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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

LUNDÚNIR, AP Tala látinna eftir
sprengjuárásirnar í Lundúnum á
fimmtudagsmorgun var í gær-
kvöld komin í 49, að sögn lögreglu
ytra og ljóst að hún ætti enn eftir
að hækka. 22 voru enn sagðir í
lífshættu og ekki er vitað um af-
drif fjölda fólks. Ekki liggja þó
fyrir upplýsingar um nákvæm-
lega hversu margra er saknað.
Hinir látnu voru af átta þjóðern-
um hið minnsta.

Sir Ian Blair, yfirmaður Lund-
únalögreglunnar, sagði augljóst
að hryðjuverkahópur hefði starf-

að í landinu og undirbúið árásirn-
ar. Tímasetningar sprenginganna
sýndu að einn maður hefði ekki
getað komið öllum sprengjunum
fyrir.

Í Lundúnum hófst í gær bata-
ferli borgarinnar. Farþegar sneru
aftur í almenningssamgöngu-
tækin, bæði neðanjarðarlestir og
strætisvagna. Múslimar höfðu
varann á sér vegna mögulegrar
andúðar á þeim eftir árásirnar, en
héldu engu að síður föstudags-
bænir sínar. Í skemmtanahverf-
um borgarinnar hófust aftur sýn-

ingar þar sem þeim hafði verið
aflýst.

Umferðarlögreglan, sem hefur
umsjá með neðanjarðarlestunum,
sagði enn unnið að því í gær að
hreinsa burt brak lestar nærri
Russell þar sem að minnsta kosti
21 lét lífið. „Björgunarlið er kom-
ið á staðinn og þar hafa sést fleiri
látnir, en tekið gæti nokkra daga
að ná þeim,“ sagði Andy Trotter
aðstoðaryfirlögregluþjónn. Mörg
lestargöngin eru yfir 30 metra
djúp og í þeim er krökkt af rott-
um. - óká/ Sjá síður 4, 6 og 12

Hreinsunarstarf er hafið og borgarlífið í Lundúnum að færast í samt lag:

Minnst fimmtíu létust í árásunum

BJARTVIÐRI norðaustan og austan
til. Rigning eða skúrir á Vestfjörðum,
annars yfirleitt hálfskýjað eða skýjað
og hætt við minniháttar vætu. Hiti 10-
20 stig, hlýjast NA-til. VEÐUR 4
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Reykvískur verðlaunahafi
með skoskan hreim
Magnús Kjartan Gíslason vinnur nú
hörðum höndum að
doktorsverkefni í
heilbrigðisverkfræði
við Strathclyde-há-
skólann, en verkefnið
fékk í vikunni fyrstu
verðlaun International
Society of
Biomechanics.

VÍSINDI 22

Þegar hver ferð 
var ævintýri líkust
Brugðið gat til
beggja vona
á upphafsdög-
um millilanda-
flugs þegar tækjabúnaður var oft
frumstæður og lítið mátti út af bregða.
60 ár eru á mánudag frá fyrsta far-
þegafluginu til útlanda. FLUG 24

Sigurganga FH-inga í fótbolt-
anum heldur áfram 
FH-ingar unnu Keflvíkinga 2–0 í fyrsta

leik 10. umferðar og hafa
því enn fullt hús og nú níu
stiga forskot í Landsbanka-
deild karla í knattspyrnu.

FH hefur unnið 13
deildarleiki í röð og

það eru komnir 26
leikir síðan

liðið tapaði
síðast
deildarleik.

ÍÞRÓTTIR 28

Á Land Rover 
me› sál
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Hnífjafnt í borginni

SVEITARSTJÓRNARMÁL Sé horft til
þeirra sem afstöðu tóku í nýrri við-
horfskönnun IMG Gallup fengi
Sjálfstæðisflokkurinn 50,2 pró-
sent, Reykjavíkurlistinn 49,0 pró-
sent og Frjálslyndi flokkurinn 0,8
prósent ef kosið yrði til borgar-
stjórnar í dag. Skekkjumörk eru
þó veruleg, 6,2 prósent hjá stóru
framboðunum og 1,1 prósent hjá
Frjálslynda flokknum.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson,
oddviti borgarstjórnarflokks sjálf-
stæðismanna, segir augljóst að
Sjálfstæðisflokkurinn sé í mikilli
sókn. Hann segir þó að öllum skoð-
anakönnunum beri að taka með
fyrirvara. „Við erum mjög þakklát
fyrir það traust sem Reykvíkingar
sýna okkur og þessi skoðanakönn-
un endurspeglar,“ segir hann og

telur að niðurstaðan sé flokknum
mikil hvatning til áframhaldandi
góðra verka fyrir borgarbúa. „Í
samvinnu við þá ætlum við okkur
að búa til betri borg.“ 

Steinunn Valdís Óskarsdóttir
borgarstjóri segir skoðanakannan-
ir Gallup síðustu misseri hafa sýnt
að meirihluti Reykjavíkurlistans
standi traustum fótum. „Þó svo að
ein smákönnun nú sýni að Sjálf-

stæðisflokkurinn sé þremur at-
kvæðum yfir Reykjavíkurlistan-
um, þá er það nokkuð sem ég sef
alveg rólega yfir. En ef menn vilja
taka þetta alvarlega má líka skoða
niðurstöðuna í því ljósi að í gangi
eru viðræður um framtíð Reykja-
víkurlistans. Þar eru auðvitað
miklar hræringar og ekki komið á
hreint hvað gerist fyrir næstu
kosningar,“ segir hún.

Símakönnun Gallup var unnin
fyrir borgarstjórnarflokk sjálf-
stæðismanna dagana 15. júní til 5.
júlí. Endanlegt úrtak var 670 Reyk-
víkingar, 18 til 75 ára, valdir af
handahófi úr þjóðskrá. Svarhlutfall
var 56,1 prósent, en spurt var: „Ef
kosið yrði í dag til borgarstjórnar
hvaða flokk eða lista myndir þú
kjósa/líklegast kjósa?“ - óká

50 %
afsláttur
af nammibarnum

á laugardögum

V I R K  S A M K E P P N I

● ÍRSKIR EUROVISON-TÓNAR Á AKRANESI▲

FÓLK 38

Í fyrsta skipti um langt skei› mælist Sjálfstæ›isflokkur me› meirihluta í
Reykjavík. Samkvæmt n‡rri könnun Gallup fengi Sjálfstæ›isflokkurinn helm-
ing atkvæ›a en R-listinn 49 prósent. Munurinn er vel innan skekkjumarka.

Ef kosið yrði í Reykjavík nú*:

Framboð Svarendur Hlutfall
Sjálfstæðisflokkur  127 50,2%
Reykjavíkurlistinn          124 49,0%
Frjálslyndi flokkurinn         2 0,8%

*Þeir 253 sem afstöðu tóku í Gallup-könnun
15. júní til 5. júlí 2005. Af 376 sem svöruðu
sögðust 16 myndu skila auðu, 11 ekki kjósa,
55 voru óákveðnir og 41 neitaði að svara.

DROTTNING HUGAR AÐ SJÚKLINGI Elísabet drottning kom í heimsókn á Royal London sjúkrahúsið í Lundúnum í gær og heilsaði upp á
sjúklinga sem særðust í hryðjuverkaárásunum á fimmtudag. Drottningin sést hér ræða við Bruce Lait, 32 ára dansara, sem særðist þegar
sprengja sprakk í lest, sem hann var farþegi í, á leið milli Aldgate og Liverpool stöðvanna.

Kauptilboð í Somerfield:

Baugur hættir
vi› flátttöku
VIÐSKIPTI Baugur er hættur þátttöku
í fyrirtækjahópi sem vinnur að
kaupum á bresku verslunarkeðj-
unni Somerfield. Í tilkynningu frá
félaginu segir að ákvörðunin hafi
verið tekin í þágu samstarfsaðil-
anna í kjölfar þess að Jóni Ásgeiri
Jóhannessyni, forstjóra Baugs, og
fimm öðrum einstaklingum voru
birtar ákærur í Baugsmálinu svo-
kallaða.

Hreinn Loftsson, stjórnarfor-
maður félagsins, segir að Baugur sé
brotaþoli í málinu. Fyrirtækið sé
ekki ákært og rannsókn lögreglu
snúi ekki að því. Samið hefur verið
um að Baugur selji 5,55 prósenta
hlut sinn í Somerfield fyrir um 6,5
milljarða króna. Áætlaður hagnaður
Baugs af fjárfestingunni nemur um
þremur milljörðum króna. - bg
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VERSLUN SOMERFIELD Ekkert verður af
þátttöku Baugs í yfirtöku Somerfield.

Íbúðalánasjóður selur:

Hefur aldrei
átt færri íbú›ir
FASTEIGNIR Íbúðalánasjóður hefur
selt mikið af fasteignum að und-
anförnu og er nú svo komið að
sjóðurinn hefur aldrei átt færri
íbúðir en nú.

Íbúðalánasjóður hefur alla
jafna átt á bilinu 100 til 120 fast-
eignir sem hann hefur leyst til sín
vegna vanefnda lántakenda en
sala þeirra hefur gengið óvenju
vel að undanförnu. Sjá síðu 8

VEÐRIÐ Í DAG
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Greiðir börnum sínum og fyrrverandi tengdaforeldrum skaðabætur:

Níu ára fangelsi fyrir a› myr›a konu sína
DÓMSTÓLAR Magnús Einarsson
var dæmdur í níu ára fangelsi
fyrir að kyrkja Sæunni Pálsdótt-
ur, eiginkonu sína, með þvotta-
snúru í íbúð þeirra í Kópavogi í
byrjun nóvember í fyrra. Gæslu-
varðhald frá 1. nóvember kemur
til frádráttar refsingunni. 

Dómur var upp kveðinn í Hér-
aðsdómi Reykjaness í gær.
Magnús játaði að hafa orðið konu
sinni að bana en sagði það ekki
hafa verið ásetning sinn. Dómur-
inn gerði Magnúsi einnig að
greiða börnum sínum tveimur
skaðabætur, dóttur sinni tæpar
5,3 milljónir króna og syni sínum
tæpar 6 milljónir króna. Er þar

bæði horft til missis framfær-
enda, auk miskabóta. Þá var hon-
um gert að greiða foreldrum eig-
inkonu sinnar skaðabætur, eina
milljón króna hvoru, auk máls-
kostnaðar, rúmar 2,3 milljónir
króna.

Dómurinn segir ákomur á líki
Sæunnar, ummerki í íbúð og
framburð nágrannakonu benda
til að átök hafi átt sér stað
skömmu fyrir dauða hennar. Tek-
ið er fram að Magnús hafi verið
reiður, afbrýðisamur og niður-
lægður og „ekki fari á milli mála
að hann hafi verið í andlegu
ójafnvægi og ráðvilltur um-
rædda nótt“. Er það virt honum

til refsilækkunar en til refsi-
hækkunar að hann brást ekki
strax við er honum rann reiðin
og hringdi á neyðaraðstoð þegar
hann fann þá lífsmark með Sæ-
unni. Þá afmáði hann verksum-
merki.

- óká

Átak G8 til að berjast gegn fátækt:

Fimmtíu milljar›ar dala í a›sto›
SKOTLAND, AP Leiðtogar átta helstu
iðnríkja heims lofuðu í gær að
styrkja ríki Afríku um fimmtíu
milljarða Bandaríkjadala, sem
samsvarar 3.300 milljörðum ís-
lenskra króna. Einnig var ákveðið
að styrkja stjórnvöld í Palestínu
um þrjá milljarða dala, eða um
200 milljarða íslenskra króna. 

Þessi styrkur er hluti af nýrri
stefnu helstu iðnríkjanna í þróun-
araðstoð sem felur einnig í sér
niðurfellingu skulda fátækustu
ríkjanna, áform um nýtt sam-
komulag í viðskiptamálum og að-
gang fyrir alla að lyfjum gegn al-
næmi. Tony Blair kynnti þessa
ákvörðun í Skotlandi í gær með
leiðtoga hinna G8 ríkjanna sér við
hlið.

Leiðtogar annarra G8 ríkja
virðast hafa látið undan þrýstingi
Bandaríkjamanna í loftslagsmál-
um. Á fundinum var samþykkt yf-

irlýsing um loftslagsmál en í
henni kom ekkert fram um að-
gerðir, markmið eða tímamörk í

tengslum við minnkun gróður-
húsalofttegunda.

- grs

Austurbær seldur og
ver›ur ger›ur upp
Austurbær vi› Snorrabraut í Reykjavík hefur skipt um eigendur. Til stendur a›
gera húsi› upp jafnt a› utan sem innan. Í húsinu ver›ur áfram menningar- og tón-
leikasta›ur. Borgin huglei›ir breytt skipulag til a› leysa bílastæ›avanda vi› húsi›.
SKIPULAGSMÁL Fjárfestinga- og
framkvæmdafélagið Nýsir hefur
fest kaup á Austurbæ, húsinu sem
áður var þekkt sem Austurbæjar-
bíó og síðar Bíóborgin. Félagið
ætlar að reka húsið áfram sem
menningar- og tónlistarhús.

Sigfús Jónsson, framkvæmda-
stjóri Nýsis, segir að skrifað hafi
verið undir kaupsamning í hádeg-
inu í gær, en félagið keypti af
verktakafyrirtækinu Húsbyggi
ehf., sem sameinaðist nýverið
ÁHÁ-byggingum, sem hafði keypt
húsið og sóst eftir leyfi til að rífa
það. Sú umleitan vakti upp mót-
mæli og á endanum fékkst ekki
slíkt leyfi hjá borginni.

„Við ætlum að gera húsið upp
og leigja það svo út líkt
og við gerum
v í ð a r

við fasteignir,“ segir Sigfús og
gerði ráð fyrir að svipaður rekst-
ur yrði í húsinu og verið hefur.
„Við leigjum húsið í stök verkefni,
hvort sem það verður til tónlistar-
manna, leikhópa eða annað.“
Hvorki verður þó lagt út í rekstur
skemmtistaðs né kvikmyndahúss.
„Næstur er söngleikurinn Anný,
svo er Ávaxtakarfan og hvað
þetta heitir allt saman. Eftir-
spurnin er nóg,“ segir hann. 

Kaupverð fæst ekki uppgefið,
en nú segir Sigfús að lagst verði
yfir að meta hversu umfangsmikl-
ar endurbætur þurfi á húsinu.
„Það þarf allavega að fríska þetta
upp aðeins og mála í skemmtilegri
litum,“ segir hann og gerir einnig
ráð fyrir töluverðum endurbótum

á húsmunum. „Við leggjumst
yfir það með okkar

mönnum að meta
hvað þetta

k o s t a r ,

hvað við treyst-
um okkur í mik-
ið og hvað borg-
ar sig að gera.“

Dagur B.
E g g e r t s s o n ,
f o r m a ð u r
skipulagsráðs
Reykjavíkur,
segir fregnirn-
ar af sölunni
mjög ánægju-

legar. „Ráðagerðir nýrra eigenda
falla út af fyrir sig mjög vel að
okkar hugmyndum um svæðið í
kringum Hlemm. Þar sjáum við á
næstu árum sóknarfæri, íbúum
gæti fjölgað og úr yrði ungt hverfi
með menningarlegt og lifandi yf-
irbragð,“ segir hann og bætir við
að borgin sé tilbúin að skoða hvað
til þurfi að koma í skipulagi eða
öðru til að húsið nýtist sem alhliða
menningarhús. „Slíkar hugmynd-
ir yrðu skoðaðar í samráði við

íbúa og aðra hagsmunaað-
ila á svæðinu.“

olikr@frettabladid.is

HERÞOTA Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI
Umferð farþegaflugvéla hefur aukist og
Bandaríkjamenn krefjast þess að Íslend-
ingar taki aukinn þátt í rekstri vallarins.

Varnarsamningur:

Tekist á um
kostna›
VARNAVIÐRÆÐUR Árangur af við-
ræðum um framtíð varnarsamn-
ingsins varð minni en íslensk
stjórnvöld væntu. Ákveðið er að
næsti fundur verði hér á landi í
september.

Illugi Gunnarsson, aðstoðar-
maður utanríkisráðherra, segir
ekkert upplýst efnislega um gang
viðræðnanna, en meginefni þeirra
var skipting rekstrarkostnaðar
Keflavíkurflugvallar. 

James Irving Gadsden, sendi-
herra Bandaríkjanna á Íslandi,
sagði i samtali við Fréttablaðið í
byrjun vikunnar að Bandaríkja-
menn telji að Íslendingar eigi að
axla meiri byrðar við reksturinn.
Davíð Oddsson utanríkisráðherra
hefur sagt að ekki sé óeðlilegt að
Íslendingar horfi til þess að taka
nokkurn þátt í þeim kostnaði sem
nú falli til vegna þess að hlutur al-
menns flugs gagnvart herflugi
hafi breyst. - jh

UMFERÐAREFTIRLIT Tólf lögregluþjónar á
vegum ríkislögreglustjóra sinna nú hertu
umferðareftirliti á þjóðvegum landsins. 

Hert umferðareftirlit:

Færri kærur í
flessari viku
UMFERÐ Færri ökumenn hafa verið
kærðir fyrir of hraðan akstur í
annarri viku umferðarátaks sem
Ríkislögreglustjóri og Umferðar-
stofa standa fyrir en í þeirri
fyrstu. Átakið hófst 28. júní og
felst í hertu umferðareftirliti á
þjóðvegum landsins.

Tæplega 250 ökumenn voru
kærðir vegna hraðaksturs í fyrstu
vikunni en færri það sem af er
þessari viku að sögn Jóns Bjart-
marz,

yfirlögregluþjóns hjá ríkislög-
reglustjóra. Átakið stendur fram í
október og er markmið þess að
fækka slysum á þjóðvegum lands-
ins. - ht

SPURNING DAGSINS
Gu›mundur, er neti› ekki
bara bóla?

Nei, netið er framtíðin.

Orkuveitan ætlar að ljósleiðaravæða öll heimili
borgarinnar á næstu sex árum. Guðmundur Þór-
oddsson er forstjóri Orkuveitunnar. 
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MAGNÚS EINARSSON Ósannað er talið að
Magnús hafi haft fyrirfram mótaðan ásetn-
ing um að bana konu sinni og talið að um

skyndiásetning hafi verið að ræða. Þegar
verknaðurinn var framin lágu börn þeirra,
fjögurra ára stúlka og ársgamall drengur,

sofandi í íbúðinni. Myndin var tekin í Hér-
aðsdómi Reykjaness í apríl.
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Félag íslenskra bifreiðaeigenda:

Stjórnvöld
lækki álögur
NEYTENDUR Forsvarsmenn Félags
íslenskra bifreiðaeigenda hafa
skorað á íslensk stjórnvöld að
lækka álögur sínar á eldsneyti og
koma með því móti til móts við al-
menning í landinu.

Segja þeir að miðað við núver-
andi stöðu mála stefni í að tekjur
ríkisvaldsins af virðisaukaskatti
af eldsneytissölu nemi 500 millj-
ónum króna og eðlilegt sé að ríkið
noti síhækkandi heimsmarkaðs-
verð sér ekki að féþúfu. Gagnrýna
þeir enn fremur skattlagningu á
eldsneytið en þar sé um tvískött-
un að ræða sem þurfi að leiðrétta
sem fyrst. -aöe

DAGUR B. EGGERTS-
SON

AUSTURBÆR VIÐ SNORRABRAUT Framtíð Austurbæjarbíós
réðst um hádegisbilið í gær þegar fjárfestingarfélagið Nýsir
festi kaup á húsinu. Þar verður áfram rekin menningarstarf-
semi og ætlar félagið að gera sögufrægu bygginguna upp.

HÓPMYND AF ÞJÓÐARLEIÐTOGUM Leiðtogar G8- ríkjanna ásamt fleiri fundargestum að
loknum fundi í gær.

HEIMSSÝNINGIN
VIÐSTÖDD OPNUNINA Halldór
Ásgrímsson forsætisráðherra og
Sigurjóna Sigurðardóttir, eigin-
kona hans, verða viðstödd opnun
íslenska skálans á Heimssýning-
unni, EXPO 2005, í Japan í næstu
viku. Forsætisráðherra mun
einnig meðan á dvöl hans stendur
eiga fundi með Junichiro
Koizumi, forsætisráðherra Jap-
ans, og Akhito keisara.





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

65,90 66,22

114,37 114,93

78,45 78,89

10,52 10,59

9,96 10,01

8,33 8,38

0,59 0,59

94,98 95,54

GENGI GJALDMIÐLA 08.07.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Utanríkisþjónustan hafði uppi á 150 manns:

Allir Íslendingarnir komnir í leitirnar
HRYÐJUVERK Starfsmenn utanríkis-
ráðuneytisins og sendiráðsins í
Lundúnum hafa gengið úr skugga
um að enginn Íslendingur var á
meðal fórnarlamba tilræðanna í
fyrradag.

Um leið og fregnir bárust af
árásunum í Lundúnum hófst utan-
ríkisráðuneytið handa við að
koma upp upplýsingalínu fyrir þá
sem óttuðust um vini og ættingja.
Alls þurfti að ná í 150 Íslendinga á
Lundúnasvæðinu og höfðu ráðu-
neytið og sendiráðið samvinnu um
það. Meðal annars heimsótti
sendiráðspresturinn, sr. Sigurður
Arnarson, sjúkrahús borgarinnar
og athugaði hvort þar væri
nokkra Íslendinga að finna. Um

hádegisleytið í gær var svo búið
að hafa uppi á öllu þessu fólki.

Sverrir Haukur Gunnlaugsson,
sendiherra Íslands í Lundúnum,
er ánægður með hversu vel gekk
að finna allt þetta fólk. Hann seg-
ir að aðgerðaáætlunin sem var

búin til þegar flóðbylgjan reið
yfir Indlandshaf hafi komið sér
vel. „Það er nauðsynlegt að búa
við svona gott skipulag því það er
ekki útilokað að svona muni eigi
sér stað aftur. Allir geta hjálpað
sér og öllum öðrum með því að

láta sína nánustu vita strax þegar
atburður eins og þessi á sér stað.“

- shg

Lífi› í London heldur áfram
Rúmum sólarhring eftir a› sprengjuárásirnar dundu yfir Lundúnir var lífi› í borginni smátt og smátt
fari› a› færast í sitt fyrra horf. Svipa›a sögu er a› segja um sumarfrí íslenskrar fjölskyldu sem Sveinn
Gu›marsson hitti á Leicester Square.

HRYÐJUVERK Það var sérkennileg til-
finning að koma til Lundúna í gær,
borgarinnar sem alltaf er iðandi af
lífi og fjöri. Þrátt fyrir að allt hafi
á yfirborðinu virst með sama hætti
og venjulega var samt greinilegt að
fólk hafði um annað að hugsa en
amstur hversdagsins. 

Samgöngur voru komnar í sitt
venjubundna form, allar neðan-
jarðarlestir voru í notkun nema
auðvitað þær leiðir þar sem
hryðjuverkamennirnir höfðu látið
til skarar skríða. Skiljanlega kusu
flestir sér þó annan fararmáta.
Þeir sem á annað borð hættu sér
upp í lestirnar sátu hljóðir, lásu
fréttirnar af áfergju eða hvísluðust
á í hálfum hljóðum. 

„Í fyrradag voru allir svo glað-
ir út af Ólympíuleikunum en í

gær hvarf hamingjan eins og
dögg fyrir sólu,“ sagði maður við
mig af ítölskum ættum sem hafði
búið í Lundúnum í 45 ár. „Írski
lýðveldisherinn varaði að
minnsta kosti alltaf við spreng-
ingum sínum,“ bætti hann við
með hvassri röddu.

Á annarri brautarstöð beið
táningspiltur eftir lest. Kvaðst
hafa verið sofandi þegar spreng-
ingarnar lustu borgina og sagðist
kippa sér lítið upp við þær eins
og unglinga er gjarnan háttur. Á
bak við glettið augnaráðið mátti
sjá eitthvað sem líktist ótta eða
óöryggi. Sennilega hvort tveggja.

Fyrsti dagur sumarleyfis
Helga Hilmarssonar og Hrafn-
hildar Ragnarsdóttur og barna
þeirra hófst með sprengingu

fyrir utan hótelgluggann þeirra
við Tavistock Square. „Við litum
út og héldum fyrst að vinnupallar
hefðu hrunið, strætisvagninn var
svo illa leikinn að við áttuðum
okkur ekki á hvað þetta eiginlega
var,“ segir Stígur, sonur þeirra. 

Síðan þetta gerðist hefur fjöl-
skyldan varla mátt koma aftur inn
á hótelið því að svæðið er girt af.
Helgi segir ekki víst hvort þau
komist inn aftur fyrr en undir
nóttina.

Fjölskyldunni ber saman um
að andrúmsloftið í borginni sé
annað og betra nú en á fimmtu-
daginn. „Þá hvarflaði að okkur
hreinlega að pakka saman og
fara, sérstaklega þegar ég horfði
á dætur mínar svona óttaslegn-
ar,“ segir Hrafnhildur. ■

Fjölmiðlar ósáttir:

Frakkar fyrri
me› dánartölu
HRYÐJUVERKAÁRÁSIRNAR Vegna
tregðu enskra stjórnvalda til að
gefa upp dánartölur greindu
franskir fjölmiðlar á undan þeim
bresku frá því að fjöldi látinna
væri yfir fimmtíu. Þeir fengu
upplýsingarnar frá frönskum ráð-
herra.

Þá er vitað um eitt atvik í
fyrradag þar sem almanna-
tengslaskrifstofa stjórnvalda fór
fram á það að fréttaborði í sjón-
varpsfréttaþætti, sem sagði í það
minnsta tuttugu hafa látist, yrði
fjarlægður af skjánum. - grs

VEÐRIÐ Í DAG

Myndavélar í Lundúnum:

Taldar hjálpa
rannsókninni
LUNDÚNIR, AP Talið er að fjöldi ör-
yggismyndavéla í Lundúnum auki
líkurnar á því að upp komist
hverjir stóðu að hryðjuverkaárás-
unum. Um 1.800 myndavélar eru á
lestarstöðvum í borginni og yfir
6.000 fylgjast með neðanjarðar-
lestarkerfinu. Lögreglan hefur
áður notað myndir úr vélunum
með góðum árangri við rannsókn-
ir mála. - grs

Farþegi í rútunni:

Taldi sig sjá
sprengjumann
HRYÐJUVERKAÁRÁSIRNAR Farþegar í
strætisvagni sem var sprengdur
telja sig hafa séð árásarmann um
borð í honum. Eitt vitni segir að
maðurinn hafa virst stressaður og
sífellt fitlað við eitthvað í bakpok-
anum sínum. Annað vitni, sem
hjúkraði tveimur stúlkum á vett-
vangi eftir sprengingarnar, hefur
eftir þeim að maður í námunda
við þær hafi sprengt sig í loft upp.

SENDIHERRANN ER SÁTTUR Sverrir Haukur
Gunnlaugsson telur að vel hafi gengið að
ná til þeirra sem ekki létu vita af sér eftir
sprengingarnar.
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SÉRKENNILEGT SUMARFRÍ Helgi Hilmarsson, Brynja, Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Heiður
Anna og Stígur.

AUÐUR BRAUTARPALLUR Yfirleitt er Oxford Circus stöðin iðandi af lífi. Í gærmorgun var hins vegar varla sála þar á ferli.

SVEINN GUÐMARSSON
SKRIFAR FRÁ LONDON

Á VETTVANGI
HRYÐJUVERK Í 
HÖFUÐBORG
BRETLANDS



Gildir á meðan birgðir endast.

Vaxtalaus
verðsprengja

í Hagkaupum Smáralind og Akureyri

Hágæða örþunn sjónvarpstæki

*Stimpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.

Philips 32" LCD Breiðtjaldssjónvarp
• 32" HD LCD skjár • Upplausn 1366x768 (VGA, SVGA, XGA, WXGA) • Digital crystal clear og contrast
plus • Ljósskynjari og active control til að minnka glampa • Skerpa: 500:1 og svartími: 18ms • Sjónsvið
(H/V): 176/176° og birtustig: 450 cd/m2 • 2 x 30w nicam stereó hljóðkerfi með virtual dolby surround 
• 2 scart tengi (með RGB) og PC tengi (VGA) • Stereo inn og út • Heyrnartóls, SVHS og AV tengi 
• Textavarp • Smart picture og smart sound • Fjarstýring • Borðstandur fylgir • Mál (bxhxd):
92,4x55x22,2 cm (með standi) og þyngd: 18,2kg

United 27" LCD Breiðtjaldssjónvarp
• 27" LCD skjár • Upplausn 1280x768 (VGA, SVGA, XGA, WXGA) með progressive scan • Skerpa:600:1 
• Birta: 500 cd/m2 • Sjónsvið: 170° • 2x7w SRS surround hljóðkerfi með 2 hátölurum • 2 scart tengi,
component (YPbPr) og DVI tengi • Tölvutengi • AV og heyrnartólstengi að framan • Mynd í mynd 
(2 tunerar) • Textavarp • Fjarstýring • Mál (bxhxd): 81x44,5x11 

United 30" LCD 
Breiðtjaldssjónvarp
• 30" 16:9 LCD skjár 
• Upplausn 1280x768 

(VGA, SVGA, XGA) 
• 600:1 skerpa og comb filter 
• Sjónsvið: 170°
• 10w nicam stereó hljóðkerfi 

með 2 hátölurum 
• 6 breiðtjaldsstillingar: 4:3,

zoom 14:9, zoom 16:9,
zoom texti, super zoom og 
widescreen 

• 2 scart, SVHS og heyrnartólstengi 
• 124 síðna textavarp 
• Fjarstýring 
• Borðstandur fylgir 
• Mál í cm (bxhxd): 87,5x50x10,5

8.332kr

Verð nú 99.984,-

Verð áður 149.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 12 mánuði

*

7.499kr

Verð nú 149.980,-

Verð áður 199.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*

9.999kr

Verð 199.980,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*

United 42" Plasma 
Breiðtjaldssjónvarp
• 42" HD plasma skjár 
• Upplausn 852x480 (VGA, SVGA, XGA) 

með skerpu 3000:1 
• Birta: 640 cd/m2 
• Progressive scan 
• 2x10w nicam stereó hljóðkerfi með 

2 hátölurum 
• Sjónsvið: 160°
• 2 scart tengi, DVI og PC tölvutengi 
• Mynd í mynd (2 tunerar) 
• Textavarp 
• Fjarstýring 
• Stærð (bxhxd): 124,5x64,5x8,5 (með hát.) 
• Stærð (bxhxd): 104,5x64,5x8,5 (án hát.)

9.999kr

Verð nú 199.980,-

Verð áður 249.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*

United 20" LCD Sjónvarp 
með móttakara
• 20" 4:3 LCD skjár 
• Upplausn: 800x600 punktar 
• Skerpa: 500:1 
• Sjónsvið: 160°
• 12 og 220V 
• Textavarp og stereó hljóðkerfi 
• Inngangar: 2 scart með RGB, AV 

og SVHS 
• Útgangar: 2 scart, og heyrnartóls-

tengi 
• PC-Inngangur 
• Fjölkerfa móttaka 
• Fjarstýring 
• Borðstandur fylgir 
• Mál í cm (bxhxd): 61,6x39,5x7,5

4.999kr

Verð nú 59.988,-

Verð áður 89.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 12 mánuði

*
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Hótanir hryðjuverkasamtaka í garð Ítala og Dana:

Danir óttast árásir á Kaupmannahöfn
HRYÐJUVERK Danskir hryðjuverka-
sérfræðingar fullyrða að ekki sé
lengur spurning hvort Danmörk
verði fyrir barðinu á hryðjuverka-
árásum heldur hvenær. Þeir mæla
sterklega með því að gerðar verði
ítrustu varúðarráðstafanir til að
tryggja að landið verði í stakk búið
þegar ósköpin dynja yfir.

Á íslömsku vefsíðunni þar sem
al-Kaída liðar lýstu ábyrgðinni á
hryðjuverkunum í London á hendur
sér var fullyrt að Danir, Ítalir og
aðrar þjóðir sem tekið hafa þátt í
stríðunum í Afganistan og Írak
mættu búast við að röðin kæmi að
þeim. Danir sjá margar hliðstæður
með stöðu sinni og stöðu Breta enda
hefur ríkisstjórn Anders Fogh

Rasmussen staðið þétt við bakið á
George Bush Bandaríkjaforseta og
sent herlið bæði til Afganistan og
Írak.

Hins vegar hafa ekki verið gerð-
ar viðlíka ráðstafanir í Danmörku
og í Bretlandi þar sem búið var að
æfa viðbrögð við hugsanlegum
hryðjuverkaárásum sem gerðu yf-
irvöldum þar kleift að bregðast
skjótt og örugglega við á fimmtu-
dagsmorgun þegar sprengjurnar
fjórar sprungu. - oá

Hótanir um hryðjuverk valda Ítölum ótta:

Sérstakur vi›búna›ur vi›
Vatíkani› og mikilvæga sta›i
ÍTALÍA, AP Mikill viðbúnaður hefur
verið hjá ítölsku lögreglunni í
kjölfar hryðjuverkaárásanna í
London í fyrradag en leynileg
samtök al-Kaída í Evrópu, sem
lýstu ábyrgð árásanna á hendur
sér, tiltóku Ítalíu og Danmörku
sérstaklega sem skotmörk fyrir
stuðninginn við innrásir í Írak og
Afganistan.

Sérstakur viðbúnaður hefur
verið í kringum Vatíkanið, en alls
hefur verið fylgst sérstaklega vel
með yfir 13.000 stöðum í landinu
eftir árásirnar, það eru hernaðar-
mannvirki, og miðstöðvar al-
menningssamgangna og fjar-
skipta. Þá hefur líka verið fylgst
sérstaklega vel með keppnis-
svæði Vetrarólympíuleikanna

sem halda á í Turin árið 2006.
Silvio Berlusconi, forsætisráð-

herra Ítalíu, hefur varað við því
að Ítalía kunni að vera í hættu og
hefur hvatt þjóðina til árvekni og

varðstöðu. Ítölsk stjórnvöld telja
líklegt að Ítalía verði næst í röð-
inni eftir að árásir hafa verið
gerðar á Bandaríkin, Spán og
Bretland. - grs

fiögnin grúfir yfir torginu

HRYÐJUVERK Sorgin liggur í loftinu
á götunum sem liggja að
Tavistock Square og hún verður
greinilegri eftir því sem nær
dregur. Í það minnsta þrettán
manns biðu bana þegar strætis-
vagn sem þeir voru í sprakk í loft
upp við torgið og fjölmargir slös-
uðust.

Rúmum sólarhring eftir þenn-
an voðaatburð er svæðið ennþá

girt af og lokað þeim sem ekki
vinna eða búa á því. Lögreglu-
menn gæta girðingarinnar enda
er staðurinn vettvangur glæps.

Vanalega er ys og þys á þess-
um slóðum því að University Col-
lege of London er þarna rétt hjá.
Í dag ganga stúdentarnir hins
vegar hljóðlega framhjá hver
öðrum.

Kona kemur út af bannsvæð-
inu með barnakerru á undan sér.
Hún heitir Susan Woodward og
starfar að öllu jöfnu sem blaða-
maður en þessa dagana er hún í
mæðraorlofi. „Ég var í íbúðinni
minni með dóttur minni þegar við
heyrðum mikinn hvell. Við litum
báðar hvor á aðra og svo byrjaði
síminn að hringja stöðugt og ætt-
ingjar að athuga hvort allt væri í
lagi. Ég leit þá út um gluggann sá
og heyrði að það voru mun fleiri
lögreglubílar á ferðinni en vana-
lega. Ég þaut því út með barnið
og varð allt í einu litið á strætis-
vagninn sem hafði algerlega flest

í sundur. Þá fyrst gerði ég mér
grein fyrir hvað hafði gerst.“

Ólíkt því sem flestir hefðu ef
til vill gert í hennar sporum flýtti
Susan sér ekki á brott með barn-
ið heldur fylgdist hún með af at-
hygli. „Sem betur fer sá ég ekki
sjálf fórnarlömbin. Ég sá hins
vegar hversu vel sjúkraflutn-
inga- og slökkviliðsmennirnir
stóðu sig. Dóttir mín er hins veg-
ar orðin svo vön ysnum hérna að
hún togaði skerminn á kerrunni
bara yfir sig og steinsofnaði. Á
meðan ég var að taka viðtöl og

hringja símtöl svaf hún eins og
selur.“

Susan er ákveðin í að láta líf
sitt hafa sinn vanagang. „Ég ætla
alls ekki að láta hryðjuverka-
menn hafa áhrif á hvernig ég lifi
mínu lífi. Ég er engu að síður
mjög döpur yfir þessum hörmu-
legu atburðum. Að ráðast á fólk
sem er fast ofan í neðanjarðar-
lestum er villimannlegra en orð
fá lýst. Írski lýðveldisherinn,
sama hversu slæmur hann var,
hét því alltaf að láta neðanjarðar-
lestirnar í friði.“ ■

HEIMSÆKIR SÆRÐA Karl Bretaprins heim-
sótti særða á St. Mary’s sjúkrahúsinu í
London í gær ásamt Camillu Parker Bowles.

Krónprins Breta:

Hrósar flraut-
seigju Breta
LONDON, AP Karl Bretaprins hrós-
aði í gær þrautseigju bresku þjóð-
arinnar í kjölfar hryðjuverka-
árásanna. Hann heimsótti St.
Mary’s sjúkrahúsið í London
ásamt konu sinni, Camillu Parker
Bowles, en sjúkrahúsið er einmitt
skammt frá neðanjarðarlestar-
stöð þar sem ein af sprengjunum
sprakk í fyrradag.

Þá sagði hann einnig að Bretar
hefðu sýnt öðrum þjóðum frábært
fordæmi um hvernig ætti að
bregðast við hörmungum af þess-
um toga. ■

Tengjast hryðjuverkin í London
þátttöku Breta í Íraksstríðinu?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér hvalkjöt gott?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

17,9%

82,1%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN
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SPRENGJUSÉRFRÆÐINGUR Á NØRREPORT
Grunsamlegur poki fannst á Nørreport-

lestarstöðinni í gær. Óttast var að sprengja
væri í pokanum og voru sprengjuleitarsér-
fræðingar kallaðir til. Sem betur fer reynd-

ist sá ótti ástæðulaus.
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Áfallahjálp á netinu:

Miki› blogga›
eftir árásirnar
SPRENGJUÁRÁSIRNAR Fjöldamargir
virðast hafa leitað á náðir bloggs-
ins eftir árásirnar í Lundúnum.
Þeir sem voru í nánd við árásirnar
hafa skrifað um reynslu sína og
birt myndir teknar með GSM-sím-
um á vettvangi.

Þá var einnig mikið um færslur
þar sem viðkomandi bloggari lét
einfaldlega vita að í lagi væri með
sig.

Fjöldamargir virðast einnig
hafa sótt í að lesa frásagnir á
bloggum, en af tíu algengustu leit-
unum á bloggleitarvélinni
Technorati.com í gær voru átta
sem tengdust hryðjuverkaárásun-
um. - grs

ÍTALIR SÝNA BRETUM STUÐNING Mikill viðbúnaður er á Ítalíu eftir árásirnar Í Lundúnum.
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Evrópusambandið:

Öryggi rætt 
eftir árásir
BRUSSEL, AP Charles Clarke, innan-
ríkisráðherra Breta, stýrir við-
bragðsfundi dóms- og innanríkis-
ráðherra Evrópusambandsríkjanna
á miðvikudaginn í næstu viku. 

Meta á öryggisviðbrögð Evrópu-
sambandsins eftir árásirnar í Lund-
únum á fimmtudag, að því er fram
kemur í tilkynningu breskra stjórn-
valda í gær, en Bretar fara með for-
sæti í sambandinu.

Talið er líklegt að áhersla verði
lögð á að efla aðgerðir sambandsins
gegn hryðjuverkum, auk frekari
samhæfingar tengdri upplýsinga-
öflun og hvernig ríkin deila með sér
upplýsingum til að koma í veg fyrir
frekari árásir. ■

Tavistock Square í Lundúnum er loka› fyrir allri óvi›komandi umfer› eftir a› strætisvagn var sprengdur
flar í loft upp í fyrradag. Kona sem b‡r vi› torgi› og var› vitni a› atbur›unum segist í vi›tali vi› Frétta-
bla›i› alls ekki ætla a› láta hry›juverkamenn hafa áhrif á fla› hvernig hún lifir lífi sínu.

TAVISTOCK SQUARE Lögregla hleypti engum inn á svæðið nema sá hinn sami ætti áreið-
anlega erindi þangað.

MÆÐGURNAR Susan og Linda Woodward
héldu sínu daglega lífi í gær áfram eins
og ekkert hefði í skorist.
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SVEINN GUÐMARSSON
SKRIFAR FRÁ LONDON

Á VETTVANGI
HRYÐJUVERK Í 
HÖFUÐBORG
BRETLANDS





FASTEIGNIR Íbúðalánasjóður hefur
selt 43 íbúðir það sem af er ári og
hefur aldrei átt jafn fáar íbúðir. Í
upphafi árs átti sjóðurinn 107 íbúðir
en oft hefur fjöldi þeirra legið á bil-
inu 100-120. 

Íbúðalánasjóður eignast íbúðir
þegar viðskiptavinir hans geta ekki
staðið skil á afborgunum lána um
nokkra hríð og er það þrautalending
hans að leysa til sín fasteignirnar
þar sem veð fyrir lánunum hvíla.

Guðmundur Bjarnason, fram-
kvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs, rek-
ur þessa ágætu sölu sjóðsins á íbúð-
um til betra ástands í þjóðfélaginu

og almennrar bjartsýni. „Það er
greinilegt að tals-
verð viðhorfs-
breyting hefur
orðið í þjóðfélag-
inu. Atvinnulífið
hefur víða eflst og
væntingar eru
miklar.“ 

Ljóst er að eitt-
hvað hefur selst út
á væntingarnar einar saman og
nefnir Guðmundur sem dæmi að
fyrir fáum mánuðum átti Íbúðalána-
sjóður níu íbúðir á Siglufirði en þær
eru allar seldar. „Ég sé ekki aðra

ástæðu fyrir þessari góðu sölu en þá
að til stendur að grafa jarðgöng
milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar.“

Að auki nefnir Guðmundur að
höfuðborgarsvæðið hafi í raun teygt
sig út um Vestur- og Suðurland og
því hafi fylgt aukin spurn eftir hús-
næði í þéttbýlinu í þessum héruðum.

Athygli vekur að allar 18 íbúðir
sjóðsins á Suðurlandi eru í Vest-
mannaeyjum. Má af því ráða að ekki
gæti þar sömu bjartsýni í efnahags-
málum og víðast á landinu. Guð-
mundur bendir þó á að íbúðirnar í
Eyjum hafi verið 27 en eftir söluá-
tak seldust níu þeirra.

Að sögn Guðmundar hefur
Íbúðalánasjóður fært verð íbúða
sinna til þess sem telja má söluvæn-
legt en gætt sín á að lækka það ekki
um of. Slíkt geti skaðað bæði sjóðinn
og aðra fasteignaeigendur.

bjorn@frettabladid.is

1Hvenær á að vera búið að ljósleiðara-
væða Reykjavík?

2Hver skoraði af 60 metra færi gegn
KR í fyrrakvöld?

3Við hvaða verðlaun er Bob Geldof nú
orðaður?
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Skyrslettumáli frestað öðru sinni:

Veikur af vosbú› vi› Kárahnjúka
DÓMSTÓLAR „Minn maður liggur
fárveikur eftir kulda og vosbúð
á Kárahnjúkum,“ sagði Sveinn
Andri Sveinsson, lögmaður
Ólafs Páls Sigurðssonar, þegar
gerð var tilraun til að þingfesta
mál á hendur honum fyrir að
sprauta grænu skyri á gesti ál-
ráðstefnu á hótel Nordica í
Reykjavík um miðjan júní. 

Arna Ösp Magnúsardóttir
sætir einnig ákæru fyrir sama
glæp, en hún er enn stödd aust-
ur á Héraði í mótmælatjaldi við
Kárahnjúka. „Þótt hún sé á leið-
inni í bæinn er það of seint,“
sagði Arnfríður Einarsdóttir,
settur héraðsdómari í Reykja-

vík og frestaði þingfestingu
málsins fram í byrjun septem-
ber.

Þriðji maðurinn sem sömu
ákæru sætti, Bretinn Paul Geof-
frey Gill, var í byrjun mánaðar-
ins dæmdur í tveggja mánaða
skilorðsbundið fangelsi, en
skaðabótakröfum upp á tæpar
2,9 milljónir króna var vísað frá.
Í ákæru er tjónið sem skyrslett-
urnar ollu metið á tæpar 2,3
milljónir króna. Meðal annars
eyðilagðist IBM Thinkpad T41
fartölva, AG Neovo 17 tommu
tölvuskjár, IBM Thinkvision
snertiskjár, þrír hljóðnemar og
stórt sýningartjald. - óká

Íbú›alánasjó›ur á átján
íbú›ir í Vestmannaeyjum

Flugslysið í Skerjafirði:

Minnisvar›i
víg›ur í ágúst
BORGARMÁL Minnismerki um þá
sem fórust í flugslysinu í
Skerjafirði árið 2000 verður
verður vígt 7. ágúst næstkom-
andi en þá verða liðin fimm ár
frá slysinu.

Aðstandendur þeirra sem lét-
ust í slysinu kosta minnisvarð-
ann en Reykjavíkurborg annast
uppsetningu hans.

Friðrik Þór Guðmundsson,
sem fer fyrir hópi aðstandenda,
segir að minnisvarðinn annars
vegar og hins vegar skýrsla
rannsóknarnefndar Sigurðar
Líndal sem birt verður bráðlega,
myndi til samans endalok þessa
hörmulega flugslysamáls. - jse

Hryðjuverki afstýrt:

Fundu miki›
af sprengiefni
SREBRENICA, AP Bosnísk lögreglu-
yfirvöld hafa skýrt frá því að
talsvert magn sprengiefna hafi
fundist á minningarreit um
fjöldamorðin í Srebrenica en þar
fer fjölmenn athöfn fram í næstu
viku.

Lögreglunni barst ábending
um málið frá friðargæsluliðum
Evrópusambandsins sem eru
þarna við störf. Svæðið var girt
af og fundust um 30 kíló af plast-
sprengiefni á tveimur stöðum. 

Búist er við að 50.000 manns
komi saman á reitnum á mánu-
dag en um þessar mundir er ára-
tugur síðan sveitir Bosníu-Serba
myrtu 8.000 múslima í bænum.
Það eru mestu fjöldamorð í Evr-
ópu síðan síðari heimsstyrjöld-
inni lauk. ■

SKIPULAGSMÁL Sérstakar akreinar
sem eingöngu eru ætlaðar stræt-
isvögnum og leigubílum verða
teknar í notkun í höfuðborginni
um næstu mánaðamót, að sögn
Dags B. Eggertssonar borgarfull-
trúa R-listans. 

Gert er ráð fyrir að þetta ger-
ist samhliða því að nýtt leiðakerfi
strætisvagna tekur gildi.

Ekki fékkst uppgefið á hvaða
götum þessar

a k r e i n a r
verða né
h v e r n i g
þær verða
auðkennd-
ar.

- jse

Fullur og æstur á balli:

Dæmdur fyrir
flöskubrot
DÓMSTÓLAR Maður hefur verið
dæmdur í fjögurra mánaða fang-
elsi fyrir að berja annan í höfuðið
með flösku fyrir utan Félagsheim-
ili Húsavíkur.
Árásin átti sér stað aðfaranótt
sunnudagsins 6. júní í fyrra. Flask-
an brotnaði og skarst sá nokkuð
sem fyrir högginu varð. Árás-
armaðurinn var handtekinn á
staðnum, fullur og æstur.
Í dómnum segir að hann hafi meðal
annars ítrekað reynt að fá félaga
sinn til að ráðast á kvenkyns
lögregluþjón sem var annar
tveggja á vettvangi.

