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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

FIMMTUDAGUR

Sími: 550 5000

Var myrtur ﬂegar hann
kom frá Bandaríkjunum

Endurminningar
Sú var tíð, og það er ekki ýkja langt
síðan, að saga þjóðanna var í fyrsta og
síðasta lagi stjórnmálasaga.
Slíkt var ofríki stjórnmálanna í uppvexti þjóðríkjanna á rústum
lénsveldis á 19. öld.

Ma›urinn sem myrtur var í Su›ur-Afríku fyrir rúmum fimm vikum var a› koma úr heimsókn frá systur
sinni í Bandaríkjunum. ﬁar hitti hann uppkominn son sinn sem hann bau› ﬂanga› til a› hitta sig. Líki›
ver›ur flutt til Íslands til jar›setningar.
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Ómetanlegur leikmaður
Steven Gerrard reyndist betri en
enginn fyrir Liverpool í gær þegar
hann skoraði öll mörk liðsins í 3-0
sigri á TNS frá Wales í 1. umferð
forkeppni Meistaradeildar Evrópu í
gær. Án hans er alls ekki
víst að Liverpool hefðu
náð að
skora á
Anfield í
gær.

„Þetta er allt svo hræðilegt að maður er enn þá í algjöru
sjokki,“ segir Katla Þorkelsdóttir,
systir mannsins sem fannst myrtur í Suður-Afríku síðasta sunnudag. Hann hét Gísli Þorkelsson og
var 54 ára gamall. Gísli var
ókvæntur en lætur eftir sig 29 ára
gamlan son búsettan á Íslandi.
Gísli hafði búið í Suður-Afríku í 10
ár og var þar með eigin atvinnurekstur.
„Ég hef verið mjög náin Gísla,
sem er litli bróðir minn og við höfum alltaf haldið sambandi,“ segir
Katla, sem er næst Gísla í aldri af
fjórum systkinum. Hún segir að
áður en Gísli var myrtur hafi
hann verið í heimsókn hjá henni í
Bandaríkjunum þar sem hún býr

MORÐMÁL
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GÍSLI ÞORKELSSON Gísli, sem búsettur var

í Jóhannesarborg í Suður-Afríku, var fórnarlamb ránsmorðs. Lík hans fannst um
síðustu helgi falið í ruslatunnu sem fyllt
hafði verið með steypu.

ásamt fjölskyldu sinni. „Hann fór
heim 24. maí og lítur út fyrir að
hann hafi verið myrtur sama dag
og hann kom aftur til Suður-Afríku,“ segir hún. Gísli notaði tækifærið og bauð syni sínum út til
Bandaríkjanna á sama tíma og
hann heimsótti systur sína. „Þeir
áttu hér saman innilegan tíma,“
sagði hún og kvað þá feðga hafa
verið í góðu sambandi þótt langt
væri á milli. „Maður verður bara
að þakka fyrir þennan tíma sem
þeir fengu saman.“
Samkvæmt upplýsingum lögreglu í Suður-Afríku hafði Gísli
nýverið selt íbúð í Jóhannesarborg og parið sem grunað er um
að hafa myrt hann reyndi að komast yfir peningana sem hann fékk

fyrir íbúðina. Katla segist hafa
heyrt af þessu og áréttaði að í því
fælist engin vísbending um að
Gísli hafi verið á förum frá landinu eða eitthvað slíkt. „Ég veit að
hann var nýlega búinn að selja
raðhús og ekki farinn að festa
kaup á öðru húsi. Þess vegna var
hann með allan þennan pening í
banka. Hann starfaði við að kaupa
íbúðir, gera þær upp og selja svo
aftur, þannig að hann var ekki á
förum. Hann fékk bara gott verð
fyrir húsið og seldi það.“ Katla
segir að lík Gísla verði flutt heim
til Íslands til greftrunar jafnskjótt og lögregla í Suður-Afríku
heimilar.
-óká
Sjá einnig síðu 6

Deilan í Garðasókn:

FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL BERGMANN

Rómeó ruddi brautina
Gísli Örn Garðarson hefur fengið
sjálfan Nick Cave til þess að semja
tónlist við Woyzeck eftir George
Buchner. Aðgangur Gísla að Cave var
óvenju greiður og meistarinn vildi
endilega vinna með
honum enda meðvitaður um velgengni
uppfærslu Gísla á
Rómeó & Júlíu.

Nýtt il
mab
kortatí T
íB

A›för a› prestinum mótmælt
GARÐASÓKN Um tvö hundruð sóknar-

börn mættu á fund í gærkvöld til
stuðnings séra Hans Markúss Árnasyni, sóknarpresti í Garðasókn. Á
fundinum var samþykkt samhljóða
ályktun til stuðnings Hans Markúsi.
„Það voru þrjú efni sem tekin
voru fyrir á fundinum,“ segir
Sveinn Andri Sveinsson lögmaður.
„Á honum var mótmælt aðför hluta
sóknarnefndar og hluta starfsmanna að sóknarpresti, enda er
mikil ánægja með hans störf. Þá var
þeim tilmælum beint til dóms- og
kirkjumálaráðherra að hafnað alfarið öllum tillögum um flutning
hans í starfi. Að lokum var þeirri
áskorun beint til sóknarnefndar að
halda aðalsafnaðarfund sem fyrst
til að lýðræðisleg umræða gæti
farið fram um þetta mál.“
-grs
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VEÐRIÐ Í DAG

BJARTVIÐRI um mest allt land. Hætt við
þokubökkum með norður-ströndinni.
Þykknar upp vestan til i kvöld. Hiti 10-20
stig, hlýjast til landsins en svalast á
VEÐUR 4
annesjum fyrir norðan.
PRESTUR Í HÓPI STUÐNINGSMANNA SINNA Fjöldi fólks lagði leið sína á fund stuðningsmanna Hans Markúsar Árnasonar, sóknarprests í
Garðasókn, í gærkvöldi. Fundarmenn kröfðust þess að haldinn yrði aðalsafnaðarfundur svo tækifæri gæfist til að ræða málið á vettvangi
sóknarinnar.

Kaupmenn segja markað fyrir hrefnukjöt:

Hrefnukjöti› selst grimmt
„Hrefnukjötið rýkur
út eins og heitar lummur og eftirspurnin fer ört vaxandi,“ segir
Sólmundur Oddsson, innkaupastjóri Kaupáss sem rekur Nóatúnsverslanirnar.
„Um síðustu helgi fóru 350
kíló,“ bætir Sólmundur við en
hann er ekki í nokkrum vafa um
að markaður sé fyrir því hrefnukjöti sem fellur til við veiðarnar
sem nú eru hafnar.
„Við höfum í kjötborðum okkar
hrefnulundir, besta kjötið af
hrefnuni og það hefur komið fólki
á óvart hvað þetta er gott kjöt. Til
dæmis er þetta sérlega gott í
sushi-rétti en þá er kjötið skorið í

NEYTENDAMÁL

örþunnar sneiðar og borðað hrátt
með wasabi-kremi og sojasósu.
Einnig er hvalkjötið gott á grillið
en ber að hafa í huga að best er að
grilla það við mikinn hita í stutta
stund,“ segir innkaupastjórinn.
Einnig er boðið upp á hvalkjöt í
neytendapakkningum og segir
Sólmundur að salan í því sé
nokkuð góð enda er verð á hrefnu-jse
kjöti afar hagstætt.

KJÖTVINNSLUMAÐUR MEÐ HREFNUKJÖT

Þessar hrefnulundir eru kallaðar naut hafsins og rokseljast í Nóatún verslununum.
Þær eru að sögn kjötvinnslumanns hentugar í súsírétti eða bara á pönnuna eða grillið.

2

Gagnrýnandi Pútíns:

Eitt og hálft ár fyrir nau›gun

Kasíanov í
rannsókn

Maður var dæmdur í
eins og hálfs árs fangelsi í Héraðsdómi Vestfjarða í gær fyrir
að nauðga ungri stúlku á heimili
hennar á Ísafirði eftir samkvæmi síðasta sumar. Stúlkan
hafði lagst til svefns með vini
sínum, en maðurinn vakti hann
og vísaði burt áður en hann hóf
samfarir við stúlkuna sem þá
vaknaði. Hún gat ekki spornað
við sökum ölvunar og svefndrunga. Maðurinn var einnig
dæmdur til að greiða stúlkunni
800 þúsund krónur í bætur.
Vinurinn sem stúlkan hafði
lagst til svefns með breytti
fyrir dómi framburði sínum hjá

MOSKVA, AP Saksóknarar í Rússlandi hófu á mánudag rannsókn á
meintum fjársvikum Mikhail Kasíanov, forsætisráðherra Rússlands árin 2000-2004. Eftir að Pútín
Rússlandsforseti rak hann úr embætti á síðasta ári gerðist Kasíanov
einn harðasti gagnrýnandi hans og
hafði hann ekki útilokað að bjóða
sig fram í forsetakosningum þar
árið 2008.
Kasíanov hafði einkum beitt sér
fyrir efnahagsumbótum á ferli sínum og var síðasti fulltrúinn úr
innsta hring Boris Jeltsín í ríkisstjórnum Pútíns og hafði varið
hina umdeildu stétt auðkýfinga í
Rússlandi. ■

Gu›rí›ur, óttastu íslenska
veitingamenn?
Nei, ég hef engar áhyggjur því að spáin
mín klikkar aldrei. Eða þannig.

Rúmenskir veitingamenn ætla að lögsækja þarlenda veðurfréttamenn vegna rangra spáa.
Guðríður Arnardóttir er veðurfréttamaður á
Fréttablaðinu og Stöð 2.

MYND/VILMUNDUR HANSEN

Breyttur framburður vitnis ekki tekinn til greina:

DÓMSTÓLAR

SPURNING DAGSINS
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ÍSAFJÖRÐUR Ungri stúlku var nauðgað á

heimili hennar á Ísafirði að morgni sunnudagsins 20. júní í fyrra. Hún hafði boðið til
samkvæmis heima hjá sér eftir að hafa
kvöldið áður skemmt sér á dansleik í
Súðavík og síðar um nóttina á skemmtistaðnum Sjallanum á Ísafirði.

lögreglu. Nauðgarinn hélt því
fram að stúlkan hefði vaknað
um leið og vinurinn, þau rætt
saman um stund og síðan hefði
allt gerst með vilja stúlkunnar.
Hjá lögreglu sagði vinurinn
þetta fráleitt, en fyrir dómi, eftir að nauðgarinn hafði rætt við
hann, tók hann undir framburð
hans.
Dóminn kváðu upp héraðsdómararnir Hervör Þorvaldsdóttir og Símon Sigvaldason, en
Erlingur Sigtryggsson dómstjóri skilaði sératkvæði. Hann
vildi sýkna manninn því vafi
léki á hvert raunverulegt ástand
-óká
stúlkunnar hefði verið.

Sprengt í Bagdad:

Hæstiréttur:

Börn me›al
fórnarlamba

Gæsluvar›hald sta›fest
DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í
gær gæsluvarðhaldsúrskurð yfir síbrotamanni sem farið hafði verið
fram á að yrði fellt niður eða stytt.
Féllst Hæstiréttur ekki á rök
mannsins sem dæmdur var hinn 8.
júlí síðastliðinn í Héraðsdómi Norðurlands eystra en gæsluvarðhaldið
tók mið af stórfelldum brotaferli
mannsins. Var honum gefið að sök
að eiga hlut í fjölmörgum ránum og
innbrotum auk allnokkurra fíkniefnabrota.
-aöe

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM GUNNARSSON

ÍRAK, AP 25 manns létu lífið í sjálfsmorðs-bílsprengjutilræði í Bagdad í
gær, sem beindist gegn bandarískum hermönnum sem voru að deila
út sælgæti til barna.
Þar af á annan tug barna á aldrinum
fjögurra til þrettán ára. Einn hermaður dó. Að minnsta kosti 70
manns særðust. Tilræðið átti sér
stað í fátækrahverfi þar sem flestir
íbúanna eru sjía-múslimar.
„Megi Guð fordæma uppreisnarmennina,“ hrópaði móðir á sjúkrahúsi þar sem hlúð var að hinum
særðu, þar á meðal fjögurra daga
gömlu barni. ■

Reykjanesbraut:

JEPPAFERÐIR Erfitt verður að mæta auknum kostnaði sem verðhækkanir á dísilolíu hafa í för með sér fyrir skipuleggjendur jeppaferða.

Tekinn á 164
kílómetra hra›a
LÖGREGLUMÁL Ökumaður á yfir höfði

ÓNÝTT GÓLFEFNI Talið er að viðgerð á

húsnæði aldraðra í Neskaupstað taki um
hálfan mánuð og á meðan geta íbúarnir
ekki snúið til síns heima.

Vatnstjón í íbúðum aldraðra:

Níu íbú›ir
r‡mdar
Milljónatjón varð í
íbúðum aldraðra í Breiðabliki í Neskaupstað aðfaranótt þriðjudags
þegar vatnssía við vatnsinntak í
kjallara gaf sig og kalt vatn flæddi
um 350 fermetra gólfflöt kjallarans.
Húsnæðið er í eigu Fjarðabyggðar
og segir Guðmundur Y. Hraunfjörð,
húsnæðisfulltrúi bæjarins, að um 10
sentímetra djúpt vatn hafi verið á
öllum gólfum í kjallaranum þegar
vatnslekinn uppgötvaðist.
„Slökkvilið
Fjarðabyggðar
vatnstæmdi kjallarann en rýma
þurfti allar níu íbúðirnar. Nokkrum
íbúanna var komið fyrir á sjúkrahúsinu en aðrir fóru til aðstand- kk
enda,“ segir Guðmundur.
NESKAUPSTAÐUR

Hækkanirnar gætu gengi›
af jeppafer›um dau›um
Hlynur Snæland Lárusson segir hækkanir á dísilolíu hafa veruleg áhrif á
bílaútger› í fer›aﬂjónustu. Dæmi eru um jeppaeigendur sem skipt hafa
dísilbílum út fyrir bensínbíla eftir ver›hækkanirnar.
DÍSILOLÍA „Verðhækkanir á dísilolíu hafa í för með sér gríðarlegan
kostnaðarauka,“ segir Hlynur
Snæland Lárusson, deildarstjóri
bílaútgerðar hjá ferðaskrifstofunni Snæland Grímssyni. „Sérstaklega er um mikla kjaraskerðingu að ræða fyrir þröngan kjarna
manna sem lifa á bílaútgerð.“
Hlynur hefur áhyggjur af því
hvaða áhrif verðhækkanir á
díselolíu um síðustu mánaðamót
hafa á ferðaþjónustu sem byggir á
jeppa- og rútuferðum. „Ferðirnar
eru dýrar og þess vegna er erfitt
að hækka verðið,“ segir Hlynur.
„Verðhækkanir koma í það
minnsta til með að draga mikið úr
jeppaferðunum, jafnvel ganga að

þeim dauðum.“
Hlynur segir einnig fyrirsjáanlegt að verr gangi að selja erlendum fyrirtækjum hvataferðir. „Það
er slæmt þar sem þessar ferðir
eru seldar utan háannatíma og
skilja yfirleitt mjög mikið eftir
sig.“
Engar ákvarðanir hafa enn
verið teknar um framhald jeppaog rútuútgerðar hjá fyrirtækinu
að sögn Hlyns. „Það er ljóst að
grundvöllurinn fyrir þessum
ferðum hefur versnað mjög
mikið.“
Skúli H. Skúlason, formaður
Ferðaklúbbsins 4x4, segir dæmi
þess að fólk í þeirra hópi hafi
skipt dísilbílum sínum út fyrir

bensínbíla. „Það er ekki ódýrara
að reka bensínbíl en fólk fær annað í staðinn sem það sækist eftir,
snarpari vélar og léttari bíla til
dæmis,“ segir Skúli. „Ekki síst
slæmt í ljósi þess að þeir sem
mest ferðast hafa hingað til verið
sá hópur almennings sem helst
hefur notað dísilolíu.“
Skúli segir að klúbburinn gæti
sætt sig við breytingar á verði
dísilolíu út frá umhverfissjónarmiðum ef þær ýttu undir aukna
notkun á dísilbílum. „Þegar lítrinn
af dísilolíu er hins vegar orðinn
jafndýr og jafnvel dýrari en
bensín sjáum við alls ekki að þessi
umhverfissjónarmið náist fram.“
helgat@frettabladid.is

sér sviptingu ökuréttinda eftir að
bifreið hans mældist á 164 kílómetra hraða á Reykjanesbraut við
Bústaðaveg í fyrrakvöld. Hámarkshraði þar er 70 kílómetrar á klukkustund og keyrði ökumaðurinn því
meira tvöfalt hraðar en lög leyfa.
Lögregla stöðvaði ökumanninn
og fékk hann að halda för sinni
áfram eftir að af honum var tekin
skýrsla að sögn lögreglu. Hann
verður auk ökuréttindamissisins
krafinn um háa sekt.
-ht

Mál Arons Pálma:

Gó›ar líkur
á heimför
DÓMSMÁL Lögfræðingur stuðningshóps Arons Pálma, Vestur-Íslendingurinn Knut S. Johnsson, átti í
gær ítarlegar viðræður við aðstoðarmann ríkisstjórans í Texas. Að
fundi loknum var það mat hans að
góðar líkur væru á að orðið yrði við
óskum um að Aron yrði leystur úr
stofufangelsi og honum leyft að
fara til Íslands. Ríkisstjórinn tekur
ákvörðun innan sex vikna.
Aron Pálmi verður 22 ára í dag.

Þúsundir öryrkja krafðir um gömul skattframtöl:

Vilja framtöl frá áttunda áratugnum
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FÉLAGSMÁL Landssamtök Lífeyrissjóða hafa sent um þúsund öryrkjum bréf þar sem óskað er eftir
skattframtölum síðustu þriggja
ára fyrir örorkumat þeirra. Í einhverjum tilvikum er beðið um
skattframtöl frá áttunda áratugnum en einstaklingum er aðeins skylt að geyma skattframtöl í
sex ár.
„Mér finnst sem lífeyrissjóðirnir hafi þarna hlaupið á sig og
þeir eigi að draga þetta bréf til
baka,“ segir Arnþór Helgason,
framkvæmdastjóri
Öryrkjabandalags Íslands. „Þeir ættu
ekki að fara lengra aftur með
kröfu um tekjuupplýsingar en lög
leyfa.“
Öryrkjabandalagið lítur málið
mjög alvarlegum augum og sendi
í gær bréf til Landssamtaka lífeyrissjóða þar sem óskað var eftir fundi vegna málsins.

ARNÞÓR HELGASON Framkvæmdastjóri Öryrkjabandalags Íslands.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins eru bréfin send vegna
væntanlegs endurreiknings á örorkubótum. Innan ÖBÍ hafa menn
áhyggjur af því að þeir bóta-

lægstu detti í kjölfarið út af
bótum.
Ekki náðist í framkvæmdastjóra Landssamtaka lífeyrissjóða
í gærkvöldi.
-grs
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... af öllum stærðum
Gerðu góð kaup á stærstu
útsölunni. 105 verslanir
troðfullar af spennandi
útsöluvörum.

SÝNING Í KRINGLUNNI

Enn meiri verðlækkun.

NÝTT KORTATÍMABIL

Opið til

Sýning á bestu fréttaljósmyndum
ársins 2004 stendur yfir í Kringlunni
frá 1. júlí til 24. júlí.

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

Mán. til mið.
10.00 til 18.30
Verslanir
Ævintýraland 12.00 til 18.30

Fimmtudagur
10.00 til 21.00
12.00 til 19.00

Föstudagur
10.00 til 19.00
12.00 til 19.00

Laugardagur
10.00 til 18.00
11.00 til 18.00

Sunnudagur
13.00 til 17.00
13.00 til 17.00

Veitingastaðir og Kringlubíó
eru með opið lengur á kvöldin.
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GENGIÐ
GENGI GJALDMIÐLA 13.07.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

64,63 64,93

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

78,71 79,15

Dönsk króna

DKK

10,55 10,61

Norsk króna

NOK

9,98 10,03

Sænsk króna

SEK

8,39

8,44

Japanskt jen

JPY

0,58

0,58

SDR

XDR

114,12 114,68

94,19 94,75

Gengisvísitala krónunnar
110,13

Sakborningarnir nefndir í eyru prófessors löngu áður en ákærur voru birtar:

Hæstiréttur:

Óska› rannsóknar á leka

Var›hald
fellt úr gildi

Gestur
Jónsson,
hæstaréttarlögmaður og verjandi
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar í
Baugsmálinu, hefur sent Boga
Nilssyni ríkissaksaksóknara bréf
þar sem óskað er eftir rannsókn á
upplýsingaleka í Baugsmálinu.
Málavextir eru þeir að 7. júlí
ritaði prófessor Þorvaldur Gylfason pistil í Fréttablaðið sem hann
nefndi „kannski tuttugu manns“. Í
pistlinum lýsti prófessorinn því
að vel tengdur virðingarmaður íslensks atvinnulífs hefði sest sér
við hlið í flugvél og greint frá því
að gefin yrði út ákæra á hendur
sex einstaklingum sem hann
nefndi alla með nafni. Þorvaldur

BAUGSMÁLIÐ

kvaðst í pistlinum aldrei hafa
heyrt þrjá þeirra nefnda. Þetta
hefði rifjast upp fyrir honum
þegar Ríkislögreglustjóri birti
sömu aðilum ákærur.
Gestur segir í bréfinu til ríkissaksóknara að nauðsynlegt sé að
fá svar við því hvort „vel tengdir“
virðingarmenn hafi átt aðgang að
upplýsingum um rannsókn málsins meðan á henni stóð. „Sé rétt
með farið virðist ákvörðun um
ákæru á hendur „sexmenningunum“ hafa verið tekin áður en
rannsókn málsins var lokið hjá
Ríkislögreglustjóra,“ segir jafnframt í bréfinu.
- jh

ÞORVALDUR GYLFASON PRÓFESSOR

Nokkur tími er liðinn frá því samtal hans
og „virðingarmannsins“ átti sér stað.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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DÓMSMÁL Hæstiréttur felldi í gær
úr gildi úrskurð Héraðsdóms
Reykjavíkur frá 8. júlí þess efnis að
meintur
kynferðisglæpamaður
skyldi sæta gæsluvarðhaldi til 15.
júlí.
Komst rétturinn að því að sóknaraðili hefði ekki fært haldbær rök
fyrir varðhaldi enda brot hans
framin fyrir alllöngu síðan. Sóknaraðili byggði mál sitt á að ætla mætti
að hinn ákærði reyndi að torvelda
rannsókn málsins ef hann yrði látinn laus fyrir þann tíma enda væri
rannsókn lítt á veg komin og
skýrslutöku af þeim tveimur stúlkum sem hann er grunaður um að
-aöe
hafa misnotað ekki lokið.

Leeds-búar af
pakistönskum
uppruna
HÚSLEIT Múslimi í Thornhill-hverfi í Dews-

bury á Norður-Englandi, þar sem flestir
íbúarnir eru af pakistönskum uppruna, talar við lögreglukonu í gær, er gerð var húsleit þar.

Bretar s‡ni
stillingu
HRYÐJUVERK Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands, kallaði í gær eftir
hertri löggjöf og alþjóðlegu átaki til
að uppræta þá „illu“ hugmyndafræði sem liggi á bak við hryðjuverkin í London fyrir viku.
Blair og fleiri stjórnmálamenn
hvöttu Breta til að sýna stillingu og
dæma ekki alla múslima vegna
ódæðisverka manna sem láta
„brenglaða og eitraða mistúlkun“ á
íslamstrú stjórna gerðum sínum.
Talsmenn múslima tala um nauðsyn
þess að foreldrar verndi börn sín
fyrir heilaþvottartilraunum öfgamanna. Tilkynnt hefur verið um
fleiri en 100 hefndarárásir frá því
tilræðin voru framin.
- aa

Hryðjuverkin í Lundúnum:

Lítil áhrif
á flugi›
HRYÐJUVERK Hryðjuverkin í Lundúnum á fimmtudag, þar sem að
minnsta kosti 52 biðu bana og fjöldi
særðist, hafa lítt eða ekki dregið úr
áhuga fólks á að ferðast til borgarinnar.
Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir áhugann á borginni meiri nú en á sama
tíma í fyrra.
Birgir Jónsson, framkvæmdastjóri Iceland Express, segir einstaka farþega hafa seinkað för sinni
- bþs
um nokkra daga eða vikur.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Múslimar áhyggjufullir:

SAKNAÐ Veggspjöld með myndum af fólki sem er saknað eftir sprengjutilræðin sjást hér í grennd við Kings Cross-lestarstöðina í Lundún-

um. Gefin hafa verið upp nöfn fjórtán þeirra 52 sem staðfest hefur verið að létu lífið.

Áhyggjur mó›ur komu
lögreglunni á spori›
Leitin a› sprengjumönnunum í Lundúnum fór a› bera árangur eftir a› mó›ir
eins ﬂeirra l‡sti eftir honum. Tali› er a› forsprakkarnir gangi enn lausir.
Símhringing örvæntingarfullrar móður kom bresku
lögreglunni á sporið í leitinni að
þeim sem frömdu sprengjutilræðin í Lundúnum fyrir viku.
Svarið við eftirgrennslan hennar reyndist annað og verra en hún
átti von á – sonur hennar er einn
þeirra fjögurra manna sem grunaðir eru um að hafa sprengt
sprengjur í þremur jarðlestum og
einum strætisvagni og banað að
minnsta kosti 52 manns.
Lýsing móðurinnar á fötum
sonarins kom heim og saman við
þau sem voru á líki sem var svo
illa farið að talið er að það sé af
manninum sem sprengdi sjálfan
sig í loft upp í tveggja hæða
strætisvagni við Tavistock-torg,

BRETLAND, AP

að því er dagblaðið The Times
greindi frá í gær. Þrettán manns
fórust í þeirri sprengingu.
Maðurinn, sem var 19 ára og
hét Hasib Hussain, sást ásamt
þremur öðrum mönnum á upptöku öryggismyndavélar á Kings
Cross-lestarstöðinni, en upptakan
var frá því kl. 8.30 á fimmtudagsmorguninn, um 20 mínútum áður
en sprengjurnar sprungu. Mennirnir eru allir af pakistönskum
uppruna en fæddir og uppaldir í
Bretlandi.
Lögreglan vissi að rannsóknin
var keppni við tímann, þar sem á
reið að finna hverjir staðið hefðu
að tilræðunum; annars væri hætta
á að þeir létu aftur til skarar
skríða. Þótt sprengjumennirnir

VEÐRIÐ Í DAG

hafi sjálfir farist í árásunum er
talið líklegt að samverkamenn
þeirra eða hugsanlegur forsprakki gangi enn lausir.
Sá forsprakki gæti verið
tengdur alþjóðlegu hryðjuverkaneti eins og al-Kaída og að sögn
sérfræðinga er vel hugsanlegt að
hann hafi komið til Bretlands til
að leita nýrra liðsmanna í hinu
„heilaga stríði“ og útvega þeim
sprengiefni. „Ég trúi því einfaldlega ekki að verknaður eins og
þessi geti verið einkaframtak
þessara fjögurra ungu manna,“
hefur AP eftir Paul Wilkinson,
sem starfar við hryðjuverkarannsóknamiðstöð
St.
Andrewsháskóla í Skotlandi.
audunn@frettabladid.is

Eftirfarandi upplýsingar hafa
komið fram um þá sem frömdu
sprengjutilræðin í Lundúnum
hinn 7. júlí. Þeir eru allir af
pakistönskum uppruna en
fæddir og uppaldir í Englandi.
- Shahzad Tanweer, 22 ára.
Sótti Leed Metropolitan-háskóla, þar sem hann lagði stund
á íþróttafræði og sýndi krikket
sérstakan áhuga. Hann á yngri
bróður og tvær systur og bjó
alla ævi í Beesten-hverfi í
Leeds á Norður- Englandi. Faðir
hans er frá Pakistan og rekur
„fisk-og-flögu“-skyndibitastað.
Tanweer fór til Lahore í Pakistan í tvo mánuði fyrr á þessu ári
til að nema íslömsk fræði. Réttarlæknisfræðileg gögn tengja
Tanweer við sprenginguna sem
varð í jarðlest nærri Aldgatestöðinni.
- Hasib Hussain, 19 ára. Bjó
hjá fjölskyldu sinni frá fæðingu
í Holbeck, útbæ Leeds. Frá
september 1998 til júlí 2003 var
hann nemi við Matthew
Murray-menntaskólann. Hann
varð trúaður múslimi fyrir um
tveimur árum, eftir því sem lögregla hefur eftir nágrönnum
hans. Ökuskírteini og bankakort
hans fundust í braki strætisvagnsins sem var sprengdur við
Tavistock-torg.
- Mohammed Sidique Khan,
30 ára. Fæddist í Pakistan, á
átta mánaða gamla dóttur. Hann
bjó áður í sama hverfi í Leeds
og Tanweer, en flutti til Dewsbury í Vestur-Yorkshire fyrir
tæpu hálfu ári. Hann vann við
gæslu fatlaðra barna, að sögn
nágranna. Skilríki Khans fundust í braki lestarinnar sem
sprengd var nærri Edgware
Road-jarðlestarstöðinni.
- Nafn fjórða tilræðismannsins hefur ekki komið fram.
Hann er talinn hafa verið vinur
hinna þriggja og hafa búið í
Leeds.
- aa
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Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

70%

Nei

30%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að herða viðurlög við umferðarlagabrotum?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Persónuvernd vill að farið verði varlega í umfjöllun um einkamál:

Tekist á um gjaldtöku:

Bla›amenn gæti me›alhófs

Ríki› var
s‡kna›

PERSÓNUVERND
Stjórn Persónuverndar hefur sent frá sér álit um
meðferð persónuupplýsinga og
myndbirtingar á fréttamiðlum. Í
álitinu kemur fram að fréttamenn
skuli gæta meðalhófs í meðferð persónuupplýsinga og hafa í huga
hvaða hagsmunum það þjóni að
fjalla um einkamálefni einstaklinga
án þeirra samþykkis.
Sérstaklega er einnig rætt um
svokallaðar „opinberar persónur“ í
áliti Persónuverndar. Þar er sagt að
þótt sumar persónur, svo sem
stjórnmálamenn, listamenn og aðrir
þeir sem mikið eru í sviðsljósinu
geti búist við því að meira sé fjallað
um þær í fjölmiðlum en aðra al-

Ríkið var í gær sýknað
af kröfum manns sem taldi sig hafa
orðið fyrir ólögmætri gjaldtöku, en
skattstjórinn í Reykjavík lagði á
hann iðnaðarmálagjald á árunum
2001 til 2004.
Maðurinn vísaði til þess að í
landinu væri félagafrelsi og því
ólögmætt að gera honum að greiða
félagsgjöld til Samtaka iðnaðarins.
Dómurinn vísaði til fyrri úrskurðar
Hæstaréttar frá árinu 1998 þar sem
ekki var fallist á að iðnaðarmálagjaldið gæti talist félagsgjald, en
tekjum af því mun varið til eflingar
iðnaði og iðnþróun. Manninum var
gert að greiða 300 þúsund krónur í
- óká
málskostnað.

DÓMSTÓLAR

ÍSLENSK DAGBLÖÐ Stjórn Persónuverndar segir opinberar persónur eiga að njóta friðhelgi

heimilisins og eins á skemmtistöðum, sundlaugum og líkamsræktarstöðvum.

menna borgara, þá sé álit Persónuverndar að hinar opinberu persónur
skuli njóta friðhelgi fjögurra
veggja heimilsins og eins utan
þeirra á ákveðnum stöðum, svo sem
eins og á skemmtistöðum, sundlaugum og líkamsræktarstöðvum.

Einnig er minnst á í álitinu að
þótt einhverjir einstaklingar geti
talist opinberar persónur þá eigi
það sama ekki við um fjölskyldur
þeirra, vini og aðra sem þeim tengjast og hafa ekki valið að vera í
- oá
sviðsljósinu.

Kona játar a›ild a›
mor›i á Íslendingi
Tvennt er í haldi lögreglu vegna mor›sins á Gísla ﬁorkelssyni í Su›ur-Afríku,
28 ára gamall ma›ur og 43 ára gömul kona. Rétta› ver›ur í máli ﬂeirra í lok
ágúst. Dánarorsök Gísla eru enn ókunn en hann ver›ur krufinn í dag.
MORÐMÁL Desireé Oberholzer, 43
ára gömul kona, sem handtekin
var í tengslum við morðið á
Gísla Þorkelssyni, 54 ára gömlum Íslendingi búsettum í SuðurAfríku, játaði í gær aðild að málinu. Einnig situr í haldi vegna
málsins 28 ára gamall maður að
nafni Willie Theron. Þau voru
leidd fyrir dómara í Boksburg í
Suður-Afríku í gær, en réttað
verður í máli þeirra 22. ágúst.
Fólkið er sakað um morð, þjófnað, fjársvik og um að hindra
framgang réttvísinnar.
Nafn Gísla var gert opinbert í
gær eftir að haft var samband
við hans nánustu ættingja, en
hann á fjögur eldri systkini og
uppkominn son, búsettan á Íslandi. Vinkona Gísla í Jóhannesarborg bar í gærmorgun kennsl
á lík hans í líkhúsinu í Germiston, en lögregla hafði óttast að
það tæki langan tíma vegna þess
hve rotnun líksins var langt á
veg komin. Það var falið í ruslatunnu sem fyllt hafði verið með
steypu þannig að aðeins sást í
fæturna og hafði verið þar í um
fimm vikur. Tunnan var geymd í
bakgarði leigusala Willies Therons í norðurhluta Boksburg, úthverfi Jóhannesarborgar. Sá
fann líkið fyrir tilviljun þegar
hann færði til tunnuna.
Ekki hefur enn verið skorið
úr um hvernig parið myrti Gísla
en Andy Pieke, talsmaður lögreglu, segir standa til að krufning fari fram í dag.
Gísli er sagður hafa kynnst
konunni fyrir nokkru síðan en
þegar parið sem grunað er um
að hafa myrt hann var handtekið
höfðu þau meðal annars selt bíl
hans. Þá höfðu þau reynt að

FRÉTTABLAÐIÐ/MYND/AFP

KJÖRKASSINN
Mun R-listinn bjóða fram í
næstu borgarstjórnarkosningum?
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BETLAÐ Á GÖTU Í JÓHANNESARBORG Fátækt er mikil og glæpir tíðir í Jóhannesarborg í

Suður-Afríku. Myndin er tekin fyrr á árinu á götu í borginni. Sjá má hvernig götubetlarar
fara á milli bíla í von um að einhver gauki að þeim peningum.

komast yfir peninga á bankareikningi Gísla en ekki tekist.
Smári Sigurðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn á alþjóðadeild Ríkislögreglustjóra, sagði
málið alfarið vera á könnu lögregluyfirvalda í Suður-Afríku.
Embættið hafi engu síður haft
fregnir af rannsókn málsins frá

lögreglu þar. „Ekkert formlegt,
heldur bara í síma,“ segir hann
og taldi lögreglu ytra furða sig
nokkuð á athyglinni sem málið
vekti hér heima.
„Þeir fá sennilega jafnmörg
mál á dag og við á nokkrum
árum.“
olikr@frettabladid.is

Fyrrum íbúi Höfðaborgar lýsir ástandinu:

Höf›aborg er mor›höfu›borg
„Höfðaborg er morðhöfuðborg heimsins,“ sagði Stefán
Helgi Valsson, í Hádegisútvarpi
Talstöðvarinnar í umsjón Fréttablaðsins í gær. Stefán bjó í þrettán
ár í Höfðaborg.
„Morð eru daglegt brauð þarna
þó ekki sé mikið talað um það
núna þegar menn reyna frekar að
leggja áherslu á uppbyggingu í
landinu. Svo hefur Mandela gert
margt mjög gott fyrir landið og
menn beina frekar sjónum að því.
Því verður þó ekki breytt að tölfræðin segir að fyrir hverja hundrað þúsund íbúa eru 150 drepnir.
Þannig var ástandið í það minnsta
þegar ég bjó þar en ég flutti fyrir
fimm árum.“
Stefán fór ekki varhluta af of-

OFBELDI

beldinu meðan hann bjó í Höfðaborg en þrisvar sinnum var brotist inn í bíl hjá honum og tvívegis
varð nágranni hans fyrir barðinu
á innbrotsþjófum. Í annað skiptið
var konu nauðgað. „Þetta er bara
daglegt brauð í Höfðaborg, því
miður,“ segir Stefán sem bar
Suður- Afríkubúum vel söguna og
sagði þá yndislegt fólk upp til
hópa þó ástandið í landinu hefði
þessar hræðilegu afleiðingar. ■

ÖRYGGISGÆSLA Í HÖFÐABORG Stefán segir að þeir efnuðu í Höfðaborg verði að
verja sig því morð og glæpir séu daglegt
brauð í borginni. Ástæðuna segir Stefán
helst vera hið gríðarlega bil milli efnaðra
og fátækra í landinu.
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1

Hversu margir Írakar hafa farist í
bardögum eða árásum frá innrásinni í
Írak samkvæmt nýrri svissneskri
rannsókn?

