnuð Tornadosteik 2.769 3.994 2.769 30
Gourmet-piparsteik 1.889 2.698 1.889 30
Gourmet Tex Mex-grísakótilettur úrb. 1.199 1.998 1.199 40
Borgarnes grísakótilettur djúpkryddaðar 965 1.609 965 40
Borgarnes lambaprime m.pestó 1.539 2.199 1.539 30
Borgarnes franskar grillpylsur 408 816 408 50
Kjúklingalæri í appelsínulegi 299 499 299 40

Tilboðin gilda til
3. júlí

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Einnota grill 95 199 95 50
Einnota útileguáhöld 25 stk. í pakka 99 Nýtt 4
Myllu fjölkornabrauð 385 g 69 99 179 30
Túnfiskur 250 g 199 459 796 55
Laxabitar beinlausir m/roði 699 799 699 15
Fersk krydduð kjúklingalæri á grillið 359 539 359 35
K.f hrásalat 350 g 95 159 271 40
Thule í gleri 6*33 cl 399 Nýtt 69
K.f kryddaðar lambaframpartssneiðar 699 999 699 30
Frosin jarðarber 750 g 159 299 212 45
Frosin hindber 300 g 129 259 430 50
Ungnauta hamborgarar 10*80g 799 Nýtt 80
Kristall + 500 ml  79 99 158 20

Lífsaugað
Þriðjudagskvöld 22-24



Slár, peysur, vesti, treflar og
húfur eru meðal þess sem
boðið er til kaups fyrir lágt
verð á lagersölu að Auð-
brekku 21 í Kópavogi. Þar
eru saumastofan Tinna og
prjónastofan Janus með
sameiginlega sölu á vél-
prjónuðum ullarvörum sem
þær hafa unnið sjálfar.

Þessi fyrirtæki reka ekki
verslanir en framleiða vörur
í ýmsar tískubúðir í borginni.
Þarna kennir því margra
grasa. Ullarpeysur á full-
orðna kosta frá 1.500 til 4.000
krónur og barnapeysurnar
1.000 til 3.000. Ekki slæmt
fyrir útileguna. Opið er til
klukkan 20 í kvöld. 

5FÖSTUDAGUR 1. júlí 2005

Allt um fasteignir
og heimili
á mánudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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ROPE YOGA

Bæjarhraun 22  / 220 Hafnarfjörður  /  3. hæð til vinstri

Skráning er hafin í síma 555-3536 eða 694-2595
ropeyoga@internet.is • www.ropeyoga.net

stöðin Bæjarhrauni 22

Júlí tilboð 
Ótakmörkuð mæting á aðeins 7.900 kr.

H S K  K r a n a r  B o r g a r n e s i
Sími gsm 8613388.-4371912.
Hýfi Sumarhús-Einingarhús og hvað sem er
Vanur maður vönduð vinna
Krani liebherr 1060 
Lyftigeta 60 tonn.
Helgi.kr@simnet.is

Fluguveiðimenn
geta glaðst
STANGADAGAR ERU NÚ Í ÚTIVIST OG
VEIÐI Í SÍÐUMÚLA 11.

Stangveiðimenn geta gert góð kaup í
versluninni Útivist og veiði því þar
standa yfir stangadagar. Einkum eru
tilboðin sniðin að fluguveiðimönnum
því meðal þess sem er á boðstólum
er flugulínupakki sem seldur er með
40% afslætti. Hann var áður á 82.300
krónur en fæst nú á 49.900 svo þar
munar rúmum þrjátíuþúsundkalli. All-
ar stangir af gerðinni Loop eru með
20% afslætti í Útivist og veiði og
Sage-stangir af eldri gerðum eru
lækkaðar í verði um 30%.

Litaflóran fjölbreytt

Ullarvörur á afsláttarverði í Auðbrekku 21 í dag.

Allar vörur í versluninni
Bernharð Laxdal eru á
30-70% afslætti á
sumarútsölunni.
Kápur, jakkar, frakkar og
sumardragtir eru meðal
þess sem í boði er á útsöl-
unni hjá Bernharð Laxdal að
Laugavegi 63. Gegnumsneitt
lækka vörurnar um 50% en
sumar minna og aðrar meira.

Auk yfirhafnanna eru peys-
ur, gallafatnaður og bolir

hjá Bernharði og er
litaflóran fjölbreytt.

Nýjar léttar kápur
með hettu sem til eru

í beis og dökkbláum
og ljósgrænum lit lækka
úr 16.900 kr. í 11.830 kr.
og vandaðir bolir sem
áður voru á 4.900 kr. eru
nú á 2.450 kr.

Peysur, slár, sokkar og treflar

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Cafe Oliver er veitingastaður,
kaffihús og skemmtistaður á
Laugaveginum. Staðurinn hef-
ur heldur betur slegið í gegn.

„Við opnuðum í lok maí og þetta
hefur gengið ótrúlega vel, eiginlega
betur en við þorðum að vona,“ segir
Gunnar Már Þráinsson, rekstrar-
stjóri Cafe Oliver á Laugaveginum.
Hann segir að alltaf sé nóg að gera
og um helgar sé gjörsamlega troðið
út úr dyrum.

Cafe Oliver er í senn kaffihús,
veitingastaður og skemmtistaður.
„Við erum eiginlega með allan
pakkann. Hér er róleg kaffi-
húsastemning á daginn en á kvöldin
er mikið fjör. Við erum með léttan
mat sem kostar ósköp lítið og svo
geturðu líka komið hingað og fengið

bestu nautasteik sem þú hefur
smakkað,“ segir Gunnar. „Við bjóð-
um meira að segja upp á morgun-
mat á morgnana. Staðurinn er á
tveimur hæðum og neðri hæðin er
reyklaus. Það er því hægt að
skreppa hingað í morgunmat fyrir
vinnu án þess að anga af reykinga-
lykt allan daginn,“ segir Gunnar og
bendir á að fólk sé ánægt með að
geta setið í reyklausu umhverfi. 

„Það er líka frábært að koma
hingað þegar veðrið er gott. Hér á
bak við er frábært útisvæði og þar

getur fólk setið allan daginn og
notið blíðunnar. Við bjóðum meira
að segja upp á sólarvörn fyrir þá
sem það vilja,“ segir Gunnar.

Um helgina verður mikið um að
vera á Cafe Oliver. Tommy White
spilar í kvöld ásamt leynigesti og
annað kvöld mæta plötusnúðarnir
JBK og Daði á svæðið. „Við reynum
að hafa alltaf eitthvað um að vera.
Sammi í Jagúar spilar fönk hér öll
fimmtudagskvöld og á sunnudögum
spilar hljómsveitin Club Member
fyrir gesti.“ ■

Bílastæði
Vissara er að taka með sér nógu mikið klink í stöðumæli
og bílastæðahús þegar farið er í miðbæinn svo enginn
þurfi að hafa áhyggjur á meðan rölt er um miðborgina.[ ]

Laugavegi 66 • 101 Reykjavík • Sími: 552 2040 • mona@internet.is

Útsalan 
er hafin

Holtasmári 1 • Sími 517 8500

Silkitré og silkiblóm

Útsalan
hafin

Útsalan
hafin

Laugavegi 63 (Vitastígsmegin)
Sími 551 2040

Ólafur hefur starfað í Dúni og fiðri frá því hann var fjórtán ára. Hann er ánægður með lífið í miðbænum og segir að umferðin niður
Laugaveginn komi sér vel fyrir þá sem standa í verslunarrekstri.

Fyrsta laugardag hvers mánaðar
hafa kaupmenn í miðbænum
verslanir sínar opnar lengur en
annars tíðkast. Á morgun verður
opið til klukkan 17 í verslunum
miðborgarinnar og víða verða
spennandi tilboð. Sumarútsölurn-
ar eru að fara af stað í mörgum
verslunum og því ætti að vera
hægt að gera góð kaup. 

Oft er mikið um að vera í mið-
bænum um helgar og gaman að
spóka sig um. Veðurspáin er líka
ágæt og þar af leiðandi tilvalið að
rölta um bæinn í blíðunni. ■

Á löngum laugardegi er ávallt margt um
manninn í miðbænum.

Sumarútsölurnar að hefjast
Á morgun er langur laugardagur í miðbænum og verslanir
verða opnar til klukkan 17.

Um helgar er margt um manninn á Cafe Oliver og fjör langt fram eftir nóttu en á daginn
er kaffihúsastemningin við völd.

Arnar Gíslason og Gunnar Már Þráinsson
eru rekstrarstjórar Cafe Oliver. Þeir eru
ánægðir með viðtökurnar sem staðurinn
hefur fengið.
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Fjölskyldufyrirtækið sameinað á ný
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Róleg stemning á daginn og fjör á kvöldin

Dún- og fiðurhreinsunin á
Vatnsstíg og sérverslunin Dún
og fiður á Laugavegi hafa nú
gengið í eina sæng. 

Ólafur Benediktsson á og rekur
Dún og fiður á Laugaveginum
ásamt konu sinni og dóttur. Gömlu
versluninni á Vatnsstígnum hefur
nú verið lokað og verið er að flytja
síðustu tækin upp á Laugaveg enda
hafa verslanirnar tvær nú verið
sameinaðar.

„Foreldrar mínir stofnuðu Dún-
og fiðurhreinsunina árið 1959 og
fyrstu árin var hún til húsa í bílskúr
við Kirkjuteig. Þau byrjuðu fljót-
lega að selja sængur en á þessum
tíma var ekki farið að flytja æðar-
dún úr landi og nóg að gera í sæng-
urgerð. Þar sem sængur voru oft
heimatilbúnar þurfti líka oftar að
hreinsa þær og laga,“ segir Ólafur,
sem byrjaði að vinna við fjölskyldu-
fyrirtækið þegar hann var fjórtán
ára gamall. Hann tók sér frí frá
sængunum í kringum tvítugt og
lærði til rakara en hártíska bítla-
fársins varð þess valdandi að hann

hafði lítið að gera og sneri sér því að
sængunum á ný. Þá var fyrirtækið
flutt niður á Vatnsstíg, þar sem
Dún- og fiðurhreinsunin hefur verið
rekin til dagsins í dag. 

„Árið 2001 seldu mamma og
pabbi okkur systkinunum fyrirtæk-
ið og fljótlega klauf ég mig út úr
rekstrinum og stofnaði mína eigin
verslun hér á Laugaveginum,“ segir
Ólafur, sem er ákaflega ánægður
með sameininguna. Hann er líka
ánægður með sig á Laugaveginum
og segir af og frá að verslun í mið-
bænum sé barn síns tíma.

Úrvalið í Dúni og fiðri er mikið
og verslunin öll hin notalegasta. Þar
má finna rúmteppi, púða, náttföt,
handklæði og sápur, að ógleymdum
sængunum, sem eru í öllum stærð-
um og gerðum. „Við erum með há-
gæðasængur hér og vinnum allt úr
úrvalsefnum. Við tökum líka við
sérpöntunum og veitum alhliða
þjónustu. Fólk áttar sig oft ekki á
því að það þarf að hreinsa sængur
og þvo en við það að vera þveginn á
tveggja til þriggja ára fresti verður
dúnninn eins og nýr,“ segir Ólafur
og bætir því að verðið sé einnig
gott. „Þessi búð hefur stundum
verið kölluð dýra búðin. Það er hins
vegar mikill misskilningur því hér
eru vörurnar ekkert dýrari en víða
annars staðar.“ ■

Dúnsokkar sem koma sér vel fyrir kalda
fætur.



[ 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

Renault Megane Scenic, skrd.12/1999
e:109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr Tilboð 690.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Renault Kangoo, skrd.06/1999,
e:70.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 660.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Subaru Legacy GX station,
skrd.03/2000, e:95.000 km, 2500cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 1.430.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

Citroen C3, skrd.10/2003, e:31.000 km,
1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.260.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Subaru Forester, skrd. 10/1997,
e:190.000 km. 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 680.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

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

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

Suzuki Sidekick Sport, skrd.01/1996,
e:173.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 560.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Daihatsu Cuore, skrd. 07/1999,
e:58.000 km. 1000cc, beinskiptur, Ásett
verð 420.000,- kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000.

VW Passat station 4Motion,
skrd.08/2000, e:120.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.170.000 kr. Til-
boð 990.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Renault Megane Scenic, skrd.08/1998,
e:144.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 660.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Renault Megane II, skrd.06/2004,
e:10.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.690.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Explorer Eddie Bauer,
skrd.05/1991, e:153.000 km, 4000cc,
sjálfskiptur, Ásett verð 450.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

BMW X5, skrd. 12/2003, e:29.000 km.
4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 6.590.000 kr
100% lán mögulegt, meðalgreiðsla í 7
ár 99.968 kr S:515-7000

Galloper, skrd.10/1998, e:180.000 km,
2500cc, diesel, beinskiptur. Ásett verð
930.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

Opel Vectra, skrd.11/1998 e:104.000
Km , 2000 cc , sjálfskiptur. Ásett verð
880.000 Kr Tilboð 690.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Ford transit 330L, skrd.03/2002
e:62.000 Km , 2400 cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.890.000 Kr 100% lán
mögulegt. S:515-7000

Ford F-250 diesel, skr.08/2003 e:
34.000 Km , 6000 cc, Sjálfskiptur. Ásett
verð 3.690.000 Kr 100 % lán mögulegt
S:515-7000

Renault Megane Scenic, skrd.02/1999,
e:111.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 850.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Volvo S80 2,4, skrd.03/1999, e:59.000
km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.750.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Explorer Executive, skrd.08/2001,
e:104.000 km, 4000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.400.000 kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

Peugeot 406 station, skrd.10/2001,
e:68.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.460.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

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

Subaru Legacy GL, skrd.04/1999,
e:82.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 850.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Renault Master Minibus, skrd.09/2002,
e:66.000 km, 2500cc, diesel, beinskipt-
ur, 18 Manna. Ásett verð 2.590.000 kr.
100% lán mögulegt S:515-7000

Volvo XC90, skrd.06/2004, e:22.000
km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.570.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

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

Honda Civic LSi, skrd.06/1997,
e:149.000 km, 1500cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 690.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Renault Kangoo. skrd. 04/1999,
e:84.000 km, beinskiptur. Ásett verð
640.000 kr 100% lán mögulegt S:515-
7000

Vw Vento, skrd. 09/1996, e:131,000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr Tilboð 490.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.01/2003
e:33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.150.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Kia Sportage, skrd.05/1995, e:159.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
450.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-
7000

Ford Escort station, skrd.07/1998,
e:117.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 420.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Volvo 744, skrd.06/1987, 2316cc,
e:265.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
250.000 kr. Tilboð 150.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Opel Vectra station, skrd.07/1998,
e:114.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 770.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Focus High Series, skrd.10/2000,
e:100.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 910.000 kr 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Volvo V70 XC “CrossCountry”,
skrd.05/2004, e:23.000 km, 2521cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 4.590.000 kr Til-
boð 4.390.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Isuzu Trooper, skrd.01/2001, e:113.000
km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.490.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

VW Passat Turbo, skrd.08/1999,
e:127.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.090.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

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

MMC L200, skrd.01/2003, e:33.000
km, 2351cc, beinskiptur. Ásett verð
2.350.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.08/2000,
e:126.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.150.000 kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

Citroen C5 Elegance, skrd. 09/2003,
e:29.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.990.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

VW Golf Comfortline station, skrd.
04/2000, e:125.000 km, 1600cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 930.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

Ford F-250 CrewCab, skrd. 03/2004,
e:41.000 km, 6000cc, diesel, sjálfskipt-
ur. Ásett verð 4.250.000 kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, e:23.000 km, 2900cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 6.240.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

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

MMC Lancer 4x4, skrd.05/1999,
e:123.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 780.000 kr.100% lán mögu-
legt S:515-7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 



8
SMÁAUGLÝSINGAR

VW CARAVELLE DISEL TDI 9 manna ,
toppeintak , álfelgur , aukadekk á felg-
um , topplúga litað gler og margt fleira
v. 1150 þús skipti möguleg. uppls 699-
5801 / 699-6661

FORD E350 CLUB WAGON 7,3L DISEL
skr. 6/ 98 , Sjálfskiptur ek: 150 þús km
, 11 Manna, v: 1650 þús , skipti mögu-
leg á dýrari eða ódýrari uppls 699-5801

FORD E250 ECONOLINE 5,4 BENSÍN
SKR. 3/2000 , sjálfskiptur Gullfallegur
bill í mjög góðu standi 100% lán mögu-
legt v: 1490 þús tilboð 1090 þús stgr
skipti möguleg uppls 699-6661 / 699-
5801.

Kaupvild ehf
Hyrjarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 699 5801

Mercedes Benz C280 3.2 ‘98 Stw, ek
165.Þ,ssk, 17” álfelgur, Xenon aðalljós,
rafstýrð sæti og fl. Ásett verð: 1890 Þús.
S:699-2649.

Master ehf
Glæsibær Álfheimar 74, 104

Reykjavík
Sími: 5402200

www.masterbill.is

Nissan patrol se+ 4/98 ek 155þ.km
38”breyttur ný dekk og nýyfirfarinn og
nýskoðaður 06 v. 2.850 ath skipti

Caravelair 490 legnd 5m breidd 2,15m
heitt og kalt vatn,sturta,ísskápur,6
manna,kojur 12 og 220 volt v.1990þ
getum útvegað lán til allt að 10 ára

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

LOTUS ELISE 111S árg 2004 km 13þ 5g
sá eini á landinu verð 5.490þ ath skipti

DODGE CARAVAN SXT 3300 árg 2003
km 45þ ssk 7 manna verð 2.500 Tilboð
2.190 ákv 1.690þ ath skipti.

SUBARU LEGACY STW 2.0 árg 2/2003
km 48þ ssk verð 1.950þ ákv lán 1.700

TOYOTA LANDCR 90 DISEL VX (33’’)
nýsk 6/2000 km 133þ ssk álfe og fl
verð 2.690. ath

VIKING 1706 FELLIHÝSI 9F ÁRG 2000
M/ÍSKÁP ER Á STAÐNUM NÚNA SEM
NÝTT VERÐ 550Þ

Nýja bílahöllin
Við Breiðhöfða, 112 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Nýr ‘05 Chrysler Town & Country
Limited. 7 manna, Leðurinnrétting, raf-
knúnar hurðir, Sæti fellanleg niður í
gólf, bakkskynjari ofl. Til sýnis á staðn-
um.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-
landi og USA. www.bilasol-

ur.is/magnusson

M.BENZ E 200 K Classic (W211). 2005
módel 25.06.2004 - Ek 29 þ.km - ABS
hemlar - 18” Álfelgur - ESP stöðugleika-
kerfi CD - Glertopplúga - Hiti í sætum -
Hraðastillir - Rafdrifin sæti- - Þjónustu-
bók - og fl. Verð 4.290.000 Ágúst 862-
2000 E-mail magnusson@internet.is ,
www.bilasolur.is/magnusson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Renault megane 07/98. Ek 107þ. Ssk.
Ný tímareim, nýjar bremsur. Sk ‘06.
Uppl í S 897-7406. ATH skipti á dýrari.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Honda Accord Lsi 2.0, árgerð 1996, ek.
122 þ. km, blár, álfelgur, topplúga o.fl.
Ásett 670.000. Tilboð 540.000. Ert þú
með tilbreytingu í huga? Komdu þá til
okkar, mikið af bílum á staðnum í öll-
um litum... svaka gaman!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

BMW M5 11/’99 ek. 89 þ. km. Mjög
gott eintak. Verð 4.490 þús. Ath skipti.
Uppl. í síma 856 7334.

Til Sölu Nissan Sunny ‘95 ek. 212 þús.,
verð 250 þús. Uppl. í síma 845 2985.

Til sölu Lexus ES200 ssk., 17” felgur,
filmur. V. 1790 þús. Uppl. í s. 820 3243
& 462 7417.

Dodge Ram sport 1500 árg.’00 Ssk, 4x4,
ek. 155 þús. V. 1.950 þús. Uppl. í s. 696
3867.

Óska eftir að kaupa notaðan með vel
farinn tjaldvagn með fortjaldi, á verðbil-
inu 200-250 þús. Uppl. í s. 896 0500.

GolF Highline ‘99 17” álf. CD, þjófavörn.
Ek 99 þús., ssk. V. 890 þús. Lán 500
þús. Skoða skipti á Crossara 250 fjór-
gengis. S. 662 3499.

Lexus IS200 árg. ‘03 ek. 20 þús. Uppl. í
s. 898 6908.

Thunderbird SC 1990 til sölu þarfnast
lagfæringar. Verð tilboð. Uppl. 899
2428.

Til sölu Colt GTI nýsk., talsvert endurn.,
140 hö. Fæst ódýrt. S. 865 5241.

Nissan Vanette 2,3, dísel, árg. ‘97. Í topp
standi, allur nýyfirfarinn. Nótur fylgja.
Verð 490 þús. S. 696 9774.

Til sölu Chrysler Laser XE 2,2 turbo
árg.’86. Vél biluð. Digital mælaborð,
rafm. í öllu. Selt til uppgerðar eða í vara-
hluti. V. 37.500 kr. Uppl. í s. 566 8773 &
863 5372.

Mazda 323 4x4 ST. Nýsk. V. 139 þús.
Uppl. í s. 659 3242.

Nissan Sunny ‘95 ek 200þús beinsk sk
‘06 er í mjög góðu lagi selst á 165þús
stgr.uppl 8461065.

Renault 19 árg. ‘91, ekinn 139.000. ‘06
skoðun, ný yfirfarinn, aukadekk, góður
bíll, gott verð. Uppl. Höfðabílar s. 577
4747.

Daihatsu Charade árg. ‘93. Ek. 83 þ.km.
ssk. 5d. sk. ‘06. V.220 þ.kr. Uppl. í s. 893
2709.

Daihatsu Feroza ‘92 ekinn 138 þús.
Einnig Toyota Touring ‘91 ekinn 248
þús. Uppl. í síma 863 3243.

VW Golf ‘95 1400 ek. 150 þ. þarfnast
smá viðg. en að öðru leiti góður bíll. Til-
boð óskast. S. 663 9122 e. kl. 16.

Mazda 323F ‘94, ek. 168 þ., nýsk, bæði
sumar+v.dekk á álfelg. V. 160 þ. S. 662
2996 e. kl. 2.

Til sölu MMC Lancer 1800 4x4, vel far-
inn. Tilboð óskast í síma 893 8286.

Volvo 460 GLE árg. ‘94. Skoðaður ‘06, í
góðu standi, selst ódýrt. s. 663 4094.

Til sölu MMC Colt GLXI 1600, 10/’93,
ek. 155 þús. Mikið endurnýjaður, nýsk.
Verð 220 þús. Uppl. í s. 896 6171.

Til sölu Daihatsu Charade árg. ‘91,
þarfnast lagfæringar. Verð 80 þús.
Einnig til sölu leðurjakki á sama stað.
Verð 10 þús. Uppl. í s. 848 8360.

Cherokee ‘88 til sölu þarfnast smá lag-
færingar. Selst á 60 þús. Uppl. í síma
899 7473.

Til sölu VW Golf ‘92, sjálfskiptur, ekinn
156 þús. Skoðaður ‘06, þarfnast smá
lagfæringar. Tilboð óskast. Sími 863
3912.

Ódýrir góðir. Golf ‘95, 4ra dyra beinsk.
verð 165 þ. st.gr. Kia Pride. árg.’00 verð
185 þús. stgr. Get tekið ódýrann uppí
sem má vera bilaður. S. 896 6744.

Daihatsu Charade 4ra dyra árg. ‘93 ek-
inn 190 þús. Sk. ‘06. Verð 140 þús.
Uppl. í síma 847 0408.

Subaru Impreza 1,6. 4x4 árg. ‘97, ek.
173 þús. skoðaður, ný tímareim, nýjar
bremsur. Listaverð 360 þús. Uppl. í
síma 869 0526.

Toyota Corolla 1300 árg. ‘98 ekin 156
þús. Ný tímareim. Tilboð óskast. Uppl. í
síma 821 9899.

Daihatsu Charade, árg. ‘96, ssk., ek. 110
þús. Cd, góður bíll. V. 330 þús. Get tek-
ið ódýrann uppí sem má þarfnast við-
geraðr. S. 896 6744.

VW Golf Joker ‘98 1400, 3ja dyra, cd,
fjarstýrðar læsingar, vetrardekk á felg-
um. Sk. ‘06. Ásett verð 520 þús. Fæst á
350 þús. stgr. Engin skipti. S. 863 2223.

Sparigrís. Daewoo Matis ‘00, ek. 38
þús. Sértilb. 400 þús. kr. Bílalán getur
fylgt 200 þús. afb. 15 þús. S. 824 2020.

Hef til sölu Skoda Felicia árgerð 1999,
ekinn 80.000 km., ný skoðaður, er í
góðu standi. Uppl. gefur Heiðar í sím-
um 555 1658 og 892 6853.

Opel Astra 1.6, ‘99, ek. 70 þ. km.
Sjálfsk./þjónustubók/vetrardekk. Verð
750 þús. Tilboð 600 þús. stgr. Góður
bíll.

Mjög vel með farinn VW Passat com-
fortline, árg.’98. Beinskiptur og ljós að
innan. Ekinn 65 þús km. Smurbók frá
upphafi og reyklaus. 800 þús. stað-
greitt. Uppl. í s. 892 3999.

Rav 4 ‘96, beinsk., ný dekk, krókur. Verð
590.000 þ. Til sýnis í Toyota Kóp. S. 691
0007.

Peugeot 206 XR Tresence árg. 2000
Toppeintak. Álfelgur, vindskeið, 6 d. CD
magasín, vetrardekk á felgum. Ath. Ek-
inn 65 þús. Verð 650 þús. Uppl. í síma
694 3828.

Opel Safira ‘02 nýskoðaður, 1 eigandi,
ekinn 46 þús. Verð 1450 þús. Uppl.
Magnús í s. 894 6221.