Dómurinn, sem er skilorðsbund-
inn í tvö ár, var kveðinn upp í Hér-
aðsdómi Norðurlands eystra.
„Telja verður brot ákærða sérstak-
lega hættulegt,“ segir í dómnum,
en maðurinn þarf einnig að greiða
fórnarlambi sínu 146.000 krónur í
skaðabætur og svo málskostnað
upp á rúmlega 281.000 krónur. -óká

Í HÉRAÐSDÓMI REYKJAVÍKUR Paul Geof-
frey Gill játaði greiðlega allar sakargiftir
þegar réttað var yfir honum vegna skyr-
slettuárásar á ráðstefnugesti á Nordica um
miðjan síðasta mánuð. Þingfestingu máls
á hendur tveimur félögum hans hefur ver-
ið frestað til hausts.
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Íbú›alánasjó›ur hefur selt fjölda eigin íbú›a á flessu ári og á í dag 64 íbú›ir.
Sjó›urinn átti 27 íbú›ir í Vestmannaeyjum en níu seldust eftir söluátak. Fram-
kvæmdastjóri sjó›sins segir ástæ›una betra ástand og bjarts‡ni í fljó›félaginu.

ÍBÚÐIR Í EIGU 
ÍBÚÐALÁNASJÓÐS:
Vesturland 4
Vestfirðir 10
Norðurland 14
Austurland 10
Suðurland 18
Höfuðborgarsvæðið 8

VESTMANNAEYJAR Íbúðalánasjóður hefur selt níu íbúðir í Eyjum á skömmum tíma.

STRÆTÓ Strætisvagnar í Reykjavík fá nú
akrein á stöðum þar sem umferð getur
verið mikil þegar nýtt leiðakerfi tekur gildi
um næstu mánaðamót.

Borgarráð Reykjavíkur:

Sérstök akrein 
fyrir strætó

GUÐMUNDUR
BJARNASON

DÓMSMÁL Fæðingarlæknir og ís-
lenska ríkið þurfa að greiða for-
eldrum drengs sem lést fjórum
dögum eftir keisaraskurð samtals
um 7,6 milljónir króna í skaðabæt-
ur. Héraðsdómur Reykjavíkur
komst að þeirri niðurstöðu í gær
að stórfellt gáleysi hefði valdið
því að eftirliti með hættulegri
blæðingu í fylgju var mjög ábóta-
vant.

Framkvæmd var legvatns-
ástunga um mánuði fyrir áætlað-
an fæðingardag barnsins þar sem
stungið var í fylgjuæð. Blæðing
hafði mikla hættu í för með sér
fyrir fóstrið og taldi dómurinn að
seint og illa hefði verið brugðist
við henni. Þegar ljóst var að
fóstrið var í lífsháska og bráða-
keisaraskurður var ákveðinn leið
einnig of langur tími þar til að-

gerðin var framkvæmd að mati
dómsins. Þegar barnið kom í
heiminn var það bráðveikt af
blæðingalosti og lést fjórum dög-
um síðar.

Stefndu, fæðingarlæknirinn og
íslenska ríkið, voru einnig dæmd
til að greiða foreldrunum máls-
kostnað sem ákveðinn var 750
þúsund krónur .- ht

HREFNUVEIÐAR
BRÆLA Á MIÐUNUM Fjórar
hrefnur höfðu verið skotnar í
gær á yfirstandandi hvalveiðiver-
tíð. Ein hrefna var skotin í fyrra-
dag en bræla var á miðum í gær
og héldu hrefnuveiðibátarnir þrír
sig því í höfn. Að sögn Gísla Vík-
ingssonar hjá Hafrannsókna-
stofnun hefur enn sem komið er
ekki komið til neinna árekstra við
hvalaskoðunarmenn.

Fæðingarlæknir og íslenska ríkið:

Grei›i foreldrum 
bætur eftir barnsmissi

KVENNADEILD Fæðingarlæknir og íslenska
ríkið þurfa að greiða foreldrum skaðabæt-
ur eftir barnsmissi sem orsakaðist af stór-
felldu gáleysi.
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Oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur:

Krefst svara um launahækkanir
BORGARMÁL „Ég vildi einfaldlega fá
úr því skorið hvort laun þeirra sem
nú eru titlaðir sem sviðstjórar hafi
hækkað verulega við stjórnkerfis-
breytingarnar þó svo að ábyrgðin
eða umsvifin hafi ekki aukist í flest-
um tilfellum,“ segir Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins.

Í fyrirspurn sem hann lagði fyr-
ir borgarráð í fyrradag krefst hann
svara við þessu. 

Salvör Jónsdóttir, sviðsstjóri
skipulags- og byggingarsviðs, segir
að hjá sér hafi ekkert breyst við
stjórnkerfisbreytingarnar, hvorki
ábyrgð, umsvif né laun. 

Dagur B. Eggertsson, borgar-
fulltrúi R-listans, segir að þótt ekki

liggi fyrir svar við fyrirspurninni
sé óhætt að segja að laun einhverra
sviðstjóra hafi hækkað enda hafi
umsvif og ábyrgð aukist hjá mörg-
um þeirra við breytingarnar nú
þegar. Hann segir enn fremur að þó
laun einstakra manna hafi hækkað
hafi breytingarnar sjálfar verið
hagkvæmar. 

Dagur segir að svar liggi vænt-
anlega fyrir á næsta borgaráðs-
fundi sem haldinn verður eftir tvær
vikur. -jse

VILHJÁLMUR Þ. VILHJÁLMSSON 
Hann spyr hvort laun sviðsstjóra borgar-

innar hafi hækkað við stjórnkerfisbreyting-
arnar, jafnvel hjá þeim sem tóku ekki á sig

aukna ábyrgð og umsvif.

Deilurnar í Garðasókn í Garðabæ:

Undirskriftasöfnun fyrir prestinn
DEILUMÁL „Við beindum því til ráð-
herra að hann tæki ekki ákvörðun
um mögulega embættistilfærslu
Hans Markúsar fyrr en aðalsafn-
aðarfundur hefur verið haldinn,“
segir Bjarndís Lárusdóttir, einn
stuðningsmanna séra Hans Mark-
úsar Hafsteinssonar, sóknar-
prests í Garðabæ, en hún ásamt
fleiri stuðningsmönnum héldu
fund með Birni Bjarnasyni
kirkjumálaráðherra í vikunni. 

Áfrýjunarnefnd þjóðkirkjunn-
ar hefur úrskurðað að Hans
Markús verði færður til í starfi
en presturinn ætlar ekki að una
þeim úrskurði og telur þjóðkirkj-
una ekki hafa vald til að færa sig
til.

„Við fórum fram á að aðalsafn-
aðarfundur verði haldinn sem
fyrst enda er venjan sú að halda
hann í mars. Það er eðlilegt að
hann verði haldinn áður en ráð-

herra tekur einhverja ákvörðun í
þessu máli. Það er ljóst að mikill
stuðningur er við Hans Markús
því fólk hefur skrifað undir

stuðningsyfirlýsingu við hann og
við höfum staðið fyrir slíkum
undirskriftum. Allt endar þetta
vonandi vel,“ segir Bjarndís. - hb

Ósætti um sameiningu
heilsugæslustö›vanna

HEILSUGÆSLA Fjölskylduráð Hafn-
arfjarðar mótmælir nýrri reglu-
gerð sem Jón Kristjánsson heil-
brigðisráðherra hefur undirritað,
en hún miðar að sameiningu
heilsugæslustöðva á höfuðborg-
arsvæðinu. Guðmundur Rúnar
Árnason, bæjarfulltrúi og for-
maður fjölskylduráðsins, segir að
bæjarstjórnin öll sé einhuga í
andstöðu sinni við þessi áform.
„Heilbrigðisráðherra hefur ekk-
ert talað við okkur. Hann hefur
sjálfur sagst stefna að því að
sveitarfélögin taki við heilsu-
gæslunni. Ríkisstjórnin fylgir
einnig þeirri stefnu. Við óskuðum
eftir að fá að taka við þessum
málaflokki til reynslu líkt og gert
hefur verið með þjónustusamn-
ingum á Hornafirði og á Akur-
eyri. Því var hafnað snarlega,“
segir Guðmundur.

Reglugerðin sem heilbrigðis-
ráðherra hefur undirritað tekur
gildi um næstu áramót. „Áður en
reglugerðin var undirrituð átti ég
fundi með starfsfólki og fulltrú-
um heilsugæslustöðvanna í
Garðabæ og Hafnarfirði og
skýrði út hvað við hefðum í
huga,“ segir Jón Kristjánsson.
„Þetta mun ekki hafa í för með
sér neina skerðingu á þjónustu
nema síður sé, því ráðgert er að
opna nýja heilsugæslustöð í
Hafnarfirði á þessu ári. Það verð-
ur auðveldara að taka á ýmsum
sameiginlegum málum en það er
ekki ætlunin að leggja niður
neina þjónustu sem veitt er,“
segir Jón.

Guðmundur Rúnar Árnason
segir að heilsugæslan sé dæmi-
gerð nærþjónusta þar sem taka

ætti ákvarðanir sem næst þeim
sem eiga að njóta hennar. „Það er
augljóslega verið að færa ákvarð-
anatökuna fjær íbúunum. Ætli
menn svo að færa heilsugæsluna
til sveitarfélaganna, eins og
stefnt er að, er augljóst að hér er
verið að stíga skref í þveröfuga
átt og gera málin erfiðari við-
fangs en nauðsynlegt er,“ segir
Guðmundur.

Jón Kristjánsson segir of mik-
ið gert úr þessu atriði. „Heilsu-

gæslustöðvarnar hafa haft svig-
rúm til þess að sérhæfa þjónustu
sína þótt yfirstjórn hafi verið
sameiginleg.“

Bæjarstjórnir Garðabæjar og
Hafnarfjarðar, starfsfólk heilsu-
gæslunnar á Sólvangi og Samtök
sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu eru meðal þeirra sem
mótmælt hafa fyrirhugaðri sam-
einingu heilsugæslustöðva á höf-
uðborgarsvæðinu.

johannh@frettabladid.is

Sjaldséð dýr í Arnarfirði:

Rostungur og
hnísur sáust
SJÁVARLÍF Hnísan er aftur farin að
láta sjá sig í Arnarfirði að sögn
Jóns Páls Jakobssonar sjómanns á
Bíldudal. Fyrir tveimur áratugum
kom hnísuhópur inn í Bíldudals-
vog hvert sumar íbúum bæjarins
til mikillar ánægju. Síðan lét hnís-
an ekkert á sér kræla fyrr en fyr-
ir tveimur árum að hún sást aftur
í firðinum. 

Einnig hefur nýlega sést til
rostungs sem var í mestu makind-
um skammt frá Hrafnseyri fæð-
ingarstað Jóns Sigurðssonar. Tutt-
ugu ár eru síðan rostungur hefur
sést í Arnarfirði. 

-jse

Heilbrig›isrá›herra hefur undirrita› regluger› um sameiningu allra heilsu-
gæslustö›va á höfu›borgarsvæ›inu. Rá›stöfunin mætir eindreginni andstö›u
í Hafnarfir›i og Gar›abæ.

GAMLA FLÓTTALEIÐIN GENGIN Hópur
Bosníumanna sem lifðu borgarastyrjöldina
af í fyrrverandi ríkjum Júgóslavíu gekk í
gær milli bæjanna Zvornic og Srebrenica
eftir sömu leið og flúið var undan herjum
Serbíumanna tíu árum fyrr. 
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HEILSUGÆSLUSTÖÐVARNAR SAMEINAÐAR Á ÖLLU HÖFUÐBORGARSVÆÐINU Samband
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefur ályktað gegn sameiningunni.

HANS MARKÚS HAFSTEINSSON Situr sem fastast.

Nýjasta breiðþota:

Fl‡gur lengra
en a›rar flotur
FLUG Þota af gerðinni Boeing 777-
200 LR Dreamliner lenti á Kefla-
víkurflugvelli um miðjan dag í
gær. Þotan er nýjasta afrek
Boeing verksmiðjanna á sviði far-
þegaþotna og sögð sú langfleyg-
asta sem völ er á. Flugþol hennar
er átján klukkustundir án milli-
lendingar. 

Flugið hingað til lands er liður
í kynningu á þotunni fyrir fjár-
festum og framámönnum flugfé-
laga en henni er nú flogið á milli
borga helstu ríkja veraldar. 

Boeing segir B777-200 LR
verða einu farþegaflugvélarnar
sem geta flogið í beinu flugi á
milli nánast hvaða tveggja borga
sem er í heiminum.

- bþs

LÖGREGLUFRÉTTIR

MEÐ KANNABISEFNI Í BÍLNUM
Tveir piltar á tvítugsaldri voru
færðir til yfirheyrslu eftir að
fíkniefni fundust í bíl þeirra við
hefðbundið eftirlit í Kópavogi í
fyrrinótt. Um lítið magn kanna-
bisefna var að ræða og telst mál-
ið upplýst að sögn lögreglu.

EFTIRLIT SKILAR ÁRANGRI Sér-
stakt umferðareftirlit lögreglu og
Umferðarstofu virðist skila ár-
angri að sögn lögreglunnar í
Borgarnesi. Umferðareftirlit í
umdæminu hefur gengið vel og
lögregla telur hraðakstur í rénun.
Talsverð umferð var norður í
land í fyrrakvöld og gekk áfalla-
laust fyrir sig.

VALT Á HLIÐINA Í HVASSVIÐRI
Engin slys urðu á fólki þegar
húsbíll valt á hliðina í miklu
hvassviðri í Kolbeinsvík norðan
Hólmavíkur í gærmorgun. Tals-
verðar skemmdir urðu á húsbíln-
um og ráðleggur lögregla eigend-
um stórra bíla eindregið að vera
sem minnst á ferli þegar mikið
hvessir.

Tvö rússnesk herskip:

Í heimsókn
um helgina
SKIP Tvö rússnesk herskip, kaf-
bátavarnaskip og olíubirgðaskip,
eru væntanleg í vináttuheimsókn
hingað til lands um helgina. Kaf-
bátavarnaskipið skýtur við kom-
una til Reykjavíkur á sunnudag 21
fallbyssuskoti frá borði skipsins í
virðingarskyni við Ísland.

Æðstu embættismenn landsins
heimsækja skipið meðan það ligg-
ur við festar í Reykjavíkurhöfn
auk þess sem það verður opið al-
menningi. Skipin láta úr Reykja-
víkurhöfn á fimmtudag og stefna
á Hornstrandir en þar verður
rússneskrar skipalestar sem fórst
árið 1942 minnst. - ht

Hringferð Eggerts:

Vindbarinn 
en óbuga›ur
FJÁRSÖFNUN Eggert Skúlason, sem
hjólar nú hringinn í kringum land-
ið til styrktar Landssamtökum
hjartasjúklinga, kom sæll og glað-
ur til Akureyrar síðdegis í gær.
Með í för voru tveir meðreiðar-
sveinar: Jón Jósep Snæbjörnsson,
Jónsi í Í svörtum fötum, og Akur-
eyringurinn Bjarni Hafþór Helga-
son.

„Sem fyrr var ég með storminn
í fangið í gær, nema upp Víkur-
skarðið. Þar fékk ég vindinn í bak-
ið og það var yndisleg tilfinning.
Það virðist engu skipta hvort ég
hjóla í austur eða vestur; alltaf er
ég í mótvindi,“ segir Eggert.

Jónsi blés ekki úr nös við kom-
una til Akureyrar og vildi ólmur
hjóla lengra. Bjarni Hafþór var
einnig brattur. - kk

Litháar með amfetamín:

Í var›haldi 
til 12. ágúst
LÖGREGLA Hæstiréttur staðfesti á
fimmtudag framlengingu gæslu-
varðhalds yfir tveimur litháensk-
um karlmönnum, 55 og 27 ára
gömlum, sem reyndu að smygla
um fjórum kílóum af amfetamíni
til landsins með Norrænu 30. júní
síðastliðinn.

Héraðsdómur Austurlands varð
við beiðni Sýslumannsins á Seyðis-
firði um gæsluvarðhald til 1. sept-
ember, en þann tíma stytti Hæsti-
réttur til 12. ágúst. Grunur leikur á
að hluti efnisins sem Litháarnir
reyndu að smygla í Citroen- bifreið
sé kókaín. Mennirnir segjast bara
hafa verið að flytja bifreið, til og
frá landinu, fyrir ónefndan aðila.

- óká

KOMIÐ TIL AKUREYRAR Akureyringurinn
María Aðalsteinsdóttir, stjórnarmaður í
Neistanum, styrktarfélagi hjartveikra barna,
og sonur hennar Aðalbjörn fóru fyrir hjól-
reiðaköppunum frá botni Eyjafjarðar.

LANGFLEYGUR LOFTFUGL Nýju Boeing-þot-
unni var flogið yfir Reykjavíkurflugvöll um
miðjan dag í gær.
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Margir hryðjuverkasérfræðingar
fullyrða að tímasetning hryðju-
verkanna í Lundúnum í gær hafi
verið í beinum tengslum við G8-
leiðtogafundinn sem haldinn er í
Gleneagles í Skotlandi þessa dag-
ana. Fljótlega eftir árásirnar
hófust bollaleggingar um hverjir
bæru ábyrgð á hryðjuverkunum
og hvað þeim gengi til. Fljótlega
hafði svo þýska blaðið Der Spi-
egel upp á arabískri vefsíðu þar
sem fullyrt var að samtök sem
kalla sig „Leynisamtök al-Kaída í
Evrópu“ hefðu lýst hryllingnum á
hendur sér og aðgerðirnar væru
hefnd fyrir hlutdeild Breta í inn-
rásunum í Afganistan og Írak. 

Líklegt er að kastljós G8-leið-
toganna beinist mun meir að
svokölluðu stríði gegn hryðju-
verkum en til stóð og hafa stjórn-
málaskýrendur og pistlahöfundar
bresku dagblaðanna sumir verið
duglegir við að benda leiðtogun-
um á að ekki er hægt að slást við
eld með eldi á meðan aðrir styðja
ríkisstjórn Tonys Blair, stríðið í
Írak og hertar öryggisráðstafan-
ir. Greinilegt er að ekki eru allir
einhuga um það hvaða skref skuli
taka næst.

Rót hryðjuverka liggur í fáfræði og
fátækt
Robin Cook, pistlahöfundur
breska dagblaðsins The Guardi-
an, fullyrti í blaðinu í gær að ekki
væri hægt að sigra í baráttunni
gegn hryðjuverkum með hernað-
araðgerðum. Hann snýr orðum
forsætisráðherrans Tonys Blair

þannig að þegar Blair sagði að
hryðjuverkin væru árásir á lífs-
gildi og viðmið vestrænna þjóða
vildi Cook benda á að mikilvæg-
ast af þessum gildum væri gagn-
kvæm virðing fyrir náunganum,
umburðarlyndi og fordómaleysi
gagnvart mismunandi menning-
ar- og kynþáttauppruna.

Cook segir í grein sinni að leið-
togar G8-ríkjanna hafi tækifærið
í hendi sér til að svara hryðju-
verkaárásunum á hinn áhrifa-
mesta máta; með því að láta eng-
an bilbug á sér finna í leit að
lausnum á fátækt þriðja heims
ríkja. Cook fullyrðir að rætur
hryðjuverkastarfsemi liggi oftar
en ekki í löndum þar sem fátækt
er mikil og þar sem bókstafstrú
býður falska tilfinningu fyrir
stolti hjá ungum mönnum sem
ekki búa að tækifærum til að
mennta sig og brjótast úr sárri fá-
tækt. Því segir Cook að stríð gegn
fátækt sé mun áhrifameiri leið til
að berjast gegn hryðjuverkum en
hið svokallaða stríð gegn hryðju-
verkum.

Cook lýkur svo grein sinni með
því að segja að hvað svo sem
megi segja til að verja stríðið í
Írak sé aldrei hægt að segja að
það hafi varið Breta gegn hryðju-
verkum í heimalandinu.

Máttu búast við þessu
Robert Fisk, sérfræðingur blaðs-
ins The Independent í málefnum
Mið-Austurlanda, tekur heldur
þyngra í árinni en Robin Cook og
fullyrðir að hryðjuverkin séu
hreinar hefndaraðgerðir vegna
íhlutunar Breta í Írak. Helstu rök
Bush í svokölluðu stríði gegn
hryðjuverkum hafa að sögn Fisk
verið að betra sé að sækja hryðju-
verkamennina heim en að bíða
eftir því að þeir kæmu til okkar.
Segir hann því að rök Bush og
Blair fyrir því að stríð í Írak sé
stríð gegn hryðjuverkum hafi

hrunið þegar ráðist var á
Lundúnir á fimmtudagsmorgun.
Einnig gagnrýnir Fisk bresk lög-
regluyfirvöld fyrir að hafa ekki
séð árásirnar fyrir þar sem
greinilegt sé að þurft hafi margra
mánaða undirbúning og skipu-
lagningu til að framkvæma jafn
samhæfðar árásir og dundu á íbú-
um Lundúna á fimmtudag. Robert
Fisk bendir þó ekki á hugsanlegar
betri lausnir á hryðjuverkavand-
anum.

Óvenjulegt ástand kallar á óvenju-
legar aðgerðir

Í leiðara breska blaðsins Times er
talað um að íbúar Lundúna þurfi
að sýna stillingu og sérstakt
æðruleysi í kjölfar árásanna.
Leiðarahöfundur bendir á að
örvinglan og örvæntingafullar
aðgerðir til að auka öryggisgæslu
væri villuspor. Þó er bent á í leið-
aranum að nauðsynlegt gæti
talist að herða löggjöf á ákveðn-

um sviðum til þess að koma í veg
fyrir önnur eins hryðjuverk.
Leiðarahöfundur segir að stað-
festa bresku þjóðarinnar hafi
aldrei verið meiri í stríðinu gegn
hryðjuverkum og einmitt eftir
árásirnar, og ef tilgangur hryðju-
verkamannana hafi verið að
sundra bresku þjóðinni og draga
úr staðfestu hennar í baráttunni
gegn hryðjuverkum þá hafi það
mistekist hrapallega.

oddur@frettabladid.is
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Þó að lögregla vinni enn að rannsókn
sprengjutilræðanna í Lundúnum er að-
ferðin farin að taka mynd á sig.
Hversu stórar voru sprengjurnar?
Breska lögreglan greindi frá því í gær að
sprengjurnar sem hryðjuverkamennirnir
notuðu hefðu verið innan við fimm kíló
að þyngd. Það þýðir að hverri sprengju
fyrir sig mátti koma fyrir í bakpoka eða
tösku. Það gerir mönnum erfitt fyrir að
verða varir við sprengjurnar enda fjöldi
fólks með bakpoka eða töskur í neðan-
jarðarlestunum hverju sinni.
Hvernig var sprengjunum stjórnað?
Þrjár af fjórum sprengjum voru tímastýrð-
ar að sögn The New York Times. Það þýð-
ir að hryðjuverkamenn kunna að hafa
komið sprengjunum fyrir og forðað sér
áður en þær sprungu. Blaðið hefur eftir

breskum rannsóknarlögreglumönnum
að sprengjan sem sprakk í strætisvagni
hafi líklega sprungið of snemma fyrir
mistök.
Eru tengsl við Spán?
Af þessu virðist sem hryðjuverkamenn-
irnir hafi notað aðferðir sem svipar til
þeirra sem notaðar voru í hryðjuverka-
árásunum í Madríd 11. mars í fyrra. Þar
voru sprengjurnar fjarstýrðar með far-
símum, nokkuð sem er ómögulegt í
neðanjarðarlestum Lundúna og þar sem
tímastilltar sprengjur komu í stað þeirra
fjarstýrðu. Tengsl hafa verið milli ís-
lamskra hryðjuverkamanna á Spáni og í
Bretlandi og spænskir lögreglumenn
héldu til Bretlands til að aðstoða við
rannsóknina. Enn er þó ekki vitað til að
tengsl séu milli árásanna.

Litlar sprengjur og tímast‡r›ar
FBL GREINING: SPRENGJURNAR Í LUNDÚNUM

fréttir og fró›leikur

HRYÐJUVERK
MANNFALL Í SÍÐUSTU ÁRÁSUM AL-KAÍDA Á VESTURLÖNDUM

Bjarni Benediktsson

BEINT AÐ RÍKJUM MEÐ HER Í
ÍRAK
„Ég lít þannig á að þeir hafi með þess-
um yfirlýsingum sínum átt aðallega við
þær þjóðir sem haft hafa mestan her-

afla í Írak og
Afganistan,“ segir
Bjarni Benedikts-
son, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins.
„Auðvitað er erfitt
að átta sig á því
hvað fyrir þessum
liðsmönnum al-
Kaída vakir og
þessar yfirlýsingar
eru hótun við okkur

Íslendinga í þeim skilningi að verið er
að ógna okkar frjálsa og opna lýðræðis-
fyrirkomulagi,“ segir Bjarni, sem vill
einnig meina að ógnun við vinaþjóðir
okkar sé í vissum skilningi ógnun við
okkur.

Hjálmar Árnason
VEGIR ÞEIRRA ERU ÓRANN-
SAKANLEGIR
„Vegir hryðjuverkamanna eru órannsak-
anlegir,“ segir Hjálmar Árnason, þing-
maður Framsóknarflokksins. „En eins

og ég skil þessa
hótun þá sýnist mér
þeir vera að beina
henni að þeim
þjóðum sem eru
með hermenn í
Írak, með það fyrir
augum að fá þær
þjóðir til að draga
hermenn sína til
baka. En ég held nú

samt að svo sé komið að ferðafrelsi
okkar hér á Vesturlöndum hafi verið
settar verulegar skorður þar sem við vit-
um ekki hvar næsta illvirki ber niður.Í
rauninni má segja að svona illvirki hafi
áhrif á okkur öll og því megi taka þessu
sem hótun til allra Vesturlanda.“

Kolbrún Halldórsdóttir
ERUM EKKI UNDASKILIN
„Já ég held að Íslendingar séu á meðal
þeirra sem hótunin beinist gegn vegna
þátttöku okkar í Íraksstríðinu,“ segir
Kolbrún Halldórsdóttir þingmaður

Vinstri grænna.
„Ég fordæmi að
sjálfsögðu illvirki
hryðjuverkamann-
anna en segi líka að
ef við ætlum að
koma á lýðræðis-
legra þjóðskipulagi
verðum við að

beyta öðrum aðgerðum en Bandaríkja-
menn og bandamenn þeirra beita í
Írak.
Þeir beina reyndar orðum sínum að
þeim þjóðum sem eru með hermenn í
Írak og Afganistan en að mínu viti er
það aðeins bitamunur en ekki fjár. Við
studdum þetta stríð og erum í meiri
hættu fyrir vikið.“

Magnús Þór Hafsteinsson
BEINIST ÞVÍ MIÐUR LÍKA AÐ
OKKUR
„Því miður óttast ég það já,“ segir
Magnús Þór Hafsteinsson, þingmaður
Frjálslynda flokksins, aðspurður hvort

hótanir al-Kaída liða
beinist að Íslandi.
„Þetta eru afleiðing-
ar þess að menn
eru að skrá þjóðina
að henni forspurðri
á lista yfir þær þjóð-
ir sem stóðu að
þessari svívirðilegu
og ólöglegu innrás í

Írak á sínum tíma. Maður skyldi ætla að
styrjöld sem leitt hefur af sér dráp og
limlestingar á tugþúsundum saklausra
borgara veki upp mikla reiði og hatur í
garð þeirra þjóða sem eru ábyrgar. Því
miður erum við í þeim hópi, þökk sé
Davíð Oddssyni og Halldóri Ásgríms-
syni,“ segir Magnús.

Össur Skarphéðinsson
ERFITT AÐ DRAGA ÁLYKTUN
„Það er erfitt að draga einhverja álykt-
un af háttsemi þessara glæpasamtaka
aðra en þá að þeim er ekkert heilagt,“
segir Össur Skarphéðinsson, þingmaður

Samfylkingar. „Í
þessari hótun
beina þeir orðum
sínum að þeim
sem eru með
hermenn í Írak
og Afganistan og
túlkunaratriði
hvort við séum
með hermenn í
Afganistan.
Við erum þó svo
vel í sveit sett að
ólíklegra er að

við verðum fyrir svona árás en þó væri
það mikil goðgá að halda að við getum
spilað okkar fría frá allri hættu á þess-
um voveiflegu tímum.“ 

Eiga hótanir al-Kaída um frekari hry›juverk vi› um Ísland?
Hry›juverkamenn hafa hóta› flví a› rá›ast á fleiri fljó›ir sem stutt hafa e›a teki› flátt í strí›inu í Írak. Fréttabla›i› leita›i til fling-
manna allra flokka og spur›i hvort Íslendingar ættu a› hafa áhyggjur af flví a› hótanirnar beindust einnig gegn fleim.

FORSÍÐUR BRESKU BLAÐANNA Í GÆR Mismunandi er hvernig bresku blöðin bregðast við hryðjuverkaárásunum á Lundúnir.

Bretar ósammála um næstu skref
Menn greinir á um hvort rétta lei›in til a› breg›ast vi› hry›juverkaárásunum í Lundúnum sé a› heyja áfram strí›i› gegn hry›ju-
verkum e›a hvort eina lei›in til fri›ar sé a› rá›ast gegn fleirri fátækt og fáfræ›i, sem er gró›rarstía hry›juverka.

ODDUR ÁSTRÁÐSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
HRYÐJUVERK
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RISATILBOÐ Í VERSLUNUM BYKO

39.900
49.900

11.990
5.900
Útiarinn
Veracruz lítill &
Tampico lítlill.

Vnr.50701093/5

Útiarinn

17.990
9.900
Útiarinn Veracruz lítill
og Tampico stór.

Vnr.50701096/7

Útiarinn

1.390
Blómaker úr ómeðhöndluðu greni.
Stærðir: 300x300x300/380. kr. 1.390
Stærðir: 430x300x300/380. kr. 1.690

Vnr.0291624/6

Blómaker

Verð frá

gotthafðu það
á pallinum

FRÁBÆRT

GRILL

Gasgrill
PHOENIX gasgrill, 3 brennarar,
ryðfrír hjálmur og hitamælir.
Pottjárn í grillgrind og brennurum.
Grillflötur 65x49 cm. Álgrind og
gler í hliðarborði og undirborði.

Vnr.50640102

Vnr.49804102

Garðborð
Ál garðborð.
Stærð: 150x90 cm.

1.890 ef keypt er borð

& fjórir stólar.

25
afsláttur

Garðstóll 1.990
Garðstóll, Island Folding.

Vnr.49804018
3.990

Ál garðstóll, með
stillanlegu baki,
samanbrjótanlegur.

Vnr.49804101

Garðstóll

6.990

22.990

4.690

Ál garðstóll.

Vnr.49804100

Garðstóll

| Breiddin-Verslun opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4200  |  Timburverslun-Breidd opið virka daga: 8-18 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4100  |  Lagnadeild-Breidd opið virka daga: 8-18 laug: 9-18 - Sími: 515 4040  

| Akranes opið virka daga: 8-18 laug: 10-16 - Sími: 433 4100  | Akureyri, Glerártorg opið virka daga: 8-1830 laug: 10-17 - Sími: 460 4800  | Akureyri, Furuvöllum opið virka daga: 8-18 laug: 10-14 Sími: 460 4860                                             

Sessur1.690
Sessur 119x46 cm,
græn eða blá.

Vnr.42070010/20

Sessur5.990
Fjórar tvílitar sessur í tösku,
stærð: 119x46 cm.

Vnr.42070040-1

4 SESSUR
Í SETTI



BYGGIR MEÐ ÞÉR

RISATILBOÐ Í VERSLUNUM BYKO
Tilboðin gilda í öllum verslunum BYKO um helgina eða á meðan birgðir endast

Sandkassi
Sandkassi með sætum
úr lerki, 1500x1500 mm.

Hringborð Stiklur 690

gottgotthafðu það

Vnr.0291468

Bjóðum upp á grillaðar
pylsur & gos í Kaffihorni
BYKO Breidd & allir
kátir krakkar fá sleikjó
og blöðru.

Laufléttur leikur verður í BYKO BREIDD, þar sem þú getur unnið stórglæsilega vinninga

TAKTU ÞÁTT Í LÉTTRI GETRAUN:
2. VINNINGUR

Ál garðborð og fjórir
stillanlegir garðstólar

4. VINNINGUR

10,4 m trampólín með
öryggisneti

6-10. VINNINGUR

5. VINNINGUR

BOSCH rafhlöðuvél

3. VINNINGUR

HANSEATIC stingsög,
borðsög og bútsög

Gæða gasgrill og fylgihlutir
PHOENIX, stórt gæða gasgrill,
10 kg gaskútur og grillsett.

1. VINNINGUR Ananasinn, sem leikinn er af Jónsa,
og Jarðaberið úr Ávaxtakörfunni mæta á
svæðið og trúðar skemmta börnunum.

laugardag
kl. 14:30

Helgarfjör í
BYKO Breidd

Garðborð og stólar

Verkfærasett

Trampólín

Borvél

Fjarstýrður formúla 1 bíll
Leikföng

BYKO BREIDD

FRÁBÆRIR
VINNINGAR

helgarfjör í

31.900
Hringborð Ø=1200 H=730.

5.190
7.290

449
Stiklur, 600x600.

Vnr.0291356

Girðingaeiningar
ALYSSUM,
stærð: 1500x1788 mm.

Hliðarborð7.490
Hliðarborð úr birki.

Vnr.0291495 9.900

Vnr.0291455 46.040 Vnr.0291480

af Alyssum & Lilium

girðingaeiningum

35
afsláttur

  | Leigumarkaður BYKO opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4020  |  Hringbraut opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 562 9400  | Hafnarfjörður opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 - Sími: 555 4411

   |  Reyðarfjörður opið virka daga: 8-18 laug: 10-14 - Sími: 470 4200  | Suðurnes opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 - Sími: 421 7000  | Selfoss opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 sun: 12-16 - Sími: 480 4600  |

5.645
8.684

5.990



Nú þegar Baugur hefur dregið
sig úr hópi fjárfesta sem
stefndu að því að gera tilboð í
bresku verslunarkeðjuna
Somerfield, er skiljanlegt að
fyrirtækið barmi sér yfir rann-
sókn ríkislögreglustjóra. Ef
marka má fréttir hefur rann-
sóknin einkum beinst að meint-
um fjárdrætti stjórnenda og
umboðssvikum gagnvart fyrir-
tækinu. Baugur er með öðrum
orðum fórnarlamb meintra lög-
brota stjórnendanna. Rannsókn-
in, húsleitir og nú síðast birting
ákæra á hendur meintum brota-
mönnum hefur hins vegar skað-
að fyrirtækið trekk í trekk.
Fyrst missti það af kaupum á
Arcadia í kjölfar húsleitar lög-
reglunnar, en breski kaupsýslu-
maðurinn Peter Green hagnað-
ist gríðarlega á þessum kaupum
– svo mikið að ætla má að hlutur
Baugs í þeim hagnaði hefði
numið tugum milljarða. Og nú
er ljóst að Baugi er ekki vært í
þeim hópi fjárfesta sem fyrir-
tækið myndaði um kaup á
Somerfield, eftir að lögreglan
birti ákærur í málinu fyrir viku.
Í báðum tilfellum hefur Baugur
misst af tækifæri til að njóta
ávaxtanna af viðskiptum sem
fyrirtækið hefur undirbúið.

Auðvitað er það svo að eng-
inn er hafinn yfir lög. Þótt
Baugur standi í stórræðum er
það ekki svo að fyrirtækið verði
með því ósnertanlegt og geti
farið sínu fram án tillits til laga
og reglna. En í þessu máli er
Baugur hins vegar fórnarlamb
meintra afbrota. Það hlýtur því
að vera hundfúlt fyrir fyrirtæk-
ið, starfsmenn þess og eigendur
að verða sí og æ fyrir áföllum
vegna lögregluaðgerða sem í
orði kveðnu eiga að vernda
fyrirtækið fyrir órétti.

Sjálfsagt er það erfitt fyrir
allan þorra fólks að skilja þessa
stöðu. Við erum vön því að í op-
inberum refsimálum sé skýrt
hvert sé fórnarlamb glæpsins.
Ef það er stolið frá einhverjum
kvartar sá vanalega. Það er
reyndar þekkt í nauðgunarmál-
um að þeim sem er nauðgað
leggur ekki fram kæru. Viðkom-
andi veigrar sér þá við að upp-
lifa glæpinn aftur og aftur allt
rannsóknarferlið og síðan enn
og aftur í dómsölum undir- og
Hæstaréttar. En við þekkjum
engin dæmi þess að lögreglan

rannsaki meinta nauðgun þvert
á fullyrðingar þess sem á að
hafa verið nauðgað um að ekk-
ert ósæmilegt hafi gerst. Baugs-
málið er því ekki aðeins sérstakt
vegna augljósra tengsla þess við
breytingar í viðskipta- og
stjórnmálalífi Íslendinga og lítt
duldrar andstyggðar valdamik-
illa stjórnmálamanna á öllu er
viðkemur fyrirtækinu; heldur
er það á einhvern undarlegt í
sjálfu sér – þjófnaður án þess að
nokkur sakni fjármuna og
nauðgun án þess að nokkur segi
að sér hafi verið nauðgað.

Auðvitað vita allir að sumir
ákærðra eru jafnframt meiri-
hlutaeigendur að Baugi. Ein-
hver kann að segja að það sé því
skiljanlegt að þeir kvarti ekki.
En er þá verið að saka fólkið um
að stela frá sjálfu sér? Nei, lík-
lega er verið að vernda minni-
hlutaeigendurna. En mér vitan-
lega hafa þeir heldur ekki kvart-
að eða viljað kannast við neitt

misjafnt í rekstri fyrirtækisins.
Öll þessi þrjú ár sem rannsókn-
in hefur staðið yfir höfum við
aðeins heyrt Jón Gerald Sullen-
berger og Jónínu Benediktsdótt-
ur ásaka stjórnendur þess um
eitthvað misjafnt. Og síðan auð-
vitað áhrifamenn í Sjálfstæðis-
flokknum og ritstjóra Morgun-
blaðsins.

Það eru mikil líkindi með
Hafskipsmálinu og Baugsmál-
inu. Í báðum tilfellum blæs lög-
reglan til viðamikillar rann-
sóknar á fyrirtæki sem að lok-
um spannar nánast alla þætti
starfsemi þess. Í báðum tilfell-
um er um að ræða fyrirtæki
sem starfa án velvildar langset-
inna valdablokka í samfélaginu.
Hafskipsmálið varð frægt að
endemum fyrir kunnáttuleysi
lögreglunnar í bókfærslu, for-
dóma og fyrirframgefna sann-
færingu fyrir sekt sakborninga.

Sem kunnugt er varð Haf-
skipsmálið lögreglu og ákæru-
valdi sneypuför – en auðvitað er
fráleitt að gefa sér að líkindin
sem Hafskipsmálinu og yfir-
standandi Baugsmáli haldi allt
til enda. Og um sumt eru þau
ólík. Í Hafskipsmálinu var til
dæmis hægt að finna fórnar-
lamb; gjaldþrota fyrirtæki,
skiptastjóra þess og kröfuhafa –
öfugt við Baugsmálið. Það má
því ætla að það mál reyni enn
meir á rannsókn lögreglu og
málatilbúnað ákæruvaldsins.
Þótt við eigum að sjálfsögðu að
ætla lögreglunni að kunna fótum
sínum forráð, þá getum við held-
ur ekki látið sem við þekkjum
ekki söguna. Og því miður er of
margt í þeirri sögu sem fær okk-
ur til að taka það sem frá lög-
reglu og ákæruvaldi kemur með
temmilegum fyrirvara og of fátt
sem bendir til að þessir aðilar
hafi eflst og þroskast svo á und-
anförnum árum að þeim hafi
tekist að yfirstíga fyrri afglöp.

Hvernig sem fer verður nið-
urstaða Baugsmálsins þátta-
skil. Annaðhvort upphaf þess
að lögregla og ákæruvald ráði
við stór og flókin mál þar sem
ekki liggur fyrir hrein og klár
játning eða lokaþáttur þess
hörmungartíma að lögregla
eyði tíma og fjármunum í vafa-
samar rannsóknir og ákæru-
valdið birti langar ákæruskrár
sem síðan gufa upp í málsmeð-
ferð fyrir dómstólum. ■

Í kjölfar hryðjuverkanna í Lundúnum ítrekuðu bæði Tony
Blair, forsætisráðherra Bretlands, og George Bush Banda-

ríkjaforseti að hvergi yrði slakað á í stríðinu gegn hryðjuverk-
um sem lýst var yfir eftir tilræði al-Kaída í Bandaríkjunum í
september 2001. 

Þetta eru kunnugleg viðbrögð stjórnmálamanna þegar þeir
standa andspænis afleiðingum hryðjuverka, en sannleikurinn
er sá að hryðjuverk geta breytt stefnu ríkja. Markmið
sprengjutilræðisins í Madríd í mars á síðasta ári var að knýja
spænsk stjórnvöld til þess að kalla heim herlið sitt frá Írak, og
það tókst. Ekki vegna sinnaskipta ríkjandi stjórnarherra heldur
vegna þess að spænska þjóðin kaus til valda aðra menn sem
vildu herlið Spánar frá Írak.

Margt hefur breyst frá því að þjóðir heimsins tóku höndum
saman eftir árásirnar á Manhattan og Washington og lýstu nánast
einum rómi yfir samstöðu í baráttunni gegn hryðjuverkum á
heimsvísu. Sú ákvörðun Bandaríkjamanna að ráðast inn í Írak
með fulltingi Bretlands og annarra viljugra þjóða, þar á meðal
okkar Íslendinga, í trássi við samþykktir Sameinuðu þjóðanna og
mikilvægra bandamanna í Evrópu, riðlaði þeirri góðu samstöðu. 

Reyndar er óhætt að segja að innrásin í Írak hafi þvert á móti
unnið gegn markmiðum stríðsins gegn hryðjuverkum og gert
heiminn mun óöruggari en hann var áður. Burtséð frá því hvað
hægt er að segja til að réttlæta þá aðgerð, og þar vegur þyngst að
harðstjóranum Saddam Hussein var komið frá völdum, verður
ekki fram hjá því litið að stríðið sem geysar í Írak er olía á átaka-
bál heimsins og elur á óvild og hatri gegn vestrænum ríkjum.

Bandaríkjaforseti hefur óspart réttlætt innrásina í Írak með
þeim rökum að með því að berjast gegn hryðjuverkum að heim-
an minnki líkurnar á því vestrænar þjóðir þurfi að berjast gegn
þeim í eigin löndum. Þessa kenningu hafa Bush og stríðshaukar
hans kallað „fyrirbyggjandi stríð“ og hluti af því er aðferðir
sem hefðu verið taldar óhugsandi fyrir 9. september 2001.
Heimildir leyniþjónustu til að fylgjast með einstaklingum hafa
til dæmis verið stórauknar en umfram allt hafa bæði Bretland
og Bandaríkin leyft sér að halda meintum hryðjuverkamönnum
föngnum án dóms og laga. Í þeim efnum hafa Bandaríkjamenn
gengið mun harðar fram með fangabúðum sínum við Guantána-
moflóa á Kúbu þar sem mörg hundruð mönnum hefur verið
haldið í meira en þrjú ár án þess að ákærur hafi verið gefnar út
á hendur þeim. Fangabúðirnar í Guantánamo og fréttir sem
hafa borist af meðhöndlun fanga þar eru með þeim brag að auð-
velt er að gera sér í hugarlund að þær séu öflugt tæki við ný-
liðasmölum þeirra hryðjuverkaafla sem fangabúðunum er
einmitt ætlað að beinast gegn.

Ekki er óvarlegt að ætla að afleiðingar hryðjuverkanna í
Lundúnum verði þær að valdhafar í Bandaríkjunum og Bret-
landi endurskoði aðferðirnar sem þeir hafa beitt í stríðinu gegn
hryðjuverkum. Það er að minnsta kosti erfitt að álykta að stríð-
ið fyrir friði vinnist með aukinni hörku eða hernaðarvaldi. ■
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SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

Aukin harka og hervald er ekki svarið við hryðju-
verkunum í Lundúnum.

A› heyja strí›
fyrir fri›i

FRÁ DEGI TIL DAGS

Á gráu svæði
Össur Skarphéðinsson alþingismaður
gerir hæfi Halldórs Ásgrímssonar for-
sætisráðherra að umræðuefni á vef-
síðu sinni í gær. „Engum blandast
hugur um að forsætisráðherra var á

gráu svæði hvað varð-
aði hæfi hans um

aðkomu sem
ráðherra að
sölu ríkisbank-
anna. Honum

bar að láta vita
af eignatengslum
sínum, og mis-

vísandi upplýsing-
ar sem bersýni-

lega voru gefn-
ar Ríkisendur-

skoðun hafa ekki bætt stöðu hans í
málinu. Linkulegar afsakanir hans
eftirá þegar upp komst um strákinn
Tuma bæta aðeins gráu ofan á svart“,
segir Össur. 

Sérþekking skiptir máli
Og Össur bendir á atriði sem ekki hef-
ur áður verið nefnt í þessu samhengi.
Hann rifjar upp nýlegan hæstaréttar-
dóm sem hann telur sýna ákveðið for-
dæmi. „Þar var prófessor í viðskipta-
fræði dæmdur til að greiða athafna-
manni 40 milljónir króna vegna við-
skipta sem áttu sér stað. Hið merki-
lega í dómnum var að Hæstiréttur
sagði í dómsorði að þar sem um-
ræddur einstaklingur væri prófessor í
viðskiptafræði þá hefði hann öðrum

fremur átt að vita betur. Af dómsorði
mátti ráða að þessi ætlaða þekking
hans á innviðum viðskipta og fjármála
hefði ráðið úrslitum um að prófessor-
inn var dæmdur til að greiða við-
skiptamanninum 40 milljónirnar.“ 

Er endurskoðandi
Össur bendir á að Halldór forsætisráð-
herra sé löggiltur endurskoðandi að
mennt. „Hann hefur kennt þau fræði
við viðskiptafræðideild Háskólans.
Hann, umfram pétur og pöllu, átti því
að vita að honum bar að láta uppi án
nokkurra tvímæla þau eignatengsl
sem hugsanlega gætu haft áhrif á
hæfi eða vanhæfi hans varðandi
bankasöluna, ekki síst í ljósi þess hve
viðkvæmu starfi hann gegnir.“

gm@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 – prentmiðlar RITSTJÓRI: Kári Jónasson FRÉTTARITSTJÓRAR: Sigurjón M. Egilsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Jón Kaldal FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Guðmundur Magnússon RITSTJÓRNARFULLTRÚI: Steinunn Stefánsdóttir AUGLÝSINGASTJÓRI: Þórmundur Bergsson RITSTJÓRN OG AUGLÝSINGAR: Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík  AÐAL-
SÍMI: 550 5000 SÍMBRÉF Á FRÉTTADEILD: 550 5006 NETFÖNG: ritstjorn@frettabladid.is og auglysingar@frettabladid.is VEFFANG: visir.is UMBROT: 365 – prentmiðlar PRENTVINNSLA:
Ísafoldarprentsmiðja ehf. DREIFING: Pósthúsið ehf. dreifing@posthusid.is Fréttablaðinu er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. ISSN 1670-3871

LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

fiáttaskil hvernig 
sem lyktir ver›a

GUNNAR SMÁRI
EGILSSON

Í DAG
SKRIFAR UM 
BAUGSMÁLIÐ

En vi› flekkjum engin dæmi
fless a› lögreglan rannsaki
meinta nau›gun flvert á full-
yr›ingar fless sem á a› hafa
veri› nau›ga› um a› ekkert
ósæmilegt hafi gerst. Baugs-
máli› er flví ekki a›eins sér-
stakt vegna augljósra tengsla
fless vi› breytingar í vi›skipta-
og stjórnmálalífi Íslendinga og
lítt duldrar andstygg›ar valda-
mikilla stjórnmálamanna á
öllu er vi›kemur fyrirtækinu;
heldur er fla› á einhvern und-
arlegt í sjálfu sér – fljófna›ur
án fless a› nokkur sakni fjár-
muna og nau›gun án fless a›
nokkur segi a› sér hafi veri›
nau›ga›.





Föstudaginn 1. júlí sl. var ég að
hlusta á Talstöðina í útvarpinu.
Ingvi Hrafn Jónsson var að tala og
sagði m.a. að innan nokkurra
stunda væri væntanleg tilkynning
frá Ríkislögreglustjóra um að
stjórnendum Baugs hefðu verið
birtar ákærur í kjölfar umfangs-
mikillar lögreglurannsóknar. Ingvi
Hrafn sagði, að lögreglurannsókn-
in hefði staðið í tæp 3 ár frá innrás
lögreglunnar í aðalstöðvar Baugs
og Ríkislögreglustjóri gæti ekki
annað en gefið út ákærur eftir svo
langa og mikla rannsókn! Það
mátti skilja á þessum orðum Ingva
Hrafns, að það væri verið að gefa
út ákærur hvort sem eitthvað sak-
næmt hefði fundist eða ekki. Hall-
ur Hallsson, sem var í þættinum
hjá Ingva Hrafni, gerði athuga-
semdir við ummæli Ingva Hrafns
og sagðist ekki trúa því að lög-
regluyfirvöld kærðu án ástæðu.