2
3

Hvaða listmálari ætlar að sýna málverk í tveimur stórum tjöldum í hljómskálagarðinum í Reykjavík?
Hvað heitir rauðhærðasti maður Íslands?
SVÖRIN ERU Á BLS. 30

Forstöðumaður Listasafns Reykjavíkur:

LÖGREGLUFRÉTTIR

Málverkas‡ningar ekki of fáar

REYK LAGÐI FRÁ POTTI Kalla
þurfti út slökkvilið á Akureyri í
fyrrakvöld eftir að tilkynnt var
um að reyk legði frá potti í eldhúsi parhúss í Glerárhverfi. Enginn var heima en lögregla fór inn
um glugga og fjarlægði pottinn
af hellu, sem gleymst hafði að
slökkva undir. Engar skemmdir
voru sjáanlegar á íbúðinni en þar
var mikill reykur.

LISTIR „Ég er ósammála því að of
fáar málverkasýningar séu
haldnar hér í listasafninu,“ segir
Eiríkur Þorláksson, forstöðumaður Listasafns Reykjavíkur.
Einar Hákonarson listmálari
gagnrýndi Listasafnið í Fréttablaðinu í gær og sagði að þar
væri ekki nægileg áhersla lögð á
málverkasýningar.
Eiríkur segir hlutfall hreinna
málverkasýninga í safninu um
þrjátíu prósent. „Ég tel það eðlilegt hlutfall en hér eru haldnar
fleiri málverkasýningar en höggmyndasýningar, sýningar á
byggingarlist og ljósmyndasýningar,“
segir
Eiríkur.

„Langstærstur hluti sýninga
safnsins er hins vegar blandaðar
sýningar en í mörgum þeirra er
málverkið einnig í lykilhlutverki.“
Einar Hákonarson hyggst
halda málverkasýningu í tveimur tjöldum á menningarnótt og
segir það koma til vegna þess að
honum hafi verið synjað um að
halda sýningar í sölum Listasafns Reykjavíkur. Eiríkur segir
beiðni Einars um sýningarhald
hafa komið of seint fram. „Drög
að sýningaráætlun vetrarins
höfðu verið lögð fram og frekar
hefur þurft að draga úr umfangi
- ht
hennar síðan.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEISTU SVARIÐ?
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EIRÍKUR ÞORLÁKSSON Forstöðumaður
Listasafns Reykjavíkur segir um þrjátíu prósent sýninga í safninu vera hreinar málverkasýningar og telur það mjög eðlilegt
hlutfall.

MISSTI FINGUR VIÐ BRÚARSMÍÐI
Ungur maður missti þumalfingur
eftir vinnuslys við brúarsmíði í
Króksfirði í fyrradag. Maðurinn
var fyrst í stað fluttur á heilsugæslustöðina í Búðardal þar sem
gert var að sárum hans en hann
var síðan fluttur með sjúkrabifreið
til Reykjavíkur þar sem meiðsl
hans voru meðhöndluð frekar.

FRÁ SLYSSTAÐ Lestarvagnarnir hrúguðust upp við áreksturinn og köstuðust yfir á teinana

við hliðina. Að minnsta kosti 128 manns fórust.

Þriggja lesta árekstur í suðurhluta Pakistan:

Mannskæ›asta slys
í meira en áratug
Þrjár járnbrautarlestar rákust saman í suðurhluta
Pakistan í gærmorgun, með þeim
afleiðingum að minnst 128 manns
fórust og hundruð slösuðust. Svo
virðist sem einn lestarstjórinn
hafi mislesið umferðarljós og
ekið aftan á kyrrstæða lest með
fyrrgreindum
afleiðingum.
Nokkrir lestarvagnar köstuðust
yfir á teinana við hliðina sem lest
úr gagnstæðri átt lenti á. Slysið
er það mannskæðasta sem orðið
hefur í landinu í meira en áratug.
„Aðkoman var hryllileg,“ sagði

PAKISTAN, AP

Agha Mohammed Tahir, lögreglustjóri héraðsins þar sem slysið
varð. Hann sagði 128 manns hafa
farist, þar á meðal þrjá sem létust
af sárum sínum á sjúkrahúsi í
borginni Ghotki.
Slysið varð snemma morguns í
grennd við Ghotki, sem er um 600
km norðaustur af hafnarborginni
Karachi.
Járnbrautakerfi Pakistans er
úr sér gengið og slys eru tíð. Í
júní 1991 fórust yfir 100 manns
við Ghotki, er yfirfull farþegalest
ók á kyrrstæða flutningalest. -aa

Nýjar íslenskar kartöflur komnar í verslanir:

Seldust upp á nokkrum
klukkustundum
NEYTENDUR Fyrsta uppskera ársins af nýjum íslenskum kartöflum úr Þykkvabænum sem komu
í verslanir á höfuðborgarsvæðinu í gærmorgun kláruðust úr
hillum verslana á nokkrum
klukkustundum.
Um lítið magn var að ræða
enda þurfa bændur að tjalda
ýmsu til að koma vöru sinni
þetta snemma á markaðinn.
Margir biðu greinilega óþreyjufullir og voru nýju kartöflurnar
horfnar aftur fljótlega eftir hádegi í þeim verslunum sem þær
buðu.
Neytendur þurfa þó ekki að
örvænta. Meira magn mun berast í verslanir í dag og næstu
daga og ættu því allir sem vilja
að fá nóg og óþarfi að óttast
frekari skort.
Sigurbjartur Pálsson, kartöflubóndi að Skarði, segir að
uppskeran sé góð miðað við árferði fyrr í vor og segir þess
ekki langt að bíða að hægt verði
að taka upp mun meira magn en
nú er. „Ekki vantar eftirspurnina og ekki skemmir fyrir að við
bændur fáum mun betra verð
fyrir nýja uppskeru og ekki
veitir af.“
-aöe

NÝ UPPSKERA TIL NEYTENDA Fjölmargir

bíða árlega eftir nýjum íslenskum kartöflum en fyrsta uppskera kartöflubænda
kom samdægurs í búðir á höfuðborgarsvæðinu.
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Vinsældir útvarpsstöðva í júní:

Bylgjan vinsælust í borginni
FJÖLMIÐLAR Rás tvö og Bylgjan njóta

jafnmikillar hylli meðal landsmanna samkvæmt fjölmiðlakönnun
IMG Gallup sem gerð var dagana 9.
til 15. júní síðastliðinn.
Könnunin leiðir þó í ljós að munur er á kynjunum hvað hlustun
varðar. Konur hlusta meira á
Bylgjuna og karlar meira á Rás tvö.
Um 64% kvenna hlustuðu á Bylgjuna í könnunarvikunni og 57%
karla, meðan 55% kvenna hlustuðu
á Rás tvö og 66% karla.
Þá er nokkur munur á vinsældum útvarpsstöðva eftir því hvort
horft er til hlustunar á landinu öllu,
eða bara á höfuðborgarsvæðinu, því
margar stöðvar nást ekki nema þar.

UPPSÖFNUÐ HLUSTUN Á ÚTVARPSSTÖÐVAR 9. TIL 15. JÚNÍ
2005:*
Útvarpsstöð
Bylgjan
Rás 2
Rás 1
FM 957
Létt
Talstöðin
X-ið
Kiss FM
Saga
XFM

Höfuðborgarsvæðið
59,0%
54,3%
40,8%
31,2%
27,5%
18,9%
18,6%
17,7%
16,1%
12,9%

Landið
allt
60,4%
60,5%
44,0%
29,8%
23,6%
14,7%
13,2%
12,9%
13,0%
9,4%

*Heimild: IMG Gallup

Bylgjan nýtur mestrar hylli á höfuðborgarsvæðinu, en á eftir henni

koma svo stöðvar Ríkisútvarpsins. Talstöðin er
með 19% hlustun á höfuðborgarsvæðinu og er
þar komin upp
fyrir útvarpsstöðina
Sögu
sem á sama
svæði er með
16% uppsafnaða hlustun í
könnunarvikunni.
Báðar
stöðvar leggja
megináherslu á
talað mál.

ÞORGEIR ÁSTVALDSSON Þorgeir tengist

báðum vinsælustu
stöðunum, hann
stýrði Rás 2 í upphafi
og er nú á Bylgjunni.
-óká

SUMARBÚSTAÐUR Í GRÍMSNESI Útlit er fyrir að Grímsnes- og Grafningshreppur láti á það reyna hvort skipulags- og byggingarlög verði
nýjum lögheimilislögum yfirsterkari. Sveitarstjórnin þar vill setja skilyrði fyrir því að menn fái lögheimili þar í frístundarbyggð.

Æ fleiri vilja skrá
sig í sumarhús
Mikil eftirspurn er eftir ﬂví a› fá lögheimili skrá› í frístundarbygg›um í uppsveitum Árness‡slu. Eitt sveitarfélaganna vill setja skilyr›i fyrir lögheimilisveitingu.
Lögfræ›ingur Sambands íslenskra sveitarfélaga segir ekki heimild fyrir slíku.
Skipulagsnefnd sveitarfélaga í uppsveitum
Árnessýslu hefur lagt til að ekki
verði veitt leyfi til lögheimilis í
frístundarbyggð nema að umsækjandi færi fram sannanir fyrir fastri búsetu sinni. Skal það
gert með lögregluskýrslu þar
sem umsækjandi færir einnig
rök fyrir því að hann vilji búa í
frístundarbyggð. Standi húsið
inni á frístundasvæði verði umsækjandi að sækja um að aðalskipulagi fyrir lóðina sem heimilið er á verði breytt.
Sveitarstjórn í Grímsnes- og
Grafningshreppi hefur skrifað
undir þessi tilmæli enda hafa
sveitarfélaginu þegar borist umsóknir um lögheimili í frístundarbyggð síðan dómur féll í Hæstarétti í maí síðastliðnum sem
heimilar að menn hafi lögheimili

SVEITARSTJÓRNARMÁL

sitt í sumarbústað sé hann íbúðarhæfur allan ársins hring.
„Við eru alls ekki á móti því að
fá fólk í sveitarfélagið en við
vinnum eftir skipulags- og byggingarlögum og það eru fjölmargir
sumarhúsaeigendur ósáttir við
íbúabyggð í frístundabyggð,“
segir Margrét Sigurðardóttir
sveitarstjóri.
Ísólfur Gylfi Pálmason sveitarstjóri í Hrunamannahreppi segir að þar hafi menn ekki farið varhluta af áhuga fólks á að flytja
lögheimili sitt þangað. Hann segir að sveitarfélagið sé ekki í stakk
búið til að veita íbúum þá þjónustu sem því ber skylda til ef íbúum með lögheimili þar fjölgi.
Hann segir að sveitarstjórnin sé
að ræða það hvernig bregðast
megi við þessari eftirspurn.
Trausti Fannar Valsson, lög-

fræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem einnig
á sæti í starfshópi á vegum félagsmálaráðuneytisins sem ræðir áhrif dómsins á þjónustuhlutverk sveitarfélaga, segir að eins
og sakir standa hafi sveitarfélögin ekki heimild til þess að setja
skilyrði fyrir lögheimilisveitingu.
Hann bendir hins vegar á að
dómurinn gangi gegn ákveðnu
forræði sem sveitarfélögin hafa
samkvæmt skipulags- og byggingarlögum til að skipuleggja
byggð. Samkvæmt þeim lögum
getur sveitarfélag ákveðið að á
einum stað eigi að vera sumarhúsabyggð sem ekki verði nýtt til
fastrar búsetu.
jse@frettabladid.is

Lyfjagagnagrunnur Landlæknisembættisins:

Hert eftirlit hefur kannski ‡tt
undir fleiri ránstilraunir
Eftir að lyfjagagnagrunnur Landlæknisembættisins var tekinn í gagnið hefur
tekist að sjá út að einhverju
leyti hverjir eru stórneytendur
á ávanabindandi, ávísunarskyld
lyf og gera læknum viðvart.
Matthías Halldórsson aðstoðarlandlæknir segir reynsluna af
notkun gagnagrunnsins góða
hingað til og að hann verði til
þess að einfaldara verður að
fylgjast með því að ávísunarskyld lyf verði ekki misnotuð. Með tilkomu
grunnsins
er
einnig auðveldara
að koma í veg fyr-

LYFJAMÁL

ir að hægt sé að nálgast lyf með
fölsuðum lyfseðlum. Matthías
tekur þó fram að
grunnurinn sé
ekki til þess
ætlaður
að
embætti Landlæknis sé með
nefið ofan í
hvers
manns
koppi og því sé
ekki gripið til
sérstaks eftirlits
e ð a

aðgerða nema fyrir því sé góð
ástæða, til dæmis sé eðlilegt að
krabbameinslæknar skrifi upp á
mikið af morfínskyldum lyfjum.
Matthías segir sig gruna að
ef til vill megi rekja fjölgun
rána og ránstilrauna í apótekum
að undanförnu, þar sem lyfja er
krafist, til þess að nú sé erfiðara
að fá lækna til að skrifa upp á
lyf til þeirra sem vitað er að
- oá
misnota þau.

MATTHÍAS HALLDÓRSSON Aðstoðarland-

læknir segir að ef til vill sé hert eftirlit
ástæða fyrir fjölgun rána í apótekum.

Gelert Candiz rúmgott

1.999

kr

Vandaðar útilegu vörur
á ótrúlegu verði

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

14.999

kr

Verð áður 19.999-

Ferðagasgrill

Útilegustóll
m/glasahaldara

3.999

kr

Verð áður 5.999-

999

Útileguhægindastóll

kr

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

2.999

kr

499

499

kr

kr

Útilegulampi

Brauðrist

Ferðakoddi

fyrir 4 brauðsneiðar

Vindsæng tvöföld
195 x 140 x 20 cm

Gildir á meðan birgðir endast.

1.999

kr

Verð áður 2.699-

Bakpoki 20 ltr.
polyester m/brúsa

499

kr

þægilegur, fyrirferðalítill og mjúkur

1.999

kr

Verð áður 2.999-

Bakpoki 18 ltr.

1.499

kr

Verð áður 1.799-

polyester

Nýtt l
i
b
a
m
í
t
a
t
r
ko
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„ OR‹RÉTT “
„Mig langar til ﬂess a›
færa landsmönnum
málverki› á n‡jan leik
og vil frekar mynda
tengsl vi› almenning
en listaelítuna.“
EINAR HÁKONARSON LISTMÁLARI Í
FRÉTTABLAÐINU.

„ﬁa› hefur aldrei veri›
ætlun borgaryfirvalda
a› fara illa me› starfskonur sem hafa unni›
hjá okkur í tugi ára.
ﬁannig a› ﬂetta er misskilningur sem ver›ur
lei›réttur.“
STEINUNN VALDÍS ÓSKARSDÓTTIR
BORGARSTJÓRI Í MORGUNBLAÐINU.

nær og fjær

HALTUR LEIÐIR BLINDAN: PÓSTKORT FRÁ BJARKA OG GUÐBRANDI

Farnir a› telja ni›ur
Ganga okkar hringinn í kringum
landið er nú hálfnuð og rétt
rúmlega það. 24 dagar að baki
og 22 dagar eftir. Við erum því
farnir að telja niður sem er góð
tilbreyting frá því sem áður var.
Í gær gengum við upp á Möðrudalsöræfin og komum að Ármótaseli upp úr hádegi. Veðrið
leikur við okkur, sól og blíða á
öræfunum og gott að vera hér.
Talsverð umferð er hér um slóðir, og þarf ekki að undra að
ferðamenn komi hingað í stað
þess að kúldrast undir skýjunum á suðvesturhorninu.
Í Sæmundarseli fengum við
okkur kaffi og með því í gær og
er óhætt að mæla með lumm-

unum þar. Við gistum hins
vegar á Skjöldólfsstöðum því
þar er sundlaug. Við reynum
alltaf að gista þar sem laugarnar eru svo við getum látið
þreytuna líða úr okkur fyrir
svefninn.
Á þriðjudag fórum við upp að
Kárahnjúkum og það var einstaklega gaman að berja þessar miklu framkvæmdir augum
þrátt fyrir hvassviðri og moldrok.
Í dag göngum við frá Ármótaseli að Möðrudal og fikrum
okkur svo niður í Mývatnssveitina skref fyrir skref á
næstu dögum.
Kveðja, Guðbrandur og Bjarki.

ÞÓRÓLFUR ÁRNASON Forstjóri Iceland Group. Bindislaus og með hálsinn beran.

Bindin á útlei›
Þeim fjölgar sífellt körlunum í viðskiptalífinu sem
ekki nota bindi við dagleg störf sín. Ásgeir í herrafataversluninni Hjá Andrési segir tískuna ganga í
hringi og veit fyrir víst að bindin koma aftur seinna.
Sú var tíðin að hver einasti karlmaður sem kom nálægt viðskiptum af einhverjum toga bar bindi
um hálsinn. Sú tíð er liðin. Æ algengara er að karlmenn gangi
bindislausir og þá jafnan með
efstu og jafnvel tvær efstu
skyrtutölurnar hnepptar frá.
Ásgeir Höskuldsson, kaupmaður í herrafataversluninni Hjá
Andrési, segir áberandi hversu
karlar eru miklu frjálslegri í
klæðaburði en var og telur ekki
nokkra ástæðu til amast yfir þróuninni. „Það sem skiptir máli er
að maðurinn sé í heild sinni
smekklega klæddur,“ segir Ásgeir. Hann þekkir það líka af
reynslunni að tískan gengur í
hringi; allt kemur aftur. „Bindin
koma aftur,“ segir Ásgeir sem
sjálfur er vanalega bindislaus í
vinnunni en hnýtir þau um hálsinn
við fínni tækifæri.
Guðbjörg Sigurðardóttir fylgist vel með klæðaburði fólks og
hefur gagnrýnt buxna- og flíspeysuklæðnað kvenna í Frétta-

SKIL ÞÁ VEL Guðbjörg Sigurðardóttir
áhugakona um
klæðnað.

BINDIN KOMA
AFTUR Ásgeir
Höskuldsson kaupmaður.

blaðinu. Hún skilur karlana í viðskiptunum vel. „Ég held að það sé
ósköp þægilegt fyrir þá að vera án
bindis,“ segir hún en leggur
áherslu á að henni þyki karlmenn
almennt fínni og virðulegri með
fallegt bindi um hálsinn.
„Mér þykja bæði Kári Stefánsson og Jón Ásgeir afskaplega
smart. Kári á bolnum undir jakkanum og Jón svona frjálslegur
með fráhneppta skyrtuna og síða
hárið,“ segir Guðbjörg.
bjorn@frettabladid.is

GAMLI OG NÝI TÍMINN
Feðgarnir Þórður Magnússon og
Árni Oddur Þórðarson.

ÚTGEFANDINN Sigurður RAGNAR ÖNUNDARSON Framkvæmdastjóri
G. Guðjónsson, lögmaður
Kreditkorts.
og einn eigenda Blaðsins,
er jafnan bindislaus.

SEX KARLAR – EITT BINDI Frétt Morgunblaðsins
um nýja stjórn FL Group.

BAUGUR ÁN BINDIS Jón Ásgeir
Jóhannesson forstjóri og Hreinn
Loftsson stjórnarformaður.

NORÐANMENN Baldur Guðnason, forstjóri Eimskips, og Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri
Samherja.
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FBL-GREINING: VEGGJALD OG EINKAFRAMKVÆMD Í VEGAMÁLUM

ÓSKALISTINN Í VEGAMÁLUM

Veggjald fyrst innheimt á Keflavíkurvegi

DÝRUSTU VERKEFNI SEM KALLAÐ ER EFTIR
1.
2.
3.
4.

Jarðgöng til Eyja
Sundabrautin
Norðurvegur
Norðfjarðargöng*

20-33
8-9
5-7
6

milljarðar
milljarðar
milljarðar
milljarðar

*Seyðisfjörður-Norðfjörður-Eskifjörður

1

2

3

4

fréttir og fró›leikur

SPURT & SVARAÐ
FRÉTTABLAÐIÐ/KK

HEILSÁRSVEGUR UM KJÖL

ANDRI TEITSSON

stjórnarformaður Norðurvegar

Gó› málami›lun
Nýr vegur um Arnarvatnsheiði og
Stórasand, eins og hugur Norðurvegsmanna stefndi til í upphafi,
hefði stytt leiðina á milli Akureyrar
og Reykjavíkur um 81 kílómetra.
Heilsársvegur um Kjöl styttir leiðina
um 35 km.
Er það ásættanleg stytting?
Með tilliti til þess mótbyrs sem verkefnið fékk þá teljum við svo vera
auk þess sem þessi útfærsla styttir
leiðina á milli Norður- og Suðurlands um fjórðung. Þar að auki
benda gögnin sem við höfum í
höndum til þess að þetta sé heldur
ódýrari leið og því góð sáttalausn.
Verður Kjalvegur þyrnir í augum
Blönduósbúa og Skagfirðinga?
Í Árnessýslu er um 20 þúsund
manna frístundabyggð og með góðum vegi um Kjöl tekur ekki nema
eina og hálfa til tvær klukkustundir
fyrir þetta fólk að skella sér norður í
Skagafjörð og Austur-Húnavatnssýslu. Heilsársvegur um Kjöl skapar
því ótal ný sóknarfæri fyrir ferðaþjónustu í Skagafirði og á Blönduósi
og því á ég ekki von á öðru en
Skagfirðingar og Húnvetningar fagni
þessum áformum.
Hversu há verða veggjöldin?
Það liggur ekki fyrir en þó má gera
ráð fyrir að þau verði svipuð og í
Hvalfjarðargöngum eða um 1000
krónur fyrir staka ferð. Þeir sem
kaupa 10 eða 20 ferðir fá verulegan
afslátt og stórnotendur enn meiri afslátt. Sparnaður ökumanna verður
því umtalsverður kjósi þeir að nota
veginn. Framkvæmdin verður fjármögnuð með lánsfé að stærstum
hluta og því ráðast veggjöldin að
hluta til af þeim kjörum sem bankastofnanir bjóða okkur.

Sjaldan hefur verið jafn mikið rætt um að
setja vegaframkvæmdir í einkaframkvæmd og
nú um stundir. Þó að lítið hafi verið um slíkar
framkvæmdir hér eru um fjórir áratugir síðan
veggjald var fyrst innheimt á Íslandi.
Hvenær var veggjald fyrst innheimt?
Íslendingar þurftu fyrst að greiða veggjald
fyrst eftir að Keflavíkurvegurinn var innheimtur. Þá var sett upp skýli nærri Straumsvík þar
sem veggjaldið var innheimt.
Hvar er veggjald innheimt nú?
Veggjald er aðeins innheimt á einum stað á
Íslandi í dag, í Hvalfjarðargöngum þar sem
stakar ferðir fólksbíla kosta þúsund krónur en
verðið fer niður í 270 krónur á ferð séu
hundrað ferðir keyptar í einu.
Hvaða hugmyndir eru um einkaframkvæmd?
Þeir sem talað hafa fyrir Vaðlaheiðargöngum
segja þau einu göngin á Íslandi, utan Hval-

fjarðarganganna, sem væri hægt að fjármagna með veggjaldi. Þó gera þeir ráð fyrir
aðkomu ríkisins með niðurfellingu virðisaukaskatts og 500 milljóna framlagi. Hugmyndir
voru reifaðar um veg um Arnkötludal og
Gautsdal milli Hólmavíkur og Gilsfjarðar.

Einnig hefur verið talað um Norðurveg sem
stytti leiðina milli Akureyrar og Reykjavíkur
um allt að 80 kílómetra. Einnig hefur verið
orðað að byggja Sundabraut í einkaframkvæmd en enn hafa fáir ljáð máls á því að
innheimta veggjald þar.

Ví›tæk samsta›a
um heilsársveg yfir Kjöl
Nor›lendingar hafa
horfi› frá umdeildum
áformum um hálendisveg yfir Stórasand en
ætla ﬂess í sta› a› taka
höndum saman vi›
Sunnlendinga um ger›
heilsársvegar yfir Kjöl.
Veggjöld eiga a› standa
undir kostna›i vi› framkvæmdina og líst samgöngurá›herra vel á
hugmyndina.

byggðar skoraði því á norðanmenn
að endurskoða tilgang Norðurvegar
og skoða heldur þá kosti sem fælust
í heilsársvegi um Kjöl.

leiðina á milli Akureyrar og Reykjavíkur um 81 km og grófleg kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 5,5 milljarða króna. Framkvæmdin átti að
vera í höndum einkaaðila, fjármögnuð að mestu leyti með lánsfé
sem greitt yrði til baka með innheimtu veggjalda.
Gerð nýs hálendisvegar um
Arnavatnsheiði og Stórasand var
ekki að skapi samgönguyfirvalda en
í samgönguáætlun er gert ráð fyrir
uppbyggingu fjögurra hálendisvega: Um Kaldadal, Sprengisand,
Fjallabaksleið nyrðri og Kjöl. Hugmyndin mætti einnig andstöðu
Skagfirðinga og Blönduósbúa sem
töldu að ferðaþjónusta á svæðinu
missa spón úr aski sínum vegna
minni umferðar og eins þótti ýmsum orka tvímælis að vegurinn átti
að liggja um Þjóðgarðinn á Þingvöllum. Í því sambandi benti sveitarstjórn Bláskógabyggðar á að í aðalskipulagi Þingvallasveitar komi
fram að hvers konar flutningar á
olíu, bensíni og öðrum mengandi
efnum séu ekki heimilaðir um þjóðgarðinn. Sveitarstjórn Bláskóga-

Taka höndum saman
Stjórn Norðurvegar mat svo að andstaðan við Stórasandsveg væri of
mikil til að framkvæmdin yrði að
veruleika í náinni framtíð. Því hafa
norðanmenn og Sunnlendingar nú
tekið höndum saman; tilgangi Norðurvegar ehf. verður breytt í september og félagið gert að undirbúningsfélagi um gerð heilsársvegar
yfir Kjöl, sem fjármagnaður verði
með lánsfé og rekinn með veggjöldum. Sunnlendingar, með Kjartan Ólafsson þingmann í fylkingarbrjósti, eru að safna hlutafé á Suðurlandi sam lagt verður í Norðurveg ehf. og líklega verður nafni félagsins breytt í Kjalveg ehf.
Stofnhlutafé Norðurvegar var 11
milljónir króna og er Kaupfélag Eyfirðinga stærsti hluthafinn með
fimm milljónir króna. Þar á eftir
kemur Akureyrarbær með þrjár
milljónir króna og Hagar með tvær
milljónir króna en gert er ráð fyrir
að hlutafjárframlag Sunnlendinga
verði um 10 milljónir króna.
Frá Reykjavík verður ekið um
núverandi veg um Hellisheiði og
Hveragerði, upp í Grímsnes, fram
hjá Gullfossi og inn á Kjöl en þar
er nú þegar vegur sem opinn er
yfir sumartímann. Sumarvegurinn
verður byggður upp og gerður að
7,5 metra breiðum heilsársvegi
með bundnu slitlagi og hann tengdur hringveginum með nýjum vegi
frá Blöndulóni að þjóðvegi 1 í botni
Skagafjarðar, nærri Silfrastöðum.
Kjartan Ólafsson segir Selfyssinga og uppsveitamenn mjög
áhugasama um gerð heilsársvegar
yfir Kjöl. „Vegurinn tengir saman
Suður- og Norðurland og styttir
leiðina á milli Selfoss og Akureyrar um 110 kílómetra; úr 420 kílómetrum í 310 kílómetra. Kjalvegur
hefur nú þegar verið byggður upp
að sunnan og norðanverðu en eftir
á að endurbæta innan við 100 km
kafla. Við höfum látið verktaka
gera kostnaðaráætlun og samkvæmt henni kostar uppbygging
þess vegarkafla 1,2 milljarða
króna og vegurinn í heild ekki
nema ríflega þrjá milljarða króna.
Hæst fer vegurinn hátt í 700 metra
yfir sjávarmál og því nauðsynlegt
að skoða vel veðurfarsgögn með
tilliti til snjóalaga en staðkunnugir

STURLA BÖÐVARSSON Var ekki hlynntur
gerð nýs hálendisvegar yfir Stórasand en líst
vel á hugmyndir um heilsársveg yfir Kjöl.

KJARTAN ÓLAFSSON Sunnlendingar eru
mjög áhugasamir um gerð heilsársvegar
yfir Kjöl.

Hlutafélagið Norðurvegur ehf. var
stofnað í febrúar síðastliðnum með
að markmiði að undirbúa gerð heilsárvegar yfir Arnarvatnsheiði og
Stórasand. Vegurinn hefði stytt ak-

FRÉTTASKÝRING
VEGUR UM KJÖL

KRISTJÁN J. KRISTJÁNSSON
BLAÐAMAÐUR

SAUÐÁRKRÓKUR
BLÖNDUÓS
VARMAHLÍÐ

1

HOFSJÖKULL

LANGJÖKULL

GEYSIR
KJALVEGUR Heilsársvegur verður byggður þar sem nú er sumarvegur um Kjöl en nýr
vegur byggður frá Blöndulóni að þjóðvegi 1 í botni Skagafjarðar.

telja að snjóþyngsli verði ekki alvarlegt vandamál,“ segir Kjartan.
Afstaða samgönguyfirvalda
Einkaaðilar ráðast ekki í gerð heilsársvegar um Kjöl nema með vilyrði
ríkisins. Sturla Böðvarsson samgönguráðherra var ekki hrifinn af
áformum Norðurvegar um veg yfir
Stórasand og Arnarvatnsheiði en
honum líst betur á heilsársveg yfir
Kjöl. „Hugmyndin hefur lauslega
verið kynnt fyrir mér og þó svo ég
eigi eftir að sjá frekari gögn þá líst
mér mjög vel á það sem ég hef séð
og er tilbúinn að ræða við þá aðila
sem að þessu máli koma. Hugmyndin er í samræmi við samgönguáætlun og ég tel ekki ólíklegt að af framkvæmdinni geti orðið. Stjórnvöld
hafa hins vegar ekki tekið neina afstöðu til þess hvort þau komi að

fjármögnun framkvæmdarinnar og
ekki er gert ráð fyrir að settir verði
fjármunir í þetta verkefni á næstu
fjórum árum,“ segir Sturla.
Að mati Kjartans Ólafssonar
styrkist ferðaþjónusta og verslun á
Suðurlandi með tilkomu heilsársvegar yfir Kjöl en Helga Halldórsdóttir, forseti bæjarstjórnar Borgarbyggðar, segist ekki hafa miklar
áhyggjur þó umferð minnki um
Borgarfjörð. „Í aðalskipulagi fyrir
Borgarnes er gert ráð fyrir því að
núverandi vegur verði fluttur út
fyrir byggðina og þó sú framkvæmd sé ekki tímasett þá er hún
fyrirsjáanleg. Verslun og ferðaþjónusta í Borgarbyggð byggir að
stærstum hluta á frístundabyggð í
Borgarfirði og umferð vestur á
Snæfellsnes og um Vestfirði,“
segir Helga. ■

ÚTSALA ÚTSALA
Komdu og prúttaðu
og gerðu góð kaup!*
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Skjávarpi
Fartölva
• Intel örgjörvi 1,4 Ghz
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• Windows XP Pro
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Fartölva

• SVGA upplausn (800 x 600)
• Sty›ur XGA í þjöppun (1024 x 768)
• 1200 ANSI Lumens

• Amd Mobile A2800+ örgjörvi
• 40 gb diskur
• DVD combo drif
• Windows XP pro
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ÞJÓÐHAGSLEGUR SPARNAÐUR
PRÓSENT AF VERGRI LANDSFRAMLEIÐSLU 1960-2006
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Heimild: HAGSTOFA ÍSLANDS OG SEÐLABANKI ÍSLANDS

og hagur heimilanna

GRÍÐARLEG NOTKUN DEBETKORTA HJÁ LANDANUM:

Keypt fyrir 165 milljar›a
Íslendingar keyptu sér vörur og þjónustu með debetkortum á síðasta ári
fyrir tæpa 165 milljarða króna samkvæmt tölum Reiknistofu bankanna.
Kemur margt forvitnilegt í ljós þegar
rennt er yfir umræddar tölur. Algengast er að fólk noti debetkort sín til að
greiða fyrir upphæðir frá þúsund krónum og upp í 2.500 krónur. Aðeins rúm
tólf prósent allra færsla eiga við um
hærri upphæðir en fimm þúsund og
ljóst að við dýrari kaup en það nýta
flestir sér kreditkort og dreifa þannig
greiðslum eða staðgreiða vörur með
peningum.
Athyglisvert er einnig að töluverður
fjöldi notar debetkort til að greiða fyrir
vörur sem kosta minna en hundrað
krónur. Reyndust tæp 265 þúsund

slíkar færslur færðar til bókar hjá RB á
síðasta ári eða samtals rúmar 20 milljónir króna. Að sama skapi voru 107
þúsund færslur vegna hærri kaupa en
hundrað þúsund og nam heildarupphæð þeirra viðskipta alls rúmum 41
milljarði árið 2004.
-aöe

GÚMMÍKENND DEBETKORT
Oft er talað um að vegna gríðarlegrar
neyslu margra Íslendinga séu kort
þeirra orðin mjúk og gúmmíkennd af
notkun. Á síðasta ári notuðu Íslendingar debetkort alls 45 milljón sinnum eða sem nemur rúmlega 160
færslum á hvert mannsbarn í landinu.

Útihátí›ir a› renna sitt skei›?
Nú styttist í mestu ferðahelgi ársins
um Verslunarmannahelgina sem er
í fyrra laginu þetta árið. Minna hefur farið fyrir auglýsingum vegna
viðburða og útihátíða sem fram fara
en oft áður enda er það mat margra
að þeim fari fækkandi sem sækja
slíkar samkomur sérstaklega.

Þetta árið er hefðbundið að
flestu leyti. Stóru samkomurnar
fjórar verða allar haldnar aftur. Ein
með öllu á Akureyri, Neistaflug á
Neskaupsstað, bindindismótið í
Galtalæk og Þjóðhátíð í Eyjum auk
fjölmargra minni víða um land. Sérstakur aðgangseyrir er innheimtur í

Galtalæk og í Eyjum en annars staðar greiða gestir aðeins fyrir að
sækja tónleika eða aðra stærri viðburði. Sé litið til þess hve eldsneytisverð hefur hækkað undanfarið er
líklegt að fleiri líti til þess en áður.
Hér er lausleg úttekt á nokkrum
af hátíðum helgarinnar.