Skoda Octavia Elegance station, árg.
‘02, ssk, 2000cc. Ekinn 56 þús. km.
Álfelgur, sumar og vetrardekk. Ólífu-
grænn. Reyklaus og vel meðfarin bíll
(einn eigandi). Verð 1.450 þús. Bein
sala. Uppl. síma 820 6554 og 820
2506.

Toppeintak af Mercedes Benz 300ce-24
árg. ‘91, 2 ára ábyrgð á skiptingu frá
Ræsi. Leður, abs. loftkæling, 17” amg,
forhitari á miðstöð, 90% læstur að aft-
an. S. 866 8049.

Tilboð 1.650 þús.
Til sölu Dodge Ram 1500 Sport V8 árg.
‘99 5,9 4x4, 4ra dyra, leður. ekinn 95
þús. m. Uppl. í síma 899 4275.

M. Benz 180C station ‘98. Ek. 210 þús.
Sjálfssk., bensín, rafm. í rúðum, hiti í
sætum. Verð 1050 þús. Skoða Skipti.
Uppl. í s. 660 4545.

Gylltur Golf árg. ‘03 ekinn 65 þús. 5
dyra 100% lán. Uppl. í síma 897 7559
e. kl. 18.

Óska eftir ódýrum bíl á 0-70 þús. Sími
661 3548.

Audi A4. 1800. Árg. 1995-2000. Beinsk.
Ek. að 150.000 km. Hannes. S. 861
9095.

Til sölu glæsilegur M.M.C Pajero Sport
President. Skr.d.09.2000. Ek. aðeins 61
þús. Bensín, ssk, leður, lúga, dr.kúla,
filmur í rúðum. Gullfallegur bíll. Sjón er
sögu ríkari. Uppl. í s. 693 1597.

Jeppar

Bílar óskast

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

TIL SÖLU
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Cherokee ‘89. 4L. ekinn 178 þús., skoð-
aður ‘06, sumar og vetrardekk. Verð
120. þús S. 693 6314.

Til sölu Musso Grand Lux TD ‘99. Ek.
120 þús. Topplúga, 33” nýleg dekk.
Dráttark. Verð 1.750 þús. Skoða skipti.
Uppl. í s. 660 4545.

Hyundai Terracan CRDI 35” ek. 27 Weld
raicing álfelgur, leður, viðarinnrétting,
glertopplúga,o.fl.o.fl. Verð 3.950 þús.
Ath sk, ód.Stórglæsilegur jeppi. Uppl. í
síma 896 6966. Sjá fleiri myndir á
trader.is.

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

Benz Vario 21 sæta árg. ‘98. Skipti
möguleg á 40-50 sæta bíl.

Húsbíll til sölu Bens 309 D ‘87. Gott ein-
tak. Verð 1.500 þ. Uppl. í síma 898
3533.

VW Karmann Húsbíll 1991, 2,4 TURBO
D. Ekinn 199 þús. Útlit og ástand MJÖG
gott, afturdrifinn. Verð 1870 þús. S. 897
6204.

Gullfallegur og vel með farinn húsbíll,
4x4, með reimo innréttingu, til sölu.
Uppl. í s. 897 3802 & 421 2638 e.kl. 17.

Fiat Rimor 1,9 TD, árg ‘00, ek. 73 þ.
m/öllu, gervihnattasjónv., Markisa for-
tjald, ísská, WC, sturta, miðstöð, svefnp.
f/6, toppbox, cd, bakkmyndavél, vetrar-
einangrun, nýtt í bremsum og legum,
nýskoðaður. Verð 3,4 m. Uppl. í s. 699
5959.

Til sölu Ford E 150, árg. ‘96, ekinn 93
þús. mílur. Hvítur og grár, fallegur og vel
með farinn bíll. Uppl. í s. 892 2880.

Yamaha XT-660 árg. 2005. Mjög lítið
notað. Frábært hjól! Verð aðeins
750.000 kr. Uppl. í s. 693 3015.

Til Sölu Kawasaki Vulcan 1600 classic
2005 og Yamaha Vstar 650 classic
2005. S. 463 1188 eftir kl. 17.

Honda CR 250 árgerð ‘96. Verð 250
þús. Uppl. í s. 662 3499.

Kawasaki KX 250 ‘99, nýr stimpill og
nýupptekinn dempari. Verð 280 þús.
Uppl. í s. 896 6171.

Vel með farið KTM 525exc 2004 til sölu.
S. 860 0528.

2 bjartsýnir menn með 2 litlar eiginkon-
ur í för óska eftir að leigja 2 fjórhjól yfir
helgina. (Sportsman eða álíka). Visa-
trygging. Uppl. í síma 868 6076.

Hjólhýsi af stærri gerðinni til sölu. Uppl.
í síma 891 8853 & 897 0214, Hjólhýsa-
salan ehf.

Til sölu Palomino Filly árg. ‘00. Mjög vel
með farið. 2 gaskútar, nýtt fortjald. Sjón
er sögu ríkari. Verð 900 þús. S. 893
9074.

Fellihýsi til sölu Coleman Taos árg.’00.
Uppl. í s. 860 6275 & 860 6378.

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

Til sölu Electrolux Dometic ísskápur,
hentar í flestar gerðir fellihýsa. Ónotað-
ur. Uppl. í síma 893 7880.

Til sölu Coleman Mesa 12 fet árg. ‘03
Tilboð óskast. Uppl. í síma 898 8343.

Til sölu Coleman Cheyenne fellihýsi árg.
2004, 10 ft. með kistu. Sólarrafhlaða,
útvarp, cd., og fl. aukahlutir. Vel með
farið og tilbúið í ferðalagið. Uppl. í síma
899 3717.

Coleman Taos árg. ‘96, vel með farið,
lítið notað til sölu. Verð 490 þús. Uppl.
í s. 891 9388.

Coleman/Fleetwood Cheyenne 2004
m. Ísskápi og skyggni. Alveg ónotaður.
Uppl. 822 9924.

Til sölu Cheyanne árg. 2001, eitt með
öllu t.d. fortjald, sólarrafhlaða, heitt og
kalt vatn, ísskápur o.fl. Sérstaklega vel
með farið. Uppl. í s. 839 7955 og 862
6501.

Til sölu mjög gott Rockwood Freedom
8 ft. ‘99. Íssk., fortjald, nýr geymir. 500
þús st.gr. S. 861 8804.

Til sölu fortjald frá Seglagerðinni Ægir
fyrir öll 10 feta fellihýsi. Uppl. í síma 699
3045.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi. KE
Málmsmíði, Hamarshöfða 5. S. 587
0626 & 696 3522.

Til sölu tjaldvagn á 70 þús. Einnig bút-
sög lítið notuð á 25 þús. Uppl. í s. 896
4002.

Gamall vel með farinn Combi Camp
tjaldvagn til sölu. Uppl. í s. 862 3957.

Til sölu Camplett tjalvagn, Concord
með Royal fortjaldi. Uppl. í s. 892 3207.

Tjaldvagn til sölu, Montana árg. ‘98. Er á
fjöðrum. Verð kr. 230 þús. Upplýsingar í
síma 695 1612 Baldvin.

Til sölu Combi Camp árg.’85 með ný-
legu fortjaldi. Gott eintak. Uppl. í s. 863
6316.

Mikið úrval af minni bensín og disel raf-
stöðvum á lager. Sérpantanir á stærri
stöðvum sniðnar að óskum kaupenda.
Upplýsingar hjá sölufulltrúum Merkúr
hf. 824-6063 og 824-6061.

Gerni 400GTA 200 bör, 930l/klst. Að-
eins kr. 99.900 án vsk. kr. 124.376 m.
vsk. Jötunn Vélar ehf. Austurvegur 69
Selfoss s. 480 0400. www.jotunn.is

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

Bobcat 322 árg. 2003, notuð 1.240 klst.
Vél í toppstandi. Verð 1.550 þús. +vsk.
Lán á 1.300 þús. getur fylgt. Uppl. í
síma 555 2271 e. kl. 19.

Skotbómulyftari til leigu, 13 metra lyfti-
hæð. Upplýsingar í síma 824 0676.

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

Þessi fallegi og mikið breytti Shetland
bátur er til sölu. Nánari uppl. 659 0752.

15 feta sportbátur (SKUTLA) á vagni, 60
hö. mótor. Uppl. s. 893 4043 eftir kl. 17.

Til sölu hlutur í Jeanneu 29 feta, 20 hp
Yanmar mótór. Ný segl. Ný felliskrúfa.
Ígóðu standi. 1/10 hluti 370 þús. Uppl.
í s. 693 4488 eða 461 3331.

Nú er rétti tíminn til að læra flug! Skoð-
aðu www.geirfugl.is - Sími 511 5511.

Chipsaway frábærar rispuviðgerðir.
Sparar tíma og peninga. Varanlegt. lög-
um einnig ryðbletti. S. 557 7200, Hjól-
ko, Smiðjuvegur 26.

Vantar þig dælu á tankinn eða tunn-
una! Eigum 220 volta dælu sett á ótrú-
legu verði. Hafið samband í síma 555
6006.

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

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

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

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

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertu að fá gesti frá útlöndum? Smáir og
stórir bílar við allra hæfi. Afgreiðsla um
allt land. Upplýsingar og bókun á
www.hertz.is eða í síma 5050600.

Er hópurinn að fara saman á ættarmót
eða bara í dagsferð? Stórir bílar, allt að
15 manna Ford Econoline til leigu. Upp-
lýsingar og bókun á www.hertz.is eða í
síma 5050600.

Bíll í útlöndum. Frábær tilboð á bíla-
leigubílum. Ford Mustang á Florida frá
9.300 kr. vikan á mann m.v. 2 í bíl. Fiat
Punto á Spáni frá 6.250 kr. vikan á
mann m.v. 2 í bíl. Opel Corsa í Dan-
mörku frá 10.500 kr vikan. á mann. m.v.
2 í bíl. Renault Clio í Frakklandi frá
9.400 kr. vikan á mann m.v. 2 í bíl. Fiat
Punto á Ítalíu frá 8.700 kr. vikan á mann
m.v. 2 í bíl. Mismunandi skilmálar gilda
eftir löndum. Vildarpunktar við hverja
bókun. Sjá einnig www.hertz.is Bókið á
hertzerlendis@hertz.is eða í síma
5050600.

Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opnum í
dag nýja vefverslun www.Loi.is Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilm-
ur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Eigum tilbúna stiga, hringstiga og hand-
riðaefni á lager. Fura, Beyki og Eik.
Handlistar,plast, ryðfrítt, festingar og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26 Kópavogi.

1000.-kr. Tilboð!
Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-21 alla
daga, einnig er opið í hádeginu á föstu-
dögum. Pizza 67 Austurveri, Háaleitis-
braut 68. S. 800 6767.

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

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

Til sölu

Bílaleiga

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós, kúp-
lingar, stýrishlutir, bremsuhlutir, hand-

bremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir
og hosur ljóskastarar, tímareimar,

viftureimar, spirnur, spindilkúlur. Og
allir varahlutir fyrir Toyota. Eingöngu

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

Sími 567 6020. Bíldshöfði 18

Varahlutir

Bílaþjónusta

Flug

Bátar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Hópferðabílar

Sendibílar
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Mini Golf
Minigolf brautir til sölu 9 holu völlur.
Upplagt fyrir félagasamtök og einstak-
linga. Hagstætt verð. Uppl. í s. 847 7995
& 699 2698.

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

Álfabikarinn í sumarfríið. Móðurást
Hamraborg 7, s. 564 1451. Sendum um
allt land.

Húsgögn til sölu
Glerskápur sjónvarpskápur, stór skápur,
sófaborð og stórt borðstofuborð úr
Miru. Hornsófi frá Exó. Uppl. í s. 567
4449 & 699 5445.

Til sölu miði á tónleika Foo Fighters.
Verð 3000 kr. Uppl. í s. 868 9795, Íris

Eldhúsinnrétting til sölu, einnig eldavél
Simens, uppþvottavél Blomberg, stór
fataskápur, skjalaskápur og stóll. Uppl. í
s. 895 6999 & 552 6993.

Til sölu nokkrar notaðar þvottavélar.
Tökum bilaðar uppí. Sími 847 5545.

Ísskápur 170 cm tvískiptur á 10 þ., 140
cm á 10 þ. 120 cm og 85 cm á 8 þ.
Frystiskápur á 10 þ. Eldavél á 5 þ. Hjóla-
bretti á 3 þ. Einnig varahlutir í ýmsa bíla
og mikið af dekkjum á felgum á 1 þ.stk.
S. 896 8568.

Amerísk þvottavél
Vil kaupa Ameríska þvottavél 9kg. Má
þarfnast lagfæringar. Uppl. í síma 847
5545.

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

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

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

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894.

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

Pallaefni. Eigum fyrirliggjandi Mass-
aranduba pallaefni 25 x 145mm. Endist
í áratugi. Efnissalan ehf. S. 554 5400.

Gámahótel. Til sölu er 24 herbergja
hótel úr gámum. Hvert herbergi er 6x3
m. með baðherbergi og smáeldhúsi.
Upplýsingar í síma 824 2050.

Til sölu lítið notað, 150 fm af Doka-
mótaplötum. Einnig 120 stk. 2x4 uppi-
stöðum 4,2 m. Uppl. í s. 899 5386.

Sjálfreisandi byggingakrani, Liebherr
28K til sölu. 30 m. bóma, 22 m. undir
krók. Kraninn er sem nýr í alla staði.
Upplýsingar í síma 824 0676.

Til sölu mótataimbur notað einu sinni.
Stærðir 2”x4” ca 400 l.m. Stærðir 1”x6”
ca 900 l.m. Uppl. í s. 663 5673 & 554
1151.

Til sölu dokaplötur notaðar ca. 290
metrar og einnig 2x4 stoðir ca. 760 m.
Ýmsar lengdir. Uppl. í s. 690 8422.

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

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

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

Tilboð óskast í 3 glæsilega hestvagna
ásamt rekstri, einnig hestaleiga. Uppl. í
síma 897 6319.

www.sjostong.is skemmtiferðir. Sími
898 3300.

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

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

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

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

Garð og meindýraeyðing. Eyði könguló-
um á húsum geitungabúum. Úða garða
gegn lús og maðki. S. 567-6090 897
5206.

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

Gerum garðinn frægan með fallegri
klippingu. Tökum einnig að okkur alla
almenna garðvinnu. Garðyrkjuþjónusta
Óskars s. 691 1931.

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

Þarftu að flytja? Nýir flutningabílar Ford
Transit til leigu á hagstæðu verði frá
7.900 kr. með 100 km inniföldum. Bíla-
leiga Flugleiða - Hertz . s. 5050600
www.hertz.is

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

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

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

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

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

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. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

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

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

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Hreinsum gráma af sól-
pöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og

gera þá eins og nýja.
Anton í síma 866 5262.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

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

önnur verk.
S. 892 9141 eða 861 9142.

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

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

fleira. Gerum góð tilboð. Síminn
alltaf opin.

Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur

s. 868 2667

Garðsláttur og umhirða.
Njóttu sumarsins og láttu mig sjá

um garðinn. Tek að mér slátt og al-
menna umhirðu að garðinum, fyrir
einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög.
Kem á staðinn og geri tilboð að

kostnaðarlausu.
S. 869 3028.
Ásmundur.

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi

Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Fyrirtæki

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt
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Hrein hamingja, 
Weber.

Útsala, 
Skóbúðin Mjódd

Loftræstiviftur - borðviftur 
Fálkinn

Við erum vaknaðir..
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Frjálsi Fjárfestingarbankinn
hefur flutt út Ármúlanum í
Lágmúla 6.
Frjálsi Fjárfestingarbankinn.

Betra verð. 
Sólning.is

Hvar sem þú leitar, þú endar
alltaf hjá okkur.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

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

Berjadagar í Hagkaupum, 
kíktu í heimsókn-
Hagkaup þar sem
Íslendingum finnst
skemmtilegast að versla.

Útsala, útsala.
Gallabuxnabúðin
Kringlunni.

Fallegt hár hjá
hársnyrtistofunni Bello
Sími 586-89-89

Opnum nýtt safn í dag frá
13-17. Aðgangur ókeypis.
Byggðasafnið á
Garðarskaga.

Tylö saunaklefar.
Vatnsvirkinn Ármúla 21.

Lax, blekja og regnbogaveiði.
Veiði hjá Víkurveiði
Ystu-Vík, Eyjafirði

Opnum nýtt safn á sunnudag
frá 13-17. Aðgangur ókeypis.
Byggðasafnið á
Garðarskaga

Alltaf Traffic, Traffic 
Keflavík.

Munið Haddýar soðna
brauðið 
á Akureyri.

Kjallaratilboð í Ámunni.
Áman Skeifunni

Yfir 1200 vörutegundir á
útsölu.
IKEA

Grillkjötið frá Norðlenska 
á Humarhátíð.

Baðherbergisvörur í miklu
úrvali 
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Stórirskór.is

Bréfabakkar 199 krónur.
Griffill alltaf ódýrari

Exit útsalan hafin.
Ótrúlegt verð.
Exit Kringlunni, Exit
Smáralind

Léttar veitingar alla daga frá
13-24. Nýji útsýnis og
veitingastaðurinn Flösin.
Garðarskaga

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

Weber, 
ekki bara grill.

Tölvur, tölvuviðgerðir. 
Tölvukaup

hamraborgkopavogi.is

Rýmum fyrir nýjum vörum.
IKEA

Allt sem þarf fyrir
humarhátíðina, tíska, sport
og skór.
Tangó, Miðbæ Höfn

Staðarfellshátíð er um næstu
helgi.
S.Á.Á

Tískuvöruverslunin Smart
Ármúla15, Grímsbæ
Bústaðarveg.
Búð sem kemur á óvart

Ennþá laust! Sumarbúðirnar
Vestmannsvatni.
skarpur.is/vestmannsvatn

Stjórnin, Sigga og Grétar
Bjarni töframaður, Pétur
póks,
Benedikt búálfur á
Staðarfellshátíð um helgina.
S.Á.Á

Ertu á ferðinni? Hótel Hamar
er nýtt Icelandair hotel í
Borgarfirði, góður kostur fyrir
þá sem vilja fyrsta flokks
þjónustu og hámarks
þægindi.
Icelandair hotels.

Foster stálvaskar í miklu
úrvali.
Vatnsvirkinn Ármúla

Ferðamöguleikar og viðburðir
á norðurlandi í sumar á
norðurland.is. 
Markaðsskrifstofa
ferðamála.

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

Hestaleigan Eiðum
Fljótsdalshéraði.
Býður góða hesta og
frábærar reiðleiðir.
Sími: 471-3842.

Þelamörk 
heit sundlaug.

Munið fjölskylduhátíðina á 

Staðarfelli um næstu helgi.
S.Á.Á

Útsalan er í gangi.
IKEA

Opið frá 8 til 18 alla daga.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Árbæjarsafn 
alla helgina.

Ertu að byggja..??
Vatnsvikrinn Ármúla 21

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

Crepes, tertur og brauðtertur.
Kaffi Rós, Blómavalshúsinu
Akureyri

Gisting Gulla villan.
Akureyri sími 896-84-64

Velkomin á reykhóladag
laugardaginn 2.júlí.
Reykhólahreppur

Falleg gjafavara.
Blómabúð Akureyrar

Velkomin á reykhóladag
Laugardaginn 2.júlí
Jónsbúð

Velkomin á reykhóladag
laugardaginn 2.júlí
Gistiheimilið Álftaland

Velkomin á reykhóladaginn
2.júlí
Hótel Bjarkarlundur

Sjávarréttir við höfnina-
Sægreifinn.

Velkomin á reykhóladag
laugardaginn 2.júlí
Þörungsverksmiðjan
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908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

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

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

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

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

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

13 kíló farin með Shape-works. Borðið og
grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820 7547.

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

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

Stórlækkað verð. www.trikke-
iceland.com Kennsla - Íslandsmót
pöntunars. 660 7747 & 660 7707.

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

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

Borðstofuborð íslensk hönnun með
glerplötu 55 þ., tölvuborð og stóll 10þ.,
Lazy Boy leður stólar úr Marco 40 þ.
stk., mosaik spegill stór 25 þ., þvottavél,
þurrkari, uppþvottavél og fl. vegna
flutnings erlendis. S. 692 0617.

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Tekk húsgögn til sölu Borðstofuborð, 4
stólar, sófaborð og sjónv. skápur. Uppl.
í síma 699 7828.

Til sölu sófi 3+1+1 10 þús., fataskápur
5 þús., hornskrifb. 6 þús., nýl. sófi 12
þús. S. 699 6965.

Til sölu norsk borðstofuhúsgögn og
sófaborð. Uppl. í s. 567 5637.

20% afsl. á kattavörum. Dýrabær Hlíða-
smára 9 Kóp. op. mán-fös. 13-18 lau.
11-15 sími 553-3062

Leonberger hvolpar.
Til sölu eru Leonberger hvolpar úr öðru
gotinu á íslandi. Faðir er íslenskur
meistari. Nánari uppl um tegundina má
finna á www.hvuttar.net og í S 693-
9120.

Gullfallegur 3ja mánaða Labrador
hvolpur til sölu. Húsvanur, gulur og karl-
kyns. Verð 60 þ. kr. Stórt búr til sölu
einnig. Uppl. í síma: 639 1500 og 553
7325.

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.

Yndisleg stóra Dan stelpa til sölu. Uppl.
í s. 848 6567.

Til sölu Fd.06.08.2004 Tegund= Síð-
hærður Chihuaha Litur= kreme Kyn=
KK Alla bólusetningar Með Örmerki
Hreinræktaður uppl. í síma 896-6151

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

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

Besta varðveitta leyndar-
málið.

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

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

Ánamaðkar til sölu fallegir og feitir.
Uppl. í s. 893 0891 & 453 5891 Halli.

Til sölu Patagonia sst vöðlur og vöðlu-
jakki stærð L og vöðluskór nr. 10. Nýtt!
40.000 í afslátt! Upplýsingar í s. 699
2087.

Ódýrir maðkar til sölu! Silungs og laxa.
Margra ára reynsla. Geymið auglýsing-
una. S. 692 5133.

Orlofsíbúðir til leigu á góðum stað í
Vestmannaeyjum. Eigum enn eftir eitt-
hvað af lausum dögum í sumar. Sími
567 0790 & 864 4020.

Lítil stúdíóíbúð til leigu á Selfossi. Ódýr.
Sími 862 1933.

Til leigu ný glæsileg lúxus íbúð á Spáni
við Mar Menor, 10 mín. ganga frá
strönd. Uppl. í s. 899 3242.

2ja herbergja 63 fm. íbúð á 2 hæðum í
gerðunum til leigu frá 1. júlí til 1. janú-
ar, allt nýtt í íbúð. Sérinngangur og sér
bílastæði. Mjög góð og falleg íbúð.
Leigist á 75 þús á mán með rafmagni
og hita. Uppl. í s. 845 4220.

2ja herb. íbúð í Bergstaðastræti. Leiga
70 þ. 2 mffr. Tryggingav. Laus. S. 893
9048.

101 Rvk. Ný og glæsileg stúdioíbúð
(sérbýli). V. 55 þús. á mán. Ísskápur
fylgir. S. 895 5546.

Til leigu 2ja herbergja íbúð, 80 fm. Allt
sér. Á sv. 111. Uppl. í s. 867 0562.

Lítið herb. 8fm á 5.hæð við Hringbraut.
Við Þjóðarbókhl. Góð lærdómsaðst. S.
663 4849.

Maður á miðju aldri óskar eftir að leigja
herbergi, helst með sérinngangi. Upp-
lýsingar í síma 697 4049.

Óska eftir herbergi til leigu, helst á
svæði 101 en allt kemur til greina. S.
822 2905.

SOS. 2ja-3ja herb. íbúð óskast frá 1. júlí
miðsvæðis. Greiðslugeta allt að 70 þús.
Uppl. í síma 847 0786.

Par nýkomið úr námi að utan óskar eft-
ir 2-3 herb. íbúð í RVK/Kóp sem allra
fyrst. Erum reglusöm og skilvís. Uppl í
síma 893 4586, María

Þetta fallega sumarhús er
til sölu.

Húsið er 45 fm + 20 fm svefnloft, á
neðri hæð eru 2 svefnherbergi, stofa og
baðherbergi, einnig er geymsla með
sérinngangi. Húsið er fullfrágengið að
utan og innan nema vantar pípulögn.
Húsið er allt panelklætt, parket á gólf-
um. Rafmagn er fullfrágengið. Húsið
stendur fyrir aftan Grandakaffi vestur á
Granda og er tilbúið til flutnings. Verð
aðeins 5.600.000. Nánari uppl. gefur
Heiðar í s. 896 3441.

50fm atv.húsn. á jarðhæð á besta stað í
skeifunni til leigu. Uppl. í s. 899 7059.

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

Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimil-
id.dk 0045-24609552

Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, mið-
svæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530
gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk

Verkstjóri
Vanan verkstjóra vantar í jarðvinnu-

framkvæmdir.
Upplýsingar í síma 822 2660.

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

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

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

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

tíminn að tryggja sér vinnu með
skóla í vetur.

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

Select og Shell
Starfsfólk óskast á stöðvarnar okkar

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

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

skóla eða aðra aukavinnu fyrir vet-
urinn.

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

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Hreinsum gráma af sól-
pöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og

gera þá eins og nýja.
Anton í síma 866 5262.

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferðaþjónusta

Ýmislegt

Dýrahald

Húsgögn

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

TIL SÖLU/TILKYNNINGAR
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Hrói Höttur
Hringbraut. Óskar eftir starfsfólki á grill.
Fólk eldri en 35 ára sérstaklega velkom-
ið. Góð laun í boði fyrir rétt fólk. Upplýs-
ingar á staðnum milli kl. 13-16 í dag
eða í síma 849 4756.