Mál þetta er allt hið undarleg-
asta. Það hófst á þessa leið: Sam-
starfsmaður Baugs til margra ára

í Bandaríkjunum, Jón Gerald Sul-
lenberger, kærði stjórnendur
Baugs fyrir fjárdrátt frá Baugi
eftir að þeir höfðu sagt honum upp
störfum. Sullenberger gaf stjórn-
endum Baugs að sök að hafa notað
fjármuni Baugs til persónulegra
þarfa, þ.e. að hafa stolið frá sjálf-
um sér, þar eð um er að ræða
stærstu eigendur Baugs. Mun mál-
ið einkum hafa snúist um
skemmtisnekkju í Bandaríkjunum
og kaup hennar en þeir Bónusfeðg-
ar og Gerald Sullenberger áttu
hana í sameiningu. Einnig snerist
það um ágreining um viðskipti
Nordica Inc. og Baugs. Þetta „sak-
arefni“ er ekki lengur fyrir hendi,
þar eð þeir Bónusfeðgar hafa gef-
ið fullnægjandi skýringar á kaup-
um snekkjunnar og sátt var gerð
milli Geralds Sullenberger og
Baugs um ágreiningsmálin. Eðli-
legast hefði verið, að þegar svo
var komið sögu hefði Ríkislög-
reglustjóri látið málið gegn Baugi
falla niður. En það gerði hann ekki
heldur hóf leit að nýjum sakarefn-
um.

Jónatan Þórmundsson prófess-
or við lagadeild Háskóla Íslands
skrifar ítarlega greinargerð um
mál þetta fyrir Baug. Kemst hann
að þeirri niðurstöðu, að ekki séu
efni til þess að dæma stjórnendur
Baugs fyrir nein auðgunarbrot. En
Ríkislögreglustjóri kærir einnig
vegna ýmissa annarra atriða. Jón-

atan Þórmundsson telur grundvöll
ásakana Sullenberger löngu brost-
inn en hann hafi verið „knúinn
áfram af hefndarhug.“

Ákærur gegn stjórnendum
Baugs hafa enn ekki verið birtar
opinberlega. Erfitt er því að átta
sig til fulls á máli þessu. Trúlega
má finna einhver dæmi um það,að
stjórnendur Baugs hafi farið á
svig við lög við rekstur fyrirtækis-
ins. Sennilega eru ekki mörg fyrir-
tæki hér á landi, sem mundu þola
þriggja ára lögreglurannsókn, þar
sem farið er ofan í öll atriði svo
sem bókhaldsmál, tollamál, skatta-
mál o.fl. Þó hafa einkafyrirtæki
tekið sig mjög á í þessum efnum á
undanförnum árum og áratugum.
Bókhald flestra fyrirtækja er nú í
góðu lagi og reynt að gæta þess að
glögg skil séu milli reksturs fyrir-
tækjanna og einkaneyslu stjórn-
enda en áður var víða pottur brot-
inn í því efni. Einkum var algengt
að stjórnendur skráðu eitthvað af
einkaneyslu sinni á fyrirtækin og
að þeir notuðu fyrirtækjabíla til
eigin þarfa. Slíkt heyrir nú orðið
til undantekninga. Undarlegt er að
Ríkislögreglustjóri skuli taka eitt
fyrirtæki út úr til rannsóknar á
þessum atriðum. Nær hefði verið
að draga út nokkur fyrirtæki og
rannsaka þau. Hin langa og ítar-
lega rannsókn Ríkislögreglustjóra
á Baugi og stjórnendum þess lykt-
ar af aðför að fyrirtækinu. ■
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VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR 
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„Drap dóttur okkar og sleppur létt”
„Drap dóttur okkar og sleppur létt”

Faðir Sæunnar æfur vegna dómsins yfir Magnúsi

Faðir Sæunnar æfur vegna dómsins yfir Magnúsi

Þóra Fischer læknir
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vegna
dauða barns

Þarf að
greiða
milljónir
vegna
dauða barns

Þóra Fischer læknir
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vegna
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dauða

Er fletta a›för a› Baugi?

Íslenski tónlistarmaðurinn Örn Elí-
as Guðmundsson, betur þekkt-
ur sem Mugison, fékk mjög
góða dóma fyrir tónleika
sína á Hróarskeldu um síð-
ustu helgi. Mugison fékk nú
í vikunni í kjölfar tónleik-
anna útgefanda í Banda-
ríkjunum, Ipecac records-
ins, sem Mike Patton
stjórnar. Honum standa
því allar dyr opnar um
þessar mundir.

Örn fæddist fjórða
september 1976 og bjó í
Bolungarvík þar til hann,
á sjöunda ári, flutti með
foreldrum sínum til
Grænhöfðaeyja við Vest-
ur-Afríku, þar sem þau
bjuggu í þrjú ár. Þá lá
leiðin í Breiðholtið en þar
var aðeins staldrað við í
tvö ár. Næst flutti fjöl-
skyldan til Hríseyjar og
þar kom listamaðurinn upp
í honum. Fjórtán ára gamall
byrjaði hann að spila á gítar
og um svipað leyti fór hann
að leggja stund á ljóðagerð.
Sagan segir að hann hafi gefið
út ljóðabók á sautjánda ald-
ursári eftir að hann hafði lokið
tíunda bekk og einu framhalds-
skólaári í héraðsskólanum á
Laugum í Þingeyjarsýslu. 

Eftir Laugar fór hann á sjó-
inn, var háseti hjá föður sínum
og þótti liðtækur. Hann fór bæði
í Smuguna og á Flæmingja-
grunn áður en hann fluttist í
bæinn. Þar lauk hann stúdents-
prófi úr Menntaskólanum við
Hamrahlíð. Árið 2000 fór
hann í háskólanám í hljóð-
upptökum og tónlistarvið-
skiptum í SAE, London. Geisla-
diskinn Lonely Mountain vann
hann samhliða því námi og kom
diskurinn út hér heima um svipað
leyti og því námi lauk.

Hann býr í dag í Vesturbænum

ásamt konu sinni, Rúnu Esradóttur,
og syni þeirra, Ísak Dýra. Í risi
hússins er hann með lítið stúdíó. 

Þrátt fyrir stjórnsemi og til-

hneigingu til að hafa puttana í öllu
þykir Örn mjög góður í samstarfi.

Hann er nákvæmur, áreiðanlegur
og skipulagður, fer ekki út í
neitt verkefni nema vita hvern-
ig það endar og leggur mikið
upp úr því að fullkomna laga-
smíðar sínar. Þannig mun hann
hafa gert mörg hundruð útgáf-
ur af hinu vinsæla lagi Murr
murr áður en hann varð
ánægður. Þá er hann sinn eig-
inn umboðsmaður en nýtur
aðstoðar föður síns.

Sem tónlistarmaður er
Örn frjór, hreinskiptinn,
melódískur og mjög breið-
ur í sínum lagasmíðum.
Einn helsti styrkur hans er
fólginn í tónleikunum hans
þar sem hann nær mikilli
nálægð við áhorfendur,

stundar ýmis konar tilrauna-
mennsku og gerir sér far
um að hafa enga tónleika
eins. Hann er ófeiminn við

að fara nýjar leiðir.
Örn er fjölskyldumaður og

reiðir sig mikið á sína nánustu.
Hann var prakkari sem barn en

alltaf geðgóður og ábyrgur og
aldrei neitt vesen á honum. Hann
og Rúna reyna sem oftast að gefa
sér tíma til að fara á Vestfirðina,
þrátt fyrir annir. Listamanns-
nafnið Mugison dregur hann af
föður sínum, Guðmundi, sem
kallaður er Muggi. Örn er
hreinskilinn, umbúðalaus og
skemmtilegur félagi, þykir
góður vinur vina sinna, er vin-
margur og gerir sér far um að

halda sambandi við gamla
vini.

Þessa dagana vinnur Örn
að tónlistinni í næstu kvikmynd

Baltasar Kormáks en ætlar að því
loknu að gefa sér góðan tíma með
fjölskyldunni áður en hann gefur
út smáskífu og heldur í tónleika-
ferðalag um Evrópu og Bandarík-
in. ■

MAÐUR VIKUNNAR

Ví›förull
fjölskylduma›ur

MUGISON
TÓNLISTARMAÐUR
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Yfirtökunefnd vill
kanna hvort yfirtöku-
skylda hafi myndast í
FL Group.

Hluthafafundur verður haldinn í
FL Group í dag þar sem fundur-
inn kýs nýja stjórn. Hannes
Smárason stjórnarformaður er sá
eini úr fyrri stjórn sem heldur
áfram. Gert er ráð fyrir því að
Einar Ólafsson, Jón Ásgeir Jó-
hannesson, Magnús Ármann, Sig-
urður Bollason, Skarphéðinn
Berg Steinarsson og Þorsteinn M.
Jónsson taki jafnframt sæti í
stjórn.

Yfirtökunefnd, sem starfar á
vegum Kauphallar Íslands ásamt
fleiri samtökum og stofnunum,
hefur tilkynnt að hún kanni hvort
mundast hefði yfirtökuskylda hjá
stærstu eigendum FL Group eftir
að nýir eigendur keyptu um 27
prósent hlutafjár.

Yfirtökuskylda myndast þegar
40 prósent hlutafjár eru á einni
eða sameiginlegri hendi. Saman-
lagt ráða félög í eigu Hannesar
Smárasonar, Baugs Group og
Kötlu Investments um 65 prósent
hlutafjár í FL Group og vill
nefndin kanna hvort samkomulag
hafi myndast meðal þessara aðila
um stjórnun félagsins.

- eþa

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.174

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 206
Velta: 1.085 milljónir

+0,49%

MESTA LÆKKUN

Actavis 41,30 +0,73% ... Bakkavör
38,80 -0,26%... Burðarás 16,00 +1,27%... FL Group 14,90 +0,00% ...
Flaga 4,90 +3,90% ...Grandi 8,50 +0,00 ... Íslandsbanki 13,50 +0,37% ...
Jarðboranir 21,90 +1,86 ... KB banki 542,00 +0,37% ... Kögun 58,50
+0,17% ... Landsbankinn 17,30 +1,17% ... Marel 58,30 -1,02% ... SÍF
+0,00 ...Straumur 12,25 +0,82% ... Össur 78,00 +0,00%

Flaga +3,90%
Jarðboranir +1,86%
Burðarás +1,27%

Atlantic Petroleum -7,17%
Síminn -1,02%
Marel -1,02%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Saunalahti helmingi
ver›mætara en í maí.

Fregnir af til-
boði finnska
símafélagsins
Elisa í Sauna-
lahti fóru vel í
fjárfesta. Hluta-
bréf í Elisa
hækkuðu um ell-
efu prósent í
gær en bréf síð-
arnefnda félags-
ins, sem er að
stærstu hluta í
eigu Novators,
félags Björgólfs Thors Björgólfs-
sonar, um átján prósent.

Virði Saunalahti hefur því auk-
ist um helming síðan Novator og
Ajanta gerðu tilboð í bréf ann-
arra hluthafa í maí. Þegar tilboð-
ið var kynnt var um fimmtán
prósent yfirverð að ræða. Hlut-
hafar sem eiga enn bréf í
Saunalahti fá um 27 prósent yfir-
verð til viðbótar við það sem
Björgólfur Thor býður. Má því
gera ráð fyrir að allir taki tilboði
Elisa.

Novator verður stærsti eig-
andinn í sameiginlegu félagi
sem verður næststærsta síma-
félag Finnlands. - eþa

Fleiri farflegar
millilenda
Um 217 þúsund farþegar fóru um
Flugstöð Leifs Eiríkssonar í júní.
Eru það tólf prósentum fleiri far-
þegar en á sama tíma í fyrra þeg-
ar 193 þúsund farþegar fóru um
flugstöðina. Fjölgun farþega til og
frá Íslandi nemur rúmum tíu pró-
sentum milli ára og farþegum
sem millilenda hér á landi á leið
yfir Norður-Atlantshafið fjölgaði
um rúmlega 21 prósent.

Í tilkynningu kemur fram að
farþegum, sem fara um Flugstöð
Leifs Eiríkssonar, hafi fjölgað um
tæp tíu prósent fyrstu sex mánuði
ársins miðað árið 2003. Voru þeir
779 þúsund í ár en 710 þúsund í
fyrra. – bg

NÝ STJÓRN Ljóst er að Hannes Smárason, stjórnarformaður
FL Group, verður eini stjórnarmaðurinn úr eldri stjórn sem
sest í þá nýju.

N‡ stjórn FL Group kjörin

Tilboði Elisa
vel tekið

Atvinnuleysi
fer minnkandi
Hægt og bítandi er vinnumarkað-
urinn í Bandaríkjunum að taka við
sér. Atvinnuleysi mælist nú fimm
prósent og hefur ekki verið lægra
frá hryðjuverkaárásunum í sept-
ember árið 2001.

Um 150 þúsund ný störf urðu
til í júní á móti 104 þúsund nýjum
störfum í mánuðinum á undan.
Smásalar og framleiðendur sjá
batamerki í rekstrinum og aukna
veltu og þurfa því á fleiri höndum
að halda.

Bandaríska hagkerfið hefur
vaxið á meiri hraða en evrópska
og japanska. Hagvöxtur hefur
verið um 3,5 prósent á þessu ári
en var 4,4 prósent á síðasta ári. 

- eþa

BJÖRGÓLFUR THOR
BJÖRGÓLFSSON



„Það vill svo til að það eru írskir
dagar hér á Akranesi,“ segir Gísli
Gíslason bæjarstjóri á Akranesi
sem er fimmtugur í dag en hélt
upp á það í gærkvöldi með því að
bjóða vinum og vandamönnum í
„Opna götu“. „Það verða léttar
veitingar og tónlist í eins miklum
mæli og hægt er,“ sagði Gísli þeg-
ar rætt var við hann fyrir afmæl-
ið. Þá vissi hann ekki hve margir
myndu mæta en sagðist ætla að
láta slag standa. 

Í dag ætlar Gísli að njóta þess
sem írsku dagarnir hafa uppá að
bjóða en þeir hafa verið haldnir í
um sex ár og hefur vaxið fiskur
um hrygg að sögn Gísla. Í kvöld er
Lopapeysuball og Skagamót í fót-
bolta er haldið fyrir yngri kyn-
slóðina yfir helgina.

Í afmælisgjöf óskar Gísli sér
þess að veðurguðirnir verði hon-

um hliðhollir yfir hátíðardagana
en að öðru leyti segist hann ekki
mikið afmælisbarn. Markmiðið sé
þó að hafa gaman að tilverunni.
„Ég er ungur ennþá,“ segir Gísli
rólegur yfir þessum tímamótum
sem hann segir að séu helst tilefni
til að fá góða vini til að koma sam-
an.

Sem stendur er Gísli í sumar-
fríi. „Ég ætla að fara með Frú
Hallberu til Krítar á mánudaginn
og vera þar í viku,“ segir hann og
ætlar að koma endurnærður í
hversdagsleikann um miðjan júlí
sem hann segir þó ekki síður
skemmtilegan.

Gísli á ýmis áhugamál utan
vinnunnar sem þó er honum hug-
leikin. „Ég er að leika mér í tón-
list, veiði á flugu og á trillu í fé-
lagi við nokkra“ segir Gísli sem
spilar einnig golf og er sjúkur

íþróttaaðdáandi. Hann heldur
með ÍA þrátt fyrir að hafa alist
upp sem KR-ingur. Sigur ÍA
manna á KR-ingum á þeirra
heimavelli á fimmtudag var því
sætur sigur og góð afmælisupp-
bót fyrir Gísla.

Gísli hefur undanfarin ár spil-
að með hljómsveitinni Melasveit-
inni. „Ég hef verið að glamra á
gítar og fengið að vera með í upp-
ákomum,“ segir Gísli en meðal
annars hafa þeir spilað írska tón-
list. Gísli ætlaði sjálfur að stíga á
stokk um helgina.

Bæði í sínu eigin afmæli og síð-
an vonaðist hann til þess að geta
spilað með þeim Magnúsi Eiríks-
syni og KK sem spiluðu undir í
Brekkusöng í gærkvöldi. Gísli er
mikill aðdáandi KK sem hann tel-
ur einn besta tónlistarmann Ís-
lands. ■
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BARBARA CARTLAND (1901-2000) 
fæddist þennan dag.

GÍSLI GÍSLASON BÆJARSTJÓRI Á AKRANESI ER FIMMTUGUR Í DAG

Opnaði götuna fyrir
vinum og ættingjum

„Eftir því sem konur hugsa minna um sjálfar
sig, tala minna við aðrar konur og reyna að
gleðja eiginmann sinn meira, því hamingju-

samara verður hjónabandið.“

Barbara Cartland var vafalaust vinsælasti ástarsöguhöfundur tuttugustu
aldar. Talið er að hún hafi skrifað rúmlega 700 bækur á ævinni.

timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 1982 braust
maður inn í Buckingham-höll og
spjallaði í tíu mínútur við Elísa-
betu drottningu í svefnherbergi
hennar. 
Michael Fagan hafði klifrað yfir
vegg sem umlukti höllina og
hífði sig upp vatnsrennur að hí-
býlum drottningar. Hinn atvinnu-
lausi fjögurra barna faðir slapp
framhjá öllum öryggisvörðum og
viðvörunarbjöllum berfættur í
stuttermabol. Fagan hafði áður
komið við sögu lögreglu og var
ákærður fyrir að stela vínflösku
úr höllinni mánuði fyrr. Atvikið
átti sér stað við vaktaskipti en
öryggisvörðurinn sem átti að

taka við þeim sem var fyrir utan
herbergi drottningar var úti að
viðra hundana. Drottningin náði
ekki að gera vart við sig fyrr en
Fagan bað um sígarettu. Þetta
var í fyrsta sinn sem óboðinn
gestur birtist í konunglegum hí-
býlum síðan í stjórnartíð Viktoríu
drottningar. Fagan var ekki
kærður fyrir atvikið en var send-
ur á geðsjúkrahús í Liverpool
þaðan sem hann losnaði þrem-
ur mánuðum síðar. Síðan þá
hefur Fagan framið nokkur smá-
vægileg brot.
Í júní 2003 tókst grínista að
smygla sér í afmælisveislu Vil-
hjálms prins í Windsor-kastala.

9. JÚLÍ 1982 Öryggisgæslunni í
höllinni var ábótavant.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1877 Fyrsta Wimbledon-mótið er

haldið með um tuttugu
þátttakendum.

1941 Bretar leysa dulmálskóða
Þjóðverja sem kallaðist
Enigma.

1946 Skemmtisvæðið Tívolí er
opnað í Reykjavík. Það
starfaði til ársins 1964.

1972 David Bowie kemur í fyrsta
sinn fram sem Ziggy Stard-
ust.

1976 Mesti hiti í Reykjavík á tutt-
ugustu öld, 24,3 gráður,
mælist.

1994 Síldarminjasafn er opnað í
Roaldsbrakka á Siglufirði.

1998 Leikritið Hellisbúinn er
frumsýnt. Um ári síðar
höfðu tæplega sextíu þús-
und manns séð það.

Óbo›inn gestur í herbergi drottningar

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærrar eigin-
konu minnar, móður okkar og systur,

Þorbjargar Sigurðardóttur
Hveramörk 2, Hveragerði.

Sérstakar þakkir til þeirra Helga Sigurðssonar, krabbameins-
læknis og Kristínar Skúladóttur, hjúkrunarfræðings. 

Guðmundur Guðmundsson
Karl Valur Guðmundsson
Sigurður Hrafn Guðmundsson
Bjarki Þór Guðmundsson
Andri Geir Guðmundsson 
og systkini hinnar látnu

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma

Ásdís Svala Valgarðsdóttir
Meistaravöllum 21,

lést á líknardeild Landspítala í Kópavogi, mánudaginn 27. júní.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Innilegar þakkir til starfsfólks 11E Landspítalanum Hringbraut og
líknardeildar Landspítala í Kópavogi.

Þórarinn Hafberg    Ásthildur Halldórsdóttir
Sigrún Ólafsdóttir
Óskar Guðmundsson
Ingiberg Guðmundsson

og barnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Valborg Ólafsdóttir
Hrafnistu, Reykjavík,

áður til heimilis að Bauganesi 5, Rvk. lést 28. júní sl. á Landspítala
Hringbraut. Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey. 

Svava Björg Gísladóttir Erlingur Snær Guðmundsson
Hrafnhildur Jóna Gísladóttir
Elínborg Gísladóttir      Sigurður Eggertsson
Friðborg Gísladóttir      Birgir Kristjánsson
Anna Bjarndís Gísladóttir   Emil Hákonarson 
Barnabörn, barnabarnabörn og langalangaömmubarn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærs sonar
okkar, stjúpsonar, bróður og barnabarns,

Arent Pjetur Eggertsson
Sindragötu 4, Ísafirði.

Berglind Sveinsdóttir  Pálmi Ó. Árnason
Kristrún Sif Gunnarsdóttir
Jóna Sigurlína Pálmadóttir
Sveinn Jóhann Pálmason

Ingibjörg Kristjánsdóttir
Sveinn Jóhannsson

Eggert Hjartarson   Gríma Huld Blængsdóttir
Lára Ósk Eggertsdóttir
Gunnar Smári Eggertsson
Laura Claessen

ANDLÁT

Valborg Ólafsdóttir, Hrafnistu, Reykja-
vík, áður til heimilis að Bauganesi 5,
Reykjavík, lést á Landspítala við Hring-
braut þriðjudaginn 28. júní. Útför henn-
ar hefur farið fram í kyrrþey.
Guðrún Kjartansdóttir, Ljósheimum
18a, Reykjavík,lést á Landspítalanum við
Hringbraut þriðjudaginn 5. júlí.
Björg Aradóttir frá Hólmavík lést á
Hjúkrunarheimilinu Skjóli miðvikudag-
inn 6. júlí.
Einar Magnús Matthíasson frá Hólma-
vík, Hrauntúni 12, Breiðdalsvík, lést mið-
vikudaginn 6. júlí.

Jón Örn Ingólfsson hæstaréttarlögmað-
ur, Haukanesi 21, Garðabæ, lést á Land-
spítalanum við Hringbraut miðvikudag-
inn 6. júlí.
Már Ásgeirsson andaðist að heimili
sínu, Ljósheimum 6, Reykjavík, miðviku-
daginn 6. júlí.
Þorsteinn Víðir Valgarðsson, Hring-
braut 114, Reykjavík, lést miðvikudaginn
6. júlí.

JAR‹ARFARIR

13.30 Tómas Magnússon frá Stóru-
Sandvík, verður jarsunginn frá Sel-
fosskirkju.

14.00 Egill Jónasson, Hagatúni 11,
Höfn, verður jarðsunginn frá
Hafnarkirkju.

Bryndís Schram sendi-
herrafrú er 67 ára

Þorvarður Elíasson skóla-
stjóri Verslunarskólans er
65 ára

Davíð Á. Gunnarsson
ráðuneytisstjóri er 61 árs.

VIÐ AKRANESGÖTU Gísli og eiginkona hans Hallbera fóru á Ólafsvöku í Færeyjum árið 2003 og rákust þá á þetta skemmtilega götu-
skilti. Gísli er tíður gestur í Færeyjum og á þar marga vini.
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Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 6 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 
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Hagstæð sumarhúsalán
Ertu að byggja, kaupa eða breyta sumarbústað?
Þú getur auðveldlega samið um hagstætt sumar-
húsalán hjá Frjálsa fjárfestingarbankanum. Lánið
getur numið allt að 60% af verðmæti eignar. Til
framkvæmda er lánað allt að 75% af byggingar-
kostnaði.

Ráðgjafar Frjálsa fjárfestingarbankans veita allar
nánari upplýsingar. Þú getur komið við í Ármúla
13a, hringt í síma 540 5000 eða sent tölvupóst
á frjalsi@frjalsi.is.

www.frjalsi.is

  5 ár 18.850 19.100 19.560 19.800

10 ár 10.580 10.850 11.350 11.610

15 ár 7.880 8.170 8.710 8.990

* Lán með jafngreiðsluaðferð án verðbóta

Vextir %    4,95% 5,50% 6,50% 7,00%

Dæmi um mán. greiðslubyrði af 1.000.000 kr.*

60%veðsetningarhlutfall

Góðan dag!
Í dag er laugardagur 9. júlí, 

190. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 3.24 13.33 23.40
AKUREYRI 2.31 13.18 00.01

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Skúli Skúlason er himinlifandi með
bílinn sinn og segir hann bæði góðan
og praktískan. 

„Þetta er breyttur Land Rover ‘97-árgerðin,
sem gengur undir nafninu breska heimsveld-
ið,“ segir Skúli og horfir ástúðlega á jeppann
sinn sem hann segir hafa sál. „Þetta er frá-
bær ferðabíll, en upphaflega valdi ég hann af
því að ég og konan mín eigum svo mörg börn
samanlagt og þurftum bíl sem rúmaði allan
hópinn. Þessi er skráður fyrir níu svo við eig-
um enn þrjú sæti til góða,“ segir hann og
glottir. 

Þetta er fyrsti Land Roverinn sem Skúli
eignast en hann var ekkert sérstaklega hrif-
inn af þeim á árum áður.

„Nei, þeir voru svo ferlega hastir. Sagan
segir að Hekla hafi pantað þá sérstaklega
með styrktri fjöðrun og fengið útgáfu sem
ætluð var breska hernum. Þeir jeppar höfðu
verið sérhannaðir svo hægt væri að varpa

þeim út úr flugvélum eða þyrlum. Þeir end-
uðu hins vegar á Íslandi,“ segir Skúli hlæj-
andi. „Það hefur þó svo margt breyst síðan þá
og nú eru þetta þýðir og ljúfir bílar. Ég er
ofsalega ánægður með minn, ekki síst af því
hann er svo praktískur. Ég vil ekkert endilega
eiga fínan bíl, það er bara óþægilegt þegar
maður er að skröltast á alls konar vegum að
hafa áhyggjur af að eitthvað skemmist.“ 

Skúli vill ekki gangast við því að hann sé
með bíladellu, miklu frekar ferða- og fjalla-
dellu. „Ég er bæði í bílaklúbbum og ferða-
klúbbum. Þetta eru ólíkir klúbbar en þó er
eitt sem sameinar þá og það er áhuginn á
ferðalögum um hálendið. Svo er bara mis-
jafnt hvernig fólk nálgast viðfangsefnið.
Hörðustu jeppakarlar hafa lítinn áhuga á
göngum og hörðustu fjallgöngumenn lítinn
áhuga á bíltúrum og svo er allt þar á milli. Ég
nýt hins vegar alls þessa og finnst líka gott að
vera engum háðum heldur ferðast akandi og
gangandi á eigin vegum.“

edda@frettabladid.is

Enn þrjú sæti til góða

bilar@frettabladid.is

2.543 bifreiðar seldust í júní-
mánuði, sem er met. Er þetta
43 prósent meiri sala en á
sama tíma á síðasta ári. Inn í
þetta kemur mikil sala til bíla-
leiga sem samkvæmt heimild-
um vefsíðunnar
billinn.is gæti
numið 800 til
900 bílum í
mánuðin-
um.Toyota er með
mestu markaðshlutdeildina
sem fyrr, 729 bifreiðar seldar
eða 28,7 prósent af heildar-
markaðinum.

Fyrsta kínverska bílafyrir-
tækið hefur komið sér fyrir í
Torino á Norður-Ítalíu og opn-
að þar útibú frá hönnunardeild

sinni. Nafn fyrirtækisins er An-
hui Jianghuai Automobil Co,
JAC eins og kemur fram á
heimasíðu FÍB, fib.is. Fyrirtækið
valdi Torino vegna þess að
langflestar nýjungar í bílum

verða til þar.

Toyota Prius
er nú á mun
lægra verði
hjá Toyota á

Íslandi en áður eða
2.490.000 krónur, sökum 63
prósenta lækkunar á aðflutn-
ingsgjöldum. Prius er umhverf-
isvænn tvinnbíll sem tvinnar
saman raforku og bensínelds-
neyti en hann var valinn bíll
ársins í Evrópu árið 2005. 

Skúli Skúlason er afar hrifinn af Land Rovernum sínum sem hann segir hafa sál. 

LIGGUR Í LOFTINU
í bílum

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

KRÍLIN

Mamma mín 
er hjúkrunar-
kona svo ég 

get verið veik
ókeypis.

BMW3 reynsluekið 
BLS. 3

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is



Á leið í fríið Á sumrin er umferðin oft þétt. Þá er þolinmæði dyggð. Stoppaðu
bílinn og viðraðu krakkana ef þú ert komin í langa röð af bílum eða aktu út af þjóð-
vegi 1 og komdu á stað sem þú hefur aldrei komið á áður. Hver veit nema umferðin
léttist eftir stutta stund. [ ]

Gabriel höggdeyfar, ASCO kúplingssett, Tridon spindilkúlur,
stýrisendar, gormar. Drifliðir, drifliðshlífar, ballansstangir.

Tímareimar, ökuljós, stefnuljós o.fl. Sætaáklæði, sætahlífar á
stóla – vatnsheldar fyrir veiðimenn, hestamenn o.fl.

Kerruljós, kerrubretti og nefhjól.

Sími 567 6744 • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík

Partur–Spyrnan–Lyftarar
Eldshöfða 10

s. 585 2500 og 567 8757

TRIO
G O L F H J Ó L

• SUMARDEKK • HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
• HEILSÁRSDEKK • RAFGEYMAÞJÓNUSTA
• OLÍS SMURSTÖÐ • BREMSUKLOSSAR
• BÓN OG ÞVOTTUR • PÚSTÞJÓNUSTA

ALLT Á EINUM STAÐ

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066

Bíldshöfða 18 • 110 Rvk
Sími 567 6020 • Fax 567 6012
opið mán. - fös. kl. 8.00 - 18.00
www.abvarahlutir.is • ab@abvarahlutir.is

SsangYong kynnti nýjan spor-
tjeppa, Kyron, á bílasýningunni í
Seúl í júní. Bíllinn verður frum-
sýndur í Evrópu á bílasýningunni í
Frankfurt 15.-20. september.
Vænta má að Kyron verði kynntur
á Íslandi í byrjun árs 2006.

Kyron er hannaður með þarfir
Evrópubúa í huga. Bíllinn verður í
boði með 2,7 lítra 165 hestafla
Common Rail díselvél, þeirri sömu
og er í Rexton. Einnig má vænta
þess að Kyron verði boðinn með 2
lítra 140 hestafla Common Rail

díselvél. Kyron verður búinn sjálf-
stæðri fjöðrun bæði að framan og
aftan. Fjöðrunarbúnaðurinn sam-
an stendur af Mc Pherson gorma-
fjöðrun að framan og fjölliða sjálf-
stæðri gormafjöðrun að aftan.

Bíllinn verður í boði beinskipt-
ur og með T-tronik 5 gíra
Mercedes Benz skiptingu, sem er
sjálfskipting með handskiptivali,
sú sama og er í Rexton. Kyron
verður einnig búinn rafstýrðum
millikassa með háu og lágu drifi
sem stýrt er með einum takka í
mælaborðinu.

Öryggisbúnaður í bílnum er
meðal annars ESP-stöðugleika-
stýring, ABS-hemlar, HDC (Hill
Descent Contol) og SSPS hraða-
næmt stýri (þyngist með auknum
hraða). Ýmis lúxusbúnaður verður
í bílnum, svo sem hljómkerfi með
10 hátölurum, 6 diska CD magasín,
leiðsögukerfi, aksturstölva og
fleira. ■

Nýr sportjeppi frá SsangYong
Nýi sportjeppinn Kyron er væntanlegur til landsins í byrjun næsta árs.

Þristurinn hefur einfalt og látlaust útlit en um leið glæsilegt.

BMW 3 er lúxusbíll af milli-
stærðarflokki. Hann er þýður
í akstri, stýrið létt og
skemmtilegt, aflið gott og ein-
angrunin þannig að lítið heyr-
ist í vél og vegi.

Ný kynslóð af þristinum eða BMW
3 kom á markað í vor. Þristurinn
hefur verið framleiddur í þrjátíu ár
og er söluhæsti bíllinn hjá BMW frá
upphafi. Fjórar kynslóðir þristsins
eru að baki þessum nýja og glæsi-
lega bíl. Útlit nýja þristssins ein-
kennist af fjölskyldusvip BMW. Það
er látlaust en um leið glæsilegt,
jafnt innan sem utan. Fjölskyldu-
svipur BMW sker sig þó ekki jafn-
afgerandi úr bílaflotanum og áður.
Nýi þristurinn er bæði lengri og
breiðari en fyrirrennarinn en þó
ekki þyngri vegna þess hversu létt-
ir málmar eru notaðir í bílinn.

Sætin í bílnum eru afar þægileg,
stinn og styðja vel við. Í bílnum
sem reynsluekið var voru þau leð-
urklædd sem óneitanlega klæðir
BMW-inn vel. Armpúðinn er breið-
ur og þægilegur og rennur saman
við miðjustokkinn sem er búinn
glasahöldurum. Plássið er gott og
sætin vel stillanleg þannig að gott
er að koma sér fyrir eins og best
hentar.

Bíllinn er búinn aflstýri sem er
bæði einstaklega létt og gefur um

leið góða tilfinningu fyrir stjórnun
bílsins. Bíllinn sem reynsluekið var
var búinn sex þrepa sjálfskiptingu
með handskiptivali, vakurri og
þýðri, þannig að skipting milli gíra
greinist varla. Einangrun bílsins er
svo punkturinn yfir i-ið. Veg- og
vélarhljóð eru í algjöru lágmarki
sem gefur ökumanni þá tilfinningu
að hann líði um vegina fremur en
aki eftir þeim. 

Öryggi í bílnum er eins og best
gerist, auk búnaðar eins og inn-
byggðrar hliðarárekstrarvarnar,

DSC stöðugleikastýringar og DTC
spólvarnar má nefna run-flat ör-
yggishjólabarðana sem gerir öku-
manni kleift að að halda ferð þótt
sprungið sé á einum eða fleiri hjól-
börðum.

BMW er bíll fyrir fagurkera og
nýi þristurinn er ekki undantekn-
ing þar á. Nýi þristurinn er vissu-
lega lúxusbíll en stærð hans og bún-
aður gerir hann um leið að
skemmtilegum fjölskyldubíl þótt
vissulega sé hann í dýrari kantinum
sem slíkur. steinunn@frettabladid

Nýr og þýður þristur

BMW 320i

Grunnverð                3.150.000

Aukahlutir í bílnum sem reynsluekið var:

Sjálfskipting       220.000
Metallic lakk    85.000
Leðuráklæði   243.000
Advantage pakki 
(leðurklætt stýri, þokuljós o.fl.) 127.000

3.825.000
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Kyron frá SSang Yong hefur sportlegt útlit.

REYNSLUAKSTUR
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Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Meira um vatnsakstur
Fyrri viku minntist ég á mikilvægi þess að bílvélar tækju ekki inn á sig vatn
þegar keyrt er í vatni. Það er vart hægt að minnast á þess háttar akstur án þess
að fara aðeins yfir vöð og akstur í straumvatni.

Fyrst reynum við að lesa aðeins í vatnið og átta okkur á hvar er að finna vað.
Botninn sendir skilaboð upp í vatnsyfirborðið og hjálpar okkur að ákveða rétta
leið. Slétt yfirborð úti í vatnsmikilli á er yfirleitt ávísun á hyl og dýpi. Litlar og
örar gárur tákna gjarnan grynningar en stórar gárur eru merki um stórgrýti.
Langar og lágar gárur er svo oft að finna þar sem áin er straumhörð og frekar
djúp. Gára sem færist ekki úr stað í ánni segir okkur að þar undir sé fyrirstaða
en óreglulegar gárur bera straumnum vitni.

„Að hafa vaðið fyrir neðan sig“ er ekki bara sniðugt í fjármálum heimilinna,
heldur á það vel við þegar ekið er yfir ár. Þá reynum við að taka stefnu ofar-
lega í vaðinu til að eiga einhverjar grynningar til góða ef straumurinn skyldi
fleyta bílnum neðar en til stóð í upphafi.

Gamla reglan um að keyra niður með straumnum er ágæt. Þá hækkar vatns-
yfirborðið við afturhluta bílsins en lækkar við framendann og þannig getum
við hlíft loftinntakinu, vatnskassanum, kveikjunni og öðrum viðkvæmum hlut-
um í vélarhúsinu. Þetta er samt ekki alltaf hægt og ef grynningar liggja upp
með straumi getur verið betra að keyra þær en að hætta á dýpið. Hér er það
reynslan sem hjálpar mest við að taka rétta ákvörðun. Stundum finnur maður
til dæmis vöð sem liggja í sveig fyrir neðan stóran hyl, áður en áin þrengist.

Önnur góð regla að fara aldrei yfir straumvatn nema annar bíll sé nálægur
til aðstoðar. Mér hefur gefist best að hafa bílinn í lága drifinu og öðrum gír (eða
fyrsta gír ef lágt drif er ekki fyrir hendi) og fara rólega en án hiks. Það er ekki
góð hugmynd að stoppa eða kúpla frá úti í á, þar sem maður getur þá ekki ver-
ið viss um að komast aftur af stað. Þeir sem hafa mikla reynslu geta metið að-
stæður hverju sinni öðruvísi, en þetta er þumalputtaregla sem gott er að fara
eftir.

Munum líka að jökulár breyta sér, jafnvel oft á dag – þannig að vaðið gæti
hafa færst frá því fyrr um daginn – og að vatnsmagn eykst þegar líða tekur á
daginn, sem og í riginingu.

Að lokum ítreka ég fyrstu regluna í allri ferðamennsku: Ef þú ert ekki alveg
viss um að komast, snúðu þá við. Það er betra að komast ekki á áfangastað en
að komast ekki heim heill á húfi.

Almenn smurþjónusta
Hjólbarðaþjónusta
Sjálfskiptingaþjónusta
Rafgeymaþjónusta
Ísetning bremsuklossa
Dempara – ísetningar o.fl.

Vegmúli 4 • Sími 553 0440
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www.yamaha.is

Nýbýlavegi 2 • 200 Kópavogi • S. 570 5300

Bjóðum nokkur kraftmikil og vinnufús BRUIN vinnuhjól
á sértilboði.

Komdu, kynntu þér málið.

YAMAHA FJÓRHJÓL

BRUIN 350

Tilboðsverð 697.000 kr.

á sértilboði

Hörku

vinnufélagi

www.yamaha.is

Nýbýlavegi 2 
200 Kópavogi
S. 570 5300

Ný sending af vélhjóla-

fatnaði frá Nazran. 

Full búð af fatnaði, bæði 

fyrir krossara og götuhjól. 

Vandaðar flíkur á mjög 

góðu verði; eitthvað sem 

allt hjólafólk hefur beðið 

eftir. 

Vertu í stíl
við krómið og kraftinn
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FATNAÐUR

Saab bíll númer 4.000.000
rann af færibandinu í Saab
verksmiðjunni í Trollhättan í
Svíþjóð í síðustu viku eins
og kemur fram á vef FÍB,
fib.is.
Bíllinn er langbakur af gerðinni
9-3 Combi en fer ekki í sölu heldur
verður einn af safngripum í Saab-

safninu í Trollhättan. Aðrir bílar á
safninu eru fyrsti færibandafram-

leiddi Saab bíllinn; Saab 92 frá
árinu 1950, Saab bíll númer

milljón sem er Saab 99
Combi Coupé og
Saab bíll númer
3.000.000 sem er

Saab 9-5 stallbakur.

Fjórar milljónir bíla frá Saab
BÍLL NÚMER 4.000.000 VERÐUR GEYMDUR Á SAAB SAFNINU.

Shell í Hollandi hyggur á framleiðslu á líf-
rænni dísilolíu í stórum stíl fljótlega.

Setja lífræna
dísilolíu á markað
SHELL, CHOREN, DAIMLERCHRYSLER OG
VOLKSWAGEN ÞRÓA OLÍU SEM ER VIST-
VÆNNI EN HEFÐBUNDIN DÍSILOLÍA.

Olíufyrirtækið Shell í Hollandi ætlar, í
samstarfi við þýskt efnaverkfræðifyrirtæki,
Choren, að hefja framleiðslu á lífrænni
dísilolíu í stórum stíl. Frá þessu er greint
á heimasíðu FÍB. 
Olían verður seld undir vörumerkinu
Sun-Diesel en hún er unnin úr lífmassa
sem er fenginn úr plöntum og plöntuúr-
gangi. Tilraunaframleiðsla er í gangi í
Freiburg í Þýskalandi en nýja olían er ekki
síðri bílaeldsneyti en hefðbundin dísilolía
sem unnin er úr jarðolíu. Olían er alveg
laus við brennistein og ýmis mengunar-
efni sem talin eru vera skaðleg heilsu
manna og dýra ólíkt hefðbundinni olíu.
Shell og Choren hafa unnið með Daim-
lerChrysler og Volkswagen við að þróa ol-
íuna og nú þegar eru nokkrar stórar
framleiðslustöðvar á teikniborðinu. Sú
fyrsta verður reist í Freiburg fljótlega en
hún mun framleiða tvö hundruð þúsund
tonn af olíunni á ári. Framleiðsla fyrir árið
2012 er áætluð í kringum milljón tonn.
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Leigubíll
Ágætt er að temja sér að spyrja leigubílsstjóra erlendis hvert fargjaldið
verði áður en lagt er af stað. Þannig kemurðu í veg fyrir að bílstjórinn fari
krókaleið til að hækka gjaldið.[ ]

Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100

27.530 kr.
á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn, 2ja-11 ára.
Innifalið: Flug, gisting á Paraiso í 7 nætur 4. eða
11. janúar og flugvallarskattar. 
39.530 kr. á mann ef 2 ferðast saman. 

Netver› frá

Kanarí
-frábær tilboð í allan vetur!-frábær tilboð í allan vetur!

 

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

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

Feta stíga á slóðum Mára

Ingibjörg heillaðist svo sjálf af fjallaþorpinu Quatretondeta er hún fór þangað sem ferða-
maður að innan árs var hún flutt á staðinn. Þorpsnafnið er arfleifð frá Márum og vísar til
þess að þar bjuggu fjórar fjölskyldur með ættarnefnið Tondeta á tímum Máranna.
LJÓSMYNDARI HEIÐA

Það er fleira hægt að gera á
Spáni en flatmaga í sólinni.
Gönguferðir til fjalla og dvöl á
notalegu hóteli þar er til
dæmis góður kostur. Ingibjörg
Þórhallsdóttir hjúkrunarfræð-
ingur rekur umhverfisvæna
ferðamennsku í spænsku
fjallaþorpi.

„Þetta byrjaði þannig að ég og eig-
inmaður minn Rúnar Karlsson
tölvunarfræðingur fórum í
gönguferð á vegum lítils hótels í
fjöllunum nærri Alicante. Hótelið
er í 600 metra hæð og þarna er
bæði fallegt og friðsælt. Okkur
leist svo vel á staðinn að innan árs
vorum við búin að kaupa í fyrir-
tækinu,“ segir Ingibjörg brosandi
og heldur áfram. „Eftir því sem
maður þroskast áttar maður sig á
hvað hreyfingin er mikilvæg til að
viðhalda heilbrigði. Sameigend-
urnir sem eru breskir fara líka
um fjöllin með hópa og auk þess
erum við með einn spænskan nátt-
úrulækni sem leiðsögumann. Á
þessu svæði er gríðarlega mikið
af villtum jurtum, lækningajurt-
um, kryddi og blómum og hann er
hafsjór af fróðleik um það,“ segir
Ingibjörg. Hún lýsir því líka stolt
að fyrirtækið tilheyri samtökum
sem taki ekki frá samfélaginu
heldur veiti inn í það. 

Hótelið er í yfir hundrað ára
gömlu húsi. Nú er verið að byggja

við það en þess gætt að halda
sama stílnum. „Fólk kemur til að
upplifa notalegheit og rólegheit
og við tökum ekki stóra hópa. Eft-
ir breytinguna höfum við pláss
fyrir 32,“ segir hún. En hvernig
ferðir skyldi hún bjóða uppá? „Við
erum með vikugönguferðir og
einnig fjölda styttri ferða, alls um
hundrað mismunandi leiðir að
velja úr. Við veitum líka ráðgjöf
fyrir þá sem vilja labba um sjálf-
ir,“ segir hún og tekur fram að
umhverfið sé ríkt af minjum,
meðal annars frá tíð Máranna sem
þarna bjuggu frá 700 til um 1500.
Gamlar þjóðleiðir og kastalar séu
til vitnis um þá.

Hitastigið í janúar og febrúar
segir hún eins og á góðum sumar-
dögum á Íslandi og besta tímann
fyrir gönguferðir frá september
fram í maílok. „Sumarið er meira
til að slappa af og þá er góður tími
fyrir menningar- og sælkeraferð-
ir. Svæðið er ríkt af alls kyns
mannvistarleifum og menningar-
arfleifð. Við erum til dæmis með
ferðir í hella með merki um mann-
vist frá því fyrir hundrað þúsund
árum,“ segir Ingibjörg og bætir
því við að auðvelt sé að sníða ferð-
ir að þörfum gönguhópa ef pantað
er fyrirfram. Hún leigir líka út
íbúð í þorpinu og þeir sem dvelja
þar geta notið þjónustu hótelsins
eftir þörfum. Netfangið hjá henni
er elsfrares@terra.es og vefsíðan
www.mountainwalks.com.

gun@frettabladid.is

Utanríkisráðuneytið heldur úti
upplýsingasíðu fyrir ferðamenn.

Enginn ferðamaður vill lenda í því
að vera fastur á flugvelli og mein-
aður innganga í landið vegna þess
að gleymdist að fá vegabréfsárit-
un. Mjög auðvelt er að byrgja fyr-
ir þann brunn með því að fylgja
þessum einföldu skrefum. Þó ber
að minna á að öflun vegabréfsárit-
unar getur verið tímafrek og eins
gott að huga að henni í tíma ef
ferðalög eru á dagskrá.

1Fara á heimasíðuna www.utanrikisra-
duneyti.is/ferdamenn/vegabrefsaritanir

og fletta upp á landinu sem á að heim-
sækja. Þar kemur fram hvort þurfi vega-
bréfsáritun og hvort hægt sé að fá hana
við komu til landsins. 

2Ef vegabréfsáritun er nauðsynleg áður
en lagt er af stað verður að hringja í

næsta sendiráð landsins sem á að heim-
sækja. Eins og gefur að skilja eru fá sendi-
ráð hér á landi og því þarf oft að hringja
til nágrannalanda okkar til að ná í rétt
sendiráð. Sem dæmi má nefna að næsta
sendiráð Afríkuríkisins Búrkína Fasó er í
Brussel.

3Þá þarf bara að hringja út og spyrja
hvernig á að haga sér til að fá vega-

bréfsáritunina. Líklegast er að sendiráðið
úti biðji um að fá vegabréfið sent til sín til
að hægt sé að gefa út áritunina.

Auðvelt að fá vegabréfsáritanir

Stundum þarf að senda vegabréf til sendi-
ráða erlendis til að fá vegabréfsáritun.

Hótelið er í hundrað ára gamalli byggingu. 

Hótelgarðurinn er notalegur.

Engin tvö herbergi eru eins en öll hafa
fagurt útsýni úr gluggunum. 

Um hundrað mismunandi gönguleiðir er
að velja. 

Sumir stígarnir eru sex hundruð ára gaml-
ar þjóðleiðir frá tímum Mára. 

Ísland er eitt mjög fárra landa í
heiminum þar sem moskítóflug-
ur þrífast ekki. Þess vegna er
ekki óalgengt að ferðalangar frá
Íslandi séu óundirbúnir fyrir þau
ósköp sem fylgja því að vera ein-
hvers staðar þar sem vart verður
þverfótað fyrir moskítóvargn-
um.

Einfaldasta leiðin til að komast
hjá því að vera bitinn er að maka
á sig efnum sem hrekja moskító-
flugur í burtu. Sumir halda því
fram að B-vítamín minnki líkur á
bitum en vísindamönnum hefur
ekki tekist að sýna fram á tengsl
þar á milli. 