Innipúkinn 2005

+
–

Einstaklega heppileg hátíð fyrir þá höfuðborgarbúa sem vilja skemmtun um Verslunarmannahelgina án þess að eiga á hættu að vakna í roki og rigningu og einhvern í svefnpokanum sem þú kannast ekki við.
Dagskráin er inni sem er galli ef veðurguðir sýna sitt rétta ljós. Þess utan eru þær hljómsveitir sem stíga á stokk afar misjafnar og ólíklegt að þær hitti allar í mark hjá öllum.

Aðalnúmer: Mugison, Singapore Sling, Trabant, Hjálmar. Verð báða dagana: 3.900 Sjá nánar: innipukinn.com

Þjóðhátíð í Eyjum 2005

Fáir fylgja reglum um vöruskil
Aðeins 24 fyrirtæki í landinu nota leiðbeinandi skilaréttarreglur þær sem Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið setti á fyrir tæpum sex árum. Voru reglurnar settar til að samræma verklagsreglur um skilarétt viðskiptavina verslana og þjónustu og gerðar í samvinnu við marga
aðila. Taka þær til skilaréttar, skilafrests, gjafamerkja- og bréfa, útsöluvöruskila og inneignarnótna og eiga að tryggja að heiðarleiki og ábyrgð séu í fyrirrúmi. Skuldbinda til að
mynda þær verslanir sem þátt taka sig til að taka mót ógölluðum vörum sé þeim skilað
innan fjórtán daga frá kaupum.
Ekki hefur átakið borið ávöxt að ráði samkvæmt lista sem Neytendasamtökin halda saman
um þau fyrirtæki sem þátt í því taka en um 24 fyrirtæki er að ræða.

* Adams Smáralind
* BT
* Blanco y negro
* Bókabúð Máls og menningar
* Penninn-Eymundsson
* Daman
* Debenhams
* Dressmann
* Exit
* Griffill
* Hagkaup
* Iljaskinn

* Jack & Jones
* Kokka
* Office1
* Rammagerðin
* Selected
* SonyCenter
* Shoe Studio
* Topshop
* Útilíf
* Vero Moda
* Vila
* Zara

+

Það vita þeir sem reynt hafa að stemmningin í Eyjum er mögnuð þegar best lætur.
Fjölbreytt dagskrá að vanda fyrir alla fjölskylduna.

–

Það vita einnig margir sem reynt hafa að ekki er hlaupið að því að pakka saman og koma
sér á braut ef veður setur slæmt strik í reikninginn. Einnig má gera ráð fyrir að reikningur
fyrir því að komast til og frá Eyjum auk miðaverðs sé vart undir 20 þúsundum króna.

Aðalnúmer: Bubbi Morthens, Skítamórall, Í svörtum fötum Miðaverð: 8.500 í forsölu, 9.900 annars Sjá nánar: dalurinn.is

Álfaborgarsjéns 2005

+

Fámennt en góðmennt. Þetta agnarlitla bæjarfélag tekur stökkbreytingum yfir
Verslunarmannahelgina enda þarf ekki mikið til að allt iði af lífi og fjöri.

–

Langt að fara. Borgarfjörður eystri er ekki beinlínis í leiðinni fyrir marga enda hefur
raunin oftar en ekki verið sú að brottfluttir heimamenn nota þetta tækifæri til að koma
aftur og lyfta sér ærlega upp.

Aðalnúmer: Gestirnir sjálfir Miðaverð: Greitt fyrir gistingu og á dansleiki Sjá nánar: engin heimasíða

Ein með öllu 2005

+

Akureyri er jafnan góð heim að sækja og ekki versnar það þegar margs konar viðburðir eru
í boði fyrir gesti og gangandi fyrir utan það sem bærinn hefur venjulega upp á að bjóða.

–

Ölvun og sóðaskapur. Ölvun hefur verið mikil síðari ár í miðbænum og sóðaskapur
áberandi í kjölfarið. Verið gæti að þetta breyttist enda hafa bæjaryfirvöld hert á reglum
um þá sem gista á tjaldstæðum bæjarins.

Aðalnúmer: Fékkst ekki uppgefið Miðaverð: Greitt fyrir gistingu og á sérstaka viðburði Sjá nánar: engin heimasíða

Bindindismótið í Galtalæk 2005

+
–

Áningarstaður þeirra sem vilja skemmta sér í vímuefnalausu umhverfi.
Öll dagskrá fyrir yngri kynslóðina jafnan góð og margvísleg tækifæri.
Sé einhverjum enn létt í skapi þegar aðrir ganga til náða verður sá hinn
sami að hafa sig hægan ellegar er viðkomandi vísað frá svæðinu. Fremur
kostnaðarsamt miðað við lítið úrval hljómsveita.

Aðalnúmer: Love Guru Allstars, Hæsta hendin Miðaverð: 5.800 í forsölu
Sjá nánar: galtalaekur.is

Neistaflug 2005

+
–

Afar metnaðarfull dagskrá og mikið um að vera miðað við stærð
bæjarfélagsins. Golfmót og hjólareiðakeppni fyrir þá sem eru fyrir
heilbrigða lífshætti. Stórdansleikir og tónleikar á vægu verði með
landsþekktum hljómsveitum.
Töluverður spotti að fara nema um Austfirðinga sé að ræða.

Aðalnúmer: Sálin hans Jóns míns, Papar Miðaverð: Allt frítt nema 2.300
krónur á hverja tónleika Sjá nánar: neistaflug.is

Síldarævintýrið á Siglufirði

+
–

Hægt er að svala fortíðarþránni rausnarlega með heimsókn á Siglufjörð.
Góð söfn á staðnum, margt og mikið í boði sem tengist sjávarútvegi og
mörgu öðru sem Íslendingar hafa fengist við gegnum tíðina.
Hátíðin hefur verið með svipuðu sniði í nokkur ár og lítið nýtt þar að sjá
nema fyrir þá sem ekki hafa upplifað síldarstemmningu áður.

Aðalnúmer: Gestirnir sjálfir Miðaverð: Frítt að mestu Sjá nánar: siglo.is
Margar aðrar hátíðir eru haldnar víða um land þótt með öðru umstangi sé. Hæst
ber þar unglingalandsmót í Vík í Mýrdal. Tvær kristilegar hátíðir verða haldnar á
landinu en þær hafa verið vel sóttar. Einnig má búast við gestafjölda á Skagaströnd, Sólheimum, Flúðum, Hellu, við Úlfljótsvatn og í Úthlíð.

SUMARGLAÐNINGUR BIOTHERM
Á næsta útsölustað Biotherm finnur þú fullt af spennandi Biotherm tilboðum.
Töskur með LINE PEEL 50 ml kremi, sem dregur verulega úr hrukkum og gerir litarhátt
húðarinnar bjartan og jafnan, ásamt nýja Biosenses Body scrub 40 ml, Body cream 40 ml,
sturtusápu 20 ml og 40 ml Happy legs.
Verð: 4.560 - verðmæti 6.960
Taska með HYDRA DETO2X Fluide 50 ml, augnkremi 5 ml, Happy legs 40 ml og
3 Biosenses vörum (sjá að ofan)
Verð: 3.800 - verðmæti 6.260
Taska með Aquasource krem/geli 40 ml túpu, Eau Vitamine sturtusápu 20 ml, Happy legs
40 ml, Body milk 30 ml og varaglossi 5 ml.
Verð: 2.500 - verðmæti 4.750
Og ekki gleyma að ef þú kaupir 2 vörur, þar af eitt andlitskrem frá Biotherm, þá fylgir þessi
* Meðan birgðir endast, fylgir ekki með öðrum tilboðum.
flotta stóra sundtaska* með sem kaupauki.

Gildir til 20. júlí eða á meðan birgðir endast.

Fæst í snyrtivöruverslun Hagkaupa Kringlunni
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

Tillögur Skipulagsráðs um fleiri háhýsi við
Skúlagötuna ganga á lífsgæði íbúa Skólavörðuholts.

Benidorm
nor›ursins
íðastliðinn föstudag birtist frétt í Fréttablaðinu af því
að Skipulagsráð Reykjavíkur hefur samþykkt að auglýsa breytingu annars vegar á skipulagi Barónsreits og
hins vegar Skuggareits neðar við Skúlagötuna. Þessi litla
frétt hvarf óneitanlega í skuggann af stærri atburðum –
daginn eftir sprenguárásirnar í Lundúnum.
Þótt fréttir af breyttu skipulagi í höfuðborginni skori ekki
hátt á heimsatburðaskalanum voru þarna á ferðinni býsna
mikil tíðindi fyrir borgarbúa. Og þá kannski sérstaklega
íbúa við göturnar frá Hverfisgötu og upp Skólavörðuholtið
því Skipulagsráð hefur sem sagt ákveðið að rétt sé að bæta
fleiri háhýsum við þau sem þegar eru risin við Skúlagötuna.
Hugmyndin er að bæta tveimur turnum, tólf og fjórtán
hæða, við húsin sem verið er að leggja lokahönd á í svokölluðu Skuggahverfi, milli Klapparstígs og Frakkastígs. Í öðru
lagi vill Skipulagsráð að reist verði þrjú háhýsi milli Barónstígs og Vitastígs.
Nú er ekkert að því byggja hátt, þvert á móti mætti gera
meira af því að reisa há hús í Reykjavík í stað þess að teygja
byggðina lárétt upp til heiða og fjalla. En að gera það á þessum stað, við sjávarsíðuna, og svipta þar með allt fólkið sem
býr upp með Skólavörðuholtinu fjallasýn og útsýni út sundin blá, nær náttúrlega ekki nokkurri átt. Í öðrum löndum er
leitast við að byggja hátt uppi á hæðum og hafa byggðina
lækkandi niður að sjó. Nema auðvitað þar sem hraflað hefur
verið upp húsum með hraði eins og víða hefur verið gert til
dæmis við strendur Miðjarðarhafsins, unnendum arkitektúrs og öðru smekkfólki til lítillar ánægju. Hótelturnarnir í
strandbænum Benidorm eru eitt hryggilegt dæmi sem
margir Íslendingar þekkja vel til.
Nú skal tekið fram að núverandi merihluti borgarstjórnar
og Skipulagsráðs hlaut skipulag Skúlagötu í arf frá fyrri
valdhöfum í borginni. Sjálfstæðismenn hljóta á sínum tíma
að hafa haft sjónarhorn sæfarenda í huga þegar þeir lögðu
grunn að háhýsabyggðinni við þennan hluta strandlengjunnar; borgarmyndin hefur væntanlega átt að vera stássleg frá
sjó að sjá.
En af hverju R-listinn hefur kosið að taka þetta skipulag
upp á sína arma er erfitt að skilja.
Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi R-listans og formaður Skipulagsráðs, segir að með þessum tillögum fáist heildarmynd á strandlengjuna, sem er vissulega rétt. En er það
virkilega eftirsóknarvert þegar sú mynd er slæm og gengur
á lífsgæði þeirra sem missa útsýni yfir þann fjólubláa
draum sem Skarðsheiðin er á fallegum vorkvöldum í
Reykjavík?
Það er synd að þessar hugmyndir skuli vera hluti af annars mjög tímabærum og metnaðarfullum áformum Dags og
félaga um uppbyggingu á svæðinu í miðborginni og kringum
Hlemm. ■

S

Skammgóður vermir

Fengu í magann

Sverrir Jakobsson, einn af innanbúðarmönnum og hugmyndafræðingum Vinstri
grænna, fjallar um R-lista viðræðurnar í
pistli á vefritinu Múrnum í gær. Hann
segir að ekki sé ljóst hvað það merki á
mannamáli þegar viðræðunefndin talar
um að fara í „nánari útfærslu og vinnuferli“. Hann sér engin merki um að þessi
frestun „sé annað en skammgóður vermir“. Það blasi
við að „geti Samfylkingin ekki fallist á
sanngjarnar tillögur
um skipun á listann
núna er ekki miklar
líkur á því að hún
muni gera það neitt
frekar eftir tvo
mánuði“.

Ástæðuna fyrir frestuninni telur Sverrir þá
„að í vikunni birtust skoðanakannanir
sem bentu til mikils fylgis Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Samfylkingin stjórnast af skoðanakönnunum og þær bentu
til þess að þetta væri augljóslega ekki
rétti tíminn til að slíta viðræðum. Markaðsmenn flokksins fengu í magann við
tilhugsunina og ráðlögðu flokksforystunni
að bíða með slitin fram í ágúst“.
Hann telur að Samfylkingin ofmeti fylgi
sitt: „Að flytja ímyndað fylgi á milli kosninga hljómar kannski vel þegar menn
ætla að tala digurbarkalega á fundum, en
rifjum nú upp fortíð sem ekki er beinlínis
löngu liðin. Þegar Samfylkingin var stofnuð var hún með 38% kjörfylgi sem átti
að mynda grundvöllinn að yfirtöku
krataklíkunnar á íslensku samfélagi. En

það reyndist þrautin þyngri að flytja þetta
fólk úr gömlum flokkum í nýjan, eins og
hverja aðra hreppsómaga.“

Ekki bjartsýnn
„Þannig að frestunin núna getur varla
haft mikið að segja nema að tilgangurinn
sé annað hvort að fresta sambúðarslitunum þangað til skoðanakannanir séu hagstæðari eða þá að Samfylkingin þurfi einfaldlega nokkrar vikur í viðbót til að öðlast jarðsamband. Það er samt engin
ástæða til bjartsýni. Núna er Samfylkingin aftur komin á þá skoðun að trúin á
eigið ágæti geti flutt fjöll. Við ættum að
vera búin að læra við hverju er að búast
af flokknum í þeim ham,“ segir Sverrir
Jakobsson.
gm@frettabladid.is

Endurminningar
Sú var tíð, og það er ekki ýkja
langt síðan, að saga þjóðanna
var í fyrsta og síðasta lagi
stjórnmálasaga. Slíkt var ofríki
stjórnmálanna í uppvexti þjóðríkjanna á rústum lénsveldis á
19. öld. Bergmál þessa ofríkis
barst langt fram á 20. öld og
fram á þessa og birtist með
ýmsu móti. Barnaleikritin í
Melaskólanum um og eftir miðja
síðustu öld fjölluðu iðulega um
kónga og drottningar og prinsa í
álögum eins og ekkert væri
sjálfsagðara. Fréttatímar útvarps og sjónvarps á okkar dögum eru sama marki brenndir,
þótt þeir hafi skánað talsvert frá
fyrri tíð: hlutfall stjórnmálafrétta er ennþá langt umfram
mikilvægi stjórnmála í lífi fólksins, eða svo sýnist mér. Ekkert
rifrildi milli stjórnmálamanna
er svo fáfengilegt, að frá því sé
ekki sagt í smáatriðum eins og
um stórtíðindi sé að tefla. Með
líku lagi eru ævisögur stjórnmálamanna víða miklar fyrirferðar. Hér heima hafa þó tiltölulega fáir stjórnmálamenn
hirt um að skrifa sjálfsævisögur,
þótt undarlegt megi virðast, og
aðeins þrír forsætisráðherrar
fylla þann flokk: Stefán Jóhann
Stefánsson, Emil Jónsson og
Steingrímur Hermannsson, hin
síðasta skráð af Degi Eggertssyni lækni. Um nokkra aðra eru
til ævisögur í fullri lengd, t.d.
Hannes Hafstein og Ólaf Thors.
Íslandssagan er fátækari fyrir
vikið, því að góðar sjálfsævisögur þétta og fylla þjóðarsöguna.
Sjálfsævisögur forsætisráðherranna þriggja hafa ýmsa
kosti hver á sinn hátt. En þær
eru öðrum þræði samdar í
sjálfsvörn eins og flestar aðrar
slíkar sögur, og það kann að rýra
gildi þeirra. Öðru máli gegnir
um fyrri hluta sjálfævisögu Jóns
Baldvins Hannibalssonar, fyrrv.
utanríkisráðherra (Tilhugalíf,
2002). Hún hefur þá sérstöðu

Í DAG

SJÁLFSÆVISÖGUR
STJÓRNMÁLAMANNA OG
SKÁLDA

ÞORVALDUR
GYLFASON

Hitt er enn fur›ulegra, hversu
fá íslenzk skáld hafa birt minningar sínar.

meðal slíkra bóka, að hún er ekki
skrifuð í sjálfsvörn, heldur
ræðst höfundurinn þvert á móti
harkalega gegn sjálfum sér fyrir að hafa vaðið í villu og svíma í
stjórnmálum langt fram á miðjan aldur með því m.a. að binda
trúss sitt við rangan foringja,
föður sinn. Þessi játning Jóns
Baldvins vitnar um sjaldgæfan
kjark og stórhug og lofar góðu
um síðara bindið.
Sem leiðir hugann að Hannesi
Sigfússyni skáldi.
En fyrst þetta. Látum það
vera, hversu fáir stjórnmálamenn hafa hirt um að auðga Íslandssöguna með endurminningum sínum á prenti. Hitt er enn
furðulegra, hversu fá íslenzk
skáld hafa birt minningar sínar.
Það hafa þó sum þeirra gert með
miklum brag. Minningabækur
Halldórs Laxness hafa m.a. þá
sérstöðu í þessum flokki bóka,
að þær eru alþekktar og mikið
lesnar, og sumir telja þær meðal
beztu bóka hans. Minningabækur
Hannesar
Sigfússonar
(Flökkulíf, 1981, og Framhaldslíf
förumanns, 1985) fóru á hinn
bóginn fyrir ofan garð og neðan
í bókaheiminum, hefur mér
virzt, fáir virðast nú kannast við
þær. Hannes Sigfússon (1922-

1997) var atómskáld og skjólstæðingur, aðdáandi og vinur
Steins Steinarr, nema Steinn gat
engum veitt nokkurt skjól, ekki
heldur sjálfum sér. Hannes
kvaddi sér hljóðs sem atómskáld
með kvæðabókinni Dymbilvaka
(1949) og birti fáeinar aðrar
bækur næstu 30 árin og þýddi
einar tuttugu og lét annars lítið
fyrir sér fara, ól manninn í Noregi nokkurn hluta ævinnar og
birti að leikslokum þessar líka
skínandi endurminningar í
tveim bindum, þar sem hann
sallar sjálfan sig niður og dregur ekkert undan. Bækurnar lýsa
sviknum draumum, umkomuleysi og ævilangri fátækt á
fögru máli.
Æviminningar Agnars Þórðarsonar (Í vagni tímans, 1996, og
Í leiftri daganna, 2000) eru af
öðrum toga. Agnar hefur enga
ástæðu til að taka sjálfan sig í
gegn: hann er eitt helzta leikskáld Íslendinga, enda þótt verk
hans hafi ekki sézt á sviði í höfuðborginni um nokkurt skeið.
Það er skaði, því að t.d. Kjarnorka og kvenhylli (Iðnó, 1955) er
gott leikrit og á fullt erindi við
nútímann, einnig Gauksklukkan
(Þjóðleikhúsið, 1958); bæði eru
til á prenti. Útvarpsleikrit hans,
Víxlar með afföllum (1958), í níu
þáttum, vakti svo mikla athygli á
sinni tíð, að göturnar tæmdust,
eða svo var sagt; útvarpið eyddi
böndunum. Minningar Agnars
Þórðarsonar vitna um höfund í
stóru broti, skáld, sem lifir og
hrærist í bókmenntum heimsins
alls og hefur sitt á þurru, og þær
búa yfir miklum og hóglátum
þokka. Þetta eru minningabækur af því tagi, sem stórskáld annarra þjóða skilja eftir sig: þær
fjalla minnst um höfundinn
sjálfan, mest um samferðamenn
hans innan lands og utan og andrúmið í kringum þá. Nafnaskráin að leiðarlokum telur um þúsund manns. ■
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Atvinna eykst me› brottför hersins
UMRÆÐAN
VARNARLIÐIÐ

LÚÐVÍK GIZURARSON

HÆSTARÉTTARLÖGMAÐUR

Okkur er sagt af ráðamönnum að
floti Bandaríkjamanna vilji fara
núna frá Keflavíkurflugvelli. Þar
séu ekki lengur nein verkefni fyrir hann í dag. Auðvitað eiga þeir
þá að fara og gera það. Ekki á að

halda þeim nauðugum eða er það?
Flugherinn segist engin verkefni hafa hér lengur og vill líka
fara. Ráðamenn okkar þrasa um
það við Bandaríkjamenn að
bandaríski flugherinn verði hér
verkefnalaus áfram á vopnlausum vélum og geri hér áfram við
bilaðar vélar sínar. Vonandi fer
flugherinn og neitar að vera
áfram.
Um leið og herinn er farinn og
varnarsamningurinn við þá úr
gildi fallinn með öllum hætti með
sameiginlegri bókun þá getum
við tekið sjálfir þarna til hendinni. Fáum öll mannvirkin afhent
á Vellinum.
Á Vellinum yrðu þá lausar um
5000 íbúðir sem Íslendingar

Á Vellinum yr›u ﬂá lausar um
5000 íbú›ir sem Íslendingar
gætu flutt í me› lágri leigu e›a
ód‡rum kaupum. Stutt og
ﬂægilegt er a› aka í vinnu til
Reykjavíkur á n‡jum vegi tvíbrei›um. Miki› au›veldara og
hættuminna en í dag er yfir
Hellishei›i. ﬁar eru vikulega
bílslys og oft dau›aslys. Vegurinn ﬂar ber ekki umfer›ina
lengur.

gætu flutt í með lágri leigu eða
ódýrum kaupum. Stutt og þægilegt er að aka í vinnu til Reykjavíkur á nýjum vegi tvíbreiðum.
Mikið auðveldara og hættuminna
en í dag er yfir Hellisheiði. Þar
eru vikulega bílslys og oft dauðaslys. Vegurinn þar ber ekki umferðina lengur.
Á vellinum eru hótel sem Íslendingar tækju við og rækju.
Þetta er mjög þægilegt fyrir
flugfarþega sem stoppa 1-2 daga
og færu í skoðunarferðir frá
Keflavíkurflugvelli. Mikil vinna
yrði við þessa ferðamenn fyrir
Íslendinga. Það skapar okkur
nýja vinnu.
Flugskýli á Vellinum yrðu afhent okkur og þar mætti skapa

mikla vinnu við flugvélaviðgerðir fyrir okkur og útlendinga.
Þetta gæti verið mikil atvinna
handa okkur. Hér er stórt opið
tækifæri.
Á vellinum er mikið af skrifstofuhúsnæði sem mörg íslenzk
fyrirtæki vantar og gætu tekið á
leigu eða keypt, enda þægilegt að
vera á vellinum í inn- og útflutningi til dæmis á fiski.
Bandaríkjamenn vinna í dag
mjög mörg störf á Vellinum. Um
leið og þeir fara vonandi brott á
næstu mánuðum yrði að ráða Íslendinga, t.d. úr Keflavík, í þau
sömu störf. Full og góð atvinna
og mikið meiri en í dag yrði aftur
þarna fyrir alla Íslendinga.
Fáum í okkar hendur völlinn. ■

Strætó ver›ur raunhæfur valkostur Úttekt á stö›u
forsjárlausra fe›ra

UMRÆÐAN
ALMENNINGSSAMGÖNGUR

ÁSGEIR EIRÍKSSON

FRAMKVÆMDASTJÓRI STRÆTÓ BS.

Laugardaginn 23. júlí verða
tímamót á vettvangi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Þá tekur gildi nýtt leiðakerfi
sem leysir af hólmi eldra kerfi
sem svarar ekki lengur kalli tímans.
Um mitt ár 2001 var byggðasamlagið Strætó stofnað en það
er í eigu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var í
fyrsta skipti sem almenningssamgöngur í öllum sjö sveitarfélögunum komu undir einn hatt,
en áður höfðu almenningssamgöngur verið skipulagðar af
sveitarfélögunum sjálfum, einum eða nokkrum í samstarfi.
Markmiðið með stofnun Strætó
bs. var skýrt af hálfu eigendanna: Að efla almenningssamgöngur. Var talið að það markmið
næðist best með heildarendurskoðun leiðakerfisins.
Undanfarin misseri hefur
verið unnið hörðum höndum að

heildarendurskoðun og útfærslu
á nýju, heildstæðu leiðakerfi fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Í
þeirri vinnu hefur reynsla og
þekking fagaðila og sérfræðinga
verið nýtt og jafnframt leitast
við að hafa víðtækt samráð við
almenning. Í því skyni var efnt
til fjölmargra kynningarfunda,
auk þess sem tillagan að nýja
leiðakerfinu hefur verið til kynningar á vef strætó (www.bus.is)
um nokkurt skeið. Fjölmargar
ábendingar og athugasemdir
hafa borist sem reynst hafa
gagnlegar við hönnun nýja leiðakerfisins.

Me› tilkomu n‡s lei›akerfis
batnar ﬂjónustustigi› og er
óhætt a› fullyr›a a› almenningssamgöngur ver›i nú raunhæfur valkostur fyrir fleiri en
á›ur.

Aldrei verður unnt að útbúa
leiðakerfi strætisvagna svo öllum líki. Hins vegar hefur verið
lögð áhersla á að standa fagmannlega að verkinu þannig að
til verði leiðakerfi sem henti
meginþorra íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Ráðist var í gerð um-

fangsmikillar ferðavenjukönnunar þar sem íbúar á svæðinu
voru fengnir til að lýsa ferðum
sínum tiltekna daga. Niðurstöður
könnunarinnar voru settar í
hermilíkan og það síðan nýtt til
að bera saman hina ýmsu kosti
og tillögur um hönnun leiðakerfisins. Þegar endanlegt leiðakerfi
er borið saman við eldra leiðakerfi er niðurstaðan ótvíræð.
Ferðatími styttist og skiptingum
fækkar. Í einhverjum tilvikum
breytast gönguvegalengdir, þær
ýmist styttast eða lengjast.
Með tilkomu nýs leiðakerfis
batnar þjónustustigið og er
óhætt að fullyrða að almenningssamgöngur verði nú raunhæfur
valkostur fyrir fleiri en áður.
Mesta ferðatíðni strætisvagna
verður á þeim tímum dags þegar
flestir eru á ferðinni, þ.e. á
morgnana og síðdegis virka
daga. Stofnleiðir munu aka
stystu leið milli fjölmennustu
hverfanna og stærstu atvinnuog þjónustusvæðanna á allt að 10
mínútna fresti á álagstímunum.
Strætó er í senn hagkvæmur
og umhverfisvænn kostur og
notkun strætó leiðir til sparnaðar í rekstri heimilanna með því
að draga úr akstri einkabíla.
Nýja leiðakerfið býður upp á
raunhæfan kost í samgöngum
fyrir alla íbúa höfuðborgarsvæðisins. ■

Ýmislegt hefur verið gert til að
bæta stöðu forsjárlausra foreldra
í höfuðborginni. Eftir sem áður
finnst mörgum ekki nóg að gert.
Þar sem upplýsingar skortir um
stöðu þessa hóps samþykkti velferðarráð Reykjavíkur í vor tillögu mína um að láta taka saman
minnisblað um stöðu forsjárlausra feðra, en flestir forsjárlausir foreldrar eru feður. Í minnisblaði velferðarsviðs sem lagt
var fram í velferðarráði 29. júní
síðastliðinn kemur fram að á síðustu 5 árum hafi ýmislegt verið
gert til þess að bæta stöðu forsjárlausra foreldra í borginni.
Þannig hafa þeir feður sem hafa
reglulega umgengni við börn sín
nú möguleika á betra húsnæði ef
þeir hafa rétt til þjónustu velferðarsviðs á annað borð. Auk
þess hefur verið boðið upp á ým-

iss konar endurhæfingu ef atvinnuleysi hrjáir þessa einstaklinga, eða ef þeir hafa þurft á
langtímaþjónustu velferðarsviðs
að halda. Þótt unnið hafi verið að
því með markvissum hætti að því
að bæta hag forsjárlausra feðra
liggja þó ekki fyrir ítarlegar upplýsingar um stöðu eða högu forsjárlausra feðra eða mæðra.
Kannanir hérlendis og erlendis
hafa leitt í ljós að feður séu almennt ekki nægilega mikið með í
myndinni varðandi uppeldi og
stuðning við börn sín eftir skilnað
eða sambúðarslit, eins og segir í
minnisblaði skrifstofustjóra velferðarþjónustu velferðarsviðs,
og að mikilvægt sé að styrkja
tengsl feðra við börn sín þó svo
að ekki hafi verið um hjónaband
eða sambúð að ræða. Til þess að
skoða þessi mál nánar samþykkti
velferðarráð á fundi sínum í lok
júní að gera úttekt á fjölda og
stöðu forsjárlausra feðra í
Reykjavík og setja af stað rýnihóp til að fá upplýsingar um viðhorf og skoðanir forsjárlausra
feðra um hvað leggja eigi árherslu á í þjónustu við þá og börn
þeirra. Á þann hátt verður leitast
í auknum mæli við að finna úrlausnir sem taka mið af hagsmunum allra sem hlut eiga að máli. ■

eru okkur mannfólkinu til yndisauka. Okkur ber skylda til að
verja þá gegn ónauðsynlegum afföllum. Þeir eru hluti af þeirri
gersemi og auðlind sem íslensk
náttúra er. Auðlind sem við til að
mynda seljum ferðamönnum aðgang að. Því er það okkur ekki til
framdráttar að fara ekki varlegar en raun ber vitni á ökuferðum
okkar um svæði þar sem varplönd er að finna. Stjórnvöld ættu
að fela Vegagerðinni að láta
hanna og framleiða viðvörunar-

skilti sem sveitarfélögin gætu
síðan komið fyrir á þjóðvegum
þar sem varpsvæði eru í grennd.
Slík skilti hvettu ökumenn til að
hægja á sér og hafa varann á, þar
sem hætta sé á árekstrum við
fugla. Að varptíma loknum væri
síðan hægt að fjarlægja þessi
skilti. Við erum ekki að tala um
margar vikur á hverju ári. Þetta
kostar ekki mikið, en getur skilað okkur miklu.
Höfundur er alþingismaður
Frjálslynda flokksins.

UMRÆÐAN
FORSJÁRLAUSIR
FORELDRAR

STEFÁN JÓHANN STEFÁNSSON

VARABORGARFULLTRÚI
REYKJAVÍKURLISTANS

S‡num varkárni vi› varpstö›var
UMRÆÐAN
FUGLAVARP

MAGNÚS ÞÓR HAFSTEINSSON

Ísland er fuglaparadís, ekki síst
á sumrin. Á vorin og snemma

sumars koma fljúgandi fjölmargar tegundir fugla langan
veg hingað „heim“ til að verpa og
koma upp ungum. Víða myndast
varpstöðvar þar sem fjöldi para
er upptekinn við að koma upp
næstu kynslóð. Nú líður senn að
því að ungar fjölmargra þessara
tegunda fara að reyna við flug og
undirbúning brottfarar á suðlægari slóðir. Þá eru höggvin
skörð í hópana. Á ferðum mínum
um þjóðvegi landsins mörg undanfarin sumur hef ég því miður

ekki komist hjá því að taka eftir
því að allt of margir fuglar verða
fyrir bifreiðum. Þetta gildir ekki
síst um ungana þar sem vegir
liggja hjá þéttbýlum varpsvæðum og ökuhraði er mikill. Hér
virðast kríuvörpin sérstaklega
eiga undir högg að sækja. Við
sum þeirra hefur síðsumars gefið að líta ófagra sjón þar sem
dauðir fuglar liggja eins og hráviði á og við þjóðveginn. Mér
þykir mál að linni. Fuglarnir sem
koma hingað yfir sumartímann

SEINFELD

FRIENDS

TRU CALLING

KVÖLDÞÁTTURINN

LETTERMAN

KL. 20:00

KL. 20:30

KL. 21:00

KL. 22:00

KL. 22:45

Í KVÖLD
Á SIRKUS
FYLGSTU MEÐ!

SJÁÐU
KL. 21:45

Sjónvarpsstöðin Sirkus er alltaf í ólæstri dagskrá. Stöðin er á rásinni þar sem Popp Tíví var áður. Popp Tíví er á annarri rás á Digital Ísland.
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

4.180,52

MESTA HÆKKUN
Actavis
Straumur
Bakkavör

-0,19%

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 148
Velta: 723 milljónir

MESTA LÆKKUN

+0,49%
+0,41%
+0,26%

Landsbankinn
FL Group Íslandsbanki -

-1,16%
1,03%
0,73%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 41,30 +0,49% ... Bakkavör
38,40 +0,26% ... Burðarás 16,00 +0,00% ... FL Group 14,40 -1,03% ...
Flaga 0,00% ... Grandi 8,35 +0,00% ... Íslandsbanki 13,55 -0,73% ...
Jarðboranir 0,00% ... KB banki 548 +0,00% ... Kögun 58,50 +0,00% ...
Landsbankinn 17,10 -1,16% ... Marel 58,20 +0,00% ... SÍF +0,00 ...
Straumur 12,20 +0,41% ... Össur 77,50 -0,64%

Umsjón:

nánar á visir.is

MARKAÐSFRÉTTIR...

Peningaskápurinn…
Óhressir Danir
Danir eru ekkert sérstaklega ánægðir með þá þróun að erlendir fjárfestar geti keypt fyrirtæki í Danmörku. Nú hafa erlendir fjárfestar keypt hlut í
Legolandi, sem er eitt af krúnudjásnum
Dana. Berlingske Tidende sagði frá tíðindunum undir fyrirsögninni „Legoland
í útlenskar hendur“. Líklega er frekar
um að ræða þjóðarrembing af verstu
gerð en vantrú á rekstrargetu erlendra
aðila.
Íslendingar hafa keypt Magasin og flugfélögin Sterling og Maersk og Danir
hafa ekkert tekið þeim opnum örmum.
Danir verða bara að fara að sætta sig
við það að erlendir fjárfestar kaupi
rekstur í Danmörku, sérstaklega í ljósi
þess að þeir virðast ekki hafa viljað það
sjálfir áður. Í viðskiptum er ekkert til sem heitir „ég
á“.
Nú er bara að bíða og sjá hver kaupir Tívolíið sem

er almenningshlutafélag og ekki væri það slæmt ef
þar yrðu Íslendingar á ferð.

Tvo milljarða í KB banka
Eyrarfeðgarnir, Þórður Magnússon og
Árni Oddur Þórðarsson, fjölluðu með
jákvæðum hætti um samstarf stjórnenda og eigenda KB banka í Markaðinum í gær. Sjálfir hafa þeir verið stórir
hluthafar í KB banka allt frá því að
Gilding sameinaðist Búnaðarbankanum hf. Eftir sameininguna keyptu þeir
meira í bankanum og áttu orðið um
fjórðungshlut áður en hann var endanlega einkavæddur og sameinaður
Kaupþingi. Það vakti því nokkra athygli
þegar þeir seldu stóran hlut í KB banka
fyrr á árinu og einbeittu sér meira að
Össuri, Bakkavör og Marel. Væntingar þeirra til KB
banka hafa þó síst minnkað því nýlega fjárfestu
þeir aftur í bankanum fyrir um tvo milljarða króna.

Mótorhjólaframleiðandinn
Harley-Davidson tilkynnti að
hagnaðurinn á öðrum ársfjórðungi minnkaði um fjögur prósent
milli ára.
Bernard Ebbers, einn af fyrrverandi forstjórum WorldCom,
var dæmdur í 25 ára fangelsi fyrir
tengsl sín við WorldComhneykslið. Hann grét í dómssal
við uppkvaðninguna.
Olíuverð hækkaði í gær og var
nálægt 61 Bandaríkjadal á fat.
Olíuverðið hækkar þrátt fyrir spár
um minnkandi eftirspurn og
meira framboð.
Bandaríkjadalur hækkaði
gagnvart flestum gjaldmiðlum í
Evrópu. Verð á gulli í heiminum
lækkaði.