Verkstæðisvinna
Vörubíla- og Vinnuvélaverkstæðið óskar
eftir góðum starfsmanni vönum við-
gerðum á stórum tækjum. Vögnum,
lyfturum og sambærilegum tækjum.
Þarf að vera stundvís, áreiðanlegur og
geta unnið sjálfstætt. Meirapróf æski-
legt. Uppl. gefur Björn í s. 588 4970 &
893 8681.

Hlöllabátar Ingólfstorgi
óska eftir starfsfólki á kvöldin og um
helgar (næturnar). Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. í s. 511 3500 & 861 0500, líka á
staðnum.

Smiður Óskast
Smiður óskast til starfa í Noregi á Osló
svæðinu í fast starf. Góð laun í boði.
Uppl. í s. 0047 934 67159 Ragnar.

Byggingafyrirtæki óskar eftir smiðum,
mönnum vönum mótauppslætti og
verkamönnum. Uppl. í s. 865 3015.

Háseta og vélavörð vantar á 140 tonna
dragnótarbát. Upplýsingar í síma 894
3026, 854 3026 eða 894 1638.

Járnamenn
Vana járnamenn vantar í járnabindingar
í Norðlingaholti. Upplýsingar veitir
Magnús í síma 896 1018.

Svarti svanurinn óskar eftir starfsfólki í
kvöld og helgarvinnu, upplýsingar á
staðnum milli 10 og 16. Svarti svanur-
inn Laugavegi 118.

Get bætt við mig nema í húsgagna-
smíði eða laghentan mann til starfa nú
þegar. Upplýsingar gefur Ingvar í s. 897
7199.

Byggingaverkamenn. Óskum eftir að
ráða vana verkamenn, mikil vinna. S.
860 0860.

Óskum eftir að ráða trésmiði, mikil
vinna framundan. Uppl. í s. 860 0860.

Starfskraftur óskast í afgreiðslustörf og
einfaldar fataviðgerðir. Vinnutími 11-18
virka daga. Uppl. í s. 848 0895.

Gullnesti, Grafarvogi
Óskar eftir rösku starfsfólki í fullt starf
og hlutastarf. Uppl. í s. 567 7974.

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

Rizzo Pizzeria .
Óskum eftir starfsfólki, eingöngu fólk
með bílpróf kemur til greina. Umsóknir
eru á staðnum Rizzo Pizzeria Hraunbæ
121.

Smiðir geta við sig verkefnum. Upplýs-
ingar í s. 863 3707 & 892 9096.

Óska eftir afleysingarmanni í byrjun júlí
á sendibíl. 25 ára eða eldri. Góð laun í
boði. Uppl. í síma 896 1639.

Ræsting í Grafarvogi
Sumarafleysing 4.júlí -15.ágúst kl 8:30
til 9:30 mán til föstd. S.533-6020
rosa@raestir.is

Ræsting í Breiðholti
Sumarafleysing 4.júli -12.ágúst kl 10:00
til 11:00 mán til föstd. S.533-6020
rosa@raestir.is

Ræsting í Hafnarfirði
Fastráðning Byrjar 4.júlí kl:9:00 til 10:30
mán til föstd. S.533-6020 rosa@raest-
ir.is

Múrari óskast
Múrari óskast til starfa, þarf að geta
tamið sér sjálfstæð vinnubrögð. Upplýs-
ingar gefur Ari í síma 895 0383.

Handtaska tapaðist í verslun HTH inn-
réttingum 27.6. Finnandi hringi i síma
862 3313.

Einkamál

Tapað - Fundið

Mötuneyti - kvöldvakt
ðföng óskar eftir starfsmanni til að
sjá um mötuneyti frá kl:16-20 alla
virka daga og á laugardögum frá 8-

13. Starfið fellst í eldun og af-
greiðslu

fyrir u.þ.b. 20 manns.
Frekari upplýsingar gefur Svala

í síma 530-5600.

Meiraprófsbílstjóri-
Hráefnisvinnslan.

Óskum eftir vönum og röskum
meiraprófsbílstjóra á stóran sendibíl
með lyftu. Starfið felst í útkeyrslu til
verslana Domino’s Pizza á höfuð-
borgarsvæðinu. Vinnutími er virka
daga frá kl. 8.00-16.00. Hráefna-

vinnslan býður þér að fylla út um-
sókn og eiga þannig möguleika á

því að taka þátt í stöðugri þróun og
örum vexti fyrirtækisins.

Nánari upplýsingar gefur starfs-
mannastjóri, Helga Fjóla Sæ-

mundsdóttir, helga@dominos.is

Vélamenn og verka-
menn.

Vana gröfumenn vantar með
vinnuvélaréttindi eins verka-
menn og menn í hellulagnir,

einnig vörubílstjóra með meira-
próf.

Uppl. í s. 822 2661.

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330. 
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 
Á virkum dögum: 
101-13 Laugavegur 

Snorrabraut 
101-21 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hringbraut 
Ljósvallagata 
Ásvallagata 

101-29 Fossagata 
Hörpugata 
Reykjavíkurv. 
Skerplugata 
Þjórsárgata 
Þorragata 

101-44 Bræðraborgarst. 
Drafnarstígur 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-49 Aðalstræti 
Lækjargata 
Pósthússtræti 
Tryggvagata 

101-54 Spítalastígur 
Týsgata 
Óðinsgata 

104-14 Drekavogur 
Hlunnavogur 
Njörvasund 
Sigluvogur 

104-20 Skeiðarvogur 
105-04 Háteigsvegur 
105-40 Hamrahlíð 

Stigahlíð 
105-43 Engjateigur 

Sigtún 
107-02 Reynimelur 
107-07 Birkimelur 

Reynimelur 
Víðimelur 

107-08 Tómasarhagi 
110-05 Brekkubær 

Melbær 
110-17 Urriðakvísl 

Álakvísl 
110-18 Birtingakvísl 

Bleikjukvísl 
Bröndukvísl 
Stangarhylur 

200-58 Auðbrekka 
210-06 Marargrund 

Sjávargrund 
Ægisgrund 

210-30 Hlíðarbyggð 
Lyngmóar 

210-31 Brekkubyggð 
220-42 Brattholt 

Bæjarholt 
Háholt 
Suðurholt 

221-18 Blómvellir 
Burknavellir 

225-07 Brekkuskógar 
Bæjarbrekka 
Lambhagi 
Miðskógar 
Ásbrekka 

230-18 Eyjavellir 
Freyjuvellir 
Heimavellir 
Norðurvellir 
Óðinsvellir 

240-06 Arnarhraun 
Borgarhraun 
Leynisbraut 
Leynisbrún 
Staðarhraun 

Um helgar: 
101-03 Fjölnisvegur 

Mímisvegur 
Sjafnargata 

101-04 Bragagata 
Nönnugata 

101-14 Hverfisgata 
101-20 Framnesvegur 
101-21 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hringbraut 
Ljósvallagata 
Ásvallagata 

101-22 Hávallagata 
Túngata 

101-37 Hólavallagata 
Suðurgata 
Túngata 

101-38 Sólvallagata 
101-45 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-46 Baldursgata 
101-47 Laugavegur 
101-50 Vesturgata 
104-05 Kringlan

104-02 Brúnavegur 
Dyngjuvegur 
Kleifarvegur 
Kleppsvegur 
Vesturbrún 

104-04 Laugarásvegur 
104-05 Austurbrún 
104-12 Skipasund 
104-14 Drekavogur 

Hlunnavogur 
Njörvasund 
Sigluvogur 

104-26 Dalbraut 
Selvogsgrunn 
Sporðagrunn 

104-29 Kambsvegur 
Ásvegur 

104-34 Dragavegur 
Kleppsvegur 
Norðurbrún 

105-04 Háteigsvegur 
105-07 Flókagata 
105-22 Drápuhlíð 
105-24 Miðtún 

Samtún 
105-28 Hofteigur 

Laugateigur 
105-38 Gullteigur 

Hraunteigur 
Sundlaugavegur 

105-40 Hamrahlíð 
Stigahlíð 

105-45 Mávahlíð 
107-04 Einimelur 

Hofsvallagata 
Melhagi 

107-06 Grenimelur 
107-10 Dunhagi 

Fálkagata 
Smyrilsvegur 
Þrastargata 

107-12 Fornhagi 
Kvisthagi 
Neshagi 

107-14 Faxaskjól 
Sörlaskjól 

107-28 Nesvegur 
Sörlaskjól 

108-06 Grensásvegur 
Heiðargerði 
Hvammsgerði 

108-41 Kjarrvegur 
Markarvegur 

110-01 Fagribær 
Glæsibær 
Heiðarbær 
Ystibær 

110-03 Hraunbær 
110-16 Silungakvísl 

Sílakvísl 
110-18 Birtingakvísl 

Bleikjukvísl 
Bröndukvísl 
Stangarhylur 

110-26 Seiðakvísl 
Árkvörn 

113-02 Maríubaugur 
113-05 Ólafsgeisli 
113-11 Þorláksgeisli 
113-12 Þórðarsveigur 
170-01 Eiðismýri 

Grænamýri 
Suðurmýri 
Tjarnarmýri 

170-02 Lambastaðabr. 
Nesvegur 
Tjarnarból 
Tjarnarstígur 

170-41 Grænamýri 
Kolbeinsmýri 
Suðurmýri 
Tjarnarmýri 

190-01 Hafnargata 
Hólagata 
Mýrargata 
Vogagerði 

190-02 Aragerði 
Heiðargerði 
Kirkjugerði 
Tjarnargata 
Vogagerði 
Ægisgata 

200-01 Kópavogsbraut 
Mánabraut 
Sunnubraut 
Þinghólsbraut 

200-03 Kópavogsbraut 
Meðalbraut 
Skjólbraut 

200-05 Borgarholtsbr. 
Hlégerði 
Suðurbraut 

200-10 Holtagerði 
200-13 Helgubraut 

Sæbólsbraut 
200-14 Huldubraut 

Marbakkabraut 
200-18 Álfhólsvegur 
200-36 Skálaheiði 

Álfaheiði 

200-41 Álfhólsvegur 
200-47 Brekkuhvarf 

Dimmuhvarf 
Grundarhvarf 
Melahvarf 

200-57 Bakkabraut 
Hafnarbraut 
Vesturvör 

210-26 Dalsbyggð 
Hæðarbyggð 

210-30 Hlíðarbyggð 
Lyngmóar 

210-34 Bæjargil 
Urðarhæð 

210-37 Eskiholt 
Hrísholt 
Háholt 

210-38 Krókamýri 
Langamýri 

220-01 Flókagata 
Herjólfsgata 
Klettagata 
Langeyrarvegur 
Skerseyrarvegur 

220-03 Austurgata 
Fjarðargata 
Reykjavíkurv. 
Strandgata 

220-04 Austurgata 
Hverfisgata 
Mjósund 
Mánastígur 
Sunnuvegur 
Tjarnarbraut 
Álfaskeið 

220-05 Austurgata 
Gunnarssund 
Hraunstígur 
Hverfisgata 
Urðarstígur 

220-06 Hraunbrún 
220-13 Flatahraun 

Mávahraun 
Svöluhraun 
Álfaskeið 

220-32 Hamarsbraut 
Hellubraut 
Hlíðarbraut 
Holtsgata 
Suðurgata 

220-33 Hringbraut 
Reynihvammur 
Strandgata 

230-11 Faxabraut 
Háholt 
Lyngholt 
Skólavegur 

230-13 Hafnargata 
Hringbraut 
Suðurgata 

230-15 Austurbraut 
Faxabraut 
Hringbraut 
Hólabraut 
Njarðargata 
Sólvallagata 

230-23 Heiðargarður 
Hólmgarður 
Miðgarður 
Norðurgarður 
Suðurgarður 

240-02 Heiðarhraun 
Hvassahraun 
Leynisbraut 
Staðarhraun 

240-05 Blómsturvellir 
Efstahraun 
Gerðavellir 
Hólavellir 
Höskuldarvellir 
Iðavellir 
Litluvellir 
Sólvellir 

240-06 Arnarhraun 
Borgarhraun 
Leynisbraut 
Leynisbrún 
Staðarhraun 

240-07 Hellubraut 
Laut 
Sunnubraut 
Vesturbraut 
Víkurbraut 

270-16 Klapparhlíð 
800-03 Jórutún 

Miðtún 
Ártún 

800-18 Engjavegur 
Mánavegur 
Seljavegur 
Sigtún 
Sléttuvegur 
Tryggvagata 

810-03 Brattahlíð 
Dynskógar 
Klettahlíð 
Laufskógar 

810-08 Borgarhraun 
Kjarrheiði 
Lyngheiði

Forstöðumaður
Laust er til umsóknar tímabundið starf forstöðu-

manns Gistiskýlis fyrir heimilislausa. 
Starfið er til 2ja ára.

Gistiskýlinu er ætlað að veita heimilislausum Reykvík-
ingum næturgistingu og samastað í skamman tíma
meðan verið er að vinna að lausn á félagslegum
vanda þeirra sem þangað leita.

Óskað er eftir starfsmanni sem hefur reynslu af því að
vinna með fólk sem á við áfengis- og vímuefnavanda
að stríða. Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt
og skipulega. 
Áhersla er lögð á góða samskiptahæfni, trúnað og
fagleg vinnubrögð.
Reynsla af vinnu við félagslega þjónustu æskileg.

Launakjör eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Skriflegar umsóknir berist Velferðarsviði Reykjavíkur-
borgar, Tryggvagötu 17 merktar „Forstöðumaður“ fyr-
ir 28. júlí nk.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. september nk.

Nánari upplýsingar veita Ellý A. Þorsteinsdóttir, skrif-
stofustjóri velferðarþjónustu og Stefanía Sörheller,
verkefnisstjóri í síma 411-9000.

Netföng: 
elly.alda.thorsteinsdottir@reykjavik.is og 
stefania.sörheller@reykjavik.is

Hungry for something different?
Ef þig langar að taka þátt í að byggja upp nýtt og
ferskt hótel og uppfylla væntingar gesta okkar, þá

ertu velkominn í hópinn. Við getum lofað því að þú
verður reynslunni ríkari en einnig getum við lofað

skemmtilegri og gefandi vinnu. 

Hefurðu áhuga?

Ef svo er, þá reiknum við með því að þú sért:
• Þjónustulundaður
• Sveigjanlegur og orkumikill
• Eigir gott með að vinna í hóp
• Sjálfstæður
• ... og brosmildur!!

Eftirfarandi störf eru í boði:

• Næturverðir í móttöku
• Starfsfólk í gestamóttöku
• Aðstoðarmaður við ýmis störf innanhúss

Við leitum að fólki í hlutastarf og fullt starf!
Senda skal umsóknir og ferilskrár á ensku fyrir 05.07. 2005.

e-mail: aleksandra.babik@radissonsas.com
e-mail: thomas.raaber@radissonsas.com

GSM 822 9017

Radisson SAS 1919 Hotel 
Pósthússtræti 101 Reykjavík
1919.reykjavik.radissonsas.com

Einingarverksmiðjan Borg ehf
Smiðir og handlagnir verkamenn á öllum aldri óskast
til starfa við framleiðslu á steinsteyptum einingum i

verksmiðju okkar í Kópavogi sem fyrst.
Einnig óskum við eftir mönnum við vinnu á byggingar-
stað. 
Upplýsingar í síma 517-8900 eða á netfanginu
org@evborg.is

Til leigu glæsileg skrifstofa í 101
Til leigu glæsilegt rúmgott skrifstofuherbergi með aðgengi að kaffi-

stofu á besta stað í miðborg Reykjavíkur. Parket á gólfum og allt fyrsta
flokks. Vönduð skrifstofuhúsgögn, símkerfi og öryggiskerfi getur fylgt
með í leigunni. Á sama stað er til sölu vönduð skrifstofuhúsgögn, þar
á meðal skrifborð, fundarborð, skápar, stólar, peningaskápur og fleira. 

Upplýsingar í síma 896-2822.

TIL LEIGU
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Yfirtökunefnd er ætlað
að skoða tengsl milli aðila
sem ná yfirráðum.

Greiða á úr álitaefnum varðandi
yfirtökur með stofnun yfirtöku-
nefndar. Hlutverk nefndarinnar
verður að vernda minnihluta-
eigendur og rétt fjárfesta þegar
kemur að yfirtökum á skráðum
félögum.

Viðar Már Matthíasson, for-
maður nefndarinnar, segir minni
hluthafa geta átt á hættu að frjósa
inni með hlut. Einnig ætlar yfir-
tökunefndin að skoða hvort yfir-
tökuverð sé sanngjarnt og eðli-
legt. Að undanförnu hafa komið
upp álitamál um tengsl milli aðila

sem hafa staðið að kaupum á
fyrirtækjum. Nefndi Þórður Frið-
jónsson, forstjóri Kauphallarinn-
ar, dæmi um Og Vodafone, Eim-
skip og Samherja. Hann segir
stofnun yfirtökunefndarinnar
vera til að leysa álitamál í kring-
um yfirtöku sem næst markað-
inum.

Yfirtökunefndin hefur algjör-
lega frjálsar hendur um hvað hún
aðhefst. Fyrsta verk nefndarinnar
verður að semja eigin starfsregl-
ur en Viðar segist ekki geta sagt
til um hvenær þær verði tilbúnar.
Nefndin ætlar að birta opin-
berlega upplýsingar um einstök
mál en hún hefur vald til að taka
mál upp að eigin frumkvæði, sem
og skoða mál sem henni berast. 

Yfirtökunefndina skipa auk
Viðars, sem er lagaprófessor við
Háskóla Íslands, Þór Sigfússon,
framkvæmdastjóri Verslunarráðs
Íslands, og Magnús Gunnarsson,
stjórnarformaður Capital hf. 

Fyrirmynd yfirtökunefndar-
innar er sótt til Bretlands þar sem
starfandi er yfirtökunefnd (take-
over panel) sem fylgist með því að
reglum sé fylgt í sambandi við
yfirtökur. Nefndin er tilrauna-
verkefni til þriggja ára og verður
starf hennar endurskoðað þá.

- dh

ÞÓRÐUR MÁR JÓHANNESSON, FOR-
STJÓRI STRAUMS Íslandsbanki hefur
hækkað verðmat sitt á Straumi um þrettán
prósent. Bankinn mælir samt með því að
hluthafar selji bréf sín til lengri tíma litið.

Ver›mat á
Straumi hækkar
Íslandsbanki hefur gefið út nýtt
verðmat á Straumi fjárfestingar-
banka. Verðmatsgengið hækkar um
þrettán prósent, úr tíu krónum á
hlut í 11,3. Markaðsvirði Straums
ætti samkvæmt verðmati Íslands-
banka að vera 68,6 milljarðar króna
en er um 74 milljarðar.

Bankinn áætlar að Straumur
hagnist um 9,7 milljarða á þessu ári
en að hagnaðurinn lækki í þrjá
milljarða á næsta ári. Í greiningunni
er gert ráð fyrir að vöxtur Straums
verði um fimm prósent á ári.

Íslandsbanki mælir með því að
hluthafar í Straumi selji bréfin sín
til lengri tíma litið en setur mark-
aðsvogun á þau til skemmri tíma.      

- eþa

SPÁNNÝR NISSAN MURANO Eftirspurn
innanlands hefur aukist mikið að undan-
förnu. Nýskráningum bíla hefur fjölgað um
47,4 prósent síðastliðna tólf mánuði.

Aukin innlend
eftirspurn
Nýskráningar bíla jukust
um 68,4 prósent fyrstu
fimm mánuði ársins.
Innlend eftirspurn hefur aukist
undanfarið og hafa allir helstu
mælikvarðar hækkað, segir á vef
Hagstofu Íslands.

Kreditkortavelta heimilanna var
12,5 prósentum meiri á tímabilinu
janúar til maí en á sama tíma á síð-
asta ári. Veltan hefur aukist um 6,5
prósent síðustu tólf mánuði borið
saman við árið á undan.

Debetkortavelta jókst um 27 pró-
sent fyrstu fimm mánuði ársins og
er tólf mánaða aukning 20,1 pró-
sent. Samtals hefur innlend
greiðslukortavelta aukist um 13,6
prósent síðastliðna tólf mánuði.

Kreditkortavelta Íslendinga er-
lendis jókst um 20 prósent á þessu
fimm mánaða tímabili og hefur auk-
ist um 14 prósent síðustu tólf
mánuði. Erlend greiðslukortavelta
hérlendis dróst saman um 8,2 pró-
sent fyrstu fimm mánuði þessa árs.

Nýskráningar bíla jukust um
68,4 prósent fyrstu fimm mánuði
ársins og hefur nýskráningum
fjölgað um 47,4 prósent síðastliðna
tólf mánuði. - jsk

Vernda litlu hluthafana

NEFNDIN HEFUR FRJÁLSAR HENDUR
Viðar Már Matthíasson, formaður yfirtöku-

nefndarinnar og Þórður Friðjónsson, for-
stjóri Kauphallarinnar. 
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„Ég held að barnabækur hafi
aldrei verið mikilvægari en
einmitt núna,“ segir Ragnheiður
Gestsdóttir, sem fékk afhent Nor-
rænu barnabókaverðlaunin í vik-
unni. Hún heldur því fram að
bækur hafi gildi umfram lestur,
þær séu mannbætandi og þrosk-
andi. „Börn komast í kynni við
svo margt í bókum sem þau kom-
ast ekki í kynni við öðruvísi,“
segir Ragnheiður og vill að skól-
inn taki aukinn þátt í því að leiða
börn á vit bókmennta því ekki sé
sjálfgefið að þau lesi heima.

„Mér finnst óskaplega
skemmtilegt að skrifa barna-
bækur og vil ekkert frekar gera,“
segir Ragnheiður, sem á sjálf
fjögur börn sem hafa gefið henni

ýmsar hugmyndir að sögum. Til
að mynda fékk hún kveikjuna að
nýjustu bók sinni Sverðberanum
frá syni sínum fyrir nokkrum
árum. Hann hafði þá stundað
svokölluð hlutverkaspil og hvatti
hana til að skrifa bók í
fantasíustíl.

Hún segir mikið rætt og spjall-
að á sínu heimili og oft fái hún
viðbrögð við verkum sem hún er
að skrifa frá börnum sínum og
barnabörnum. Hún skrifar sögur
fyrir ung börn og lengri bækur
fyrir unglinga og finnst skemmti-
legt að breyta til og hoppa á milli
aldursstiga.

Ragnheiður ólst upp á listrænu
heimili og var því vön því að allir
í kringum hana fengjust við listir.

„Ég er alveg óendanleg draum-
óramenneskja og erfiðara að
halda sig við veruleikann,“ segir
Ragnheiður hlæjandi en móðir
hennar er Sigrún Guðjónsdóttir
bæjarlistamaður Hafnarfjarðar
og amma hennar var Ragnheiður
Jónsdóttir rithöfundur. 

Listir eru því eitt aðal áhuga-
mál Ragnheiðar og virðist listin
renna í æðum fjölskyldunnar því
dóttir hennar er leikkona og elsti
sonurinn balletdansari. Ragnheið-
ur er kennari að mennt og hélt
eitt sinn að hún myndi frekar fást
við fræðilegan þátt listarinnar.
„En það er miklu skemmtilegra
að skapa sjálfur en að skrifa um
eitthvað aðrir hafa gert,“ segir
Ragnheiður glaðlega. ■
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MARLON BRANDO (1924-2004) 
lést þennan dag.

Óendanleg draumóramanneskja
RAGNHEIÐUR GESTSDÓTTIR: HLAUT NORRÆNU BARNABÓKAVERÐLAUNIN

„Leikari er maður sem hlustar ekki nema
þú sért að tala um hann sjálfan.“

- Marlon Brando hlaut heimsfrægð fyrir leik sinn í myndum á borð
við Sporvagninn Girnd á sjötta áratugnum og hafði áhrif á leik

margra annarra leikara, svo sem James Dean og Paul Newman.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Níels Árni Lund, skrifstofustjóri í land-
búnaðarráðuneytinu, er 55 ára.

Björn Kr. Leifsson, 
eigandi World Class, 
er 46 ára.

Hreimur Örn Heimis-
son tónlistarmaður er

27 ára.

Eiríkur Örn Norðdahl
ljóðskáld er 27 ára.

FÆDDUST fiENNAN DAG

1804 George Sand rithöfundur.

1908 Estee Lauder, stofnandi snyrtivöru-
keðju.

1934 Sydney Pollack kvikmyndaleik-
stjóri.

1952 Dan Aykroyd leikari.

1961 Díana prinsessa.

BARNABÓKAHÖFUNDUR Ragnheiður vill að skólinn taki aukinn þátt í því að leiða börn á vit bókmennta.

Þennan dag árið 1994 sneri Jass-
er Arafat aftur á Gaza-svæðið eftir
27 ára útlegð. Klæddur í sín
venjulegu hermannaklæði og
með einkennandi köflóttan höf-
uðklút sýndi leiðtogi PLO sigur-
merkið þegar hann fór yfir landa-
mærin til Rafha frá Sinai-eyði-
mörkinni í Egyptalandi. Áður en
hann hélt af stað í þyrlu frá Kaíró
með forseta Egyptalands, Hosni
Mubarak, sagði Arafat: „Nú sný ég
aftur til frjálsra svæða í Palestínu í
fyrsta sinn“.
Heimsókn Arafats kom í kjölfar
samkomulags við ísraelsk yfirvöld
um að Palestínumenn hlytu sjálf-
stjórn á Gaza-svæðinu og á

Vesturbakkanum en það var hluti
þeirra svæða sem Ísraelsmenn
unnu í sex daga stríðinu 1967. 
Í Gaza-borg hélt Arafat þrumandi
ræðu af svölum fyrrverandi höfuð-
stöðva yfirmanns ísraelska hersins

en um 200 þúsund Palestínu-
menn hlýddu á ræðuna á torginu.
Jasser Arafat og Jitshak Rabin for-
sætisráðherra Ísraels hlutu friðar-
verðlaun Nóbels þetta ár. Árið
1996 var Arafat kjörinn forseti en
sama ár vildi nýkjörinn forsætis-
ráðherra Ísraela, Benjamin Net-
anyahu, hægja á sjálfstæðisferli
Palestínu og missættið milli Ísra-
ela og Palestínumanna jókst. Þá
töldu Bandaríkin einnig að Arafat
væri flæktur í hryðjuverkastarf-
semi og stæði friði fyrir þrifum. 
Jasser Arafat lést eftir nokkur veik-
indi árið 2004 og enn hafa ekki
náðst sættir milli Palestínumanna
og Ísraela.