Moskítóbit eru ekki bara
óþægileg heldur geta verið stór-

hættuleg á þeim svæðum sem
malaría er landlæg. Þess vegna er
mikilvægt að klæða flugurnar af
sér þegar fer að skyggja og passa
sig sérstaklega á því að moskító-
flugurnar eru árásargjarnar í
ljósaskiptum. Í malaríu-löndum
þarf að nota flugnanet á nóttunni. 

Margir kannast við að ferðast
með hóp af fólki þar sem sumir
eru með fullt af bitum og aðrir
ekki neitt. Það er algengur mis-
skilningur að moskítóflugur bíti
frekar suma en aðra. Ástæða þess
að bitin koma verr niður á sumum
en öðrum liggur fyrst og fremst í
ónæmiskerfum okkar sem eru
misvel í stakk búin til þess að
takast á við bit. 

Á ferðalögum þarf að varast að drekka
hvaða vatn sem er. Sums staðar er vatn-
ið í krönunum svo mengað að það er
ekki hæft til drykkjar. Ef ekki er hægt að
kaupa vatn og efast er um neyslugæði
þess sem er fyrir hendi er hægt að
sjóða vatnið í þrjár til fimm mínútur og
þá á að vera í lagi að drekka það. Einnig
er hægt að kaupa joðlausn eða klórtöfl-
ur sem eru settar út í vatnið og látnar
verka í hálfa til eina klukkustund áður
en óhætt er að innbyrða vatnið, ef fólk
hefur smekk fyrir því.

Ekki bíta!
Moskítóbit eru óþægileg og geta líka verið hættuleg.

Drykkjarvatn á ferðalögum
VATN HREINSAÐ MEÐ ÞVÍ AÐ SJÓÐA ÞAÐ
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

ÚTSALA 299,000,-

Bílabúð Benna ehf. Notaðir bíl-
ar

Bíldshöfði 10, 110 Rvk.
Sími: 587 1000
www.benni.is

Toyota Rav 4 árgerð 2002, ekinn 32
þ.km. álfelgur, dráttarkúla, beinskiptur,
einn eigandi, Verð 2.100.000.

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 540 5800
www.bilasala.net

Renault Master vörubíll árg. 2000, vsk
bíll, vél 2,8 DTI burðargeta ca. 1.540 kg.
heildarþyngd 3.500 kg. lengd á palli
4,15 m og br.2,13 ( innanmál ) sæti fyr-
ir 2 farþega Verð m/ vsk 1.490.000.
Uppl. á Bílasölu Akureyrar.

Bílasala Akureyrar
Freyjunesi 2, 603 Akureyri

Sími: 461 2533

Til sölu FH12 460 hö, árg. 2000, 6x4
dráttarbíll með svefnhúsi. Ekinn 305
þús. km. Vökvkerfi fyrir sturtuvagn. Vel
með farin og góður dráttarbíll. Verð kr.
4,0 milljónir án vsk. Upplýsingar í síma
515 7000 Brimborg eða í síma 893
4435.

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

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Hyundai Santa Fe árg ‘02, ekinn 73
þ.km. ABS hemlar - Álfelgur - Fjarstýrð-
ar samlæsingar - Geislaspilari. Verð kr.
1940.000.

Hyndai Santa FE V6. Árgerð 2002. Ekinn
73 þ.km. Ssk. ABS hemlar - Álfelgur -
Fjarstýrðar samlæsingar - Geislaspilari.
Verð kr. 2200.000. ATH skipti ódýrari.

Dodge Status ES 2,5. Árgerð 1995. Ek-
inn 87 þ.mílur. Ssk. Álfelgur - Dráttar-
kúla - Fjarstýrðar samlæsingar. Verð kr.
390.000.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nýr Mercedes Benz C 200 Avangarde.
Dökkblár, “16 álfelgur, sjálfskiptur, sjálf-
virk loftkæling, ABS, spólvörn, stöðug-
leikakerfi, rafm. rúður, ofl. Listaverð:
4.632 þúsund Okkar verð: 3.272 þús-
und. Þú sparar 1.360 þúsund.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Yamaha R-6 árgerð 2004 ekið aðeins
1.000.km, niðurlækkað, 6 gíra. verð
1.090.000 skipti athugandi á ódýrari
TOPPBILAR KLETTHÁLSI 2 SÍMI 587-
2000 EÐA toppbilar.is

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

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

ur.is/magnusson

Audi A6 4.2 quatro station, 300 hö, árg.
2001, ek.123 þ.km, 19” dekk ABS - ASR
spólvörn - Glertopplúga - Leðuráklæði -
Xenon aðalljós - Þjófavörn - Þjónustu-
bók - ný tímareim - ný skipting - nýjar
bremsur - Topp eintak. Verð 3.990.000
lán ca 2.300.000, Glitnir 48 á mán
Ágúst 862-2000 E mail magnus-
son@internet.is , www.bilasol-
ur.is/magnusson.

Nýir Jeep Grand Cherokee Limited 4x4
4,7, árg. 2005 Ek 0 ABS - CD - leður -
Dráttarkúla - Vél: 4,7 L “Power Tech V8”,
Skipting: 5 þrepa, Drif. “Quadra-Drive
ofl. Verð 4.390.000 Ágúst 862 2000
magnuson@internet.is myndir á
www.bilasolur.is/magnusson.

Bmw 540 IA V8 árg. 2000 ek. 165 þ.km
ABS - Auka felgur - Leðuráklæði - Litað
gler - Topplúga - Xenon aðalljós - Þjófa-
vörn - Þjónustubók 18” dekk og fl. Verð
2.750.000 lán ca.1.100.000, Glitnir 27 á
mán Ágúst 862 2000 E mail magnus-
son@internet.is, www.bilasol-
ur.is/magnusson.

M. Benz E 200 K Classic (W211). 2005
módel 06.2004 ek. 29 þ.km - ABS
hemlar - nýar 18” Álfelgur - ESP stöðug-
leikakerfi CD - Glertopplúga -Hraðastill-
ir - Rafdrifin sæti - Þjónustubók - og fl.
Verð 4.290.000 Allir litir fáanlegir Ágúst
862 2000 E mail magnusson@inter-
net.is , www.bilasolur.is/magnusson.

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Toyota 4Runner V6 Ssk., nýskr 03/91.,
ek 220 þ.km., grænn., nýleg tímareim.,
topplúga., heilsársdekk., ný skoðaður
o.fl., Verð 250.000.-., 8 bílasölur geta
verið á nýja, gríðastóra bílasölusvæðinu
við Klettháls, hannað af E.S. Teikni-
stofu... en sniðugt!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

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

Bens E-240 árg. ‘98, ekinn 124 þús.,
ssk., sóllúga ofl., gott eintak. Verð 1.700
þús. stgr. S. 862 1107.

Til sölu Dodge Ram van 4x4. Árg. ‘92,
ek. 145 þús. V. 940 þús. Uppl. í s. 587
1244.

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

Til sölu BMW M5 árg. ‘90. 350 hö, flækj-
ur, tölvukubbur, svart leður, dvd, 18” oz
racing futura felgur, 16” BMW vetrar-
felgur. Sími 861 5941.

Til sölu Dodge Ram 3500 Cummings
dísel árg. ‘04, ek. 5 þ. mílur. Með
Campell húsi Real-lit. Húsið er með öll-
um hugsanlegum búnaði, WC, sturta.
Uppl. í síma 896 0015.

Dísel Golf 1,9 SDI, skráður 01/02, ekinn
65 þús. Grænn. Verð 1.390 þús. S. 898
1713.

Santa Fe ‘01,2,7, ssk, leður, ek. 65 þ. km,
ný dekk, mjög gott eintak, engin skipti,
verð 1.970 þús. Uppl. í s. 863 7278.

Subaru Impreza GX. árg. ‘02, ek. 75
þús., sjálfsk. Vel með farinn. V. 1.490
þús. Uppl. í s. 869 1005.

Daewoo Nubira ‘99 beinsk. ek. 154
þús. S. 692 0211.

BMW ‘93 beinsk. ek.139 þ. s. 692 0211.

Honda Civic til sölu. Mjög góður bíll.
Árg. 1998. Skoðaður ‘06. Ekinn 170 þ.
km. Áhv. 180 þ. Uppl. í síma 897 2006.

Nissan Micra árg ‘98. ek. 102 þ. Mikið
endurnýjaður. Skoðaður í Júlí, í full-
komnu lagi. Ásett verð 400 þús. eða Til-
boð. Uppl. í s. 586 1418 & 891 3707.

Toyota Hiace ‘93. Bensín. Næsta sk.
Okt. ‘06. Ek. 220 þ. V. 250 þ. Á sama
stað er óskað eftir 2ja öxla kerru. S. 898
8082.

Yfirtaka á rekstraleigu
Toyota Rav4 ‘03 ekinn 40 þús. Bein-
skiptur. Greiðslubyrgði 39 þús. á mán.
28 mán. eftir. Tryggingafé fylgir. Uppl. í
síma 847 4747.

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

Daihatzu Charade 1995, ek. 117 þús.
km. Sk. ‘06 án athugsemda, ssk. Verð
160 þús. staðgreitt. Upplýsingar í síma
895 1156.

Cherokee árg.1988, skoðaður 06. Gott
kram en lakk þarfnast lagfæringa. Stað-
greiðsla kr 240 þúsund. 896 1188 Krist-
ján.

MMC 3000 GT VR4 árg. ‘93 rauður, ek.
56 þ. m. Tilboð 900 þús. Peugeot árg.
‘00 ek. 60 þús. V. 600 þús. VW Golf árg.
‘99, svartur, ek. 132 þús. V. 700 þús.
Uppl. í s. 823 8040 & 692 8750.

Grand Voyager ‘93 þarfnast lagfæringa.
Verð 50 þús. Einnig sambyggð tré-
smíðavél eins fasa. Uppl. í s. 893 9989.

Micra árg. ‘01, sk. ‘06. V. 390 þús.
Lancer 4x4, station árg. ‘93, sk. ‘06. V.
150 þús. Nissan Pathfinder árg. ‘97. V.
250 þús. Chevrolet Van árg. ‘78. V. 150
þús. Nova árg. ‘70. V. 200 þús. Uppl. í
síma 822 8171.

VW Caravelle ‘93 Dísel, 10 manna, nýtt
hedd. Verð 350 þús. Uppl. í s. 698
7600.

Til sölu Nissan Patrol ‘95, ek. 215 þús.
38” breyttur. Einnig Mazda 323 ‘89, ek.
208 þús. Uppl. í s. 847 4939.

Til sölu Pontiac Grand Prix 3,1 v6 ‘94,
ekinn 130.000 mílur, biluð sjálfskipting
en ökuhæfur. Verð 250.000. Upplýsing-
ar í síma 692 1458.

Nissan Sunny GTi ‘91, þafnast smá lagf.
Verð 160 þ. Uppl. í s. 846 6755.

Range Rover ‘85, V8, sjálfsk., sk. ‘06,
NMT sími, nýleg dekk o.fl. Verð 95 þús.
Uppl. í s. 893 4043.

Til sölu Toyota Corolla XLI 13 ‘94 Ssk.,
ek. 178.000, sk. ‘06, ný dekk, ný
tímareim. Góður bíll á frábæru verði á
aðeins 195.000. L.verð 300.000. S. 867
9688.

Draumavagn. Saab blæjubíll. Árg. 2000.
Verð 2.5 mill. Til sýnis á bílas. Guðf.
Uppl. í síma 898 5119.

0-250 þús.

Bílar til sölu

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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Dodge Neon Sport 2000cc 150 hö árg.
‘95 skoðaður ‘06, 4 vetrardekk. Ásett
verð 240 þús. Tilboð 120 þús. Sími 899
9790.

VW Golf 1.4 GL árg. ‘96, ek. 142 þús.,
aukadekk, bíll í toppstandi. Verð 220
þús. Uppl. í s. 822 0568.

VW Golf 1.4 GL árg. ‘96, ek. 144 þús.,
sumar & vetradekk, vel með farinn bíll.
Verð 250 þús. Uppl. í s. 822 0568.

Mazda 626 árg. ‘89 ssk. Sk. ‘06 ekin
205 þús. V. 130 þús. stgr og Opel Vect-
ra stw árg. ‘98. V. 290 þús. stgr. S. 893
1050 eftir kl. 14.

Mazda 323 ‘90 ekin 167 þús. 4ra dyra,
í góður standi, skoðaður ‘06. Verð 80
þús. Sími 660 8170.

VW Golf station árg. ‘95 beinskiptur
1400. Verð 200 þús. Uppl. í s. 893
2779.

VW Golf gl ‘95 ekinn 127 þús. 5 dyra,
beinskiptur. Verð 250 þús.stgr. Sími 662
3344.

Fiat Brava ‘98 ekinn 118 þús. Gott
ástand. Niðursett verð v/útlits. V. 190
þús. S. 860 0277.

Mazda 323 árg. ‘92 1.6 ssk., tveggja
dyra, ekinn aðeins 110 þús. Mjög góð-
ur bíll sem fæst á aðeins 150 þús. stgr.
Uppl. í síma 840 2140.

Ford Escort ‘96, ekinn 125.000 til sölu á
250.000, mikið endurnýjaður. Uppl. í
síma 690 2382.

Til sölu Toyota Camry, ek. 70 þús. mílur.
2,4, ‘95, ssk., cruse, cd. Hiti og rafm.
Uppl. í s. 894 3005.

Til sölu ömmubíll, Lancer ‘89, ek. 87
þús. Einn eigandi, sk. ‘06. Lítillega tjón-
aður. Uppl. í s. 894 3005.

Nissan Sunny árg. ‘93, ek. 147 þús.
sjálfsk., þjófavörn og fjarstart. Verð 150
þús. S. 862 5024, Matthías.

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

Ódýr Opel Astra-árg. ‘95, ssk., ekinn
130 þ. Í góðu standi. Verð 170 þ. Uppl.
í s. 896 8831.

MMC Sapporo 1989 ek. 210 þús. Lítur
mjög vel út, CD. Verð 140 þús. Uppl. í
síma 896 3130.

Daihatsu Feroza EL-II árg. 1993 ek. 170
þús. Mjög gott ástand og útlit. V. 180
þús. Sími 845 9670.

Nissan Sunny SLX ‘92, sk. ‘06, ek. 153
þús., ssk., vel með farinn. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 698 9681.

Upphækkuð Suzuki Vitara ‘90 á góðum
33” dekkjum, ryðlaus. Verð 220.000. S.
844 7237.

Hyundai Accent árg ‘96, ek. 125 þús., sk
‘06, Listav. 237 þús, tilboð 150 þús. S.
663 4331.

Opel Astra árg. 1995 til sölu, skoðaður
‘05, verð 160 þús, vetrardekk fylgja,
sími 698 5564 & 891 9230.

Toyota Touring ‘91 Ek. 260 þús. Verð 50
þús. Talsv. endurnýjaður. Sími 844
2162.

MMC Colt ‘93 árgerð. 1600 vél, gulur,
120 hö, allt í góðu lagi nema skakkar
hjóla stífurnar að framan, opið púst og
kraftsía. Uppl. í síma 867 8899 eftir kl.
18:00.

MMC Lancer árg. ‘90, sk. ‘06. V 65 þús.
Uppl. í s. 869 1005.

Hyundai Accent árg. ‘97 ekinn 96 þús.
3ja dyra og 5 gíra. Bíllinn er tjónaður,
megnið af varahlutum fylgir. Verð að-
eins 62 þús. Uppl. í s. 858 4115.

VW Golf ‘97 ek. 190 þús, óskoðaður,
þarfnast lítilháttar viðgerða. Tiboð
óskast. S. 695 6954.

M. Benz 190E ‘85, sk. ‘06, ssk., CD og
magnari. 70 þús. S. 663 6208.

Dodge Neon ‘95. Þarfnast lítils háttar
lagfæringar fyrir skoðun. Selst á 100
þús. stgr. Fyrstur kemur fyrstur fær.
Uppl. í s. 567 1354 & 894 1354.

MMC Galant árg. ‘92, álfelgur, cd,
spoiler, fæst á góðu verði. Uppl. í s. 863
3672 Eiður.

Vegna flutninga
Nissan Sunny SLX árg. ‘92 til sölu,
þarfnast smá lagfæringar, selst ódýrt
eða um 60 þús. Uppl. í s. 868 7670
Berglind.

Peugeot 306 ‘96. Ek. 115 þús. Sumar-
og vetrad. Tilboð 230.000 stgr. Ath.
skipti á pallbíl. Sími 864 7447.

Nissan Sunny 1600 árg. ‘92, ek. aðeins
106 þús. Aðeins 2 eigendur. Verð 200
þús. Uppl. í s. 822 8841.

VW Golf ‘89 dökkblár með filmum, felg-
um og geislaspilara. Þarfnast smá lag-
færingar. Selst á 55 þús. Uppl. í síma
691 0144.

M.Benz 190 árg. ‘85, beinsk., ek. 232
þús., góð vél. þarfnast viðgerðar, góður
í parta, skoða skipti/tilboð. Uppl. í s.
695 5545.

Til sölu Volkswagen Vento árg. 1993
rauður, keyrður ca 135.000 skoðaður
‘06 tilboð óskast. Sími 660 2848.

Einn góður í veiðina. Suzuki Jimny ‘99.
Ek. 85 þ. Þarfn. aðhlynningar. Verð 250
þús. Sunny sendibíll ‘95 ek. 195 þ. Verð
100 þ. Uppl. í s. 868 2832.

Til sölu Mazda 626 árg. ‘88 sk. ‘06. Ford
Probe árg. ‘93 góður bíll með bilaða
sjálfskiptingu, tilboð. Einnig Audi 80
árg. ‘88 sem þarfnast smá lagfæringar.
Uppl. í síma 846 4783 & 892 0040.

Golf GL árg. ‘92, 1.8, ssk, sem nýr að
utan og innan, sk. ‘06, stgr. aðeins 180
þús. S. 849 1122.

Gott verð
Renault Clio 1.4, árg. ‘96, ek. 135 þús.,
ssk. Tilboð 160 þús. S. 659 9696.

Daihatsu Charade árg. ‘94, ek. 105 þ. V.
220 þús. Vel með farinn og mjög góður
bíll. Bifvélav. sem annast hefur bíllinn
tilb. að gefa uppl. Sumar/vetrard. S.
892 0592 & 588 0592

Rúgbrauð árg. ‘78 Húsbíll ek. 73 þús.
smkvt mæli. V. 250 þús. stgr. Uppl. í s.
697 5674.

Corolla stw. árg. ‘96, ek. 145 þús., sk.
‘06, ný vetrar/sumard. V. 450 þús. S.
849 3185.

Toyota Hilux X-cab árg 1991, ek. 193 þ.
km, gott kram. Verð 300 þ. kr. Uppl. í
síma 895 0660.

Toyota Corolla XLi árg. ‘97 skoðuð, 5
dyra, beinskipt, ekin 150 þús. Góður
bíll. Verð 390 þús. Uppl. í síma 899
9968.

100 þús.kr. lækkun Daewoo Lanos
1500 SE, skrd.11/’00, ssk, ásett verð
520 þús., fæst nú á aðeins 420 þús.stgr.
Upplýsingar í síma 616 9153.

Hyundai Coupe 1997, skoðaður án ath.
Vel með farinn. Selst á 295 stgr. S. 692
6720.

VW Golf árg. ‘96, ek. 107 þús. 5 dyra,
vínrauður, 280 þús. staðgr. Uppl. í s.
861 3362.

Fallegur Renault Clio Rt 1400 5 dyra,
árg. ‘99, ek. 130 þ. V. 480 þ. Uppl. í s.
898 6679.

Konubíll / Stelpubíll
VW Polo 1997, ekinn aðeins 80 þús.,
3ja dyra, sjálfsk., ný dekk. Bílalán 265
þ., afb. 22 þ. á mán. Verð 480 þús.
Uppl. í síma 487 5838 & 892 5837.

Toyota Corolla ‘96, ek. 190 þ. Álf. Sum-
ar+vertrard. Sk. ‘06. Verð 350 þ. S. 567
5850 & 660 3135.

Toyota Carina E, special series, 2000cc,
sumar og vetrardekk, ný sprautaður að
framan, ek. 197 þús. Sk. ‘06 toppeintak
verð 320 þ. Uppl. í s. 866 5222.

M. Benz 190E árg. ‘92, ek. 202 þús.,
sjálfskiptur, 2000cc slagrými, afturhjóla-
drif. sumar og vetrardekk, rafdrifnar
rúður, samlæsingar, topplúga, geisla-
spilari, álfelgur, auka felgur. Verð 450
þús. staðgreitt. S. 867 6060.

Toyota Corolla wagon 1,3 ‘95, bsk., ek-
inn 185 þús. Verð 350 þús. Uppl. í s.
660 1548.

Plymouth Grand Voyager LE 7 manna
til sölu. ‘92 ek. 152 þ. á vél 4wd. Verðh.
300 þ. Uppl. í s. 861 7549.

Kia Sportage ‘95 árg. Skoðaður ‘06 Silf-
urlitaður 2l 4x4 verð 450 þ. og Jepp
Cherokee ‘91 árg. nýjum 33” dekkum
og felgum. Verð 230 þ. S. 823 6563.

Til sölu VW Golf station árg. ‘94, ek. 167
þús., sk. ‘06, rauður, búið að skipta um
kúplingu og tímareim, vetrardekk á
felgum fylgir, fæst á 300 þús.stgr. Nán-
ar á bilakssi.is. Uppl. í s. 564 1968 &
693 6636.

Til sölu VW Polo árg. ‘98, ek. 122 þús.,
sk. ‘06, nagladekk fylgja, CD, 5 dyra,
blár. Tilboð óskast. Uppl. í s. 822 4556.

Til sölu Nissan Almera árg. ‘97, ek. 114
þús., 5 dyra, vél 1.4, aukadekk á felgum,
góður skólabíll. Verðtilboð. Uppl. í s.
863 0612 & 565 9058.

Toyota 4Runner ‘91
Beinskiptur V6, ek. 200 þús. 31” dekk.
Nýskoðaður. Ásett verð 350 þús. Uppl. í
s. 661 8122.

Huyndai Sonata ‘97, ek. 95 þús. Góður
bíll. Verð 450 þús. Uppl. í . 867 8144.

Toyota Corolla Xli árg. 1995, ek. 167 þ.
km. Grænblár. 4d. Sjáfsk., 1300cc. Verð
350 þ. Bíll í góðu viðhaldi. Uppl. í síma
898 8010.

Suzuki Baleno GLX 1600 skrán.d.
07/’97, ssk, CD, álfelgur, ekinn 116 þús.
Sk. ‘06. Tilboð 450 þús. Sími 588 3601
& 861 3601.

Til sölu Pontiac Firebird ‘93 350 mótor.
Verð 890 þús. Skoða skipti á ódýrari.
Uppl. í síma 869 9644.

Renault Megane ‘98 (skr. 6.11.97). Ek.
54.000 km. Sjálfsk. S/V dekk. V. 530 þ.
Uppl. í s. 695 2502.

Til sölu Toyota Avensis árg. ‘00, beinsk.,
ek. 130 þús. Uppl. í s. 898 2588.

MMC Lancer CLXi ‘99, ekinn 107 þús.
CD, litaðar rúður, flottur bíll. Verð 550
þús. Uppl. í s. 869 3298.

500-999 þús.

250-499 þús.

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

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

M.Benz E 240 Elegance 4Matic 04/04 ek
aðeins 100 km Vel búinn bíll V 6,290,-

skipti kom til greina GULLMOLI

Suzuki Jimny árg 01 ek aðeins 10 þ.km 31“
breyttur v. 1250 lán getur fylgt

M.Benz E 280 4Matic Elegance 11/97 ek
100 þ.km Einn með öllu. Tilboð V. 2200,-

Lán 1800

Ford Taurus V-6 árg 00 ek 117 þ.km
S.sk V 1580,- Lán + 450,-

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

Toyota Yaris árg 01 ek 89 þ.km 5 gíra V.
720,-

Subaru Legacy 1,8 Sedan árg 93 ek.
117 þ.km 5 gíra V. 390,-

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

M.Benz S 420 árg 92 ek 218 þ.km V.
1750,- Lán 600,- Hlaðinn Búnaði

Land Rover Range Rover 4,6 HSE árg 00
ek 50 þ.km V. 3800,- Lán 1900,- 35“

breyttur

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

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

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

Nissan Patrol SE 2,8 árg 99 ek 147 þ.km
5 gíra V. 2490,- lán 1400,-

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

VW Bora Comfortline 2,0 07/99 ek 81
þ.km V. 890,-

ATH.
Erum með

kaupendur af:
7 manna bensín-
og díseljeppum

Jeep Grand
Cherokee

Allar gerðir af 
VW Touareg

Porsche Cayenne
Patrol 00-05

Getum boðið bíla á
visa raðgreiðslum

ATH:
ÞAÐ ER GLIMMRANDI

SALA HJÁ OKKUR
Vantar allar gerðir bíla

á staðinn og skrá.
ÞEIR RJÚKA ÚT HJÁ
OKKUR BÍLARNIR.

ATH.
Við auglýsum bílana sem 
eru á staðnum frítt með 

mynd á netinu og í 
blöðunum með mynd.

Ekkert innigjald.

Opið virka daga
kl. 10-19

Laugardaga
kl. 10-17

Sunnudaga
kl. 13-17

MMC Pajero GLS V-6 árg 99 ek 103
þ.km S.sk V. 2100,- Lán 1500,- 33“ dekk

BÍLAR
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Chrysler Cirus árg. ‘95, ek. 96 þús. Fal-
legur sjálfsk., leður og m. fl. V. 730 þús.
Uppl. í s. 896 6101 & 564 3343.

Tilboð Honda Civic Vti, 160 hö, árgerð
8/99, svört og keyrð 150 þús til sölu.
Verð 650 þús. Gott eintak, GSM 697
5637.

Peugeot 406 station 1998, ekinn 135 þ.
Verð 600 þús. Uppl. í s. 897 8673.

Honda Accord árg ‘97, ekinn 140 þús
km sjálfsk, dráttarkr, cd, sk ‘06 álfelgur
mjög gott eintak. Verð 590 þús. staðgr.
Uppl í s. 694 3308.

MMC Lancer GLXI station 4WD Árg.
05.01.2000, beinsk., ekinn 121 þús.,
spoiler, álfelgur, CD, hiti í sætum o.fl.
Verð 690 þús. Uppl. í s. 844 2215.

VW Passat árg. ‘00 til sölu, ek. 81 þ. km.
Ný tímareim. Verð 990 þús. Uppl. í s.
864 5046.

Honda Civic 1.6 VTI árg. ‘99, ek. 116
þús., sumar og vetrardekk á felgum.
(sumard. á krómfelgum) dökkar rúður.
Uppl. í s. 846 7761.

Subaru Legacy GL. Árg. 05/98. Ek. 145
þús. ABS-Dráttarkúla-Smurbók- Vel
með farinn og snyrtilegur bíll. Uppl. í s.
898 4286. Verð 800 þús.

VW Golf 1.6 Comfortline, árg. ‘99, sjálf-
skiptur, loftkældur, ekinn 62 þús., 16”
dekk, vetrardekk fylgja. Einn eigandi -
dekurbíll. S. 695 1336.

Glæsilegt eintak af VW Vento 1.6 árg.
‘96 til sölu, sk. ‘06, 4ra dyra, beinsk.,
breyttur og endurnýjaður. Uppl. í s. 866
1090.

Einstakur bíll. Alfa Romeo Spider ‘89
verð 650.000. Sími 820 8855
www.hlutir.is

Nissan Primera GX 1600 árg. ‘99, ekinn
100 þús. Dráttarkrókur. Skoðaður ‘06.
Álfelgur. Ásett verð 790 þús. V. 650 þús.
stgr. Uppl. í síma 555 3940 & 695 3941.

VW Passat 11/’98, ek. 116 þús., ssk,
álfelgur, spoiler, cd, vetrardekk. Uppl. í s.
892 0302.

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

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

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

Toyota Avensis árg. 2000, ekinn 102 þ.
Verð 930 þ. Upplýsingar í síma 869
3398.

Golf árg. 2000 ekinn 68 þús. Mjög vel
með farinn. Eingöngu staðgreiðsla
kemur til greina. Uppl. í síma 898 1286.

7 manna Plymouth Grand Voyager
3300 cc, árg. ‘96. Ek. 133 þ. mílur. 4
stólar og bekkur. Mjög rúmgóður.
Smurbók, sumar- og vetrardekk, CD,
rafdrifnar og litaðar rúður, ABS, cruis
control, dr.krókur. Nýsk. ‘06 án ath. V.
750 þ. stgr. S. 699 3131.

Toyota Avensis ‘98, 1600 bsk. Rafm. í
rúðum, samlæsingar. Áhv. bílán. Uppl. í
s. 698 6564.

VW Golf 1600 ‘99 ekinn 72.500 vel
með farinn bíll. Verð 650 þús. stgr. Sími
862 2545.

Skoda Octavia 1600, ek. 90 þús., cd,
dráttarbeisli, stgr.tilboð 690 þús., engin
skipti. S. 699 4875.

VW Polo árg. 2000 cd. Ekinn 80 þús.
Verð 650 þús. Uppl. í síma 820 1772.

Opel Astra, skrd. 2000, ek. 82.000 km.
Beinskiptur. Er í flottu lagi og með
aukagræjur. Verð 790 þús. S. 863 1977.

Til sölu silfurgrá Mazda 323F árg. ‘99
ekin 90 þús. Vetrardekk á felgum, vel
með farinn bíll. Hagstætt verð. Uppl. í
síma 660 0772.

Til sölu MMC Lancer árg. ‘98, ssk, ek. 74
þús., 100% lán 19.500 á mán. Uppl. í s.
897 1401.

Trans AM 1996 18® low profile, Eibach
lækkunargorm. 1 1/2®, T-top, LT1 með
LT4 hedd, LT4 millihedd, LT4 HOT CAM
KIT, 58 M/M BBK EDELBROCK, throttle
body, Granatelli MAF, BBK Flækjur,
Flowmaster Pústkerfi, Dynotersted 450
Hestöfl. Clarion Bílgræjur með power
amp og bassaboxi. Dekurbíll. V. 1.750
þús. S. 893 6861/ 421 3333.

Frábær stuttur Nissan Terrano árgerð
2000 til sölu. Verð aðeins 1.100 þús-
und, áhvílandi 700 þúsund. Upplýsing-
ar í síma 898 0207.

Golf ‘03, highline 1.6, sjálfskiptur, 15”
álfelgur, CD, topplúga, reyklaus, einn
eigandi. Verð 1650 þús. S. 844 1771.

Toyota Celica 1800 cc 6 gíra, árg. 2001,
ekinn 76 þ. Flottur bíll, góðar græur.
Verð 1.290 þ. Uppl. í síma 893 6921
netf sol3@simnet.is

Chevy S10 Xtreme árg. ‘00, ek. 48 þús.
Sjálfskiptur, ABS 16” felgur, Leður,
Mp3/Cd, Xtreme kit o.fl. Uppl. í s. 856
8910.

Æðislegur Peugeot 206 XS, ek. aðeins
37 þ. km, 110 hö, nýl. sumard. á 15”
álf., vd. á 15” stálf. ABS loftpúðar, sport-
innrétting o.m.fl. Keyptur af umboði
05/03. Verð 1.090 þ., áhv 800 þ. Sími
894 4140.

Honda CR-V 12/ ‘98, Gullsans. ek. 110
þús. sjálfsk, heilsársd., dr. kúla. Verð
1150 þús. Ákv. 705 þús. Gbr. 22 þ.
Skipti mögul. á ód. S. 660 1573 & 561
7331.

Til sölu Toyota Avensis árg. 2000, ek. 79
þús. Gott eintak. Uppl. í s. 899 8616.

yfirtaka á láni & 120 þús.
út.

Skoda Octavia station 1800 túrbó, ek.
66 þús., 150 hö, dökkar rúður, 15”
álfelgur. Uppl. í s. 869 9683.

BMW 520IA
‘97, ekinn 120 þús. Innfluttur nýr, tveir
eigendur frá upphafi, rafmagn í öllu,
leður, ný dekk og 18” BMW felgur. Al-
gjör gullmoli. Áhv. 1 milljón. Ásett verð
1.400 þús. Ath. skipti. Sími 698 2127.

Buick Roadmaster ‘96, Collector limited
edition,. Lt1 350 260 hp, með öllu.
Dodge Ram pickup ‘87 stuttur. 2wd
318 með öllu. S. 897 0679 & 557 9900.

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

Dodge Magnum SE árg. ‘05, Ekinn 17 þ.
Km. Verð 3.850.000 Uppl. í síma 694
3308.

Til sölu nýr Toyota Avensis station, ek-
inn 500 km. Verð 2.590 þús. Uppl. í
síma 663 4970.

BMW X3, 2004, 2,5 vél, topplúga, tengi
fyrir IPOD, með terra cotta leðri á sæt-
um, ek. 39.600 km. Verð 4.000.000,
engin skipti á ódýrari bíl. Sími 697
6808.

Toyota Avensis station sjálfskiptur,
skráður 07/’03 ekinn 34 þús. Verð
2.150 þús. Upplýsingar í síma 899
4420.

Jaguar X-Type 2.5 AWD, árg 2002, ek
120.000, sjálfskiptur með öllu. Verð
2.990.000, ekkert áhvílandi, ath öll
skipti. Uppl 421 4888 og 869 0996.

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

BMW 540 IA Steptronic 4,4l 286 hp. Ek-
inn 147 þús. Litur Biarrits Blár, Tauá-
klæði, sóllúga, Xenon ljós Shadow Line,
gardínur, bakkskynjari, regnskynjari.
GSM sími . M Sport undirvagn. Álfelgur
(48). Verð 2.390 þús. Þetta er magnað-
ur bíll. Uppl. í síma 825 8119.

Audi A8 V8 4,2 quattro ‘96. Einn með
rétt rúmlega öllum aukahlutum sem
venjuleg húsmóðir biður um. S. 862
2505.

Honda Accord 2,0 árg. 2003 ekinn 33
þús. Hlaðin aukahlutum. Uppl. í síma
867 5476.

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

Óska eftir M. Benz á kr. 200 þús. Aðeins
góður bíll kemur til greina. Uppl. í síma
847 9727.

Óska eftir sendibíl á allt að 200 þús.
Upplýsingar í síma 847 9727.

Óska eftir jeppa eða pick-up á verðbil-
inu 1,5-2 milljónir. Uppl. í síma 869
9462.

Óska eftir japönskum bíl ca árg. ‘99-’02
er með í skiptum góðan Civic árg. ‘96 +
200-500 þús. í peningum. Uppl. í síma
695 9543.

Grand Cherokee Limeted 06/2004, ek.
6000 mílur, 4,7 hig output, leður, cd,
magasín. Uppl. í s. 894 3005.

Honda CRV ‘99
Mjög góður bíll. Ek. 97 þús., sjálfsk.,
dráttark. 147 hö. Verð 1300 þús. Skipti
möguleg á nýrri jeppa. S. 897 8202.

Grand Vitara ‘04, ek. 11.200, sjálfsk.,
með beisli, breyttur 30” Áhv. 840 þ. Áfb.
16 þ. á mán. V. 2.400 þ. S. 565 5531 &
847 6525.

Toyota 4Runner bensín, beinskiptur árg.
1990 ekinn 185.000 km, breyttur fyrir
38” dekk. Auka bensíntankur. Ný skoð-
aður mjög góður bíll. Verð 590.000
Upplýsingar í síma 895 1187.

Grand Cherokee flottur dekurbíll ‘93
ekinn 108 þ. mílur. V. 490 þús stgr. Þarf
að seljast v. flutnings. Uppl. í s. 897
6515.

Til sölu vel með farinn Grand Cherokee
Limited með öllum þægindum árg.
1998 ekinn 120.000 km. Verð 1,5 m,
áhvílandi 970. Uppl. í s. 696 9045 skipti
möguleg á ódýrari .

Honda CR-V árg. 1998, ekinn aðeins 99
þús. km, Sjálfsk., rafmagn í öllu, fjarst.
samlæsing, sóllúga, spoiler, krókur,
álfelgur o.m.fl. Nýyfirfarinn, ný
tímareim. Verð 990 þús. Uppl. í síma
555 6545.

GMC Suburban ‘96 5.7L bensín., ek.
178 þ. Góður bíll. S. 897 7698.

V6 4Runner nýl. 38” breyttur. Árg. ‘91.
Flækjur, fjarstart, sk. ‘06. 38” og 35”
fylgir, aukatankur hásingafærsla. V. 790
þ. Bíll í góðu standi. S 821 5885.

Daihatsu Rocky árg. ‘92, ek. 160 þús.
Verð 280 þús. Góður jeppi. Uppl. í s.
695 6955.

Til sölu Toyota 4runner árg. ‘85 fyrir 38”
gormar að aftan, auka tankar. Uppl. í s.
896 2414.

Econoline ‘88 4x4 diesel, ekinn 83 þ.
míl. Einn með öllu. Verð 900 þús. Uppl.
í s. 844 2062.

Toyota Rav 4 árg. 8/2000 til sölu.
Sjálfsk., 3ja dyra, ek. 80 þ. km. Verð að-
eins 1.400 þ. stgr. S 695 9131.

Isuzu Trooper 3.0 disel, skrd. 9/2000,
km 103 þús., sjálfsk. Hagst.verð. S. 897
6181 & 567 3141.

Til sölu Toyota Landcruiser VX 80 árg.
‘91, 8 manna bíll, beinskiptur, sóllúga,
ek. 164 þús., 38” breyttur, vel með far-
inn, einn eigandi. Uppl. í s. 564 2363 &
853 6162.

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir
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Grand Cherokee ‘95 ek. 140 þ. ssk.
Verð 950 þ. Góður stgr.afsl. S. 820 8855
www.hlutir.is

Til sölu Nissan Patrol árg. ‘95, ek. 155
þús. Gott eintak. Verð 1150 þús. Uppl. í
s. 892 3898.

Daihatsu Terios skrd. 13/01/98, ekinn
132 þ. Aðeins 2 eigendur. Ný kúpling,
ný tímareim, ný dekk. Er eins og nýr.
Bílalán 279 þ. Afb. aðeins 13 þ. á mán.
Verð 480 þ. Uppl. í síma 487 5838 &
892 5837.

Til sölu Nissan Patrol árg. ‘99 DT 2.8
6cyl. Mjög vel með farinn, ekinn aðeins
104 þús, 35” breyttur. Reyklaus bíll.
Uppl. í s. 820 0310.

Nissan Terrano II ‘96, dísel, bsk., 5 d., 7
manna, ek. 220 þ., sk. ‘06, dr.kúla, ný
negld vetrard. fylgja, ekkert áhv., mögu-
leg skipti á ód. fólksbíl. V. 700 þ. S. 862
6102.

Pajero 2,5TDI, ‘98, ek. 125 þús. 32”, fal-
legur og vel með farinn, verð 1200 þús.
S. 864 5083.

Til sölu Bronco II árg. ‘87, sk. fram í sept.
‘05, 35” breyttur, cd, þjófavörn, loftpúð-
ar. Verð 320 þús., engin skipti. Uppl. í s.
698 8384.

MMC PAJERO 1998 2.8 dti,33” BREYT-
ING,EK.150ÞÚS,SJÁLFSKIPT-
UR,LÚGA,LEÐUR,FJARSTART,ÞJÓFA-
VÖRN,CD MAGASÍN,KASTARAR,KRÓK-
UR.FLOTTUR BÍLL,EINN M/ÖLLU.ÁSETT
2.190,ATH ÖLL SKIPTI.UPPL:661-6000

Range Rover Vouge. 3-2000 árg., ssk,
abs,c d-magasín, cruisc,l eður, sóllúga,
dr-krókur, ekinn aðeins 76 þ.km, raf-
magn í öllu, minni í sætum, Harmon
Kardon hljómkerfi, 18” álfelgur, ofl.
Nýrri vélin með 12-17L eyðslu og meira
togi. Flottasta gerð af Range Rover með
öllu! Verð 3.650 þ. Ath öll skipti. Glæsi-
legur jeppi! S. 663 2430 & 565 2430.

Til sölu Hi-Lux double Cab ‘92, bensín,
ekinn 178 þús. 35” dekk, hús og fl.
Uppl. í s. 892 1200.

Landcruiser ‘98. Ek. 93 þús., bensín,
290 hö., 38”, mikill aukab. Verð 2.8. S.
858 4166.

Óska eftir Patrol eða Trooper, 33” eða
stærri árg. ‘99 eða yngri. Verðbil 1,3 -
1,7 m. 4-Runner ‘92 uppí. Uppl. í s. 892
6800.

Toyota 4Runner ‘91, ekinn 220 þús.
Verð 270 þús. Uppl. í s. 848 6840.

Land Cruiser 90 VX, árg. ‘97, til sölu. Ek-
inn 230 þús. 110 þús. á vél. Ssk., allur
nýyfirfarinn og skoðaður ‘05. Skoða
skipti á fellihýsi. Á sama stað er borð-
stofuborð + 6 stólar og uppþvottavél til
sölu. Uppl. í s. 893 7388.

Suzuki Vit V6 ‘96, 33” breyttur, ekinn
137 þús. Skoða öll skipti. S. 869 4534.

Galloper ‘98, ekinn 186 þús. Sjálfskipt-
ur. Verðtilboð. Uppl. í síma 899 1159. Er
til í að skipta á hestakerru. Einnig til
sölu Yamaha orgel.

Willis ‘74 cj5 og Willis cj7 í pörtum
lengdur. S. 861 1478.

Thunderbird 1959 Viltu eiga þann
flottasta? Hann getur orðið þinn, skoða
ýmis skipti. S. 844 4425.

Chervolet Camaro z28 ‘71 keyrsluhæfur
gott kram, en body þarfnast lagfæring-
ar,verðhugmynd 600.000. Upplýsingar í
s. 898 9088.

Til sölu Ford Mustang ‘68. Upplýsingar í
síma 660 2558.

Til sölu Renault Premium 300 árg. ‘97
ek. 390 þús., með 8 og 1/2 m kassa,
2ja tonna lyfta, ný kúpling og nýsk. Gott
stgr.verð. 1.200 þús. +vsk. Uppl. í s. 898
9006 eða hjá Vörubílasölunni Hrauni s.
565 2727. Einnig tekið við símtölum í
Bíla og Búvélasölunni í s. 437 1200.

Scania 94D 230H, árg. ‘01, ekinn 105
þús. Með kassa 7 1/2 m. á lengd. Uppl.
hjá Bílasölunni Hraun, s. 565 2727 eða
í síma 898 9006. Einnig tekið við sím-
tölum í Bíla og Búvélasölunni í s. 437
1200.

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

Ford Transit árg. 2003, disel ekinn 36
þús. Verð 1.160 þús. Uppl. í síma 849
0627 e. kl. 12.

Til sölu Ford Transit 14 farþ árg 2000, M
Benz 814 20 farþ árg 1987 og M Benz
Neoplan 33 farþ árg 1989. Rúnar 464-
3939/894-8540

Til sölu varahlutir í Volvo F - 16 árg.’90,
Scania 141 árg.’81, Scania 142 árg.’88,
Iveco Turbo star árg.’86, Iveco 26-321
árg.’84, Icarus steypubíll árg.’84, MAN
26-361 árg.’86, Volvo FB-88 árg.’72-74,
Dragskófla (krani) með öllum búnaði
árg.’68, vörubílspallar, gámaheysi, mal-
arvagnar, snjóblásari, vagnar smíðaðir
úr vörubílsgrindum einnig varahlutir í
ýmsar aðrar gerðir vörubíla. Uppl. í s.
893 4880 & 849 9536

Varahlutir úr MAN, Benz og Scania.
MAN 17 - 232, ‘95, 26 - 361 og 26 -
321, einnig úr Benz 2648, ‘ 00 og
Scania 142 og 112. Einnig efnispallar
dráttarskífur og fl. S. 894 3000.

Til sölu Scania 140 árg. ‘74 til niðurrifs,
gangfær. Upplýsingar í síma 892 7929.

Fiat Slim 5 með 145,5 ha vél, árg. ‘05,
ek. ca 8 þús. Kostar nýr 6 milljónir.
Uppl. í síma 865 0635.

Fiat Ducato skráður maí ‘04 Adria 572
DK háþekja, rúmgóður fjölskylduhúsbíll
með miklu svefnplássi og góðu rými,
skráður fyrir 6 og 6 fullorðna í svefn,
heit og kalt vatn, sturta, ekinn 7 þ. km,
mikið af aukabúnaði búið að bæta í
hann, verð 4.5 m. Uppl. í síma 869
1935.

VW Karmann Húsbíll 1991, 2,4 TURBO
D. Ekinn 190 þús. Útlit og ástand MJÖG
gott, afturdrifinn. Verð 1.870 þús. S. 897
6204.

Til sölu GMC Van Tura 1989 húsbíll.
Verð 900 þús. Góður bíll. Uppl. í síma
587 4700 & 899 4009.

Til sölu VW Caravella Sincrone árg. ‘96,
dísel, húsbíll með lyftitopp, engin skipti,
gott eintak. Verð 1.700 þús. Uppl. í s.
893 5210.

Peugeot 2,5 Turbo dísel
Concorde

árg. 1994, ekinn 159 þús. 7,5 m langur,
6 svefnpláss. Hlaðinn öllum aukabún-
aði, verður að skoðast! Verð 3,2 millj.
Mjög glæsilegur bíll. Skoða skipti. S.
696 9695 & 564 1569.

Ford Transit 2,5
dísel árg. 1996, ekinn 180 þús. km.
Elnagh, 6,6 m langur, 6 svefnpláss, lítur
mjög vel út. Verð 2,6 millj. S. 696 9695
& 564 1569.

Chevrolet Rex X Air
dísel, árg. 1993, ekinn 136 þús., 4
svefnpláss, 7,2 m langur, hlaðinn bún-
aði. Verð 2,7 millj. S. 696 9695 & 564
1569.

Til sölu Ford Transit ‘96 ek. 90 þús., á
tvöföldu að aftan. Einn með öllu. Uppl.
í s. 893 8075 & 561 2003.

Ford Econoline ‘86 húsbíll. Með ísskáp,
miðstöð og vask. Uppl. í s. 897 7632 &
566 7232.

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

Til sölu 2 stórglæsileg hjól, Suzuki
Bandit 1200S árg. 1998, verð 700 þ. og
Yamaha virago 535cc. Árg.2000 verð
450 þ. Uppl. í s. 895 1533.

KTM 520 EXC 2001. Götuskráð og í
topp standi. Verð 550 þús. Uppl. í síma
860 9242.

Til sölu Honda VTX 1800 R árg.
10/2003 ekið 5.500 míl. Mikið af auka-
hlutum. Verð 1.280 þ. stgr. Uppl. í síma
862 4175.

Honda CR 250 ‘03 vel með farið og gott
hjól. S 897 2454 www.hlutir.is

Til sölu Yamaha FZR 1000 árg. ‘93,
mjög vel með farið hjól, skoða öll skipti.
Verð 550 þús. Uppl. i s. 858 8822.

TM Racing 250cc enduro ‘03, margt
nýtt aukatankur ofl. Uppl. í s. 821 3688.

Harley Davidson V ROD ‘04. Til sölu ek.
1.000 km. Hlaðinn aukahlutum. Einn sá
flottasti. A.t.h. skipti. S. 893 9732.

Nýtt Enduro hjól til sölu, ek. 150 km. Til-
boð 250 þús. Uppl. í s. 697 6978.

Icebike auglýsir. www.icebike.is.

Suzuki Intruder 1500 árg 02 ek 5.500.
Hjólið er hlaðið aukahlutum. V. 1.350 þ.
S. 617 6029.

Til sölu Kawasaki KZ 650 árg. ‘80. Gott
útlit - gott ástand. Verð 80 þús. Uppl. í
s. 820 7704.

Til sölu Suzuki GSXR 1000 K3. Kom á
götuna ‘04. Verð 1.150 þús. skoða
skipti á Enduro eða fjórhjóli. S. 820
2211 eftir kl. 16.

Til sölu Yamaha XJR 1300, árg. ‘02, ekið
2800 km. Glæsilegt hjól, vel með farið.
Verð 880 þús. Uppl. í síma 898 2225.

Til sölu Suzuki TS70 ‘99 í topp lagi. Verð
160 þús. Uppl. í s. 848 8606.