Marks & Spencer í vandræðum

Atvinnuleysi var 2,1 prósent í júní
samkvæmnt vef Vinnumálastofnunar. Atvinnuleysi var 2,5 prósent í
Reykjavík en 1,5 prósent á landsbyggðinni.
Atvinnuleysi hefur minnkað
undanfarið samhliða miklum hagvexti. Á sama tíma í fyrra voru 3,1
prósent landsmanna án atvinnu.
Greiningardeild Íslandsbanka segir
spennu hafa myndast á vinnumarkaði sem líklega leiði til launaskriðs og aukins verðbólguþrýstings.
Spáir greiningardeildin því að
Seðlabankinn mæti aukinni spennu
á vinnumarkaði með vaxtahækkunum, vextir standi nú í 9,5 prósentum en hækki líklega í tíu prósent
-jsk
áður en árið er á enda.

Hlutabréf í félaginu halda
áfram að lækka og sala
minnkar stig af stigi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Færri án atvinnu

Sölutölur bresku verslunarkeðjunnar Marks og Spencer féllu um
5,4 prósent á síðasta ársfjórðungi.
Er það sjöundi ársfjórðungurinn í
röð sem sala fyrirtækisins minnkar.
Hlutabréf í félaginu hafa lækkað undanfarið og standa nú í 360
pensum. Fyrir ári bauð Phillip
Green, sem á sínum tíma undirbjó
Arcadia-yfirtökuna ásamt Baugsmönnum, 400 pens á hlut í fyrirtækinu.
Fjárfestar eru æfir vegna
slæms gengis og segja stjórnarformanninn Stuart Rose ekki
starfi sínu vaxinn: ,,Herra Rose
hefur hálft ár til að bjarga fyrirtækinu. Hlutabréf í félaginu þola
það ekki haldi sala áfram að

NÓG AÐ GERA Atvinnuleysi var 3,1 prósent í júní. Fleiri eru atvinnulausir í höfuðborginni en úti á landi.

VERSLUN MARKS & SPENCER Íslenskir fjárfestar voru fyrr í sumar sagðir hafa keypt
þriggja prósenta hlut í félaginu. Sala hefur minnkað stig af stigi síðustu sjö ársfjórðunga.

minnka“, sagði einn hlutafjáreigenda.
Fyrr í sumar komu fram fréttir um að íslenskir fjárfestar hefðu
keypt þriggja prósenta hlut í

Sólríkt haust

-sama sólin, sama fríið en á verði fyrir þig.

Krít

22. 29. ágúst
5. 12. 19. sept.

Netverð frá

á mann miðað við 2 eða 4 í stúdíói eða íbúð.
Enginn barnaafsláttur.

a
c
r
o
l
l
a
M

*Innifalið er flug, gisting í 7 nætur,
flugvallarskattar
og íslensk fararstjórn.

Spilaðu með!

Næststærsti banki veraldar,
HSBC, segir sameiginlega gjaldeyrisstefnu Evrópu ganga svo illa
að það kynni að þjóna hagsmunum
sumra aðildarríkjanna að hætta
notkun evrunnar.
Í nýrri skýrslu bankans segir
að hagkerfi Ítalíu, Þýskalands og
Hollands hafi öll borið skaða af
vaxtastefnu Seðlabanka Evrópu
og ef til vill ættu löndin að taka
upp eigin gjaldmiðla að nýju.
Verst er komið fyrir Ítölum.
Nema skuldir þeirra
107 prósent af
landsframleiðslu
og hagvöxtur hefur verið neikvæð-jsk
ur.

Costa del Sol

25. ágúst
1. 8. og 15. sept.

Portúgal

Mallorca

24. 31. ágúst
7. sept.

l Sol
de
sta

• Viku fyrir brottför
staðfestum
við gististaðinn.

-jsk

Hætti› notkun evrunnar

l
o
r
a
t
l
t
ó Co
ó
S
• Þú velur áfangastað og ferðadag
og tekur þátt í lottóinu
um hvar þú gistir.

Marks & Spencer á tæpa tuttugu
milljarða króna. Kaupin fengust
ekki staðfest en breskir fjölmiðlar töldu að Baugur ætti í hlut.

22. 29. ágúst
5. 12. og 19. sept.

SA efast enn
Samtök atvinnulífsins lýsa áfram
yfir efasemdum um að það geti
samrýmst reglum um Íbúðalánasjóð að hann láni, með vísan til
kröfu um áhættustýringu, milljarðatugi til sparisjóða og viðskiptabanka.
Árni Páll Árnason sagði í lögfræðiáliti sínu, sem greint var frá
í Markaðinum í gær, að Íbúðalánasjóði væri skylt að ávaxta peninga
sem bærust vegna uppgreiðslna
íbúðareigenda á eldri lánum. Lán
til sparisjóða og banka væri hluti
af áhættustýringu og samrýmdist
reglum um Íbúðalánasjóð.
Á heimasíðu SA segir að lögfræðiálitið skýri fátt um þetta
enda sé ekkert upplýst um efni
lánasamninganna við Íbúðalánasjóð.
– bg

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
ANTON TSJEKHOV (1860-1904)
lést þennan dag.

„Ef þú hræðist einmanaleikann
skaltu ekki giftast.“
Anton Tsjekhov var ástsælt rússneskt leikritaskáld sem skrifaði
meðal annars verkin Björninn, Ivanov og Þrjár systur.

timamot@frettabladid.is

1099 Kristnir riddarar ná yfirráðum í Jerúsalem í fyrstu
krossferðinni.

Bastillan fellur í hendur alﬂ‡›unnar
Þennan dag í París árið 1789
réðust uppreisnarmenn inn í Bastilluna, konunglegt virki sem var
notað sem fangelsi, einkum fyrir
pólitíska andófsmenn. Bastillan
féll í hendur alþýðunnar og var
síðar lögð í rústir. Þetta markaði
upphaf frönsku byltingarinnar
sem einkenndist af áratugs uppnámi í stjórnmálum landsins og
óttafengnum tíma þar sem Lúðvík konungi sextánda var steypt
af stóli og tugþúsundir manna,
þar á meðal konungurinn og eiginkona hans María Antonetta,
voru líflátnar.
Þessi dagur hefur ávallt gengið
undir nafninu Bastilludagurinn og

er þjóðhátíðardagur Frakka.
Bastillan var byggð árið 1370
sem virkisveggur til að verjast
ágangi Englendinga. Henni var
síðar breytt í fangelsi og fengu
fæstir fanganna réttarhöld heldur
var kastað þangað undir beinni
skipun frá konungi. Þessi stóra
og ógnandi bygging varð því
nokkurs konar ták fyrir harðstjórn
konungsættarinnar.
Í sumarbyrjun árið 1789 stefndi
14. JÚLÍ 1789
Frakkland hraðbyri að byltingu.
Mikill matarskortur jók þá reiði
höggvin fyrir landráð ári síðar.
sem þegar beindist að stjórnarBastillan var rifin að skipun nýrrar
háttum Lúðvíks sextánda. Árið
stjórnar uppreisnarmanna og 6.
1792 var konungsveldið afnumið febrúar árið 1790 var síðasti
og konungur og drottning hálssteinninn afhentur þjóðinni.

1839 Skírnarfontur sem Bertel
Thorvaldsen gaf Dómkirkjunni í Reykjavík er vígður.
Við athöfnina er drengur
skírður í höfuðið á listamanninum.
1958 Hópur írakskra hermanna
fremja valdarán og velta
Faisal konungi úr stóli en
talið er að hann hafi látist í
árásinni.
1974 Vegurinn yfir Skeiðarársand
er opnaður og þar með
lýkur gerð hringvegarins
um landið. Byggðar voru
tólf brýr sem samanlagt
voru um tveir kílómetrar.
1999 Örn Arnarson verður Evrópumeistari unglinga í 200
metra skriðsundi á móti í
Moskvu.

Elskulegur sonur okkar, bróðir, mágur og frændi,

Hjálmar Vagn Hafsteinsson
Túngötu 18, Sandgerði,

verður jarðsunginn frá Ytri-Njarðvíkurkirkju föstudaginn 15. júlí
kl. 14.00.
Sigrún Ásgeirsdóttir
Hafsteinn Oddsson
Sonja Hafsteinsdóttir
Halldór Þorvaldsson
Ásgerður Hafsteinsdóttir
Díana Hafsteinsdóttir
Aleksandrs Mavropulo
og frændsystkini.

Móðir okkar og tengdamóðir,

Ásta Einarsdóttir
frá Reykjadal,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja 8. júlí sl.
Jarðsett verður frá Landakirkju í Vestmannaeyjum laugardaginn
16. júlí kl. 14.
Elín Gréta Kortsdóttir
Guðbjörg Júlía Kortsdóttir

Sigurður Sigurðsson
Grímur Jóhannesson

PRÓFESSOR Í MANNFRÆÐI Haraldur var einn af fyrstu kennurum við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands og starfaði þar í hartnær 30 ár.

HARALDUR ÓLAFSSON, PRÓFESSOR Í MANNFRÆÐI, ER 75 ÁRA Í DAG
Hjartans þakkir til allra þeirra sem á einn eða annan
hátt sýndu okkur samúð og vinarhug við fráfall elsku
pabba okkar, tengdapabba, afa, langafa, bróður og mágs,

Jóhanns Páls Ingólfssonar
Uppsölum, Eyjafjarðarsveit,

Sérstakar þakkir fær starfsfólk lyfjadeildar Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri fyrir frábæra umönnun.
Lilja Jóhannsdóttir
Örn Tryggvason
Ásdís Jóhannsdóttir
Örn Arason
Inga Jóhannsdóttir
Rúnar Arason
Jóhann Jóhannsson
Hjördís Henriksen
Halla Jóhannsdóttir
Ragnar Torfi Geirsson
Ingólfur Jóhannsson
Matthildur Ásta Hauksdóttir
Bergur Ingólfsson
Regína Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Kristmundur Jóhannesson

Leiddist að hlusta á sjálfan sig
Haraldur Ólafsson, prófessor í
mannfræði, stefnir á æskuslóðir
á afmælisdag sinn. „Ég ætla að
fara vestur að Staðarhrauni þar
sem ég ólst upp hjá fósturforeldrum og fara síðan austur í
Stykkishólm þar sem ég fæddist,“ segir Haraldur sem hefur
ekki haldið stórt upp á afmæli
sitt síðan hann varð fimmtugur.
Á sextugsafmæli sínu var hann í
Svíþjóð hjá dóttur sinni og fyrir
fimm árum hjá syni sínum sem
var við nám í Frakklandi. „Það
var mjög eftirminnilegt. Við
fengum okkur að borða á litlum
veitingastað í Suður-Frakklandi.
Síðan gengum við út í kvöldið og
það var fólksfjöldi á götunum og
spilað og dansað og flugeldar
enda þjóðhátíðardagur Frakka,“
segir Haraldur sem hlakkar til
að geta loks eytt afmælisdegi
sínum með báðum börnum sín-

um og barnabörnum.
Haraldur er nýlega hættur að
kenna við Háskóla Íslands þar
sem hann var við störf í hartnær
þrjátíu ár. Enn er hann þó viðloðandi háskólalífið og hefur doktorsnema sem hann fylgist með.
Hann segir gífurlegar breytingar
hafa orðið á síðustu áratugum.
„Þegar ég kom að Háskólanum
var verið að undirbúa Félagsvísindadeild. Þarna voru örfáir nemendur en góðir,“ segir Haraldur
en Félagsvísindadeild er sú
stærsta í Háskólanum í dag.
„Stóra breytingin fyrir utan hina
miklu fjölgun er meistara- og
doktorsnámið sem hefur komið til
á þessum árum og hefur þar verið
lyft grettistaki af háskólayfirvöldum og stúdentum,“ segir Haraldur sem telur Háskólann á
mörgum sviðum vera fullgildan
rannsóknarháskóla.

Þó að Haraldur hafi alltaf haft
gaman af því að kenna, sérstaklega í smærri hópum, saknar
hann þessi ekki. „Ég var orðinn
dálítið leiður á að hlusta á sjálfan
mig. Með árunum fer maður að
taka eftir því að brandararnir
fara að verða svolítið þunnir,“
segir Haraldur og hlær. Hann
segir að hann og aðrir kennarar
fyrstu árin hafi notið mikillar
fjölbreytni. „Ég varð að kynna
mér ýmsar greinar sem ég hafði
litla þekkingu af,“ segir Haraldur
sem telur að fyrstu árin hafi jafn
mikill tími farið í lestur og hjá
nemendum sínum.
Haraldur vinnur núna heima,
segist ætla að hreinsa burt gamlar syndir, ritgerðir og verk sem á
eftir að klára. Þá vinnur hann að
þýðingum franskra bókmennta
og hver veit nema bókarkorn
verði til á næstu árum. ■

bóndi að Giljalandi, Haukadal, Dalasýslu
er lést aðfaranótt 6. júlí sl. verður jarðsunginn frá Stóra-Vatnshornskirkju laugardaginn 16. júlí kl. 14.
Sigríður Bjarnadóttir
Sigurbjörg Kristmundsdóttir
Bjarni Kristmundsson
Hallur Kristmundsson
Jóhanna Gísladóttir
afabörn og langafabarn

Pétur Guðsteinsson
Áshildur Eygló Björnsdóttir
Aðalheiður Hanna Björnsdóttir
Fernand Lupion

Þakkir
Hjartanlegar þakkir færi ég öllum þeim sem glöddu mig með
nærveru sinni að Árbliki þ. 5.júní sl. í tilefni 80 ára afmælis míns.
Einnig þakka ég öllumþeim sem sendu skeyti og hringdu.
Sérstaklega þakka ég barnabörnunum mínum, Sigurdísi og Denna,
fyrir framúrskarandi hjálp við veitingar. Kærar þakkir allir sem
komu þar að. Lifið heil og Guð blessi ykkur öll.
Lilja Sveinsdóttir • N – Hundadal, Dalasýslu.

www.steinsmidjan.is

FASTEIGNIR H EI M I LI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA BRÚÐKAUP TÍSKA TILBOÐ o.fl.

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 3.38
AKUREYRI 2.51

13.34
13.18

23.27
23.42

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Gullæði grípur um sig
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SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000 OG Á visir.is

Heitustu matardiskarnir í dag

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 14. júlí,
195. dagur ársins 2005.

KRÍLIN

Piero Fornasetti hannaði matardiska sem eru
geysivinsælir en andlit
sömu konunnar kemur
fyrir á þeim öllum í mismunandi útfærslum.

Ég fékk fimm
krónur til að
fara með í
kirkjuna en
svo kostaði
ekkert inn.

Einir heitustu matardiskarnir á markaðnum í dag
eru Fornasetti diskarnir
sem eru eiginlega of flottir
til að borða af.
Þeir voru hannaðir af Piero Fornasetti en hann notaði andlit einnar konu á öllum diskunum í mismunandi
útfærslum og í dag eru til
rúmlega 350 tegundir af
diskum.
Ekki allar gerðir af disk-

unum eru í framleiðslu í
dag en sonur Piero,
Barnaba, tók yfir fyrirtæki
föður síns er hann lést árið
1998 og hóf endurframleiðslu á vissum tegundum.
Hægt er að nálgast
diskana og nánari upplýsingar um Fornasetti
fyrirtækið á vefsíðunni fornasetti.com og
kosta þeir um sex þúsund íslenskar krónur
Piero notaði andlit sömu konunnar á alla
stykkið. ■
diskana sína.

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 9
Flokkar

LIGGUR Í LOFTINU

Bílar & farartæki

í tísku

Keypt & selt

Sala falsaðrar hönnunar nam
um það bil ellefu milljörðum
punda á síðasta ári sem er
mun meira en á síðustu árum.
Glæpamenn nota nú netsíður
eins og Ebay til að ná til sín
viðskiptavinum. Falsaðar hönnunarvörur seljast fyrir mörg
hundruð dollara á Ebay og er
margur kaupandinn afar
svekktur þegar hann fær
fölsuðu vöruna í hendurnar.

Þjónusta
Heilsa

Tómstundir & ferðir

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skólar & námskeið
Heimilið

Húsnæði

María notar uppáhaldskjólinn ekki mikið enda passar hann vel í brúðkaup eða garðveislur.

Atvinna

Einn kjóll stendur upp úr

Tilkynningar

María Sigrún Hilmarsdóttir sjónvarpsfréttakona er dálítið fatafrík og í fataskápnum hennar er að finna ýmislegt
sniðugt þó að einn kjóll standi upp úr.

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Piero Fornasetti. Fyrir aftan hann
má sjá diskana frægu.

„Í fataskápnum mínum kennir ýmissa
grasa en það er einn kjóll sem stendur upp
úr sem mér finnst skemmtilegur. Það er
sumarkjóll með vatnaliljum á sem ég
keypti í Hennes og Mauritz í London fyrir
tveim árum,“ segir María en það var ekki
hlaupið að því að kaupa kjólinn. „Hann var
ekki til í minni stærð. Það var einn til í
númer 42 en ég nota yfirleitt númer 38. Ég
keypti hann samt og fór með hann til

saumakonu þegar ég kom heim sem
minnkaði hann fyrir mig. Nú er hann eins
og hann hafi verið saumaður utan um
mig.“
„Ég nota kjólinn ekkert voðalega mikið
enda er þetta kjóll sem maður notar á góðviðrisdegi til að fara í garðveislu, brúðkaup eða eitthvað þvíumlíkt,“ segir María
sem er dálítið fatafrík.
„Ég er frekar mikið fyrir föt en ég kaupi
yfirleitt mikið í einu og mjög sjaldan. Ég er
alls ekki mikið fyrir merki eða með dýran
smekk. Þegar ég sé falleg föt þá kaupi ég
þau – hvort sem það er á flóamarkaði eða
einhvers staðar annars staðar.“
lilja@frettabladid.is

Fatahönnuðurinn Valentino
mun fá Superstar verðlaunin á
22. Fashion Group
International Night of the Stars
athöfninni sem fer fram
27. október. Valentino
hefur klætt sumar fallegustu konur heims
eins og Juliu Roberts,
Halle Berry, Jackie
Onassis, Elizabeth
Taylor og Gwen
Stefani. Fatahönnuðurinn Alberta Ferretti
mun líka fá
verðlaun, sem
og förðunarfræðingurinn
Pat
McGrath.

Óléttu poppstjörnuna Britney
Spears langar mikið að setja á
markað sína eigin meðgöngufatalínu. Spears, sem mun
fæða sitt fyrsta barn í október á
þessu ári, er með fullt af hugmyndum sem geta gert óléttukúluna mun tískulegri. „Það er
fullt af ljótum fötum í verslunum fyrir verðandi mæður. Ég
skil ekki af hverju verslanir
bjóða ekki upp á meira töff
föt,“ segir Spears.
Ofurfyrirsætan Kate Moss
hefur ráðið hinn fræga tískuljósmyndara Mario Testino til
að taka myndir í væntanlegu
brúðkaupi sínu þar sem hún
mun giftast skrýtna rokkaranum Pete Doherty. Parið hefur
verið saman síðan í janúar á
þessu ári og ætlar að ganga
í það heilaga á heimili
Moss í Glouchestershire í
Englandi seinna á þessu
ári. Mario tekur yfirleitt
mörg hundruð pund fyrir myndatöku en gefur
Moss vænan afslátt þar
sem hún hefur unnið
oft með honum áður.

tiska@frettabladid.is

]

Auðveldast er að koma með liti og mynstur á heimilið með nýjum gardínum og púðum. Nú eru áberandi mynstur í tísku ásamt sterkum litum og
litatónum frá sjöunda áratugnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

[

Litir og mynstur

KVÖLDÞÁTTURINN
ALLA VIRKA DAGA

FYLGSTU MEÐ!

Mjólkurbikarinn. Fótboltaglös á 10 kr. stk.

Rafmagns
-arnar
Loftljós á 800 kr.

ELISSE
Verð 124.900
br. 105.5 cm.
h. 93.5 cm

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

DRYDEN
Verð 139.800
breidd 101.1 cm
hæð 108.8 cm
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Skatthol á 4.000 kr.

Eldhúsborð á bilinu 1.000 til 3.000 kr.

Fyrsta búslóðin fyrir lítið
Í Góða hirðinum kennir ýmissa grasa og þar er hægt að
festa kaup á húsgögnum og
húsbúnaði fyrir lítið fé.
Einn dag kemur að því að ungarnir fljúga úr hreiðrinu og einhvers
staðar verða þeir að búa. Fyrsta
heimilið þarf svo að fylla með
fyrstu búslóðinni sem oftar en
ekki samanstendur af gömlum
húsgögnum frá mömmu og pabba.
Ekki búa þó allir svo vel að geta
leitað í geymsluna heima og þurfa
að koma sér sjálfir upp búslóð.
Góði hirðirinn í Fellsmúlanum
er uppfullur af notuðum húsgögnum og allavegana skemmtilegum
munum fyrir heimilið sem hægt
er að fá mjög ódýrt. Mikið af húsgögnunum eru í fínu standi en

Sjónvarpstæki í ágætu standi á 3.000 kr.

með málningarpensil að vopni er
hægt að gerbreyta þeim og láta þá
falla að persónulegum stíl hvers
og eins. Fyrir mjög lítinn pening
er hægt að koma sér upp fínni
búslóð sem hægt er að vera stoltur af. Hlutirnir hér á síðunni
leggja sig á tæpar 20 þúsund
krónur í það heila.

Eldhússtólar eru í kringum 1.500 kr.

Stafli af diskum
á 500 kr.
Fallegur fondu-pottur á 600 kr.

Appelsínugulur hægindastóll
á 1.500 kr.

Tilboð á
völdum vörum

Gulur hitabrúsi á 100 kr.

Lífleg kommóða á 3.000 kr.

Hnífakast í eldhúsinu
PÓLSKI HÖNNUÐURINN KONSTANTIN SALWINSKI HEFUR HANNAÐ SKEMMTILEGAN HNÍFASTAND.

Gluggar
10 ára ábyrgð

Snjöll og skemmtileg hönnun á þessum frumlega
hnífastandi sem vísar til hnífakasts í sirkus. Meðfram
standinum eru seglar þarnnig að hægt er að festa hnífana hvar sem er upp við útskorna kvenlíkamann. Það
er jafnvel hægt að leika sér í eldhúsinu í hnífakasti – en
best þó þegar enginn er heima.
Hnífastandurinn heitir Throwzini og er eftir pólska
hönnuðinn Konstantin Slawinski. Hönnun hans er hægt
að skoða á vefsíðunni www.konstantinslawinski.com.

FRIENDS
VIRKA DAGA KL. 20:30

FYLGSTU MEÐ!

Skeifan 3A – 108
Reykjavík
Sími: 517 3600
Fax: 517 3604 –

Húsgögn og gjafavara

mylogo@mmedia.is
www.local1.is

Fossaleyni 8 · 112 Reykjavík
Sími 577 2050 · www.formaco.is
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Baldursbrár eru fallegar einar og sér.

Íslensk sumarblóm í vasa
Fíflar og sóleyjar njóta sín jafnvel betur í blómavasa en úti í
garði.
Sumarið er tíminn til að ganga í
barndóm og fara út að tína blóm.
Hægt að búa til mjög fallegan
blómvönd úr villtum íslenskum
sumarblómum og fá þannig afskorin blóm í vasa án þess að
greiða fyrir þau eina einustu
krónu. Eina sem þarf að gera er
að fara út í næstu órækt með opnum huga og leyfa sköpunargáfunni að blómstra.
Náttúran býður upp á allskonar liti og gaman að leika sér með
samsetningar. Fíflar og sóleyjar
fara vel með fjólum, baldursbrár
eru fallegar einar og sér og hægt
að setja nokkur strá í vönd til að
gefa skemmtilegan gráan lit.
Ágætt er að hafa í huga að velja
eins hávaxin blóm og mögulegt
er. Íslensk villiblóm eru flest
smágerð og af einhverjum ástæðum virðast þau alltaf vera stærri
í sínu náttúrulega umhverfi en
þegar á að koma þeim fyrir í vasa.
Ef fólki finnst garðurinn sinn
eða garðurinn hjá nágrönnunum

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
Fíflar geta verið skemmtilegir í stórum
vöndum með sóleyjum og fjólu.

ekki vera nógu villtur er auðveldlega hægt að fara á stúfana. Til
dæmis er blómahaf í Öskjuhlíðinni og í Elliðaárdalnum þar sem
hægt er að fá innblástur með því
að kanna hvernig móðir náttúra
raðar sínum blómum saman.

Matarstell sjónvarpskokksins
Jamie Oliver lætur ekki nægja að elda matinn heldur hannar
hann skálar og fleira í eldhúsið.
Í nokkur ár hafa verið framleidd
matarstell úr hágæða postulíni í
nafni Jamie Oliver, kokksins
fræga. Nýjasta stellið hans
heitir Vintage chic og þar er
gamaldags útlit allsráðandi
með nýtískulegu sniði. Litirnir
eru hvítir og bláir og ekki
klikkar Jamie á hagnýtu hlutunum eins og að hafa mælieiningar
innan á skálunum. Bollarnir eru
skrautlegir með blómum, doppum
eða litlum flugvélum og líta bæði út
fyrir að vera eitthvað sem amma átti í
sínu eldhúsi og eitthvað sem lítill strákur
hefur hannað.
Hægt er að skoða allt stellið á vefsíðunni
www.smallislandtrader.com.

Stellið hans Jamie er bæði
rómantískt og strákalegt.

Lifum - Njótum - Brosum

www.bergis.is
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FRIENDS
VIRKA DAGA KL. 20:30
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Eldföst mót frá BODUM
tvö í pakka, tvær gerðir, tvö verð
3900.- og 4900.Vandaðar heimilisog gjafavörur

Kringlunni - sími : 533 1322

Ólafur Steinn segist aldrei nokkurn tímann henda bók.

er góð gjöf

ri

alle

Ólafur Steinn Ingunnarson
leikari dvelur löngum stundum í stofunni heima hjá sér.
Bæði horfir hann á sjónvarp í
stofunni og les einnig mikið.
„Ég eyði líklegast mestum tíma
á heimilinu inni í stofu, fyrir
utan það þegar ég er í rúminu og
sef,“ segir Ólafur Steinn Ingunnarson leikari. „Ég horfi bæði
mikið á sjónvarp og les mikið í
stofunni, það er gott að geta
slökkt á sjónvarpinu og gripið í
bók og lagt hana svo frá sér þegar það er eitthvað skemmtilegt í

ÚTSALAN
Í FULLUM
GANGI!

sjónvarpinu,“ segir Ólafur
Steinn en bætir við að bókin
fylgi svo alltaf með upp í rúm.
„Mér finnst bókahillurnar alveg ómissandi, ég myndi aldrei
nenna að kafa eftir öllum bókunum mínum ef þær væru í kössum,“ segir Ólafur Steinn og aðspurður um hvort hann myndi
nokkurn tímann henda bók, segir hann: „Nei, aldrei.“
Ólafur Steinn segist vera
mjög heimakær en starfi hans
fylgir oft mikil vinna þar sem
hann þarf að eyða löngum stundum frá heimilinu.

„Það slaknar aðeins á álaginu
eftir að sýningar hefjast,“ segir
Ólafur Steinn. Um þessar mundir er hann að leika í verkinu Örlagaeggin sem sýnt er í Borgarleikhúsinu, en hann er jafnframt
einn af stofnendum Reykvíska
listaleikhússins sem framleiðir
sýninguna. „Við settum upp
þessa sýningu af tómri leikgleði
en við fáum engin laun fyrir
þetta,“ segir Ólafur Steinn og
lofar að sýningin verði sýnd
eins lengi og fólk hefur áhuga á
henni.
kristineva@frettabladid.is

Töskur lífga upp á heimilið
FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL BERGMANN

Íslensk list

Bókahillurnar eru
alveg ómissandi

Körfur eða stórar töskur eru
hentugar til að geyma hina
ýmsu muni í – svo sem leikföng barnanna, handklæði og dagblöðin.
Það er hægara sagt en
Tilvalin fyrir upprúlluð
gert að halda reiðu á
handklæði. Fæst í tveimur
öllu á heimilinu. Dagstærðum á 3.100 kr. og
blöð og póstur koma
4.300 kr.
inn um lúguna daglega, plastpokar hrúgast upp eftir innkaupaferðir og óhreinu fötin
flæða út um allt. Besta
ráðið er auðvitað að
finna þessum hlutum sem virðast heimilislausir góðan stað til
að vera á. Enn betra er ef þessir
staðir eru heimilinu til prýði.
Fallegum körfum eða stórum
töskum eins og þessum sem eru
á myndunum er hægt að koma
fyrir hér og þar um heimilið.
Þær eru fallegar undir dagblöðin í stofunni, auglýsingapóstinn við bréfalúguna, leikLítil taska sem væri falleg
föng
barnanna
og
inni á baðherbergi undir
upprúlluð handklæði á
snyrtivörur á 1.990 kr.
baðinu
og
margt
fleira. Körfurnar er
líka hentugar í innkaupaferðir og fallegar undir nestið og teppið í lautarferðina.
Þessar fallegu töskFalleg undir grænar og
ur fást allar í Glugganblómstrandi plöntur á
Þessi taska fæst í nokkrum
um í Faxafeni.
1.490 kr.
stærðum og kostar á bilinu
2.300 kr. til 3.900 kr.

Gróf köflótt taska sem
væri fín undir dagblöð og
tímarit, á 2.200 kr.

Þessi væri fín á snaga í anddyrið undir vettlinga og húfur, á 1.290 kr.
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Gullæði grípur um sig
Gylltir munir eru tákn um velgengni, völd og munað. Mikið
er til af gylltum munum sem
standast tímans tönn.

Skemmtilegar
veggskreytingar
Gyllt og glamúrleg ljósakróna
prýdd kristölum Í Fríðu frænku.

Hægt er að hengja gamlan, útsaumaðan borðdúk á vegginn
eins og veggteppi. Fallegir
blúndudúkar koma einkar vel
út.

Gullæði hefur gripið um sig í tískuheiminum og því spurning hvort
það muni ná inn á heimilið. Gull er
dýrmætasti málmurinn og í Egyptalandi til forna var gull talið
vera hold guðanna. Trúabrögð hafa
jafnan tengt gull við sólina eins og
silfur tengist tunglinu. Þeir sem
velja gull eru jafnan taldir vera jákvæðir, auk þess sem gull á að
auka á velgengni og viðhalda
heilsu. Augljós merking gulls er
auður og völd og hefur það ætíð
þótt merki um munað.
Gullið hefur ekki átt mikið upp
á pallborðið í nýrri hönnun en mikið er til af fallegum gömlum gylltum munum sem standast tímans
tönn og eru alltaf í tísku eins og
þessir glóandi fallegu munir sem
finnast hjá Fríðu frænku.

Það má skreyta veggina
með fatnaði, t.d. gömlum
barnakjól.
Gömul plötuumslög
koma vel út á vegg.
Hljóðfæri eru skemmtilegt veggskraut. Ef maður á
nokkur má hengja þau upp saman
og fylla upp í bilið á milli þeirra
með gömlum nótnablöðum.
Hengdu diska á vegginn. Safnaðu
saman ólíkum diskum í öllum
stærðum og gerðum og búðu til fallega veggmynd með því að raða
þeim saman.

Einstaklega glæsilegur kertalampi í Fríðu frænku.

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTO/GETTY

Gullbikar í Fríðu frænku. Skyldi vökvinn úr
þessum veita manni eilíft líf?

ÞAÐ MÁ SKREYTA VEGGI HEIMILISINS MEÐ ÝMSU ÖÐRU EN MYNDUM OG LISTAVERKUM.

Hægt er að láta útbúa fyrir sig doppur til að líma á veggi.

Fjörugir veggir
LÍMMIÐAR Í STAÐ VEGGFÓÐURS.
Gaman er að hafa barnaherbergi glaðleg og full af lífi. Margir bregða á það
ráð að mála herbergið í skemmtilegum litum en punktinn yfir i-ið er hægt að
setja með sniðugum vegglímmiðum. Verslunin Einu sinni var býður upp á
fjölbreytt úrval af allavega límmiðum fyrir börn á öllum aldri sem hægt er að
skreyta herbergið með. Það skemmtilega við límmiðana er að það er einfalt
að setja þá upp og ekkert mál að taka þá af, og þeir skilja ekkert eftir sig á
veggnum. Fyrirtæki sem sérhæfa sig í límmmiðagerð ættu að geta útbúið sérsniðna límmiða fyrir þá sem það kjósa. Vegglímmiðar lífga upp á herbergið
og hægt er að skipta límmiðum út eftir því sem barnið stækkar og áhugamálin breytast.

Kertastjaki í Art deco stíl í Fríðu frænku.

Vígaleg og aristókrataleg klukka í Fríðu
frænku.

]

Til að viðhalda fallegum og mjúkum vörum er besta að drekka nógu mikið af
vatni og hafa varasalva ætíð við höndina til að koma í veg fyrir að þær þorrni.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

[

Fallegar varir

Mikið úrval af yfirhöfnum

á 50% afslætti
S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6
mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16

Hildur hannar barnafatnað undir merkinu
HiN. Buxur 3.500 kr. mussa 3.000 kr

Ný tæki - Betra verð!
kr.

12.900.17.900.kr.

Útsalan í fullum gangi
Frakkar í þrem litum
2.950
Tískuvöruverslun
Glæsibæ
Sími 588 4848

Verslunin er björt og skemmtileg. Þar er opið alla virka daga milli
klukkan 12 og 18 og á laugardögum frá 12 til 17.

Pjúra íslensk hönnun
Í versluninni Pjúra við Ingólfsstræti er seld falleg íslensk hönnun á
viðráðanlegu verði.
Þær Kolbrún Ýr Gunnarsdóttir, Hildur Hinriksdóttir,
Íris Eggertsdóttir og Elín Arndís Gunnarsdóttir eru
konurnar á bak við Pjúra. Þær hafa unnið að hönnun og
listsköpun undanfarin ár en létu í vor gamlan
draum rætast og opnuðu verslun þar sem þær
selja eigin hönnun. Búðin fór af stað í apríl
og að sögn Kolbrúnar gengur reksturinn
vel. „Við hönnum allt og saumum sjálfar,
hver og ein undir sínu merki. Þetta er fatnaður á konur og börn og við erum líka með töluvert úrval af fatnaði fyrir barnshafandi konur,“
segir Kolbrún. Búðin er björt og falleg og hönnun
þeirra vinkvennanna nýtur sín vel. Verslunin er í
sama húsi og Frú Fiðrildi og saman mynda búðirnar skemmtilega heild. Stemningin er notaleg og
stundum er staðið fyrir skemmtilegum uppákomum. Um daginn var til að mynda haldið
dömukvöld í Pjúra og þangað mættu um 100
manns. Þessa dagana er sumarútsala í Pjúra og
góður afsláttur af völdum vörum. Pils, kjólar og
bolir eru á tilboði og hægt
Skemmtilegar barna- er fá einstakar flíkur á fráhúfur eftir Hildi.
bæru verði.
thorgunnur@frettabladid.i

Fatnaður Írisar
ber nafnið
Krúsilíus. Blár
bolur með fiðrildi 4.300 kr. pils
8.700 kr. gyllt hálsmen
2.500 kr.

Brautarholti 4

Opið mán-fös 10-18
www.atson.is

20 - 50% afsláttur

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

Rósóttur kjóll eftir Elínu sem notar merkið
elina. Kr. 13.700.