1. JÚLÍ 1994

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1845 Endurreist Alþingi kemur

saman til fundar í fyrsta
sinn í Reykjavík.

1867 Kanada hlýtur sjálfstæði frá
Bretum.

1875 Alþingi tekur til starfa sem
löggjafarþing í samræmi
við nýja stjórnarskrá.

1886 Landsbanki Íslands, fyrsti
bankinn á landinu, tekur til
starfa.

1928 Líflátshegning er numin úr
lögum.

1930 Búnaðarbankinn tekur til
starfa.

1997 Bretar afhenda Kínverjum
Hong Kong eftir 150 ára
breska stjórn.

2000 Hátíð hefst á Þingvöllum til
að minnast þess að eitt
þúsund ár eru síðan kristni
var lögtekin hér á landi. 

Arafat sn‡r aftur úr útleg›

Arnar Guðmundsson
40 ára afmæli

Þá er áfanganum náð og 40 ár undir belti. Af því tilefni langar mig að
bjóða þeim vinum og vandamönnum sem þiggja vilja í glens og léttar
veitingar á sólpallinum í Kotárgerði 8 laugardaginn 2. júlí næst-
komandi kl. 20.00. Gerið ráð fyrir veðri og næturlöngum gleðskap. 
Vonast til að sjá sem flesta.

www.steinsmidjan.is

Lögformleg sameining Háskólans
í Reykjavík og Tækniháskólans er
í dag, 1. júlí 2005. Af því tilefni var
í gær skipt um skilti á báðum skól-
um og ný skilti með nafni og merki
skólans sett upp í staðinn. Samein-
aður skóli heitir Háskólinn í
Reykjavík og nýtt merki skólans
er tígulformað og vísar til spjald-
húfu útskriftarnema.

Ekki verður haldið sérstaklega
upp á daginn að sögn Guðfinnu
Bjarnadóttur, rektors Háskólans í
Reykjavík, en hátíðahöld verða því
meiri í tengslum við skólasetningu
nýja skólans 19. ágúst næstkom-
andi.

Búist er við því að nemendur
nýja skólans verði nálægt 2.500
talsins.

Skólarnir verða áfram í aðskild-
um byggingum á Kringlusvæðinu
og Höfðabakka en leigð verður að-
staða í Húsi verslunarinnar og í
gömlu prentsmiðju Morgunblaðs-
ins. Búið er að velja skólanum

framtíðarstað í Vatnsmýrinni og
er stefnan sett á að skólinn flytji í
sameiginlegt húsnæði í ágúst 2008. 

Háskólanum stóð einnig til boða
framtíðarsvæði í Garðabæ en eftir

mikla yfirlegu var ákveðið að
velja skólanum stað í
Vatnsmýrinni þar sem fyrir eru
Erfðagreining og Háskóli
Íslands. ■

NÝR HÁSKÓLI Í REYKJAVÍK:

Sameinast og skipta um skilti

NÝTT MERKI Hið nýja merki Háskólans í Reykjavík er tígullaga og vísar til spjaldhúfu 
útskriftarnema.

Lífsaugað
Þriðjudagskvöld 22-24

ANDLÁT

Júlíus Bernburg, fyrrverandi bifreiða-
eftirlitsmaður, lést á hjúkrunarheimilinu
Skjóli sunnudaginn 12. júní. Útför hefur
farið fram í kyrrþey.
Aðalbjörg Sigurðardóttir frá Fremri-Hlíð
í Vopnafirði, Fellsmúla 14, Reykjavík,
andaðist 17. júní. Jarðarförin hefur farið
fram í kyrrþey.
Margrét Jóhannsdóttir, hjúkrunarheim-
ilinu Sóltúni, áður til heimilis á Framnes-
vegi 23, Reykjavík, lést á Sóltúni mánu-
daginn 27. júní.
Ragnar Fjalar Lárusson andaðist á líkn-
ardeild Landspítalans í Kópavogi sunnu-
daginn 26. júní.
Ólöf Auður Erlingsdóttir, Eikjuvogi 1,
Reykjavík, áður Álfabyggð 18, Akureyri,
lést á Landakotsspítala mánudaginn 27.
júní.
Sigurjón Björnsson, fyrrverandi stöðvar-
stjóri Pósts og síma í Kópavogi, lést að
Hrafnistu í Hafnarfirði miðvikudaginn
29. júní.

JAR‹ARFARIR

11.00 Nanna Unnur Bjarnadóttir, fyrrum
húsfreyja, Brekku í Lóni. Útförin
fer fram frá Hafnarkirkju. Jarðsett
verður í Stafafellskirkjugarði.

13.00 Knútur G.F. Kristjánsson húsa-
smíðameistari, Arnarhrauni 23,
Hafnarfirði, verður jarðsunginn frá
Fríkirkjunni í Hafnarfirði.

13.00 Sigurður Sigurðsson kaupmaður,
versluninni Hamborg, verður jarð-
sunginn frá Dómkirkjunni í
Reykjavík.

13.00 Ragnar Guðjónsson úr Landeyjum
verður jarðsunginn frá Fossvogs-
kirkju.

13.30 Jóhann Páll Ingólfsson, Uppsöl-
um, Eyjafjarðarsveit, verður jarð-
sunginn frá Munkaþverárkirkju.

14.00 Fanney Halldórsdóttir frá Sviðn-
ingi, Skagabyggð, verður jarð-
sungin frá Hofskirkju, Skagabyggð.

14.00 Hafsteinn Ármann Ísaksen, fyrrum
verkstæðisformaður, Njarðvíkur-
bæ, til heimilis að Kirkjuvegi 5,
Keflavík, verður jarðsunginn frá
Ytri-Njarðvíkurkirkju.

14.00 Þorgeir Haraldsson, Bjarkargrund
39, Akranesi, verður jarðsunginn
frá Akraneskirkju.

15.00 Árni Finnbjörnsson, Hvassaleiti 39,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Kópavogskirkju.

Þorbjörg Sigurðardóttir, Hveramörk 2,
Hveragerði, verður jarðsungin frá
Hveragerðiskirkju laugardaginn 2. júní
kl. 14.00.



3D Kamfilter
Með 3D Digital Kamfilter er tryggt að 
öll smáatriði í myndinni séu enn 
skarpari og skýrari

Wega Engine
Skerpan er enn betri með DRC-MF tækninni sem 
eykur upplausn myndarinnar bæði lárétt og lóðrétt 
og  14 bita myndtækni gefur skerpu og 
litaaðgreiningu þannig að unun er að horfa á.

SONY DAGUR
í BT SMÁRALIND Í DAG
SONY DAGUR
í BT SMÁRALIND Í DAG

2" litaskjár
Stór og vandaður 2.0” litaskjár 
og þú sérð vel allar myndir sem 
sem eru teknar á DSC-S80

2,5” Litaskjár/
Snertiskjar
Björt og skýr mynd og 
allar stillingar fram-
kvæmdar á skjánum.

Carl Zeiss 
linsa
Carl Zeiss linsan 
gefur hámarks 
dýpt og 
litaðgreiningu 
myndarinnar

SONY MINIDV TÖKUVÉL DCR-HC22SONY MINIDV TÖKUVÉL DCR-PC53

SONY 42" PLASMA KEP42M1SI 

SONY STAFRÆN MYNDVÉL DSC-T7 SONY STAFRÆN MYNDVÉL DSC-S80

53.988

4.499Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

STAÐGREITT

**

59.988

4.999Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

STAÐGREITT

**

CCD myndflaga
800.000 pixla CCD myndflagan 
tryggir þér betri myndgæði en 
þú átt að venjast

Tengistöð
Ekkert mál að ná myndum af 
vélinni yfir á tölvuna sem og hlaða 
rafhlöðuna. Ekkert snúruvesen!

Tengistöð
fylgir með og þú setur vélinar í 
stöðina og allt komið í samband 
- Tær snilld

640X aðdráttur
Með 640x digital og 20x optical 
aðdrætti nærðu öllum smá-
atriðum sem þú vilt.

Sony Experience Team verður í dag föstudag 
í BT Smáralind milli kl 13.00 og 18.00

Komdu til okkar í dag og láttu sérfræðinga frá SONY kynna þér allt það nýjasta í dag Í flötum sjónvörpum,myndavélum, MP3 spilurum 
og myndbandstökuvélum. Fjöldi frábærra tilboða og eins fá allir sem kaupa Sony hjá BT í dag óvæntan glaðning.

Litaskjár
Stór 3" hágæða bjartur 
Hybrid skjár þar sem allar 
aðgerðir eru framkvæmdar á 
skjánum í stað hefðbundina 
hnappa. Þægilegra og 
einfaldara verður það ekki.

Linsa
frá Zeiss tryggir hámarks dýpt 
og litaaðgreiningu 
myndarinnar.
Í linsum er Carl Zeiss trygging 
fyrir gæðavöru sem þú getur 
treyst.

Litaskjár
2,5" hágæða bjartur Hybrid skjár 
þar sem allar aðgerðir birtast.

Hönnun
þær gerast ekki þynnri og 
nettari. Aðeins 134 Grömm og 
15mm þykkt.

MPEG Movie
Það er ekkert mál að taka 
videomyndir eins lengi eins og 
minnið leyfir og tengja svo t.d 
við sjónvarp og horfa á í fullum 
gæðum

Carl Zeiss linsa
Með 3x optical Carl Zeiss Vario 
Tessar linsunni í DSC-S80 eru 
gæðin tryggð jafnvel niður í 
minnstu smáatriði 

• 42" Alis Plasmaskjár
• Wega Engine
• 852x480 upplausn
• 3D kamfilter fyrir PAL og NTSC
• Textavarp
• Magnari 2x10W
• Virtual Dolby SRS TruSurround
• 3x scarttengi/2 RGB/1 Component/1 S-VHS
• Fjarstýring
• H 75 cm B 107 cm  D 11 cm

FYLGIR

FYLGIR

26.999
323.988

Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

STAÐGREITT

**

  

KaupaukiKaupauki
256MB 256MB 

Sony memorystick minniskort 

fylgir öllum Sony myndavélum þessa vikuna

4.1 M5.1 M
47.988

3.999Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

STAÐGREITT

**

29.988
STAÐGREITT

2.499
Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

Linsa
frá Carl Zeiss tryggir hámarks 
dýpt og litaaðgreiningu 
myndarinnar.
Í linsum er Carl Zeiss trygging 
fyrir gæðavöru sem þú getur 
treyst.

**Miðað við jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard 
skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og 

greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.



FÓTBOLTI Valsmenn byrjuðu betur í
leiknum og náðu að komast aftur
fyrir bakverði Þróttara nokkrum
sinnum á fyrsta kortérinu, en mið-
verðir Þróttara náðu að koma
boltanum frá markinu í tæka tíð.
Eftir nokkuð góða pressu Valsara,
sem alltaf byrja leiki sína af mikl-
um krafti, náðu Þróttarar að koma
sér inn í leikinn með ágætum sam-
leik, en náðu ekki að klára sínar
sóknir með góðum skotum en það
hefur verið þeirra helsti galli í
sumar.

Á tuttugustu og sjöundu mín-
útu dró til tíðinda en þá fékk Bald-
ur Aðalsteinsson boltann á hægri
kantinum og sendi hann rakleiðis
inn á teiginn, þar sem Garðar
Gunnlaugsson skallaði boltann
fallega í markið. Vel að verki stað-
ið hjá Valsmönnum. Eftir þetta
sóttu Þróttarar nokkuð en náðu,
sem fyrr, ekki að nýta færin.

Þannig fékk Josef Maruniak al-
gjört dauðafæri inn á markteig en
tókst á ótrúlegan hátt að klúðra
því. Valsmenn hófu seinni hálf-
leikinn líkt og þann fyrri, af mikl-
um krafti, og voru í tvígang hárs-
breidd frá þvi að koma boltanum í
netið.

Þróttarar gerðu breytingu á
liði sínu eftir fimmtán mínútna
leik og við það hresstust þeir.
Valsmenn lágu aftarlega á vellin-
um og vörðust ágætlega, fyrirsjá-

anlegum sóknum Þróttara. Hálf-
dán Gíslason skoraði síðan annað
mark Valsmanna með fallegu
skoti fyrir utan teig en hann hafði
skömmu áður komið inn á sem
varamaður. Þróttarar spiluðu
ágætlega úti á vellinum en náðu
ekki að skapa sér nægilega mörg
marktækifæri. Valsmenn skoruðu
tvö falleg mörk en sóttu ekki mik-
ið í leiknum að öðru leyti. Þeir
vörðust fimlega og börðust vel
fyrir hver annan og náðu að inn-
byrða góðan sigur með vinnusemi
og baráttu, eitthvað sem Þróttara
skorti.

Halldór Arnar Hilmisson var
bestur í liði Þróttara, en þeir
verða að ná meiri hraða og snerpu
í framlínu sína ef þeir ætla ekki
hreinlega að falla. Það hlýtur að
vera svekkjandi að
spila vel út á vellin-
um leik eftir leik,
en ná ekki að nýta
sér það nægilega
vel.

Valsliðið sótti og
varðist sem ein
heild, með Akur-
eyringinn Atla
Svein Þórarinsson
og Húsvíkinginn
Baldur Aðalsteins-
son sem bestu leik-
menn.

Páll Einarsson,
fyrirliði Þróttara
var svekktur í leikslok. „Það er
alltaf leiðinlegt að tapa, en við
getum sjálfum okkur um kennt.
Við verðum að skora ef við ætlum
okkur að ná í stig og náðum við
ekki að gera í dag.“ 

Willum Þór Þórsson, þjálfari
Vals, var eins og gefur að skilja
ánægður með sína menn. „Þrótt-
arar spiluðu vel í dag, en við vörð-
umst þeim ágætlega. Það er erfitt
að leika gegn liði sem heldur bolt-
anum jafn vel og Þróttur en okkur
tókst að knýja fram sigur með
vinnusemi og baráttu.“ -mh, -bb
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> Við hrósum ...
... liði Breiðabliks í Landsbankadeild
kvenna í knattspyrnu. Auk þess að vera

taplaust á toppi deildarinnar gnæfði
liðið yfir önnur þegar þeir

sem þóttu skara fram úr í
fyrri umferð deildarinnar
voru verðlaunaðir í gær.

Blikar áttu besta
leikmanninn, besta

þjálfarann og fimm leikmenn
í úrvalsliði fyrri
umferðarinnar. 

Heyrst hefur ...
... að Tony Pulis, nýrekinn knattspyrnustjóri
Stoke City, hafi samið við framherjann
Mamady Sidibe án vitundar íslensku
stjórnarmannanna. Þess má geta að ensku
stjórnarmennirnir komu af fjöllum þegar
þeir heyrðu að Pulis hefði verið rekinn af
íslensku stjórnarmönnunum. Já,
starfsaðferðirnar í Stoke eru um margt
frábrugðnar því sem eðlilegt þykir.

sport@frettabladid.is
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> Við dáumst að ...
.... metnaðinum í
forráðamönnum félagsins
Neftchi Baku, andstæð-
inga FH-inga í forkeppni
Meistaradeildar Evrópu.
Alla leið frá Azerbaídsjan
voru mættir tveir
njósnarar frá félaginu til
að horfa á leik FH og Fram
í gær.

Valsmenn eru enn í skottinu á toppli›i FH eftir gó›an sigur á frískum firótturum í Laugardalnum í gær.
Valsmenn voru fló nokku› frá sínu besta en fla› var fyrst og fremst gó› barátta li›sins sem gaf stigin flrjú.

Baráttan skilaði Valsmönnum sigri

ÍBV hefur fengið á sig 18 mörk í fyrstu átta umferðum
Landsbankadeildarinnar. Markvörður liðsins, Birkir
Kristinsson, hefur aldrei fengið jafnmörg mörk á sig í
byrjun Íslandsmóts, hann fékk þó á sig 16 mörk í
fyrstu átta umferðunum hjá Fram 1995 en það ár féll
liðið úr deildinni. „Það er bara nokkuð ljóst að við
erum ekki nægilega öflugir. Leikmannahópur okkar er
mjög þunnt skipaður um þessar mundir og þetta
verður erfitt. Það er liðið í heild sinni sem á að
vinna í því að halda markinu hreinu og okkur
hefur aðeins tekist það í einum leik það sem af
er.“ sagði Birkir Kristinsson, sem fékk 20 mörk á
sig allt tímabilið í fyrra.

„Ég tel þetta vera hæfa einstaklinga sem eru þarna.
Við höfum lítið spilað allir saman og vonandi fer
þetta að smella. Það er alveg ljóst í hvað stefnir hjá
okkur. Við verðum bara að reyna að berjast fyrir
hverju einasta stigi sem býðst og svo kemur í ljós
hverju það skilar okkur í lokin.“

Þegar Birkir var beðinn um að nefna bestu vörn sem hann
hafi spilað með valdi hann á endanum vörn Fram 1988.
Eftir 13 fyrstu umferðirnar það ár var hann búinn að fá á
sig tvö mörk og liðið stóð að sjálfsögðu uppi sem Íslands-

meistari. Einnig kom upp í huga hans sú vörn sem hann var
með fyrir framan sig á Skaganum.

Birkir er orðinn fertugur og ætlar að leggja
hanskana á hilluna eftir tímabilið, hann telur
þó aldurinn ekki vera ástæðuna fyrir fjölda
marka sem hann hefur á sig fengið. „Liðið
sýnir miklu meiri baráttu í heimaleikjum og
verður að ná þeirri grimmd yfir í útileikina.
Við erum með þannig lið að við verðum að
eiga toppleik til að vinna. Hugarfarið og leik-
ur okkar þarf að breytast til þess að við
náum að bjarga okkur frá falli. Það væri
erfitt fyrir þetta lið að falla þar sem það hef-
ur verið ákveðin stöðnun hérna og færri efni-

legri leikmenn koma upp en áður.“

MARKVÖRÐURINN BIRKIR KRISTINSSON: HEFUR ALDREI BYRJAÐ JAFN ILLA

Ljóst a› li›i› er ekki nægilega öflugt
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Líf og fjör þegar Keflavík og Grindavík gerðu jafntefli í gærkvöldi:

Bítlabænum, 1-1. Þrátt fyrir
þyngslin var fjör í leiknum og
bæði lið gerðu sitt besta til að
spila sóknarbolta. 

Grindavík braut ísinn með
marki Kekic en heimamenn létu
það ekki á sig fá og Hörður jafn-
aði metin með laglegu marki
skömmu síðar. Fyrstu 20 mínútur
leiksins voru mjög fjörugar en
leikmenn slökuðu aðeins á klónni
eftir mörkin. Helst komu færi
þegar leikmenn misstu boltann
klaufalega í bleytunni og fékk
Grindavík ótrúlegt færi á 43. mín-
útu sem þeim tókst ekki að nýta. 

Gestirnir urðu síðan fyrir
áfalli rétt fyrir hlé þegar Eyþór
Atli fékk sitt annað gula og þar

með það rauða. Eyþór hefði hæg-
lega getað forðast bæði spjöldin
en klaufalegar athafnir hans
verðskulduðu lítið annað en rautt
spjald. Síðari hálfleikur var
kaflaskiptur. Keflavík réð ferð-
inni framan af en eftir að Sinisa
Kekic færði sig aftur á miðjuna
tók Grindavík öll völd á vellinum,
sótti grimmt og komst nálægt því
að skora. 

Síðustu mínútur leiksins voru
aftur á móti eign heimamanna
enda voru Grindvíkingar þá
manni færri og gáfu allt til þess
að halda í stigið. Stigið fengu þeir
þótt Keflavík hafi verið klaufar
undir lokin enda fengu þeir víti
og nokkur ákjósanleg færi. Það

var sama hvað þeir reyndu, allt
varði Savic og sérstaklega var
vítaspyrnan vel varin hjá honum. 

Þegar upp var staðið var sann-
gjarnt að liðin skildu skipta með
sér stigunum í þessum fjöruga
leik í vætunni í Keflavík. 

Gestirnir fá sérstakt hrós fyr-
ir mikinn karakter sem getur
hæglega bjargað þeim frá falli í
sumar. -hbg

*MAÐUR LEIKSINS

KEFLAV. 4–4–2
Ómar 7
Guðjón 5
Johansson 6
Baldur 6
Milicevic 7
Gestur 4
(88. Bjarni –)
Hólmar 6
Jónas 6
Hörður 4
Guðmundur 3
Stefán Örn 6
(76. Gunnar –)

GRINDAV. 4–3–3
*Savic 8
Eyþór Atli 4
Jack 6
Óli Stefán 6
Óðinn 6
Eysteinn 4
Niestroj 6
McShane 5
Óskar Örn 7
Magnús Sverrir 3
(57. Ahandour 7)
Kekic 7

0-2
Laugard., áhorf: 741 Eyjólfur Kristinsson (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 10–4 (3–3)
Varin skot Fjalar 1 – Kjartan 3
Horn 6–1
Aukaspyrnur fengnar 17–15
Rangstöður 2–3

0–1 Garðar Gunnlaugsson (27.)
0–2 Hálfdán Gíslason (85.)

Þróttur Valur

Savic fór á kostum í li›i Grindavíkur

FYRSTA MARKINU FAGNAÐ. Valsmennirnir Grétar Sigfinnur Sigurðsson, Sigurbjörn Hreið-
arsson og Bjarni Ólafur Eiríksson sjást hér fagna Garðari Gunnlaugssyni sem kom Val yfir í
leiknum gegn Þrótti í gær FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

*MAÐUR LEIKSINS

ÞRÓTTUR 3–5–2
Fjalar 5
Ólafur 5
Jens 5
(62. Erlingur 5)
Eysteinn 4
Daníel 5
Páll 6
Haukur 5
Halldór 7
Freyr 5
Þórarinn 4
(62. Ingvi 5)
Maruniak 5
(72. Sævar 5)

VALUR 4–4–2
Kjartan 6
Bjarni 6
*Grétar 7
Atli Sveinn 8
Steinþór 6
Matthías 6
Stefán Helgi 6
Sigurbjörn 5
(70. Sigurður 5)
Baldur 7
Guðmundur 6
(70. Kristinn 5)
Garðar 7
(82. Hálfdán –)

1-1
Keflavík, áhorf: 740 Kristinn Jakobsson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 16–8 (8–2)
Varin skot Ómar 1 – Savic 6
Horn 4–2
Aukaspyrnur fengnar 10–13
Rangstöður 1–3

0–1 Sinisa Kekic (16.)
1–1 Hörður Sveinsson (20.)

Keflavík Grindavík

FÓTBOLTI Völlurinn í Keflavík var
blautur og þungur þegar Keflavík
og Grindavík gerðu jafntefli í
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LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeildin:
FH–FRAM 3–1
ÞRÓTTUR–VALUR 0–2
KEFLAVÍK–GRINDAVÍK 1–1

STAÐAN:
FH 9 9 0 0 26–5 27
VALUR 9 7 0 2 20–5 21
KEFLAVÍK 9 4 3 2 16–19 15
FYLKIR 8 3 2 3 14–14 11
KR 8 3 1 4 8–11 10
ÍA 8 3 1 4 7–11 10
GRINDAVÍK 9 2 3 4 10–16 9
FRAM 9 2 2 5 10–12 8
ÍBV 8 2 0 6 6–18 6
ÞRÓTTUR 9 1 2 6 11–17 5

Norski bikarinn:
ROSENBORG–HÖNEFOSS 1–2
START–VALERENGA 2–3
Jóhannes Harðarsson var í byrjunarliði Start en
fór útaf  Árni Gautur Arason lék að venju allan
leikinn fyrir Valeranga
VIKING–LILLESTRÖM 0–2
Hannes Sigurðsson lék allan leikinn fyrir Viking.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

28 29 30 1 2 3   4    
Föstudagur

JÚLÍ

■ ■ LEIKIR
� 20.00 KS mætir Völsungi á

Siglufirði.

� 20.00 Víkingur Ólafsvík fær Fjölni
í heimsókn.

� 20.00 Víkingur tekur á móti
Haukum á heimavelli.

� 20.00 KA mætir Breiðabliki á
Akureyrarvelli.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn.

� 07.30 Olíssport á Sýn.

� 08.00 Olíssport á Sýn.

� 08.30 Olíssport á Sýn.

� 16.50 Fótboltakvöld á RÚV.

� 17.00 Landsbankadeildin á RÚV.

� 18.40 Olíssport á Sýn.

� 19.10 Gillette-sportpakkinn á Sýn.

� 19.35 Motorworld á Sýn.

� 20.05 World Supercross á Sýn.

� 21.00 World Poker Tour 2 á Sýn.

� 22.30 K-1 á Sýn.

� 23.25 Gullmót í frjálsum á RÚV. 

JOE, AVI OG BRYAN SYNIR MALCOLM GLAZER. Synir Malcolm Glazer voru hinir rólegustu
er þeir virtu fyrir sér Old Trafford í fyrradag, en þeir lentu í miklum vandræðum þegar æst-
ir stuðningsmenn Manchester United biðu þeirra fyrir utan völlinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Stuðningsmenn Man Utd efast um metnað Glazer:

Heimsókn Glazer-fe›ga veldur
uppfloti í Manchester
FÓTBOLTI Hundruð stuðningsmanna
Man. Utd mótmæltu harðlega
heimsókn Malcolm Glazer og sona
hans þriggja til Manchester í
fyrrakvöld, þegar þeir skoðuðu
Old Trafford, heimavöll félagsins.