Yamaha WR 450 F 2004. Lítið ekið.
Verð 570 þús. stgr. Sími 555 1940 &
897 3188.

Suzuki Savage árg. ‘92, ek. 13 þús. Verð
330 þús. Sími 893 3915.

Til sölu Raptor 660cc ‘03 frábært hjól
sem sér ekki á, nánast ónotað !! V. 560
þús. Uppl. í síma 698 8391.

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

Kerrur !
Fólksbíla-, mótorhjóla og jeppakerrur úr
galvaniseruðu stáli, með og án sturtu,
með og án bremsa, með ljósabúnaði.
Verð frá 85.000 Vélar og þjónusta
Reykjavík, sími 5 800 200. www.velar.is
Hafið samband við sölumenn. 

ENKA hjólhýsi með hitara, eldavél, ís-
skáp, WC og fortjaldi. Kynningarverð kr.
1.080.000 með VSK. Rekstarfélagið
Vélar og þjónusta hf. Járnhásli 110 Rvk.
Sími 580-0200

Til sölu Hobby 400SF. Árgerð 2005. Nýtt
og ónotað lúxushús með föstu rúmi.
Frábært verð aðeins 1.450 þús. Mögu-
leiki á fortjaldi frá Isabella. Uppl. í síma
849 6004.

Hobby Exclusive 540 ufe árg. ‘04, for-
tjald og fleiri fylgihlutir helgiogd-
isa@msn.com

Adria 360 ‘92, 4 manna, nýtt fortjald,
mjög heilt hús, verð 580 þús. S. 824
0209.

Paradís í Þjórárdal
Eldra hjólhýsi á fallegum stað í

Þjórsárdal, sólpallur, fortjald, 100
fm lóð. Verð 600 þús.

Uppl. í síma 892 9393.

Tilboð ársins
Þú sparar 750 þús!!

Til sölu glæsilegt nýtt
Adria 512UL með sér hjónaherb.,
notað í nokkrar vikur. Verð aðeins

1.690 þús. með nýju fortjaldi.
Til sýnis á Laugarvatni.

S. 894 6000.

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

Sendibílar

Fornbílar
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Til sölu Palomino Mustang fellihýsi árg.
2004 með hörðum hliðum, heitu og
köldu vatni, svefntjöldum og tveimur
rafgeymum. Upplýsingar í síma 899
9885 & 463 3195.

Fellihýsaleiga
Leigjum út fellihýsi í sumar. Allt nýir
vagnar. Eigum ennþá nokkur fellihýsi
laus í ágúst. Ó. Pét. fellihýsaleiga. S. 822
1920 & 822 1919. opet@simnet.is

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

Tracker fellhýsi 9 f. nýskr. ‘02 sama og
Palomino Colt með fortjaldi og ísskáp.
Verð 680.000 Uppl. í síma 895 1348 &
868 5277.

Viking fellihýsi árg. 2000 til sölu. Mjög
vel með farið, fortjald, sólarsella, 2
gaskútar og fl. S. 696 1021.

Colman Taos til sölu ‘98 með rafmagni
220 W. í góðu standi, uppl. í síma 893
1183 & 866 4504.

Coleman Cheyenne árg 2003. Sólar-
sella, skyggni, heitt vatn o.m.fl. Verð
1.290 þ. Uppl. í s. 899 8661.

Jayco árg. 2002 12 fet, mjög vel með
farið, heitt og kalt vatn, sturta inni og
úti, salerni og stór sólarsella. Uppl. í s.
862 3508.

Coleman Bayside Elite 12 feta fellihýsi
árg. 11/2001 til sölu. Kr. 990 þ. S. 695
9131.

Coleman Taos Fellihýsi árg. 1999, upp-
hækkaður, nýtt sólskyggni, tveir gaskút-
ar og góður rafgeymir verð 550 þús.
Uppl. í síma 858 4115.

Til sölu Palomino Colt fellihýsi árg.
2000 ,vel með farið. Grjótgrind, sólar-
sella og svefntjald. Verð 520 þús. Uppl.
í síma 693 5380 & 557 6270.

Fellihýsi Palmino Colt árg. 2001 til sölu
Mjög vel með farið og lítið notað. Grjót-
grind, svefntjöld. nýr geymir og fl. Verð
650 þús. Uppl. í s. 898 0126.

Convay Cruiser ‘94 með fortjaldi, ísskáp
og ofn. Verð 400 þús. stgr. Uppl. í síma
697 9779.

Til sölu Viking fellihýsi árg. ‘98, breidd
2,16m. lengd 3.74m. Lítið notað. Verð
375 þús. staðgr. Uppl. í síma 893 3443,
Unnar.

Viking fellihýsi árg. ‘98. Lítið notað.
Upplýsingar gefur Unnar í síma 893
3443.

Til sölu Jayco árg. ‘95, ísskápur, sólar-
sella, 10 feta, svefnpláss fyrir 8-10
manns og king size rúm öðru megin,
vel með farið. S. 567 2847 & 894 4148.

Til sölu Coleman Cheyenne 10 fet með
öllu, árgerð 2001. Uppl. í síma 893
7518.

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

Conway Contryman árg ‘94 verð 250
þús. Uppl. í s. 694 3309.

Til sölu góður tjaldvagn með fortjaldi,
allur nýtekinn í gegn, 200.000 kr. Uppl.
í síma 846 5898.

Til sölu Camp-let Concord ‘92 verð 350
þús. Uppl. í síma 692 2980.

Gamall Convay tjaldvagn með áföstu
fortjaldi. Verð 60 þús. Uppl. í síma 617
6415.

Til sölu tjaldvagn Trigano Oceane, árg.
‘95 í góðu standi. Uppl. í s. 820 8161.

Óska eftir gömlum Combi Camp tjald-
vagni fyrir sirka 150 þús. eða minna. S.
822 7811.

Vel með farinn tjaldvagn með fortjaldi
óskast. Staðgreiðsla allt að 300.000.
Helst Montana eða sambærilegur vagn.
Inga, 693 0850.

Til sölu tjaldvagn með fortjaldi, 13” felg-
ur. Verð 120 þús. Uppl. í síma 844
0478.

Camplet Appolo Lux ‘97 með ýmsum
aukahlutum. Uppl. í síma 824 5770.

Gamall góður tjaldvagn til sölu. Upp-
gerður og fínn. Selst á 120 þús. með
fortjaldi. Uppl. í síma 861 7153.

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

Drifskaftaefni
Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drif-
skaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krók-
hálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi
2, 603 Ak, 464 8600.

13 tonna Liebherr jarðýta, PR 712 með
stillanlegu blað (6 way blade). Árgerð
2003, vst. 2124. Ástand mjög gott. Hag-
stætt verð. Upplýsingar hjá sölufulltrú-
um Merkúr hf. 824-6061 0g 824-6071.

Óska eftir traktorsgröfu á verðbilinu
500 þús.-1 milljón. S. 860 1207 eða ar-
holt@mi.is

Case 590 traktorsgrafa árg. 2001, ek.
4.300 vinnustundir. Toppeintak. Upplýs-
ingar eru í síma 891 8612 & 864 5373.

Óska eftir átta cc. vél í International
jarðýtu TD20 eða H/90 hjólaskóflu. S.
861 8994.

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

Yale árg. 2000 3ja hjóla, 1,8 tonn, 3.596
vinnustundir. kr 900.000 S. 898 5463.

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

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

Til sölu, Fjord 815, 27 fet, Volvo Penta
200 hp, svefnpl. f. 6, verð 5.5 m GSM
824 4530.

Jet-Ski. Polaris SL 900. Árgerð 1996.
Mótor er 900cc. Öflugt og létt leiktæki.
Lítur mjög vel út. Verð 390.000. Uppl. í
síma 894 4840.

Skutla með 40 hö Mercury árg. ‘99,
selst á kerru og tilbúinn í fjörið. V. 550
þ. S. 895 9590.

Fallegur amerískur vatnabátur til sölu í
góðu ástandi. Kerra fylgir. Nánari uppl. í
s. 899 7588 & 551 4196.

Hefurðu skoðað toppana hjá okkur
með innbyggðum skápum ? Ef ekki
kíktu þá á batahollin.is

Óska eftir utanb. mótor 10-40 hö
einnig óskast slöngubátur. Uppl. í síma
695 9543.

Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is

Einkaflugmannspakki á 630.000 kr.
Upplýsingar í s. 562 2100 & 696 8447.
Flugskóli Reykjavíkur, Flugörðum 26.

Bílaþjónusta

Flug

Bátar

WWW.Armar.is

Lyftuleiga

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi
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Bílaverkstæðið Skúffan
Allar almennar bílaviðgerðir og spraut-
un Smiðjuvegur 11e, 200 Kópavogur. S.
564 1420.

Til sölu 17” vel með farnar Original Lex-
us álfelgur undan Lexus IS 200 árg. ‘02
(póleraðar). Upplýsingar í síma 898
9695.

Til sölu 5 bita 15” M. Benz álfelgur. Góð
dekk. Verðhugmynd 30.000. Uppl. í s.
699 6431.

Til sölu 18” Original dekk og álfelgur
fyrir Range Rover/Discovery II. Sem ný
4 Goodyear Wrangler HP dekk á 18”
Land Rover álfelgum, passa undir
Range Rover árg. ‘99 og yngi og
Discovery Series II selst á sanngjörnu
verði. Uppl. í s. 862 7832.

Jeppadekk til sölu, 1 umgangur. Ný
Micheline P265/65R17. Verð tilboð.
Uppl. í síma 699 5165.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoppaðu þig í form og
hafðu gaman af því.

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

Vöruvagn með hillu
Caddie lagervagn/áfyllingavagn kr.
19.900. +VSK. Verslunartækni ehf.
Draghálsi 4 S. 535 1300
http://www.verslun.is.

Eldhúsinnrétting
Til sölu notuð, mjög vel með farin 4 ára
gömul Brúnás maghony eldhúsinnrétt-
ing, selst með ofni, háfi, keramikhellu-
borði, vaski og blöndunartækjum. Verð
aðeins 400.000. Uppl. í síma 864 7475.

Hágæða lúxus sturtuklefar og nudd-
baðker á ótrúlegu verði! Á. Óskarsson
ehf. S.566 6600 www.oskarsson.is.

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

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Nýlegur stálísskápur til sölu v/flutn! 3
frystihólf og stór kælir. H.185-B. 60. 60
þús. S. 862 5683.

Bílskúrssala
Notað og nýtt m.a. antík orgel, nudd-
baðker og margt fleirra. Föstudag og
laugardag 14-18. Smárarima 1 Grafar-
vogi.

Dekkjagangur á álfelgum 31x10,5 15”
undan Suzuki jeppa, ekki hálfslitið. V.
60 þús. Einnig pallhús 160cm breitt
180cm lengd. V. 50 þús. Uppl. í s. 896
3130.

Hæðarkíkir+ fótur 15.000kr. Prófílklipp-
ur á 18.000kr. Borðsög 8.000kr. Ný ál-
hurð með gleri 246x100 40.000 kr.
Kerra 125x305 með sturtum 75.000kr
hjólbörur 1.500 kr., barnakerra 5.000
stál eldhússtólar, 6 stk. 6000 kr. S. 892
0302.

Stofusamstæða, skenkur og stólar í stíl
(kirsuber), hjónarúm, barnakoja,
þvottavél, sjónvarp ofl. Einnig Toyota
Avensis árg. ‘00 á 930 þ. Uppl. í síma
869 3398.

Sófasett og sófaborð, ísskápur 170 cm,
eldhúsborð og 4 stólar. Selst ódýrt.
Uppl. í s. 568 1047.

Til sölu 3ja sæta LazyBoy sófi, árs gam-
all, mjög vel með farinn. Verð 60 þús.
Uppl. í síma 557 5918 & 661 6106.

Til sölu sófasett antík 2+1+1, 4 borð-
stofustólar í stíl, amerískur ískápur með
klaka og vatsvél, 2 og 1/2 metralangur
antík skápur, 52” sjónvarp og annað
32”. Uppl. í s. 844 5421.

Golfsett
Get útvegað nokkur golfsett á ótrúlega
góðu verði. T.d. Ping Galloway eða aðr-
ar gerðir. Til að fá frekari upplýsingar
sendið á hartwig@mmedia.is.

Ísskápur 140 á hæð 2ja ára 25.000 kr.
Viðarkojur 150x90 5.000kr. 4 Hátalarar
Dantex 78 tilboð. Sími 868 4345.

Breiður og góður nuddbekkur til sölu.
Verð 15 þús. Uppl. í síma 823 6035.

Ikea koja ný 8.000 kr. Fisher Price
barnakerra 2.500 kr. Ikea járn tölvuborð
1.000 kr. Uppl. í síma 844 0781. Fjar-
stýrt flugvélamódel einnig til sölu. s.
862 2704.

Vegna breytinga er barborð til sölu, sal-
ernisskálar, vaskar og stálborð. Upplýs-
ingar eru í síma 891 8612 & 861 2463.

Leður sófi 2+3 í mjög góðu standi á að-
eins 50 þús. Glerskápur á 15 þús. Far-
tölva með 15” skjá í góðu lagi á 50 þús.
Ísskápur 140x60 cm. á 5 þús. Hafið
samband í síma 695 7138 & 663 4932.

Til sölu sláttuvél 3,75 ha með drifi. Sími
848 2843.

Ágætlega útlítandi eldavél (Teba) og
vifta (Zanussi) fást gefins gegn því að
vera sótt. Sími 867 4882 til kl. 18.

Óska eftir að kaupa notuð frímerki og
frímerkjabækur. S. 567 3843 & 845
6610.

Vantar lítil sjónvörp með skarttengjum,
helst fyrir lítinn pening. Vantar einnig
ódýra eldhússtóla. Sími 663 3935.

Kaupum gamlar vínylplötur, gott verð,
góð tilboð. Uppl. í s. 698 8629.

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

Óska eftir vinnuskúr
C.a 10-15 fm.

Uppl. í síma 822 2661.

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir

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

bremsuhlutir, handbremsubarkar,
vatnsdælur, öxulliðir og hosur

ljóskastarar, tímareimar,
viftureimar, spirnur, spindilkúlur.

Og allir varahlutir fyrir Toyota. 
Eingöngu ný vara.

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

Sími 567 6020.
Bíldshöfði 18

Varahlutir

Hjólbarðar
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Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

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

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

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

Rás 1+2

18-34 ára konur allt landið

Alltaf Traffic
Traffic Keflavík.

Vapona flugna- og geit-
ungavörurnar
í næstu verslun.

Ný vörusending frá Pól-
landi.
Verslunin Stokrotka
Hafnarfirði.

Kjallartilboð Ámunar, Þú
kaupir 3 þrúgur borgar
fyrir 2.
Áman Skeifunni

Byggðasafnið Garðskaga
opið alla daga frá 13 til
17.

Benedikt búálfur, Dídí,
Nylon og Hildur Vala..

Allir velkomnir á
fjölskylduhátíð SPRON 

og Frjálsa við Lágmúla 6 á
morgun frá 14- 16.
SPRON og Frjálsi fjár-
festingabankinn.

Hressið ykkur á leiðinni.
Kaffigóðgæti.
Gistiheimilið- Engimýri.
Öxnadal.

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

Léttar veitingar alla daga
frá 13 til 24
Nýji útsýnis- og veit-
ingastaðurinn Flösin,
GARÐSKAGA.

Viðey. Hefurðu séð Blind
pavilion,  verk Ólafs Ein-
arssona?
Velkomin í Viðey.

Margt forvitnilegt að sjá.
Iðnaðarsafnið Akureyri.

Allir á Árbæjarsafn.

salthúsið.is

Rýmum fyrir nýjum vör-
um.
IKEA

Kúrekafjör, Klukkutími á
baki, línudans, skeifukast
og ljúffengur kvöldverður.
Íshestar.is, sími 555-
7000

Skessubrunnur opið.
Skessubrunnur.is

Yfir 1200 vörutegundir á
útsölu.
IKEA

Mambo.

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

Útsala, útsala.
Gallabuxnabúðin Kringl-
unni.

Velkomin.
Iðnaðarsafnið Krókeyri,
Akureyri

Brjáluð útsala,
Mambo.

Körnmölunarvél. 
Iðnaðarsafnið Akureyri.

Útsalan er í gangi. Opið til
sex.
IKEA

Hádegisverðartilboð, 
Salthúsið Grindavík.

Fjörið er hjá okkur.
Kaffi Akureyri.

Ferðafólk munið.
Iðnaðarsafnið Akureyri.
Þelamörk heit sundlaug.

Frábær hádegistilboð. 
Grillhúsið-Tryggvagötu.

SMÁAUGLÝSINGAR



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

Nýleg tölva til sölu. AMD XP3500, 1024
Mb, 9700 pro með zalman kælingu,
dvd skrifari, silent X PSU, þráðlaust
lyklaborð og mús & 19” skjár. Mjög
hljóðlát tölva. Verð 90 þús. Uppl. í s.
616 9153.

Til sölu 650 og 350 MHz PC tölvur með
17” skjá. Seljast ódýrt. Sími 690 6996.

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

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

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

Til sölu 350 lítr. fallegt sjávarfiskabúr
með skáp, fiskum, liferock og öflugum
hreinsidælum. Óska eftir góðu hlaupa-
bretti. Uppl. í s. 694 4510.

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

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

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

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

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

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

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

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

Málningarþjónustan Fagur-
hús.

Tek að mér alla almenna málningar-
þjónustu, sérhæfi mig í bröttum þök-
um. Þakrennu og sprunguviðgerðir.
Uppl. í s. 849 1580.

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

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

Við bjóðum PVC glugga og hurðir fyrir
bæði iðnaðar og íbuðarhús. Vinsamleg-
ast leitið upplysinga hjá Multi Kerfi ehf,
Verbraut 3, 240 Grindavík, S:426 8010
GSM: 897 8070, 895 2446, Netfang:
info@multikerfi.com, www.multi-
kerfi.com

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

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

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

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

Þak og utanhússmálun
Málum þök og veggi. Gerum föst verð-
tilboð. Uppl. í s. 898 8218 & 894 5663.

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

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

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

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

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

Spennandi tími fram undan? Spákonan
Yrsa í beinu samb. S. 908 2288 - (129
mín.). Símaspá, draumaráðn. Opið 14
til 23.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Hanna 908-6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01. Einkatímar í síma 847-7596

Ósk 902-5151
Loksins. Ósk er komin aftur. Spáir í spil,
ástir, fjármál og heilsu, ræður einnig
drauma. Verið velkomin.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

Bókhaldsforrit fyrir einyrkja, eins sjálf-
virkt og hægt er, skoðið
www.las.is/BOKARINN.htm

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

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

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613.

Gísli Steingrímsson.
Löggiltur

pípulagningarmeistari.

Viðgerðir

Trésmíði

Iðnaður

Alspá 908-6440
Ást,heilsa,

viðskipti, miðlun,
draumar,fyrirbænir,
NLP/sjálfsstyrking,

Símaspá og einkatímar.
Finn týnda muni 908-6440. 

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing fyrir
heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

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

önnur verk.
S. 892 9141 eða 861 9142.

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

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

fleira. Gerum góð tilboð. Síminn
alltaf opin.

Sláttumenn
-Garðaþjónusta.

Þórhallur s. 846 0864
Hjörleifur s. 868 2667

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

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

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

Vel með farið barnarúm með spring-
dýnu til sölu. V. nýtt 25 þús. selst á
14.500. S. 534 2705 & 821 2705.

Til sölu hornsófi frá Línunni 4ra ára. V.
12 þ. Lazyboy v. 10 þ. Sími 552 3404 &
844 6609.

Lazyboy til sölu. Rauður leður Lazyboy
fæst á ótrúlegu verði aðeins 60 þús. Al-
veg eins og nýr. Uppl. í s. 616 7490 milli
kl. 13-17.

Sófasett 80 ára gamalt, grænt. Virkilega
vel með farið. Verðhugmynd mín 65-70
þús. Áhugasamir hafi samband í síma
868 9394 eftir kl. 13.30.

Nýlegur ísskápur í ábyrgð til sölu.
170x60 cm., með frystihólfi. Stáláferð.
V. 60 þús. S. 567 5251.

Til sölu falleg Emmaljunga kerra, notuð
eftir eitt barn, mjög vel með farin. Uppl.
í síma 661 7244 & 565 7244.

Brynningardæla til
notkunnar

í beitarhólfum og beitarsvæðum, hent-
ar hvorutveggja hestum og kúm. Grip-
irnir dæla sjálfir vatninu upp í dallinn,
allt að 7 metrum upp frá vatnsyfirborði.
Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Til sölu 6 mán. Chihuahua strákur. Ætt-
bók frá íshundum fylgir. Uppl. í síma
897 6419.

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

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

Blanda af Border Collie/Schaffer og
skosk íslenskum 4 litlum hvolpastrák-
um til sölu. 5.000 kr. stk. Mjög fallegir.
Uppl. í s. 865 4689.

Rottweiler hvolpur til sölu með ættbók
og búri. Upplýsingar í síma 699 2234.

Til sölu 1 árs gömul Pommeranijum tík.
Hún er ættbókafærð frá Íshundum.
Uppl. í s. 565 2045 & 694 8010.

10 vikna mannelskir kettlingar fást gef-
ins á gott heimili. Uppl. í s. 562 6527 &
690 0138.

Hrikalega sætir Poodle strákar, 8 vikna,
til sölu. Svartir og hvítir. Tilbúnir að eign-
ast nýtt heimili. Sprautaðir, ormahreins-
aðir og örmerktir. Uppl. í síma 861
4910.

Gullfallegir og yndislegir persnerskir
skógarkettlingar til sölu. seljast ódýrt.
Aðeins tveir eftir. S. 691 7306.

Til sölu am. Cocker Spaniel hvolpar
með ættbók frá HRFÍ. S. 868 0019.

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
leyndarmálið.

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

Hestaleigan Fjallhestar Úthlíð Biskups-
tungum. Opin 11 -17 alla daga nema
sunnudaga. Sími 486 8770. Nánar sjá
www.uthlid.is

Ný íbúð á Spáni
Til leigu íbúð á Spáni með sundlaugar-
garði. Staðsett í bænum Alcazares við
Mar Menor, 10 mín. ganga frá strönd.
Uppl. í s. 899 3242 eða vilkr@simnet.is.

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

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

Veiðileyfi Stóru-ármót
Viltu komast í Laxveiði fyrir 5.900 kr,
með húsi. Klukkutíma frá Reykjavík.
Upplýsingar í síma 868 4043 og
www.svfr.is.

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.

Silfurdollarsafn í öskju, vottorð fylgir.
Verðhugmynd 100.000. Uppl. í síma
861 9846.

Ýmislegt

Safnarinn

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Gisting

Ferðaþjónusta

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Heimilistæki

Húsgögn

Snyrting
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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: 
101-07 Amtmannsstígur 

Bókhlöðustígur 
Hallveigarstígur 
Ingólfsstræti 
Skólastræti 

101-13 Laugavegur 
Snorrabraut 

101-14 Hverfisgata 
101-21 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hringbraut 
Ljósvallagata 
Ásvallagata 

101-23 Marargata 
Unnarstígur 
Öldugata 

101-29 Fossagata 
Hörpugata 
Reykjavíkurvegur 
Skerplugata 
Þjórsárgata 
Þorragata 

101-39 Bjarkargata 
Hringbraut 
Suðurgata 
Tjarnargata 

101-44 Bræðraborgarstígur 
Drafnarstígur 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-47 Laugavegur 
101-49 Aðalstræti 

Lækjargata 
Pósthússtræti 
Tryggvagata 

101-54 Spítalastígur 
Týsgata 
Óðinsgata 

104-14 Drekavogur 
Hlunnavogur 
Njörvasund 
Sigluvogur 

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

Miklabraut 
105-40 Hamrahlíð 

Stigahlíð 
105-43 Engjateigur 

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

Reynimelur 
Víðimelur

107-08 Tómasarhagi 
107-10 Dunhagi 

Fálkagata 

Smyrilsvegur 
Þrastargata 

107-26 Grandavegur 
109-28 Brekkusel 

Dalsel 
110-03 Hraunbær 
110-17 Urriðakvísl 

Álakvísl 
110-18 Birtingakvísl 

Bleikjukvísl 
Bröndukvísl 
Stangarhylur 

112-06 Hverafold 
112-36 Bakkastaðir 
112-58 Hverafold 
113-89 Gvendargeisli 
113-09 Grænlandsleið 

Jónsgeisli 
170-02 Lambastaðabraut 

Nesvegur 
Tjarnarból 
Tjarnarstígur 

170-09 Lindarbraut 
Vallarbraut 

200-17 Hjallabrekka 
Nýbýlavegur 

200-48 Kársnesbraut 
Litlavör 

200-58 Auðbrekka 
210-01 Haukanes 

Þrastanes 
210-04 Kríunes 

Súlunes 
Þernunes 

210-12 Iðnbúð 
Smiðsbúð 
Ásbúð 

210-30 Hlíðarbyggð 
Lyngmóar 

210-31 Brekkubyggð 
221-18 Blómvellir 

Burknavellir 
230-12 Baugholt 

Efstaleiti 
Krossholt 
Þverholt 

270-19 Brekkuland 
Hagaland 
Helgaland 
Hjarðarland 
Álafossvegur 

600-22 Aðalstræti 
Duggufjara 
Lækjargata 

800-14 Engjavegur 
Hjarðarholt 
Réttarholt 
Stekkholt 
Vallholt 

810-05 Breiðamörk 
Heiðmörk 
Hveramörk

Enginn viðbjóður
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Til Sölu kajak af tegundinni Seayak með
öllum búnaði, svuntu, vesti, prion ár, og
þurrgalla. Allt úr Sportbúð Títan. Pakk-
inn selst á 90.000, kostar úr búð
180.000. Uppl. í síma 861 1747 eða
565 3824.

Torrevieja-Spánn.
Indælt lítið raðhús fyrir 6 til leigu, á góð-
um stað í bænum. Gott verð. S. 908
6440. www.cozyhouse-torrevieja.com

Holiday Rental/City centre Reykjavík
101 Great apartment, 55m≤ 3.3 m high
ceilings. Fully fitted. Rents min. one
week. 600 euros. Details http://reykja-
vik-rent.mysite.wanadoo-mem-
bers.co.uk or Berta 0033685965580
email:husaleiga@hotmail.com

Lítil einstaklingsíbúð til leigu á svæði
170, hentar eingöngu einstaklingi. Allt
sér. Laus. S. 864 8822.

Til leugu 3ja herbergja íbúð á svæði
107, skammtímaleiga (3 mánuðir). Verð
85 þús. á mán. (2 mán fyrirfram). S.
552 7203.

Ný 4ra herb. íbúð í pnr 203 m/ sérinn-
gangi til leigu. Uppl. e. kl. 17 í síma 845
9970.

Frakkland
Íbúð til leigu í ágúst í miðborg Parísar.
Full innréttuð á frábærum stað. Upplýs-
ingar í síma 0033 61523 4206 Kjartan
Már.

Til leigu 36 fm Stúdíóíbúð/vinnustofa í
hv. 104, lausar núna. 47 þús. m/ hita.
Uppl. á friddora@gmail.com & í s. 693
5775.

ca 50fm íbúð í í Hafnarfirði til leigu. Ein-
göngu fullorðinn einstaklingur kemur til
greina. Laus. Verð 45 þús. Uppl. í síma
555 4382.

Til leigu 2ja herbergja íbúð í Krumma-
hólum 63fm. á kr. 70 þ. Allt innif. S. 822
8216.

Íbúð til leigu í tvær vikur frá 20. ágúst,
með innbúi. Er á sv. 104 .Tvö sv.her-
bergi, stofa og eldh., og bað. Leiga
50.000kr. S. 822 9562.

Par með 1 barn óskar eftir 3ja til 4ra
herb. íbúð eða einbýli í Smárahverfi í
Kópavogi frá og með 1. ágúst. Uppl. í s.
893 6414.

Óskum eftir að leigja 2ja - 3ja herbergja
íbúð í Reykjavík frá 15. júlí - 1. ágúst.
Hafðu samband við fura@no9product-
ions.com eða í síma 694 2702.

Tvær stelpur á leið í háskóla óska eftir
íbúð frá og með 1. sept. Skilvísi, reglu-
semi og mjög góðri umgengni heitið. S.
663 0669 og 866 1305.

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

Reglusöm 4ra manna fjölskylda, óskar
eftir 4ra herbergja eða stærri íbúð/rað-
húsi/einbýlishúsi á leigu til langs tíma á
höfuðborgarsvæðinu frá 1. sept. Með-
mæli fylgja ef þess er óskað. GSM Sig-
urður 895 7079 & Eva 694 9408.

Ungt par óskar eftir 2ja-3ja herb. íbúð
miðsvæðis í Rvk. Reyklaus og reglusöm.
Sigurþóra s. 897 7816.

Par óskar eftir ódýrri studíó eða 2ja
herb. íbúð til leigu. Helst í nágrenni Há-
skólans. Reyklaus og reglusöm. Símar
848 4320 & 867 5464.

Reglusamt par með barn óskar eftir
íbúð á höfuðborgarsvæðinu frá 15.
ágúst. Upplýsingar í s. 557 4402 & 861
4202 og email: hjorvarh@hotmail.com

20-50 fm húsn. óskast undir stúdíó og
æfingar. Reglusemi heitið. Sif S. 894
1030.

3ja til 4ra herbergja íbúð óskast mið-
svæðis í Reykjavík. Reglusemi og skilvís-
um greiðslum lofað. Uppl. í s. 692
6606.

Fyrirtæki í ferðaþjónustu óskar eftir 3ja-
4ra herb. íbúð í póstn. 101/105/107,
júlí-ágúst fyrir erl. ferðamenn. S. 588
0000.

Óska eftir 3ja herb. íbúð í barna hverfi
Hafnarfirði. Er með góð meðmæli. Skil-
vísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 698
4969, Linda.

Tvær nýstandsettar íbúðir á besta stað á
Akranesi til sölu. Einnig til sölu verslun-
arhúsnæði á Akranesi. Uppl. í síma 660
7750.

Mánagata Rvk. Glæsileg 2ja herb. íbúð.
Nýlegt parket, laus strax. Áhv, 10,6 millj.
langtímalán. Verð 12,9 millj. Uppl. í s.
846 2792.

Rafgirðingaefni.
Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennu-
gjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarraf-
hlöður, leiðarar, einangrar, randbeitar-
girðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar..Vélaborg Krók-
hálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi
2, 603 Ak, 464 8600.

Við bjóðum einbýlishús og sumarbú-
staði af gerðinni Scanwo, sem eru
bjálkahús. Kyndingarkostnaður í þess-
um bjálkahúsum er mun minni, eða
sem nemur allt að 30%. Vinsamlegast
leitið upplysinga hjá Multi Kerfi ehf, Ver-
braut 3, 240 Grindavík, S:426 8010
GSM: 897 8070, 895 2446, Netfang:
info@multikerfi.com, www.multi-
kerfi.com

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

Miðborgir í landi Miðengis Grímsnesi til
móts við Kerið. Til sölu sumarbústaður
75,9 fm með steyptum sökkli og plötu,
100 fm sólpalli. Tilbúið að utan og fok-
helt að innan. Eignarland: fallegt og
kjarri vaxið og fallegt útsýni. Tilbúinn til
afhendingar. Verð 10,8 m. S. 663 4836.

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

Óskum eftir að taka á leigu ca 100-300
fm iðnaðarhúsnæði. Hurðarhæð 4
metrar og góð aðkoma. Á svæði 110,
112 og 270. Uppl í 696 6016.

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

Óskum eftir geymsluhúsn. undir hluta
af búslóð. Uppl. í s. 534 2705 & 821
2705.

30 fm. bílskúr, með geymslulofti, til
leigu. Er með rafmagn og hita. Laus
strax. Hentar vel til geymslu fyrir iðnað-
armenn eða búslóð. Uppl. í s. 891
6062.

Bílskúrar til leigu í Hafna-
firði

Leiga 25 þús. á mán. Rafmagn, heitt og
kalt vatn. Uppl. í síma 699 5552.

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

Domino’s Pizza óskar eftir starfsfólki í
hlutastarf og í fullt starf. Umsækjendur
þurfa að vera 17 ára eða eldri. Frábær
starfsandi og skemmtilegur vinnustað-
ur fyrir hressa og duglega einstaklinga!

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

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

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

Bónusvídeo Hafnarfirði. Óskum eftir já-
kvæðu og heiðarlegu starfsfólki, 18 ára
eða eldra. Kvöld og helgarvinna. Um-
sóknareyðubl. á staðnum Lækjargötu 2
Hfj.

Hefur þú áhuga á að vinna með skóla í
vetur? Getum bætt við okkur skólafólki
í helgar og kvöldvinnu, yngri en 19 ára
koma ekki til greina. Umsóknareyðblöð
á staðnum. Sólbaðssofan Smart, Grens-
ásvegi 7.

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

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

Vantar vélastjóra og vélavörð á ísrækju-
bát, 1000 hö. Uppl. í síma 897 5090.

Óska eftir röskum, duglegum og já-
kvæðum starfsmanni í pökkun og lager.
Framtíðarstarf. Umsóknir sendist á
Fréttablaðið merkt “PK” fyrir 14. júlí.

Blikksmíði ehf
Óskum eftir að ráða blikksmiði

eða menn vana blikksmíðavinnu.
Upplýsingar gefur Jón

í s. 565 4111 & 893 4640.

Ruby Tuesday
óskar eftir hressu og duglegu

fólki fæddu 1987 eða fyrr í vinnu
á veitingastað okkar í Skipholti.

Um er að ræða vinnu í hlutastörf
í sal og eldhúsi.

Allar nánari uppl. gefur
Haukur í 552 2211 í Skipholti.

Óskum eftir starfsfólki
á kvöldvaktir !!

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

fara að stað. Fast tímakaup og mikil
vinna í boði. Almenn tölvukunnátta

æskileg. Hafðu samband í síma
575 1500 og leggðu inn umsókn.

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

Atvinna í boði

Gisting

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði til sölu

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Allt um atvinnu
á sunnudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Stálsmiður óskast
Vantar stálsmið sem fyrst á vandað
verkstæði í Hafnarfirði. Uppl. í síma 848
0843.

Þjónustuver Domino’s Pizza óskar eftir
starfsfólki, 18 ára og eldra, í hlutastarf. (
www.dominos.is).

Óska eftir starfskrafti til að sjá um þrifn-
að í sameign á litlu sambýli. Uppl. í s.
699 3534.

Húsgagnasmíði - nemi. Viljum ráða
nema eða starfsmann á Húsgagna-
smíðaverkstæði Ingvars Þorsteinssonar
í Kópavogi. Nánari upplýsingar veitir
Ingvar í síma 897 7199.

Hverfisbarinn
Óskum eftir að ráða manneskjur í sal,
einungis helgarvinna. Áhugasamir hafi
samband við jon@hverfisbarinn.is
og/eða rosant@hverfisbarinn.is.

Umboðsaðili óskast

Franskur undirfataframleiðandi er að
leita eftir sjálfstæðum atvinnurekend-
um með reynslu til að taka að sér að
dreifa þessum vörum á Íslandi. Skrifleg
umsókn sendist á
ffc.international@wanadoo.fr.

Sundanesti óskar eftir starfsfólki í fullt
starf og hlutastarf. Framtíðarvinna, 18
ára og eldri. Uppl. í s. 533 1113, 895
1310 & 822 0568.

Smiðir eða múrarar óskast í fast starf
við uppsetningu á granítborðplötum.
Mikil vinna og góð laun fyrir rétta
menn. Upplýsingar í síma 692 7878.

Hótel óskar eftir þernu í fullt starf í sum-
ar. Einnig vantar bókara. S 588 0000.

Óskum eftir að ráða verkamenn til
starfa. Uppl. í s. 893 3915.

Duglegur starfskraftur óskast í þrif
(hlutastarf). Kvöldvaktir og morgun-
vaktir og önnur hver helgi. Uppl. í s. 846
2117.

Stýrimann og
háseta vantar

Stýrimann og háseta vantar á línubát.
Uppl. í síma 863 9357, 862 2591 & 854
0257.

Ég er 17 ára karlmaður, samviskusamur
og duglegur. Óska eftir vinnu sem fyrst.
Flest kemur til greina. Uppl. í síma 565
5719 & 860 5719.

32ja ára strákur óskar eftir vinnu (til
28.07) frá 00-24. S. 659 4866.

Auka Buisness
Lítið veffyrirtæki til sölu, auðveld vinna,
góð afkoma. Uppl. í s. 660 7750.

Grá, ómerkt læða tapaðist frá Rauðarár-
stíg 5, 2. júlí. Finnandi vinsamlegast hafi
samband í síma 663 4804 & 585 9425.

Tapað - Fundið

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast
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Auglýsing um skipulag í Kópavogi.
Kópavogstún. 

A.
Breytt aðalskipulag. 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012 auglýsist hér með skv. 18. gr. 
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. Breytingin nær til svæðis sem afmarkast af Urðar-
braut í vestur, Kópavogsbraut í norður, Hafnarfjarðarvegi í austur og Kópavogi til suðurs. Í breyting-
unni felst að svæði fyrir þjónustustofnanir verður íbúðarsvæði og opin svæði. Mörk bæjarverndar á
svæðinu norðan gamla Kópavogsbæjarins breytist á þann hátt að opið svæði með bæjarvernd, um
3.500 m2 að flatarmáli, víkur fyrir blandaðri landnotkun (þjónustu og opnu svæði til sérstakra
nota). Aðkoma verður frá Urðarbraut og Kópavogsbraut. Gert er ráð fyrir nýju hringtorgi á Kópa-
vogsbraut norðan Sunnuhlíðar og breytingu á vegtengingu að hringtorgi á Digranesvegi í miðbæ
Kópavogs með akreinum bæði til suðurs og norðurs. Gert er ráð fyrir nýjum aðalgöngustígum um
miðbik svæðisins. Þéttleiki byggðarinnar er áætlaður 23-27 íbúðir á ha og fjöldi íbúa liðlega 1.000.
Breytingin er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:10.000 ásamt greinargerð dags. í apríl 2005. Einnig er
gerð grein fyrir breytingunni í: Kópavogstún – Íbúðarsvæði. Greinargerð með breytingu á Aðal-
skipulagi Kópavogs 2000-2012. Verkfræðistofan Hönnun, apríl 2005. Nánar vísast til kynningar-
gagna.

B.
Breyting á svæðisskipulagi.

Í tillögu að breyttu aðalskipulagi Kópavogstúns felst jafnframt að gera þarf óverulega breytingu á
staðfestu Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-2024. Í breytingunni felst að fjölga þarf fyrir-
huguðum íbúðum í byggingarsvæðinu Kópavogur vestur úr 900 í 1.300 íbúðir sbr. töflu á bls. 47 í
greinargerð svæðisskipulagsins. Í samræmi við 14. gr. skipulags- og byggingarlaga hefur umrædd
breyting verið kynnt þeim sveitarstjórnum sem stóðu að gerð svæðisskipulagsins. Tillagan verður
sent Skipulagsstofnun sem gerir tillögu til umhverfisráðherra um lokaafgreiðslu. Nánar vísast til
kynningargagna.

C. 
Tillaga að deiliskipulagi.

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga, auglýsist tillaga að deiliskipulagi Kópavogstúns.
Breytingin nær til svæðis sem afmarkast af Urðarbraut í vestur, Kópavogsbraut og gatnamótum
Digranesvegar/Borgarholtsbrautar í norður, Hafnarfjarðarvegi í austur og Kópavogi til suðurs.

Í tillögunni er gert ráð fyrir að Kópavogsbærinn gamli, Hressingarhælið og leikskólinn Urðarholt
auk bygginga Sunnuhlíðar komi til með að standa áfram. En miðað er við að byggingar nr. 1d, 9,
11,17 og 19 við Kópavogsbraut auk bygginga í eigu ríkisins miðsvæðis á skipulagssvæðinu (Kópa-
vogshælið) verði fjarlægðar. Þess í stað muni ný byggð rísa,- einbýlishús, parhús og fjölbýlishús fyr-
ir alls 325 íbúðir auk 57 þjónustuíbúða. Næst Urðarbraut er í tillögunni gert ráð fyrir 1-2 hæða ein-
býlishúsum og parhúsum. En næst gatnamótum Urðarbrautar og Kópavogsbrautar er miðað við
fjórbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara. Meðfram Kópavogsbraut verða fjölbýlishús á 4 til 5
hæðum auk kjallara og fjölbýlishúsin miðsvæðis verða 5 og 6 hæðir auk kjallara. Aðkoma verður
frá Urðarbraut og Kópavogsbraut. Gert er ráð fyrir nýju hringtorgi á Kópavogsbraut norðan Sunnu-
hlíðar og breytingu á vegtengingu að hringtorgi á Digranesvegi/Borgarholtsbraut í miðbæ Kópa-
vogs með akreinum bæði til suðurs og norðurs. Gert er ráð fyrir nýjum aðalgöngustígum um mið-
bik svæðisins.
Nýbyggingarsvæðið er um 14 ha að flatarmáli (svæðið undir bæjarvernd undanskilið) og þéttleiki
byggðarinnar því áætlaður 23 íbúðir á ha (27 íbúðir á ha ef þjónustuíbúðirnar eru meðtaldar).
Áætlaður íbúafjöldi á svæðinu miðað við 3 íbúa í íbúð og 1,5 íbúa í þjónustuíbúð er um 1060 íbú-
ar. Áætlað nýtingarhlutfall lóða verður á bilinu 0.3-0.6. Stór hluti bílastæða verður í bílageymslum
neðanjarðar.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum og skipulags-
skilmálum dags. 29. apríl 2005. Nánar vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:00 til 16:00
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:00 til 14:00 frá 13. júlí til 10. ágúst 2005. At-
hugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15:00 mið-
vikudaginn 24. ágúst 2005.. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast sam-
þykkir tillögunni.

Skipulagsstjóri Kópavogs. 

TILKYNNING

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Falleg þriggja herbergja 99,3 fm íbúð á annari hæð með frábæru útsýni
yfir Grafarvoginn auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Íbúðin skiptist í and -
dyri, hol, eldhús, þvottahús, borðstofu, stofu, 2 herbergi og baðherbergi.
Gólfefni eru parket og flísar. Fallegt útsýni og stutt í skóla, leikskóla og
aðra þjónustu.  Verð 23.7m.

Logafold 22 

Allar nánari upplýsingar gefur Ólafur Haukur í síma 693-4868
verið   velkominn

Opið hús Laugardaginn 9 júlí  kl 14:00 til 15:00

Framtíðarstarf 
og sumarafleysingar

AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum á lyftara
og í lagerstörf. Um er að ræða framtíðar-

störf og einnig í sumarafleysingar. 

Við bjóðum upp á góða tekjumöguleika, góða vinnu-

aðstöðu og mötuneyti er á staðnum. Leitað er að

kraftmiklum og áreiðanlegum einstaklingum sem eru

eldri en 18 ára og vilja framtíðarstarf hjá traustu og

framsæknu fyrirtæki.Umsóknareyðublöð má fá í 

móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7, 104 Reykjavík

einnig er hægt að sækja um á  www.adfong.is 

upplýsingar gefur Trausti í síma 693-5602.

TIL SÖLUATVINNA

550 5600

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:



Tími skemmtiferðaskipa er í algleymingi./Ljósmynd: GVA

SJÓNARHORN

Toscana
„Þegar stórt er spurt er fátt um svör,“ segir Pálmi Sigurhjartarson, tónlistarmað-
ur og liðsstjóri í þættinum Það var lagið á Stöð 2, er hann er spurður um sinn
draumastað.
„Má það vera staður sem ég hef komið á?“ spyr Pálmi og þegar blaðakona
jánkar því er hann ekki í miklum vafa. „Þá er það Toscana-héraðið í Ítalíu. Það
er búið að vera minn draumastaður síðan ég fór þangað fyrst fyrir nokkrum
árum.“
Og ástæðan er einföld. „Þar er fallegt, góður matur og gott að vera.“

Pálmi Sigurhjartarson

DRAUMASTAÐURINN
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Vissir þú ...

… að mýs eru algengasta spendýr-
ið í Bandaríkjunum?

… að rotta getur lifað lengur án
vatns en kameldýr?

… að þegar leðurblökur fljúga út
úr helli beygja þær alltaf til vinstri?
Þær fara aldrei til hægri eða beint
áfram.

… að tungan er sterkasti vöðvi
mannslíkamans?

… að stærsta brúðarterta sem um
getur vó heil 6.818 kg? Hún var
bökuð fyrir brúðkaupssýningu í
Nýja Englandi árið 2004.

… að þeir sem eru rétthentir lifa
að meðaltali níu árum lengur en
þeir sem eru örvhentir?

… að allir hvítabirnir eru „örvhent-
ir“?

… að Kína og Rússland eiga hvort
um sig landamæri að 14 löndum?

… að stærsta fuglshreiður sem
fundist hefur var búið til af skalla-
erni? Hreiðrið var tæpir þrír metrar
í þvermál og sex metrar á dýpt.

… að sebrahestar eru hvítir með
svartar rendur en ekki svartir með
hvítar rendur?

… að kakkalakkar eru hraðskreið-
asta sexfætta skordýrið? Þeir kom-
ast einn metra á sekúndu.

… að 24 karata gull er ekki hreint
gull? Það inniheldur dálítinn kopar.
Gull sem er alveg hreint er svo
mjúkt að má móta það til með því
að velta því milli fingra sér eins og
leir.

… að Tékkar drekka allra þjóða
mest af bjór? Hver Tékki drekkur
að meðaltali 160 lítra af bjór á ári.

… að lífslíkur við fæðingu eru
minnstar í Botsvana í Afríku? Með-
al lífslíkur þar eru aðeins 37 ár.

… að lífslíkur við fæðingu er mest-
ar í Japan? Þar eru meðal lífslíkur
81 ár.

… að orðið Kanada kemur úr
indíánamáli og þýðir „stórt þorp“?

… að gíraffar fæða afkvæmi sín yf-
irleitt standandi? Fallið er sex
metrar.

ERT ÞÚ AÐ DRUKKNA

Í DRASLI?
Hvernig væri þá að taka á því og leyfa okkur að hjálpa þér? 

Eftir frábærar móttökur förum við aftur af stað með Allt í drasli
og leitum nú að hentugum heimilum á landsbyggðinni. 

Upplýsingar í síma 8222549 / 
alltidrasli@sagafilm.is

ÚTSALAN
í fullum gangi

30–50% afsláttur
vorum að bæta við vörum á útsöluna

Smáralind • sími 517 5330 • www.adams.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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„Þetta breytir gríðarlega miklu,
bæði fyrir nemendur Framhalds-
skólans á Laugum og sérstaklega
íþróttabrautina þar. Auk þess sem
þetta er bylting í búsetugæðum
íbúa á svæðinu,“ segir Jóhann
Guðni Reynisson, sveitarstjóri
Þingeyjarsveitar, en í gær voru ný
sundlaugarmannvirki við Fram-
haldsskólann á Laugum í Þingeyj-
arsveit opnuð formlega. 

Jóhann segir sundlaugina einnig
lyftistöng fyrir ferðamannaþjón-
ustuna sem sé mjög vaxandi á

svæðinu. Hann er viss um að
straumur ferðamanna muni aukast
með tilkomu sundlaugarinnar sem
er í nálægð við góð tjaldsvæði.

Bygging laugarinnar hófst fyrir
ári og er laugin 25 metra keppnis-
laug ásamt heitum pottum. Hún
leysir af hólmi elstu innisundlaug
landsins sem var byggð árið 1925 á
sama tíma og skólahald hófst á
Laugum, en Laugaskóli fagnar
áttatíu ára afmæli sínu í haust.
„Hún er barn síns tíma,“ segir Jó-
hann en skólasund var kennt í laug-

inni fram á þennan dag. Ekki er
ljóst hvað verður um gömlu laug-
ina.

Um eitt hundrað nemendur
stunda nám við Framhaldsskólann
á Laugum og búa flestir þeirra á
heimavist. Jóhann segir skólann
einn þann síðasta sinnar tegundar.

Á næsta ári verður unglinga-
landsmót UMFÍ haldið að Laugum.
Jóhann segir undirbúning standa
yfir og ljóst að sundlaugin muni
nýtast vel þegar hundruð unglinga
streyma á svæðið að ári. ■

SIRKUS Loftfimleikafólk fjölleikahópsins
Cirque du Soleil sýnir listir sýnar á sérstakri
sýningu fyrir fatlaða í Beirút í Líbanon. 