Því ódýrari því betri
Lágverðvöruverslanir í Bretlandi eru að gera miðlungsverðsvöruverslunum lífið leitt.
Lágverðsvöruverslanir eru aldeilis að sækja í sig veðrið – sérstaklega í Bretlandi þar sem ríka
og fræga fólkið eyddi 4,8 milljónum punda meira í skó og föt í lágvöruverslunum í fyrra heldur en
árið áður.
Stjörnur eins og Sienna Miller
og ofurfyrirsætan Kate Moss
versla mikið í lágverðsvöruverslunum og blómstra því verslanir
eins og Asda’s George og TK
Maxx um þessar mundir. Miðlungsverðsverslanir
eins
og
Marks & Spencer og Next heyja
hins vegar stöðuga baráttu gegn
lágverðvöruverslunum.
Það gildir greinilega í Bretlandi að því ódýrari sem verslunin er þeim mun betri og þurfa
verslanir annað hvort að vera
ódýrar eða sérstakar.
Leikkonan Sienna Miller er mikið tískutákn og finnst gaman að eyða peningunum sínum í lágverðvöruverslunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Útsala

Rautt dress
eftir Kolbrúnu
sem hannar
undir merkinu
Kow. Bolur 4.360
kr, pils 7.800 kr.

Drottningarilmur
frá McQueen
ALEXANDER MCQUEEN HEFUR BÚIÐ TIL
ILMVATN Á VIÐRÁÐANLEGU VERÐI SEM
ER SÆMANDI FYRIR DROTTNINGAR.
Hönnuðurinn vinsæli Alexander
McQueen ætlar að setja nýjan ilm á
markaðinn í haust sem heitir einfaldlega My Queen.
Þróunaraðilar ilmsins eru YSL Beaute
og samkvæmt þeim á ilmurinn að kalla
fram fjögur viðbrögð: „unaðslegt“, „dularfullt“, „ljómandi“ og „höfugur“. Ilmurinn sameinar alla þessa flokka sem
túlka fjögur ilmsett sem búa til My
Queen.
Nýi ilmurinn mun kosta minna en ilmir
frá Chanel og Christian Dior en 35
millilítra glas mun kosta rúmlega þrjú
þúsund krónur.
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ÚTSALA
ÚTSALA

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

„ L’homme ultra sexy “
er maður næsta sumars

30-80% AFSLÁTTUR

Á meðan sumartíska þessa árs er enn á útsölu kynna tískuhúsin tískuna fyrir næsta sumar en herratískusýningunum fyrir sumar 2006
lauk í síðustu viku hér í París. Að vanda er margt forvitnilegt að sjá
en þeir herrar sem ætla sér að fylgja tískunni næsta sumar að hætti
John Galliano eða Jean Paul Gaultier ættu að byrja á magaæfingunum núna. Karltýpa næsta sumars er nefnilega „ultra sexy“, gengur
í skærum litum og gegnsæjum, fráhnepptum skyrtum með bert á
milli laga. Því þarf skíðabrettið að vera á sínum stað.
John Galliano er ekki bara hönnuður Dior tískuhússins heldur á
hann sitt eigið merki, John Galliano, þar sem hann hannar meðal
annars karlmannaföt. Sýningin var í anda jarðafarargöngu svertingja í New Orleans þar sem djasshljómsveit fylgir kistunni og fötin svört en svo færðist fjör í leikinn og sýningin fór yfir í Hari
kristna stemningu, með stórum trommum og appelsínugula litnum
sem einkennir föt þeirra sem aðhyllast Hari kristna. Þarna mátti sjá
flottar bútasaumsgallabuxur með útsaumi og allar fyrirsæturnar
með nærbuxunar upp úr buxunum, auðvitað merktar hönnuðinum
með hans gotneska letri.
Sama má segja um sýningu Dolce og Gabbana í Mílanó, litir,
gallabuxur með alls kyns skreytingum eins og smellum, götum,
þröngir bolir og opnar skyrtur. Hedi Slimane, hönnuður karllínu
Dior, heldur áfram með mjónutískuna sína sem minnir helst á
Twiggy í karlútgáfu, fölir og mjóir, ungir strákar, sem líta út fyrir að
vera þrettán og hálfs árs er ímynd Herra Dior! Á mörkum hvort
hægt er að kalla stílinn sexý fyrir vikið. Buxurnar verða áfram á
hælunum næsta sumar.
Auðvitað eru tískuhús sem eru á klassískari línum og fara varlega með litina svo sem Prada sem býður næsta sumar upp á línu
sem samanstendur af ljósgráum jökum og buxum, bláu með örlitlu
af grænum peysum í bland. Reyndar er herralína Prada 2006 óvenju
litlaus og Miuccia Prada hefur ekki farið langt til að finna upp hjólið að þessu sinni. Stefano Pilati, hönnuður Yves Saint Laurent, leitar
að vanda í smiðju gamla meistarans, lítil áhætta tekin þar. Pilati
virðist þó ná betri tökum á herratískunni en kvenhönnun sinni og í
þetta sinn er það uppáhaldsland gamla Saint Laurent, Marokkó, sem
er uppspretta innblásturs Pilati.
Næsta sumar verða herraskórnir með hlébarðamunstri. En ístran er algjörlega úti næsta vor og sumar þannig að nú eru um 330
dagar til stefnu. Ef allt bregst verður fitusog síðasta hálmstráið.

Nýjar vörur
á útsölunni
Nýtt kortatímabil

Meiri
verðlækkun
allt að

50%
Kringlunni • Sími 533-2290

Enn meiri verðlækkun!

Mikið lagt í tískuviku hérlendis

Tískuhátíðin Iceland Fashion
Week stendur fram á mánudag og
að sögn Láru Guðrúnar Ævarsdóttur kynningarfulltrúa er mikið
lagt í tískuvikuna og erlendir
gestir farnir að streyma til landsins. „Tískusýningin sjálf verður á
Vegamótastíg á laugardaginn og
þar munu stíga á stokk íslenskar
fyrirsætur klæddar hönnun eftir
sextán unga hönnuði sem koma
hvaðanæva að úr heiminum. Þessir hönnuðir eru að kynna sig og
sína fatalínu fyrir alþjóðlegum
fjölmiðlum og kaupendum,“ segir
Lára.
Fjölmargir erlendir fjölmiðlar
munu fjalla um sýninguna í ár,
meðal annars Vogue Italia og
Paris, Fashion Television Paris,
Wireimage.com, Robb Young frá
Clifton House og Diane Pernet,
framleiðandi og dálkahöfundur
fyrir Vogueparis.com. British
Fashion Council sendir einnig
fulltrúa sinn á sýninguna. „Í dag
verður mátun og val á fyrirsætum í Vetrargarðinum í Smára-

FRÉTTABLAÐIÐ/ARUN NEVADER

Iceland Fashion Week hefst í
dag en þar leggja sextán ungir
hönnuðir verk sín í dóm gesta –
sem meðal annars eru
Hollywoodstjörnur og fulltrúar
erlendra fjölmiðla.

Þessi sérstaki rauði kjóll settur blómum er
eftir sænska hönnuðinn Alice Lodge.

lind,“ segir Lára, „og fróðlegt og
skemmtilegt fyrir fólk að koma
og fá forsmekkinn þar.“
Iceland Fashion Week er haldin í samstarfi við MAC, Toni &
Guy, Óliver, Vegamót, Lögregluna
í Reykjavík , FM 957, Og Vodafone, Íslandspóst, Karon, Smáralind, Allrahanda og Miðbæjarsamtökin. Frekari upplýsingar
um dagskrána er að finna á
IcelandFashionWeek.is.
edda@frettabladid.is

NÝ SENDING
Kjólar – Toppar
Jakkar – Skór

50-70%
afsláttur

af öllum útsöluvörum.
Erum að taka upp nýjar vörur.
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Algjör litatöffari frá
Fashion
Factory.

Fjölbreytileiki í
litum og formum
Aldrei áður hafa verið jafn margir sýningaraðilar á tískuvikunni í Hong Kong
og ber það glögglega vitni um að tískuvikan verður betri og betri með hverju
árinu. Þekktir hönnuðir frá Asíu sýna
hönnun sína en einnig er mikið af nýjum hönnuðum að stíga sín fyrstu spor.
Það er einmitt markmið tískuvikunnar
að vekja athygli á nýjum hönnuðum og
þeirri sköpunargáfu sem blómstrar um
þessar mundir í tískuiðnaðinum í Asíu.
En það eru ekki bara tískusýningar sem einkenna tískuvikuna heldur eru haldin
fjölmörg námskeið um
tískuiðnaðinn og hvernig hann muni þróast í
framtíðinni
til
að Kínverskt flamengódress? Skemmtileg
fræða kaupendur. Það hönnun frá FDC.
má með sanni segja að
litadýrðin sé alls ráðandi í Hong
Kong en hvíti liturinn er jafnframt að
ryðja sér hægt og stöðugt til rúms. Þó
að fyrirsæturnar séu ekki mjög
brosmildar lífga fötin svo sannarlega upp á veröldina og gaman að
sjá fjölbreytileika í bæði litum og
formum í asískri hönnun.

S JÓNVAR PS DAGS K RÁ
VI K U N NAR »

Útsalan
hefst í dag!

lilja@frettabladid.is

Anna Lísa Helgadóttir

Geggjaður bleikur kjóll eftir D.O.F. og sólhlífin
er svo sannarlega punkturinn fyrir i-ið.

snyrtifræðingur
er nýr eigandi snyrtistofunnar Rós,
Engihjalla 8, sími 554 0744
Allir gamlir sem nýir viðskiptavinir
velkomnir.

NÚNA ER HÆGT AÐ GERA FRÁBÆR KAUP Á NÝLEGUM VÖRUM!

15-40%

Barokkfílingur frá Grace Tse en
hún hefur einmitt unnið til
fjölda hönnunarverðlauna í Kína.

afsláttur af völdum vörum
Vertu þú sjálf
– vertu Bella Donna í sumar

RÉTTU STÆRÐIRNAR

EINSTÖK
ÚTSALA

30 – 50%
AFSLÁTTUR
SÉRTILBOÐ 50%
+

TVEIR FYRIR EINN

Brúðarkjólaleiga Dóru
Brúðarkjólaleiga Dóru /Anna Design Suðurlandsbraut 50 – Bláu húsin við Faxafen
- Sími: 568 2560 Opið mán-fös 10-18 lau 10-14

Flottar fiðrildabuxur frá FEMME.

Blómarós frá jjj style.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tískuvikan í Hong Kong hófst á þriðjudaginn og stendur yfir til
loka þessarar viku. Rúmlega átta hundruð sýningaraðilar eru
staddir í Hong Kong frá fimmtán löndum og gefa þeir loforð
um blómlega og litríka vor- og sumartísku í Hong Kong á
næsta ári.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER

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

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

Hyundai Getz Nýskr. 12/2003, 1300cc,
2ja dyra, fimmgíra, ljósgrár, ekinn 14 þ.
Verð 1.050.000 DN-868 B & L. S. 575
1230.

BMW 318I Nýskr. 06/2003, 2000cc, 4
dyra, sjálfskiptur, dökkgrár, ekinn 37 þ.
Verð 2.690.000. UD-295 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent Nýskr. 05/2000,
1300cc, 5 dyra, beinskiptur, grár, ekinn
108 þ. Verð 650.000 DR-633 B & L. S.
575 1230.

Land Rover Range Rover Nýskr.03/2003, 2900cc, 5 dyra, sálfskiptur,
dökkgrár, ekinn 55 þ. Verð 6.690.000
RD-439 B & L. S. 575 1230.

Alfa Romeo 146 Nýskr. 10/1998,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, grár, ekinn
117 þ. Verð 550.000, tilboð 300.000.
100% bíalalán til allt að 48 mán. OP280 B & L. S. 575 1230.

Daewoo Matiz Nýskr. 10/2000, 800cc,
5 dyra, fimmgíra, gulur, ekinn 80 þ.
Verð 490.000 tilboð 350,000,- 100%
bíalalán til allt að 48 mán YP-798 B & L.
S. 575 1230.

BMW 520I Nýskr. 03/1997, 2000cc, 4
dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 156 þ. Verð
1.290.000 PR-455 B & L. S. 575 1230.

Daewoo Tacuma Nýskr. 10/2002,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn,
ekinn 41 þ. Verð 1.290.000 tilboð
990,000,- 100% lán til allt að 60 mán
PZ-792 B & L. S. 575 1230.

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

Daewoo Lanos Nýskr. 12/1999,
1500cc, 4 dyra, fimmgíra, dökkgrár, ekinn 68 þ. Verð 520.000 tilboð 350,000.
100% bílalán til allt að 48 mán OX-356
B & L. S. 575 1230.

Daewoo Leganza Nýskr. 05/1999,
2000cc 5 dyra, fimmgíra, svartur, ekinn
193 þ. Verð 480.000 tilboð 300,000,100% bílalán til allt að 48 mán ED-921
B & L. S. 575 1230.

Hyundai Elantra Nýskr. 11/2003,
1600cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, hvítur, ekinn 34 þ. Verð 1.490.000 NJ-521 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Accent Nýskr 10/1998,
1500cc, 5 dyra, fimmgíra, dökkrauður,
ekinn 87 þ. Verð 450.000 tilboð
300,000,- 100% bíalalán til allt að 48
mán. MZ-600 B & L. S. 575 1230.

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

Hyundai Pony Nýskr. 03/1994, 1500cc,
4 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 133
þ. Verð 250.000 tilboð 100,000,- 100%
bíalalán til allt að 48 mán. YA-476 B &
L. S. 575 1230.

Hyndai Sonata Nýskr 11/1998, 2000cc,
4 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 107 þ.
Verð 730.000 tilboð 490.000. 100%
bíalalán til allt að 48 mán. MD-727 B &
L. S. 575 1230.

Mazda 323 Nýskr. 04/1996, 1600cc 5
dyra, fimm gíra, grár, ekinn 107 þ. Verð
390.000 tilboð 220,000,- SK-097 B & L.
S. 575 1230.

Opel Zafira-A Nýskr. 04/2000, 1800cc 5
dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 106 þ.
Verð 1.190.000 VJ-142 B & L. S. 575
1230.

Mitsubishi Carisma Nýskr. 07/1999,
1800cc 4ra dyra, sjálfskiptur, dökkblár,
ekinn 98 þ. Verð 840.000 tilboð
640,000,- 100% bíalalán til allt að 48
mán PP-824 B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Lancer Nýskr. 06/2000,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, grár, ekinn
114 þ. Verð 870.000 tilboð 600,000,100% bíalalán til allt að 60 mán ZX-406
B & L. S. 575 1230.

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

Renault Laguna Nýskr. 06/2000,
2000cc 5 dyra, sjálfskiptur, gulur, ekinn
90 þ. Verð 1.050.000 TH-137 B & L. S.
575 1230.

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

Opel Astra Nýskr. 09/1998, 1600cc 5
dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 110 þ.
Verð 750.000 tilboð 550,000. 100%
bíalalán til allt að 48 mán MR-730 B &
L. S. 575 1230.

Opel Astra Nýskr.: 04/1999, 1600cc 5
dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 98 þ. Verð
850.000 tilboð 600,000. 100% bíalalán
til allt að 48 mán MP-773 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane Nýskr. 12/1999,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, rauður, ekinn
141 þ. Verð 640.000 DO-626 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Accent Nýskr 07/1999,
1500cc, 3 dyra, sjálfskiptur, dökkblár,
ekinn 80 þ. Verð 490.000 tilboð
350,000,- 100% lán til allt að 48 mán.
VR-416 B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Space Wagon Nýskr.
07/1996, 2000cc 5 dyra, sjálfskiptur,
hvítur, ekinn 169 þ. Verð 630.000 ON713 B & L. S. 575 1230.

Peugeot Partner Nýskr. 07/1999,
1400cc 3ja dyra, fimm gíra, blár, ekinn
51 þ. Verð 620.000 DY-547 B & L. S. 575
1230.

Renault Megane Nýskr. 12/1998,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, grár, ekinn 99
þ. Verð 580.000 tilboð 460,000. 100%
bíalalán til allt að 48 mán MF-882 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Accent Nýskr. 06/1999,
1500cc 5 dyra, fimmgíra, dökkrauður,
ekinn 63 þ. Verð 540.000 tilboð
340,000,- 100% bíalalán til allt að 48
mán. YI-187 B & L. S. 575 1230.

Opel Astra Nýskr. 04/2000, 1200cc 5
dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 48 þ.
Verð 760.000 KZ-715 B & L. S. 575
1230.

Nissan Primera Nýskr. 10/1996, 1600cc
5 dyra, fimm gíra, rauður, ekinn 150 þ.
Verð 450.000 tilboð 300,000,- MF-498
B & L. S. 575 1230.

Renault Megane Nýskr. 11/1999,
1400cc 4ra dyra, beinskiptur, rauður,
ekinn 100 þ. Verð 490.000 TB-306 B &
L. S. 575 1230.

Renault Megane Scenic Nýskr.
08/2001, 1600cc 5 dyra, fimm gíra,
ljósgrænn, ekinn 74 þ. Verð 1.280.000
VU-660 B & L. S. 575 1230.

Renault Megane Nýskr. 04/2001,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, ljósgrár, ekinn 116 þ. Verð 890.000 tilboð
690,000. 100% bíalalán til allt að 60
mán NY-746 B & L. S. 575 1230.

Renault Megane Break Nýskr. 08/1999,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, dökkgrænn,
ekinn 98 þ. Verð 790.000 tilboð
600,000. 100% bíalalán til allt að 48
mán EH-740 B & L. S. 575 1230.

Renault Midliner Nýskr. 02/1999,
4000cc 2ja dyra, fimm gíra, rauður, ekinn 390 þ. Verð 1.490.000 OR-700 B &
L. S. 575 1230.

Subaru Legacy Nýskr. 04/1998, 2000cc
5 dyra, sjálfskiptur, hvítur, ekinn 100 þ.
Verð 1.340.000 YD-858 B & L. S. 575
1230.

Renault Messenger B120.65 Nýskr.
01/1998, 2500cc 0 dyra, fimm gíra,
hvítur, ekinn 233 þ. Verð 890.000 tilboð
590,000. TL-677 B & L. S. 575 1230.

Toyota Van LE Nýskr. 2200cc 4ra dyra,
sjálfskiptur, brúnn, ekinn 148 þ. Verð
190.000 UH-931 B & L. S. 575 1230.
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Suzuki Baleno Nýskr. 02/1998, 1600cc
5 dyra, fimm gíra, dökkgrænn, ekinn
124 þ. Verð 690.000 tilboð 450,000.
100% bíalalán til allt að 48 mán YF-178
B & L. S. 575 1230.

Toyota Hilux TDI D/C SR-5, árgerð
2001, 38” dekk, hlutföll, kastarar, gormar aftan, geisli, ný dekk. Verð 2.550 þ.
áhvílandi 1.680. 35 þ. pr.m, góður bíll.
VW Golf nýskr. 03/1995, 1800cc, 5
dyra, grænn, ekinn 185 þ. Verð
290.000, tilboð 150.000. NR-018 B & L.
S. 575 1230.

Eigum til nokkra glæsilega BMW Wagon disel Bílabankinn s. 588 0700.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

M.Benz 208 TDI Pallbíll. Dísel árg
07/2003 ek. 18 þ.km, 5 gíra, 6 manna.
Yfirbreiða á pall. V. 2.650 þús. m. vsk.
Möguleiki á 100%. Frekari upplýsingar í
síma 567 2000 & 897 2908.

Dodge Durango SLT 4.7., árgerð 2001.,
ek 116 þ.km., vínrauður., álfelgur., dráttarkúla., filmur., ný dekk o.fl., Verð
2.790.000.-., Ert þú með tilbreytingu í
huga? Komdu þá til okkar, mikið af bílum á staðnum í öllum litum... svaka
gaman!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

SUZUKI LIANANýskr: 06/2003, 1600cc
5 dyra, Fimmgíra, , Ekinn 40 þ. Verð:
1.390.000 tilboð 1090,000,- 100%
bíalalán til allt að 60 mán NE-499
B & L. S. 575 1230.

Palomino Colt árgerð 2002. loftpúðafjöðrun, fortjald, geislaspilari, grjótgrind
og m.fl. Verð 890 þ. skipti athugandi á
dýrari bifreið.
M.Benz 211 Sprinter Cdi,árg 02/2003
ek 88 þ.km, 5 dyra, 5 gíra, dísel. á rauðum númerum. V. 2.450 þús m. vsk.
Möguleiki á 100 % láni Frekari upplýsingar í síma 567 2000 & 897 2908.

VW Polo Nýskr. 11/1996, 1400cc, 3ja
dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 125 þ.
Verð 440.000 tilboð 300.000. BV-507 B
& L. S. 575 1230.

Bílar til sölu

Daewoo Nubira station 12/1999 ek
56.þ.km, sjálfskiptur, CD, einn eigandi,
ný tímareim ofl. Verð 590.000- Allar
nánari upplýsingar í símum 866 5354 &
533 2100.
TOYOTA COROLLANýskr: 07/1998,
1800cc 5 dyra, Fimmgíra, Grár, Ekinn
99 þ. Verð: 790.000 tilboð 630,000,100% bíalalán til allt að 48 mán SN793 B & L. S. 575 1230.

Toyota Rav 4, árg 11/2002 ek. 84 þ.km,
sjálfskiptur, þakbogar , dráttarbeisli o.fl
V. 1.980 þús., áhv 1.200 þús. 25 þús.
afb. á mán.
VW Polo Nýskr. 03/1998, 1400cc, 5
dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 115 þ. Verð
530.000 tilboð 330,000. VH-842 B & L.
S. 575 1230.

Toyota Avensis 1.6 Terra Wagon 8/1998
ek. 122 þ.km ABS, sumar og vetrar dekk
ofl Verð 790.000. Upplýsingar í síma
866 5354 & 533 2100.

Til sölu Hyundai Sonata árg. 2002 ekinn
22 þús. Bíll í toppstandi aðeins einn
eigandi. Til sýnis og sölu hjá Bílasölu Íslands sími 510 4900.
100 % Lán. Nissan Almera árg
01/2000 ek. 103 þ.km, beinsk., litað
gler, dráttarkúla. V. 710 þús., áhv 670
þús afb 15 þús á mán.

VOLKSWAGEN GOLF Nýskr: 05/1997,
1600cc 3 dyra, Fimmgíra, Blár, Ekinn
145 þ. Verð: 460.000 tilboð 290,000,JY-947 B & L. S. 575 1230.

Volvo 460 Nýskr. 11/1995, 1800cc, 4
dyra, fimm gíra, rauður, ekinn 149 þ.
Verð 390.000 tilboð 250,000,- VJ-710 B
& L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is
VOLKSWAGEN GOLF Nýskr: 05/1997,
1600cc 5 dyra, Fimmgíra, Grænn, Ekinn 128 þ. Verð: 480.000 SO-684
B & L. S. 575 1230.

Cherokee árg. 1988, 4,0 lítra 6 cyl. Sjálfskiptur. Skoðaður ‘06. Gott kram en
lakk þarfnast lagfæringa. Staðgreiðsla
kr 240 þúsund. 896 1188 Kristján.

Toyota Corolla 1.6 Touring 1/1996 ek.
158 þ.km, 4x4, station. Allar nánari
upplýsingar í símum 866 5354 & 533
2100. Verð 490.000.
Toyota Yaris 1300. árgerð 8/2004, ekinn aðeins 9 þ.km, Sjálfskiptur, álfelgur,
auka dekk og felgur, geisli, og margt
fleira Einn eigandi rosalega fallegur bill.
Verð 1.590 þ. áhvílandi 1 milljón 28þ
pr.m Engin skipti 1.500 þ. stgr.

Mercedes Benz C 200. árg 10/1998 ek
112 þ.km sjálfskiptur. V. 1.490 þús áhv.
850 þús 28 þús afb.

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.
Sími: 540 5800
www.bilasala.net

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Ford Escape XLT árg. 2005, ek. 29. 000
km, topplúga, 6 diska CD. Fallegur bíll á
góður verði. S. 898 2811.

Subaru Legacy 2.0 GL 1/1998 ek. 101
þ.km. Sumar og vetrar, álfelgur, 5 gíra
ofl. Ný tímareim. Verð 790.000. Allar
nánari upplýsingar í símum 866 5354 &
533 2100.

VOLKSWAGEN GOLF Nýskr: 06/1997,
1600cc 5 dyra, Fimmgíra, Dökkblár, Ekinn 123 þ. Verð: 470.000 UH-198
B & L. S. 575 1230.
Nýr ‘05 Dodge Viper Roadster SRT-10.
Vél: 8,3L, V 10, 500 hö., 6 gíra, “19
Álfelgur, Leður og rúskininnrétting, rafm
í rúðum og sætum, Ofl.ofl. Verð: 10.164
þúsund.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is
VolksWagen Golf nýskr. 11/1997,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, Grár, Ekinn
127 þ. Verð 440.000 tilboð 280.000.
TD-366 B & L. S. 575 1230.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

BÍLAR/VÉLHJÓL TIL SÖLU

Mercedes Bens ML-350, árgerð 2004,
ek. 42 þús., Bose-hljóðkerfi, DVD, Bakkmyndavél, leðurinnrétting, álfelgur, ESP.
Einn með öllu. Tilboðsverð 4.750 þús.
ATH. Skipti. S. 695 9500.

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík
Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Ford Focus Trend Station 1/2005 ek.
4.500 km. Station, sjálfskiptur. Rekstrarleiga engin útborgun. Verð 1.990.000.
Allar nánari upplýsingar í símum 866
5354 & 533 2100.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík
Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354
www.bilasalan.is

Eigum fyrirliggjandi 2006 Mazda 6,
bensín og dísel. Nýir bílar með 2 ára
verksmiðjuábyrgð. 4 dyra, 5 dyra og
staition útfærslur. Uppl. 565 2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Tilboð á Nýjum Jeep Grand Cherokee í
júlí. Pantaðu í dag og þú færð Kr.
300.000 í afslátt. Verð frá aðeins kr.
3.390.000 á splúnkunýjum bíl frá verksmiðju. Allt að 5 ára ábyrgð. Afgreiðslutími um 6 vikur. www.islandus.com
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Hyundai Sonata 2000gsi. ‘94 Til sölu.
Sjálfskiptur, ekinn 160 þ. Mikið endurnýjaður vél, bremsur og flr. Álfelgur,
geislaspilari, rafm. í rúðum og þh. Verðhugmynd 230.000. Uppl. í síma 848
2330.
Til sölu Toyota Corolla ‘92. ek. 150 þ.
km. Verð 25.000. Ógangfær bíll. S. 867
2221.
Toyota Carina E 2,0 ‘93 Sk. ‘06. ek. 240
þús. Rafmagn í öllu, góður bíll. Uppl. í s.
699 7709.

Hyundai Accent CLSi árg. ‘97 ekinn 92
þús. rafmagn í rúðum, sumar- og vetrardekk, beinskiptur. Verð 400 þús.
Uppl. í s. 896 4432.

500-999 þús.
Reuno Master ‘02 ek. 79 þ. 6 dyra, gott
útlit. V. 1200 þ. +vsk. Uppl. í s. 893
2550.

Ótrúlegur rúntari eyðir sáralitlu. Benz
200 dísel til sölu sk. til des ‘06. Sæmilegur bíll. Verð 120 þús. Uppl. í s. 897
4882.
VW Golf árg. ‘91 fæst gefins gegn því að
verða sóttur. Þarfnast töluverðra viðgerða fyrir skoðun. Er með grænan
miða. Uppl. í s. 587 6401 & 891 6401.
Opel Astra árg. ‘95, ek. 130 þ. Ssk., sk.
‘06 í góðu standi. Verð aðeins 150 þ. S.
896 8831.

Til sölu Subaru Impreza 2.0L ek. 103 þ.
‘00 ný tímareim, sjálfskiptur, 4x4
áhvílandi 630 þ. ca 16 þ. á mán, álfelgur og spoiler tilboð 890 þ. stgr. Upplýsingar í síma 660 0270.

Tilboð á Nýjum Jeep Grand Cherokee í
júlí. Pantaðu í dag og þú færð Kr.
300.000 í afslátt. Verð frá aðeins kr.
3.390.000 á splúnkunýjum bíl frá verksmiðju. Allt að 5 ára ábyrgð. Afgreiðslutími um 6 vikur. www.islandus.com.

Til sölu VW Caravella Sincrone árg. ‘96,
dísel, húsbíll með lyftitopp, engin skipti,
gott eintak. Verð 1.700 þús. Uppl. í s.
893 5210.
MMC Galant 2000 GLSi 4ra d., ssk., árg.
5/’98, ek. 150 þ. Álf., CD-spilari. Gullfallegur bíll. Nýskoðaður, sumar og vetrardekk. Áhv. 670 þ. til 38 mán. 25 þ. á
mán. Verð 850 þús. Uppl. í síma 487
5838 & 892 5837.
Toyota Corolla vagon(station) 4x4
07/’99 sk. ‘06 ekin 99 þús. Góður bíll.
Áhv. 390 þ. Verð 840 þ. ath. skipti. Sími
691 1001.

Volvo 440, árg. ‘96, 1,8, ssk., sk. ‘06,
134 þ. km, vetr.-og sum. dekk,
drátt.krók. V. 270 þ. lán 200 þ. afb.
9.500 á mán. Sími 695 0974.

Transam ‘94, leður og t-toppur. Áhv.
260 þús. Verð 1.290 þús. Ath. öll skipti.
Sími 693 5053.
MMC Lancer 96 1300, ekinn 100 þús, 5
gíra, ný tímareim, verð 400 þús. eða tilboð. Uppl. í s. 693 4885.

Range Rover ‘85, 35” dekk, auka felgur
og fl. Vél og kassi endurnýjað, pústflækjur. Verðhugmynd 150 þús. Uppl.
825 5735.

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

Nissan Patrol SE+ árg 1999 ekinn 160
þús km Leður Toppluga 5 Gíra 38” Ný
Dekk . Útsala. 2.200.000. Góður bíll S.
898 2811.

Dogde Stratus ‘96 ek. ca. 150 þ. km.
sjálfsk., 2.5 vél, vel með farinn frúarbíll.
Listav. 550 þús. Ásett v. 450 þús. eða
verð tilboð. Hanna S. 869 5499 eftir kl.
18.

Peugeot 406 stw ‘98, 7 m. V. 395 þ. VW
Golf Grand 1,8. V. 250 þ. S. 860 3820.

Sérlega glæsilegur Volvo S-60 árg.
2004. Bíllinn er með 2,4 lítra vél og yfirhlaðinn af aukabúnaði. Ekinn aðeins
10 þús. Tilboð 3.150 þús. stgr. Uppl. í s.
896 4002.

1-2 milljónir

2 Suzuki 4x4 Sidekick ‘87 og Vitara ‘88.
Uppl. í s. 862 8551.

Útsala!

Til uppgjörs eða niðurrifs. Árg. ‘83 Chevrolet Suburban 6,2 dísel 700 skipting
keyrð 16.000 + fortjald, skráður húsbíll.
Verð 150.000 stgr. Uppl. í síma 895
4431.

2 milljónir +

Til sölu Ford Ka árg. ‘98. Ek. 102 þ.
Beinsk. rauður. 3ja d. Stgr. 220 þ. Uppl.
í s. 694 9511.

9 manna!

Subaru Legacy 2,5 GT árg. ‘97, ekinn 98
þús. mílur. Lítils háttar tjónaður. Tilboð
óskast. S. 869 5053.

Golf joker 1400 ‘98 ek. 117 þ. filmur,
kastarar, sílsakit. Verð 520 þ. Himmi s.
868 1074.

Volvo Station árg. 1995. Ekinn 151.000.
Verð 650.000. Glæsilegt mótorhjól
Honda Sabre árg. 2002 ekið 11.000
míl. Verðhugmynd 1.150.000. Upplýsingar í síma 894 2044 & 587 8164.

Til sölu er þessi glæsilegi Ford Explorer
Limited árgerð 2004. Bifreiðin er hlaðin
aukabúnaði leðursæti, m/fjórum stólum og bekk aftast. Látið ekki happ úr
hendi sleppa að eignast þennan glæsilega forstjórajeppa. Bílalán kr.
3.000.000 getur fylgt. Hef einnig til sölu
Ford 350 árg. 2004. Upplýsingar gefur
Sigurjón í s. 698 3489.

Ódýrir, góðir!! Sunny ‘92, ssk., 3 d. ek.
136 þ. V. 95 þ. VW Jetta 5 g. V. 70 þ.
Báðir nýsk. S. 844 6609.

250-499 þús.

Hyundai H-1 árg. ‘01. Ný skoðaður.
Turbó diesel intercooler, ný tímareim.
Góður bíll. V. 890 þ. S 822 4167.

Subaru Inmpreza GX Sedan 4WD.

2/2002. Ekinn aðeins 28,000 km.
Bensín knúinn, 2000cc slagrými, 4ra
dyra, sjálfskiptur. Verð 1.450.000. Upplýsingar í síma 699 3444.

Til sölu Nissan Sunny ‘93 ekinn 203
þús. Skoðaður til sept. ‘06. Verð 100
þús. Uppl. í síma 865 2806.

Galant ‘92 með bilaðan gírkassa. Fæst
ódýrt gegn því að vera sóttur. Sími 868
5331.

Til sölu Cherokee Overland árg. ‘04,
innfluttur nýr, einn eigandi, hlaðinn
aukabúnaði. Vél 4,7L H.O. Ekinn 40 þ.
km. S. 840 8051 & 840 8057.

Húsbílar

Hyundai Accent ‘95. Verð 95 þús. Með
geislaspilara, rafm.í rúðum, aukadekk á
felgum. S. 695 0335.

VW Golf ‘95, ekinn 170 þús. Þarfnast
smávægilegra lagfæringa, verðhugmynd 150 þús. Uppl. í síma 895 8057.

Vörubílar

Til sölu Daihatsu Terios árg. ‘98, ekinn
145 þús. Verð aðeins 350 þús. stgr.
Uppl. í s. 565 8170 & 893 5517.

Volvo S80 T6 árg. 2000 272 hö. Einn
með öllu. Ásett verð 2.400 þús. Tilboð
1.990 þús. S. 692 1065.

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

Land Rover Freelander árg. 3/07/00, ek.
90 þ. km. Gullfallegur bíll með öllu.
Bílalán 1 milljón. Uppl. í síma 487 5838
& 892 5837.

Einn sérstakur. Blaiser ‘83 8 cyl, ssk., sk.
‘06, 4x4, 33”, mjög vandaður, innréttingar, skápar, vaskur, eldavél, snúningsstólar, borð. Gott svefnpláss, stórir
gluggar, mjög bjartur, fallegur og góður
bíll. V. 750 þús. Uppl. e. kl. 18 í s. 892
4305.

0-250 þús.
Bílar óskast

Ford Fiesta árg. ‘99, ekinn 66 þús.,
skoðaður ‘06. Verð 390 þús. stgr. S. 690
7437.

Ford Mondeo 1,8 Trend árg. 2001, ekinn 75 þús., lúga, kastarar, r/ö, loftkæling, ABS, litað gler, ásett verð 1.190
þús., ath. öll skipti. S. 661 6000.

Jeppar

Daihatzu Feroza ‘91 2 eig. mikið endurnýjaður, smurbók frá upphafi. Þarfnast
lagfæringar. Ódýrt. Uppl. s. 866 0691.

MMC Cult ‘92 ekinn 220 þús. Skoðaður
‘06, dráttarkrókur. Reyklaus. Verðhugmynd 120 þús. Uppl. í síma 822 8920.

Til sölu Honda Accord ‘92, sjálfsk., ek.
187 þús. Einn með öllu. Gullfallegur
dekurbíll í toppstandi. Ásett verð 390
þús. Fæst á 250 þús. stgr. Uppl. í s. 694
3991.

Óska eftir bíl á verðbilinu 50-80 þús.
helst sjálfsk. og skoðaðan ‘06. S. 692
5596.

100% bílalán Dodge árg. 2001 ekinn
78 þ. km. Sjálfsk., rafd. rúður ofl. Rúmgóður og sportlegur. Bílalán ca. 1.750 þ.
í 72 mán. Sími 898 3738.