Heimsóknin átti að vera leyni-
leg en fljótt spurðist út í borginni
að feðgarnir væru á staddir á vell-
inum. Stuðningsmennirnir söfn-
uðust saman fyrir utan Old Traff-
ord og reyndu að koma í veg fyrir
að Glazer feðgarnir kæmust keyr-
andi í burtu frá vellinum. 

Glazer á nú orðið níutíu og átta
prósenta hlut í félaginu og stjórn-
ar því orðið alfarið. Stuðnings-
menn liðsins eru ósáttir og mót-

mæla kröftulega dag eftir dag.
Upp úr sauð í fyrrakvöld þegar

feðgarnir ætluðu að yfirgefa völl-
inn og þurfti að kalla til tugi lög-
reglumanna til þess að ná tökum á
æstum mannfjöldanum. Feðgarn-
ir komust í burtu í stórum lög-
reglubíl.

Glazer hafði deginum áður hitt
íþróttamálaráðherra Bretlands,og
sannfærði hann ráðherrann um að
hann hyggðist reyna eftir fremsta
megni að láta félagið ná sem best-
um árangri í keppnum, en margir
stuðningsmanna félagsins hafa
efast um að Glazer setji velgengni
Manchester United í fyrsta sæti á
forgangslista sínum. - mh

Forráðamenn Real Madrid hröktu
í gær allar sögusagnir þess efnis

að Michael Owen væri á leið frá fé-
laginu í sumar, en hann hefur með-
al annars verið orðaður við Man.
Utd. Arrigo Sacchi, yfirmaður knatt-
spyrnumála hjá félaginu, segir að
Owen hafi aldrei haldið því fram að
hann væri óánægður hjá félaginu.
„Hann er ekki til sölu því hann er
svo sannarlega inni í plönum þjálf-
ara liðsins,“ sagði Sacchi.

Brasilíski sóknarmaðurinn Ron-
aldo viðurkenndi í gær að hann

óttaðist að sæti hans í landsliðinu
væri á bak og burt. Brasilía vann
Álfukeppnina með sannfærandi
hætti í vikunni þar sem Ronaldo
fékk frí en í hans fjarveru blómstraði
Adriano og fór létt með að tryggja
sér byrjunarliðssæti næsta árið með
frammistöðu sinni. „Þjálfarinn sagði
við mig að ég ætti öruggt sæti í
hópnum en ég held að hlutirnir virki
ekki þannig. Ég sé ekki eftir því að
hafa farið í frí en nú verður erfiðara
fyrir mig að vinna sætið aftur.“

Annar leikmaður sem sló í gegn í
fjarveru Ronaldo er sóknarmað-

urinn Robinho, sem er líklega eftir-
sóttasti leikmaður heims um þessar
mundir. Eftir sigurinn í Álfukeppn-
inni lýsti hann því yfir að hann vildi
helst fara til Real Madrid, en
Arsenal er einnig að reyna að lokka
hann til sín. „Ég hef talað við full-
trúa félagsins og ég held að það
yrði gott fyrir feril minn að fara
núna,“ sagði Robinho.

ÚR SPORTINU
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Golfkort KB banka er fullgilt kreditkort sem

veitir kylfingum fjölmörg frí›indi sem

tengjast golfi og getur flannig spara› fleim

umtalsver›ar fjárhæ›ir. Allir geta sótt um

Golfkort, hvort sem fleir eru í vi›skiptum

vi› KB banka e›a ekki, á golfkort.is, í síma

444 7000 e›a næsta útibúi KB banka.

HAGKVÆMUR
KOSTUR FYRIR
GOLFARA

GOLFKORT KB BANKA

FH-ingar s‡ndu litla meistaratakta á heimavelli sínum í gær en ger›u fla› sem
flurfti til a› vinna sigur á Fram. FH er enn me› fullt hús stiga eftir níu umfer›ir.

FH sigraði á seiglunni

Edda og Úlfar valin best í
Landsbankadeild kvenna
FÓTBOLTI Edda Garðarsdóttir, sem
leikur með liði Breiðabliks, var í
gær valin besti leikmaður fyrstu
sjö umferða Landsbankadeildar
kvenna. Þjálfari hennar, Úlfar
Hinriksson, var kosinn besti þjálf-
arinn. Edda Garðarsdóttir hefur
verið kjölfestan í liði Breiðabliks
það sem af er Íslandsmótinu, en
félagið er með fullt hús stiga að
fyrri umferð lokinni.  „Ég bjóst nú
ekki við því að vera kosin best. En
við höfum spilað vel og náð að ein-
beita okkur að einum leik í einu,
sem er mikilvægt í svona stuttu
móti.“

Edda gekk til liðs við Breiða-
blik frá KR í vetur og segist ekki
sjá eftir því núna. „Ég hafði leikið
með KR síðan ég var lítil stelpa,
þannig að þetta var svolítið erfitt
til að byrja með. Þetta er
skemmtilegur hópur hjá Breiða-

bliki og auðvelt að komast inn í
hann.“

Mótið er aðeins hálfnað
Úlfar Hinriksson, þjálfari

Breiðabliks, segir velgengnina í
sumar ekki hafa komið sér á
óvart.

„Það er búið að vinna að því
hörðum höndum að koma Breiða-
bliki aftur í fremstu röð, og það
eru margir þættir sem skapað
hafa þennan ágæta árangur í fyrri
umferðinni. Það voru fengnar
hingað stelpur sem eru góðir
knattspyrnumenn, auk þess sem
ungu stelpurnar eru árinu eldri en
í fyrra og hafa þroskast mikið
sem leikmenn á þessu eina ári.
Umgjörðin í kringum kvenna-
knattspyrnuna hjá Breiðabliki er
sú besta á íslandi, og það hefur
mikið að segja ef félög ætla sér að
ná árangri.“

Val á liði fyrstu sjö umferð-
anna kom ekki á óvart, en liðið var
skipað leikmönnum frá Breiða-
bliki, Val, ÍBV og KR. Fimm leik-
menn liðsins fengu fullt hús stiga
í valinu, en það voru Þóra Helga-
dóttir og Edda Garðarsdóttir úr
Breiðabliki, Laufey Ólafsdóttir og
Margrét Lára Viðarsdóttir úr Val
og Hólmfríður Magnúsdóttir hjá
ÍBV. - mh

SÚ BESTA Edda Garðarsdóttir úr Breiðabliki
tekur hér við viðurkenningu úr hendi Geirs
Þorsteinssonar fyrir að hafa verið besti
leikmaður fyrri umferðar Landsbanka-
deildar kvenna. FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL BERGMANN

LIÐ FYRRI UMFERÐAR:
Þóra Björg Helgadóttir Breiðablik
Ásta Árnadóttir Valur
Erna Björk Sigurðardóttir Breiðablik
Pála Marie Einarsdóttir Valur
Edda Garðarsdóttir Breiðablik
Greta Mjöll Samúelsdóttir Breiðablik
Hólmfríður Magnúsdóttir ÍBV
Laufey Ólafsdóttir Valur
Hrefna Jóhannesdóttir KR
Margrét Lára Viðarsdóttir Valur

Hnefaleikarinn Mike Tyson:

Ekki dau›ur úr
öllum æ›um
HNEFALEIKAR Umboðsmaður hnefa-
leikarans Mikes Tyson, sem ný-
lega hét því að stíga aldrei fæti
inn í hringinn aftur, hefur sagt frá
því að hann sé að undirbúa sér-
staka mótaröð þar sem fyrrum
stórstjörnur í þungavigtinni
munu leiða saman hesta sína. 

Jeff Fenech, hinn ástralski um-
boðsmaður Tysons, sér fram á að
kappinn verði að berjast meira til
að bjarga sér frá gjaldþroti og
hefur í huga að setja á fót nokkra
fjögurra lotna bardaga, þar sem
fallnar stjörnur eins og Riddick
Bowe og Evander Holyfield eru
nefndar til sögunnar sem hugsan-
legir andstæðingar Tysons. „Þó
Tyson hafi ekki lengur það sem til
þarf í stóra tíu lotna bardaga er
hann enn fílhraustur og sannur
meistari,“ sagði Fenech. -bb

Fyrri umferð Íslandsmótsins lokið hjá konunum:

ætluðu að gera út um leikinn er
þeir fengu dæmda vítaspyrnu á
53. mínútu er Kristján Hauksson
braut á Allan Borgvardt. Tommy
Nielsen tók vítið en Gunnar Sig-
urðsson varði slaka spyrnu hans.
Ekki fyrsta vítið sem Gunnar ver
í sumar enda klárlega vítabani
mótsins til þessa.

Þess í stað jöfnuðu Framarar
með góðri sókn en Þórhallur Dan
Jóhannesson átti góða rispu upp
vinstri kantinn og gaf beint á koll-
inn á Ríkharði Daðasyni sem skor-
aði gott mark. Eftir það færðist
talsverð barátta í leikinn en svo
fór að FH-ingar náðu að sigla
fram úr á lokamínútum leiksins
með tveimur mörkum. 

Þetta var langt í frá besti leik-
ur FH í sumar en þeir gerðu það
sem þurfti. Liðið virtist fremur
kraftlaust framan af en hætti
aldrei að spila sinn bolta og upp-
skar eftir því í leikslok. Framarar
reyndu hvað þeir gátu en sprungu
einfaldlega á limminu á lokakafla
leiksins.

„FH er með hrikalega sterkt lið
en mér fannst þeir ekkert betri en
við í dag. Við vorum að gera betur
en í undanförnum leikjum, vorum
að berjast og þeir áttu í vandræð-
um með okkur. Hinsvegar refsa
þeir fyrir hver einustu mistök og
við gerðum þrjú í dag. Það þarf

ekki mörg stig til að rífa sig frá
botninum og það er bara skemmti-
leg barátta framundan,” sagði
Þórhallur Dan eftir leik. 

Auðun Helgason skoraði annan
leikinn í röð og var ánægður með
stigin þrjú. „Fullkomin horn-
spyrna frá Óla og ég náði að klára.
Ég er ánægður með þessa þraut-
seigju í okkur. Við erum ekkert að
spila neitt alltof vel og einbeiting-
in var ekki í fullu lagi. Við héldum
þó áfram að skapa og náðum
þremur stigum. Þetta var því góð-
ur sigur á frekar slökum degi.
Framararnir voru erfiðir en við
höldum áfram á beinu brautinni
og vonandi klárum við þetta mót
sem fyrst,“ sagði Auðun.

-esá, egm

*MAÐUR LEIKSINS

FH 4–3–3
Daði 7
Freyr 6
Auðun 7
T. Nielsen 6
Guðmundur 7
Heimir 6
Ásgeir 6
(79. Baldur –)
Davíð Þór 5
Ólafur Páll 6
Borgvardt 7
(89. Ármann Smári –)
Atli Viðar 5
(68. Hermann –)

FRAM 4–5–1
*Gunnar S. 7
Gunnar Þór 5
Þórhallur 7
Kristján 5
Eggert 6
(59. Nörholt 5)
Viðar 6
Ingvar 5
H. Matthiesen 5
(75. Kristófer –)
Ívar 6
Víðir 5
(68. Andri Steinn 5)
Ríkharður 7

3-1
Kaplakriki, áhorf: 2210 Egill M. Markússon (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 12–9 (10–5)
Varin skot Daði 4 – Gunnar 7
Horn 1–4
Aukaspyrnur fengnar 12–14
Rangstöður 5–2

1–0 Auðun Helgason (31.)
1–1 Ríkharður Daðason (66.)
2–1 Allan Borgvardt (76.)
3–1 Ólafur Páll Snorrason (84.)

FH Fram

FÓTBOLTI Leikur FH og Fram fór
mjög rólega af stað og var fyrsta
mark FH einnig fyrsta skot þeirra
að marki. Atli Viðar Björnsson fór
reyndar illa að ráði sínu á 17. mín-
útu eftir að hafa komist einn inn
fyrir vörn Fram. Hann hefði átt að
skjóta sjálfur en gaf þess í stað
boltann á Ólaf Pál Snorrason sem
var vissulega í góðu færi en rang-
stæður. 

Framarar áttu einnig sín færi
og voru síst lakari aðilinn í fyrri
hálfleik. Markaskorari FH, Auðun
Helgason, var reyndar nærri því
að skora sjálfsmark stuttu eftir
eigið mark en slapp með skrekk-
inn.

Það leit út fyrir að FH-ingar

TVÖ MÖRK Í TVEIMUR LEIKJUM
Auðun Helgason skoraði fyrsta
mark FH í gær og eins og sjá má
var honum vel fagnað af
liðsfélögum sínum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA





34 1. júlí 2005 FÖSTUDAGUR

Nostalgía er ákaf-
lega merkilegt fyr-
irbæri. Hún getur
verið afturhvarf til
þess tíma þegar
okkur leið vel en
jafnframt verið
flótti til þess tíma-
bils þegar við vor-
um í öruggu um-

hverfi. Nostalgía er þó fyrst og
fremst persónubundið ástand.

Á vinnustaðnum í gær skapaðist
hins vegar mjög sérstök stemning.
Varð einhver múgsefjun. Nostalg-
íufílingur meðal ákveðins aldurs-
hóps. Ástæðan var Duran Duran
tónleikarnir um kvöldið. „Best of“
geisladisk var skellt á og einhverjir
rauluðu með. Með útsýni til þess að

drepa, Villtir Sveinar og Geymdu
bæn ómuðu um allt. Einhverjir
rauluðu með. 

Ég var á bleiutímabilinu þegar
Duran urðu vinsælir og var rétt
farinn að fíla eitthvað annað en
Brúðubílinn þegar tímabil þeirra
rann sitt skeið. Fann engu að síður
til samkenndar með þessum sam-
starfsmönnum mínum. Þegar ég
heyri lög á borð við Step it up með
Stereo Mc’s eru viðbrögð mín þau
sömu.

Undir sönglinu varð mér hugsað
til Týndu kynslóðar Bjartmars
Gunnlaugssonar. Í stað „Manstu
eftir John, Manstu eftir Paul, réttu
mér albúmið,“ kæmi. „Manstu eftir
Simon, manstu eftir Roger, réttu
mér I – Podinn.“

Nostalgíutrippið smitaði út frá
sér og fljótlega var farið að ræða
um allt aðra hluti sem verður þó að
telja til þessa fyrirbæris. Einhver
sagðist hafa verið að horfa á Miami
Vice og minntist þess að Don John-
son hefði verið svalur. Honum brá
því heldur betur í brún þegar hon-
um varð ljóst að svo hafði ekki ver-
ið. Philip Michael Thomas hefði þar
að auki verið leiðinlegur.

Þegar deginum var loks að ljúka
stefndi í óefni. Einhverjir voru
farnir að dansa og spennan var orð-
in rafmögnuð. Það styttist enda
óðum í eina mestu nostalgíu trú-
arathöfn sem farið hefur fram hér
á landi. Tónleikana sem á morgun
yrðu enn ein nostalgíuminningin
fyrir þennan ágæta aldurshóp. 

STUÐ MILLI STRÍÐA
FREYR GÍGJA GUNNARSSON VELTIR FYRIR SÉR NOSTALGÍUNNI

Villtir sveinar og geymd bæn
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Útsalan byrjar í
dag, föstudaginn
1 júlí 

H Æ Ð A S M Á R A  O G  G R A F A R V O G I

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Jæja þá hefur Þorgeir
kennari keypt miðann í
síðustu förina. 

Það er erfitt að lýsa Þor-
geiri kennara en þau orð
sem koma upp í hugann...

„Harður og ákveðinn,
strangur og með sterka
réttlætiskennd, hvass og
þröngsýnn....     eehh.....“

Já! Miðað við
öll stærð-
fræðiprófin!

Rólegur,
rólegur....

Klukkan er
fjögur! Ég verð
að vakna!

Ég svaf
yfir mig!

Bíddu, nei...
það er júlí. 

Það er ekki hægt
að sofa yfir sig í
sumarfríinu.

....sagði illa
upplýsti ung-

lingurinn.

Vélmennahundur??! Er ég þá
orðinn ónauðsynlegur? Já, hann
lítur út eins og hundur og hagar
sér eins og einn slíkur...

En hefur hann hjarta hundsins?
Hefur hann sál hundsins? 
Býr hann yfir ást hundsins??

Á hann 
nokkuð

snýtibréf?

Ekki hreyfa
þig pabbi!
Það er
kónguló á
þér!

Þú verður að passa þig,
kóngulær geta meitt

mann.
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DSC-T7 & 512 MB minniskort
Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 5,1 milljón pixlar
• 2,5" skjár

4.995 krónur á
mánuði vaxtalaust*
59.940 krónur staðgreitt

Sumartilboð í Sony Center
512 MB minniskort fylgir!

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

512 MB minniskort 
að verðmæti 10.995,-
fylgir með!

DSC-S90 & 512 MB  minniskort
Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 4,1 milljón pixlar
• 2,5" skjár

3.495 krónur á
mánuði vaxtalaust*
41.940 krónur staðgreitt

DSC-P200 & 512MB minniskort
Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 7,2 milljón pixlar
• 2" skjár

4.495 krónur á
mánuði vaxtalaust*
53.940 krónur staðgreitt

Karókítölvuleikurinn SingStar frá
Sony hefur selst í meira en tveimur
milljónum eintaka síðan hann kom
fyrst út í maí á síðasta ári fyrir
PlayStation 2 leikjatölvuna.

„Hin mikla velgengni SingStar
endurspeglar þá ætlun okkar að
finna upp nýja hluti og breikka
þann hóp sem spilar tölvuleiki,“
segir Phil Harrison, en hann sér um
alla leikjaútgáfu fyrirtækisins.
“Núna, þriðja árið í röð, hefur
London Studio náð að búa til enn
annan smellinn sem náð hefur met-
sölu um allan heim.“

„Við höfum verið mjög ánægð
með hversu vel SingStar hefur verið
tekið af tónlistariðnaðinum,“ segir

Sergio Pimentel, en hann sér um að
fá lögin í SingStar. “Við höfum feng-
ið leyfi fyrir meira en 250 lögum
fyrir SingStar og við viljum þakka
tónlistargeiranum og útgefendum
fyrir þeirra framlag í leikinn.“

SingStar-leiknum fylgja tveir
hljóðnemar, en það gerir leikmönn-
um kleift að etja kappi í hörku söng-
keppni. Þar að auki er hægt að
tengja EyeToy-myndavélina við
leikinn og geta þá leikmenn séð sig
sjálfa syngja. Nýjasti SingStar-leik-
urinn, SingStar Pop, var gefinn út í
síðasta mánuði og hefur þegar náð
gríðarlegum vinsældum. Einnig er
útgáfa með lögum frá níunda ára-
tugnum í undirbúningi. ■

SINGSTAR Tölvuleikurinn hefur slegið í
gegn síðan hann kom fyrst út fyrir ári síðan.

Tvær milljónir seljast af
SingStar tölvuleiknum
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Samstarfshópur ungra ís-
lenskra listamanna sem
kallar sig Nyhil ætlar að
standa fyrir umfangsmik-
illi ljóðaútgáfu í haust.
Nyhil gefur þá út 8 ljóða-
bækur 8 ungra, íslenskra
ljóðskálda á fjórum mán-
uðum í lok ársins og í
byrjun næsta árs.

„Ég þori að fullyrða að álíka fram-
rás hefur ekki átt sér stað í ís-
lenskri ljóðaútgáfu síðan módern-
isminn kom til sögunnar fyrir ein-
hverjum fimmtíu árum, aldrei hef-
ur verið lögð viðlíka rækt við unga
kynslóð ljóðskálda,“ segir Þór
Steinarsson rit- og útgáfustjóri
nýrrar ljóðaseríu sem Nyhil, sem
er samstarfshópur ungra íslenskra
listamanna, mun standa fyrir á

fjögurra mánaða tímabili í haust
og vetur. 

Nyhil ætlar að gefa út 8 ljóða-
bækur 8 höfunda á tímabilinu
október-febrúar og mun koma út
ný bók á tveggja vikna fresti á
tímabilinu. Ljóðabækurnar verða
seldar í pakkaáskrift sem mun
kosta 8 þúsund krónur eða þúsund
krónur bókin.

Nyhil er fjöldahreyfing eða gras-
rótarfélag sem byrjaði að verða til
fyrir fjórum árum í Berlín og voru
helstu hvatamenn hreyfingarinnar
þeir Haukur Már Helgason og Ei-
ríkur Örn Norðdahl. Síðan þá hafa
komið út nokkrar bækur á vegum
Nyhil auk þess margir upplestar og
uppákomur hafa verið haldnir á
vegum hreyfingarinnar. Nú hrækja
meðlimir Nyhil heldur betur í lóf-
ana og gerast stórhuga með nýju út-
gáfunni. „Þetta er háskalegt skref
hjá Nyhil sem segir nú skilið við öld
sakleysisins og verður að manni, er

ekki lengur unglingsstúlka í stutt-
um kjól,“ segir Haukur Már Helga-
son einn af upphafsmönnum Nyhils. 

„Við vonum að 500 manns verði
áskrifendur að ljóðaseríunni, og að
bækurnar fari allar í aðra prentun.
Ætlunin er að með þessu muni eiga
ser stað nýtt upphaf í ljóðalestri
þjóðarinnar því við ætlum að sýna
fram á það að það er ekkert mál að
selja Íslendingum ljóðabækur,“ seg-
ir Már. 

Ljóðskáldin sem gefa munu út
bók í seríunni eru Eiríkur Örn Norð-
dahl, Kristín Eiríksdóttir, Ófeigur
Sigurðsson, Steinar Bragi Guð-
mundsson, Valur Brynjar Antons-
son, Örvar Þóreyjarson Smárason,
Óttar Martin Norðfjörð og Haukur
Már Helgason.

Áhugasamir geta fylgst með
framvindu útgáfunnar á heimasíða
Nyhil, www.nyhil.org, eða haft sam-
band við Þór Steinarsson í síma
6920979 og tryggt sér áskrift. ■
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LJÓMUÐU
AF ÁST!

LJÓMUÐU
AF ÁST!

Sjáið 

myndirnar í 

Ragnheiður Guðfinna
og Guðmundur Th. 
Ragnheiður Guðfinna
og Guðmundur Th. 

HEIT
SAMAN!
HEIT
SAMAN!

Guðni Ágústsson 
í heilsuátak:
Guðni Ágústsson 
í heilsuátak:Katrín Jakobsdóttir:

Á VON Á
BARNI!
Á VON Á
BARNI!

Hætt meðkærastanum!

Gunnhildur í
Djúpu Lauginni:

AFTUR 
Á LAUSU!

Í MEGRUN
FYRIR MANNLÍF!

GERIR LÍFIÐ SKEMMTILEGRA!GERIR LÍFIÐ SKEMMTILEGRA!

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:

14-18 mánudaga - laugardaga   12-18 sunnudaga   Lokað 2. og 3. júlí.

KALLI Á ÞAKINU 
e. Astrid Lindgren • Í samstarfi við Á þakinu

Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14, Su 17/7 kl 14
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EKKI MISSA AF…

„Þetta er hópur af listamönnum sem kemur
hérna saman sem vinir, við vinnum verkin
mjög hratt því við viljum hafa ákveðið flæði í
þeim. Við vinnum mikið með spennu, kaótík
og vináttuna og við viljum að áhorfandinn
komi hingað og upplifi sýningarrýmið sem
heild,“ segir Berglind Ágústdóttir sýningarstjóri
WELOVEICELAND sem hefst í Nýlistasafninu 2.
júlí klukkan 16. Innan hópsins er franskur
gjörningahópur sem kallar sig The Dream
Machine og flytur hann gjörninginn Chanel
fuck the cats klukkan 17 á laugardaginn. 
Hópurinn sem stendur fyrir sýningunni kallar
sig Welove og er samansafn erlendra og ís-
lenskra listamanna sem kemur saman á Ís-
landi í nafni vináttunar til að lifa, skapa og
elska. Á sýningunni verður myndlist og gjörn-
ingar. 
„Við vinnum með, hraða, greddu og glimrandi
fjör. Í hópnum eru villtir náttúruunnendur og
tryllt partídýr. Þetta er myndlist unnin af

ástríðu og vináttu, við viljum leyfa listinni að
ráða og að áhorfendunum líði sem best,“ seg-
ir Berglind.
Sýning WELOVE í Nýlistasafninu stendur yfir til
24. júlí. 

Á morgun laugardag opna margar sýningar í
söfnum og galleríum víðs vegar um landið. Á
Akureyri hefst sumarsýning Listasafnsins á
Akureyri klukkan 15, á Stykkishólmi hefst
sýning í Norska húsinu klukkan 14, sem til-
einkuð er samfelldum veðurathugunum hér
á landi og á Hótel Djúpuvík opnar myndlist-
armaðurinn Þórdís Alda Sigurðardóttir sýn-
inguna Söguþráður. Í Reykjavík opnar
Sandra María Sigurðardóttir sína fyrstu
einkasýningu á Sólon og Marie-Anne
Bacquet og Marie Greffrath opna sýningu í
nemendagalleríinu Gyllinhæð á Laugavegi.

menning@frettabladid.is

WELOVEICELAND

Söguflrá›ur fiórdísar

Háskalegt skref Nyhil

!

Sumartónleikar í Skálholti hefja
31. starfsár sitt laugardaginn 2.
júlí og mun dagskrá þeirra standa
yfir til 7. ágúst 2005. 

Dagskráin hefst á laugardag-
inn klukkan 14 þegar Árni Heimir
Ingólfsson mun fjalla um efnis-
skrá kammerhópsins Carminu
sem heldur svo tónleika í Skál-
holtskirkju klukkan 15. Klukkan
17 mun blokkflautukvintettin
Fontanella frá Englandi stíga á
stokk í Skálholtskirkju.