Ný sundlaug að Laugum í Þingeyjarsveit

SPAÐINN Á LOFT Valgerður Gunnars-
dóttir skólameistari FL, Unnsteinn Ingason
formaður byggingarnefndar, Kristján Snæ-
björnsson aðalverktaki og Ásvaldur Þor-
móðsson oddviti henda á loft stungu-
spaðann sem notaður var við fyrstu skóflu-
stunguna.

LAUG Á LAUGUM Ungviðið var ekki lengi að stinga sér til sunds í nýju útilauginni sem leysir af hólmi elstu innilaug landsins.

Fyrsta útskrift
Hra›brautar
Fyrsta brautskráning Menntaskól-
ans Hraðbrautar fer fram í dag í
Bústaðakirkju. 42 nýstúdentar út-
skrifast þá frá skólanum sem tók til
starfa árið 2003 en skólinn er ætlað-
ur námsfólki sem vill klára fram-
haldsskólann á tveimur árum.

„Þetta eru feykilega stór tíma-
mót,“ segir Ólafur Haukur Johnson
skólastjóri sem segir skólastarfið
hafa gengið sérlega vel. Áhugi á
skólanum fari vaxandi og hófu 115
skólagöngu í fyrra og allt stefnir í
að 140 nemendur byrji í haust. „Við
stefnum að því að skólinn fari í 200
nemendur en verði alltaf lítill skóli,
persónulegur og notalegur,“ segir
Ólafur sem telur allar áætlanir hafa
gengið upp.

Þó skólinn sé aðeins tveggja ára
er hugmyndin að honum gömul. Jó-
hann man eftir því að hafa sent frá
sér minnisblað árið 1994 en erfitt
var að fá heimild til að fara af stað
með skólans þar sem þurfti að fá
viðurkenningu frá menntamála-
ráðuneyti. „Menn höfðu miklar efa-
semdir um að þetta gengi. Lengi vel
gekk maður undir manns hönd til að
tala mig ofan af þessu,“ segir Jó-
hann sem byggir skólastarfið á
svipuðum hugmyndum og sumar-
skóla sem hann kenndi við í tíu ár. 

Jóhann telur sig hafa sannað
gildi skólans og þakkar frábæru
starfsfólki árangurinn. Þá þakkar
hann einnig foreldrum sem sýndu
þá dirfsku að senda börn sín í skóla
sem byggði á hugmynd sem ekki
var búið að reyna í heilsteyptu
skólastarfi. Um fyrstu nemendur
sína segir hann: „Þetta voru ofur-
hugar sem voru tilbúnir að reyna
eitthvað nýtt.“ ■

ÓLAFUR HAUKUR JOHNSON Skóla-
stjóri Menntaskólans Hraðbrautar er
ánægður á þessum tímamótum.

FÆDDUST fiENNAN DAG

1932 Donald Rumsfeld varnarmálaráð-
herra Bandaríkjanna.

1947 O. J. Simpson leikari.

1956 Tom Hanks leikari.
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Magnús Kjartan Gíslason er ein ötulasta grúppía
breska rokkbandsins Oasis, búinn a› elta flá um Bret-
landseyjar á alls sex tónleikum. Alltaf jafn hrifinn og
fær ekki nóg. Magnús er einnig verk- og e›lisfræ›ing-
ur úr Reykjavík. Spila›i fótbolta me› Fram og Fjölni
á bernskuárunum, en sparkar nú bolta me› hópi at-
hafnamanna í Glasgow á milli fless sem hann vinnur
hör›um höndum a› doktorsverkefni í heilbrig›is-
verkfræ›i vi› Strathclyde-háskólann, en verkefni›
fékk í vikunni fyrstu ver›laun International Society
of Biomechanics. fiórdís Lilja Gunnarsdóttir óska›i
Magnúsi til hamingju.

Mér er sagt að ég sé kom-
inn með eilítið þykkan og
skoskan hreim, en vissu-

lega átti ég í mesta basli með að
skilja Skotana til að byrja með.
Fallega töluð skoska er glæsilegt
tungumál, en sumir eru svo fer-
legir að tala að meira að segja inn-
fæddir Skotar skilja hvorki upp
né niður,“ segir Magnús hlæjandi
og ánægður meðal Skota.

„Skotar eru vingjarnlegir upp
til hópa, að vissu leyti líkir okkur
Íslendingum. Þeim finnst gaman
að skemmta sér og eru léttir í
lund. Ég kann sömuleiðis vel við
Glasgow. Þetta er stórborg að
vissu leyti, þó ekki í landfræðileg-
um skilningi, með milljón íbúa.
Hér ríkir stórborgarbragur og
mikið að gerast í menningar- og
íþróttalífi.“

Þyrstur í stærðfræðileg vandamál
Magnús er hálfnaður með doktors-
nám sitt við Strathclyde, þar sem
hann er á þriggja ára rannsóknar-
samningi, en áður hafði hann lokið
meistaragráðu við sama skóla í
heilbrigðisverkfræði.

„Eftir stúdentspróf við
Menntaskólann í Reykjavík fór ég
í vélaverkfræði við Háskóla Ís-
lands og bætti við mig B.Sc. í eðl-
isfræði. Lokaverkefnið var unnið
í samstarfi við Einar Stefánsson,
prófessor í augnlækningum, og
vakti áhuga minn á heilbrigðis-
verkfræði, sem einnig er kölluð
læknisverkfræði. Þá fékk ég
áhuga á að beita þeirri þekkingu
sem ég hafði aflað mér í vélaverk-
fræðinni á eitthvað annað en að
reikna út burðarþol í húsum,“ seg-
ir Magnús, sem skráður er sem
starfsmaður við skólann þótt hann
sé í raun námsmaður.

„Ég er aðstoðarrannsóknar-
maður og þigg laun sem slíkur,
auk þess sem skólagjöldin falla
niður og munar um minna því þau
eru ansi há vegna þess að Íslend-
ingar eru ekki í Evrópusamband-
inu; alls fjórum sinnum hærri en
ella. Ég hélt að Ísland hefði gert
sérsamning um skólagjöld í evr-

ópskum háskólum, en svo reynd-
ist ekki vera,“ segir Magnús, sem
snemma hafði góðan skilning á
raungreinum.

„Afi minn, Magnús Magnússon,
var prófessor í eðlisfræði við Há-
skóla Íslands og hafði mikil áhrif á
mig. Ég gat alltaf leitað til hans ef
ég lenti í vandræðum með stærð-
fræðina, en gekk oftast vel í þess-
um fögum og lá því beinast við að
velja þessa leið. Ég sé alls ekki eft-
ir neinu, þetta er eins og hvert ann-
að nám; tekur stundum á taugarn-
ar þegar lítið gengur og allt virðist
í klessu, en er gefandi þegar vel
gengur. Ég hef þessa þörf til að
komast til botns í tækni- og stærð-
fræðilegum vandamálum.“

Engir tveir úlnliðir eins
Þeir Íslendingar sem valið hafa
sér heilbrigðisverkfræði til dokt-
orsnáms eru teljandi á fingrum
annarrar handar, enda greinin
ung að árum og ennþá í mótun.

„Það eru mörg óleyst vandamál
á þessu sviði og mikil þörf fyrir
fleira fólk úr raungreinum inn í
greinina til að leysa læknisfræði-
leg vandamál. Heilbrigðisverk-
fræðinga bíða brýn verkefni, þetta
er óplægður akur og margt má
gera sem bætir líf og líðan fólks.
Heima hefur heilbrigðisverkfræð-
in verið að hasla sér völl, enda Ís-
lendingar færir vísindamenn og
uppfinningasamir, en nærtækasta
dæmið um fyrirtæki á þessu sviði
er Össur,“ segir Magnús, sem
sjálfur vinnur að uppfinningu í
læknisfræði í samstarfi við leið-
beinendur sína dr. Nicky Fowler
og dr. David Nash, fyrirlesara við
Strathclyde-háskólann.

„Hugmyndin er upphaflega dr.
Fowlers, og ég vinn aðeins að litl-
um hluta þessarar stóru heildar-
myndar, sem er gagnvirkt tölvu-
líkan af mannshöndinni. Minn
þáttur snýst um að greina krafta
og spennur í úlnliðsbeinum, en
líkan þetta gæti gagnast skurð-
læknum síðar meir þegar meta
þarf hvernig á að meðhöndla ein-
staka sjúkling. Engar tvær hend-

ur eru eins og greinilegur munur
á því hvernig úlnliður er upp-
byggður hjá fólki og í hvernig
stöðu beinin liggja, sem allt hefur
áhrif á hvernig höndin starfar. Því
búum við til nokkrar breytistærð-
ir í stað eins módels og fáum ólíka
einstaklinga til að skoða muninn,
en þannig verður hægt að púsla
saman ólíkum liðum úlniðs og fá
út mismunandi útkomu, sem skil-
ar sér í mun betra tæki sem
skurðlæknar geta notað fyrir að-
gerðir,“ segir Magnús, sem býst
síður við Nóbelsverðlaunum í
læknisfræði fyrir sinn þátt í upp-

finningunni.
„Nei, ætli það. En þetta gæti

gert lífið bærilegra fyrir marga
gigtarsjúklinga þar sem liðagigt
herjar einkum á hendur og úlnliði.
Ýmsir möguleikar hafa verið
reyndir við uppskurð slíkra
meina, en ekki gefið nógu góða
raun. Þetta líkan gæti aukið ár-
angur þess háttar skurðaðgerða
til muna í framtíðinni.“

Nóbelinn bíður
En þótt Nóbelsverðlaunin bíði um
sinn hefur verkefnið nú þegar
fengið fyrstu verðlaun ISB, sem

er samfélag allra fagaðila á sviði
heilbrigðisverkfræði. Í byrjun
ágúst verður haldin alþjóðleg
ráðstefna í Cleveland í Ohio þar
sem Magnús tekur við verðlaun-
unum.

„Það kom dálítið á óvart að
okkar verkefni skyldi vinna, og
því mun ánægjulegra. Rannsókn-
artímaritið Clinical Biomechanics
gefur verðlaunin og við verð-
launaafhendinguna mun ég halda
fyrirlestur um líkanið. Alls voru
fimm verkefni tilnefnd til verð-
launanna, en sigurvegarinn er það
verkefni sem talið er hafa mest

klínískt notagildi þegar til lengri
tíma er litið,“ segir Magnús glað-
ur í bragði, en verðlaunin eru
1.200 Bandaríkjadalir og birting í
hinu virta Clinical Biomechanics.

„Í mínum huga snúast verð-
launin aðallega um heiðurinn. Nú
verður auðveldara fyrir okkur að
sækja um styrki til áframhald-
andi rannsókna á verkefninu, auk
þess sem fólk í þessu fagi þarf að
skila af sér ákveðnum fjölda vís-
indagreina og þá er litið til slíkra
verðlauna þegar metin er hæfni
rannsóknarfólks. Þetta gerir því
líf okkar aðeins auðveldara,“ seg-

ir Magnús brosmildur og bætir
við að smíði líkansins muni taka
alls um sjö ár áður en hægt verði
að nota það í læknisfræðilegum
tilgangi.

„Hvort ég verð með alla leið er
óvíst enn. Þetta er spennandi
verkefni, en ég er ekki öðruvísi en
aðrir Íslendingar þegar kemur að
því að ákveða mig á síðustu
stundu. Mér finnst líklegast að ég
komi heim að námi loknu og þætti
þá gaman að taka þátt í uppbygg-
ingu heilbrigðistæknifyrirtækja,
sem er ört vaxandi.“

Heilbrigð sál í hraustum líkama
Magnús þjáist ekki af heimþrá,
enda duglegur að heimsækja fóst-
urjörðina. Hann er 28 ára gamall
og hefur verið í skóla frá sex ára
aldri, í alls 22 ár.

„Ætli ég sé ekki kominn með
allt of miklar og flóknar prófgráð-
ur og sennilega orðinn ónothæfur
í alvöru vinnu,“ segir hann stríðn-
islega og viðurkennir að vera
stundum þreyttur á langri skóla-
göngunni.

„Ég gæli nú við þá hugmynd
að ég sé búinn með námsferilinn
að þessu loknu. Það er mikil
vinna að stefna að doktorsprófi,
en munurinn á doktorsnámi og
öðru námi er rúmur tími, alls
þrjú ár til að ljúka því, þótt ekki
veiti af tímanum heldur. Ég er
svo sem enginn voðalegur hug-
sjónamaður, en finnst gott að láta
gott af mér leiða, og því væri frá-
bært ef verkefnið fengi brautar-
gengi alla leið,“ segir Magnús,
sem þarf að haska sér heim á
leið, enda tónleikar með Coldplay
í kvöld.

„Jú, ég á mér líka líf utan dokt-
orsnámsins. Hef yndi af tónleik-
um, stunda mikla hreyfingu og
reyni að komast af malbikinu og
út í sveit um helgar. Náttúran hér
er fögur. Keimlík þeirri íslensku.
Ég reyni að hugsa vel um sjálfan
mig og viðhalda heilbrigðri sál í
hraustum líkama,“ segir hann ein-
beittur og hverfur á braut út í
skoskan daginn.

MAGNÚS KJARTAN GÍSLASON, HEILBRIGÐISVERKFRÆÐINGUR Í GLASGOW Hefur setið 22 ár á skólabekk, en er þó ekki 
orðinn þrítugur. Stundar doktorsnám í heilbrigðisverkfræði og fékk í vikunni ISB-verðlaunin fyrir verkefni sitt í Strathclyde-háskólanum.

GAGNVIRKT TÖLVULÍKAN AF ÚLNLIÐ
Myndin sýnir spennudreifingu í 
úlnliðsbeinum. Bláir og rauðir fletir 
tákna álagssvæði.

Ver›launahafi me› skoskan hreim
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Spennandi sumar framundan hjá Landsvirkjun

Sumarið er okkar tími!
Tilvalið að líta inn

Nánari upplýsingar um opnunartíma á www.landsvirkjun.is 
og í síma 515 9000.

Sýningarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Végarður í Fljótsdal
Kynnið ykkur Kárahnjúkavirkjun og 
allt sem henni viðkemur í Végarði.
Tilvalið að koma þar við áður en 
haldið er upp að Kárahnjúkum.

Sultartangastöð
ofan Þjórsárdals
„Andlit Þjórsdæla“ – áhugaverð 
sýning um mannlífið í  Þjórsárdal 
í 1100 ár.

Blöndustöð í Húnaþingi
Þorir þú 200 metra niður í jörðina? 
Hvað verður í göngum Blöndustöðvar
í sumar? Magnaður viðkomustaður.

Kröflustöð í Mývatnssveit
Allt um Kröfluelda í Gestastofu.
Kynnist eldsumbrotunum sem urðu 
í nágrenni Kröflustöðvar 1975-1984.

„Hreindýr og dvergar“
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir 
sýnir magnaða  tréskúlptúra 
í Laxársstöð í sumar.

„Hvað er með Ásum?“
Frábær sýning Hallsteins 
Sigurðssonar, sem hlotið 

hefur einróma lof.

Ljósafosstöð í Soginu
„Ár og kýr“ Jóns Eiríkssonar komnar 
suður. 365 kúamyndir sem hlotið hafa 
verðskuldaða athygli.
Einnig ljósmyndasýning Guðmundar frá 
Efri-Brú „Oft er í holti heyrandi nær“. 

Hvernig verður rafmagn til?

Hvers vegna er rafmagn á Íslandi umhverfisvænna
en hjá öðrum þjóðum?

Laxárstöðvar í Aðaldal

Heimsókn til Landsvirkjunar er upplýsandi og skemmtileg

Spurning: AF HVERJU KIPPIST
FÓTURINN TIL EF SLEGIÐ ER
UNDIR HNÉSKELINA?

Svar: Ef setið er með slakan fót og
slegið er létt á réttan stað fyrir
neðan hnéskelina tekur fóturinn
ósjálfrátt viðbragð og réttir úr
sér. Við höggið strekkist á sin sem
togar í vöðvann í framanverðu
lærinu þannig að hann lengist. Í
lærvöðvanum, eins og í öðrum
rákóttum vöðvum, eru skynfæri
sem kallast vöðvaspólur sem sjá
um að senda miðtaugakerfinu boð
um lengd vöðva. Þessi skynfæri
nema lenginguna sem verður á

vöðvanum við höggið og senda
boð eftir skyntaugungi upp í
mænuna um að óvænt lenging
hafi átt sér stað. Mænan sendir þá
umsvifalaust boð til baka eftir
hreyfitaugungi um að strekkja
skuli á lærvöðvanum að framan
og um leið önnur boð um að slaka
skuli á lærvöðvanum að aftan.
Þetta veldur svo því að fóturinn
réttir úr sér.

Boðin fara um mænuna en 
ekki heilann
Þar sem þessi boð fara aðeins um
mænuna en ekki í gegnum heilann
eru þau fullkomlega ósjálfráð. Sá
hluti taugaboðkerfisins sem við
getum stjórnað með vilja okkar
og á upptök sín í heilanum hefur
enga möguleika á að grípa inn í
þessa atburðarás. Það er því eng-
um tíma eytt í það að taka ákvörð-
un um hvernig eigi að bregðast
við heldur eru viðbrögðin alltaf
eins. Þessi stutta boðleið og skil-
yrðislaus viðbrögð gera það að
verkum að viðbragðið verður
mjög hratt. Það líða einungis um
50 millisekúndur, það er 1/20 úr
sekúndu, frá því að slegið er á sin-
ina þar til fóturinn réttir úr sér.

Hluti af jafnvægisstjórnunarkerfi
líkamans
Viðbrögð eins og hnéviðbragðið
eru hluti af jafnvægisstjórnunar-
kerfi líkamans. Ef það verður
skyndilegt ójafnvægi í vöðvakerf-
inu í fótunum þá verðum við að
geta brugðist hratt við til þess að
leiðrétta það áður en við dettum.
Það er því mikil hagkvæmni fólg-
in í því að láta þetta ferli taka eins
stuttan tíma og mögulegt er og að
eyða ekki miklum tíma í að ákveða
hvað þarf að gera. Flestir hafa ef-
laust einhvern tímann prófað að
ganga upp tröppur í myrkri og
lent í því að stíga í tómt eftir að
síðustu tröppunni hefur verið náð.
Það eru viðbrögð af þessu tagi
sem koma í veg fyrir að við dett-
um kylliflöt við slíkar aðstæður.

Höfundur: Friðrik Þórðarson,
M.Sc. í líffræðilegri eðlisfræði.

Spurning: AF HVERJU BRAKAR
í LIÐAMÓTUM í FINGRUNUM
OG ER ÞAÐ HÆTTULEGT?

Svar: Brak í liðum fingra, áhrif
þess og afleiðingar, hefur ekki
verið mikið rannsakað en menn
þykjast þó vita hvað það er sem
gerist þegar við látum smella í
liðamótum af þeirri gerð sem eru
í fingrunum. 

Um liðamótin
Utan um liðamótin er liðpoki úr
bandvef sem tengir beinin og um-
lykur liðholið sem aðskilur beina-
endana. Innst í liðpokanum er
þunn liðhimna sem seytir (gefur
frá sér) liðvökva sem fyllir lið-
holið. Hlutverk liðvökvans er að
smyrja snertifleti beinanna,
minnka núning í liðnum, næra
brjóskhimnur beinanna og losa
þær við úrgang. Utan við liðpok-
ann og einnig í honum liggja lið-
böndin sem tengja beinaendana
saman.

Brakið heyrist vegna gass í 
liðvökvanum
Þegar við látum braka í liðum þá
er í raun verið að færa liðinn úr
eðlilegri stöðu og teygja á lið-
pokanum. Við það eykst rúmmál
liðpokans og þrýstingur í honum
minnkar. Í liðvökvanum er upp-
leyst gas, meðal annars koltví-
sýringur. Þegar þrýstingurinn
minnkar losnar gasið úr vökvan-
um og myndar loftbólur (sem
eru að mestu úr koltvísýringi)
sem fylla upp í holrúmið sem
skapaðist við aukið rúmmál lið-
pokans. Þegar liðurinn gengur í
samt lag aftur vex þrýstingurinn
og loftbólurnar falla saman.
Talið er að hljóðið sem heyrist
þegar við látum smella í liðum
myndist þegar gasið losnar úr
vökvanum og/eða þegar holrúm-
in falla saman. 

Þeir sem stunda mikið og
reglulegt „puttabrak“ hafa sjálf-
sagt tekið eftir því að ákveðinn
tími þarf að líða áður en hægt er
að láta smella í sömu liðamótum
aftur. Ástæða þess er sú að það
tekur gasið sem losnar nokkurn
tíma að leysast aftur upp í lið-
vökvanum.

Brak í liðum á líklega ekki þátt í
liðagigt
Sú saga er lífseig að brak í liðum
geti leitt til liðagigtar. Eins og
segir í upphafi svarsins hefur
þetta atferli ekki notið mikillar at-
hygli meðal fræðimanna. Þó menn
hallist að því að brak í liðum auki
ekki líkurnar á liðagigt þá taka
þær fáu rannsóknir sem gerðar
hafa verið á þessu efni ekki af um
allan vafa. 

Hitt virðist ekki eins umdeilt að
sé brak í liðum iðkað mikið og
reglulega geti það haft slæm áhrif
á liðamótin þó það leiði ekki til
liðagigtar. Bent hefur verið á að
þegar látið er smella í liðamótum
sé verið að færa liðinn í óeðlilega
stöðu og teygja á liðböndunum, en
styrkur liðbandanna tryggir að
beinendar haldist saman. Með
stöðugu áreiti er hætt við að lið-
böndin missi hluta af teygjanleika
sínum og liðurinn verði viðkvæm-
ari fyrir skemmdum. 

Höfundur: Emilía Dagný
Sveinbjörnsdóttir, landfræðingur

og starfsmaður Vísindavefsins

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast. Að jafn-
aði birtast þar 15-20 ný svör í hverri viku. Meðal spurninga sem þar hefur verið glímt
við að undanförnu eru: Vaxa vatnsmelónur á trjám eða í jörðinni, hvort á að segja
„að taka djúpt í árina“ eða „að taka djúpt í árinni“, hvað eru mörg grömm af prótín-
um í einu meðalhænueggi, hverjar voru áætlanir Þjóðverja um að ráðast inn í Ísland
í seinni heimsstyrjöldinni, hver er munurinn á fósturforeldrum og stjúpforeldrum, og
hvað mengar eitt álver mikið í samanburði við bíl? Hægt er að lesa svör við þessum
spurningum og fjölmörgum öðrum á slóðinni www.visindavefur.hi.is.

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

ÓSJÁLFRÁÐ VIÐBRÖGÐ Ef setið er með
slakan fót og slegið er létt á réttan stað
fyrir neðan hnéskelina tekur fóturinn
ósjálfrátt viðbragð og réttir úr sér. 

HNÉ OG FINGUR



Þ eir voru ekki margir far-
þegarnir um borð þegar
lagt var upp í fyrsta milli-

landaflug íslenskrar farþega-
flugvélar 11. júlí 1945. Farþeg-
arnir voru aðeins fjórir, jafn-
margir áhafnarmeðlimunum
sem voru Jóhannes R. Snorra-
son flugstjóri, Smári Karlsson
flugmaður, Sigurður Ingólfsson
vélamaður og Jóhann Gíslason
loftskeytamaður. Engin flug-
freyja var um borð, þær komu
ekki til sögunnar fyrr en ári síð-
ar.

Flugið var þarna komið lang-
an veg frá því lítilli tvíþekju
var flogið á Íslandi í tilrauna-
skyni 1919 og átti enn langt í
land með að ná þeim sessi sem
síðar varð.

Átti sér langan aðdraganda
Nokkur erlend flugfélög lýstu
áhuga á Íslandsflugi þegar fyrir
upphaf seinni heimsstyrjaldar,
meðal þeirra voru Pan Americ-
an Airways, Lufthansa og KLM
en áhugi þeirra var að vísu mis-
jafnlega mikill. Ekkert varð þó
af því á þeim tíma og upphaf
seinni heimsstyrjaldar 1939
varð til þess að engar forsendur
voru fyrir flugsamgöngum við
umheiminn fyrr en að hildar-
leiknum loknum.

Lítið var um flug til og frá Ís-
landi fyrstu áratugina eftir að
Daninn Cecil Faber varð fyrstur
manna til að fljúga flugvél á Ís-
landi 3. september 1919. Mest
þykir vert um hópflug Ítala á
fjórða áratugnum og bandarísk-
an flugleiðangur sem kom hér

við á hnattflugi árið 1924 en það
var fyrsta flugið til Íslands.

Fyrsta millilandaflugið, 11.
júlí 1945, var farið í tilraunaskyni
og segja má að millilandaflug
hafi ekki hafist af alvöru fyrr en
ári síðar þegar teknar voru upp
reglulegar ferðir til útlanda. Þá
var flogið til Bretlands og Kaup-
mannahafnar í samvinnu við
skoskt flugfélag og flogið með
sprengjuflugvélum úr seinni

heimsstyrjöld sem breytt hafði
verið í farþegaflugvélar. Upp-
hófst þá mikið kapphlaup milli
Flugfélags Íslands og Loftleiða
um hylli landsmanna í millilanda-
flugi. Loftleiðir urðu fyrri til að
eignast eiginlega millilandaflug-
vél en Flugfélag Íslands hafði
vinninginn þegar kom að því að

kaupa hvort tveggja fyrstu flug-
vélina sem mátti fljúga skýjum
ofar og fyrstu farþegaþotuna.

Millilandaflugið var farið frá
Reykjavík fyrstu tvo áratugina.
Þetta breyttist árið 1967 þegar
Flugfélag Íslands keypti fyrstu
farþegaþotuna. Henni mátti ekki
fljúga frá Reykjavíkurflugvelli
og því flutti félagið allt sitt milli-
landaflug til Keflavíkurflugvall-
ar.

Reksturinn var löngum erfiður
Þrátt fyrir mikla uppbyggingu
og nýja áfangastaði var milli-
landaflugið engin gullnáma fyr-
ir flugfélögin sem neyddust til
að sameinast árið 1973 til að
forðast gjaldþrot. Hið nýja flug-
félag, Flugleiðir, átti einnig við
erfiðleika að stríða og fáeinum

árum eftir sameininguna þurfti
ríkið að koma að til að rekstur
félagsins færi ekki í þrot. Ís-
lenska ríkið varð þá hluthafi í
Flugleiðum um skeið en seldi
sinn hlut 1985. 

Aðrir sem freistuðu gæfunn-
ar í millilandaflugi á áttunda og
níunda áratug síðustu aldar fóru
flatt á því. Viking Air var stofn-
að 1970 en heyrði fljótt sögunni
til. Arnarflug var stofnað í kjöl-

farið og lifði fram undir lok ní-
unda áratugarins þegar rekstur
þess stöðvaðist.

Mikil vinna og mörg ævintýri
Flugmenn þessara frumherja-
ára í millilandafluginu víluðu
ekki allt fyrir sér og hvorki þeir
né yfirmenn þeirra virtust

þekkja eða skilja hugtakið um
lágmarkshvíldartíma. Þessu
lýsti Loftleiðamaðurinn Krist-
inn Olsen svo í viðtalsbókinni
Dagur við Ský: „Ég flaug mjög
mikið á þessum tíma og hef
reiknað út að þegar allt er talið
saman hafi ég verið þrjú ár í
loftinu, enda gátu þetta verið
býsna langar tarnir. Einu sinni
var ég sjötíu og þrjár klukku-
stundir í flugi án þess að komast
inn á hótel. Við vorum þá fimm í
áhöfn og gátum fengið okkur
blund til skiptis í sætunum.
Flogið var til Parísar, þaðan til
Rómar og svo heim þar sem
skipta átti um áhöfn. Þá kom í
ljós að enginn flugstjóri var til-
tækur svo að ég hélt áfram með
Ítalina til Suður-Ameríku og
kom með bananafarm heim.“

Í sama viðtali segir hann frá
því að eitt sinn þegar hann flaug
til New York hafi verið slíkt
óveður að aðeins ein flugvél
lenti, sú sem hann stýrði enda
var sextíu hnúta hliðarvindur.

brynjolfur@frettabladid.is
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fiegar hver fer› var ævint‡ri líkust

Brug›i› gat til beggja
vona á upphafsdögum
millilandaflugs flegar
tækjabúna›ur var oft
frumstæ›ur og líti›
mátti út af breg›a. 60 ár
eru á mánudag frá fyrsta
farflegafluginu til út-
landa. Millilandaflugi›
var lengi umluki› d‡r›-
arljóma en flugfélögin
oft á barmi gjaldflrots.

CATALINA FLUGBÁTUR Fyrsta millilandaflugið var
farið með Catalina flugbátunum Pétri gamla, flugvél
sem smíðuð var til hernaðarnota en var líkt og mörg-
um öðrum breytt í farþegaflugvél. Þó að Catalina
flugbátarnir bæru allt að 22 farþega voru aðeins fjórir
farþegar um borð í fyrsta millilandafluginu.

Nefnd eftir
flugvélinni
Hvítasunnudagsmorguninn 1955
var áhöfn og farþegum Skymaster-
flugvélarinnar Heklu minnisstæður.
Þá fæddist fyrsta barnið sem fæðst
hefur um borð í íslenskri flugvél.
Ung norsk kona fæddi þá stúlku-
barn á snyrtingunni aftur í flugvél-
inni. Þegar þetta gerðist var enn eft-
ir fjögurra tíma flug til Reykjavíkur
og enginn læknir um borð. Þar var
þó maður sem tekið hafði á móti
tveimur börnum og gat því veitt
nokkra aðstoð. Aðrir farþegar tóku
sig einnig til og efndu til samskota
fyrir móður og barn. Stúlkan sem
fæddist um borð í Loftleiðavélinni
Heklu fékk svo nafnið Hekla.

ALFREÐ ELÍASSON Fargjöld Loftleiða milli Bandaríkjanna og Evrópu voru fimmtungi
lægri en fargjöld annarra flugfélaga þegar Alfreð og félagar hösluðu sér völl vestanhafs.

FYRSTA FLUGBARNIÐ

„Við ætluðum okkur ekki í beina
samkeppni við stóru flugfélögin,
heldur búa okkur til eigin mark-
að og ná til fólks sem ekki hafði
efni á því að ferðast samkvæmt
taxta IATA,“ sagði Alfreð Elías-
son, í ævisögu sinni þegar hann
lýsti því hvernig Loftleiðir urðu
að lággjaldaflugfélagi í flugi
milli Bandaríkjanna og Íslands
en fram að því hafði millilanda-
flug aðeins verið á færi hinna
efnameiri.

IATA eru samtök flugfélaga
þar sem ákveðin voru lágmarks-
fargjöld og samkeppni þannig
takmörkuð. Loftleiðir stóðu utan
IATA og gátu boðið lægri fargjöld
en önnur flugfélög, þetta var þó
aðeins hægt í flugi til Bandaríkj-
anna sem voru eina ríkið sem

krafðist þess ekki í loftferða-
samningi að miðað yrði við taxta
IATA. Alfreð segir í sögu sinni að
framtakið hafi gengið hægt í upp-
hafi, það sem hafi hins vegar
gagnast þeim mest hafi verið and-
staða IATA við áform þeirra og
áhugi fjölmiðla á deilu litla flugfé-
lagsins við risann. Í kjölfarið hafi
sífellt fleiri ferðast með Loftleið-
um. Þá hófst fimmtán ára stríð við
SAS sem reyndi allt hvað það gat
til að fá taxta Loftleiða hækkaða
og fékk sænska ríkið meðal ann-
ars til að segja upp loftferðasamn-
ingi ríkjanna til að þrýsta á far-
gjaldahækkun Loftleiða.

Slagorð fyrirtækisins á þess-
um árum var „We are slower but
we are lower“ sem þýða mætti
„Við fljúgum hægar en ódýrar“.

BÚIN TIL FLUGFERÐAR Þristinum Páli Sveinssyni var flogið til Bretlands síðasta miðviku-
dag til að minnast þess að á mánudag eru 60 ár liðin frá fyrsta millilandafluginu. Vélinni
hafði þá ekki verið flogið til útlanda í rúma þrjá áratugi.

Lággjaldaflugfélag á sjötta áratugnum:

Vi› fljúgum hægar en ód‡rar

FYRSTA KAUPMANNAHAFNARFLUGIÐ
Jóhannes R. Snorrason var flugstjóri í fyrsta
flugi til Kaupmannahafnar, aðrir í áhöfn
voru Sigurður Ingólfsson, Jóhann Gíslason
og Magnús Guðmundsson.

HEIMILDIR: 
Alfreðs saga og Loftleiða eftir Jakob
F. Ásgeirsson, Á flugi eftir Helgu Guð-
rúnu Johnson og Sigurveigu Jóns-
dóttur, Dagur við ský eftir Jónínu
Michaelsdóttur, Fimmtíu flogin ár 1
eftir Steinar J. Lúðvíksson og Svein
Sæmundsson, Flugmál Íslands eftir
Hjálmar R. Bárðarson, Viðburðarík
flugmannsævi eftir Þorstein E. Jóns-
son, Það verður flogið eftir Arngrím
Sigurðsson.
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Tækjabúnaður á upphafsárum
millilandaflugsins var afar
frumstæður í samanburði við
það sem gengur og gerist í dag.
Góða lýsingu á því er að hafa í
öðru bindi endurminninga Þor-
steins E. Jónssonar flugmanns,
Viðburðarík flugmannsævi. Þar
segir hann frá því þegar hann
villtist langt af leið þegar hann
flaug til Bretlands.

„Á þessum tímum var raf-
eindatæknin miklu skemmra á
veg komin og veitti leiðsögu-
mönnum ekki nærri eins mikla
aðstoð og nú orðið. Ekki var rat-
sjá almennt í farþegaflugvélum
þá en þykir nú ómissandi. Að
vísu var í notkun LORAN-kerfi,
sem gat komið siglingafræðing-
um að haldi á sumum leiðum, en

hvergi nærri eins nákvæmt og í
dag... Miðunarstöðin í vélinni var
ekki sjálfvirk, eins og slík tæki
eru nú, heldur var hún ramma-
loftnet sem snúa þurfti með
handafli.“

Enda fór svo að áður en lang-
ur tími var liðinn lenti Þorsteinn
í miklum vandræðum. Stöðuraf-
magn truflaði móttöku og stað-
setningarnar sem hann fékk virt-
ust fjarri lagi. Þegar hann svo
taldi sig vera að nálgast land
ákvað hann að lækka flugið svo
hann sæi til lands. Þá brá hins
vegar svo við að ekkert sást
nema sjór hvert sem litið var.
Þegar þeir loksins komu auga á
land eftir dágóða stund kom í
ljós að flugvélin var hundrað sjó-
mílum vestar en ætlunin var.

1945 Catalina flugbát Flugfélags Íslands, Pétri gamla, er flogið til 
Largs Bay í Skotlandi 11. júlí 1945.

1947 Loftleiðir kaupa fyrstu eiginlegu millilandaflugvélina, 46 sæta 
DC-4 Skymastervél sem fékk nafnið Hekla.

1948 Loftleiðir fá leyfi til flugs til Bandaríkjanna.
1950 Geysir ferst 14. september. Áhöfninni var bjargað af Vatnajökli 

sex dögum síðar.
1957 Flugfélag Íslands kaupir tvær Vickers Viscount skrúfuþotur, 

fyrstu flugvélar í eigu Íslendinga sem máttu fljúga skýjum ofar.
1967 Þotuöldin hefur innreið sína á Íslandi þegar Flugfélag Íslands 

kaupir Boeing 727-100C farþegaþotu.
1970 Viking Air stofnað en fór síðar á hausinn, Arnarflug var stofnað 

úr rústum þess 1976.
1973 Flugfélag Íslands og Loftleiðir sameinast undir nafni Flugleiða.
1978 Átta Íslendingar og 180 Indónesar farast í mannskæðasta slysi 

íslenskrar flugsögu þegar Flugleiðaþota í leiguflugi brotlendir á 
akri með 259 manns innanborðs.

1979 Sigurður Helgason segir á ársfundi Flugleiða að staða félagsins 
sé svo slæm að ef til vill væri réttast að ríkið eignaðist hlut í 
félaginu.

2000 Lágfargjaldaflugfélagið Go flýgur til Íslands sumarlangt, fyrst 
lággjaldaflugfélaga síðan Loftleiðir slógu í gegn sem slíkt 
flugfélag.

2003 Lágfargjaldaflugfélagið Iceland Express hefur göngu sína.
2005 Flugleiðir festa fyrstar evrópskra flugfélaga kaup á 

Boeing 787 Dreamliner sem hægt er að fljúga nær hvert sem 
er á jarðkringlunni.

ÞORSTEINN E. JÓNSSON Lenti í mörgum ævintýrum á löngum flugmannsferli sem
hófst í breska flughernum í seinni heimsstyrjöld og dró hann meðal annars til Biafra þeg-
ar borgarastríð geisaði þar.

Tækjabúnaður var frumstæður á upphafsárunum:

Villtist hundra› sjómílur af lei›

TÍMAMÓT Í MILLILANDAFLUGI
Gestamóttaka 
á Nesjavölllum 
og Hellisheiði
Orkuveitan starfrækir gestamóttöku 
á Nesjavöllum (Nesjavallavirkjun) 
og í Skíðaskálanum í Hveradölum 
(fyrirhuguð Hellisheiðarvirkjun).

Gestamóttaka er opin 
á báðum stöðum 
mánudaga-laugardaga kl. 9-17 
og sunnudaga kl. 13-18.

Allar nánari upplýsingar 
í síma 516 6000 og á www.or.is

Aðgangur er ókeypis.

OPIÐ
UM HELGINA

www.or.is
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ÁHRIFAVALDAR EYJÓLFUR KRISTJÁNSSON TÓNLISTARMAÐUR

Einn af þeim sem mest hefur mótað
lífsstefnu mína og haft óumdeild áhrif
á þá ákvörðun mína að velja tónlist

sem ævistarf er
sjálfur Björgvin
Halldórsson.
Ég var átta ára
þegar hann var
kosinn Popp-
stjarna ársins
1969 og man
vel eftir því. Þá
strax fannst
mér hann haf-
inn yfir aðra í
íslensku tón-
listarlífi og

varð mikill aðdáandi. Ég hafði það
mikla músík í mér sem barn að verða
strax ljóst hve miklum hæfileikum
Björgvin bjó yfir og hve vel hann söng.
Ég hitti svo Björgvin í mýflugumynd og
fyrst í eigin persónu þegar við félag-
arnir í Hálft í hvoru vorum að hita upp
í Sigtúni 1981. Þá kom hann til okkar
og sagði: „Helvíti flottar raddir hjá ykk-
ur, strákar!“

Við lifðum á því mjög lengi og þótt ég
hafi kannski ekki fyllst lotningu yfir að
vera kominn í návígi við goðið voru
orð hans mér mikil hvatning í því sem
ég var að gera og vafalaust þáttur í því
að ég hef verið atvinnutónlistarmaður
í 24 ár.
Ég kynntist svo Björgvini betur þegar
við fórum saman á svið í gamla Broad-
way í sýningunni Allt vitlaust og sung-
um þar saman. Ég hafði byrjað í Bítla-
vinafélaginu1986 og bandið gekk vel,
en þetta var fyrsta stóra verkefnið mitt
í poppbransanum. Mér þótti bæði
skemmtileg tilviljun og mikil upphefð
að syngja með Björgvini; fannst gam-
an að ég og stóri áhrifavaldurinn stæð-
um saman á sviðinu.
Enn í dag erum við Björgvin góðir vin-
ir, heimsækjum hvor annan og borð-
um saman. Ég hef fyrir löngu vanist
því að vera orðinn vinur goðsins, en lít
enn mjög upp til Björgvins og finnst
gaman að umgangast hann þótt lotn-
ingin sé að mestu farin. Trúlega hefur
hann enn áhrif á mig, svona leynt og
ljóst, þótt ég hafi alltaf unnið mína

tónlist út frá mínum sjónarmiðum. Ég
þyki þannig lunkinn í söng og útsetn-
ingu bakradda og það hef ég örugg-
lega sótt til Björgvins.

BJÖRGVIN HALL-
DÓRSSON

Poppstjarna ársins 1969
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Aðalvinningur er dreginn úr öllum SMS skeytum.
Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. 

Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS 
klúbb. 199 kr/skeytið

LENDIR 11/07//05

13. hver vinnur. 

Aðalvinningur: 
SONY MPS spilari

Sendu SMS skeytið 
BTL SESB á númerið 

1900 og þú gætir unnið. 

Taktu þátt þú gætir unnið:
Geisladiskinn Svona er sumarið

Kippur af Coke

Á 199KR.

Litla lirfan ljóta var aðallega
hugsuð til að öðlast reynslu
og komast inn í þennan

teiknimyndabransa, sem okkur
hefur tekist,“ segir Gunnar Karls-
son leikstjóri stuttmyndarinnar
Anna and the moods sem áætlað er
að verði tilbúin í ársbyrjun 2006.
Hilmar Sigurðsson í fyrirtækinu
Caoz er framleiðandi myndarinn-
ar, en hann og Gunnar gerðu Litlu
lirfuna ljótu sem vakti mikla lukku

hér og landi og erlendis. „Við erum
komin með það fjármagn sem við
þurfum til að klára Anna and the
moods, þannig að ekkert stoppar
okkur lengur,“ segir Hilmar en
myndin fékk á dögunum 5,3 millj-
óna króna framleiðslustyrk frá
Kvikmyndamiðstöð Íslands. 

Anna and the moods er í þrí-
vídd en notuð er sama tækni og í
Litlu lirfunni ljótu. „Núna í júní
byrjuðum við að vinna þetta á
fullu, að búa til þennan tölvu-
heim,“ segir Gunnar sem er
myndlistarmaður. Þekktir ein-
staklingar hafa verið fengnir til
að ljá sögupersónum rödd sína.
„Það er búið að taka upp flestar
raddir, við erum með Terry Jones
úr Monthy Python, hann er þulur.

Damon Albarn leikur líka eitt
hlutverk, hann brillerar alveg, og
svo leikur Björk aðalpersónuna,“
segir Gunnar. Myndin segir frá
fyrirmyndastúlkunni Önnu sem
breytist dag einn í smækkaða út-
gáfu af Marilyn Manson. Foreldr-
arnir senda dóttur sína skelfingu

lostnir til læknis sem greinir hana
með hræðilegan sjúkdóm: Anna
er með unglingaveiki. 

Myndin, sem er um 30 mínútur
að lengd, byggir á sögu eftir Sjón
sem hann gerði við tónlist breska
Brodsky-kvartettsins. „Brodsky-
kvartettinn bað Sjón að skrifa
sögu við tónlist þeirra sem höfð-
aði til unglinga, og síðan fengu
þeir Julian Nott til að semja tón-
verkið. Sjón flutti söguna með
kvartettinum í Bretlandi, og hér á
Listahátíð, og kom til okkar með
hugmyndina í ársbyrjun 2003,“
segir Hilmar um tildrög stutt-
myndarinnar. Julian Nott hefur
útsett verkið sérstaklega fyrir
myndina og er flutningur Brod-
sky í öndvegi. Gunnar segir að
Brodsky-kvartettinn hafi haft að
leiðarljósi að gera verk í líkingu
við Pétur og úlfinn til að vekja
með unglingum áhuga á klassískri
tónlist.

Anna and the moods, eða Anna
og skapsveiflurnar eins og hún
heitir í íslenskri talsetningu, er
styrkt af Media áætlun Evrópu-
sambandsins og Norræna kvik-
myndasjóðnum og segir Hilmar
að styrkurinn frá Kvikmyndamið-
stöð Íslands opni dyr í aðra sjóði.
Nú þegar eru Caoz-menn búnir að
forselja myndina til sex erlendra
sjónvarpsstöðva í Evrópu og mið-
að við gott gengi Litlu lirfunnar
ljótu verður spennandi að fylgjast
með Önnu og skapsveiflunum í
byrjun næsta árs.

rosag@frettabladid.is

EYJÓLFUR KRISTJÁNSSON
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Björk með unglingaveiki
ANNA Björk ljær Önnu rödd sína í myndinni. 

DOKTOR ARTMANN Sjón leikur brjálaða lækninn sem sérhæfir sig í óþægum börnum
og unglingum.

Gunnar Karlsson og fyrirtæki› Caoz vinna nú hör›um höndum a› teikni-
myndinni Anna and the moods en ásamt Björk leika Damon Albarn og Monty
Python-ma›urinn Terry Jones í myndinni.



Gildir til 13. júlí eða á meðan birgðir endast.

Madagascar
Vandaður hopp og
skopp leikur byggður á
myndinni Madagascar,
en hér fá leikmenn
tækifæri á að stýra
fjórum dýrum; ljóni,
sebrahesti, gírafa og
flóðhesti. Leikmenn
þurfa að hjálpa þeim 
að sleppa úr dýragarði
og koma sér fyrir á
eyjunni Madagascar.

Juiced
Í Juiced snýst allt
um bílinn, en
leikmenn geta keypt
sína eigin bíla og
breytt þeim á fleiri
milljón mismunandi
vegu. Einn af
stærstu bílaleikjum
ársins á PlayStation
2. Meira en 50
gerðir bíla frá
mörgum stærstu
bílaframleiðendum
heims á borð við
Toyota, Honda,
Nissan, Peugeot 
og Volkswagen.

1.899kr4.699kr
Verð áður 5.499-

4.499kr
Verð áður 4.999-

1.199kr
Verð áður 1.999-

1.199kr
Verð áður 1.999-

1.199kr
Verð áður 1.999-

1.199kr
Verð áður 1.999-

1.199kr
Verð áður 1.999-

1.199kr
Verð áður 1.999-
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FÓTBOLTI Leiðindaveður í Hafnar-
firðinum í gær setti mark sitt á
leikinn í gær, þegar FH vann verð-
skuldaðan sigur á Keflavík með
tveimur mörkum gegn engu. 

Leiðindaveður var í gær áttu
leikmenn beggja liða í töluverðum
erfiðleikum með að hemja boltann
á blautum vellinum, nema þá helst
leikmenn FH sem sýndu góða
spilamennsku í seinni hálfleik í
gær, þrátt fyrir erfiðar aðstæður.
FH byrjaði leikinn af miklum
krafti og tókst að skora strax á
fyrstu mínútu leiksins og var þar
að verki Ólafur Páll Snorrason, en
hann fékk fallega sendingu inn
fyrir vörnina frá Allan Borgvardt. 

Seinni hálfleikur hófst líkt og
svo fyrri, með því að FH skoraði. Í
þetta skiptið var það markahrók-
urinn Tryggvi Guðmundsson sem
skoraði eftir ágæta sendingu Ólafs
Páls Snorrasonar frá hægri. Leik-
menn FH náðu að spila boltanum
vel sín á milli á upphafsmínútum
síðari hálfleiks og sýndu að það er

engin tilviljun að liðið er taplaust
það sem af er Íslandsmótinu. Góð
hreyfing var á liðinu og voru bak-
verðirnir áberandi í sóknarleikn-
um, sérstaklega hægra megin þar
sem Guðmundur Sævarsson tók
góð spretti hvað eftir annað. Kefl-
víkingar náðu ekki að fylgja eftir
ágætri frammistöðu í fyrr hálfleik
og voru alltaf skrefi á eftir spræku
liði FH. Ólafur Páll Snorrason var
sprækur hjá FH. 

„Við náðum ekki að spila nægi-
lega vel í fyrri hálfleik. Boltinn
gekk illa á milli manna. Í seinni
hálfleik náðum við að láta boltan
ganga betur og spiluðum ágæta
knattspyrnu. Mörkin komu á góð-
um tíma í báðum hálfleikunum og
gáfu okkur forskot til þess að
byggja á.“   -mh
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Danskur knattspyrnumaður, Peter
Tranberg, er nú staddur hjá

Fylkismönnum og verður til reynslu
hjá félaginu næstu
daga. Tranberg er
27 ára miðjumaður
og hefur allan sinn
feril leikið með Ála-
borg í heimaland-
inu og á samtals
136 leiki að baki
með liðinu. Ef af
því verður að Fylkir semji við leik-
manninn verður hann þriðji danski
leikmaðurinn í herbúðum liðsins en
þar eru fyrir  Eric Gustafsson og
Christian Christiansen en hann
þekkir einmitt þann síðarnefnda
sem gaf Fylki sín meðmæli.