M Bens ML 430 árg. 2000, ek. 96 þ. km,
með öllu. Mjög öflugur bíll. Ný dekk.
Nýskoðaður án athugasemda og tekinn
í gegn af Ræsi. Mjög gott verð
2.800.000. S. 840 9105 (2 eig. frá upphafi). Skipti athugandi.

Til sölu Chevrolet S10 húsbíll árg. ‘84,
55 cm. hækkanlegur toppur. Upplýsingar í síma 462 1825 & 616 7675.
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.

Tilboð óskast í Nissan Terrano II dísel
árg. ‘96. Uppl. í síma 863 3079.
Terrano II diesel 1999 170 þ. km 33”
breyttur, tölvukubbur, ný vetrardekk á
felgum fylgja, þakbox, krókur. S. 899
2790.
Nissan Terano ‘91. Ekinn 210 þús., vetrar og sumardekk, góður í veiðina. Verð
180 þús. Uppl. í s. 840 5983 eftir kl. 16.

MMC L200 4 wheel til sölu ‘91. Bíll í
ágætis lagi, gangfær enn með hitavandamál. V. 100 þ. S. 824 9093 & 897
1998.

Til sölu GMC Safari árgerð 1994. Verð
300.000 kr. eða tilboð. Þægilegur
ferðabíll. Upplýsingar í síma 699 8611.

Isuzu Trooper ‘99, 3.5L, sjálfsk. 100 þ.
mílur. Hæfilega aldraður til að verðið sé
viðráðanlegt, en nánast eins og nýr.
Upplagður dekurbíll. Verð 1.750 þ. S.
893 3791.

Konubíll / Stelpubíll

Til sölu Isuzu Trooper árg. ‘89, ekinn
217 þús. Útlit og ástand gott. Uppl. í s.
694 3991.

VW Polo 1997, ekinn aðeins 80 þús.,
3ja dyra, sjálfsk., ný dekk. Bílalán 265
þ., afb. 22 þ. á mán. Verð 390 þús.
Uppl. í síma 487 5838 & 892 5837.

BMW 523i árg. 2000, sjálfskiptur, dökkblár, ekinn 66 þús. km. Einn eigandi,
mjög vel með farinn og fallegur bíll.
Verð 1.990 þús. Uppl. í síma 896 8900.

Toyota LC GX 90 ‘03 ek. 68 þ. “38
breyttur. Uppl. í s. 663 0680 & egillsig@bifrost.is.

Vörubíll. Nissan Trade 100 nýskr.
10/1998. VSK bíll. Ek aðeins 45 þ.KM !
5 g, öflug díselvél, góður pallur! lengd
3.30 + 65 cm, geymsluhólf og 1.90 á
breidd. V. 990 þús. Góð vinnubílakaup,
nýskoðaður og lítur vel út. S. 663 2430.

Hópferðabílar

Benz Vario 21 sæta árg. ‘98. Góður bíll.
Tilboð. 3.800.000. Uppl. í s. 840 1540.

Óska eftir húsbíl með svefnplássi fyrir
4-5, Benz eða sambærilegt í eldri kantinum. Uppl. í síma 869 5869.
Óska eftir 4x4 húsbíl, þarf að vera í
ágætu ástandi. Upplýsingar í síma 820
6452
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Mótorhjól

Vinnuvélar

Lyftarar

Bílaþjónusta

Viðgerðir
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Hjólbarðar

Til sölu

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

30% ÓDÝRARA Í LJÓS!

Fellihýsi

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

Bátar

Coleman Bayside ‘99 lítið notað
m/nýrri loftpúðafjöðrun og stórum
dekkjum á álfelgum ásamt öllum
helstu aukahlutum, sólarsella, glæsilegt
vel umgengið hús Verð 1190 þ. Uppl. í
s. 894 4800.

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

Fellihýsaleiga.

Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Seglaþjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.

Polaris Sportsman 500 4x4 árg ,04.
.Polaris Sportsman 400 4x4 árg 2001.
.Polaris Sportsman 700 4x4 árg 02.
.Polaris ATP 500 4x4 árg 04. .Yamaha
Grizzly 660 4x4 árg Nýtt. .Yamaha Bruin 350 4x4 árg Nýtt. .Yamaha Kodiak
400 4x4 árg 04. Góð Hjól á góðu verði
með VSK. Plus Gallery ehf, s. 898 2811

Honda CRF 450 árg. 2005. Nýtt og
Yamaha YZ 250 árg. 2005. Nýtt Yamaha
WR 450F árg. 2005 Nýtt Yamaha WR
450F árg. 2004. Yamaha YZ 85 árg
2004.Yamaha TTR 125 árg. 2004 og
TTR 90 árg. 2004 Hjól á góðu verði Plus
Gallery ehf 898 2811 & 894 4005.

Til sölu mjög gott Coleman Laredo fellihýsi ‘96. Uppl. í s. 892 2221.
Til sölu Coleman Cheyenne 10 fet með
öllu, árgerð 2001. Uppl. í síma 893
7518.
Fellhýsi Colman Taos ‘98 til sölu. Verð
420.000. Sími 893 1183 & 866 4504.

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

Til Sölu! Palamino Filly fellihýsi 2001
árg. með fortjaldi, sólarorkusp. ofl. Lítið
notað og mjög vel með farið. Uppl. í s.
860 3510 og 860 3520.

Handfærasökkur til sölu, mjög gott
verð. Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999.
Akureyri.

Coleman/Fleetwood fellihýsi Alveg
ónotað. 2004. skyggni og ísskapur.
Uppl. í s. 822 9924.

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

Til sölu Coleman Freetwood - Sedona
fellihýsi árg. 2004 Upphækkað á loftpúðum, Trumatic 4000 miðstöð, Sólarsella, ál-vatnstanskur, 220 W rafmagn,
Geymslukassi að framan. Upplýsingar í
síma 861 8100.
Palom. Yearling 12 fet nýskr. júní 2005
m/ísskáp, skyggni, 2 geymum og
gaskútum, upphækkaður ofl. S. 660
5382.
Coleman Taos árg.’96. Vel með farið ný
dekk og legur. V. 350 þús. S. 891 9388
/ 566 6584.

BMW 980 árg. ‘95 fjallahjól með ferðatöskum. Verð 600 þús. Fortjald á MMC
L300 og fleiri bíla. Verð 40 þús. S. 567
9642 & 868 7177.

Til sölu 4 notuð 31” dekk á álfelgum,
passa undir t.d. Toyota Hilux x-cap. S.
894 1040.

Til sölu Palomino Yearling ‘99 220W
rafmagn, geislaspilari, sólskyggni, vatnsdæla, tveir gaskútar. Vel með farinn
vagn. Verð 720 þús. Uppl. í síma 821
2929.
Til sölu Víking fellihýsi árg. ‘99, lítið notað, aðeins tveir eigendur frá upphafi.
Upphækkað. Verð 470 þús. Uppl. í s.
891 8970.

Tjaldvagnar
Til sölu lítið notaður Camplet Concorde
‘98 með reiðhjólagr. fyrir 4 hjól og
geymslukassa. Verð 350 þús. Uppl. í s.
861 7757.

Gúmmíbátar og Gallar

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

Varahlutir
Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.
Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.
Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.
Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Peugeot-Citroen.

Jet ski Yamaha Gp 1200 ‘98 með kerru
og göllum, nýupp. Gott verð. S. 895
8898.
Nýlegur Quicksilver 3ja manna slöngubátur með 2,5 hp Mercury utanborðsmótor til sölu. Sími 861 1238.

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

Bílapartasalan Ás

Flug

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Camplet Apollo Lux tjaldvagn ‘98, kassi,
grjótgrind og nefhjól. Uppl. í s. 860
4309.

Til sölu er Suzuki 1100 F árg. ‘88. Topp
hjól í góðu lagi. Sími 896 2314.

Til sölu vel með farinn Comanche Petit
árg. ‘01. Verð 170 þús. Uppl. í s. 898
8525.

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

Enn er hægt að fá

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

Reiðhjól

Tjaldvagna, fellihýsi og hjólhýsi til
leigu.
Tjaldvagnaleigan Dalvík. S. 892
1418, Sigurður.

3 reiðhjól til sölu, 2 ný. Sími 862 2035.

Hjólhýsi
TIL SÖLU

NÝ Hjólhýsi Caravelair 6 manna, hjónarúm, kojur, WC, heitt vatn ofl. ofl. ATH
hægt að fá Lán 100% til 10 ára. ATH tek
uppí fellihýsi eða tjaldvagn. S. 899
2177.

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

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

Suzuki Intruder 1400 árg. ‘05 Glæsilegur gripur. Verð 1.380 þús. ákv. bílalán
730 þús. afb. 14 þ. á mán. Gott staðgr.
verð. Uppl. í síma 692 3099.

Til sölu Honda CRF 450 árg. ‘03, hlaðið
aukahlutum, lítið notað, vel með farið.
Verð 550 þús. S. 695 7757.

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.

Hedd 557 7551

Til sölu TF-REX 95 hp. 2ja sæta, 500
klst. á hreyfli. Skipti möguleg. Mjög
skemmtil. og hagkv. Nú er tíminn. S.
898 6033 & 567 6022.

S. 555 3560

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

Nýtt 6x12m Samkomutjald með gluggum, mjög sterkur dúkur. Verð 300 þ. +
vsk. MÓT ehf. S. 544 4490.

Útihurð, sturtuklefi
Baðinnrétt., ofn, vaskar, m. bl. t. Skrifb.
stóll, bókahilla, Hókus P. stóll, faxtæki,
bastv. ofl. S. 694 6767.
85 cm ísskápur með frysti til sölu á
5.000 kr. Einnig fást 2 nýborin lömb
gefins, peli fylgir. Áhugasamir hringi í
Hugrúnu sími 820 1476.
Yfir 100 bækur skálds. ævis. barna og
ungl. ofl. seljast allar saman á 5000. 2
hvít náttb. á 3.500. S. 860 3820.
Til sölu nýr heitur pottur. Smávegis útlitsgallaður. Verð aðeins 80 þús. Uppl. í
síma 869 6696.
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Garðyrkja

Meindýraeyðing

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

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.
Ótrúlegt verð t.d. stakir jakkar kr. 2.000.
Buxur 1.000. Lagersala, Auðbrekku 1.
Opið 12-18. S. 564 3477, Jóna.

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi
Jónsson

Vinnuskúr 16 fm til sölu, með rafmagnstöflu. Tilboð óskast. S. 893 2900.
Til sölu vegna flutnings: ísskápur, hillusamstæða, sófasett með sófaborði,
borðstofuborð + 4 stólar. S. 661 9481.

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

Búslóðaflutningar

Tekk borðstofuborð með 8 stólum
ásamt borðstofuskáp. Uppl. í síma 895
0530.

Kjötfars/fiskfarsvél Krag til sölu. Verð kr.
50 þús. Uppl. í síma 895 0530.

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

Aukin Kynorka!!

Vigor-25 er 100 náttúrulegt fæðubótarefni sem eykur ris og kynorku. Eitt hylki
í pakka 790 kr, upplýsingar og pantanir
Venus Freyjugötu 1 sími 552 2525
www.venus6.is. sendum í póstkröfur
um land allt.

Óskast keypt
Óska eftir notuðum sláttutraktor. Uppl. í
s. 892 6496.

Ýmislegt

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

Garðsláttur, klippingar og önnur garðvinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

Húsaviðhald

Nýji Arsenal búningurinn
kominn,
jói útherji, ármúla.

Loksins, loksins, vestfirskar hellur.
Gerum alsherjar tilboð í
garðinn þinn, sláttur, eitrun, snyrting og margt,
margt fleira.
Ásel ehf, sími 456-4200.

Gönguparadís,
www.borgarfjordureystri.is

Jeppakerrur,
Víkurvagnar

Nýtt kortatímabil.
IKEA

Matur og menning á
Blönduósi um helgina,
hljómsveitin í Svörtum
fötum spilar á dansleik
í félagsheimilinu laugardagskvöld,
sjá nánar dagskrá hátíðarinnar á huni.is.

Reiðskólinn að fyllast
Komdu með.
Íshestar.is sími 555-7000
Tölvur, tölvuviðgerðir.
Tölvukaup
hamraborgkopavogi.is

Útsala,
Skóbúðin Mjódd

575-3000
flutningur.is

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Tónlistin fæst í Expert,
opið allar helgar.

Veislan er að hefjast,
Félag hrefnuveiðimanna.

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

Nú færðu glænýtt Hrefnukjöt í Nóatúni.
Nóatún.

Rýmum fyrir nýjum vörum.
IKEA

Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Vorum að opna glænýjar
stúdíóíbúðir á besta stað í
bænum.
Hótel Ólafsvík 436-1650.

Ný Diesel sólgleraugu.
Linsan Aðalstræti.
Kíktu á svartskinna.is

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

www.sjostong.is skemmtiferðir. Sími
898 3300.

Sláum gras, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla, þökuleggjum, og margt margt
fleira. Gerum góð tilboð. Síminn
alltaf opin.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667

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

Vorfáni - Hellulagnir

Til sölu 1 GHz PC tölva með 17” skjá og
350 MHz PC með 15” skjá. Sími 690
6996.

Hreingerningar

Varmalagnir og drenlagnir ásamt
tengingum. Tiltekt í görðum og
önnur verk.
S. 892 9141 eða 861 9142.

80% afslátttur.
Sjónarhóll.

Skoðaðu
www.bestalambid.is

Létt og laggott á brauðið.
Osta og smjörsalan

Diesel, diesel.
Notaðir dieselbílar frá Evrópu.
www.diesel.is

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Tölvur

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Útsalan er hafin.
Eyfeld Laugavegi 65

Tökum garðinn í gegn!

Hljóðfæri

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

Læknum með höndunum,
salkaforlag.is

Skelfiskveisla,
Salthúsið Grindavík.

Vantar ísskáp með frysti, má ekki vera
hærri en 1,40. Uppl. í síma 869 3184.

Sjónvarp

Bættu bílinn hjá okkur
Bílamálunin Örninn ehf
Sími 566 7778

Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn

Nýtt tramoilín 360 cm + öryggisnet til
sölu á kr. 20 þús. Uppl. í síma 696
3500.

Fjórir leðurstólar og kringlótt glersófaborð úr dökkum við til sölu. Ódýrt.
Uppl. í síma 895 0530.
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Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím. Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum efnin eftir óskum viðskiptavina. Flytjum efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari
Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnarfirði sími: 553 2500 - 898 3995.

Fáðu þér eitthvað gott á
brauðið.
Fáðu þér Létt og Laggott.
Osta og smjörsalan

www.hofdahollin.is
Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Verslunarmannahelgin
framundan, hafðu tímann
fyrir þér og komdu í
Ámuna núna.

Hörpuskel og humar í
sumar,
Narfeyrarstofa
Stykkishólmi.

Glænýr Ölfusárlax í verslunum Nóatúns.
Nóatún.

Útsalan er í gangi.
IKEA

Vélar og verkfæri
www.asel.is

Til sölu Tip Top umfelgunarvél verðhugmynd 120.000. Uppl. í s. 848 2330.

Til bygginga
Steinull

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.
Límtré. Gott úrval af gæðalímtré: Eik,
Beyki, Mahony, Hnota, Hlynur, Birki,
Kirsuber, Askur, Tekk. Þykktir 19-42mm.
Efnissalan. S. 554 5400.

Gluggatjaldahreinsun og
tækniþrif.
Hreinsum flestar gerðir gluggatjalda
t.d rimla, strimla og plíserðuð.
Einnig sjónvörp, tölvur, lyklaborð
o.fl. sót af brunamunum.
Bónbræður ehf, Hjallahrauni 8,
s. 699 8403 & 896 5066
www.bonbraedur.is.

Túnþökusala

Heimasíða: vidur.is

Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, vatnsklæðning, panill og
gluggaefni.Verð frá 270.-kr lengdarmetir. Sími 561 1122 / 660 0230

Verslun

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hreingerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

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

Margt forvitnilegt að sjá.
Iðnaðarsafnið Akureyri.

Hólavatn, veiðistaður fjölskyldunnar.
Eyjafjarðarsveit

Trjáplöntur

Bókhald

Þelamörk
heit sundlaug.

Gott á alltwww.bestalambid.is

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

Brúðkaupsveislur,
Salthúsið Grindavík.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

Til sölu 2ja og 3ja ára birkiplöntur að
Hrafntóftum, 851 Hella, s. 487 5454 og
861 4452. Visa/Euro.

Hafðu það gott.
Hafðu það Létt og laggott.
Osta og smjörsalan

Móðuhreinsun glerja & háþrýstiþvottur!

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

2 húsasmiðir geta bætt við
sig verkefnum

Uppl. gefur Guðni í s. 864 2609 eða
Gunnar í s. 846 3296.
Óska eftir vönum manni í húsaviðgerðir. Uppl. í s. 869 1578, Þórður.

TIL SÖLU

Humarsúpa á heimsmælikvarða
Sægreifinn

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Fjörið er hjá okkur.
Kaffi Akureyri.

80% afsláttur.
Gleraugnaverslunin
Sjónarhóll.

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.
18-34 ára konur allt landið

25

BLT

20

15

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.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.
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Stífluþjónusta

Viðgerðir

Heimilistæki

Fyrir veiðimenn

Vel með farin eldhúsinnrétting til sölu
ódýrt. Upplýsingar í s. 553 5100.

Fatnaður
Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.
Dýrahald
Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, Gokart
þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is
Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Innanhúsviðgerðir og nýlagnir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709. Lítil bið.

Útileiktæki, rólur,rennibrautir.

Kettler vönduð þýsk gæðavara, margar
gerðir. 25% sumarafsláttur. Versl. Markið,
Ármúla 40, s. 553 5320 markid.is.

Hundabúr-Hvolpagrindur

Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laugard.
10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Til sölu nokkrar góðar sumarbústaðalóðir á góðum stað í Grímsnesi. S. 661 1121

Lítinn fress og 2ja ára læðu vantar heimili. Eru gul, rosa góð og algjör krútt. S.
820 8464.
4 kassavanir kettlingar fást gefins á gott
heimili. Uppl. í s. 864 4418.

Atvinnuhúsnæði
Vantar þig skrifstofuherbergi í Kaupmannahöfn. Þrjú skrifstofuherbergi til
leigu á besta stað við Strikið (leigjast
saman eða hvert fyrir sig). Aðgangur að
þráðlausu neti, litaprentara/ljósritunarvél, fundarherbergi, eldhúsi o.fl. Áhugasamir hafi samband í s. +45 6021 2000.

www.sportvorugerdin.is

Fiskabúr.is

Skrautfiskaverslun Trönuhrauni 10 Hafnarfirði. Opið mán-lau, 14-19. S. 698 8361
www.fiskabur.is. 20% afsláttur af Malawi
fiskum þessa viku.
Hvít mjög falleg 6 mánaða Chihuahua tík
til sölu með ættbók. Uppl. í s. 847 0216.

Húsnæði í boði
4ra herb. íbúð í Kópavogi til langtímaleigu, laus samkvæmt samkomulagi,
með eða án húsgagna, algjör reglusemi
og skilvísar greiðslur skilyrði. Sími 699
0496.

Tvær þrílitar læður, 8 vikna, kassavanar,
óska eftir góðu heimili. Sími 898 6302.

Tölvur
Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn
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.

Heilsuvörur
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.
Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is
og
herbalife@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Óska eftir að fá gefins eða kaupa ungan
Boxer hund, helst hreinræktaðan.
tori@internet.is s. 868 0852.

Skammtímaleiga - 101

Á besta stað í Þingholtunum er laus 110
fm 4ra herb. íbúð með öllum húsbúnaði.
Leigutími er 15. júlí - 5. ágúst. Nánari
uppl. í 861 6129.

Ýmislegt
www.sportvorugerdin.is

Herbalife. Vara sem virkar! Elín S. 847
9178 www.heilsufrettir.is/elinbjork.

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

Húsnæði óskast
Halló Halló, Ég heiti Moli, ég og eigandi
minn, sem er kona á miðjum aldri, óskum eftir að taka íbúð í Reykjavík á leigu,
erum reglusöm og göngum vel um. Nánari upplýsingar í síma 897 1810.

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

Snyrting
Alspá 908-6440

Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn
týnda muni. 10-22. Y.Carlsson.
Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

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 nánari uppl. í 897
2902 mvehf@hive.is

Móðir með 2 börn óskar eftir 3ja-4ra
herbergja íbúð á leigu. Skilvísum greiðslum heitið. Sími 897 7260, Áslaug.
27 ára kvk. reglusöm og í góðu starfi
(skilvísar greiðslur) óskar eftir einstaklings/stúdíó íbúð til leigu á svæði
101,104,105 eða 108. s. 669 9215.

SOS

Ungt par óskar efitir íbúð sem allra fyrst.
Er með tvo ketti svo kjallari eða jarðhæð
kæmi sér vel. Greiðslugeta 60-70þús á
mán. Uppl. í síma 891 8979.

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

Örlagalínan 908 1800 & 595
2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Hanna 908-6040

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá,
draumar, og huglækningar. Frá kl. 13 til
01.

Til leigu ný 2ja herb. rúmgóð íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Reglusemi og snyrtimennska skilyrði. Fyrirframgreiðsla. Uppl.
í s. 896 1306 & 897 9390.
2. herb. íbúð 63 fm til leigu í Krummah.
Kr. 70 þ. á mán, allt innif. S. 822 8216.

Fæðubótarefni
Spádómar

Geymsluhúsnæði

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

Thalasso therapy.

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

Ferðaþjónusta

Rafvirkjun

SILUNGANET Til sölu felld silunganet 2
1/2” - 3” - 3 1/4” - 3 1/2” - 4” - 4 1/2” .
Lengd 25 Mtr. og dýpt 25 möskvar, netin
eru felld á flot og blýteina. Verð m.vsk
3.114.- Tben ehf S. 544 2245.
Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið auglýsinguna. S. 692 5133.

Fjölskylduparadís

Námskeið
www.tarot.is

Stór og góð aðstaða fyrir tjöld, fellihýsi,
húsbíla og hjólhýsi. Sundlaug, veiði,
strandblak og fótbolti. Gisting og veitingar. FRÍTT í sund fyrir dvalargesti. Hótel
Eldborg, Snæfellsnesi www.hoteleldborg.is & s. 435 6602.

Laxa- og silungamaðkar til sölu. Laxamaðkur 25 kr. Silungamaðkar 20 kr.
Uppl. í síma 557 4559, 555 0933 & 893
4659.
Nýtíndir, stórir og sprækir laxa-og silungamaðkar. Sendi út á land ef keyptir
eru 150+. S. 864 5290.

SOS! Ungt par með barn óskar eftir 2ja3ja herb. íbúð. Reyklaus og skilvísar
greiðslur. S. 869 8895 eftir kl. 18.
Vantar 4ra herbergja íbúð til leigu fyrir 1.
sept. Reglusöm og reyklaus. Skilvísar
greiðslur. Uppl. í síma 820 3430.

Atvinna í boði

Reglusamur, reyklaus 44 ára kk. sem
vinnur við ritstörf vill leigja gott herbergi.
(Meðleigjandi!) Uppl. í s. 567 2746
Óska eftir 3ja herb. íbúð í vesturbænum
til langtímaleigu. Sími 820 4279.
2ja barna föður bráðvantar 2ja-3ja herb.
íbúð. Reglusemi, reyklaus, meðmæli og
skilvísar greiðslur. Vinsamlegast hafið
samband í síma 661 7085

Sumarbústaðir

Óskum eftir starfsfólki á
kvöldvaktir !!
Við hjá Skúlason leitum að fólki 18
ára og eldri við úthringingar, fjölbreytt 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

Ýmislegt

Tarotnámskeið-Talnaspekinámskeið.
Uppl. og skrán., á vef og s. 553 5381.
Heimanám. www.heimanam.is Tölvufræðslan sími 562 6212. Við kennum allt
árið.

Hellulagnir og verkamenn
Vantar vana aðila í hellulagnir og
verkamenn í jarðvinnu. Góð laun í
boði fyrir vana menn
Upplýsingar í síma 822 2661

Sumarfrí við Eyjafjörð. Allt sem til þarf í
gott sumarfrí: Gisting - grill - hestar - reiðhjól - kanó - golf - sund - hvalaskoðun veiði - gönguferðir - nálægð við vinsæla
ferðamannastaði. Gistiheimilið Árgerði
við Dalvík. Sími 555 4212 og 862 2109
www.argerdi.com

Besta varðveitta leyndarmálið.

Verið velkomin að Reykhólum. Jónsbúð,
sími 434 7890.

Húsgögn

Trésmíði
Getum bætt við okkur sólpöllum, skjólveggjum og allri almennri gipsvinnu.
Uppl. í s. 867 0791 & 865 1863.

Til sölu glerskápur og skenkur úr kirsuberjavið keypt í GP húsgögnum. Verð
saman 30 þús. S. 695 7989.
Fataskápur úr kirsuberjavið 240x60 á
dýpt, stækkanlegt eldhúsborð + 6 stólar,
og 6 stál eldhússtólar. Uppl. í s. 899
7473.

Útilegubúnaður
4-5 manna hústjald

Vel með farið hústjald, 2000 árgerð.
Hægt er að setja upp 1 eða 2 svefnpláss
eftir hentugleika. Upplýsingar í síma 659
5516.

Bjálkahús 23 og 37 m2 + 15m2 svefnloft. Ódýr, einföld og fljótleg í uppsetningu. Uppl. Altækni s/f 869-9007 Heimasíða www.bjalkahus.com

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Smiðir óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðarstörf hjá Handlaginn. Mikil vinna og
góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða sendið
umsóknir á handlaginn@handlaginn.is.
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Veitingahúsið Nings

Píparar óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðarstörf hjá Handlaginn. Mikil vinna og
góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða sendið
umsóknir á handlaginn@handlaginn.is.

Múrarar óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðarstörf hjá Handlaginn. Mikil vinna og
góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða sendið
umsóknir á handlaginn@handlaginn.is.

Veitingahúsið Nings óskar eftir vaktstjórum í fullt starf á veitingar staði okkar. Leitum einnig af fólki í afgreiðslustörf um kvöld og helgar. Við leitum af
þjónustuliprum, duglegum og áræðanlegum starfsmönnum. Aldurstakmark
19 ára. Þarf að geta hafið störf strax!
Góður starfsandi. s. 822 8840 eða 822
8867
Óskum eftir starfskrafti nú þegar, til að
sjá um matseld og daglega ræstingu, á
heimili fyrir langveik börn í Kópavogi.
60% starf, unnið aðra hverja viku. Uppl.
í síma 699 8403 Ómar. Bónbræður ehf.
Vantar liðtækan strafskraft karla/konur
sem geta unnið við smíðar, hellulagnir
ofl. Uppl. í s. 895 8763.
Bakaríið Kornið óskar eftir starfsfólki í
afgreiðslu í Kópavogi og Reykjavík tvískiptar vaktir. A.T.H ekki sumarvinna.
Umsóknir á kornid.is einnig í Borgartúni
29 og í Hjallabrekku 2 Kópavogi.
Óskum eftir fólki í kvöld- og helgarvinnu. Söluturn í Grafarholti. 18 ára og
eldri. Upplýsingar í síma 892 6217.

Verkamenn óskast !
Duglegir menn óskast í framtíðarstörf hjá Handlaginn. Mikil vinna og
góð laun fyrir rétta fólkið.
Uppl. í síma 511 1707 eða sendið
umsóknir á handlaginn@handlaginn.is.

Ice in a bucket

Starfsfólk óskast í Ice in a bucket í
Kringlunni og Smáralind um helgar og
einhverja virka daga. Umsóknir á staðnum.

NASA - NASA

Okkur vantar barþjóna, skemmtilegur
vinnustaður. Mikil vinna framundan.
Uppl. á Nasa við Austurvöll frá kl. 13-17.
Vantar menn í járnabindingar. Næg
vinna framundan. Uppl. í s. 698 9202.

Verkamenn
Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu,
með innflutning á byggingavörum,
óskar eftir að ráða ábyrga og þjónustulundaða starfsmenn með lyftararéttindi til lager- og viðhaldsstarfa. Störfin fela í sér móttöku /
afgreiðslu á pöntunum, viðhaldi á
áhöldum og öðru tilfallandi. Vinnutími er frá kl. 8:00-17:00 alla virka
daga. Um framtíðarstörf er að
ræða.
Nánari upplýsingar fást hjá
Ragnari eða Skúla í síma 577
2050 eða á skrifstofu Formaco
ehf. að Fossaleyni 8, Reykjavík.

Vélsmiðja
Vélsmiðja í Reykjavík óskar eftir
starfsmönnum. Vélvirkjar, járnsmiðir
og fleiri.
Upplýsingar í síma 896 2336 &
896 2335.

Starfsmaður/ kona óskast Zinkstöðin í
Hafnarfirði óskar eftir starfsmanni í
húðunardeild fyrirtækisins framtíðarstarf í boði fyrir réttan aðila nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 896 5759, á
skrifstofutíma.
Réttindabílstjórar óskast til að leysa af á
leigubílum. Bifreiðastjórafélagið Átak.
Sími 551 4400. mánud., þriðjd.
fimmtud. og föstud. milli 16 og 18.

Fullt starf og hlutastarf
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu. Um almenn verslunarstörf er
að ræða. Umsækjendur verða að
vera fæddir ‘87 eða fyrr. Umsækjendur verða að vera þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.
Bæði er leitast eftir starfsfólki í fullt
starf en einnig hlutastarf. Nú er rétti
tíminn að tryggja sér vinnu með
skóla í vetur.
Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is.

Papinos Pizza.

Hafnarfirði. Óskum eftir hressu og duglegu starfsfólki. Umsóknareyðublöð á
staðnum Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfirði.
Smiður og vanur byggingaverkamaður
óskast á Akureyri. Mikil vinna. Góð laun
fyrir duglega menn. Upplýsingar í síma
862 0893, Ottó.

Vatnsendi. Þing (Suðursvæði). Deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 24. maí 2005 tillögu deiliskipulagi Þinga (Suðursvæði) í Vatnsenda. Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Vatnsendavegi og byggð við Fagrahvarf til norðurs, Elliðahvammsvegi til austurs, vatnsverndarmörkum í Vatnsendahlíð til
suðurs og hesthúsahverfinu í Heimsenda, fyrirhugaðri íbúðarbyggð og miðhverfi við
Vinda- og Vallakór til vesturs. Á deiliskipulagssvæðinu sem er 32.5 ha að flatarmáli mun
rísa 1-2 hæða blönduð íbúðarbyggð fyrir 268 íbúðir. Í greinargerð er m.a. gerð grein fyrir
forsendum og markmiðum skipulagsins, lýsing á landi og áhrifum byggðar á umhverfið.
Þá er m.a. fyrirhugaðri byggð lýst ásamt aðkomu að svæðinu, umferð, gönguleiðum, reiðleiðum og opnum svæðum. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt greinargerð og skilmálum dags. 13. desember 2004, breytt 13. janúar, 19. apríl og 8. júlí 2005.
Tillagan var auglýst frá 28. janúar til 28. febrúar 2005 með athugasemdafresti til 15. mars
2005. Athugasemdir og ábendingar bárust. Tillagan var lögð fram að nýju í skipulagsnefnd 19. apríl 2005 ásamt framkomnum athugasemdum og ábendingum og umsögn
bæjarskipulags: „Vatnsendi – suðursvæði. Þing og Byggð Hrafnistu og Húsvirkis ehf. í
Þingum. Aðalskipulag. Deiliskipulag. Athugasemdir – ábendingar. Umsagnir. Fylgiskjöl.“.
Er umsögnin dags. 19. apríl 2005. Skipulagsnefnd samþykkti eftirfarandi með tilvísan í
framkomnar athugasemdir og ábendingar:
A. Í greinargerð verði eftirfarandi setningum bætt við samanber ábendingar heilbrigðiseftirlits:
•

,,Við hönnun á fráveitukerfi verður sérstaklega hugað að gerð og frágangi með tilliti til
jarðsprungna“.

•

,,Við hreinsun hesthúsa og gerða skal hrossataði annað hvort mokað beint í flutnings
gám eða í yfirbyggða og lekahelda taðgeymslu sem sé án niðurfalla. Frá hesthúsum skal þannig
gengið að hægt sé að vélhreinsa úr stíum beint á bíl eða í flutningsgám. Frá rennsli úr niðurföllum í
gólfum og stíum hesthúsa skal fyrst leitt í taðfelliþró og þaðan í holræsakerfi bæjarins. Heimilt er að
tengja niðurföll í gangstéttum við hesthús á sama hátt. Þróin skal vera aðgengileg til tæminga og
koma fram á byggingarnefndarteikningum og vera úttektaskyld. Eigendum húsa er skylt að sjá um að
þróin sé tæmd reglulega. Girðingar í kringum gerði skulu vera traustar og í samræmi við samþykktar
teikningar. Endurnýja skal reglulega grús í gerði. Taðmengaðri grús skal komið í viðurkennda förgun.
Óheimilt er að taka hesthús í notkun fyrr en að lokinni fullnaðarúttekt byggingarfulltrúa.“

Pítan Skipholti 50c.

Óskar eftir starfsfólki í kvöld og helgarvinnu. Bæði í eldhús og sal. Einnig fullt
starf í eldhúsi. Góð laun í boði. Framtíðarstarf. Umsóknareyðublöð á staðnum
eða á pitan.is.

B. Í skipulagsskilmála verði eftirfarandi setningum bætt við samanber ábendingar heilbrigðiseftirlits:
•

Lagnir í bílskúrum og niðurföll fyrir framan bílskúra skal tengja inná holræsakerfið en
ekki regnvatnskerfi svæðisins.

•

Lagnir í bílakjöllurum skal tengja inná holræsakerfið en ekki regnvatnskerfi.

•

Sérstaklega skal hugað að mengunar- og slysavörnum við hesthús og gerði. Gera skal
ráð fyrir að hrossatað verði annað hvort mokað beint í flutningsgám eða yfir í yfirbyggða lekahelda
taðgeymslu sem verði án niðurfalla. Frárennsli frá hesthúsum skal leitt í felligildru og þaðan í hol
ræsakerfi en taðgeymslur sem eru lekaheldar verði án niðurfalla.

•

Ekki er mælt með því að taðgeymslur séu hafðar undir hesthúsum. Óásættanlegt er ef þrif hesthúsa
verði til þess að vatn verði leitt í taðgeymsluna (haughús). Mun meiri slysahætta, óþrif, lyktarvanda
mál og mengunarhætta stafar frá taðgeymslum með fljótandi búfjáráburði en þurrum.

Vantar plastara í bátasmiðju. Uppl. í
síma 551 2809.
Starfskraft vantar í bókhald 2-3 tíma á
dag eða eftir hentugleikum. Þarf að
hafa mjög góða þekkingu á TOK. Einungis vön manneskja kemur til greina.
Uppl. í síma 897 6350.

Pizza Höllin Mjódd

Óskar eftir starfsfólki í kvöld og helgarvinnu. Ekki yngri en 17 ára. Uppl. veitir
verslunarstjóri á staðnum.

C. Breytingar á deiliskipulagsuppdrætti í mkv. 1:2000 dags. 13. desember 2004, og breytt 13.
janúar 2005.

Hress unglingur 12-13 ára óskast í sveit
á suðurl. fram að skóla. Uppl. í s. 847
3176.

•

Á vesturhluta lóðar Vatnsendabletts 14 (Dalaþings 18) er ráðgert tveggja hæða parhús í stað einbýlis
svo og stakstæðum bílskúr á suðurhluta lóðarinnar.

Space - Cut

•

Á leigulandi Vatnsendabletts 40 (Fróðaþings 19) hefur nýrri einbýlishúsalóð verðið bætt við norðan
við núverandi hús; byggingarreitur fyrir núverandi hús stækkaður; gert er ráð fyrir gróðurskála á suð
urhluta lóðarinnar að Vbl. 40; fyrirhugaður reiðstígur vestan við núverandi íbúðarhús færður ofar í
opna svæðið þ.e. vestan við húsið og vestur lóðarmörk Vbl. 40 hafa verið færð vestar sem nemur
færslu á reiðstíg.