Fontanella mun svo endurtaka
leikinn daginn eftir klukkan 15.
Síðar á sunnudaginn mun kamm-
erhópurinn Carmina frumflytja
nýtt verk eftir Huga Guðmunds-
son.

Aðgangur er ókeypis að öllum
tónleikum og fyrirlestrum á sum-
artónleikum í Skálholti. 

Frekari upplýsingar um Sum-
artónleika í Skálholtskirkju 2005
er að finnaá heimasíðu Sumartón-
leika, www.sumartonleikar.is ■

FONTANELLA Blokkflautukvintettinn
Fontanella frá Englandi mun leika á Sumar-

tónleikum í Skálholtskirkju á laugardaginn
klukkan 14 og á sunnudaginn klukkan 15.

Sumartónleikar í Skálholti

HESTAR Verk eftir Frakkan Joseph Marzolla sem tekur
þátt í sýningunni WELOVEICELAND í Nýlistasafninu
sem opnar á laugardaginn. Marzolla vinnur mikið með
hesta sem ferðast víða um heiminn. 

...sýningu Steinunnar Bjarkar
Sigurðardóttur á Mokka dagana
10. júní – 5. ágúst. Á sýningunni
eru málverk unnin með olíu-og
akrýllitum.

...sýningu Hafsteins Austmann
á vatnslitamyndum (akvarellum) í
Listasafni Ófeigs. Sýningin
stendur yfir til 8. júlí og er opin á
verslunartíma. 

...tvennum tónleikum sænska
organistans Mattias Wager í
Hallgrímskirkju um helgina.
Hinir fyrri verða á laugardaginn
klukkan 12 og þeir síðari á
sunnudaginn klukkan 20. Á efnis-
skránni verða meðal annars verk
eftir Bach, Olivier Messiaen og
Mozart. 

Laugardaginn 2. júlí opnar
myndlistarmaðurinn Þórdís
Alda Sigurðardóttir myndlistar-
sýninguna Söguþráður á Hótel
Djúpuvík á Ströndum . Á sýn-
ingunni sýnir Þórdís nýjar lág-
myndir sem unnar eru í ull,

járn, tré og vax . Þórdís hefur
oft fengist við samskeytingar á
mjög viðkvæmum efnum svo
sem flaueli og silki og grófum,
oft ryðguðum gömlum nytja-
hlutum eða úr sér gengnum
prjónuðum og saumuðum flík-
um.Verkin eru gerð í framhaldi
af ferð hennar á Standir sumar-
ið 2004 og ýmsir hlutir er urðu á
vegi hennar birtast í verkunum.

Þetta er níunda einkasýning
Þórdísar og stendur hún fram á
haust. ■

ÞÓRDÍS A. SIGURÐARDÓTTIR Mynd-
listarmaðurinn opnar sýningu á Hótel
Djúpuvík á Ströndum á laugardaginn en í
ár fagnar hótelið 20 ára afmæli sínu. 

LJÓÐAÚTGÁFA Nyhil-lið-
arnir Þór Steinarsson og
Örvar Laufeyjarson Smára-
son eru tveir þeirra sem
standa að útgáfu nýrrar 8
bóka ljóðaseríu sem kem-
ur út á vegum Nyhil frá
október og fram í febrúar. 
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■ ■ TÓNLEIKAR
� 17.00 Hljómsveitin Æla leikur í

Gallerí Humar eða frægð, Kjörgarði.

� 20.00 Karlakórinn Os frá Noregi
með tónleika í Norræna húsinu

� 21.00 Tónleikar Guðrúnar Gunn-

arsdóttir ásamt þeim Friðriki Ómari
Hjörleifssyni og Valgeiri Skagfjörð á
hinu nýja ferðaþjónustusvæði á
Fossatúni í Borgarfirði.

� 21.30 Brasilíukvintett Ife Tolentino
og Óskars Guðjónssonar leikur í
Iðnó.

� 22.00 Hljómsveitirnar Shadow
Parade, Ókind og Kalli Tenderfoot
spilar á Grandrokk.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.

FUGLAR Gestum sýningar Aðalheiðar gefst kostur á að bæta fuglum og fiskum við þá
sem hún hefur smíðað. Þorsteinn Gylfason, Joris Rademaker og fjölþjóðabandið Mimoun
eru meðal þeirra sem troða upp með sköpun sína klukkan 12 alla dagana á meðan sýn-
ingin stendur yfir. 

Hafsjór af fuglum og fiskum
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir verð-
ur með opið verkstæði í porti
Hafnarhússins dagana 1. til 6. júlí. 

„Verkefnið verður í gangi allan
tímann sem ég verð með sýning-
una þarna, alltaf verður eitthvað
að bætast við því fólk getur kom-
ið með eigin fiska og fugla og
bætt þeim við þá skúlptúra af
fiskum og fuglum sem ég hef gert
úr tré og ég sýni á sýningunni. Í
hádeginu koma svo ýmsir gestir
með sköpun sína og deila henni
með sýningargestum. Þorsteinn
Gylfason kemur meðal annars og
les ljóð sem hann hefur þýtt sem
fjalla um fugla og Guðbrandur

Siglaugsson les frumsamin ljóð
sín sem fjalla um skilin á milli
náttúruaflanna,“ segir Aðalheiður
og bætir við að fólk þurfi ekki að
svelta því hægt verði að kaupa
súpu á staðnum. 

„Ég vona að sem flestir komi
og leggi sýningunni lið með sköp-
un sinni, að þarna verði hafsjór af
fuglum og fiskum sem skapa
muni skemmtilega stemmningu,“
segir Aðalheiður, sem sett hefur
upp 90 svipaða listviðburði á síð-
ustu 10 árum. 

Dagskrá sýningarinnar er að
finna á vef Listasafns Reykjavík-
ur www.listasafnreykjavikur.is. ■

Sumarsýning Listasafnsins á
Akureyri verður opnuð laugar-
daginn 2. júlí klukkan 15. Sýn-
ingin fjallar um ófreskjur og
kynjaverur af öllum gerðum í
íslenskri myndlist allt frá frá
verkum Ásgríms Jónssonar og
fram á okkar daga. 

„Það hefur verið siðvenja
okkar hér á Listasafni Akureyr-
ar að hafa íslenska list til sýn-
ingar á sumrin, þegar mikið er
af útlendingum hér á landi og Ís-
lendingar eru að ferðast innan-
lands,“ segir Hannes Sigurðs-
son, forstöðumaður listasafns-
ins á Akureyri. Hannes segir

sýninguna ekki síst fjalla um
skrímslin í okkur sjálfum því án
óttans sem við berum í brjósti
eru ekki til nein skrímsli. 

Úlfhildur Dagsdóttir bók-
menntafræðingur er sýningar-
stjóri sumarsýningarinnar að
þessu sinni. „Mér er ómögulegt
að átta mig á hrifningu minni á
skrímslum, en ég hugsa stund-
um með sjálfri mér að nafn mitt
Úlfhildur, hafi ekki beint gefið
mér mikið val. Skrímsli eru al-
mennt tengd ótta og skelfingu,
árásargirni og illsku. Skrímslið
er andstæða mennskunnar, það
þrífst á manninum, bókstaflega,

því flest skrímsli eru mannætur,
myndgerving á ótta mannsins,“
segir Úlfhildur.

Sýningin mótast annars vegar
af hugmyndum Úlfhildar og hins
vegar af úrvali verka í eigu
Listasafns Reykjavíkur og Lista-
safns Íslands auk þess sem leitað
var til fjölmargra listamanna um
lán á verkum. Á sýningunni
verða sýnd verk eftir 23 lista-
menn, m.a. Ásgrím Jónsson, Ás-
mund Sveinsson, Erró, Dunga-
non, Alfreð, Gabríelu Friðriks-
dóttur, Huldu Hákon, Ólöfu Nor-
dal og Þorra Hringsson. 

Sýningin stendur til 21. ágúst. ■

Íslensk skrímsli í heila öld

Trío Trix á Akureyri

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

28  29   30 1  2   3    4
Föstudagur

JÚLÍ

TRÍÓ TRIX Tríóið er skipað þeim Sigríði Bjarneyju Baldvinsdóttur fiðluleikara, Vigdísi Más-
dóttur víóluleikara og Helgu Björg Ágústsdóttur sellóleikara. Þær stöllur munu halda tón-
leika í Ketilhúsinu á Akureyri föstudaginn 1. júlí klukkan 12. 

F31300605 TríóTrix  

ÚTI VIÐ HAFSAUGA... Verk eftir
Huldu Hákon sem unnið var sérstak-
lega fyrir sýninguna og sýnt verður á
árlegri sumarsýningu Listasafnsins á
Akureyri. Að þessu sinni fjallar sýn-
ingin um ófreskjur og skrímsli og 23
listamenn sýna verk sín. 

Tríóið Trio Trix heldur tónleika
klukkan 12 í dag í Ketilhúsinu á
Akureyri á vegum Listasumars á
Akureyri 2005. 

Tríóið er skipað hljómlistar-
konunum Sigríði Bjarneyju Bald-
vinsdóttur fiðluleikara, Vigdísi
Másdóttur víóluleikara og Helgu
Björg Ágústdóttur sellóleikara og
mun það vera eina starfandi

strengjatríóið á Íslandi en það
hefur starfað óslitið síðan 2003. 

Á efnisskránni eru Serenada
op. 10 eftir Ernst von Dohnányi,
strengjatríó í B-dúr eftir Franz
Schubert og strengjatríó í a-moll
eftir Max Reger. 

Á þriðjudagskvöldið klukkan
20.30 mun tríóið svo leika í Lista-
safni Sigurjóns í Reykjavík. ■





> Plata vikunnar ...

TEAM SLEEP:
Team Sleep

„Söngvari Defto-
nes kemur
skemmtilega á
óvart með hliðar-

verkefni sínu Team Sleep. Þessi
nýja sveit er að gera mun betri
hluti en Deftones í dag, vonandi
heldur hann sig hérna megin
skógarins.“ - BÖS
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Hljómsveitin The Fugees steig
óvænt upp á svið á BET-verðlaun-
unum á dögunum og tók lagið eft-
ir áralanga pásu. Sveitin spil-
aði þrjá slagara; Ready or
Not, Fu-Gee-La og Killing
Me Softly With His Song við
frábærar undirtektir áheyr-
enda.

„Bara það að sjá kollega
sína standa upp fyrir sér var
frábært,“ sagði Pras eftir
tónleikana. „Við höfum ver-

ið í pásu í dálítinn tíma þannig að
þetta var alveg stórkostlegt.“ Með
Pras uppi á sviðinu voru Wyclef

Jean og Lauryn Hill. Öll hafa
þau gefið út sólóplötur á
undanförnum árum með

ágætum árangri. 
Að sögn Pras er von á

nýrri plötu frá The Fu-
gees á næsta ári. Um

er að ræða langþráð
framhald The
Score sem kom út
1996, sem er mest

selda hipp hopp-
plata allra tíma. ■

The Fugees tók lagi›

tonlist@frettabladid.is

Í SPILARANUM HJÁ RITSTJÓRNINNI

KK og Maggi Eiríks: Fleiri ferðalög, Davíð Smári:
You Do Something To Me, Efterklang: Tripper,
Jamiroquai: Dynamite, Röyksopp: The Understand-
ing, Rob Thomas: Something to be og Sumarpartý.
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Hljómsveitin Kimono kemur fram á tón-
leikunum Áttalíf sem haldnir verða í
Hljómskálagarðinum í kvöld. Alex Mac-
neil, söngvari og gítarleikari sveitarinnar,
sagðist vera mjög spenntur fyrir tónleik-
unum enda umhverfið mjög ólíkt því
sem Kimono hefur verið að spila fyrir.
„Við erum ekki vön að spila á svona
stórum tónleikum,“ segir hann.
Alex er greinilega búinn að
kynna sér hlutverk Live 8 en
markmið tónleikana er meðal
annars að láta átta ríkustu þjóð-
ir heims fella niður skuldir fá-
tækustu ríkja heims. „Ég styð
þetta heilshugar,“ segir hann.
Aðspurður af hverju hann haldi
að poppstjörnur á borð við Bob
Geldoff og Bono séu að einbeita
sér að málefnum sem þessum

segir hann að þeir vilji eflaust nota frægð sína
til þess að koma einhverju jákvæðu til leiðar.
„Frekar heldur en að enda á forsíðum slúður-
blaðanna,“ bætir hann við.

Það hefur verið í nógu að snúast hjá
hljómsveitinni því hún er nýkomin úr

hljóðveri. „Diskurinn er farinn út
og við vonumst til að hún sé
væntanleg á næstu vikum.
Maður veit samt aldrei,“
segir Alex. Þá áætlar sveitin
að flytja föggur sínar til
Berlínar þar sem hún
skipuleggur viðreisn um
Evrópu. „Við stefnum á
að vera komnir til lands-
ins áður en Airwaves
byrjar.“ Því er allt brjálað

að gera hjá Alex og félög-
um hans í Kimono. 

> Popptextinn ...

„We’d go down to the river
and into the river we’d dive.
Oh, down to the river we’d ride.“

Stjórinn sjálfur, Bruce Springsteen, tók
meðal annars lagið sígilda The River á
óvæntum tónleikum í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar fyrir skömmu. 

Vill n‡ja heim-
ildarmynd
Popparinn Michael Jackson er um
þessar mundir staddur í París þar
sem hann ræðir við kvik-
myndagerðarmenn um
gerð nýrrar heimild-
armyndar um sig. 

Síðasta heimildar-
myndin sem gerð var
um Jackson var upp-
hafið að málshöfðun
gegn honum eftir að
hann viðurkenndi í
myndinni að hafa deilt rúmi sín-
um með börnum. Jackson vann
dómsmálið á dögunum og reynir
nú allt hvað hann getur til að
bjarga æru sinni og tónlistarferl-
inum. Mun heimildarmyndin vera
fyrsta skrefið í þá áttina. ■

WYCLEF Wyclef Jean og félagar í
The Fugees ætla að gefa út nýja

plötu á næsta ári.

Foo Fighters: In Your Honor
„Tvöföld plata Foo Fighters hefur tvöfalt eðli.
Rokkplatan er frekar litlaus og slöpp, en sú óraf-
magnaða lifandi og mjög aðlaðandi. Grohl hefði
átt að skipta þessari útgáfu í tvennt, því saman er
ekki hægt annað en að gefa henni miðlungs-
einkunn.“

BÖS

Hot Damn!: The Big’n Nasty
Groove’O Mutha
„Smári og Jenni ná virkilega vel saman og sanna

það enn frekar, rétt eins og The White Stripes hafa
gert, að dúettar geta hiklaust spjarað sig í rokkinu
þrátt fyrir mikinn einfaldleika.“

FB

Bubbi: Ást
„Ást er nokkurs konar uppgjör Bubba við ástarmál
sín. Þrjú lög skara fram úr en meiri Barða-stemn-
ingu vantar í afganginn.“

FB

British Sea Power: Open Sea-
son
„Það er ekki mikil von í nýjustu von Breta. Ef þetta
er afli breska sjóveldisins, þá legg ég til að við
hendum af stað öðru þorskastríði, því við myndum
valta yfir þá.“

BÖS

Coldplay: X&Y
„Coldplay kaupa sér nýtt hljómborð og gera enn
eina „örugga“ plötu. Full af grípandi lögum sem
við eigum öll bókað eftir að fá hundleið á áður en
útvarpsstöðvarnar hætta að spila þau.“

BÖS

Birgir Örn Steinarsson
Freyr Bjarnason

[ SMS ]
UM NÝJUSTU PLÖTURNAR

Audioslave í hljó›ver
Rokksveitin Audiosla-
ve ætlar að fara í
hljóðver um leið og
tónleikaferð hennar
um Evrópu lýkur. Eft-
ir hljóðverstímana
heldur sveitin aftur í
tónleikaferð um
Bandaríkin. Önnur
plata Audioslave er
nýkomin út en það
aftrar henni ekki frá
því að drífa sig í
hljóðver á nýjan leik.

„Okkur langar til
að hafa óskýrari línur
á milli æfinga, upp-
takna og tónleikaferða,“ sagði
Tom Morello, gítarleikari Audi-
oslave. „Það er mjög gott mál að
semja og taka upp tónlist jafnt og
þétt. Við viljum halda okkur
ferskum. Allir hafa spilað vel á
þessari tónleikaferð og við viljum

taka þessa stemmningu með okk-
ur, semja nokkur lög, taka upp og
fara síðan í tónleikaferð til Banda-
ríkjanna. Þess má geta að Audi-
oslave spilar á Live 8 tónleikum
sem verða haldnir í Berlín á
morgun. ■

Hita upp fyrir goðsögn
Strákarnir í rappsveitinni For-
gotten Lores vöktu mikla og verð-
skuldaða athygli íslenskra sem er-
lendra blaðamanna á Iceland
Airwaves hátíðinni í fyrra. Þeir
eru núna í sjöunda himni því þeir
voru valdir ásamt Hjálmum og
Hæstu Hendinni til þess að hita
upp fyrir sjálfan Snoop Doggy
Dogg. „Þetta er náttúrulega bara
frábært. Hann er algjört „legend“
í okkar augum og þetta er örugg-
lega einn sá mesti heiður sem okk-
ur hefur hlotnast hingað til,“ seg-
ir Baldvin Þór Magnússon eða
Class B eins og hann kallar sig. 

Ný plata í bígerð
Þeir félagar gáfu út breiðskífuna
Týnda Hlekkinn árið 2003 og
fengu góða dóma fyrir enda var
þar prýðisgott hiphop á ferðinni.
„Við erum búnir að vera mikið að
vinna í hliðarverkefnum upp á
síðkastið. Ég er búinn að vera úti í
Finnlandi og Addi í Amsterdam og
það er erfitt að semja nýja plötu
þegar meðlimirnir eru ekki á ein-
um og sama staðnum. Benni er að
gera mix disk, Addi og Birkir eru
að gera saman EP plötu sem heit-
ir 7, 9, 13. Diddi Fel og Stjáni úr
Afkvæmum Guðanna eru að gera

plötu saman og svo hef ég verið að
vinna að tveimur litlum plötum.
Núna erum við hins vegar að
byrja að semja nýja plötu,“ segir
Baddi og ættu þær fréttir að
gleðja hina fjölmörgu aðdáendur
sveitarinnar.

Ferli tónlistarinnar
Aðspurður hvort tónlistin þeirra
hafi breyst að einhverju leyti frá
seinustu plötu segir hann: „Þetta
er alveg beint framhald af síðustu
plötu en svona með tímanum þá

höfum við farið að fínpússa að-
ferðirnar sem við notum til að
semja betur og pælum meira í
lagasmíðunum saman. Þegar við
semjum lög þá er ferlið oftast
þannig að Diddi, Addi og Benni
gera takta í sitt hvoru lagi og við
fáum svo hugmyndir út frá þeim
og sjáum hvaða möguleika takt-
arnir hafa. Svo semjum við Birkir
og Diddi texta sem okkur finnst
passa við og sjáum svo til hversu
góð lögin eru,“ segir hann og bæt-
ir við að ennþá séu engin lög tilbú-

in fyrir plötuna. „Aðallega erum
við komnir með grunna að lögum,
takta sem við viljum nota og hug-
myndir.“

Skrifum eins og við hugsum
Hægt er að greina alls konar áhrif
úr tónlist strákanna og greinilegt
að þeir hlusta ekki einungis á
hiphop. „Við erum allir voðalega
misjafnir þegar kemur að tónlist.
Auðvitað hlustum við eitthvað á
sömu hlutina en Benni til dæmis er
alltaf að spila á skemmtistöðum og
þarf að vera með sína partýmúsík
á hreinu og Diddi er líka pródúser
svo hann er með allt öðruvísi við-
mið og hlustar eftir öðru.“

Textar Forgotten Lores fjalla
mikið um daglegt líf auk þess sem
þeir innihalda oft pólitískar ádeil-
ur. Það vekur athygli að þeir fara
ekki sömu leið eins og margir
rapparar hið ytra sem semja níð-
yrði um aðra rappara eða tala nið-
ur til kvenna í textum sínum. „Ég
held að ástæðan sé sú að við skrif-
um bara eins og við hugsum. Við
hugsum ekki á þennan hátt og það
kemur fram í textunum okkar, við
erum náttúrulega bara svo góðir
strákar,“ segir hann og hlær. 

hilda@frettabladid.is

AUDIOSLAVE Hljómsveitin Audioslave ætlar ekkert að
slappa af á milli tónleikaferða. 

[ TOPP 10 ]
X-IÐ 977 - 29. JÚNÍ

LEAVES
The Spell

COLDPLAY
Speed of Sound

BECK
Girl

PAPA ROACH
Take Me

QUEENS OF THE STONE AGE
In My Head

CYNIC GURU
Drugs

USED/MY CHEMICAL ROMANCE
Under Pressure

KILLERS
Smile Like You Mean It

GREEN DAY
Holiday

RASS
Burt með kvótann
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10

Kimono flytur til Berlínar



Gildir til 7. júlí eða á meðan birgðir endast.

1.799kr
KK & Maggi Eiríks - Fleiri Ferðalög

PÓ
STVERSLUN

HAGKAUPA

800 6680
grænt númer

www.hagkaup.is

sími
568 2255

1.999kr
Alm. verð 2.399-

1.499kr
Alm. verð 2.499-

1.999kr
Alm. verð 2.399-

1.999kr
Alm. verð 2.399-

1.499kr
Alm. verð 2.399-

1.499kr
Alm. verð 2.399-

EMILÍANA TORRINI-Fisherman´s
woman

GORILLAZ-Demon days

COLDPLAY-X & Y

*Samkvæmt íslenska tónlistanum

DAVÍÐ SMÁRI-You Do 
Something To ME

Eurovision song contest 2005

HILDUR VALA

4.
sæti*

7.
sæti*

10.
sæti*

1.499kr
Alm. verð 2.399-

FOO FIGHTERS-In Your Honor

8.
sæti*

1.499kr
Alm. verð 2.399-

DURAN DURAN-Greatest

9.
sæti*

1.999kr
Alm. verð 2.399-

BUBBI-Í 6 skrefa fjarlægð
frá paradís

6.
sæti*

1.999kr
Alm. verð 2.399-

BUBBI-Ást

5.
sæti*

12.
sæti*

1.
sæti*

11.
sæti*

1.999kr
Alm. verð 2.499-

RAGGI BJARNA
-með hangandi hendi

2.
sæti*

1.999kr
Alm. verð 2.499-

Á MÓTI SÓL
-Hin 12 Topplögin

3.
sæti*

Á móti sól mun árita disk sinn 
„Hin 12 Topplögin“ á milli 15:00 og 16:00 
í Hagkaupum Kringlunni, föstudaginn 1. júlí.

1. Kveikjum eld
2. Hreðavatnsvalsinn
3. Dalakofinn
4. Ó, vertu sæt við mig
5. Ástartöfrar
6. Lóa litla á Brú
7. Ég vil stilla mína strengi
8. Laus og liðugur
9. Komdu og skoðaðu í kistuna mína
10. Lóan er komin
11. Óli rokkari

12. Mærin frá Mexíkó
13. Enn þá man ég hvar
14. Þú ert ungur enn
15. Bjössi á mjólkurbílnum
16. Kvöldið er fagurt
17. Fyrr var oft í koti kátt
18. Fram í heiðanna ró
19. Á Sprengisandi
20. Undir bláhimni
21. Úti á sjó
22. Dagný

LAGALISTI:
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Ekkert var gert fyrr en 
hann braut aftur af sér

NÁGRANNAR
HÖFÐU VARAÐ VIÐ
BARNANÍÐINGNUM
Í BÖKKUNUM

NÁGRANNAR
HÖFÐU VARAÐ VIÐ
BARNANÍÐINGNUM
Í BÖKKUNUM

SIMON LE BON Söngvari Duran Duran fór á kostum á sviðinu. 

Loksins, loksins Margir höfðu beðið í eftirvæntingu eftir heimsókn sveitarinnar.

Villtir drengir 
og trylltur lýður

Um tíu flúsund manns voru sam-
an komin í Egilshöll í gær til a›
berja sítt a› aftan go›in í hljóm-
sveitinni Duran Duran augum.
Mikil stemning skapa›ist á tón-
leikunum enda margir búnir a›
bí›a hátt í tuttugu ár eftir heim-
sókn sveitarinnar. fieir félagar
Simon Le Bon, Nick Rhodes,
Andy, Roger og John Taylor vir›-
ast engu hafa gleymt flótt aldur-
inn sé farinn a› færast yfir og
trylltu l‡›inn svo um muna›i.
Ljósmyndari Fréttabla›sins var á
sta›num og mynda›i fla› sem
fyrir augu bar.

JOHN TAYLOR Bassaleikarinn hefur engu gleymt
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TONLIST.IS

Alltaf útsala
- á TONLIST.IS

Bubbi - Ást

Bubbi - Í 6 skrefa 
fjarlæg› frá paradís Coldplay - X&Y

Davíð Smári - You Do Something To Me

Foo Fighters - In Your Honor

989,-
Almennt verð 1.999,-

Gorillaz - Demon Days

1.049,-
Almennt verð 1.999,-

Helgi Valur - Demise Of Faith

989,-
Almennt verð 1.999,-

The Black Eyed Peas - Monkey Business

1.049,-
Almennt verð 1.999,-

The White Stripes - Get 
Behind Me Satan

1.049,-
Almennt verð 1.999,-

Hildur Vala

890,-
Almennt verð 1.999,-

989,-
Almennt verð 1.999,- 1.049,-

Almennt verð 1.999,- 995,-
Almennt verð 1.999,-

1.049,-
Almennt verð 1.999,-

Eldri titlar á fáranlegu verði!