Viðræður milli ítalska liðsins Inter
Milan og spænska stórliðsins

Real Madrid um varnarmanninn
Walter Samuel ganga hægt. For-
ráðamenn liðanna tveggja hafa
fundað stíft síðustu daga en Inter
vill fá Samuel í sínar raðir til að
styrkja öftustu línu. 

Ígær skrifuðu Steven Gerrard og
Jamie Carragher undir nýja samn-

inga við Evrópumeistara Liverpool til
ársins 2009. Í þessari viku stefndi

allt í að Gerr-
ard, sem er
fyrirliði Liver-
pool, væri á
förum frá fé-
laginu og þar
voru nöfn
Real Madrid
og Chelsea

nefnd. Á ótrúlegan hátt og á síðustu
stundu hætti hann hins vegar við að
fara frá liðinu og ákvað að vera
áfram á Anfield. Carragher er varn-
armaður eins og flestir vita og er í
miklum metum meðal stuðnings-
manna Liverpool.

Tour de France hjólreiðakeppnin
er í fullum gangi og í gær var sjö-

unda dagleið. Eftir hana er Lance
Armstrong í forystu, fjórða daginn í
röð. Ástralinn Robbie McEwen sigr-
aði þó dagleiðina sem var 229 kíló-
metrar og var þetta í annað sinn á
þessu ári sem hann sigrar dagleið
en hinn sænski Magnus Backstedt
hafnaði í öðru sæti. Forysta Arm-
strong er nú 55 sekúndur en annar í
heildarkeppninni er landi hans frá
Bandaríkjunum, George Hinicapie.

McLaren-ökumaðurinn Pedro de
la Rosa var langfljótastur á

báðum æfingum keppnisliða For-
múlu 1 í gær. Keppni helgarinnar fer
fram á Silverstone-brautinni í Bret-
landi um helgina. Brasilíumaðurinn
Ricardo Zonta á Toyota kom á eftir
hinum spænska de la Rosa og var
0,4 sekúndum á eftir. McLaren-
menn áttu góðan dag og þrír af fjór-
um fljótustu bílum gærdagsins voru
úr þeirra röðum, Kólumbíumaður-
inn Juan Pablo Montoya varð þriðji
og Kimi Raikkönen frá Finnlandi
fjórði.

Asafa Powell ætlar ekki að taka
þátt í 100 metra hlaupinu á

Gullmóti Alþjóðafrjálsíþróttasam-
bandsins á Ólympíuleikvanginum í
Róm. Þetta eru mikil
vonbrigði en búist var
við að hann myndi
þar etja kappi við
Justin Gatlin ólympíu-
meistara og yrði það
því fyrsta uppgjör
þeirra tveggja en
Powell setti einmitt
glæsilegt heimsmet á dögunum. 

ÚR SPORTINU

> Við finnum til með ...

... Keflvíkingum sem hafa spilað tvo góða
leiki gegn Íslandsmeisturum FH í
Landsbankadeildinni í sumar en hafa
komið bæði stigalausir og markalausir út

úr þeim þrátt fyrir ótal
færi og mörg
glæsitilþrif. FH vann

leikina samanlagt
5–0 en fá lið hafa

þorað að spila fótbolta
gegn þeim líkt og
Keflvíkingar gerðu.

Heyrst hefur ...
... að það eina sem hafi komið í veg fyrir
að Magnús Gylfason hafi verið rekinn
sem þjálfari KR sé lítið framboð á
íslenska þjálfaramarkaðnum ekki síst þar
sem Þróttarar voru fljótir til og kræktu í
Atla Eðvaldsson í vikunni en Atli gerði
KR-inga einmitt að tvöföldum meisturum
þegar hann þjálfaði þá síðast 1999. 

sport@frettabladid.is
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> Við hrósum ...

.... Ólafi Páli Snorrasyni sem
hefur nýtt tækifæri sín vel með
FH í sumar. Ólafur Páll hefur
skorað 2 mörk og gefið 4
stoðsendingar á þeim 242
mínútum sem hann hefur
spilað. Ólafur Páll hefur því
komið að marki með 40
mínútna millibili.

Íslandsmeistarar FH eru komnir me› 9 stiga forskot og eru enn me› fullt hús
eftir fyrstu tíu leikina. Hafnfir›ingar n‡ttu upphafsmínútur hálfleikjanna vel.

Þrjátíu stig FH í tíu leikjum

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild karla:
FH–KEFLAVÍK 2–0

STAÐAN:
FH 10 10 0 0 28–5 30
VALUR 9 7 0 2 20–5 21
KEFLAVÍK 10 4 3 3 16–21 15
FYLKIR 9 4 2 3 17–14 14
ÍA 9 4 1 4 9–11 13
KR 9 3 1 5 8–13 10
GRINDAVÍK 9 2 3 4 10–16 9
FRAM 9 2 2 5 10–12 8
ÍBV 9 2 0 7 6–21 6
ÞRÓTTUR 9 1 2 6 11–17 5

Landsbankadeild kvenna:
ÍA–VALUR 0–9
Margrét Lára Viðarsdóttir 5 (15. víti, 30.
víti, 36., 50. og 77.), Laufey Ólafsdóttir
(44.), Dóra María Lárusdóttir (51.),
Málfríður Sigurðardóttir (68.) og Rakel
Logadóttir (85.).

STAÐAN:
BREIÐABLIK 8 8 0 0 30–6 24
VALUR 9 7 0 2 43–11 21
KR 8 5 0 3 27–14 15
ÍBV 8 5 0 3 28–17 15
KEFLAVÍK 8 4 0 4 22–23 12
STJARNAN 8 2 0 6 9–24 6
FH 8 2 0 6 6–27 6
ÍA 9 0 0 9 6–49 0

1. deild karla:
HAUKAR–KA 1–1
1–0 Kristján Ómar Björnsson (2.), 1–1
Hreinn Hringsson (22.).

STAÐA EFSTU LIÐA:
BREIÐABLIK 8 7 1 0 15–2 22
VÍKINGUR 8 4 3 1 18–4 15
KA 9 4 2 3 16–9 14
HAUKAR 9 3 2 4 14–14 11
ÞÓR AK. 8 3 2 3 12–17 11
VÍKINGUR Ó.8 3 2 3 5–15 11

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

6 7    8 9 10 11   12
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JÚLÍ

■ ■ LEIKIR
� 14.00 Þór og Víkingur Ó mætast á

Akureyrarvelli í fyrstu deild karla í
knattspyrnu.

� 16.00 Fjölnir og KS mætast á
Fjölnisvelli í 1. deild karla í
knattspyrnu.

� 16.00 Völsungur og Víkingur R
mætast á Húsavíkurvelli í 1. deild
karla í knattspyrnu.

■ ■ SJÓNVARP
� 11.50 Formúla 1 á RÚV. 

� 13.10 Gullmót í frjálsum íþróttum
á Rúv.

� 15.30 Strandblak á Sýn.

� 16.30 PGA-mótaröðin í golfi á
Sýn.

� 17.00 Motorworld á Sýn.

� 17.30 Toyota-mótaröðin í golfi á
Sýn. Svipmyndir frá Ostamótinu.

� 19.00 Spænski boltinn á Sýn. Real
Mallorca – Barcelona.

� 20.40 Hnefaleikar á Sýn. Laila Ali
– Gwendolyn O’Neil

� 22.15 Hnefaleikar á Sýn. JL
Castillo – Diego Corrales

� 23.15 Hnefaleikar á Sýn. Joel
Casamayor – Diego Corrales

Mótaröðin Sterkasti maður Íslands heldur áfram á Selfossi og Hveragerði í dag:

AFLRAUNIR Það verða hrikaleg átök
á Selfossi og í Hveragerði í dag
þegar öflugustu kraftajötnar
landsins etja kappi um titilinn
„Suðurlandströllið 2005“. 

Keppnin er liður í mótaröðinni
Sterkasti maður Íslands þar sem
veitt verða verðlaun fyrir stiga-
hæsta keppanda á mótum sum-

arsins. Sigurvegari síðustu
keppni, Kristinn „Boris“ Haralds-
son, verður meðal keppenda í dag
og þá kemur kraftlyftingakóng-
urinn Auðunn Jónsson aftur til
inn eftir að hafa misst af síðasta
móti vegna keppni erlendis.

Fyrstu greinarnar fara fram á
Selfossi og þar hefst keppni

klukkan 13:30. Þar verður keppt í
trukkadrætti, drumbalyftu,
hleðslu og drætti og krossfestu-
lyftu, en seinnipartinn flyst
keppnin til Hveragerðis, þar sem
tekið verður á Atlassteinum fyrir
framan Eden um 16:00.

- bb

Keppt um titilinn Su›urlandströlli›

Síðara mark Skagamanna á KR-vellinum
í fyrrakvöld verður lengi í
minnum haft og margir
eru farnir að tala um það sem
mark ársins. Það vildi þannig til að Igor
Pesic, miðjumaður ÍA, fékk boltann á
eigin vallarhelmingi eftir að Kristján
Finnbogason, markvörður KR, átti mis-
heppnaða aukaspyrnu framarlega á
vellinum og var of seinn að hlaupa til
baka. Pesic hugsaði sig ekki tvisvar um
heldur lét vaða á markið af næstum
sextíu metra færi og náði að skora.

Fréttablaðið sló á þráðinn til
Pesic og spurði hann út í at-
vikið. „Ég var búinn að vera
að fylgjast með Kristjáni markverði allan
leikinn og ég tók eftir því
að hann leikur mjög

framarlega á vellinum
og virkar stundum eins
og aftasti varnarmaður-

inn hjá þeim. 

Svo þegar auka-
spyrnan hans
mistókst og Pálmi
skallaði hana fyrir
fætur mér, kom að-

eins eitt til greina – að láta
vaða á markið,“ sagði Pes-
ic.

Mark hans var enn sætara
þegar haft er í huga að

það tryggði Skagamönnum
fyrsta sigurinn á KR í Vestur-

bænum í tólf ár. „Strákarnir í
liðinu sögðu mér frá því

hvað væri í húfi þegar þessi lið mætast
og því var það mér sérstaklega mikil-
vægt að ná að leggja mitt að mörkum í
sigrinum. Langskot eru í rauninni mín
sterkasta hlið sem leikmanns og ég veit
að ég hef alla burði til að gera svona
hluti á knattspyrnuvellinum. Ég hef
mikla trú á sjálfum mér, annar gæti ég
ekki gert svona hluti,“ sagði geðþekki
Serbinn, sem sagðist ekki æfa svona
skot sérstaklega. 

„Mér líður mjög vel á Íslandi og það er
reglulega fínt að vera á Akranesi að
spila fótbolta, þó það taki mig eitthvað
lengri tíma að komast alveg inn í bolt-
ann sem er spilaður hérna. Ég hef enn
ekki sýnt mínar bestu hliðar og hlakka
mikið til að sýna hvað í mér býr í sum-
ar,“ sagði Pesic að lokum.

SERBNESKI MIÐJUMAÐURINN IGOR PESIC HJÁ ÍA SKORAÐI SANNKALLAÐ DRAUMAMARK GEGN KR:

Var búinn a› fylgjast me› Kristjáni

2-0
Kaplakriki, áhorf: 800 Jóhannes Valgeirsson (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 15–12 (4–3)
Varin skot Daði 3 – Ómar 2
Horn 2–6
Aukaspyrnur fengnar 14–7
Rangstöður 2–4

1–0 Ólafur Páll Snorrason (1.)
2–0 Tryggvi Guðmundsson (46.)

FH

*MAÐUR LEIKSINS

FH 4–3–3
Daði 6
Guðmundur 8*
Auðun 6
(35. Baldur 6)
Nielsen 6
Freyr 6
Ásgeir Gunnar 7
Heimir 6
(89. Jónas Grani –)
Davíð Þór 6
Ólafur Páll 7
(89. Ármann Smári –)
Borgvardt 6
Tryggvi 6

KEFLAVÍK 4–4–2
Ómar 5
Abdul Kadir 5
(73. Milicevic –)
Baldur 7
Johansson 5
Guðjón 5
Bjarni 5
(66. Gunnar Hilmar 5)
Hólmar Örn 5
Jónas Guðni 6
Gestur 6
(89. Ásgrímur –)
Hörður 5
Guðmundur 5

Keflavík

Andri Steinn Birgisson er hættur hjá Fram:

Hlakkar til a› spila fyrir Víkinga
FÓTBOLTI Miðjumaðurinn Andri
Steinn Birgisson er á leið til Vík-
ings Reykjavík sem er í öðru sæti
1. deildarinnar. Andri tók þá
ákvörðun að hætta hjá Fram í
Landsbankadeildinni en hann
missti sæti sitt í liðinu eftir að hafa
verið í byrjunarliðinu í fyrstu um-
ferðunum. Hann var ekki í leik-
mannahópi liðsins sem lék gegn
Þór í bikarnum á þriðjudag og til-
kynnti framkvæmdastjóra Fram á
miðvikudag að hann væri hættur. 

Andri Steinn segir að ósætti sé
stærsta ástæðan fyrir því að hann
ákvað að hætta hjá Safamýrarlið-
inu. „Það eru nokkrir hlutir sem
orsaka þessa ákvörðun mína. Þetta

byrjaði þegar ég mætti tíu mínút-
um of seint í leik gegn Val, var í
byrjunarliði en var tekinn af velli á
25. mínútu. Ég hefði sjálfur óskað
þess að fá að byrja á bekknum í
stað þess að vera tekinn af velli
svo snemma. Út frá þessu komu
nokkur leiðindi upp á og mér var
ýtt út í horn,“ sagði Andri Steinn
sem er 22 ára.

Sigurður Jónsson, þjálfari
Víkings hefur rætt við hann oftar
en einu sinni. „Hann hefur greini-
lega mikla trú á mér og það er ekk-
ert nema jákvætt. Þeir eru í harðri
baráttu um að komast upp í Lands-
bankadeildina og það verður gam-
an að taka þátt í henni.“ - egm

BARÁTTA FH-ingurinn Allan Borgvardt
hoppar hér upp úr tæklingu Keflvíkingsins
Baldurs Sigurðssonar í sigurleik FH á
Kaplakrika í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

EKKI LENGUR HJÁ FRAM Andri Steinn
Birgisson hefur spilað sinn síðasta leik fyrir
Framliðið í bili.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Vinningar:

Verðlaun fyrir 4 efstu sætin í punktakeppni með forgjöf:
1. 100.000 Vildarpunktar frá Vildarklúbbi Icelandair til farseðlakaupa hjá

2.     Flug fyrir tvo til einhvers áfangastaðar                   í Evrópu.

3. - 4. Vöruúttekt hjá                golfvöruverslun að upphæð 20.000 kr. hvor.

Verðlaun fyrir 4 efstu sætin í höggleik án forgjafar:
1. 100.000 Vildarpunktar frá Vildarklúbbi Icelandair til farseðlakaupa hjá

2. Flug fyrir tvo til einhvers áfangastaðar                   í Evrópu.

3. - 4. Vöruúttekt hjá                golfvöruverslun að upphæð 20.000 kr. hvor.

Nándarverðlaun á öllum par þrjú brautunum.

Aukaverðlaun fyrir holu í höggi á 2. braut:
1.000.000 kr. innborgun á VISA-kreditkortið.

Allir keppendur fá teiggjöf og í mótslok verður dregið úr skorkortum þeirra sem verða  á staðnum.

Hefur stjórna› ÍA
í hundra› leikjum
Ólafur fiór›arson, fljálfari ÍA, var› á fimmtudags-
kvöldi› flri›ji fljálfari ÍA frá upphafi til fless a›
stjórna Skagali›inu í 100 deildarleikjum.

FÓTBOLTI Ólafur Þórðarson og læri-
sveinar hans í ÍA í Landsbanka-
deild karla náðu langþráðu tak-
marki í fyrrakvöld þegar þeir
unnu sinn fyrsta sigur á KR-vell-
inum í tólf ár eða síðan liðið vann
þar 4-1 sigur 8. ágúst 1993. 

Ólafur sjálfur hafði komið
fimm ár á undan í Frostaskjólið
sem þjálfari án þess að ná að
krækja í eitt einasta stig. Strák-
arnir hans bættu úr því í fyrra-
kvöld og hafa með tveimur góðum
2-0 sigrum á fornum fjendum sín-
um (ÍBV og KR) losað sig við fall-
drauginn sem var farinn að gera
vart við sig á Akranesi í síðasta
mánuði.

Með því að ná að vera við
stjórnina hjá Skagaliðinu í hund-
rað leikjum kemst Ólafur Þórðar-
son í þriggja manna hóp með ekki
minni mönnum en Ríkharði Jóns-
syni og George Kirby. Ríkharður
stjórnaði Skagaliðinu í 160 deild-
arleikjum á árunum 1951 til 1973
en Skagamenn unnu sex Íslands-
meistaratitla undir hans Ríkharðs
á þessum fyrstu gullaldarárum
félagsins en undir stjórn Kirby
spilaði ÍA 102 deildarleiki í
nokkrum áföngum frá 1974 til
1990.

Þjálfari ÍA síðan 1999
Ólafur Þórðarson er hins vegar
fyrsti þjálfarinn í langri og glæsi-
legri sögu knattspynufélags
Skagamann til þess að stjórna
meistaraflokki liðsins í 100 leikj-
um samfellt en Ólafur hefur verið
þjálfari ÍA síðan 13. september
1999. Ríkharður þjálfaði Skagalið-
ið í fjórum kippum, sú lengsta
innihélt 60 leiki. 

Allt síðan að Ólafur kom óvænt
að lokakafla Skagaliðsins fyrir
sex árum hefur hann farið með
Skagaliðið gegn súrt og sætt og er
nú að leggja grunninn að framtíð-

arliði félagsins með því að byggja
liðið upp á mörgum ungum og
efnilegum knattspyrnumönnum
ofan af Akranesi.

Ólafur gerði Skagamenn að Ís-
landsmeisturum 2001 og liðið
vann bikarinn undir hans stjórn
2000 og 2003 en öll árin sem hann
hefur stjórnað liðinu hefur það
verið í efri hluta deildarinnar og
eftir sigurinn á KR er liðið aftur
meðal þeirra fimm efstu í Lands-
bankadeildinni.

Það er allt annað en algengt að
þjálfari nái að vera með sama lið
svo lengi. Ólafur varð 11. þjálfar-
inn í sögu 10 liða efstu deildar til
þess að stjórna 100 deildarleikj-
um en aðeins sjá annar til ná því
fyrir eitt lið. 

Ólafur er reyndar farinn að
nálgast met Ásgeirs Elíassonar
sem er sá þjálfari sem hefur
stjórna sama liði samfellt í tíu liða
efstu deild en Ásgeir var þjálfari
Framara í 126 leikjum í röð frá
1985 til 1991. ooj@frettabladid.is

LÆTUR Í SÉR HEYRA Ólafur
Þórðarson er einstakur
karakter og það er oft ótrú-
lega gaman að fylgjast með
honum hvetja og kalla á sína
menn á hliðarlínunni eins
hér í sigurleiknum í Vestur-
bænum á fimmtudagskvöld-
ið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LEIKIR ÍA UNDIR STJÓRN
ÓLAFS GEGN FÉLÖGUM:
ÍBV 12 leikir (44,4% stiga í húsi)
Fram 11 (48,5%)
Fylkir 11 (45.5%)
Grindavík 11 (42,4%)
KR 11 (21.2%)
Keflavík 9 (81.5%)
FH 9 (37,0%)
KA 6 (66,7%)
Valur 5 (80,0%)
Breiðablik 4 (100%)
Þróttur 3 (100%)
Leiftur 2 (66,7%)
Stjarnan 2 (66,7%)
Víkingur 2 (50,0%)
Þór Ak. 2 (50,0%)

FLESTIR LEIKIR ÞJÁLFARA ÍA
Í 10 LIÐA EFSTU DEILD: 
Ólafur Þórðarson 100 (53% stiga)
Hörður Helgason 84 (65,9%)
George Kirby 74 (56,8%)
Guðjón Þórðarson 72 (73,6%)
Logi Ólafsson                   60 (66,1%)

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Það er greinilega í
tísku hjá bæjarfé-
lögum landsins að
efna til útlenskra
daga af ein-
hverju tagi. Dag-
arnir eru fær-
eyskir í Ólafs-
vík og danskir
á Stykkis-
hólmi, og nú í

dag verða haldn-
ir Írskir dagar á Akranesi.

Löndin sem eignast útibú á Íslandi
með þessum hætti eru svolítið spes
og í raun ótrúlegt að hátíðirnar hali
inn alla þessa þátttakendur. Danirnir
eru orðnir þreyttir, greyin, enda er
sjarmi Danaveldis takmarkaður við
danska bjórinn. Hvað blessaða Fær-

eyingana varðar hefði mig aldrei
grunað að þeir yrðu svona vinsælir
(og nota bene hér talar manneskju
með reynslu, því ég hef lagt á mig
hvorki meira né minna en vikudvöl í
Færeyjum á ættarmóti. Ég fór með
Norrænu og allt). 

Akurnesingar mega reyndar eiga
það að hafa ágætisástæðu fyrir því að
halda Írska daga, því það voru víst
tveir kumpánar frá Írlandi sem námu
land á Akranesi (þó að í smáa letrinu
lesist: ættaðir frá Noregi eins og aðr-
ir landnámsmenn Íslands). En sjálf-
sagt er það algjört aukaatriði hvers
lenskir dagarnir eru, því oftar en
ekki hefur dagskrá hátíðarinnar
ákaflega lítið með landið að gera. Að
undanskilinni „írskri tónlistarveislu“
á Akranesi um helgina eru fáir dag-

skrárliðir sem hafa eitthvað með Íra
að gera (ef þið vissuð það ekki, þá
spilar Írafár ekki írska tónlist).
Keppnin um rauðhærðasta Íslending-
inn verður sjálfsagt stórfyndin en
mig grunar að rauðhærði freknótti
Írinn sé steríótýpa, fágæt og í útrým-
ingarhættu á Írlandi.

En steríótýpur eru kannski óum-
flýjanlegar. Ekki er minnst á Íslend-
inga erlendis án þess að talað sé um
harðfisk og lopapeysur. Og ég spái
því að innan skamms verði haldnir
bandarískir dagar einhvers staðar á
landinu sem verða uppfullir af línu-
dansi og hamborgurum og öðrum við-
bjóði. Ignorance is a bliss, segir mál-
tækið... Hvað sem steríótýpum líður
mun ég eflaust skemmta mér stórvel
á Akranesi í dag.

STUÐ MILLI STRÍÐA
RÓSA SIGNÝ GÍSLADÓTTIR ÆTLAR Á ÍRSKA DAGA

Steríótýpudagar
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

MJÁSI Hvað get ég sagt?! 
Mér finnst vatn 

með fiskibragði gott.

Við bjóðum
Söru og Anítu

í sund!
Feit

hugmynd!

Ég hef aldrei séð Anítu í 
sundfötum. Hún rakar sig ekki

undir
höndunum

sem þýðir að
hún rakar sig

örugglega
heldur ekki á

fótunum.

Bjóðum þeim bara 
á skauta í 

staðinn. Hún er með
líkamshár, ekki
smitsjúkdóm!

Lepji

lepji

lepji

Bíbí er algjörlega að
gera mig brjálaða. 

Á hverjum morgni hleypur hún
á hlaupabrettinu í klukkutíma
áður en hún gerir stórkostlegan
morgunmat handa 
sonum sínum. Ég veit. 

Ekki bara það heldur ræktar
hún garðinn, innréttar heimilið,
spilar á píanó OG býður sig
fram sem sjálfboðaliði og hjálp-
ar heimilislausum! Ég bara skil

þetta ekki!

Kannski er hún bara góð í að
skipuleggja tímann sinn. 

Nei, ég skil ekki hvernig
ég get fengið hana til
þess að hætta að láta
okkur hinar líta illa út. 
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...skemmtir þér ; )

TónlistDVD
Snoop Dogg R&G: (Rhythm & Gangsta) The Masterpiece Tour Edition CD+DVD 2299
Snoop Dogg R&G: (Rhythm & Gangsta) The  Masterpiece 1999
Snoop Dogg Greatest Hits 1999                                                                    
Snoop Dogg Top Dogg 1799
Snoop Dogg Tha Last Meal 1799
Snoop Dogg Paid Tha Cost To Be Da 1799
Snoop Dogg Da Game Is To Be Sold 1799
Snoop Dogg Boss Playa-A Day In The Life Of Snoop Dogg DVD 2299
Snoop Dogg Puff Puff Pass Tour DVD 2299

Plötur og DVD diskar á tilboði!

Í tilefni af tónleikum Snoop Dogg í 
Egilshöll 17 júlí verða eftirfarandi 
Snoop titlar á tilboði.

2.299

1.999

Snoop Dogg
R&G: (Rhythm & Gangsta) The Masterpiece Tour Edition CD+DVD

Takmarkað magn

Snoop Dogg
Greatest Hits 

CD+DVD
1

Blaðið US Weekly neyddist til þess
að biðja Brad Pitt og Angelinu
Jolie afsökunar á fréttum þess efn-
is að „vinirnir“ væru að fara að
ættleiða barn saman. Blaðið hafði
skrifað fréttina og var búið að
senda hana í prentun þegar hið
sanna var uppgötvað. Á heimasíðu
blaðsins var afsökunarbeiðnin birt
og þar kemur fram að þrátt fyrir
að Brad Pitt hafi verið viðstaddur
þegar Angelina Jolie hafi skrifað
undir ættleiðingarskjölin þá hafi
hann ekki frekar komið nálægt
því. Litla stúlkan, sem á að heita
Zahara Marley Jolie, er aðeins
fimm mánaða gömul. Hún er mun-
aðarleysingi frá Addis Ababa og er

sýkt af eyðni. Með þessum fréttum
er bundinn endi á þær sögusagnir
að Jolie sé ólétt eftir að til hennar
sást í ungbarnadeild Harrods. ■

Leonardo DiCaprio er víst búinn
að ná sér eftir að kona réðst á
hann með flösku. Tímaritið Vari-
ety greinir frá því í sínu nýjasta
hefti að nú ætli leikarinn að fram-
leiða sína fyrstu mynd. Verður
hún gerð eftir skáldsögu Kurt
Vonnegut, Cat’s Cradle. Reiknað
er með því að tökur hefjist seint á
þessu ári en ekki hefur verið stað-
fest hvort DiCaprio leiki sjálfur í
myndinni.

DiCaprio einbeitir sér nú aðal-
lega að kvikmyndaleiknum. Ekki
eru mörg ár síðan að leikarinn var
fastagestur á síðum slúðurblað-
anna en hann virðist nú hafa fund-
ið rómantíkina í örmum fyrirsæt-
unnar Gisele Bunchen. DiCaprio
er um þessar mundir að leika í

kvikmynd Martin Scorsese, The
Departed, ásamt Matt Damon,

Mark Wahlberg og Jack Nichol-
son. ■

DiCaprio sest í sæti framlei›andans

DICAPRIO OG GISELE Leikarinn kom með Gisele upp á arminn þegar Óskarsverðlaunin
voru afhent í ár. DiCaprio hafði ekki áður gert það því hann var vanur að koma eingöngu
með móður sinni. 

Jennifer Aniston féll saman á
tökustað nýjustu myndar sinnar

The Break Up. Það leið yfir stjörn-
una eftir að hún hafði kvartað und-
an ógleði og höfuðverkjum fyrr um

daginn. Opinberar skýring-
ar eru þær að hún hafi
fengið sólsting en heim-
ildarmenn á tökustað
segja að allt slúðrið um
meint samband eigin-
manns hennar, Brad
Pitt, og Angelinu Jolie
hafi tekið gríðarlegan
toll.

Poppprinsessan Britney Spears
gengur með tvíbura samkvæmt

bandaríska blaðinu New York Daily
News. Talskona hennar vildi
hvorki staðfesta þessa
sögu né neita henni.
Athygli vakti hversu
fljótt Britney varð mik-
il um sig því skvísan á
ekki að eiga fyrr en í
haust og þykir það
benda til þess að sag-
an sé sönn.

Madonna hefur grátbeðið The
Office grínistann Ricky Gervais

um hlutverk í nýju þáttaröðinni
hans Extras. Þegar Madonna mætti
honum baksviðs á Live 8 tónleikun-
um í Hyde Park í London gekk hún
að honum, ítrekaði boðið og tók í

hönd hans. „Þú veist að nú
erum við búin að handsala

munnlegt samkomulag,“
sagði Madonna glettn-
islega. Ricky er sagður
ánægður með áhuga
hennar og hyggst gefa
henni hlutverk í þátt-
unum.

JOY BRYANT Þessi geðþekka leikkona lék
meðal annars á móti Beyoncé Knowles í
hipp hopp útgáfunni af Carmen. 

50 Cent kom-
inn me› n‡ja 
Íslandsvinurinn og glæparappar-
inn 50 Cent er kominn með nýja
kærustu, það fullyrðir New York
Daily News. Fifty, eins og hann er
gjarnan kallaður, var áður með
Kill Bill leikkonunni Vivica A.
Fox, en er nú sagður vera með Joy
Bryant, mótleikkonu sinni úr Get
Rich or Die Tryin’. Sú mynd á að
lýsa gróflega skrautlegri ævi
rapparans sem áður vann fyrir sér
sem melludólgur og eiturlyfjasali. 

Blaðið hefur eftir heimildar-
manni að þetta sé ekki í fyrsta
skipti sem Joy deili sæng með
aðalleikara í kvikmynd. Hún hefur
verið fyrirsæta fyrir Tommy
Hilfiger og var eitt sinn stuttlega
með Rn’B listamanninum Usher.
Talsmaður Bryant játaði hvorki né
neitaði því að hún væri með rapp-
aranum. ■

JOLIE Angelina Jolie er þekkt fyrir mann-
úðarstörf í þágu barna og sérstakur sendi-
herra UNICEF. Hún hefur nú ættleitt sitt
annað barn en það er stúlka sem heitir Za-
hara Marley Jolie og kemur frá Addis
Ababa.

Afsökunarbei›ni handa
Pitt og Jolie



MÓÐIR Í HJÁVERKUM 
KILJA – Allison Pearson

FIMMTA KONAN
KILJA – Henning Mankell

UTAN ALFARALEIÐA 
Jón G. Snæland

DAUÐADJASSINN 
KILJA – Arne Dahl

KORTAB. M. OG MENNINGAR
Mál og menning

ÚTIVISTARBÓKIN
Páll Ásgeir Ásgeirsson

KLEIFARVATN 
KILJA – Arnaldur Indriðason

ALKEMISTINN 
KILJA – Paulo Coelho

ÍSLENSKA VEGAHANDBÓKIN 
Steind. Steind.s. frá Hlöðum o.fl.

ENGLAR OG DJÖFLAR
KILJA – Dan Brown

Verk eftir bandarísk tón-
skáld og verk sem tengj-
ast landinu á einhvern
hátt verða á efnisskrá á
tónleikum Sinfóníuhljóm-
sveitar unga fólksins sem
haldnir verða í Siglu-
fjarðarkirkju á sunnu-
daginn klukkan 14. 

Sinfóníuhljómsveit unga fólksins
heldur tónleika klukkan 14 á
sunnudaginn í Siglufjarðarkirkju.

Hljómsveitin var stofnuð 7.
nóvember 2004 og hélt fyrstu tón-
leika sína í Reykjavík 16. desem-
ber sama ár. Hljómsveitina skipa
nemendur úr tónlistarskólum á
höfuðborgarsvæðinu.

Tónleikarnir í Siglufjarðar-
kirkju bera yfirskriftina „Sagnir
frá nýja heiminum“. Á efnisskrá
verður ýmist tónlist eftir banda-
rísk tónskáld eða verk sem tengj-
ast landinu á einhvern hátt. 

Aaron Copland er oft nefndur
faðir bandarískrar tónlistar, en
hann hafði mikil áhrif á landa sína
meðal annars Leonard Bernstein.
Tvö verk eftir Copland verða flutt
á tónleikunum, „El Salon Mexico“
er samið eftir kynni tónskáldsins
af þjóðlegri mexikóskri tónlist. Í
„Þögulli borg“ (Quiet city) eftir
sama höfund, leika bræðurnir
Matthías og Jóhann Nardeau ein-
leik. Matthías hefur stundað
framhaldsnám í óbóleik í París, en

Jóhann líkur einleikaraprófi frá
Tónlistarskólanum í Reykjavík á
næsta ári. 

Rhapsody in Blue eftir George
Gershwin er hálfgert djassverk í
klassískum búningi. Þar leikur
Víkingur Heiðar Ólafsson einleik,
en hann lærir píanóleik við Juilli-
ard tónlistarháskólann í New
York. 

Eftir hlé verður flutt 9. sinfón-
ía Dvorák, Frá Nýja heiminum.
Dvorák samdi sinfóníuna þegar
hann bjó í Bandaríkjunum, en hún
ber sterkan keim af þarlendri
þjóðlagatónlist.

Hljómsveitarstjóri verður Ro-
bert Gutter. Hann er fæddur í
New York árið 1938 og stundaði

tónlistarnám þar og í háskólanum
í Yale. Líkt og margir hljómsveit-
arstjórar austan hafs og vestan
sótti hann sumarnámskeið hjá
Franco Ferrara í Siena á Ítalíu.

Robert Gutter byggði upp sin-
fóníuhljómsveitina í Springfield
og gerði hana að einni kunnustu
hljómsveit Bandaríkjanna á
landsvísu. Hann tók við stöðu tón-
listarstjóra háskólans í Greens-
boro, Norður-Karólínu, árið 1988
og hefur gegnt því starfi síðan.
Hann er auk þess aðal gesta-
stjórnandi Úkraínsku þjóðar-
hljómsveitarinnar í Kænugarði.
Robert Gutter hefur stjórnað
hljómsveitum víða um heim en
aldrei áður gist Ísland. ■
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...tónleikum Kvintetts Krist-
jönu Stefánsdóttur sem leikur á
sjöttu tónleikum sumartónleikar-
aðar veitingahússins Jómfrúar-
innar við Lækjargötu klukkan
16.00 í dag. Aðrir meðlimir kvin-
tettsins eru saxófónleikarinn
Sigurður Flosason, píanóleikarinn
Eyþór Gunnarsson og bassaleikar-
inn Róbert Þórhallsson og
trommuleikarinn Scott
McLemore. Aðgangur er ókeypis.

...frumflutningi á íslenskri þýð-
ingu Guðmundar Hansen og
Gunnsteins Ólafssonar á Malara-
stúlkunni fögru eftir Franz
Schubert í flutningi Hlöðvers
Sigurðssonar tenórs og Antoníu
Hevesi píanóleikara sem fer fram
í Siglufjarðarkirkju í dag kl.
17.00. 

Aðstandendur tónlistarhátíðarinnar Iceland
Airwaves, sem haldin verður í Reykjavík í sjö-
unda sinn daganna 19. til 23. október, eru
byrjaðir að taka við umsóknum frá innlendum
hljómsveitum og listamönnum sem vilja koma
fram á hátíðinni. Í fyrra komu yfir 100 inn-
lendir flytjendur fram á Airwaves auk 22 er-
lendra hljómsveita og listamanna. Þá bárust
skipuleggjendum hátíðarinnar um 250 um-
sóknir frá innlendum flytjendum um að fá að
spila á hátíðinni.
Þetta er í fyrsta sinn sem skipuleggjendur há-
tíðarinnar gefa hljómsveitum og listamönnum
kost á að sækja um að spila á hátíðinni með
því að fylla út sérstakt eyðublað og skila inn
ákveðnum fylgigögnum, en hingað til hefur
umsóknarferlið verið óformlegra. Hægt er að
nálgast eyðublaðið á netsíðunni
www.icelandairwaves.com undir liðnum
„Press/Industry“.
Skilafrestur umsókna er til 10. ágúst 2005.

Kl. 17.00 
Um helgina er önnur tónleikahelgi Sumar-
tónleika í Skálholtskirkju 2005.
Flytjendur verða annars vegar Sönghópur-
inn Hljómeyki og hins vegar Nordic Affect.
Sá fyrrnefndi flytur dagskrá helgaða verk-
um Jórunnar Viðar sem er ein af fimm
staðartónskáldum í ár. Einnig frumflytur
Hljómeyki útsetningu Önnu Þorvaldsdótt-
ur, sem er úr hópi okkar yngstu tónskálda
og einnig staðartónskáld í sumar, á sálm-
inum Heyr þú oss himnum á í messu helg-
arinnar kl. 17 á sunnudaginn.

menning@frettabladid.is

Umsóknir á Iceland Airwaves

VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON Nemandi við Juilliard tónlistarháskólann í New York
verður einleikari í verkinu Rhapsody in Blue eftir George Gershwin, sem flutt verður á tón-
leikum Sinfóníuhljómsveitar unga fólksins í Siglufjarðarkirkju klukkan 14 á sunnudaginn.

Sinfóníuhljómsveit
unga fólksins

!

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
5/7, 11/7, 12/7, 13/7 kl. 14-18    6/7, 7/7, 8/7, 14/7, 15/7, 17/7, 22/7, 28/7 kl. 14-20

10/7, 17/7 kl. 12-18       LOKAÐ 18/7 - 21/7,  23/7-27/7,  29/7-11/8

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren • Í samstarfi við Á þakinu
Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl
14, Su 17/7 kl 14

ÖRLAGAEGGIN-SÖNGLEIKUR
2. sýning 9/7, 3. sýning 14/7, 4. sýning
15/7, 5. sýning 16./7, 6. sýning  22/7, 7.
sýning 24/7 og lokasýning 28/7

ICELAND AIRWAVES Innlendar hljómsveitir og lista-
menn sem hafa áhuga á því að koma fram á Iceland
Airwaves 2005 sem haldin verður í sjöunda sinn dag-
ana 19. til 23. október geta nálgast eyðublað á net-
síðunni www. icelandairwaves.com undir liðnum
„Press/Industry“.

Íslenski safnadagurinn er haldinn
hátíðlegur annan sunnudag í júlí ár
hvert og ber hann því í ár upp á
morgun, sunnudaginn 10. júlí. Þá
eru safnastofnanir hvattar til að
halda daginn hátíðlegan á einn eða
annan hátt í dagskrá sinni. 

Fjölbreytt dagskrá verður á
söfnum landsins. 

Í Þjóðminjasafni Íslands klukk-
an 14 leiðir Þorgerðar H. Þorvalds-
dóttur gesti um grunnsýningu
safnsins; Þjóð verður til og klukk-
an 16. verður Þóra Kristjánsdóttir
sérfræðingur með leiðsögn um
sýninguna Mynd á þili, íslenskir
myndlistarmenn fyrri alda.

Aðgangur að Minjasafninu á
Akureyri verður ókeypis í tilefni
af safnadeginum og er opið frá 10-
17.

Í safninu eru bæði grunnsýn-
ingar sem rekja sögu héraðsins, og
skammtímasýningar um ýmis efni.

Eyjafjörður frá öndverðu er
sýning sem segir sögu fjarðarins
frá landnámi fram yfir siðaskipti.
Hún byggir á fornleifarannsókn-
um, efni úr fornum handritum og
munum úr eigu Minjasafnsins og
Þjóðminjasafns Íslands. Allir mun-
irnir eru úr Eyjafirði.

Akureyri – bærinn við Pollinn
fjallar um þætti úr sögu Akureyr-

ar frá upphafi til nútímans. Fjallað
er um fiskveiðar, verslun, mannlíf,
gróður, híbýlahætti og þróun húsa-
gerða.

Skammtímasýning safnsins er
Myndir úr mínu lífi. Ljósmyndir
Gunnlaugs P. Kristinssonar frá Ak-
ureyri 1955-1985. Á henni gefur að
líta myndir úr mannlífi og atvinnu-
lífi bæjarins. 

Í Norræna húsinu klukkan 14
segja Helgi Þórsson og Magnús
Logi Kristinsson, tveir af sýnend-
um Grúsar, frá verkum sínum á
sýningunni. Annar sýningarstjór-
anna, Hanna Styrmisdóttir, kynnir
sýninguna og svarar spurningum.
Í tilefni dagsins verður opið hús í
Norræna húsinu frá 12 til 17.

En það eru ekki bara söfnin sem
halda upp á daginn því dagskrá
verður í Grasagarðinum í Reykja-

vík þar sem fram fer fræðsla um
fjölærar blómplöntur og er fjöldi
þeirra yfir 2.000 villtar tegundir,
afbrigði og ræktuð yrki. 

Hólmfríður A. Sigurðardóttir
leiðir fræðsluna á göngu um garð-
inn en hún er garðykjukandidat og
fjölfróð um garðblóm og erlendar
fjölærar jurtir. Mæting er í lysti-
húsinu kl. 11 og verður boðið upp á
piparmintute eftir fræðsluna.

Í Víkinni, Sjóminjasafninu í
Reykjavík að Grandagarði 8, fer
fram dagskrá á safnadeginum sem
hefst klukkan 13.30 í anddyri
safnsins með flutningi sjó-
mannatónlistar á dragspil auk þess
sem sem hnýtt verða net í sýning-
arsalnum. Klukkan 15.00 verður
svo frumsýnd myndin Hættur
hafsins sem er 52 mínútur að
lengd. ■

Safnadagurinn er á sunnudaginn

MINJASAFNIÐ Á AKUREYRI Íslenski
safnadagurinn verður haldinn hátíðlegur á
Minjasafninu á Akureyri á morgun.

ÞJÓÐMINJASAFN ÍSLANDS Leiðsagnr
verða um sýningar safnsins á morgun í
tilefni af safnadeginum. 
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[ METSÖLULISTI ]
AÐALLISTINN – ALLAR BÆKUR

DÁIÐ ER ALT ÁN DRAUMA O.FL. KV.
Halldór Laxness

ÞORPIÐ 
Jón úr Vör

ÞRIÐJA GRÁÐA 
James Patterson

DON KÍKÓTI 
2. bindi – Miguel Cervantes

FLÓTTINN 
Sindri Freysson

FJÁRHÆTTUSPILARINN 
Fjodor Dostojevskíj

KARÍTAS ÁN TITILS 
Kristín Marja Baldursdóttir

UPPLITAÐ MYRKUR 
Gyrðir Elíasson

PS. ÉG ELSKA ÞIG 
Cecilia Ahern

BLINDA 
Jose Saramago
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SKÁLDVERK – INNBUNDNAR BÆKUR

EYMUNDSSON - MÁL OG MENNING - PENNINN 
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Grieg á orgeltónleikum 
í Hallgrímskirkju
Um helgina verður norski
orgelleikarinn Bjørn And-
or Drage gestur tónleikar-
aðarinnar Sumarkvöld við
orgelið í Hallgrímskirkju.
Hann leikur laugardaginn
9. júlí kl. 12 og sunnudag-
inn 10. júlí kl. 20. 

Bjørn Andor Drage er
meðal virtustu organista Noregs,
mjög þekktur fyrir áherslu á að
kynna norska tónlist. Til þessa hef-
ur hann meðal annars umritað tón-
list tónskálda sem ekki skrifuðu
orgeltónlist. Í tilefni af 150 ára Ed-
vard Griegs hljóðritaði hann geisla-
disk í Hallgrímskirkju þar sem
hann lék þekkt verk Griegs.

Efnisskrá laugardagstónleikana

hefst á einu slíku, Norsk-
um dans eftir Grieg en svo
leikur hann Dóríska
tokkötu eftir Bach,
Fantasíu í Es-dúr eftir
Saint-Säens og tónleikun-
um lýkur með Kjempe-
vise-Slåtten eftir Harald
Sæverud sem Andor Bjørn

hefur umritað.
Efnisskrá sunnudagstónleik-

anna hefst líka á franskri orgeltón-
list. Það eru tveir spunar eftir Tour-
nemire, Te Deum og Petite rapsodie
improvisée, upphaflega flutt og
hljóðritað 1931 og skráð af Duruflé
rúmlega 30 árum síðar. Hitt
franska verkið er þekkt Fantasía í
Es-dúr eftir Saint-Säens. ■

Dansinn fram í dau›ann
Í Ketilhúsinu í Listagilinu á Akur-
eyri fer fram, klukkan 20.30 í kvöld,
ljóða-og söngvaskemmtunin Heim-
ur ljóðsins sem haldin er í sjötta
sinn. Að þessu sinni ber skemmtun-
in yfirskriftina Dansinn fram í
dauðann. Flutt verða kvæði eftir
T.S. Eliot og Jóhannes úr Kötlum.
Flytjendur eru Þorsteinn Gylfason,
Sif Ragnhildardóttir, Michael Jón
Clarke og Richard Simm. 

„Þetta fyrirbæri var fyrst hald-
ið árið 1998 en þá var flutt dagskrá
sem Artúr Björgvin Bollason stóð
fyrir. Það var troðfullt þetta fyrsta
skipti sem dagskráin var haldin.
Ákveðið var að endurtaka þetta
árið 1999 og Þorsteinn Gylfason
tók það að sér ásamt þeim Sif,
Michael og Richard. Svo var sama
fólk sem sá um dagskrána árin á

eftir og jukust vinsældir þessara
skemmtana með hverju ári og var
fólk farið að koma frá Reykjavík
og öðrum landshlutum til þess að
sjá dagskrána. Síðastliðin tvö ár
hefur dagskráin hins vegar ekki
verið haldin sökum fjárskorts en í
ár kemur Akureyrarbær til móts
við okkur með fjárstyrk sem gerir
okkur kleyft að ljúka upp heimi
ljóðsins á ný,“ segir Sigurður H.
Jónson skipuleggjandi Heims
ljóðsins.

Ljóðin sem verða flutt eftir
Eliot eru úr ljóðabálknum Old
Possums Book of Practical Cats
en söngleikurinn Cats er saminn
upp úr þessum ljóðabálki og verða
flutt tvö lög úr söngleiknum á
skemmtuninni.

Aðgangseyrir er 1000 krónur. ■

■ ■ TÓNLEIKAR
� 12.00 Norski orgelleikarinn Bjørn

Andor Drage, sem er gestur tón-
leikaraðarinnar Sumarkvöld við org-
elið, heldur tónleika í Hallgríms-
kirkju. Á efnisskránni eru verk eftir
Grieg Bach, Saint-Säens og Harald
Sæverud.

� 15.00 Tónleikar Hljómeykis í Skál-
holtskirkju. Flutt verða verk eftir Jór-
unni Viðar.

� 16.00 Kvintett Kristjönu Stefáns-
dóttur leikur á sjöttu tónleikum
sumartónleikaraðar veitingahússins
Jómfrúarinnar við Lækjargötu Aðrir
meðlimir kvintettsins eru saxófón-
leikarinn Sigurður Flosason, píanó-
leikarinn Eyþór Gunnarsson og
bassaleikarinn Róbert Þórhallsson og
trommuleikarinn Scott McLemore.
Aðgangur er ókeypis.

� 17.00 Nordic Affect flytur dagskrá í
Skálholtskirkju sem þau kalla Í
kjölfar sónötunnar

� 21.00 Sumartónleikar við Mývatn í
Reykjahlíðarkirkju. Jazztríóið Flís
leikur eigin tónlist og lög úr safni
Hauks Morthens. Tríóið skipa Davíð
Þór Jónsson, Helgi Sv. Helgason og
Valdimar K. Helgason. Aðgangur
ókeypis.

■ ■ OPNANIR
� 14.00 Myndlistarkonan Gunnella

og ljósmyndarinn Inger Helene Bó-
asson opna samsýningu í Listasetr-
inu Kirkjuhvoli, Akranesi. Sýningin
stendur til 24. júlí. Allir velkomnir

� 15.00 Olga Bergmann opnar sýn-
inguna Náttúrusögur í sýningarrým-
inu Suðsuðvestur Hafnargötu 22
Reykjanesbæ.

� 16.00 Rósa Matthíasdóttir opnar
sýningu á Vínbarnum, Kirkjutorgi 4,
101 Reykjavík. Rósa byrjaði að
hanna og smíða mósaikspegla fyrir
fimm árum og er þessi sýning henn-
ar sú níunda í röðinni.

■ ■ LJÓÐAKVÖLD
� 20.30 Ljóða-og söngvaskemmtun í

Ketilhúsinu, Listagili á Akureyri.
Kvöldið ber yfirskriftina Dansinn
fram í dauðann. Flutt verða ljóð eftir
T.S. Eliot og Jóhannes úr Kötlum.
Flytjendur eru Þorsteinn Gylfason, Sif
Ragnhildardóttir Michael Jón Clarke
og Richard Simm.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.