•

Gert er ráð fyrir akfærum stíg af Fróðaþingi, Dalaþingi og Gulaþingi inn á Elliðahvammsveg.

•

Með tilvísan í ábendingu Fornleifaverndar ríkisins og í 13. gr. þjóðminjalaga hefur eftirfarandi verið
fært inn á deiliskipulagsuppdrátt: „Nú finnast fornleifar sem áður voru ókunnar og skal finnandi
skýra Fornleifavernd ríkisins frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeigenda
og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn. Ef fornleifar finnast við framkvæmd verks skal sá sem
fyrir því stendur stöðva framkvæmd uns fengin er ákvörðun Fornleifaverndar ríkisins um hvort verki
megi fram halda og með hvaða skilmálum.“

Smáralind auglýsir. Vantar klippara,
fimmtudaga, föstudaga og laugardag.
Upplýsingar í síma 895 7676.

Rafvirkjar

Óska eftir að ráða rafvirkja sem fyrst.
Uppl. í síma 898 5808.
Óska eftir starfskröftum, vönum gluggaviðgerðum. Góð laun í boði. Uppl. í
síma 894 0492.

Atvinna óskast

Select og Shell

Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is

Í samræmi við 1. mgr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með auglýst afgreiðsla bæjarstjórnar Kópavogs á eftirfarandi deiliskipulagstillögu:

Veitingarhúsið Nings

Atvinnumiðlun býður upp á hæft starfsfólk frá Lettlandi: byggingarmenn, aupair o.fl. S. 845 7158.

Starfsfólk óskast á stöðvarnar okkar
á höfuðborgarsvæðinu. Um fullt
starf er að ræða sem og hlutastörf.
Umsækjendur verða að vera fæddir
‘87 eða fyrr og vera þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.
Unnið er á vöktum. Nú er rétti tíminn til að tryggja sér vinnu með
skóla eða aðra aukavinnu fyrir veturinn.
Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is.

Auglýsing um afgreiðslu bæjarstjórnar Kópavogs á
auglýstri tillögu að deiliskipulagi.

Óskum eftir bílstjóra í kvöld og helgarvinnu. Helst á eigin bíl. Upplýsingar í
síma 822 8840 & 822 8867.

Sölumenn óskast til starfa til að selja
Gymform tæki/Stradatæki. Góð laun
fyrir réttan aðila. Uppl. gefur Sólveig í s.
659 3674.
Óskum eftir vönum barþjónum,
(keyrslu), þjónum í sal og glasatínum.
Einnig vantar vana dyraverði. Einungis
reglusamt og snyrtilegt fólk kemur til
greina, eldri en 18 ára. Umsóknir sendist á rex@rex.is. með öllum helstu upplýsingum.

Kópavogsbær.

Eins og að ofan greinir og með tilvísan í afgreiðslu skipulagsnefndar frá 19. apríl 2005
samþykkti bæjarstjórn framlagða tillögu að deiliskipulagi Þinga (Suðursvæði) í Vatnsenda þann 24. maí 2005; uppdrætti, greinargerð og skilmála ásamt ofangreindri um
sögn bæjarskipulags um framkomnar athugasemdir og ábendingar. Með tilvísan til
ábendinga Skipulagsstofnunar hafa eftirfarandi breytingar verið gerðar á framlögðum
gögnum:
•
•
•

Tapað - Fundið
Stafræn myndavél tapaðist líklegast á
leiðinni niður af Esjunni um síðustu
mánaðarmót. Finnandi vinsamlegast
hringið í s. 820 3024.

Ýmislegt
Viltu fá frítt á Bindindismótið í Galtalækjarskógi.
Sjálfboðaliða vantar um verslunarmannahelgina.
Uppl. í s. 864 5415 & 487 6605.

•
•
•
•

Á skipulagsuppdrátt hefur verið bætt við texta um staðsetningu og hæð hjóðmana og hljóðveggja.
Lýsing á afmörkun deiliskipulagssvæðisins í texta og á uppdrætti samræmd.
Texti um taðþrær/taðgeymslur og bílastæði í almennum ákvæðum og sérákvæðum í
skipulagsskilmálum samræmdur.
Í greinargerð: „almenn ákvæði fyrir fjöleignahús“ er breytt í „almenn ákvæði fyrir fjölbýlishús“.
Í skilmálum hefur götuheiti fyrir svæði 17 verið lagfært: Dalaþing 62-68 skal vera Gulaþing 62-68.
Hús til niðurrifs utan deiliskipulagssvæðisins tekin út af deiliskipulagsuppdrætti.
Samræmi gætt á nafngift deiliskipulags Vatnsendi – Þing – Harfnista.

Skipulagsstofnun hefur yfirfarið málsgögnin og gerði ekki athugasemd við að birt yrði
auglýsing um samþykkt deiliskipulagsins sbr. ofangreind lög. Auglýsing um gildistöku
deiliskipulagsins birtist í B-deild Stjórnartíðinda 14. júlí 2005. Nánari upplýsingar eða
gögn um ofangreinda deiliskipulagsáætlun og afgreiðslu hennar er hægt að nálgast á
Bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 200 Kópavogi, milli kl. 8:00 og 16:00 mánudaga
til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:00 til 14:00.
Skipulagsstjóri Kópavogs.
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FASTEIGNIR

Hvassaleiti - 103 - Reykjavík
Björt og falleg 87,6 fm., 3ja herbergja íbúð í tvíbýlishúsi með sérinngangi á jarðhæð við Hvassaleiti. Stofa er með stórum gluggum.
Tvö svefnherbergi. Eldhús með nýlegri innréttingu. Baðherbergi
með baðkari. Geymsla og sér þvottahús. Stór garður. Íbúðin
losnar fljótlega VERÐ : 18,6 millj.

NAUST fasteignasala, Borgartúni 29, 105 Reykjavík Sími: 530 7200

Holtsgata 101 - Reykjavík
Mjög falleg 6 herbergja íbúð í Vesturbænum í tvíbýlishúsi. Íbúðin er á tveimur
hæðum. Á neðri hæð er hátt til lofts (2,70) gipslistar í loftum og skrautgerekt kringum
hurðir.,Tvær stórar stofur, parket á gólfum, rennihurðir á milli stofanna. Eldhús með
mjög fallegri, nýlegri, sérsmíðarðri eikarinnréttingu, öll tæki nýleg, stór borðkrókur.
Á hæðinni er auk þess herbergi og baðherbergi með sturtuklefa. Efrihæð: Tvö stór
svefnherb. Opið rými sem auðvelt er að breyta í herbergi. Baðherbergi með baðkari.
Geymsla. Þaki var lyft og það endurnýjað fyrir um 9 árum, nýlega málað.
Möguleiki er á að byggja aðra hæð ofan á húsið . Sér bílastæði, möguleiki
á að byggja bílskúr. Góður garður mót suðri.
VERÐ : 32,0 millj.

NAUST fasteignasala, Borgartúni 29, 105 Reykjavík Sími: 530 7200

Ásgeir Erling Gunnarsson Lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS – Flúðasel 63, Reykjavík

Heimilisfang: Flúðasel 63 Reykjavík
Stærð eignar: 96.3 fm
Staðsetning í húsi: 01
Bílskúr: 32,8 fm
Byggingarár: 1976
Brunab.mat: 13.586.000
Lóðamat: 1.581.000.
Afhending eignar : Strax
Verð: 17,5 milj.

Sölufulltrúi :
Páll Höskuldsson gsm
864 0500,
e-mail :
pall@fasteignakaup.is

4ja herbergja íbúð við Flúðasel. Rúmgott hol eru með flísum á gólfi, eldhús
er með góðum borðkrók, á gólfi eru
flísar. Stofa er með parketi á gólfi.
3 herbergi eru með dúk á gólfi. Baðherbergi er með flísum í hólf og gólf .
Með íbúðinni fylgir stæði í sameiginlegu bílskýli . Fjölbýlið er allt hið
snyrtilegasta og er í góðu viðhaldi.

Erna Valsdóttir Löggiltur fasteigna-.skipa- og fyrirtækjasali.

Ármúla 15 • sími 515 0500 • fax 515 0509 • www.fasteignakaup.is
fasteignakaup@fasteignakaup.ist

VERÐ : 17,2 millj.
NAUST fasteignasala, Borgartúni 29, 105 Reykjavík Sími: 530 7200
Ásgeir Erling Gunnarsson Lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS – Laufengi 56, Reykjavík

Heimilisfang: Laufengi 56 Reykjavík
Staðsetning í húsi: 02
Byggingarár: 1992
Brunab.mat: 12.964.000

Páll Höskuldsson sölufulltrúi Fasteignakaupa tekur á móti gestum milli
kl. 20
– 21gestum
í dag. milli kl. 16-17 í dag.
kaupa tekur
á móti

Falleg , rúmgóð 80 fm. tveggja herb. enda-íbúð á þriðju hæð
í ves turbænum. Parketlögð stofa, stórt flísalagt svefnherbergi.
Baðher bergi með baðkari og tengi fyrir þvottavél. Suðursvalir
með fallegu útsýni. Húsið nýlega endurnýjað og málað að utan

Ásgeir Erling Gunnarsson Lögg. fasteignasali

Stærð eignar: 107,3 fm

Nánari upplýsingar
www.fasteignakaup.is

Álagrandi - 107-Reykjavík

Afhending eignar : 1. sept 2005
Verð: 19,5 milj.

Sölufulltrúi :
Páll Höskuldsson gsm
864 0500,
e-mail :
pall@fasteignakaup.is

Fasteignakaup kynnir 4ra herbergja
107,3 fm endáíbúð á 2. hæð með sér
inngang í Grafarvogi. Andyri með flísum á
gólfi og fataskáp, stofa með útgengi út á
flísalagðar suðursvalir. Hjónaherbergi er
með fataskáp og dúk á gólfi, bæði barnahergin eru með dúk á gólfi og
fataskápum. Baðherbergi er með sturtuklefa, flísum á gólfi. Eldhús er með
borðkrók, ljósri innréttingu og flísum á
gólfi. Þvottaherbergi er á hæðinni og
flísalagt. Nánari upplýsingar
www.fasteignakaup.is
Páll Höskuldsson sölufulltrúi
Fasteignakaupa tekur á móti gestum milli
kl.19
– 20
í dag.
kaupa
tekur
á móti
gestum milli kl. 16-17 í dag.

Nýkomin í einkas. glæsileg og rúmgóð 113 fm.
íbúð á 7. hæð í þessu vinsæla lyftuhúsi, ásamt
stæði í upphitaðri bílgeymslu.
Glæsilegt útsýni. Góð gólfefni og innréttingar, suður
svalir. Fjölbýlið er klætt að utan. Glæsileg eign sem
vert er að skoða. Allar upplýsingar gefnar á skrifstofu Fasteignastofunnar.

Erna Valsdóttir Löggiltur fasteigna-.skipa- og fyrirtækjasali.

Ármúla 15 • sími 515 0500 • fax 515 0509 • www.fasteignakaup.is
fasteignakaup@fasteignakaup.ist

Verð kr. 27 mill.

ATVINNA

Skólastjóri og kennari óskast
Drangsnesskóli óskar að ráða skólastjóra
og kennara til skólans.

VIÐSKIPTATÆKIFÆRI!

Upplýsingar gefur formaður skólanefndar Óskar
Torfason í síma 4513239 og netfang
drangur@snerpa.is og oddviti Kaldrananeshrepps
Jenný Jensdóttir í síma 4513277 netfang
drangsnes@snerpa.is
Umsóknarfrestur er til 31. júlí.
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Vilt þú búa frítt í húsinu þínu?
Til sölu er eignin Þóristún 1 á Selfossi. Glæsileg eign rétt við ána.
Um er að ræða tvær eignir á sitt hvoru eignanúmerinu 440 m2.
Mjög auðvelt er að leigja út frá sér og búa sjálfur í 160 m2.
Áhugasamir hafi samband við Einar í Síma: 862-1865

FI M MTU DAGU R 14. júlí 2005

ANDLÁT
Sigríður Benedikta Jónsdóttir, Byggðavegi 86, Akureyri, lést á Kristnesspítala
föstudaginn 1. júlí. Jarðarförin hefur farið fram.
Ágústa Steinunn Ágústsdóttir Ward,
Stóragerði 20, Reykjavík, lést á Landspítala, Fossvogi, föstudaginn 8. júlí.
Guðrún H. Kristjánsdóttir, Stigahlíð 16,
Reykjavík, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja föstudaginn 8. júlí.
Sigríður Antonsdóttir, Sogavegi 20,
Reykjavík, andaðist mánudaginn 11. júlí.
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13.00 Hildur Björnsdóttir, Tjarnarbóli 2,
Seltjarnarnesi, verður jarðsungin
frá Seltjarnarneskirkju.

13.00 Jóhanna Geirsdóttir, Skálatúni,
Mosfellsbæ, verður jarðsungin frá
Lágafellskirkju.

Pétur Hafliði Marteinsson, knattspyrnumaður, er 32 ára.
Andri Snær Magnason,
rithöfundur, er 32 ára.

15.00 Laufey Andrésdóttir verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju.

AFMÆLI
13.00 Þorsteinn Víðir Valgarðsson,
Hringbraut 114, Reykjavík, verður
jarðsunginn frá Dómkirkjunni.
13.30 Hjörtur Jónsson, Brjánsstöðum,
Grímsnesi, verður jarðsunginn frá
Selfosskirkju en jarðsettur í StóruBorgarkirkjugarði.

JAR‹ARFARIR
11.00 Róbert Cassis verður jarðsunginn
frá Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu,
Hátúni 2.

14.00 Páll Kristinn Kristófersson, Fríholti 8, Garði, verður jarðsunginn
frá Útskálakirkju.

14.00 Einar Magnús Matthíasson frá
Hólmavík, Hrauntúni 12, Breiðdalsvík, verður jarðsunginn frá
Heydalakirkju.

Ómar Stefánsson,
bæjarfulltrúi í Kópavogi,
er 39 ára.

Edda Björg Eyjólfsdóttir,
leikkona, er 33 ára.

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir
í smáletursdálkinn hér á sí›unni
má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.
Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.is e›a
hringja í síma
550 5000.

14. júlí 2005 FI M MTU DAGU R
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STUÐNINGSMENN ÞRÓTTARA: EINSTAKLEGA ÁNÆGÐIR MEÐ KLÆÐNAÐ ATLA EÐVALDSSONAR

> Við biðlum til ...

ﬁa› er mikill klassi yfir Atla sem ﬂjálfara

... systur þeirra Ásthildar og Þóru B.
Helgadætra um að fresta brúðkaupi sínu
sem fyrirhugað er sama dag og íslenska
kvennalandsliðið í knattspyrnu mætir því
Bandaríska hinn 24. júlí nk.
Hvorugar gefa kost á sér
vegna brúðkaupsins og
þarf ekki að fjölyrða um
hversu slæmt er fyrir lið
Íslands að vera án þeirra
systra gegn einu sterkasta
landsliði heims.

Klæðnaður Atla Eðvaldssonar, nýráðins
þjálfara Þróttar í Landsbankadeild karla,
vakti mikla kátínu á meðal Köttaranna,
stuðningsmannahóps Þróttar, í leiknum gegn ÍA í fyrradag. Minnti Atli
um margt á Jose Mourinho hjá
Chelsea, klæddur í dökkan og síðan
frakka yfir jakkafötin og er ekki
hægt að segja annað en að það
hafi verið eilítið meiri klassi yfir Atla
en hjá kollega hans hjá ÍA,
Ólafi Þórðarsyni, sem var
eins og venjulega klæddur í æfingagalla Skagaliðsins.

Heyrst hefur ...
... að handknattleiksmaðurinn Ólafur
Stefánsson hafi á sinn einstaka hátt náð
að týna lyklinum að fataskáp sínum í
búningsklefa Lauga þar sem hann
stundar nú æfingar af kappi yfir
sumartímann. Ólafur sást nýlega stumra
um gólf Lauga með stærðarinnar
járnklippur sem síðan voru notaðar til að
opna hengilásinn.

„Við erum gríðarlega
ánægðir með Atla.
Hann er einstaklega
flottur,“ segir Halldór
Gylfason, leikari og

sport@frettabladid.is

ein helsta driffjöður þeirra Köttara uppi í
stúku. Undir dyggri stjórn Halldórs
stærstan hluta leiksins sungu Köttararnir
í kór: „Óli í jakkafötin, Óli í jakkafötin“ en áttu þeir ekki eftir að
eiga erindi sem erfiði. „Við
vonuðumst eftir að sjá útlitsbreytingu á Óla í hálfleik en
hann fór ekki í jakkafötin eins
og við báðum hann um. En
það er mikill klassi yfir
Atla,“ segir Halldór
og bætir við að það
sé mun meiri stíll
yfir honum heldur
en Ásgeiri Elíassyni,
fyrrverandi þjálfara
liðsins.
Halldór segir ýmislegt til í samanburð-

inum við Mourinho en að Atli minni sig
þó frekar á annan frægan kappa. „Mér
finnst eins og við séum komnir með
Klaus Augenthaler Íslands. Atli er fágaður og yfirvegaður á hliðarlínunni.“ Persónulega segir Halldór að
hvorki jakkafötin né
æfingagallinn eigi við
sig. „Ef ég væri þjálfari
væri ég inni á vellinum. Spilandi þjálfari,“
segir Halldór, sem óttast ekki örlög Þróttara í ár. „Ég er
alveg sannfærður um
að Atli nái
að halda
okkur
uppi.“

> Við hrósum ...
.... Atla Eðvaldssyni, þjálfara Þróttar, fyrir að
mæta á leiki klæddur stílhreinum jakkafötum. Atli ber af öðrum þjálfurum
deildarinnar, en allir hafa þeir
gert að vana sínum að mæta á
völlinn í æfingagallanum eða í
þykkum úlpum merktum sínu
félögum.

Gerrard betri en enginn
Fyrirli›i Liverpool, Steven Gerrard skora›i öll mörk Liverpool í 3-0 sigri gegn
velska li›inu Total Network Solutions í 1. umfer› Meistaradeildarinnar í gær.
Margir höfðu á orði í síðustu viku að enginn gæti leyst
Steven Gerrard af hjá Liverpool.
Þá var hann á barmi þess að fara
frá félaginu en á síðustu stundu
ákvað hann að vera áfram og
skrifaði undir nýjan samning. Í
gær sýndi Gerrard og sannaði að
þeir sömu höfðu líklega rétt fyrir
sér.
Hefði ekki verið fyrir hinn
magnaða Gerrard er alls ekki víst
að Liverpool hefði unnið leikinn
gegn TNS í gær. Gerrard, sem að
sjálfsögu bar fyrirliðabandið,
sannaði heldur betur mikilvægi
sitt hjá liðinu með því að skora öll
þrjú mörk liðsins í leiknum –
hvert öðru glæsilegra.
Leikmenn TNS sýndu aðdáunarverða baráttu í 90 mínútur á
Anfield og gáfust aldrei upp þrátt
fyrir mikla yfirburði heimamanna. Allir leikmenn Liverpool,
að Gerrard undanskildum, voru
gjörsamlega mislagðir fætur upp
við mark TNS og var greinilegt að
leikmenn eru langt frá því að vera
komnir í almennilegt leikform.
Flestir leikmanna Liverpool byrj-

FÓTBOLTI
UPPGJÖR EYJANNA Eyjamenn taka á móti

færeyska liðinu B36 í Evrópukeppninni á
Hásteinsvellinum í Eyjum í kvöld.

Evrópuleikir ÍBV og Keflavík:

Sögulegur leikur í Eyjum
FÓTBOLTI Eyjamenn og Keflvíkingar spila í dag fyrri leik sinn í 1.
umferð undankeppni Evrópukeppni félagsliða. ÍBV tekur á
móti færeyska liðinu B36 á Hásteinsvellinum í Vestmannaeyjum
en Keflvíkingar leika á útivelli
gegn FC Etzella í Lúxemborg.
Það verður söguleg stund í
Vestmannaeyjum því þetta er í
fyrsta sinn sem íslensk og færeysk
félagslið mætast í Evrópukeppni
en leikur liðanna hefst klukkan
18:00. B36 er nú í þriðja sæti færeysku deildarinnar en liðið endaði í
öðru sæti á síðasta tímabili sjö
stigum á eftir meisturum HB.
Markahæsti leikmaður liðsins á
þessu tímabili var einmitt Alan
Mörköre en lék hann með ÍBV frá
1999 til 2000. Auk þessa leika meðal annars með liðinu Fróði Benjaminsen sem lék með Fram í fyrra
og Pól Thorsteinsson sem lék í
Valsvörninni í 1. deildinni 2000.
Leikur
VISA-bikarmeistara
Keflavíkur fer fram á Stade du
Deich leikvanginum í Ettelbrück
og hefst klukkan 16:30 að íslenskum tíma. Þetta er í þriðja sinn sem
íslenskt lið mætir liði frá Lúxemburg og í bæði skiptin höfðu íslensku liðin betur. Valur sló út Jeunesse d’Esch út úr Evrópukeppni
meistaraliða 1967 og á fleiri mörkum skoruðum á útivelli og fyrir tíu
árum sló síðan KR lið Grevenmacher út úr Evrópukeppni bik-óój
arhafa.

frábærlega í gær og var algjör
yfirburðamaður á vellinum,
þrátt fyrir að hafa að undanförnu gengið í gegnum
erfiðasta tíma ævi sinnar, að
eigin sögn.

uðu að æfa í síðustu viku og því
kannski ekki hægt að fara fram á
stærri sigur. Þriggja marka forskot fyrir síðari leik liðanna ætti
að vera feykinóg fyrir Evrópumeistarana í næstu viku.
Rafael Benitez, knattspyrnu-

Hör› keppni
framundan

stjóri Liverpool, stillti upp
blönduðum hópi af lykilmönnum
og nokkrum yngri og óreyndari
leikmönnum og er líklegt að hann
tefli fram enn meira varaliði í
-vig
síðari leiknum.

HESTAR Íslandsmótið í hestaíþróttum hefst í dag á Kjóavöllum, reiðvelli hestamannafélagsins Andvara í Garðabæ.
Sigurður Sæmundsson landsliðsþjálfari í hestaíþróttum er
viss um að keppni verð hörð.
„Heimsmeistaramót
íslenska
hestsins fer fram í Svíþjóð í næsta
mánuði og enn eru laus sæti í
landsliðinu. Ég ætla mér að velja
hópinn eftir þetta mót og á von á
því að margir keppendur berjist
um landsliðssætin.“
Hundrað tuttugu og níu knapar
eru skráðir á mótið, en keppni
hefst í dag klukkan átta að
morgni, og er stíf dagskrá alveg
-mh
fram á laugardagskvöld.

Robert Pires hjá Arsenal vill fá langtímasamning hjá félaginu:

Opna breska golfmótið:

Galatasary fylgist vel me› gangi mála

Nicholas kve›ur
á St. Andrews

Forráðamenn tyrkneska
stórliðsins Galatasary segjast
vera mjög nálægt því að ná samningi við Robert Pires, franska
miðjumanninn hjá Arsenal.
Staðfest hefur verið að Pires
neitaði nýlega árs framlengingu á
samningi sínum við Arsenal sem
rennur út, að öllu óbreyttu, eftir
næstu leiktíð. Pires er í leit að
langtíma samningi sem forráðamenn Arsenal eru tregir til að
veita honum, en Galatasary er

R

Íslandsmótið í hestaíþróttum:

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

FÓTBOLTI

NÝ

SIGURÐUR SÆMUNDSSON Það eru enn þá
laus sæti í íslenska landsliðinu í hestaíþróttum, sem keppir á heimsmeistarmóti
íslenska hestsins í Svíþjóð í næsta mánuði.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGURÐUR
.

STEVEN GERRARD Spilaði
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reiðubúið að semja við Pires til
fjögurra ára. Galatasary er ekki
eina liðið sem hefur áhuga á
Pires, en Valencia og önnur lið á
Spáni vilja ólm fá Pires í sínar
raðir.
Forráðamenn Arsenal eru
sagðir líklegir til að taka góðu tilboði í Pires berist það nú, í stað
þess að eiga á hættu að missa
hann frítt frá sér næsta sumar.
Pires er sagður vilja bíða með að
taka ákvörðun um framtíð sína

Laugardaginn 16. júlí

Opna
BYKO mótið 2005

Mótið er opið öllum kylfingum.
Punktakeppni + besta skor
Hæsta forgjöf er 24 fyrir karla
og 28 fyrir konur.

Opna BYKO
mótið verður
haldið í Golfklúbbi
Kiðjabergs

Glæsileg verðlaun:

Keppnisgjald er 3.000 kr.

Án forgjafar:

Skráning á www.golf.is
og í skála í s: 486 4495

3 fyrstu sætin fá verðlaun

Punktakeppni:
5 fyrstu sætin fá verðlaun

Önnur verðlaun:

Sami aðili getur ekki fengið verðlaun
bæði í punktakeppni og án forgjafar

Nándarverðlaun,
allar fjórar par 3 brautirnar
Allir fá glaðning á fyrsta teig
Dregið úr skorkortum

BYGGIR MEÐ ÞÉR

þar til að komið er í ljós hvað
verður um Patrick Vieira, fyrirliða Arsenal, en sögusagnir um að
hann sé á leið til Juventus verða
sífellt sterkari. Að sögn ýmissa
fjölmiðla í Bretlandi er Pires ekki
mjög spenntur fyrir því að vera
áfram hjá Arsenal fari svo að
Vieira hverfi á brott, en allt veltur þetta á því hvort forráðamenn
Arsenal sjá sér fært að bjóða
Pires langtímasamninginn sem
-vig
hann vill.

Einn frægasti og sigursælasti golfari allra tíma, Jack Nicklaus, kveður á 134. opna breska
meistaramótinu sem hefst á St.
Andrews -golfvellinum í dag.
Þetta verður 164. og síðasta
stórmótið sem kappinn tekur þátt
í en fyrsta var fyrir 46 árum
síðan. Nicholas hefur unnið 18
stórmót á ferlinum og endaði 19
sinnum í öðru sæti eitthvað sem
engum öðrum hefur tekist.
-óój

GOLF

A-landslið kvenna valið fyrir leik gegn Bandaríkjunum:

Ásthildur og ﬁóra ekki me›
FÓTBOLTI Jörundur Áki Sveinsson,
þjálfari A-landsliðs kvenna í
knattspyrnu, hefur valið landsliðshópinn fyrir vináttulandsleik
gegn Bandaríkjunum, en leikurinn fer fram hinn 24. júlí í Los
Angeles.
Athygli vekur að systurnar
Ásthildur og Þóra Helgadætur
eru ekki í hópnum. „Systir þeirra
giftir sig þessa helgi og þær verða
viðstaddar athöfnina og komast
því ekki með. Þeirra er að sjálfsögðu sárt saknað.“
Margar ungar stelpur, sem eru
lykilmenn í A-landsliðinu, verða
ekki með í þessari ferð þar sem
þær verða með U-21 landsliðinu í
Svíþjóð á sama tíma. „Það eru
margar stelpur sem hefði verið
gott að nota í A-landsleikinn, en
leikir U-21 landsliðsins skipta
miklu máli og þess vegna ákváðum við að nota flestar stelpurnar
sem gjaldgengar voru í yngra

ÁSTHILDUR HELGADÓTTIR Fyrirliðans í ís-

lenska landsliðinu verður sárt saknað í
leiknum gegn Bandaríkjunum, sem eiga
eitt besta lið í heiminum.

liðið þar.“
Með yngra liðinu verða meðal
annarra Greta Mjöll Samúelsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir, en þær hafa verið með
bestu leikmönnum Landsbankadeildar kvenna í sumar.
Tveir nýliðar eru í A-landsliðinu, þær Björk Gunnarsdóttir og
-mh
Sandra Sigurðardóttir.

rigtigt billigt í Nettó
allt að verða vitlaust

40%
afsláttur

sjáið
verðið...

1.139
399

kr.kg.

Gourmet lamba bláberjasteik
Verð áður 1.899 kr.kg.

verðið er
ekkert grín

927kr.

afsláttur á kg.

199

198

30%

30%

1.971

kr.kg.

kr.stk.

kr.kg.

KEA pipar - og hvítlaukssósa

SS Grand Orange lambaﬁle
Verð áður 2898 kr.kg

Ísfugls Buﬀalóvængir

veldu þér helgarsteik

30%

afsláttur við kassa

SS kampavíns helgarsteik

afsláttur við kassa

Auglýsingastofa Víkurfrétta • www.vf.is

melónudagar í Nettó!

99

kr.kg.

Vatnsmelónur

allt í matinn á einum stað
www.netto.is • Verð birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 14.-17. júlí (nema annað sé tekið fram) eða meðan birgðir endast

Akranes • Akureyri • Grindavík • Mjódd Reykjavík • Salahverﬁ Kópavogi

afsláttur við kassa

Borgarnes helgarlamb m/sólþurrkuðum tómötum

99

kr.kg.
kr.kg.

Gular melónur

SS grand Orange lambalæri

hollt
og gott
alltaf!

159

kr.kg.
kr.kg.

Cantaloupe melónur

immi ananas
biður að
heilsa!

99

kr.stk.
Ananas
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Rafael Benitez slakar hvergi á í leikmannaleitinni:

ÚR SPORTINU

Liverpool á höttunum
á eftir Gabriel Milito
FÓTBOLTI Liverpool bauð Real Zara-

goza í gær 7,5 milljónir punda í
argentínska miðvörðinn Gabriel
Milito en fékk þau svör að leikmaðurinn væri ekki til sölu. Rafael Benitez hefur ekki gefið upp
alla von um að klófesta hinn 24
ára gamla landsliðsmann, sem átti
frábært tímabil með Zaragoza í
fyrra. Yfirmaður íþróttamála hjá
Zaragoza, Miguel Pardeza, segir
að Milito sé mikilvægur hlekkur í
liðinu og þungamiðjan í framtíðaráætlunum félagsins.
„Hann er okkur gríðarlega
mikilvægur og við viljum halda

honum,“ segir Pardeza, en Milito
er með klásúlu í samningi sínum
þess efnis að hann geti farið ef tilboð upp á 20 milljónir punda berist í hann. Fyrir tveimur árum
munaði litlu að hann gengi til liðs
við Real Madrid, en hann féll á
læknisskoðun á síðustu stundu
vegna gamalla meiðsla í hné.
Milito er þessa stundina í fríi í
heimalandi sínu en meðferðis
hefur hann nýjan samning sem
Pardeza bauð honum að loknu síðasta tímabili. „Við höfum boðið
honum þriggja ára framlengingu
á núverandi samning sínum og ef

pánverjinn Guti, sem leikur með
Real Madrid á Spáni, er sagður á
S
leið frá félaginu. Ensku úrvalsdeild-

GABRIEL MILITO Er lykilmaður í argentínska landsliðinu og stóð sig mjög vel á nýafstað-

inni Álfukeppni.

hann samþykkir hann verður
hann launahæsti leikmaður félagsins. Það sýnir í hversu

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

miklum metum hann er hjá okkur,“ segir Perdoza, en Milito á enn
-vig
eftir að skrifa undir.

arfélögin Tottenham Hotspurs og
Everton hafa bæði verið í viðræðum
við umboðsmann
Guti, en hann hefur
mikinn áhuga á því
að breyta til og
leika á Englandi í
stað Spánar. Zoran
Vekic, umboðsmaður Guti, segir
stöðuna erfiða eins
og er. „Það er erfitt fyrir Guti að
taka ákvörðun um hvar hann á að
leika á næstu leiktíð, þar sem hann
er í æfingabúðum í Asíu núna. Að
auki er þetta mikilvæg ákvörðun,
þar sem hann þyrfti að flytja frá
borginni þar sem hann er alinn upp,
en Guti er þó alveg tilbúinn til
þess,“ segir Vekic, en skjólstæðingur
hans hefur verið varaskeifa hjá Real
í mörg ár og iðulega verið sá sem
blætt hefur mest með tilkomu alla
þeirra stórstjarna sem gengið hafa
til liðs við félagið á síðustu árum.
tuart Pearce, knattspyrnustjóri
Manchester City, er orðinn leiður
S
á sögusögnum um að enski landsliðsmaðurinn Shaun WrightPhillips sé á förum frá félaginu.
„Allar þessar vangaveltur í fjölmiðlum hafa farið í taugarnar á mér, en
Wright-Phillips er jafn einbeittur á
æfingum og hann er í leikjum.
Hann er einfaldlega
frábær persónuleiki
og þess vegna er
hann að ná svona
langt. Hann er jarðbundinn og lætur
ekkert trufla sig
þegar hann spilar
fótbolta. Vonandi
verður hann hjá félaginu á næstu
leiktíð. Ef það væru margir ungir
leikmenn með sama hugarfar og
Shaun Wright-Phillips þá væri ég
ánægðari knattspyrnustjóri,“ segir
Pearce, sem virðist þannig ekki vera
sjá Pálma Rafn Pálmason sem
hentugan arftaka Wright-Phillips.
eter Kenyon, stjórnarformaður
Chelsea, lagði fram risatilboð í
P
Mikael Essien leikmann Lyon í
Frakklandi í gær. Því var neitað en
forseti Lyon Jean-Michel Aulas
sagði tilboð Chelsea hafa verið gríðarlega hátt, og vildi
hann ekki gefa
upphæðina upp.
„Tilboð Chelsea var
ótrúleg hátt. Ég get
ekki gefið upphæðina upp því þá
héldu aðdáendurnir
að ég væri galinn.
Það verður ekki hægt að halda
Essien hjá Lyon ef hann vill ekki
vera hér. En stjórn félagsins gerir allt
til þess að sannfæra hann um að
vera áfram hjá Lyon. Hér getur hann
orðið enn betri og þess vegna vonum við að hann verði hér.“

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚLÍ

11 12

13

14 15 16 17

Fimmtudagur
■ ■ LEIKIR
 20.00 Völsungur fær KA í
heimsókn í 1.deild karla. Leikið verður í
Húsavík.

 20.00 Fjölnir tekur á móti Víkingi
úr Reykjavík í 1. deild karla í
Grafarvoginum.
 20.00 Haukar taka á móti
Breiðablik í 1. deild karla Í
Hafnarfirðinum.
■ ■ SJÓNVARP
 08.00 Opna breska meistaramótið
í golfi á RÚV.