Inneignir

Í svörtum fötum - Meðan ég sef 

Bubbi - Tvíburinn

Quarashi - Guerilla Disco

Ragnheiður Gröndal - Vetrarljóð

Hjálmar - Hljóðlega af stað

Á móti sól - 12 íslensk topplög

Brain Police - Electric Fungus

Nylon - 100% Nylon

Jón Sigurðsson - Our Love

Nýdönsk & Sinfó - Skynjun   

Öllum notendum gefst kostur á a› kaupa inneignir flannig 
a› hvert lag ver›ur hlutfallslega ód‡rara. Inneignirnar má 
nota til a› búa til eigin geisladiska me› nánast öllum 
lögum sem vefsvæ›i› hefur a› geyma til eignar. 
 

1 lag 99,-
5 lög 445,-
12 lög 995,-
20 lög 1.595,-

Áskriftarleiðir
Tonlist.is b‡›ur upp á frábærar 
áskriftarlei›ir flar sem vi›skiptavinir 
ö›last ótakmarka›an a›gang a› allri 
íslenskri tónlist sem vefsvæ›i› hefur 
a› geyma. Me›an áskriftin er í gildi 
geta vi›skiptavinir spila› og/e›a vista› 
öll íslensk lög á har›a disknum.  
 

SMS viku áskrift 398,-
Mánaðaráskrift 1.495.-
3 mánaða áskrift 2.990,-
12 mánaða áskrift 9.990,-

790,-
890,-

790,-

895,-

840,-

890,-
845,-

879,-

891,-

841,-
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[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

Þegar Ray Ferrier fær börnin
sín tvö í helgarheimsókn grunar
hann ekki hvað næstu dagar
eiga eftir að bera í skauti sér.
Ray er hálfgerður skíthæll sem
hugsar bara um sjálfan sig og á
ekki í góðu sambandi við krakk-
ana sína. Helgarheimsóknin
byrjar ekki vel. Robbie rænir
bílnum frá föður sínum og gríð-
arlega öflugar eldingar byrja að
skjótast niður úr himninum.
Þetta er bara byrjunin. Fljótlega
koma öflug tæki geimvera upp
úr jörðinni með því augnamiði
að útrýma jarðarbúum. Innrásin
er hafin og Ferrier-fjölskyldan
leggur á flótta. 

Þegar nöfn Spielberg og Cru-
ise koma upp á tjaldið magnast
kröfur kvikmyndahúsagesta
upp. Ekkert má klikka enda á
samstarf þessara tveggja manna
að skila pottþéttri mynd. Þessi
byrjar feiknalega vel. Hraðinn
er mikill og í góðum bíósal nötr-
ar allt undir kvikmyndahúsa-
gestum, rétt eins og þeir væru
staddir í innrásinni sjálfri. Þeg-
ar morðóðar geimverur ráðast
til atlögu grípur um sig ofsa-
hræðsla og óðagot sem myndin
gerir góð skil. Þá er skemmti-
lega tilbreyting að við fylgjumst
einungis með Ray og fjölskyldu
hans en ekki tveimur eða þrem-
ur hópum eins og svo oft vill
verða. Ekki skemmir tónlist
John Williams fyrir. 

Tom Cruise fer létt með sitt
hlutverk, Dakota Fanning er

skemmtilega taugaveikluð og
Justin Chatwin tekst að eyði-
leggja ekki myndina eins og svo
oft vill verða með unglinga á
mótþróaskeiðinu í kvikmyndum.
Tim Robbins leikur eiginlega
hvorki aðalhlutverk né auka-
hlutverk í myndinni en er engu
að síður skemmtileg viðbót.

Hæfileiki kvikmyndahúsa-
eigenda til þess að smella inn í
hléi þarf að vera ótvíræður svo
að myndin verði ekki slitin í
sundur á röngum stað. Því miður
kom hléið ekki vel út að þessu
sinni. War of the Worlds er tæp-
lega tveggja tíma mynd sem
hefði vel getað fengið að rúlla
áfram án þess.

Skuldinni verður ekki skellt á
hléið. Spielberg missir á ein-
hvern hátt tökin á því sem hann
var byrjaður að gera. Myndin
hættir að vera hrá heimsenda-
mynd og breytist í eitthvað sem
ekki er hægt að útskýra. Spiel-
berg, þrátt fyrir hástemmdar
yfirlýsingar um að vilja ekki
falla í klisjugryfjuna, fellur í
tvær að minnsta kosti. Þeirra
verður ekki getið til þess að
eyðileggja ekki fyrir kvik-
myndahúsagestum.

War of the Worlds er ekki lé-
leg heimsendamynd en hún er
heldur ekki það sem ég hélt að
Spielberg og Cruise gætu gert. 

Freyr Gígja Gunnarsson

Innrásin stenst
ekki kröfurnar

WAR OF THE WORLDS
LEIKSTJÓRI: STEVEN SPIELBERG

AÐALHLUTVERK: TOM CRUISE, DAKOTA
FANNING, JUSTIN CHATWIN OG 

TIM ROBBINS

NIÐURSTAÐA: War of the Worlds er ekki léleg
heimsendamynd en hún er heldur ekki það
sem ég hélt að Spielberg og Cruise gætu gert.

Hin árlega skeggvaxtarkeppni sem
kennd er við sjálfan Tom Selleck
var haldin á Sirkus á miðvikudag-
inn. Þar báru menn saman skegg-
rætur sínar og kepptust við að
glenna efri vörina í átt að dómurum
og var stemningin víst tryllt á þess-
um litla skemmtistað. Sigurvegari
mottukeppninnar miklu var sjálfur
Gus Gus-meðlimurinn Stephan
Stephensen eða President Bongo. Í
öðru sæti lenti hárgreiðslusérfræð-
ingurinn Jón Atli Helgason og Frið-
rik Atlason var í þriðja sæti. Davíð
Örn Halldórsson var nefndur hýj-
ungur ársins og „Durgurinn“ var
valinn vinsælasti strákurinn. 

„Þetta var rosalegt stuð,“ segir
Maggi Legó, sem sat í dómnefnd
ásamt þeim Ragga í Botnleðju og
Harry Johansson. „Helmus og Dalli
spiluðu undir og Lilli og Krummi
voru reyndar nokkuð mistækir sem
kynnar,“ segir hann og á þá við Lilla
úr Brúðubílnum sem skartaði mottu
og aðra óþekkta brúðu að nafni
Krummi. „Mikil geðshræring gerði
svo vart við sig þegar úrslitin voru
kunngerð og sigurvegarinn náðist
varla niður á jörðina það sem eftir
lifði kvöldsins. Hann var sífellt
grátandi og faðmandi fólk,“ segir
Maggi og viðurkennir að valið hafi
reynst dómnefndinni nokkuð erfitt.
„Það er svo persónubundið hvort
mottan fari mönnum vel. Stebbi var
hins vegar með þykka og óskaplega
vel snyrta mottu og átti sigurinn al-
gerlega skilið.“ ■

Í KARAKTER Menn voru í mismiklum karakter í keppninni en þessi lifði sig inn í hlutverkið. Sigurvegarinn President Bongo bar sigur úr bítum með þétta og vel snyrta mottu. 

Maggi Legó Sigurvegari ársins 2004 sat í
dómnefnd og skartaði stórfenglegu neon
bleiku skeggi. 

Hárgreiðslumeistari Jón Atli heillaði dóm-
nefndina upp úr skónum og lenti í öðru
sæti.

Reykmeistari Einn keppendanna faldi
reykvél inni í erminni til þess að ná sem
mestri athygli viðstaddra. 

Sigurvegarinn grét af geðshræringu
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Gríptu þessar tvær 
fyrir aðeins 1999 kr og bíómiði 

á hina frábæru gamanmynd 
Guess Who fylgir.  

1.999

Söngkonan Emilíana Torrini
spilar á fernum tónleikum á Ís-
landi í næsta mánuði ásamt
þriggja manna hljómsveit. Emil-
íana hefur frá útkomu plötunnar
Fisherman’s Woman leikið víðs
vegar um heiminn og hefur
hvarvetna hlotið einróma lof
gagnrýnenda fyrir frammistöðu
sína.

Fisherman’s Woman hefur nú
þegar selst í yfir 6.000 eintökum
á Íslandi, sem þykir afar gott.
Emilíana hefur ferð sína um
landið á Nasa í Reykjavík 21.
júlí og heldur síðan áfram vítt
og breitt um landið. ■

Fyrir skemmstu sendi Sálin hans
Jóns míns frá sér nýtt lag, „Þú færð
bros“, og kemur það í kjölfar lags-
ins „Aldrei liðið betur“. Verið er að
leggja lokahönd á myndband við
nýja lagið og verður það frumsýnt
innan tíðar. 

Sálarmenn eru nýkomnir frá Jót-
landi, þar sem þeir dvöldust í viku-
tíma og tóku upp nýtt efni sem kem-
ur út á plötu í haust. Samhliða tón-
leikahaldi í sumar mun sveitin
halda áfram að vinna nýtt efni á
plötuna. Svo gæti farið að útgáfu-
tónleikar vegna plötunnar verði
haldnir í Danmörku í haust. 

Sálin spilar á Sjallanum á Akur-
eyri á föstudags- og laugardags-
kvöld. Töluverð spilamennska er
fyrirhuguð í sumar enda er sveitin í
góðu stuði um þessar mundir. ■

Emilíana í tónleika-
fer› til Íslands

N‡tt lag frá Sálinni

Fergie söngkonan úr Black Eyed
Peas og Las Vegas leikarinn Josh

Duhamel hafa trúlofað sig. Parið
kynntist þegar Black Eyed Peas voru
gestaleikarar í þáttunum en Josh
hafði verið skotinn í Fergie úr fjar-
lægð í einhvern tíma áður. „Mig
dreymdi æsandi drauma um hana
þótt ég hefði aldrei hitt hana,“ sagði
Josh í viðtali við tímarit.

Backstreet Boys söngvarinn Nick
Carter hefur játað að hafa keyrt

undir áhrifum áfengis í mars síðast-
liðnum. Hann fékk í kjölfarið þriggja
ára skilorðsbundinn dóm og var
sektaður um hundrað
þúsund krónur.
Nick var einnig
skipað að fara
á ökunám-
skeið fyrir
slæma
ökumenn
og missti
ökuleyfið
í þrjá
mánuði.

Lindsay Lohan gjörsamlega dýrkar
Scarlett Johansson. Lindsay er

aðeins tveimur árum yngri en Scar-
lett, sem hefur óneitanlega átt mun

þroskaðari kvikmynda-
feril en táningastjarnan
Lohan. Nú ætlar
Lindsay að taka hana

sér til fyrirmyndar og
hætta að leika í barna-

og unglingamyndum
og einbeita sér að
því að finna bita-
stæð hlutverk í
vönduðum kvik-
myndum.

Sýningum kvikmyndarinnar Alpha
Dog,sem Justin Timberlake lék

í, hefur verið frestað vegna lagalegra
vandræða.
Myndin er
byggð á sögu
meints morð-
ingja en lög-
fræðingur hans
segir að myndin
skaði skjólstæð-
ing sinn komi
hún út núna.
Dómari fer yfir
málið í næstu
viku og þá kem-
ur í ljós hvenær
myndin kemst í
kvikmynda-
hús.

Sharon Stone hefur ákveðið að fá
staðgengil í öll nektaratriði sín í

kvikmyndinni Basic
Instinct 2. Það eru
þó nokkur ástarat-
riði í myndinni og
þar á meðal sjóð-
heitar lesbíusam-
farir. „Það verða

mjög margar
kynlífssenur.
Tugir kvenna
fóru í prufur
og Sharon
ætlar sjálf
að velja sinn
staðgengil,“
sagði
heimildar-
maður.

FRÉTTIR AF FÓLKI

VIÐKOMUSTAÐIR 
SÁLARINNAR Á NÆSTUNNI:

8. júlí: Nasa

9. júlí: Akranes

16. júlí: Selfoss

22. júlí: Grundarfjörður

SÁLIN Hljómsveitin Sálin hans Jóns
míns er á leiðinni í tónleikaferð.

TÓNLEIKAFERÐ 
EMILÍÖNU TORRINI:

Fimmtudagurinn 21. júlí
Nasa í Reykjavík

Föstudagurinn 22. júlí
Bolungarvíkurkirkja

Laugardagurrinn 23. júlí
Borgarfjörður eystri

Sunnudagurinn 24. júlí 
Ketilhúsið á Akureyr

EMILÍANA TORRINI Söngkonan vin-
sæla er á leiðinni í tónleikaferð um
landið í næsta mánuði.
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BRAD OG ANGELINA Allt er til sölu í
þessum heimi, meira að segja loftið líka.
Krukka sem sögð er innhalda loft úr Ang-
elinu Jolie og Brad Pitt var selt á eBay ný-
verið

Krukkuloft
Jolie og Pitt selt
Allt er falt sem stjörnur þessa
heims hafa ýmist komið við eða
tengist þeim á einhvern hátt. Ekki
er langt síðan að óléttupróf sem
talið var sanna að Britney Spears
væri kona eigi einsömul seldist á
eBay. Nú hefur uppboðsvefurinn
gengið enn lengra að sögn Ana-
nova.com og krukka sem sögð var
innihalda loft frá Angelinu Jolie
og Brad Pitt seldist á rúmlega
þrjátíu þúsund íslenskra króna.

Vefurinn hefur eftir Richard
Rowe, framkvæmdastjóra Gold-
enPalace.com sem keypti krukk-
una, að þetta væri enn eitt dæmið
um að fyrirbæri poppmenningar-
innar. „Það er ekkert í þessari
krukku en engu síður hefur hún
ratað á forsíður blaða um allan
heim,“ sagði Rowe, en fyrirtækið
var einmitt einnig kaupandi að
óléttuprófi Spears. ■

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

★★★
ÓÖH DV

Sýnd kl. 5,40, og 8  B.i. 16 ára

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í 

hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

★★★ Blaðið
„Þrælgóð 

skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Yfir 27.000 gestir!

★★★
MBL

Sýnd kl.  6, 8.30 og 10.40

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!

Frábær gamanmynd sem fór beint 
á toppinn í USA.

★★★★★ Fréttablaðið  
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL 
★★★★ X-FM
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2  
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Yfir 38.000 gestirAðsóknarmestamynd ársins

Sýnd kl. 6 og 9 B.i. 16 ára

★★★ HL MBL

Sýnd kl. 10.10 B.i. 16 ára

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR

★★★ ÓÖH DV

Spænska leikkonan
Penelope Cruz

hefur samþykkt að
sitja fyrir í auglýsinga-
herferð fyrir nýjustu
kvenfatalínu P.
Diddys. Fatalínan
heitir Sean Jean
og á að koma á
markaðinn í
haust. P. Diddy,
sem hefur gengið
ágætlega að
hasla sér völl í
tískubransanum,
gekk hart á eft-
ir Penelope og
hélt fundi með
henni bæði í
Madríd og New
York.

FRÉTTIR AF FÓLKI



Áhyggjufullir aðdáendur táningastjörnunnar
Lindsay Lohan hafa opnað heimasíðuna

www.feedlindsay.com. Þar er í gangi undirskriftarlisti
sem á að hvetja stjörnuna til að borða meira, en
nafn heimasíðunnar þýðir „gefum Lindsay að
borða“. Nú þegar hafa rúmlega þrjú þúsund
manns skrifað undir og hvatt Lindsay til þess að
fá sér eins og eina samloku af og til.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Klukkan hálf níu í kvöld hefjast
fyrstu Live 8 tónleikarnir svo að
kalla í Hljómskálagarðinum en þeir
standa yfir til klukkan ellefu. Það er
hópur tónlistarmanna undir nafninu
Áttalíf ásamt fyrrum fréttahaukn-
um Árna Snævarr sem standa að
þessum viðburði.

Með þessu vilja þeir lýsa yfir
stuðningi við Live 8-hópinn sem vill
meðal annars láta fella niður skuld-
ir fátækustu þjóða heims. Meira
liggur þó að baki. „Fyrir tuttugu
árum voru haldnir LiveAid-tónleik-
ar og í kjölfarið lofaði Alþingi Ís-
lands að auka þróunaraðstoð upp í
0,7 prósent. Í dag höfum við aðeins
náð þriðjungi af því,“ segir Jakob
Frímann Magnússon stuðmaður, en
hann er einn skipuleggjandi hljóm-
leikahaldsins. „Við viljum að ís-
lenska ríkið standi við stóru orðin,“
bætir hann við.

Jakob segir að það sé meðal ann-

ars hinum írska Bono að þakka svo
langt sé komið. „Hann gerði þetta
málefni að máli árþúsundsins og ís-
lenskir tónlistarmenn vilja með
þessu tónleikahaldi sýna ákveðna
stéttarlega samstöðu,” segir hann
og bætir við að það sé íslenskum
tónlistarmönnum ljúft en skylt að
sameinast um að vera þátttakendur
í þessum hópi.

Jakob bendir á að í ljósi þess að

Ísland sé ein ríkasta velmegunar-
þjóð heims ætti hún að geta bætt
lífskjör fátækustu ríkjanna. Hvort
0,7 prósent sé ekki of lág tala segir
Jakob að fyrst verði því takmarki
að ná. „Það er töluverður biti að þre-
falda þetta hlutfall.“ Hann telur að
fyrst Ísland geti eytt þúsund millj-
ónunum í að reyna ná sæti í Örygg-
isráði hljóti þetta að geta orðið að
raunveruleika.

Það verður að teljast nýlunda að
íslenskir tónlistarmenn láti sér jafn
pólitískt málefni fyrir brjósti
brenna. “Það er rétt að þeir eru ekki
margir tónlistarmennirnir sem láta
sér þjóðmálin varða. Í góðærinu
slaknar aðeins á baráttuandanum,“
viðurkennir hann. “Þjóð sem er
södd og sátt getur samvisku sinnar
vegna ekki horft framhjá því sem
er að gerast út í hinum stóra heimi,“
bætir hann hins vegar við, staðráð-
inn í að breiða út boðskapinn. ■

BUBBI MORTHENS Bubbi er meðal þeirra fjölmörgu tónlistarmanna sem leggja málstaðnum lið

Södd og sátt þjóð á að taka þátt

JAKOB FRÍMANN Segir ríkið eiga að
standa við stóru orðin sem voru látin falla
fyrir tuttugu árum. 



16.50 Fótboltakvöld 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Bitti nú! (13:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 60 Minutes II 2004
14.10 The Guardian 14.55 Jag (e) 15.40
Bernie Mac 2 (e) 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.30 Simpsons 17.53 Neighbours 18.18 Ís-
land í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.10 

KISSING A FOOL

▼

Bíó

20.00 

JOEY

▼

Vinalegt

19.30

ÍSLENSKI LISTINN

▼

Tónlist

22.00

TREMORS

▼

Nýtt

22.30 

BARDAGAÍÞRÓTTIN K-1

▼

Íþróttir

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons
20.00 Joey (19:24) 

20.30 Það var lagið Nýr íslenskur skemmti-
þáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem
söngurinn er í aðalhlutverki.

21.30 Strákarnir (Brot af því besta)
21.55 Two and a Half Men (10:24) 
22.20 Osbournes 3(a) (9:10)
22.45 Avenging Angelo (Angelos hefnt) Á

fullorðinsárum kemst Jennifer að því
að hún er dóttir forherts mafíósa. Nú
hefur honum verið komið fyrir kattar-
nef en óttast er að Jennifer sé næst í
röðinni.

0.20 The Net (Bönnuð börnum) 2.10 Shall-
ow Hal 4.00 Fréttir og Ísland í dag 5.20 Tón-
listarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.25 Gullmót í frjálsum íþróttum 1.55 Út-
varpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Ungar ofurhetjur (7:26) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið

20.10 Kossaflens (Kissing a Fool) Róman-
tísk gamanmynd frá 1998. Max er vin-
sæll íþróttafréttamaður og er að fara
að gifta sig. En efasemdir sækja á
hann og hann fær vin sinn til að
reyna að draga konuefnið á tálar. 

21.45 Koddahjal (Pillow Talk) Rómantísk
gamanmynd frá 1959 um kvennabósa
og konu sem nota sömu símalínu og
fyrirlíta hvort annað. Svo hittast þau
loksins og eftir það reynir flagarinn að
gera hosur sínar grænar fyrir konunni
með því að villa á sér heimildir. 

23.15 David Letterman 0.00 David Letterman
0.45 Friends (5:24) 1.10 Kvöldþáttur 1.55
Seinfeld (5:5) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Seinfeld (4:5) (The Robbery)

19.30 Íslenski listinn Jónsi í Svörtum fötum
fer með okkur í gegnum vinsælustu
lög vikunnar og tekur púlsinn á öllu
því heitasta í dag. 

20.00 Seinfeld (5:5) (The Stock Up)
20.30 Friends (5:24) (Vinir)
21.00 Robbie Williams Live@Knebworth 
22.30 Kvöldþáttur (brot af því besta) Brot af

því besta úr Kvöldþáttum vikunnar. 

23.15 The Swan – Ný þáttaröð (e) 0.00 Dead
Like Me (e) 0.45 Tvöfaldur Jay Leno (e) 2.15
Óstöðvandi tónlist 

18.30 Worst Case Scenario (e) 
19.15 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Still Standing (e) 
20.00 Ripley’s Believe it or not! 
20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

Sigurðsson.
21.00 Pimp My Ride 
21.30 MTV Cribs Í þáttunum bjóða stjörnurn-

ar fólki að skoða heimili sín hátt og
lágt og upplýsa áhorfendur um hvað
þær dunda sér við heimavið. 

22.00 Tremors – NÝTT! Hjá íbúum Dýrðar-
dals (Perfection Valley) Nevada geng-
ur lífið sinn vanagang flesta daga.
Nema þegar Ormurinn hvíti, hinn 10
metra langi þorpsormur rumskar af
værum svefni og þarf að fá sér að
borða.

22.45 Sjáumst með Silvíu Nótt (e) 

18.00 Cheers

6.00 Real Cancun (B. börnum) 8.00 Scorched
10.00 Just Looking 12.00 Rat Race 14.00
Scorched 16.00 Just Looking 18.00 Rat Race
20.00 Real Cancun (B. börnum) 22.00 Minority
Report (Stranglega bönnuð börnum) 0.20 Who is
Cletis Tout? (B. börnum) 2.00 Desperado (e)
(Strangl. b. börnum) 4.00 Minority Report (Strangl.
b. börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 The E! True Hollywood Story 13.30
Life is Great with Brooke Burke 14.00 Style Star 14.30
Extreme Close-Up 15.00 The E! True Hollywood Story
16.00 101 Reasons the ‘90s Ruled 17.00 Life is Great
with Brooke Burke 17.30 Fashion Police 18.00 E! News
18.30 Extreme Close-Up 19.00 The E! True Hollywood
Story 21.00 Style Star 22.00 E! Entertainment Specials
23.00 E! News 23.30 Extreme Close-Up 0.00 The E! True
Hollywood Story 2.00 101 Reasons the ‘90s Ruled

AKSJÓN

7.15 Korter

7.00 Olíssport 

18.40 Olíssport 
19.10 Gillette-sportpakkinn 
19.35 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

það nýjasta í heimi akstursíþrótta.
Rallíbílar, kappakstursbílar, vélhjól og
ótal margt fleira. 

20.05 World Supercross (Bank one Ballpark)
Nýjustu fréttir frá heimsmeistaramót-
inu í Supercrossi. 

21.00 World Poker Tour 2 (HM í póker)
Slyngustu fjárhættuspilarar veraldar
mæta til leiks á HM í póker.

22.30 K-1 Það er ekkert gefið eftir þegar
bardagaíþróttir eru annars vegar. Hér
mætast sannkölluð hörkutól í spark-
boxi, karate og fjölmörgum öðrum
greinum.

17.00 Landsbankadeildin (9. umferð) 

POPP TÍVÍ

19.00 Sjáðu (e) 21.00 Íslenski popplistinn 

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Patrick Bateman úr kvikmyndinni
American Psycho frá árinu 2000.

„I like to dissect women. Did you know I'm utterly
insane?“

STÆRSTU TÓNLEIKAR ALLRA 
TÍMA Í BEINNI ÚTSENDINGU 
SJÓNVARPAÐ FRÁ 10 STÖÐUM 
UM ALLAN HEIM

Tólf tíma bein útsending frá Live8 
tónleikunum hefst á sjónvarpsstöðinni 
SIRKUS á hádegi laugardaginn 2. júlí nk. 
Dagskráin á Íslandi er til stuðnings  
UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna.LIVE8

LAUGARDAGINN 2 JÚLÍ KL. 12:00

Baugur Group er aðalstyrktaraðili útsendingar Sirkus á Live8.

▼

▼

Ég beið allan miðvikudaginn eftir að
sjá hinn heimsfræga Opruh-þátt þar
sem Tom Cruise átti að hafa snappað.
Ég hafði séð myndirnar og þátturinn
lofaði góðu enda er ég enginn sérstak-
ur Tom Cruise aðdáandi. Sá því að ég
gæti bölvað honum í sót og ösku og
loksins haft eitthvað til míns máls. Gat
líka bölvað Opruh enda er hún ekki
skárri.
Ég átti ekki orð yfir því hvernig þátt-
urinn byrjaði. Oprah byrjaði að tala
um „Legend Ball“, veislu sem hún
hafði haldið. Tom var búinn að semja
fína ræðu um hve æðisleg Oprah væri
og hún sat í sófanum eins og henni
kæmi þessi ræða á óvart. Síðan þakk-
aði Oprah Tom fyrir falleg blóm sem

hann hafði sent henni. Og viti menn!
Oprah sýndi mynd af blessuðum
blómunum. Kommon! Er hægt að
vera sjálfhverfari? 
Á þessum tímapunkti var ég að
hugsa um að skipta en langaði
að sjá Tom snappa. Jú, jú. Hann
hoppaði í sófa, hristi Opruh til
og frá og lét öllum illum látum.
Er ég leiddi hugann að því að
hann væri ef til vill undir áhrif-
um eiturlyfja þá rifjaði ég upp
eina helgi í sumar þar sem ég
og tvær vinkonur mínar fórum
út á lífið. Við létum öllum illum
látum – miklu verr en Tom. Í lok
helgarinnar hreytti einhver
ókunnugur í okkur að við

værum dóphundar. Eina víman
sem við vorum í var gleði-

víma. Yfir að eiga hvor
aðra og vera lifandi á

þessu yndislega landi.
Við vorum glaðar.
Eins og Tom er
greinilega þessa dag-
ana.
Það má því segja að
ég hafi tekið Tom í
sátt á miðvikudags-

kvöldið. Hann er
kannski bara venjuleg-

ur maður eins og þú og
ég. Bara ástfanginn upp

fyrir haus. En Oprah er
enn í skammarkróknum.