ÞORSTEINN GYLFASON OG SIF
RAGNHILDARDÓTTIR Þau koma fram á
Heimi ljóðsins 2005, ljóða- og söngva-
skemmtun í Ketilhúsinu í kvöld ásamt
þeim Michael Jón Clarke og Richard Simm.
Skemmtunin ber yfirskriftina Dansinn fram
í dauðann og verða flutt ljóð eftir Jóhann-
es úr Kötlum og T.S. Eliot. 

- mest lesna blað landsins -

AUGLÝSINGASÍMINN
ER 550 5000

FÖSTUDAGUR



Miðasala á tónleika Emilíönu
Torrini á skemmtistaðnum Nasa

21. júlí og í Ketilhús-
inu 24. júlí hefst í dag
klukkan 10 á midi.is
og í verslununum 12
Tóna og BT á Akur-
eyri.

Á tónleikaferð sinni

mun Emilíana einnig spila í Víkur-
bæ í Bolungarvík og í Borgarfirði
eystri þann 23. júlí. Þetta verða
einu tónleikar Emilíönu á Íslandi
þetta árið en hún gaf í byrjun árs út
plötuna Fisherman’s Wife. Miða-
verð á tónleikana á Nasa og í Ketil-
húsinu er 2.500 krónur auk miða-
gjalds. ■

SÍMI 551 9000

Sýnd kl.  3, 5.30, 8 og 10.30  B.i. 16 ára

Sýnd kl.  3, 6 og 9  B.i. 10 ára

Sýnd kl.  3, 5.30, 8 og 10.30  B.i. 14 ára

Sýnd kl.  3.30, 5.50, 8 og 10.10

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!

Frábær gamanmynd sem fór beint 
á toppinn í USA.

★★★ ÓÖH DV Yfir 30.000 gestir!

BLÓÐUG, BRÚTAL OG BRILLIANT

„SVALASTA MYND ÁRSINS 
OG BESTA MYND ÞESSA 

SUMARS“
★★★★★ Þ.Þ. FRÉTTABLAÐIÐ

„Í HEILDINA FRÁBÆR MYND“
★★★★ T.V. kvikmyndir.is

„...HREIN OG TÆR UPPLIFUN... 
GJÖRSAMLEGA GEÐVEIK 

MYND!“
★★★★ K&F XFM

★★★★ D.Ö.J Kvikmyndir.com

„TÖFF, KÚL OG EITURHÖRÐ“
★★★ Ó.Ö.H. DAGBLAÐIÐ

F R U M S Ý N I N G A R H E L G I

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 1.45  m/ísl. tali

Sýnd kl.  3.30 og 10  B.i. 10 ára

Sýnd kl.  2, 4, 6 og 8

Sýnd kl.  2, 5, 6.30, 8, 9.30, 10.50 og 12.15 eftir miðnætti B.i. 16 ára

Sýnd kl.  3.30, 5.45, 8 og 10.20

SÍÐUSTU SÝNINGAR

★★★ ÓÖH DV

Sýnd í Lúxus kl. 3, 5.30, 8 og 10.30  
B.i. 14 ára

F R U M S Ý N I N G A R H E L G I

BLÓÐUG, BRÚTAL OG BRILLIANT

„SVALASTA MYND ÁRSINS 
OG BESTA MYND ÞESSA 

SUMARS“
★★★★★ Þ.Þ. FRÉTTABLAÐIÐ

„Í HEILDINA FRÁBÆR MYND“
★★★★ T.V. kvikmyndir.is

„...HREIN OG TÆR UPPLIFUN... 
GJÖRSAMLEGA GEÐVEIK 

MYND!“
★★★★ K&F XFM

★★★★ D.Ö.J Kvikmyndir.com

„TÖFF, KÚL OG EITURHÖRÐ“
★★★ Ó.Ö.H. DAGBLAÐIÐ

Leikstjórinn Quentin Tarantino
á það til að skjóta upp kollinum í
bandarískum sjónvarpsþáttum
og er í því sambandi skemmst
að minnast þess þegar hann
mætti sem gestaleikari í Alias
og túlkaði fúlmenni með miklum
tilþrifum. Þá hefur hann leik-
stýrt þætti um Bráðavaktina ER
og verið gestadómari í Americ-
an Idol. Nú síðast setti Tarantino
sterkan svip á glæpaþættina
CSI en hann var fenginn til þess
að leikstýra lokaþætti nýjustu
seríunnar sem fór í loftið í
Bandaríkjunum fyrir
skemmstu.

Þátturinn er klukkustundar
langur og handbragð meistarans
leynir sér ekki enda tók hann
einnig þátt í handritsgerðinni.

Leikarinn George Eads sem
leikur hinn fagmannlega glæpa-
vettvangsrýni Nick Stokes
kemst heldur betur í hann
krappan undir stjórn Tarantinos
en hann er illmenni og grefur
Stokes lifandi á svipaðan hátt og
Uma Thurman var kviksett í
Kill Bill Vol. 2. Stokes er þó
jarðaður með skammbyssu
þannig að honum er gefinn kost-
ur á að stytta sér aldur frekar
en að kafna í kistunni og að
sjálfsögðu er ekki upplýst hér
hver örlög hans verða. ■

GEROGE EADS Persóna þessa geðþekka
leikara er grafin lifandi í lokaþætti CSI og

það sem verra er að hann á örlög sín
undir sjálfum Quentin Tarantino.

Tarantino jar›ar Nick Stokes

Miðasala er hafin á tónleika
hjartaknúsarans Michael Bolton
í Laugardalshöll 21. september.
Tónleikarnir eru liður í tónleika-
ferð hans til að fylgja eftir nýj-
ustu plötu sinni, Vintage, þar
sem hann syngur gamla slagara
eftir aðra listamenn.

Bolton, sem hefur selt 52
milljónir platna á ferli sínum,
verður með 18 manna hljómsveit
með sér og flytur hann öll sín
bestu lög. 

Miðasala á tónleikana fer
fram á öllum helstu Esso-stöðv-
um um land allt. Miðaverð er
5.900 krónur. ■

Miðasala á tónlistarhátíðina Inni-
púkann sem verður haldin um
verslunarmannahelgina á Nasa
hófst í gær í verslunum 12 Tóna og
Hive.

Hátíðin hefst kl. 15.00 laugar-
daginn 30. júlí. Þá koma meðal ann-
ars fram Cat Power, Jonathan
Richman, Mugison og Apparat.
Daginn eftir hefst dagskráin klukk-
an 15.30 og þá stíga meðal annars á
stokk Raveonettes, Blonde
Redhead, Trabant og Hjálmar.

Miðaverð er 3.900 krónur á báða
dagana en 2.900 fyrir stakan dag. ■

MICHAEL BOLTON Söngvarinn geðþekki
heldur tónleika hér á landi 21. september.

Mi›asala hafin á Bolton

Mi›asala á Innipúkann hafin

Mi›asala hefst á Emilíönu

RAVEONETTES Danska hljómsveitin Ra-
veonettes spilar á Innipúkanum sunnudag-
inn 31. júlí.

EMILIÍANA
TORRINI Kylie telur sig heppna

Kylie Minogue er óðum að ná sér
eftir baráttu sína við
brjóstakrabbamein að sögn syst-
ur hennar, Dannii. „Stóra systir
er frábær, henni líður vel og hún
kemur til með að ná sér. Hún er
mjög heppin,“ hafði sjónvarps-
stöðin ITV eftir Dannii. „Skila-
boðin sem Kylie vill koma á
framfæri eru þau að hún greind-
ist snemma með sjúkdóminn og
það gerir hann mun viðráðan-
legri,“ sagði Dannii og bætti við
að Kylie óskaði þess að fleiri kon-

ur myndu njóta góðs af þeim
skilaboðum.

Kylie greindist með krabba-
mein í brjósti um miðjan maí
þegar hún var í heimsókn hjá for-
eldrum sínum í Melbourne. Hún
neyddist af þeim sökum að fresta
tónleikaferð sinni, Show Girl, um
óákveðinn tíma. Kærasti hennar,
franski sjarmörinn Oliver
Martinez, hefur stutt dyggilega
við bakið á henni og verið í Mel-
bourne mest allan tímann sem
meðferðin stóð yfir. ■

KYLIE MINOGUE Hún er óðum að ná sér eftir baráttuna við brjóstakrabbameinið.

SJÚKRAHÚSIÐ St. Francis Xavier Cabrini
sjúkrahúsið í Melbourne sá um meðferð-
ina á Kylie sem að sögn systur hennar hef-
ur gengið mjög vel.

DANNII MINOGUE Segir að systur
sinni líði mjög vel og að Kylie áliti
sig mjög heppna að sjúkdómurinn
hafi uppgötvast svona snemma.



Nýjasta æðið!
Scooterhjól með mótor í fyrsta sinn á 
Íslandi!
Engin trygging nauðsynleg – flokkast sem
reiðhjól.

Notist á gangstéttum. 
Engin aldurstakmörk.
Munið eftir hjálmunum!

Sala hefst þann 15.júlí
sími. 896 0898

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Þrátt fyrir að hinn stóri alheims-
viðburður Live 8 hafi verið fyrir
viku síðan eru popparar og stjörn-
ur hvergi nærri hættar að þrýsta
á leiðtoga átta helstu iðnríkja
heims. Um fimmtíu þúsund
manns mættu á tónleika í Edin-
borg í Skotlandi sem báru nafnið
„Final Push“ eða Lokaátakið, þar
sem leiðtogafundurinn fór fram,
en þetta voru síðustu Live 8 tón-
leikarnir.  ■

Lokaátak Live 8

ANDREA CORR OG BONO Hljómsveitin
The Corrs og Bono hafa nokkrum sinnum
komið fram saman. Eins og sjá má á þess-
ari mynd eru Andrea Corr og Bono nokkuð
góðir vinir.

GEORGE CLOONEY Cloo-
ney mætti, líkt og Brad Pitt
gerði á laugardaginn, og
lagði orð í belg. 

Ronan Keating Gamli strákabandsmeðlim-
urinn úr Boyzone, Ronan Keating, var í
miklu stuði á tónleikunum sem haldnir
voru til þess að þrýsta enn frekar á leið-
toga sjö helstu iðnríkja heims.

WILL YOUNG OG JAMES BROWN  Ís-
landsvinurinn James Brown og popparinn
Will Young komu saman fram á Edinborg-
artónleikunum 
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Síðast þegar ég skrifaði um-
sögn um plötu Audioslave fékk
ég um 5 morðhótanir í tölvu-
pósti. Svekktir aðdáendur blót-
uðu tónlistarsmekk mínum á
bloggsíðum sínum og kölluðu
mig öllum illum nöfnum. Út-
gáfustjóri plötunnar á Íslandi
sendi mér svo tölvupóst þar sem
hann hneykslaðist á því að ég
skyldi hafa látið fordóma mína
gagnvart sveitinni í ljós í fyrstu
setningu umsagnarinnar. Ég
sagði einfaldlega að mér hefði
aldrei líkað við Chris Cornell
sem söngvara, og stend við það,
enda get ég ekkert að því gert.
Mér fannst það sérstaklega
sanngjarnt af mér, og varla for-
dómur þar sem ég hafði komist
á þessa skoðun af því að hlusta á
kappann. Fordómar kallast það
þegar þú myndar þér skoðun án
þess að kynna þér málefnið.
Niðurstaðan er að þessi sveit á
greinilega harða aðdáendur á

klakanum og það á ekkert eftir
að breytast, sama hvað ég skrifa
hérna.

Önnur plata Audioslave er
mun þægilegri fyrir eyrun. Hér
hljóma þeir loksins eins og
hljómsveit, ekki bara eins og
Rage Against the Machine með
rödd Chris Cornell. Mér til mik-
illar ánægju heldur Chris
frægri sýndarmennsku sinni til
baka. Er nánast ekki með neina
raddfimleika á þessari plötu,
sem fer tónlistinni mun betur.
Hann hefur greinilega líka feng-
ið að segja meira í lagasmíðum,
og í upphafi plötunnar tekst
þeim bara nokkuð vel til. Titil-
lag plötunnar er t.d. örugglega
það besta sem þessir menn hafa
gert undir hatti Audioslave. Tom
Morello er góður gítarleikari
sem heimtar sitt pláss í tónlist-
inni. Mikið ósköp vildi ég þó
óska þess að hann myndi hætta
að nota alltaf sömu gítareffekt-

ana, nýtt sánd væri ekki slæm
hugmynd.

Allt þetta breytir því ekki að
mér finnst Audioslave ennþá
vera hundleiðinleg hljómsveit.
Vill einhver kaupa notaðan disk
á slikk? Birgir Örn Steinarsson

Audioslave: Taka Tvö

AUDIOSLAVE

OUT OF EXILE

NIÐURSTAÐA: Audioslave hljómar meira eins
og alvöru hljómsveit á annarri breiðskífu sinni.
Hér eru nokkur fín lög en í heildina hefur sveit-
in ekki upp á neitt nýtt að bjóða. Plata fyrir að-
dáendur sveitarinnar en ekki marga aðra.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN



13.10 Gullmót í frjálsum íþróttum 15.10 Hlé
18.00 Táknmálsfréttir 18.10 Geimskipið
Enterprise

SKJÁREINN

12.00 Bold and the Beautiful 13.50 Joey
(20:24) 14.20 Það var lagið 15.20 Kevin Hill
(14:22) 16.05 Strong Medicine 3 (10:22)
16.55 60 Minutes I 2004 17.45 Oprah

SJÓNVARPIÐ

19.40

My Family

▼

Gaman

22.15

Scary movie 3

▼

Bíó

13.00

Live 8 (e)

▼

Tónlist 

20.30

Mad About Alice

▼

Drama

20.40

Hnefaleikar

▼

Íþróttir

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
(10:26) 8.08 Bubbi byggir (911:913) 8.20
Pósturinn Páll (7:13) 8.35 Hopp og hí
Sessamí (13:26) 9.00 Fræknir ferðalangar
(45:52) 9.20 Tómas og Tim (2:10) 9.30 Arth-
ur (112:115) 10.00 Gæludýr úr geimnum
(24:26) 11.00 Kastljósið 11.50 Formúla 1 

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Snjóbörnin, The
Jellies, Töfravagninn, The Jellies, Pingu 2,
Músti, Skúli og Skafti, Póstkort frá Felix, Barn-
ey 4 – 5, Kærleiksbirnirnir, Kærleiksbirnirnir,
Engie Benjy 3, Sullukollar, Hjólagengið, Bey-
Blade 2, All Dogs Go to Heaven 2) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.54 Lottó
19.00 Íþróttir og veður 
19.15 Whose Line Is it Anyway? 3 
19.40 Hildur Vala Upptaka frá útgáfutónleik-

um Hildar Völu Einarsdóttur sem
haldnir voru í Salnum í Kópavogi í síð-
asta mánuði. 

20.30 David Bowie: Sound and Vision (David
Bowie) Heimildarmynd um David
Bowie sem um árabil hefur verið í
fremstu röð tónlistarmanna. 

22.00 Scary Movie 3 (Hryllingsmyndin 3)
Hryllingsmynd þar sem margar af vin-
sælustu stórmyndum síðari ára fá það
óþvegið. Aðalhlutverk: Anna Faris,
Charlie Sheen, Pamela Anderson,
Denise Richards. Leikstjóri: David
Zucker. 2003. Bönnuð börnum. 

23.25 High Anxiety 0.55 Monty Python's The
Meaning Of Life 2.40 Dancing in September
(Bönnuð börnum) 4.20 Fréttir Stöðvar 2
5.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.40 Síðasta haustið 1.20 Útvarpsfréttir í
dagskrárlok

18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 

19.40 Fjölskylda mín (7:13) 
20.15 Stúlkan á kaffihúsinu (The Girl in the

Café) Ný bresk sjónvarpsmynd um
embættismann í breska fjármálaráðu-
neytinu, sem tekur atvinnulausa unga
konu með sér til Íslands. Handritshöf-
undur er Richard Curtis, leikstjóri Dav-
id Yates og meðal leikenda eru Kelly
MacDonald, Bill Nighy, Anton Lesser
og Corin Redgrave.

21.50 Barnfóstran (The Hand that Rocks the
Cradle) Bandarísk spennumynd frá
1992. Peyton Flanders lítur út fyrir að
vera hin fullkomna barnfóstra en hún
hefur þó illt í hyggju. Leikstjóri er
Curtis Hanson og meðal leikenda eru
Annabella Sciorra, Rebecca De
Mornay og Matt McCoy. Kvikmynda-
skoðun telur myndina ekki hæfa fólki
yngra en 16 ára. 

13.00 Live 8 (e) 

13.30 The Awful Truth (e) 14.00 Still Stand-
ing (e) 14.30 Less than Perfect (e) 15.00
According to Jim (e) 15.30 The Swan (e)
16.15 Tremors (e) 17.00 The Contender (e)

22.35 CSI: Miami (e) 23.20 One Tree Hill (e)
0.10 Law & Order (e) 1.00 Tvöfaldur Jay
Leno (e) 2.30 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Pimp My Ride (e) 
19.00 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

Sigurðsson.
20.00 Burn it Þeir Andy, Carl og Jon búa í

Manchester, vita ekki í hvorn fótinn
þeir eiga að stíga þegar kemur að
ástamálunum og komast að því að
kærusturnar eru tilbúnar að beita
ýmsum brögðum til að fá sínu fram-
gengt. 

20.30 Mad About Alice – lokaþáttur Þættir
frá BBC sem fjalla um Alice og Doug
sem eru nýskilin, en rembast við að
haga sér eins og manneskjur hvort
gagnvart öðru vegna sonar síns.

20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

21.00 Shootout Bankaræninginn Clay Lomax
er laus eftir að hafa afplánað 8 ár í
fangelsi. Hann fyrsta verk er hafa uppi
á manninum sem sveik hann. Í aðal-
hlutverki er Gregory Peck.

18.00 MTV Cribs (e)

6.00 Pennsylvania Miner's Story 8.00 Hey
Arnold! The Movie 10.00 Phenomenon II
12.00 A Guy Thing (B. börnum) 14.00 Hey
Arnold! The Movie 16.00 Phenomenon II
18.00 A Guy Thing (B. börnum) 20.00 Penn-
sylvania Miner's Story 22.00 The Laramie
Project (B. börnum) 0.00 15 Minutes
(Strangl. b. börnum) 2.00 Conspiracy (B.
börnum) 4.00 The Laramie Project (B. börn-
um)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 Love is in the Heir 12.30 Gastineau
Girls 13.00 The Entertainer 14.00 Stunts
16.00 The E! True Hollywood Story 23.00 Dr.
90210 0.00 Love is in the Heir 0.30
Gastineau Girls 1.00 The E! True Hollywood
Story

AKSJÓN

7.15 Korter 

15.30 2005 AVP Pro Beach Volleyball 16.30
Inside the US PGA Tour 2005 17.00
Motorworld 17.30 Toyota-mótaröðin í golfi 

23.15 Hnefaleikar (Joel Casamayor – Diego
Corrales)

19.00 Spænski boltinn (Real Mallorca –
Barcelona) Útsending frá viðureign
Real Mallorca og Barcelona síðasta
haust.

20.40 Hnefaleikar (Laila Ali – Gwendolyn
O'Neil) Útsending frá hnefaleika-
keppni í Atlanta í Bandaríkjunum. Á
meðal þeirra sem mætast eru Laila Ali
og Gwendolyn O'Neil en í húfi er
heimsmeistaratitillinn í léttþungavigt.
Laila, sem er dóttir Muhammed Ali, er
margfaldur meistari í millivigt en færir
sig hér upp um þyngdarflokk. Áður á
dagskrá 9. október 2004.

22.15 Hnefaleikar (JL Castillo – Diego Corra-
les) Útsending frá hnefaleikakeppni í
Las Vegas í maí. Á meðal þeirra sem
mættust voru Jose Luis Castillo og
Diego Corrales en í húfi var heims-
meistaratitill WBC-sambandsins í létt-
vigt. Bardagi kappanna þótti einn sá
eftirminnilegasti í boxsögunni og er
þá mikið sagt. 

18.30 Fifth Gear (Í fimmta gír) Hér er fjallað
jafnt um nýja sem notaða bíla en
ökutæki af nánast öllum stærðum og
gerðum koma við sögu. 

POPP TÍVÍ

Tónlist allan daginn - alla daga

▼

▼

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Joey DePalma úr kvikmyndinni A
Face in the Crowd frá árinu 1957.

„Illegal? Honey, nothing's illegal if they
don't catch you!“

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 T.D.
Jakes 8.30 Maríusystur 9.00 Gunnar Þorsteinss.
9.30 Blandað efni 10.00 Joyce Meyer 10.30 Ron
Phillips 11.00 Um trúna og tilveruna 11.30 Mar-
íusystur 12.00 Fíladelfía 13.00 Joyce Meyer
13.30 Believers Christian Fellowship 14.30 Acts
Full Gospel 15.00 Ísrael í dag 16.00 Joyce Meyer
16.30 Blandað efni 17.00 Ewald Frank 17.30
Mack Lyon 18.00 Acts Full Gospel 18.30 Joyce
Meyer 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Friðrik
Schram 20.30 Gunnar Þorsteinsson 21.00 Ron
Phillips 21.30 Miðnæturhróp 22.00 Joyce Meyer
22.30 Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan 0.00
Nætursjónvarp
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Anna Kay Faris fæddist 29. nóv-
ember árið 1976 í Baltimore í Bandaríkjunum.
Anna var alin upp í Seattle og fékk áhuga á leik-
list mjög ung. Hún hafði unun af að horfa á
leikrit og setti einu sinni upp leikrit með öllum
krökkunum í hverfinu. 
Fyrsta launaða starfið hennar í leiklist
var í Repretory leikhúsinu í Seattle þegar
hún var níu ára. Hún kunni vel við sig og
uppgötvaði að hana langaði að starfa við
þetta til frambúðar.
Hún lærði enskar bókmenntir í háskól-
anum í Washington og ákvað að fara til
London til að vinna og skrifa en eftir að
hún lék í stuttmynd í Seattle ákvað hún
að fara til Los Angeles í staðinn.
Anna var ekki búin að vera í Los Angel-

es lengi þegar Keenan Wayans uppgötvaði hana og
lét hana fá aðalhlutverkið í myndinni Scary Movie
árið 2000, þar sem gert var grín að öllum ung-
lingshryllingsmyndunum sem voru í gangi á þeim

tíma.
Anna fékk auðvitað hlutverk í Scary Movie 2
árið 2001 ásamt hlutverki í The Hot Chick með
Rob Schneider árið eftir og Sheer Bliss sama
ár. 
Anna sló í gegn í myndinni Lost in
Translation árið 2003 þar sem hún lék sjálf-
umglaða stjörnu. Eftir það hefur hún leikið í
Scary Movie 3, Spelling Bee, Southern
Belles og Waiting...
Hún kynntist leikaranum Ben Indra árið
1999 og þau trúlofuðust árið 2003 og eru
enn saman og búa í Los Angeles.

Scary Movie – 2000 The Hot Chick – 2002 Lost In Translation – 2003
Þrjár bestu myndir 
Önnu:

ANNA LEIKUR Í SCARY MOVIE 3 KL. 22.00 Á STÖÐ 2 Í KVÖLD.

Setti upp leikrit me› krökkunum í hverfinu
Í TÆKINU 
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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 Laugardagsþáttur-
inn 14.00 Teygjan 14.30 Draumastaðir
15.20 Með laugardagskaffinu 16.10 Hug-
sjónir og pólitík
17.05 Djassgallerí New York 18.00 Kvöldfréttir
18.28 Bíótónar 19.00 Íslenskir einsöngvarar
19.30 Stefnumót 20.10 Heimsókn 21.05 Í
skugga meistaranna 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Út vil ek 23.10 Danslög

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 Helgarútgáfan
16.08 Með grátt í vöngum

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZ-
senan   22.10 Næturgalinn

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um víðan völl 10.15
Lagt upp í ferð 11.00 Í vikulokin 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Hádegisútvarp – U: Kristján Hjálmars-
son og Þórarinn Þórarinsson. 13.00 Bók-
mennaþáttur – U: Gunnar Þorri. 14.00 Úr
skríni 15.03 Glópagull og gisnir skógar e. 

16.00 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jóns-
dóttur e. 17.03 Frjálsar hendur Illuga e.
18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e. 19.00
Bílaþáttur e. 20.00 Laugardagsmorgunn e. 

22.00 Hádegisútvarpið e.

9.00 Bílaþáttur – U: Leó M. Jónsson 10.03
Laugardagsmorgunn – Umsjón: Eiríkur Jóns-
son

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

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. 

Stúlkan á kaffihúsinu er ný bresk sjón-
varpsmynd úr smiðju Richards Curtis sem
samdi meðal annars handrit myndanna
Love Actually og Four Weddings and a
Funeral. 
Lawrence er afskaplega upptekinn maður
og má varla vera að því að reima skóna
sína, hvað þá að standa í ástarsambandi
og Gina er á varðbergi gagnvart honum
eftir margra ára einveru. Með þeim tekst
þó ágætur vinskapur og Lawrence býður
henni með sér til Íslands á fund átta
helstu iðnríkja heims. 
Aðalhlutverk leika Bill Nighy og Kelly
Macdonald.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sjónvarpið kl. 20.15

Ástarsaga á Íslandi

»

Bill Nighy.

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
12.00 All sports: WATTS 12.15 Cycling: Tour de France 16.00
Volleyball: European League Finland 18.00 Martial Arts: Paris-
Bercy 20.00 Cycling: Tour de France 21.00 Xtreme Sports: Yoz
Mag 21.30 Motorcycling: Grand Prix USA 22.45 News:
Eurosportnews Report 23.00 Sumo: Haru Basho Japan

BBC PRIME
12.00 Daniel Deronda 14.00 The Good Life 14.30 Dad's Army
15.00 Top of the Pops 15.40 Top of the Pops 2 15.55 The Wea-
kest Link Special 16.40 Would Like to Meet 17.40 Strictly Afric-
an Dancing 18.40 Althorp after Diana 19.30 Olga Korbut 20.15
Strictly African Dancing 20.30 Two Pints of Lager and a Packet
of Crisps 21.00 Shooting Stars 21.30 Top of the Pops 22.10 Top
of the Pops 2 22.30 Wild West 23.00 Supernatural Science 0.00
Ice Mummies 1.00 The Mark Steel Lectures

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Marine Machines: Weapons Dump 13.00 The Bridge of
Mostar 14.00 Air Crash Investigation: Racing the Storm 15.00
Seconds from Disaster: Explosion in the North Sea 16.00
Animals Like Us: Tool Use 17.00 Battlefront: North Africa 17.30
Battlefront: Bombing of Germany 18.00 Rome: the Model
Empire 19.00 The Real Zulu Dawn 20.00 Zulu Dawn 22.30
State of Fear 0.30 Miracle Workers

ANIMAL PLANET 
12.00 Crocodile Hunter 14.00 Growing Up... 15.00 Crocodile
Hunter 16.00 Austin Stevens – Most Dangerous 17.00 Shark
Chasers 18.00 The Natural World 19.00 Killer Ants 20.00 The
Death Zone 21.00 Great Cats of India 22.00 Shark Chasers
23.00 The Jeff Corwin Experience 0.00 Crocodile Hunter 1.00
Growing Up...

DISCOVERY 
12.00 Science of Star Wars 15.00 The Caravan Show 15.30
Lake Escapes 16.00 Giant of the Skies 17.00 Walking with Be-
asts 18.00 Extreme Engineering 19.00 American Chopper
20.00 Rides 21.00 Scrapheap Challenge 22.00 Trauma 23.00
Amazing Medical Stories 0.00 Impossible Heists

MTV
12.30 Boiling Points Weekend Music Mix 14.00 TRL 15.00 Dis-
missed 15.30 Just See MTV 16.30 My Super Sweet 16 17.00
European Top 20 18.00 The Fabulous Life Of 18.30 MTV News
Now – Make Poverty History 19.00 Viva La Bam 19.30 Pimp
My Ride 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Trippin' 21.30 Jackass
22.00 So 90's 23.00 Just See MTV 1.00 Chill Out Zone

VH1
18.00 Fabulous Life Of... 19.00 Britney's Trashiest TV
Moments 20.00 I Want a Famous Face 21.00 Viva la Disco
23.30 Flipside 0.00 Chill Out 1.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 The Restaurant Biz 12.40 City Hospital 13.35 Sizzle
14.00 Entertaining With James 14.25 The Race 16.00 Yoga
Zone 16.25 The Method 16.50 City Hospital 17.40 Race to the
Altar 18.40 The Roseanne Show 19.30 Matchmaker 20.00
Cheaters 21.00 Hotter Sex 22.00 Sextacy 23.00 City Hospital
0.00 Africa on a Plate 0.25 Loyd on Location 0.55 Use Your
Loaf 1.20 Sizzle

E! ENTERTAINMENT
12.00 Love is in the Heir 12.30 Gastineau Girls 13.00 The
Entertainer 14.00 Stunts 16.00 The E! True Hollywood Story
23.00 Dr. 90210 0.00 Love is in the Heir 0.30 Gastineau Girls
1.00 The E! True Hollywood Story

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 Dexter'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 Dexter's Laboratory 17.45
Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls 18.35
The Grim Adventures of Billy & Mandy

JETIX
12.20 Digimon II 12.45 Super Robot Monkey Team Hyperforce
Go! 13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie 14.00 Three Friends
and Jerry II 14.15 Jacob two-two 14.40 Ubos 15.05
Goosebumps

MGM
12.15 Sketches 13.55 Killer Klowns from Outer Space 15.20
Tale of Ruby Rose 17.00 Cohen and Tate 18.25 Extreme Close-
Up 20.00 Smile 21.50 Audrey Rose 23.40 Sweet Lies 1.15
Some Girls 2.50 Electra Glide in Blue

TCM
19.00 Code Name: Emerald 20.35 Wild Rovers 22.40 The
Password Is Courage 0.30 Undercurrent 2.30 Children of the
Damned

HALLMARK
12.45 Life on Liberty Street 14.15 Sarah, Plain and Tall 16.00
Erich Segal's Only Love 17.30 The Ascent 19.15 On The Beach
21.00 Lonesome Dove: The Series 21.45 State of Mind 23.30
Lonesome Dove: The Series 0.30 On The Beach 2.15 The
Ascent

BBC FOOD
12.00 The Tanner Brothers 12.30 Friends for Dinner 13.00
Deck Dates 13.30 Far Flung Floyd 14.00 Can't Cook Won't
Cook 14.30 Floyd's Fjord Fiesta 15.30 Saturday Kitchen 16.00
Soul Food 16.30 Open Rhodes 17.00 Delia Smith's Summer
Collection 17.30 Nigel Slater's Real Food 18.00 Rocco's Dolce
Vita 18.30 Rosemary on the Road 19.00 Chalet Slaves 19.30
The Best 20.00 Food Source 20.30 Gondola On the Murray
21.00 The Naked Chef 21.30 Saturday Kitchen

DR1
12.00 Shin Chan 12.10 Braceface 12.30 SommerSummarum
13.30 Yu-Gi-Oh! 14.00 Boogie Listen 14.55 Dawson's Creek
15.40 F¢r s¢ndagen 15.50 Held og Lotto 16.00 Den hvide sten
16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Når gorillaen
er en chimpanse 17.35 AftenTour 2005 18.00 Fest ved fjorden
18.40 Agent 007 i ilden 20.45 Kriminalkommissær Barnaby
22.20 Speedway: Tjekkiets Grand Prix 23.50 Boogie Listen

SV1
16.00 Kuba – från väst till öst 16.30 Disneydags 17.30 Rapport
17.45 Sportnytt 18.00 Karl för sin kilt 18.55 Bilder från Europa
19.00 Minnenas Television 20.10 Forsytesagan 21.05 Rapport
21.10 VM i speedway 22.10 Veckans sommarkonsert: Piano-
festival i Provence 23.55 Sändning från SVT24

Einkunn á imdb.com: 7,1.

The Girl in the Café  
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Það getur verið áhættusamt að
flytja útlendar stórhljómsveitir til

landsins en Kári Sturluson og fé-
lagar hafa greinilega veðjað á réttan
hest þegar þeir fengu gömlu brýnin
í Duran Duran til þess að spila í Eg-
ilshöll. Hljómsveitin má vissulega
muna sinn fífil fegurri en á enn
traust bakland í íslenskum aðdá-
endum sínum sem fjölmenntu á
tónleikana sem þóttu stórvel
heppnaðir. Sagan segir að tónleik-
arnir hafi komið út í bullandi plús
þannig að allir mega vel við una. Því
er einnig deginum ljósara að staða
poppara á vinsældarlistum segir
ekki alla söguna þegar það kemur
að því að fá þá til að mala gull á Ís-
landi.

Idol-stjarnan Dav-
íð Smári Harð-

arson tróð upp á
Færeyskum dög-
um í Ólafs-
vík um síð-
ustu

helgi. Eins og þjóð veit lýsti Bubbi
honum sem einum besta ballöðu-
söngvara þjóðarinnar þegar keppnin
stóð sem hæst. Ákvað Davíð Smári að

feta þá slóð á
nýrri plötu sinni,
You Do Somet-
hing to Me. Ball-
öðurnar virtust
hins vegar ekki
fara vel í ungvið-
ið í Ólafsvík sem
var komið til að
berja Idol-stjörn-
una augum og
skildu hvorki upp

né niður í þessum rólegheitum hjá
Idol-stjörnunni. Aðrar stjörnur voru
ekki lengi að bregðast við og stukku
þeir Jónsi og Hrafnkell úr hljómsveit-
inni Í svörtum fötum fram og komu
Davíð Smára til hjálpar með því að
klappa saman höndum og syngja
með. Það var eins og við manninn
mælt, allir klöppuðu með og fjör
færðist í leikinn enda ekki sökum að
spyrja þegar Íslandsmeistararnir í
stuði eru annars vegar.

1
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Humar
1.290,-kr.kg
Ótrúlegt verð á fínum humri.

Skúli Gautason, leikari og tónlist-
armaður úr Sniglabandinu, ætlar í
dag að halda flóamarkað á heimili
sínu Litla-Garði á Akureyri. „Við
erum að flytja til Danmerkur í
þrjú ár og ákvaðum að selja sem
mest til að auðvelda flutningana,“
segir Skúli. Litli-Garður er sveita-
bær í útjaðri Akureyra, rétt við
flugvöllinn. „Það er allt falt nema
konan og börnin. Fólk getur kom-
ið og gert brilljant kaup,“ segir
hann.

Skúli segir ekki neitt sérstak-
lega erfitt að selja búslóðina því
þetta séu ekki húsgögn sem hafi
fylgt fjölskyldunni í mörg ár.
„Fyrir fimm árum brann húsið
okkar og innanstokksmunir og
margt af húsgögnunum okkar höf-

um við því fengið síðan.“
Flóamarkaðurinn byrjar klukk-

an ellefu að morgni og lýkur
klukkan tvö eftir hádegi. ■

Allt falt nema konan og börnin

SKÚLI GAUTASON Hann selur allt sem hann á og köttinn líka.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Árið 2011.

Igor Pesic, leikmaður ÍA.

Friðarverðlaun Nóbels.

Írsku systkinin Donna og Joseph
McCaul, sem sungu á eftirminni-
legan hátt lagið Love? í Euro-
vision-keppninni í vor, verða í
sviðsljósinu á írskum dögum sem
verða haldnir á Akranesi um helg-
ina.

Donna og Joseph halda tvenna
tónleika á Skaganum, fyrst á
þyrlupallinum um miðjan daginn
og síðan í sementsskemmunni um
kvöldið. Þar koma einnig fram
skemmtikraftar á borð við Ragga
Bjarna, Þorgeir Ástvaldsson og
Sálina hans Jóns míns.

Þau Donnu og Joseph slógu í
gegn í heimalandinu þegar þau
unnu söngvakeppnina You’re a
Star sem er ekki ósvipuð hinni

víðfrægu Idol-keppni. Í kjölfarið
voru þau fengin til að syngja fyrir
Írlands hönd í Eurovision og stóðu
sig með prýði þrátt fyrir að hafa
ekki komist áfram úr und-
ankeppninni. Höfnuðu þau í fjórt-
ánda sæti, tveimur sætum fyrir
ofan Selmu og lag hennar If I Had
Your Love. 

Donna og Joseph eru rísandi
stjörnur og gefa til að mynda út
nýja smáskífu í Bretlandi í byrjun
ágúst og fyrir jól er síðan væntan-
leg plata frá þeim. „Það hefur
gengið mjög vel og við höfum haft
nóg að gera,“ segja þau. „Það var
mjög gaman að taka þátt í
Eurovision og mikilvæg reynsla
fyrir okkur. Okkur finnst Selma

líka frábær og fengum að heilsa
upp á hana.“

Þetta er í fyrsta sinn sem
Donna og Joseph koma til Íslands,
enda eru þau enn þá ung að árum.
Joseph er aðeins 17 ára og Donna
nokkrum árum eldri. Eftir írsku
dagana á Akranesi halda þau til
höfuðborgar Írlands, Dublin, þar
sem þau halda tónleika og í sept-
ember fara þau í tónleikaferð um
England. Framtíðin horfir því
björtum augum við þessum glað-
lyndu Írum, sem nefna virta lista-
menn á borð við Shania Twain,
Bryan Adams og Eminem sem
sína helstu áhrifavalda í tónlist-
inni.

freyr@frettabladid.is

DONNA OG JOSEPH MCCAUL Systkinin ætla að skemmta Skagamönnum og nærsveitarmönnum á írskum dögum í dag.

DONNA OG JOSEPH MCCAUL: EUROVISION-SYSTKINI Á AKRANESI

Syngja á írskum dögum

FRÉTTIR AF FÓLKI

Bindi. Þau eru heldur óvenjuleg bindin sem margar fyrirsæturnar báru á
herratískuvikunni í Mílanó sem lauk nýlega. Mikið var um að bindin

væru ekki með venjulegum spíss enda heldur var eins og þau hefðu ver-
ið klippt að neðan. Hönnuðir eins og Ozwald Boateng sem hannar fyrir
Givenchy tískumerkið og Paul Smith sýndu bindi í þessum stíl sem
greinilega verður heitasti bindastíllinn næsta vetur. 

Yogi te. Original Yogi teið er með kanil, engifer,
svörtum pipar og kardimommum og er bragðið

því örlítið kryddað og kanilbragðið er yfirgnæfandi. Svona te er
hægt að fá í helstu matvöruverslunum en einnig fæst það í Kaffi
Hljómalind og er það borið fram með flóaðri mjólk út í. Bragðið er
himneskt, minnir örlítið á hrísgrjónagraut með kanilsykri og helst
vill maður að teið verði aldrei búið. 

Gömul húsgögn poppuð upp. Retró er inn, sem þýðir að
gamaldags húsgögn eru alls ekkert lummó þó þau séu göm-

ul. Flottast þykir þó að poppa húsgögnin upp með því að bólstra
sófa eða stóla með flottu áklæði eða að mála tréverkið í skær-
um lit. Þessi stóll fæst í úbersvölu búðinni Urban Outfitters en
svona geta allir gert við gamlan og sjúskaðan stól. 

Tvílitt hár. Svo ljóst hár að það er nánast jafn hvítt og hárið á Paris
Hilton á efri hluta hársins og jafn dökkt og hár systur hennar á

neðri hlutanum. Útkoman er svipuð og grátt hár. Þetta er alls ekki
flott. Það er annað mál ef neðri hlutinn er örlítið dekkri en sá efri en
skilin mega ekki vera of augljós. Það er bæði gervilegt og ljótt að
hafa svona tvílitt hár, auk þess er í tísku að vera náttúrulegur.

Stórir hringjaeyrnalokkar. Núna er allt annað í tísku en gull og
bling bling og því ganga stóru gull- og silfurhringirnir engan

veginn lengur. Jennifer Lopez virðist reyndar ekki eiga neina aðra
eyrnalokka en hringi svo hún fær að vera súkkulaðibolla en aðrir
bara mega henda sínum og kaupa sér flotta eyrnalokka í staðinn.
Ashlee Simpson sést hér til hliðar og hefur svo sum aldrei verið
nein tískulögga.

Veðrið. Jú veðrið er klárlega oftast úti en núna er það svo ömur-
legt að nauðsynlegt er að setja það í þennan útidálk líka. Rign-

ing, rok, grámygla og leiðindi. Hver verður ekki örlítið súr í svona
veðri? Hvað varð um sólina og hlýjuna sem við fengum forsmekk-
inn af hér? Vonandi fer þetta að lagast svo við getum dregið fram
sumarfötin og hætt að spranga um með trefil og vettlinga.

INNI ÚTI

... fá félagarnir Róbert, Arnaldur
og Evert sem hjóla yfir hálendið
frá Reykjavík til Akureyrar, til
styrktar krabbameinssjúkri
stúlku.
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Lárétt: 1 höfuðborg, 6 virðing, 7 á fæti, 8
tónn, 9 eins um l, 10 eldur, 12 léleg, 14
meðal, 15 komast, 16 rykkorn, 17 væta,
18 ílát.
Lóðrétt: 1 tala mikið, 2 kúga, 3 í röð, 4
óhemju, 5 söngrödd, 9 blekking, 11 áður,
13 skyld, 14 ábreiða, 17 tónn.

Lausn.

Lárétt:1moskva,6akt,7il,8la,9tlt,10
bál,12lin,14lyf, 15ná,16ar, 17agi, 18
krús.
Lóðrétt:1mala,2oka,3st,4villing,5
alt,9tál,11fyrr, 13náin,14lak,17as



C6

143.988
Staðgreitt

11.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

4.151
Tölvukaupalán 48 mán.

*

DVD skrifari 
Auðvelt er að afrita 

DVD. Skrifanlegir DVD 
diskar rúma allt að 7 

falt gagnamagn miðað 
við eldri geisladiskana

MD95344

MEDION C6 CENTRINO 3200
• Pentium® M processor 715A
• 15.4” WXGA TFT (1280x800)
• ATI® MOBILITY RADEON ™ 9700 SE  128MB skjástýring
• 512 MB DDRRAM 
• 60 GB 4200RPM diskur
• Super DVDRW +/- skrifari "DUAL LAYER"
• Hátalarar með bassaboxi
• 54Mbit þráðlaust netkort
• TV-Out, DVI, Firewire, S/PDIF
• MediaBay kortalesari

15,4”
Dothan örgjörvi
Ný útgáfa af Centrino 
örgjörvanum sem 
afkastar allt að 22% 
meira

ATI 9700 
RADEON 9700 er eitt 
öflugasta skjákortið fyrir 
fartölvur. Leiktu þér hvar sem 
er í nýjustu leikjunum. 
RADEON 9700 stenst 
kröfurnar.

SEPT.SEPT.
Frír 17” flatskjár 

fylgir öllum Medion 

fartölvum þessa vikuna

17”

FYLGIR

                42" Plasmasjónvarp MD35798

• Mynd í Mynd (PIP) • Tveir sjónvarpsmóttakarar • Mikil skerpa, 5000:1 • Birta 1000cd/m2 • Textavarp með 2100 síðna minni • HDTV stuð ningur, 720p, 1080i 
• HDCP stuðningur • Innbyggðir víðóma hátalarar • Vönduð ál yfirbygging • Styður PAL/NTSC/SECAM • DVI-I tengi sem styður VGA og DVI búnað 
• 2 EURO SCART tengi • Composite video tengi (RCA) • S-Video tengi (MINI DIN) • Þyngd án stands: 38kg • Þyngd með standi: 42kg

HDTV
READY

42”Plasmasjónvarp
Plasmasjónvarp

Vönduð hönnun
Þunnur álrammi og silfrað 
útlit ásamt því að standa á 
glerfæti gerir þetta að 
einkar veglegu tæki.

Mynd í mynd
Ekki missa af neinu, 
þú getur horft á tvær 
sjónvarpsstöðvar í einu. 
Þú ræður hvort seinni sjónvarps stöðin er 
hornmynd eða skjánum skipt í tvennt.

Meiri myndgæði
Mikl birta og skerpa ásamt 
HDTV stuðningi gerir tækið 
tilbúið fyrir framtíðina..

DAV SB100

239.988Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

STAÐGREITT

19.999
**

Miklir tengimöguleikar
2 SCART tengi, S-Video tengi og DVI tölvutengi 
sem gerir þér kleyft að tengja sjónvarpið við 
tölvu og nota sem RISAstóran tölvuskjá ásamt 
fullt af öðrum tengimöguleikum.

29.

42” plasmatilboð



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
Besti ferðafélaginn
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Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 18:30 | www.IKEA.is

Dagana
23. júní - 24. júlí

Allt til
heimilisins

undir
einu þaki!

Sumar

ÚTSALA
stendur yfir

Rýmum fyrir 
nýjum vörum

Yfir 1000 vörur
Húsgögn

Smávara

Hry›juverk
Það er alveg sama hvað öryggis-

verðir fá góðar talstöðvar og full-
komnar græjur til að hlusta hver á
annan í eyranu og tala við hver annan
í gegnum tæki í úlnliðnum á sér, og
það er líka alveg sama hvað öryggis-
verðir á alþjóðaflugvöllum ákveða að
taka hlutina alvarlega, hætta að hafa
húmor og stífpressa búningana sína.
Þetta allt skiptir engu máli. Hryðju-
verkamenn munu alltaf finna ein-
hverjar leiðir til þess að fremja voða-
verk sín. Þetta sannaðist í London á
fimmtudaginn.

OG það er líka alveg sama hvað ör-
yggisverðir biðja grandvaralausa
borgara oft að fara úr buxunum og
skónum vegna þess að þeir gætu ver-
ið með byssu í nærbuxunum, og það
er alveg sama hvað dómsmálaráð-
herrar allra landa ákveða að setja
mikið fjármagn í sérsveitir og leyni-
þjónustur, hlerunarbúnað og njósnar-
abíla og það er alveg sama hvað þeir
ákveða oft að skerða frelsi vestrænna
borgara í ómarkvissu, svokölluðu
stríði sínu við hryðjuverkamenn.
Þetta allt skiptir engu máli. Ef
hryðjuverkamenn komast ekki inn á
löndin í flugvélum fara þeir bara með
bátum. Ef þeir eru þar ekki fyrir.

SPYRJA má: Inn í hvaða land hafa
menn hugsað sér að ráðast núna í
kjölfar þessara sprenginga? Nú sem
fyrr er útlit fyrir að Al Kaída undir
forystu Osama bin Ladens hafi staðið
að sprengingunum. Síðast þegar sami
hópur stóð að viðlíka voðaverkum í
Bandaríkjunum var ráðist á Afganist-
an og svo á Írak, þrátt fyrir að maður-
inn sem var þar við stjórnvölinn hefði
aldrei gert nokkrum Bandaríkja-
manni mein, að talið er, og aldrei stað-
ið að hryðjuverkum á Vesturlöndum.
Og Osama bin Laden gengur ennþá
laus.

NÚ berja einhverjir sér á brjóst og
segja að herða verði stríðið gegn
hryðjuverkum. Þetta hljómar eins og
hvert annað máttlaust uml. Við hverja
er barist? Hvar eru þeir? Hvernig á
að berjast við þá? Hvernig er hægt að
fara í stríð við fólk sem fer huldu
höfði? Miðað við fyrri afrek í þessu
svokallaða stríði er allt eins líklegt að
menn ákveði núna í einhverri tilvilj-
anakenndri atburðarás að ráðast inn í
eitthvað Afríkuríki og steypa þar ein-
ræðisherra af stóli til þess eins að
standa í skæruhernaði við vitleysinga
í 12 til 15 ár án árangurs.

ÞAÐ er alveg sama hvað menn
ákveða að þróa fullkomnar herflug-
vélar og verja miklu fjármagni í gerð
skriðdreka og flugskeyta sem er hægt
að stjórna með geislum úr stjórnstöð í
Arizona og það skiptir svo auðvitað
nákvæmlega engu máli hvað löggan á
Íslandi ákveður að herða bindishnút-
ana sína mikið og vera ósveigjanlegir
við almenna borgara á þessu skeri í
þágu þjóðaröryggis. Allt þetta er bara
rugl. Það eina sem kemur í veg fyrir
hryðjuverk er ný heimsmynd byggð á
gagnkvæmri virðingu þjóðanna. Þar
sem ein hættir að níðast á öðrum í
krafti viðskiptalegra og tæknilegra
yfirburða. Þangað til verða alltaf
sprengjur í stórborgum.

BAKÞANKAR
GUÐMUNDAR 

STEINGRÍMSSONAR