8.00 Sherwood Craig 8.30 Um trúna 9.00
Maríusystur 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce M.
10.30 T.D. Jakes 11.00 Robert Schuller 12.00
Samverustund (e) 13.00 Joyce M. 13.30
Blandað efni 14.30 Ron Phillips 15.00 Kvöld-
ljós 16.00 Joyce M. 16.30 Blandað efni 17.00
Dr. David Cho 17.30 Freddie Filmore 18.00
Mack Lyon 18.30 Joyce M. 19.00 CBN frétta-
stofan 20.00 Vatnaskil Hvítasunnukirkjan Fíla-
delfía 21.00 Mack Lyon 21.30 Gospel 22.00
Joyce M. 22.30 Blandað efni 23.00 CBN frétta-
stofan 0.00 Miðnæturhróp 0.30 Nætursjónvarp
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Oprah er enn í skammarkróknum
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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

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Hryllingssaga í korn-
inu 13.15 Sumarstef 14.03 Útvarpssagan: Bara
stelpa 14.30 Miðdegistónar 15.03 Útrás 16.13
Lifandi blús 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Plötuskápurinn 19.40 Útrás 20.30 Kvöldtón-
ar 21.00 Hljómsveit Reykjavíkur 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Pipar og salt 
23.00 Kvöldgestir 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Ungmennafélagið 22.10 Næturvaktin

2.03 Næturtónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.30 Morgunvaktin 9.05 Óskastundin 9.50
Morgunleikfimi 10.13 Frakkneskir fiskimenn
á Íslandi 11.03 Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing 14.03
Birta – Umsjón: Ritstjórn Birtu. 15.03 Allt og
sumt 17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur e.
21.00 Morgunstund með Sigurði G.
Tómassyni e. 22.00 Á kassanum e. 

23.00 Úrval úr Allt & sumt

7.03 Morgunútvarpið – Umsjón: Gunnhildur
Arna Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson.
9.03 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jóns-
dóttur.  10.03 Morgunstund með Sigurði G.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhorn-
ið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Að vanda verður hörkustuð í þættin-
um hjá Hemma Gunn. Það var lagið
er sannkallaður fjölskylduþáttur þar
sem ungir sem aldnir sameinast í
söng. Fyrirkomulagið er einfalt og
auðskilið. Fjórir söngvarar mæta til
leiks í hverjum þætti og skemmta
sjálfum sér og öðrum í leitinni að
rétta laginu. Brynhildur Björns og
Hrólfur Sæmunds verða í liðinu hans
Kalla í kvöld en Guðmundur Ingi og
Þórdís setjast við hliðina á Pálma.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 20.30

Hörkustu› hjá Hemma

»

Brynhildur Björnsdóttir, söng- og leikkona.

hansjóns
míns

Jóhann Óskar Hjörleifsson 
Klingenberg, trommari og stílisti 
Sálarinnar, kynnir í næstu viku 
spánnýja fatalínu, en hann hefur 
verið að hanna og þróa fatnað 
árum saman, þótt lítt hafi borið á 
því fram til þessa. Jóhann, sem er 
sjálfmenntaður, er annálaður 
smekkmaður og þykir hafa glöggt 
auga fyrir einföldum lausnum. 
Segir Jóhann að hann sé að láta 
gamlan draum rætast og viður-

kennir fúslega að trommuleikur-
inn hafi alltaf verið hálfgerð 
varaskeifa og tískubransinn hafi 
einatt átt hug hans allan.

Fyrsta flíkin sem kemur á 
markað verður úr fatalínu sem 
nefnd hefur verið „Hol Ræ Sið“. 
Um er að ræða svartan T-bol, sem 
reyndar verður fáanlegur í tveim-
ur útgáfum; „Þessi bolurinn“ 
(snjáður og slitinn) og „Hinn 
bolurinn“ (aðeins fínni, þó ekki 

mikið). Vonir standa til þess 
að bolir þessir og fleiri 
spjarir úr fyrrnefndri 
línu verði fáanlegar á 
flestum viðkomustöð-
um Sálarinnar í sumar.  

Jóhann sýnir á sér nýja hlið

JÓHNN ÓSKAR 
HJÖRLEIFSSON Bjartsýnn 

á að nýju bolirnir seljist vel

Trymbill kemur til dyra eins og hann er klæddur:
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 All sports: WATTS 12.30 Volleyball: World Grand Prix Macau 14.30
Beach Volley: World Tour Norway 16.00 Volleyball: World Grand Prix
Macau 17.30 Football: Mediterranean Games Spain 19.30 Freestyle
Motocross: US Tour Phoenix 20.00 Football: Mediterranean Games Spain
22.00 News: Eurosportnews Report 22.15 Xtreme Sports: Yoz Xtreme
22.45 Adventure: Escape 23.15 All Sports: Vip Pass

BBC PRIME
12.00 Down to Earth 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40 Fimbles
14.00 Balamory 14.20 Yoho Ahoy 14.25 Teletubbies Everywhere 14.35
Stitch Up 15.00 Cash in the Attic 15.30 Diet Trials 16.00 Get a New Life
17.00 Rick Stein’s Food Heroes 17.30 Mersey Beat 18.30 Mastermind
19.00 Blackadder II 19.30 3 Non-Blondes 20.00 Alistair McGowan’s Big
Impression 20.30 Top of the Pops 21.00 Queen & Country 22.00 Tipping
the Velvet 23.00 Battlefield Britain 0.00 Hollywood Knives 1.00 Suenos
World Spanish

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Animals Like Us: Politics 13.00 Animals Like Us: Adoption 14.00
Animals Like Us: Tool Use *new Episodes This Month* 15.00 Animals Like
Us: Language 16.00 Animals Like Us: Medicine 17.00 Animals Like Us:
Politics 18.00 Animals Like Us: Adoption 19.00 Animals Like Us: Tool Use
20.00 Plague Survivors 21.00 Death by Natural Causes: Deadly Heat
22.00 Royal Mummy 23.00 Seconds from Disaster: the Bomb in Okla-
homa City 0.00 Death by Natural Causes: Deadly Heat

ANIMAL PLANET 
12.00 Austin Stevens – Most Dangerous 13.00 Animal Precinct 14.00
Animal Cops Houston 15.00 The Planet’s Funniest Animals 15.30
Amazing Animal Videos 16.00 Young and Wild 17.00 Monkey Business
17.30 The Keepers 18.00 Austin Stevens – Most Dangerous 19.00
Animal Precinct 20.00 Miami Animal Police 21.00 Venom ER 22.00 Sci-
ence of Shark Attacks 23.00 Realm of the Orca 0.00 Growing Up Grizzly
2.00 The Crocodile Hunter Diaries

DISCOVERY
12.00 Extreme Machines Special 13.00 Tanks 14.00 Scrapheap Chal-
lenge 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Hooked on Fishing 16.00
Extreme Machines 17.00 Planes That Never Flew 18.00 Mythbusters
19.00 American Casino 20.00 Scene of the Crime 21.00 Impossible
Heists 22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 Spy Master

MTV
12.00 Trippin’ 13.00 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See
MTV 16.30 MTV:new 17.00 Dance Floor Chart 18.00 Punk’d 18.30 Viva
La Bam 19.00 Wild Boyz 19.30 The Osbournes 20.00 Top 10 at Ten
21.00 MTV – I Want A Famous Face 21.30 Wonder Showzen 22.00 Par-
ty Zone 23.00 Just See MTV

VH1
15.30 So 80s 16.00 VH1’s video jukebox 17.00 Smells Like the 90’s
18.00 VH1 Classic 18.30 MTV at the Movies 19.00 The Rise & Rise of
20.00 Fabulous Life Of... 21.00 Friday Rock Videos 23.30 Flipside 0.00
Chill Out 0.30 The Rise & Rise of

CLUB
12.10 Design Challenge 12.35 The Stylists 13.00 Crimes of Fashion
13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 Cheaters 15.10
Arresting Design 15.35 Staying in Style 16.00 Yoga Zone 16.25 The Met-
hod 16.50 Innertainment 17.15 Arresting Design 17.40 Famous Homes &
Hideaways 18.05 Awesome Interiors 18.30 Hollywood One on One 19.00
Girls Behaving Badly 19.25 The Villa 20.15 My Messy Bedroom 20.45 Ex-
Rated 21.10 Sextacy 22.00 Girls Behaving Badly 22.25 Hotter Sex 23.10
Innertainment 23.40 Weekend Warriors 0.05 Awesome Interiors 0.30
Design Challenge 0.55 The Stylists 1.20 Crimes of Fashion

CARTOON NETWORK 
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd n Eddy
13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Codename: Kids Next Door 14.25 Dext-
er’s Laboratory 14.50 Samurai Jack 15.15 Megas XLR 15.40 The Grim
Adventures of Billy & Mandy 16.05 Courage the Cowardly Dog 16.30
Foster’s Home for Imaginary Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dext-
er’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 Hamtaro 13.25 Moville My-
steries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40 New Spider-man 15.05
Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
12.00 Nobody’s Fool 13.45 Mission of the Shark 15.20 The Secret In-
vasion 17.00 It Runs in the Family 18.25 The Devil’s Brigade 20.35 Lisa
22.10 Contamination 7 23.45 The Men’s Club 1.25 The Betsy 3.30 Wit-
ness for the Prosecution

TCM
19.00 2010 21.00 Catlow 22.40 The Last Run 0.15 Captain Blood 2.10
Betrayed

HALLMARK
12.30 Bridesmaids 14.15 The Hound of the Baskervilles 16.00 Touched
By An Angel IIi 16.45 The Wishing Tree 18.30 Incident in a Small Town
20.00 Just Cause 20.45 Scarlett 22.30 The Murders in the Rue Morgue
0.00 Just Cause 0.45 Incident in a Small Town 2.15 Scarlett

BBC FOOD
12.00 A Cook’s Tour 12.30 Ready Steady Cook 13.00 Forever Summer
With Nigella 13.30 Paradise Kitchen 14.00 Can’t Cook Won’t Cook 14.30
Giorgio Locatelli – Pure Italian 15.30 Ready Steady Cook 16.00 The Rank-
in Challenge 16.30 Wild Harvest 17.00 Food Source New Zealand 17.30
The Tanner Brothers 18.30 Friends for Dinner 19.00 Forever Summer With
Nigella 19.30 Far Flung Floyd 20.00 Can’t Cook Won’t Cook 20.30
Coconut Coast 21.30 Saturday Kitchen

DR1
12.25 Gr¢n glæde 12.50 Hjerterum 13.20 Sporl¢s 13.50 Nyheder på
tegnsprog 14.00 Shin Chan 14.10 Braceface 14.30 SommerSummarum
15.30 Trolderi 16.00 Fredagsbio 16.10 Lauras stjerne 16.20 Mira og
Marie 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00
Endelig fredag 19.00 TV Avisen 19.25 SommerVejr 19.30 Geronimo
21.20 Airport 77

SV1
12.30 Packat & klart – sommarspecial 13.00 Sommardebatt 14.00
Rapport 14.05 Fader Ted 14.35 Resa med fjärilar 15.30 Runt omkring på
Island 15.55 Kamindoktorn 16.00 Hästfolk 16.30 Emil i Lönneberga
16.55 Tänk om jag hade en häst 17.00 Laura 17.30 Rapport 18.00
Sommarkrysset 19.00 Rederiet 19.45 En fisk som heter Wanda 21.30
Rapport 21.40 Allsång på Skansen 22.40 Tin Cup 0.50 Sändning från
SVT24

Hemmi Gunn var einu sinni
með þáttinn Á tali með

Hemma Gunn í Sjónvarpinu.

Það var lagið
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Eins og Fréttablaðið
greindi frá í gær

voru þrjár mismun-
andi forsíður á síðasta
tölublaði Grapevine.
Á forsíðunum brugðu
Spaugstofumenn á
leik sem Davíð Odds-
son, Halldór
Ásgrímsson og Jó-
hanna Sigurðardótt-
ir. Eitthvað virðist sem
dreifingin hafi verið ójöfn því blöðin
með Halldóri og Jóhönnu ruku út en
það sem skartaði Erni Árnasyni í gervi
Davíðs gerði það ekki. Ósagt skal látið

hvort eftirspurn eftir
blöðunum endurspegli
vinsældir þeirra sem
túlkaðir eru á forsíð-
unni en þess má geta

að Davíð Oddsson hefur
um árabil verið einn

vinsælasti stjórn-
málamaður landsins.

Lárétt: 2 æra, 6 smáorð, 8 tíndi, 9 gugg-
in, 11 í röð, 12 giskum, 14 flanar, 16
utan, 17 örn, 18 verkur, 20 tónn, 21 tréí-
lát.
Lóðrétt: 1 garð, 2 belti, 4 steintegund, 5
svei, 7 fréttir, 10 lifir í sjó, 13 dvelja, 15
umrót, 16 stefna, 19 gerist í hnefaleikum

Lausn.
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GLÆNÝR
VILTUR LAX

Stór humar - medium humar

Starfsmaður bókaforlagsins Bjarts
í hálfan annan áratug, Ásta S. Guð-
bjartsdóttir, er ekki til. Danskir
rannsóknarblaðamenn frá Politiken
komust að þessu þegar þeir voru
hér á landi nýlega. Ásta sinnti ýms-
um mikilvægum störfum fyrir
Bjart, þar á meðal sá hún um að
þýða metsölubókina Da Vinci lykill-
inn yfir á íslensku. Hinum glöggu
blaðamönnum tóks að fá for-
leggjara Bjarts, Snæbjörn Arn-
grímsson, til að viðurkenna að Ásta
sé aðeins sambland af skáldskap og
ljósmynd af ónefndri austur-evr-
ópskri konu. Ásta er þó enn starfs-
maður bókaforlagsins og sinnir ein-
hverjum verkefnum í framtíðinni.

En hver var tilgangur sköpunar
Ástu? „Þetta er ákveðin aðferð til að

fjölga starfsmönnum þegar þörf er
á því,“ segir Jón Karl Helgason hjá
Bjarti. Svo var Ásta látin sinna þeim
störfum sem aðrir starfsmenn
bókaforlagsins vildu síður sinna
eins og umsjón með innheimtu.
Smám saman fóru verkefni hennar
að verða bitastæðari og fékkst hún
við þýðingar og hönnun á bókakáp-
um. „Henni var nú bara farið að
leiðast innheimtan,“ segir Jón Karl.

Þar sem nafn Ástu hefur sterka
vísun í söguna af Bjarti í Sumarhús-
um er ljóst að starfsmenn Bjarts
hafi ekki ætlað að láta tilvistarleysi
hennar vera hernaðarleyndarmál.
„Þetta var nú frekar svona óopin-
bert leyndarmál. Það kemur manni
stundum á óvart hverju fólki trúir,“
segir Jón Karl. ■

Skáldsagnapersóna afhjúpu›

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Hans Markús Hafsteinsson

Í New York

Brasilía

Tónlistarmaðurinn Mugison spil-
ar á Hróarskelduhátíðinni í Dan-
mörku í dag. Með honum uppi á
sviði verður Pétur Ben sem spil-
aði undir í laginu Murr Murr á
síðustu plötu Mugison,
Mugimama is this Mon-
keymusic? Einnig er líklegt að
Rúna, kærasta Mugison, veiti
honum hjálparhönd. „Ég er
drulluspenntur,“ segir Mugison
um tónleikana. „Ég hef aldrei
komið þangað nema á lestarstöð-
ina einu sinni. Ég er kominn með
nýjar græjur og þarf ekkert að
koma við tölvuna uppi á sviði.
Það verður fróðlegt að sjá hvern-
ig þetta kemur út.“ 

Mugison hitaði nýverið upp
fyrir Mike Patton úr hljómsveit-
inni Fantomas á tónleikum sveit-

arinnar í London. Eins og kunnugt
er hitaði Patton upp fyrir Korn í
Laugardalshöllinni síðasta sumar
auk þess sem hann aðstoðaði
Björk á síðustu plötu hennar.
„Fantomas er flottasta live-band
sem ég hef séð síðan ég sá Quire-
boys hér um árið. Ég trúði bara
ekki mínum eigin eyrum,“ segir
Mugison. „Á tíu mínútum með
Fantomas kemur jafnmikið af
hugmyndum og ég fæ allan feril-
inn ef ég miða við eina plötu á ári
í 40 ár. Þvílíkt hugmyndaflug.“

Mugison hefur einnig gert út-
gáfusamnig við plötufyrirtæki
Patton, Ipecac, um að dreifa
Mugimama is this Monkeymusic í
Bandaríkjunum. „Það eru mjög
góð tíðindi. Ég hef verið einn og
óstuddur í Bandaríkjunum,“ segir

hann. Plötunni verður að öllum
líkindum dreift í Bandaríkjunum í
október. Á meðal fleiri listamanna
sem eru á samning hjá Ipecac eru
The Melvins, Tomahawk og að
sjálfsögðu Fantomas.

Mugison hefur í nógu að snú-
ast um þessar mundir því sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins er hann að semja tónlist við
kvikmynd Baltasars Kormáks, A
Little Trip To Heaven. Myndin
verður væntanlega frumsýnd í
haust og skartar þeim Forest
Whittaker og Juliu Stiles í aðal-
hlutverkum. Mugison er ekki
ókunnur kvikmyndatónlist því
hann samdi tónlistina við
Niceland eftir Friðrik Þór Frið-
riksson og þótti takast ákaflega
vel upp. freyr@frettabladid.is

MUGISON Tónlistarmaðurinn Mugison hefur í nógu að snúast um þessar mundir.

NÓG AÐ GERA HJÁ MUGISON: GERÐI ÚTGÁFUSAMNING Í BANDARÍKJUNUM

Drulluspenntur með nýjar
græjur á Hróarskeldu

...fær tónleikahaldarinn Kári
Sturluson fyrir að uppfylla lang-
þráðan draum Íslendinga og
flytja Duran Duran til landsins.

HRÓSIÐ

Ég sat á kaffihúsi um daginn þegar ég
heyrði „óvart“ fólkið á næsta borði
segja: Jesús Pétur, borgin hefur verið
hertekin af erlendum ferðamönnum og
maður getur ekki stígið fæti neins stað-
ar án þess að það séu alla vega svona
tíu útlendingar á svæðinu. Eins og öll
sumur í Reykjavík hefur hingað borist
okkur heill hellingur af nýjum andlitum
til að krydda tilveruna. Margir bölva því
að þekkja engan á djamminu og að
staðirnir „okkar“ hafi breyst í heila
heimsálfu af einskismannslöndum.

Margir sjá þennan nýja hóp tíma-
bundinna Íslendinga sem tækifæri til
að brydda upp á einhverju nýju.
Þannig var það í það minnsta með

eina vinkonu mína. 

Þannig var mál með vexti að hún var
að skemmta sér á einum af stöðum
borgarinnar sem er þekktur fyrir að
skemmta frekar „fansí“ fólki. Þar hitti
hún Ameríkana sem var nýkominn til
landsins. Hún hugsaði sér gott til glóð-
arinnar þegar hann bauð henni í drykk
og eyddi bróðurparti kvöldsins á spjalli
við hann. Eitt leiddi af öðru og þau
kunnu svona líka vel við hvort annað
og nóttin endaði uppi á hótelherbergi
hjá honum. Hún, sem hafði lítinn sem
engan áhuga á að komast í fast sam-
band, hafði ekki miklar áhyggjur af
þessu og hélt hún hefði fundið hina
fullkomnu leið til að deita menn án

þess að þurfa að eiga við þá frekari
sambandsplön. Svo daginn eftir þegar
þau voru að borða morgunmatinn
spurði hún hann hversu lengi hann ætl-
aði að vera á landinu. Þá fékk hún
heldur betur gusuna í andlitið. Hann
var ekkert á leiðinni burt því hann var
nýbúinn að ráða sig í vinnu og skrifa
undir árs starfssamning við fyrirtæki hér
í borg. Hann væri hins vegar að leita sér
að íbúð og einhverjum til að kynna sig
fyrir borginni og fólkinu. Hún var ekki
lengi að láta sig hverfa. 

Með þessa dæmisögu ofarlega í huga
eigum við að njóta þess að hafa önnur
andlit að sjá og kynnast, en passa okk-
ur þó að ganga hægt um gleðinnar dyr!

REYKJAVÍKURNÆTUR
HARPA PÉTURSDÓTTIR HARPA PÉTURSDÓTTIR LAGÐI VIÐ HLUSTIR

Íslenskt já takk?

Lárétt:2sómi,6ef, 8las,9grá, 11 rs, 12
getum,14ganar, 16án,17ara,18tak,
20as,21trog.
Lóðrétt:1vegg,3ól,4marmara,5iss,7
fregnar, 10áta,13una,15rask,16átt,
19ko.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Snörp skoðanaskipti um fréttamat
vikuritsins Hér & nú hafa verið

plássfrek í þjóðmálaumræðunni alla
vikuna en hasarinn jókst
til mikilla muna á
mánudagskvöld þegar
málið var rætt bæði í Ís-
landi í dag á Stöð 2 og
Kastljósinu í Sjónvarp-
inu. Eiríkur Jónsson,
blaðamaður Hér &
nú, mætti í báða
þættina og skýrði
sína hlið mála fyrst fyrir Hallgrími
Thorsteinssyni, útvarpsmanni á Tal-
stöðinni, og þáttastjórnandanum
Þórhalli Gunnarssyni. Hann brun-
aði svo beint niður í Sjónvarp þar
sem hann mætti Helgu Völu Helga-
dóttur, stallsystur Hallgríms á Tal-
stöðinni, í Kastljósinu undir veikri
stjórn Eyrúnar Magnúsdóttur og
Sigurðar Valgeirssonar. Það var
hart tekist á í þættinum sem vakti
mikla athygli. Upptökur af Kastljós-
inu má nálgast á vef Ríkisútvarpsins,
www.ruv.is, en seinni part þriðju-

dagsins var ekki nokkur
leið að horfa á umrædd-
an þátt á netinu og skýr-
ingin hlýtur að liggja í því
að aðsókn fólks í þáttinn

hafi borið netþjón
RÚV ofurliði.

ÁSTA S. GUÐBJARTSDÓTTIR Í bók Hall-
dórs Laxness, Sjálfsætt Fólk, er fjallað um
Bjart í Sumarhúsum en hann hét fullu
nafni Guðbjartur Jónsson. Dóttir hans hét
Ásta Sóllilja og því sést gegnsæ vísun
nafnsins greinilega.
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Jæja, þá eru samtök samkyn-
hneigðra í San Fransiskó búin að

fara í sína árlegu prýðisgöngu – en
ef einhverjir setja svip á bæinn eru
það einmitt meðlimir þessara sam-
taka. Án þeirra væri þessi fallega
borg óttalega uppaleg. Hér ganga
menn gjarnan í jakkafötum með
bindi, eru allir í merkjum, búa á
réttum stöðum og keyra rétta tegund
af bílum, vinna sextán til átján tíma
á dag, búa einir í stúdíóíbúðum árum
og áratugum saman – til að hanga á
framabrautinni eins og hundur á
roði.

ÞAÐ ER gaman að hitta fólk eins
og trompetleikarann og vin minn
sem gengur undir nafninu Marla, er
nýgiftur fimmtu konunni sem hann
elskar út af lífinu, er leigubílstjóri
til að eiga fyrir vatni í grautinn, var
árum saman í lögreglunni, þar áður í
hernum – og gengur alltaf um í kjól-
um og kvendrögtum, með neglur
lakkaðar og mikinn andlitsfarða.
Heldur mest upp á bleikan varalit og
bleikt naglalakk. Á mikið af skart-
gripum og hleður ávallt of miklu af
þeim utan á sig. Getur sagt synd-
samlega skemmtilegar sögur tímun-
um saman.

ÞAÐ VAR ekki lítil tilhlökkun að
eiga þess kost að fylgjast með
„Pride Parade“ í San Fransiskó, en
þær göngur eru annálaðar fyrir
skrautlega búninga og vagna, dynj-
andi tónlist, mikið fjör og mikið
gaman, fullkomin karnivalstemmn-
ing. En vei, ó vei, þetta árið var
gangan alger bolaganga. Það voru
allir í bolum. 

VEÐRIÐ VAR grátt svona framan
af, en eftir hádegi birti til og hlýn-
aði. Samt birtust engir fallegir bún-
ingar. Þeir sem voru ekki í bolum
voru í engu. Þarna gengu rosknir
karlar um á krumpnum dillanum
sem þeir veifuðu framan í alla sem
framhjá gengu og fengu kikk út úr
því að leyfa fólki að mynda sig.

ÉG SKIL þetta ekki. Í Bandaríkjun-
um mega konur ekki bera brjóstin á
ströndinni, en karlar mega dingla
dillanum framan í börn í miðborg-
inni. Ég ansa því ekki að það hafi
verið í tilefni dagsins. Það eru engin
tengsl á milli samkynhneigðra og
þess hóps fólks sem haldið er sýni-
áráttu.

FORLÖGUNUM sé lof fyrir næð-
inginn á Íslandi. Enginn vill fá
kuldabólgu í dillann. Gay Pride get-
ur þess vegna haldið reisn sinni þar.

SÚSÖNNU SVAVARSDÓTTUR

BAKÞANKAR

Pr‡›isgangan