 18.20 US PGA mótið í golfi á Sýn.
 18.50 Kraftasport á Sýn.
 19.20 Íslandsmótið í Galaxy
Fitness á Sýn.

 22.00 Sterkasti maður heims á
Sýn.

 23.00 AVP Pro Strandblak á Sýn.
 00.05 Beyond the Glory – NFL
deildin á Sýn.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

„Svalasta mynd ársins og besta
mynd þessa sumars.“ Þ.Þ. FBL

Það borgar sig ekki að fara í bíó

MYND: HELGI SIGURÐSSON

SÓLEY KALDAL BORGAR FYRIR AÐ HORFA Á AUGLÝSINGAR

AB Blaðið
„Sin City er mynd sem enginn
ætti að láta framhjá sér fara.“
H.L. MBL
T.V. kvikmyndir.is
D.Ö.J kvikmyndir.com
K&F XFM

Ég ákvað að
bregða undir mig
betri fætinum nú
í vikunni og fara í
bíó í góðum félagsskap. Ég fer
mjög sjaldan í bíó
því það er svo
dýrt (fyrir fátæka námsmenn)
en stefnan var
sett á mjög áhugaverða kvikmynd
og ég var í ljómandi góðu skapi.
Til að vera nú örugg með að
tryggja okkur miða ákváðum við að
vera tímanlega og vorum mætt
hálftíma fyrir sýningu. Við fengum
miðana en þegar við komum inn í
bíóið máttum við gjöra svo vel og
bíða fyrir utan salinn. Smám saman

myndaðist stór hrúga af fólki fyrir
utan og það var ekki opnað inn fyrr
en fimm mínútur voru í sýningu.
Þetta var frekar óskemmtileg bið
og mér fannst þetta sérstaklega
skrýtið í ljósi þess að myndin var
sýnd í tveimur sölum og töluvert
langt síðan sýningin á undan kláraðist í þessum sal. Aðstandendum
kvikmyndahússins þykir greinilega
ekki sanngjarnt að þeir sem komi
fyrstir fái bestu sætin, heldur þeir
sem ryðjist mest.
Þegar við vorum svo stödd í
miðjum troðningnum kallar starfsmaður kvikmyndahússins allt í einu
að hann þurfi að sjá miðana. Nú
vorum við búin að láta rífa af miðunum við innganginn og ekkert sérstaklega að passa upp á afrifurnar

þar sem okkur var ekki sagt að
gera það. Þá upphófst örtvæntingarfull leit af afrifunum með tilheyrandi taugaveiklun og á meðan
streymdi fólk inn í salinn. Þær
fundust svo eftir mikið japl og jaml
og þá gátum við loksins sest. Þá tók
ekkert betra við því nú máttum við
sitja undir auglýsingum í tuttugu
mínútur og sumir kvikmyndatreilerarnir voru sýndir tvisvar. Að
lokum var svo klikkt út með því að
skella inn hléi á mjög viðkvæmum
stað, í mynd sem er kaflaskipt og
bauð upp á mörg betri tækifæri
fyrir pásu.
Fyrir þessi herlegheit borgaði ég
heilar 800 krónur og fékk staðfest
enn eina ferðina að það að fara í bíó
er sjaldnast peninganna virði. ■

■ PONDUS

BLÓÐUG, BRÚTAL OG BRILLIANT.
BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRA
KOMIN Í BÍÓ

Eftir Frode Överli

Með lausnum okkar stjórnmálaflokks munu allir eiga miklu betra
líf, börn sem og eldra fólk. Við höfum svörin og allir í hinum flokkunum eru fífl! Kjósið okkur!

Ég blessa ykkur í gegnum símann. Jesús virkar í gegnum mig!
Ég hef gert samning við vorn almáttugan! Hallelúja!

Palli! Aldrei treysta
manni með hár eins
og playmokall og
bindi.

Ég held að flestir, sérstaklega
fólk sem á smábörn ættu að
borga hærri skatta. Kannski 15
prósent hærri, það væri gott!

Móttekið!

Hringið í síma 391857, 99 krónur mínútan.

■ GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

....já, líffræði er
eitt af mínum
uppáhaldsfögum.
Athyglisvert.

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

Miðasala í Skífunni,
á event.is og í 575-1522

Nýjasta æðið!
Scooterhjól með
mótor í fyrsta sinn
á Íslandi!
Engin trygging
nauðsynleg - flokkast
sem reiðhjól.
Notist á gangstéttum.
Engin aldurstakmörk.

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Hei, sjáið
mig! Ég er
fyrsta lóa
vorsins!

Munið eftir
hjálmunum!

?
Hvað
Ég!

Vorið kemur
ekki fyrr en eftir þrjár vikur!!

Númeró
únó!

Vegna mikillar eftirspurnar byrjum við
í dag!

Sími: 869 0898

■ BARNALÁN

Eftir Kirkman/Scott

Þessi gæti
verið fínn.
eða þessi...

Hvað með
þennan?

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!
...einfaldlega betri!

LEIÐANDI Í LÆGRA DEKKJAVERÐI
DEKK • FÓLKSBÍLADEKK • JEPPADEKK • FÓLKSBÍLADEKK •JEPPADEKK • FÓLKS

Þetta er bara
keppnisskapið í
mér.

Nei!
Þennan!

þú hefur ekki
farið í þennan
lengi...

Nei!

Oj!
Nei! Nei!
Nei!

Allt í lagi! Vertu bara í því
sem þú vilt! Ég hef ekki tíma
til að rífast við þig!

Pabbi hjálpaði
mér að velja
fötin mín í
morgun.

Í87%0%2)6,%*-2
34291/0
)//-1-77%%**03889789Ï87h0922-
 %*70Å8896%*h0091:h691

/6-2+0922-
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Gestalæti í Dómkirkjunni

!

Reykholtshátíð verður haldin í níunda
sinn dagana 22. til 24. júlí í Reykholtskirkju. Það verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá á hátíðinni sem hefur
að leiðarljósi að flytja sígilda tónlist í
sögulegu umhverfi.

menning@frettabladid.is

Tónlistarhópurinn Gestalæti heldur tónleika í Dómkirkjunni klukkan 20 í kvöld.
Hópurinn samanstendur af fimm stúlkum
sem allar stunda tónlistarnám í Reykjavík.
Hópinn skipa: Anna Helga Björnsdóttir
píanóleikari, Arnbjörg María Danielsen
sópran, Björg Magnúsdóttir píanóleikari,
Guðbjörg Sandholt mezzósópran og
Guðný Þóra Guðmundsdóttir fiðluleikari.
Á tónleikunum í Dómkirkjunni verða flutt
verk eftir Bach, Vivaldi, Handel, Mozart,
Verdi, Jón Nordal og Bizet.
Hópurinn hefur haldið fjölda tónleika í
Iðnó og Dómkirkjunni í sumar og er hluti
af sumardagskrá Hins Hússins. Tónleikarnir í Dómkirkjunni í kvöld eru síðustu
kvöldtónleikarnir en Gestalæti halda
einnig hádegistónleika í Dómkirkjunni
þriðjudaginn 19. júlí kl 12.15.
Aðgangur er ókeypis á alla tónleika
Gestaláta.

EKKI MISSA AF…
...hádegistónleikum í
Hallgrímskirkju klukkan
12 í dag þar
sem Douglas
A. Brotchie
leikur á Klaisorgelið.
...kvöldgöngu um slóðir íslenskra glæpasagna í Reykjavík í
bókmenntagöngu Borgarbókasafnsins sem hefst klukkan 20
fyrir utan gamla Geysishúsið,
Vesturgötumegin.

GESTALÆTI Tónlistarhópurinn Gestalæti heldur tónleika í
Dómkirkjunni klukkan 20 í kvöld.

...tónleikunum í Stúdentakjallaranum klukkan 21 í kvöld með
Skakkamanage, Glasamar
Further Than Far Far og Markúsi
Bjarnasyni.

Lokatónleikar Loka
STÓRTÓNLEIKAR

TIL STYRKTAR
UNGUM FORELDRUM
SÁLIN
FRÆBBLARNIR
Á MÓTI SÓL
HEIÐA ÚR IDOLINU
LÍKN
MIÐAVERÐ AÐEINS
1000 KR.

HÚSIÐ OPNAR KL. 21.00

FÖSTUD. 15. JÚLÍ

STYRKTARBALL

GAY
PRIDE
MIÐAVERÐ AÐEINS
1000 KR.

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00

LAUGARD. 16. JÚLÍ

SKÍTA
MÓRALL
Í SVÖRTUM
AÐEINS

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00

KALL INN

ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

KÖHÖNNUN / A3

NÁNARI UPPLÝSINGAR
ÞAR SEM ÍSLENDINGUM
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

Strengjakvartettinn Loki ætlar að
halda lokatónleika sína í Listasafni Sigurjóns á Laugarnesinu
klukkan 20 á föstudagskvöld. Tónleikarnir eru lokahnykkurinn á
sex vikna starfi Loka fyrir Skapandi sumarstarf Hins hússins og
er ókeypis inn. Fjórar ungar listakonur skipa Loka, en það eru þær
Auður Agla Óladóttir, Gunnhildur
Daðadóttir, Gróa Margrét Valdimarsdóttir og Júlía Mogensen.
Flutt verða tvö verk, annars
vegar Strengjakvartett eftir Beethoven Opus 132 og hins vegar
Strengjakvartett númer þrjú eftir
Béla Bartok.
„Við erum búnar að starfa saman í Listaháskólanum í nokkur ár
og útskrifumst af tónlistardeildinni næsta vor. Á tónleikunum spilum við kammertónlist en hana höfum við lagt stund á hjá Gunnari
Kvaran,“ segir Auður Agla.
Markmið Loka hefur í sumar
verið að kynna klassíska tónlist
fyrir fólki og sýna að hún væri
ekki eingöngu flutt í hátíðlegum
tónlistarsölum. „Við vildum höfða
til breiðari hóps og æfðum upp
mjög fjölbreytta dagskrá, allt frá

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FIMMTUD. 14. JÚLÍ

Fjórar ungar listakonur
bjóða upp á tónlistarveislu

STRENGJAKVARTETTINN LOKI heldur ókeypis lokatónleika á föstudagskvöld.

sextándu aldar tónsmíðum til
verka sem voru samin í vor. Svo
fórum við á ýmsar stofnanir og
opinbera staði, þar á meðal elliheimili, leikskóla, sjúkrahús og
fangelsi.“
Auður segir að þeim þyki
skemmtilegast að spila fyrir fólk
sem sýni áhuga á tónlistinni hvort

sem það kunni að meta hana eða
ekki. „Það er skemmtilegast þegar fólk leggur við hlustir og
myndar sér skoðun. Fangarnir
eru til dæmis mjög hreinskilinn
hlustendahópur og stundum voru
viðbrögðin allt frá því að vera
„rosalega er þetta falleg tónlist“ í
„þetta er ekki skemmtilegt“. ■

Sumartónleikar
í Sigurjónssafni
FÖNKHLJÓMSVEITIN LLAMA Heldur
tónleika í Norræna húsinu klukkan
12:15 í dag. Danshópurinn Svið-group
spinnur dans í takt við tónlistina.

Llama í Norræna húsinu
Fönkhljómsveitin Llama heldur
tónleika í Norræna húsinu
klukkan 12:15 í dag. Llama hefur verið nokkuð áberandi á götum borgarinnar í sumar, og
hefur margoft komið fram á
Lækjartorgi, Austurvelli, Ingólfstorgi og Laugavegi. Hljómsveitin einbeitir sér að flutningi
hrynheitrar tónlistar hvaðanæva að úr heiminum, hvort sem
um er að ræða fönk, djass eða
latin. Hljómsveitina skipa
Steingrímur Karl Teague á píanó, Snorri Haraldsson á tenórsaxófón, Magnús Trygvason Elíasen á trommur, Andri Ólafsson á kontrabassa og Finnur
Guðmundsson á trompet.
Á sama tíma spinnur danshópurinn Svið-group dans í takt
við tónlist hljómsveitarinnar.
Svið-group skipa Ásgerður
Gunnarsdóttir, Melkorka S.
Magnúsdóttir, Vigdís Eva Guðmundsóttir og Katrín Gunnarsdóttir.
Aðgangur er ókeypis. ■

„Þetta er 17. sumarið sem sumartónleikaröðin er haldin í Sigurjónssafni. Þegar við byrjuðum
með þetta stíluðum við inn á að
aðgangseyrir væri ekki hærri en
í bíó sem á þeim tíma var 400
krónur en svo höfum við þurft
að hækka verðið og nú kostar
1500 krónur inn á tónleikana,“
segir Hlíf Sigurjónsdóttir fiðluleikari og listrænn stjórnandi
sumartónleikaraðarinnar í Sigurjónssafni.
Fjórðu tónleikarnir í röðinni
voru á þriðjudaginn og þeir síðustu verða haldnir hinn 6. september. Hlín segir að almennt hafi um
40 til 60 manns verið að mæta á
tónleikana það sem af er sumri.

„Við auglýsum í janúar eftir
umsækjendum sem vilja koma
fram á tónleikaröðinni. 30 hópar
sóttu um fyrir sumarið en við gátum einungis valið 12 af þeim sem
sýnir að þörf er á slíkri tónleikaröð,“ segir Hlíf og bætir við að
stílað sé inn á mikinn fjölbreytileika við val á flytjendum en að
allir séu þeir klassískt menntaðir í
tónlist.
Næstu tónleikar í sumartónleikaröðinni verða í Sigurjónssafni á þriðjudaginn 19. júlí
klukkan 20:30 þegar Kristján Orri
Sigurleifsson kontrabassaleikari
og Eva Zöllner harmonikkuleikari
flytja nútímatónlist eftir íslensk,
þýsk og bandarísk tónskáld. ■

KONTRABASSI OG HARMONIKKA Kristjáni Orri Sigurleifsson kontrabassaleikari og
Eva Zöllner harmonikkuleikari leika nútímatónlist eftir íslensk, þýsk og bandarísk tónskáld
á næstu tónleikum í sumartónleikaröð í Sigurjónssafni á þriðjudaginn klukkan 20:30.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚLÍ

11 12 13

14 15 16 17

Fimmtudagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 12.00 Hádegistónleikar í Hallgrímskirkju með Douglas A.
Brotchie sem leikur á Klaisorgelið.
Tónleikarnir eru á vegum Sumarkvölds við orgelið. Á efnisskrá eru
fjögur verk sem öll tengjast sól og
sumri, þættir úr Sumarmyndum,
Summer sketches, op. 73 eftir Edwin
H. Lemare (1866-1934), Sumarblik,
Summershimmer, eftir Barböru
Harbach (f. 1956), Adagio úr Sumrinu í Árstíðum Vivaldis í umritun eftir
Ridout og Sólarsálmur, Hymne au
soleil, op. 53/3 eftir Louis Vierne.

 12.15 Fönkhljómsveitin Llama
heldur hádegistónleika í Norræna
húsinu.

 15.00 Tríóið Drýas heldur tónleika
á Árbæjarsafni. Í Drýas eru þær Herdís Anna Jónasdóttir sópran, Þorbjörg Daphne Hall selló og Laufey
Sigrún Haraldsdóttir píanó. Á efnisskránni eru aðeins íslensk verk, m.a.
þjóðlög í útsetningum Jónasar Tómassonar og íslensk sönglög.

 20.00 Tónleikar með klassíska tónlistarhópnum Gestalátum í Dómkirkjunni þar sem áhersla er lögð á
verk frá barokktímabilinu.

 21.00 Tónleikar í Stúdentakjallaranum með Skakkamanage,Glasamar Further Than Far Far
og Markús Bjarnason. Aðgangseyrir
er 300 krónur.

 21.00 Gítardúettinn Duo Nor með
tónleika á Gamla Bauk á Húsavík.
Dúettinn er skipaður þeim Ómar
Einarssyni og Jakobi hagerdorn-Olsen.

 21.30 Tónleikar í Ketilhúsinu á Akureyri. Park project: Pálmi Gunnarsson, söngur og rafgítar, Agnar Már
Magnússon, píanó og hammond,
Kristján Edelstein, rafgítar og Benedikt Brynleifsson, trommur.

■ ■ OPNANIR
 10.00 Myndlistarkonan Helga opnar sýninguna List Sálarinnar í Feng
Shui húsinu að Laugavegi 42. Sýningin stendur yfir til 14. ágúst og er
opin alla virka daga frá klukkan 1018 og sunnudaga frá klukkan 13-16.

 17.30 Listamennirnir Ute Breitenberger og Johann Soehl frá Cuxhaven dvelja nú gestavinnustofu
Hafnarborgar og opna sýningu í
kaffistofunni þar.

■ ■ KVÖLDGÖNGUR
 20.00 Gengið verður um slóðir íslenskra glæpasagna í Reykjavík í
bókmenntagöngu Borgarbókasafnsins. Leiðsögumenn verða Úlfhildur
Dagsdóttir bókmenntafræðingur og
Margrét Árnadóttir leikkona sem
munu hitta göngufólk fyrir utan
gamla Geysishúsið, Vesturgötumegin. Þátttaka ókeypis og allir velkomnir.

■ ■ UPPISTAND
 22.00 Uppistand á Gauki á Stöng.
Fram koma Rökkvi Vésteinsson, lagmenning.is, Beggi Blindi og Oddur
Boxer, boxer.is. Kr. 500 inn og 18 ára
aldurstakmark. Ekki fyrir viðkvæma,
Svartur húmor Mæting kl. 22:00. Allur ágóði rennur til Geðhjálpar og
Barnaspítala Hringsins.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síðar en sólarhring fyrir birtingu.
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Listin er fjöregg samtímans
LEIKLIST
VALGEIR SKAGFJÖRÐ

Örlagaeggin
Borgarleikhúsið, Reykvíska Listaleikhúsið.
Söngleikur byggður á sögu Míkaíl Búlgakov.
Sýnt á Litla sviðinu.
Leikgerð: Höskuldur Ólafsson Tónlist: Pétur Þór
Benediktsson og Höskuldur Ólafsson Leikmynd: Elma Backman Búningar: Björg Guðmundsdóttir Dansar: Halla Ólafsdóttir Hár og
förðun: Eva Guðjónsdóttir Hreyfimyndir: Hlynur
Magnússon Hljóð og raftónlist: Steini Plastik
Leikstjóri: Bergur Þór Ingólfsson Leikarar: Ilmur
Kristjánsdóttir, Maríanna Clara Lúthersdóttir,
Ólafur Steinn Ingunnarson, Esther Talía Casey,
Sveinn Ólafur Gunnarsson, Aðalbjörg Þóra Árnadóttir, Stefán Hallur Stefánsson, Sólveig Guðmundsdóttir, Hallgrímur Ólafsson og Magnús
Guðmundsson.

Saga Búlgakovs um örlagaeggin á
talsvert erindi við okkur í dag.
Sjálfsagt hefði hann sjálfan tæplega
rennt grun í hver þróunin yrði á
Vesturlöndum í fréttaflutningi og
upplýsingamiðlun í upphafi tuttugustu og fyrstu aldar, en við sem lifum á þessari túrbó-upplýsingaöld
verðum áþreifanlega vör við afleiðingar afbakaðs og misvísandi
frétta- og upplýsingaflæðis nú á
dögum. Hitt er svo annað mál hvort
sýning þessa leikhóps sem komin er
saman eftir sex ár til að endurskapa
vel heppnaða sýningu frá stúdentaárunum eigi jafnmikið erindi upp á
leiksvið í atvinnuleikhúsi, þrátt fyrir að margir sem þar komu við sögu
hafi sótt sér menntun í listinni.

KALLI Á ÞAKINU

ÖRLAGAEGGIN-SÖNGLEIKUR

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

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

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

Forsýningar í kvöld kl. 19 örfá sæti laus
Forsýning fös. 15/7 kl. 19 örfá sæti laus
Frumsýning sun. 17/7 kl. 16 örfá sæti laus

Fjörugt hugmyndaflug
Ekki skortir hugmyndaflugið í
þessa sýningu og leikstjórinn kann
ýmislegt fyrir sér í því að finna
flottar sviðslausnir – en að koma
innihaldi verksins í ögrandi brennipunkt og krefja áhorfendur um að
taka afstöðu til innihaldsins er ekki
það sem skiptir máli hér. Samtölin
verða stefnulaus og drukkna oft í of
miklum aðgerðum og líkamstilburðum á sviðinu og þegar söngnúmerin
bresta á þá er textaframburður svo
óskýr að ekki skilst eitt einasta orð.
Undanskilið er besta lag sýningarinnar sem sungið er af Esther Taliu
í hlutverki Maríu en einmitt það
verður alveg óskiljanlegt í ljósi þess
að María þessi er utangátta í allri
rás viðburðanna. Sömuleiðis var
hljóðstjórnin ónákvæm og ljósin
svo dauf að stundum sást ekki í leikarana á sviðinu. Einhvern veginn
var alltof mikið los á öllu og lopinn
teygður svo að sýningin, eins löng
og hún annars var, hélt ekki athygli
áhorfandans við söguna.

ILMUR KRISTJÁNSDÓTTIR Ilmur í hlutverki sínu sem prófessorinn í Örlagaeggjunum.
Valgeir Skagfjörð segir leikkonuna sýna það í verkinu að hún er klassa leikkona.

Misgóðir leikarar
Leikararnir stóðu sig misvel en Ilmur Kristjánsdóttir sýndi það að hún
er klassa leikkona, en mér virtist
hún tapa stundum einbeitingu á
þeirri sýningu sem ég var (2. sýning) og mér fannst ég merkja
þreytu á rödd hennar. Hún skilaði
vönduðum leik engu síður. Tveir
leikarar debútera í þessari sýningu,
Ólafur Steinn og Aðalbjörg Þóra.
Þau komust bæði vel frá sínu. Ólafur vann áreynslulítið úr sínum
karakter og gerði hann sympatískan en Aðalbjörg spilaði meira á kómíkina í sínum leik. Maríanna Clara
er prýðis gamanleikkona en það
voru of miklar brotalamir í persónusköpuninni til að allt gengi upp.

vant í þessari sýningu og það gerði
sitt til að gera áhorfandann sinnulausan gagnvart þeim sem lifðu atburði sögunnar. Stefán Hallur og
Sveinn Ólafur gengu af krafti í að
túlka sína ýktu karaktera en þeir
forseruðu of mikið og þar af leiðandi datt botninn úr öllu saman þótt
þeir væru oft fyndnir. Sena ráðherrans snerist of mikið í kringum
leiklausnina og þess vegna fór allt
sem hann sagði fyrir ofan garð og
neðan. Sólveig Guðmundsdóttir
uppskar þó hlátur áhorfenda. Hallgrímur og Magnús áttu ágæta
spretti sem hermennirnir en framsögn þeirra var á stundum ábótavant.

Slöpp persónusköpun
Persónusköpun almennt var ábóta-

Gott rokk
Búningar og leikmynd voru hug-

vitssamlega gerð og sama máli
gegnir um hár og förðun. Höfuðbúnaður hermannanna var kostulegur. Hreyfimyndirnar og annað
sem varpað var á tjaldið kom vel út.
Tónlistin er fyrir sinn hatt gott rokk
en söngurinn var ærið misjafn og
hljóðnemarnir ekki alltaf að virka.
Það gætti ýmissa áhrifa en heildarsvipurinn skýr. Í heildina áhugaverð sýning en hefði mátt skera og
snyrta betur til. ■

NIÐURSTAÐA: Ekki skortir hugmyndaflugið í
þessa sýningu og leikstjórinn kann ýmislegt fyrir sér í því að finna flottar sviðslausnir – en að
koma innihaldi verksins í ögrandi brennipunkt
og krefja áhorfendur um að taka afstöðu til
innihaldsins er ekki það sem skiptir máli hér.

Ráni› á t‡nda eistanu
[ MYNDASÖGUR ]
UMFJÖLLUN

Föstudagur 15. júlí Örfá sæti
Föstudagur 22. júlí
Fimmtudagur 5. ágúst

Garth Ennis er býsna hress og
skemmtilegur myndasöguhöfundur sem kallar ekki allt ömmu sína
þegar kemur að blóðsúthellingum
og ofbeldi. Hann vakti fyrst athygli með margrómuðum sögum
um The Preacher og kom svo hinum refsiglaða Punisher til bjargar
með hinni mögnuðu og hrottalegu
sögu Born. Sögur Ennis af The
Punisher, sem koma svo í framhaldinu, eru það hressilegasta
sem sést hefur af þessu hauskúpuskreytta bófabana og kærkomin vítamínsprauta fyrir blóðþyrsta aðdáendur kappans.
Ennis er á Punisher-nótum í
sögum sínum um The Rifle Brigade, harðsnúnustu sérsveit sem
sögur fara af. Sögurnar gerast í
seinni heimsstyrjöldinni og fjalla
um ævintýri sex manna hersveitar undir stjórn hins eitilharða
Hugo Darcy kafteins. Þessir kónar taka að sér, með bros á vör,
vonlaus verkefni sem eru ávísun á
skelfilegan dauðdaga og eru oftast handan við víglínu óvinanna.
Þetta gengi minnir mest á 12
rudda úr samnefndri bíómynd
nema hér eru ruddarnir aðeins
sex og helmingi bilaðari en hópurinn sem Lee Marvin leiddi á hvíta
tjaldinu.
Persónusköpunin er ekki upp á
marga fiska en hver hermaður
sérhæfir sig í ákveðnum drápsaðferðum en leggja ekki mikið til
málanna að öðru leyti. Tröllið
Sergeant Crumb segir til dæmis
aldrei annað en „EY-OOP!“ á milli
þess sem hann drepur þýska hermenn með berum höndum, Geezer liðþjálfi gargar ekkert nema
„YER AHT OF ORDAH!“ og eini
Ameríkaninn í hópnum, Hank the
Yank, er sérfræðingur í meðferð
sprengiefna og heyrist aldrei
segja
annað
en
„GAWD
DAMMIT“. Skoski sekkjapípuleikarinn The Piper lætur sér svo
nægja að drepa menn með skelfilegum hljóðfæraleik sínum en er
þögull sem gröfin þess á milli.

ADVENTURES IN THE RIFLE BRIGADE
HÖFUNDUR: GARTH ENNIS
TEIKNARI: CARLOS EZQUERRA
NIÐURSTAÐA: Persónusköpunin er ekki
upp á marga fiska en hver hermaður sérhæfir sig í ákveðnum drápsaðferðum en
leggja ekki mikið til málanna að öðru
leyti. Ofbeldi og groddahúmor er aðalmálið og þegar ruddaskapurinn fer að
verða full einhæfur kemur Ennis með
geggjaðan og ógleymanlegan uppásnúning á Riders of the Lost Ark.

Það er því Darcy sem er óumdeild aðalpersóna sagnanna og aðaltöffarinn en undirmaður hans,
Cecil „Doubtful“ Milk, gerir
honum stundum lífið leitt með því
að tjá honum ást sína á viðkvæmum augnablikum.
Þessir skrattakollar gera
Hitler og hans hyski margar skráveifur og skemmta lesendum um
leið með frábærum fantaskap.
Þetta verður þó óneitanlega svolítið einhæft til lengdar en þegar
maður er um það bil að fá nóg af
blóðslettum og fjúkandi útlimum
nær Ennis góðu flugi í sögunni
Operation Bollock en þar þurfa
Darcy og félagar að komast yfir
annað eista Adolfs Hitler sem er
þeirri náttúru gætt að sá sem ber
það í formalínkrukku er ósigrandi. Sagan minnir um margt á
Raiders of the Lost Ark en sjúkur
húmorinn gerir það af verkum að
hún verður ógleymanlegur uppásnúningur á ævintýri Indiana Jones.
Þórarinn Þórarinsson
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DEAKIN ESTATE SHIRAZ:

Ólgandi og
afgerandi
Áströlsku vínin Deakin Estate sem nýlega komu á
markaðinn hérlendis hafa vakið mikla athygli og þykja
öflug vín á hagstæðu verði. Deakin Estate leggur mikið upp úr því að rækta gæðaþrúgur og framleiða úr
þeim vín með ólgandi bragði og afgerandi karakter.
Deakin Estate er framleitt í Victoria, einu
frjósamasta og gjöfulasta svæði Ástralíu. Nafnið
Deakin er til heiðurs Alfred Deakin, fyrrum forsætisráðherra Ástralíu og frumkvöðli í landbúnaði og víngerð.
Hér á landi fást fimm tegundir vína frá
Deakin Estate í öllum helstu Vínbúðum. Eitt
þeirra er Deakin Estae Shiraz sem þykir ein
bestu kaup í áströlskum vínum í dag. Áströlsk
blöð hafa verið óspör á lofsyrði, The Courier
Mail gaf víninu 90 stig og telur það „bestu
kaup“ og Herald Sun telur það með bestu
vínum í sínum verðflokki.
Verð í Vínbúðum 1.290 kr.

HOCHEIMER:

Stöðugt vinsælt
Frankhof Hocheimer Daubhaus Riesling Kabinett eins
og þetta hvítvín heitir fullu nafni, á sér trygga aðdáendur á Íslandi enda búið að vera í sölu í Vínbúðum
um áratuga skeið. Þetta er ferskt og gott vín með
töluverðri sætu sem býður manni upp á að
njóta þess eins og sér eða með góðum mat
eins og laxi, salati og hvítu kjöti. Það er einstaklega gott með austurlenskum réttum
svo sem indverskum korma-kjúklingi
eða svínakjöti í vindaloo.
Ekki skemmir verðið fyrir en
flaskan kostar ekki nema 890 kr. og
fæst í flest öllum Vínbúðum. Vert
er að geta þess að í þeim búðum
þar sem kæliskápur er til staðar
má finna vínið í þeim.
Verð í Vínbúðum 890 kr.

Salat með

bökuðum
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS GRA 28565 06/2005

tómötum

8-10 íslenskir tómatar

Ofninn hitaður í 220°C. Tómatarnir

1 tsk. kummin (cumin)

skornir í helminga og þeim raðað í

1 tsk. sykur

eldfast fat með skurðflötinn upp.

nýmalaður pipar

Kryddaðir með kummini, sykri, pipar

salt

og salti. Settir í ofninn og bakaðir í um

6 msk. ólífuolía

45 mínútur. Þá er olíunni dreypt jafnt

1 íslensk salatþrenna,

yfir þá og þeir bakaðir í 10-15 mínútur

eða klettasalat

í viðbót. Látnir kólna þar til þeir eru

parmesanostur (biti)

volgir. Salatblandan sett í skál eða á
fat, tómötunum blandað saman við
og olíunni úr mótinu hellt yfir. Nokkrar
flögur skornar af parmesanosti og
dreift yfir.

Fleiri ljúffengar uppskriftir og fróðleikur á www.islenskt.is

MYNDARLEG Anna María Ragnarsdóttir gerir salatið oft enda hentar það vel fyrir svona dömur sem koma seint heim á kvöldin og hafa
ekki allan heimsins tíma til að eyða í eldhúsinu.

Skvísulegt kjúklingasalat
Anna María Ragnarsdóttir er ekki
í vandræðum með að miðla uppskrift að hollum og góðum réttum
enda hefur hún unun af því að búa
til eitthvert gúmmulaði. Anna
María er snyrtifræðingur hjá
Clarins en hún hefur líka verið
viðriðin líkamsræktargeirann og
kennir nú leikfimi í World Class.
Aðspurð um uppáhaldsmatinn
sinn segist hún vera afar svag
fyrir taílenskum og indverskum
réttum en hún sé jafnframt orðin
ansi lagin við að útbúa kjúklingasalöt og hún gefur uppskrift af
einu slíku hér fyrir neðan.
„Ég elda eiginlega bara
kjúklingarétti, fyrst og fremst af
því að kjúklingur er svo góður en
líka vegna þess að hann er hollur
og próteinríkur. Maður er jú alltaf
að reyna að hugsa um heilsuna og
mataræðið þótt maður leyfi sér
ýmisleg við og við,“ segir Anna
María og bætir við að hún eldi
mest af kjúklingabringum. Hún
segist oft vera bara með kjúklingabringur og gott salat með.
Þótt Anna María sé ein í heimili
með syni sínum eldar hún nánast
alltaf. „Mér finnst voða gaman að
elda og finnst gaman að prófa eitthvað nýtt þegar ég er með matarboð. Þá glugga ég gjarnan í Gest-

gjafann eða fæ góð ráð hjá bróður
mínum sem er kokkur af guðs
náð. Ég hef lært heil ósköp af honum, sérstaklega þegar kemur að
taílenskri matargerð.“
Anna María segist nánast alltaf
eiga pestó og salat í ísskápnum
ásamt tómötum. Hún notar aldrei
niðursoðna tómata heldur ferska
því það er svo mikið af andoxunarefnum í þeim sem eru svo holl.
Ég versla mjög mikið í Maður
lifandi. Ég kaupi spelt pasta í stað
venjulegs því stráknum mínum
finnst pasta svo gott og ef það er
spelt þá get ég fengið mér með
honum,“ segir hún og hlær.
KJÚKLINGASALAT FYRIR 2-4
2 kjúklingabringur
Smá pipar
3 msk. bbq-sósa
1 poki jöklasalat
1/2 poki klettasalat
2 tsk. grænt pestó
1 box kirsuberjatómatar
1 rauð paprika
1/2 rauðlaukur
1/2 krukka af fetaosti með sólþurrkuðum tómötum
Smá hvítlaukssalt
2 lúkur nachos-flögur

Anna María byrjar alltaf á því
að skera kjúklingabringurnar í
litla munnbita og steikja þá á
pönnu upp úr smá olíu. Þegar bitarnir eru orðnir brúnaðir setur
hún bbq-sósuna út í, kryddar með
pipar og lætur malla í nokkrar
mínútur. Svo setur hún kjúklinginn í skál og lætur hann kólna
meðan hún útbýr salatið. Þá setur
hún salatið í skál og blandar því
saman. Að þessu loknu er pestóinu bætt út í og salatinu velt vel
upp úr því. Síðan eru kirsuberjatómatar skornir í tvennt og
bætt út í ásamt papriku sem er
gróft skorin. Næst er rauðlaukurinn saxaður afar smátt og settur
út í ásamt fetaostinum. Anna
María leyfir olíunni úr krukkunni
að fljóta með. Svo kryddar hún örlítið með hvítlaukssalti til að
skerpa á salatinu. Svo eru nashosflögurnar muldar yfir og síðast er
kjúklingnum settur með og blandað saman við salatið. Anna María
lætur salatið standa í um það bil
20 mínútur inni í ísskáp áður en
það er borið fram svo það verði
meira djúsí. Salatið er borið fram
með snittubrauði og pestói en líka
er voða ljúffengt að hafa speltbrauð með.
martamaria@frettabladid.is

MATGÆÐINGURINN NÍNA BJÖRK GUNNARSDÓTTIR LJÓSMYNDARI

Kann a› meta rammíslenskan mat
Hvaða matar gætir þú síst verið án?
Ég er sólgin í allt ítalskt og indverskt.
Einn af mínum uppáhaldsréttum er
Tikkamasala með kjúklingi, en kannski
bara af því ég er orðin svo góð í að
matbúa það.
Fyrsta minningin um mat?
Ég hef alltaf verið alger mathákur og
hef alltaf elskað að borða. Ég held að
það sé mömmu að þakka að ég er
ekki matvönd því hún byrjaði snemma
að gefa okkur systkinunum rammíslenskan mat eins og sviðakjamma og
slátur. Ég var reyndar ekki sérlega hrifin af sviðakjömmum við fyrstu smökkun en steingleymdi hvernig þeir litu út
þegar ég byrjaði að borða þá því mér
fannst þeir svo góðir.
Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Kibba vinkona mín er besti kokkur
sem ég þekki. Besti matur sem ég hef
fengið er kjúklingaréttur sem hún matreiddi eitt sinn en annars eru matarboðin hjá henni ógleymanleg. Bestu
matarboðin sem ég fer í eru hjá henni.

Er einhver matur sem þér finnst
vondur?
Nei, mér finnst allur matur góður.
Leyndarmál úr eldhússkápunum?
Mér finnst alltaf gott að nota sýrðan
rjóma í staðinn fyrir venjulegan af því
hann er miklu hollari. Þegar ég bý til
túnfisksalat þá nota ég sýrðan rjóma í
staðinn fyrir majones. Það klikkar
aldrei.
Hvað borðar þú til að láta þér líða
betur?
Þá borða ég mikið grænmeti og heimsæki Grænan kost eða Á næstu grösum.
Hvað áttu alltaf í ísskápnum?
Ég á alltaf AB mjólk, djús, ost, smjör
og brauð ásamt mjólk.
Ef þú yrðir föst á eyðieyju, hvaða
rétt tækir þú með þér?
Ég tæki með mér Tikkamasalakjúkling.
Hvað er það skrítnasta sem þú hefur borðað?
Það er án efa hrár fiskur í fyrsta skipti

sem ég fékk mér sushi, en um leið og
ég setti fyrsta bitann upp í mig var
ekki aftur snúið. Sushi er einn af
mínum uppáhaldsmat í
dag.
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KRONENBOURG:

Til hamingju með daginn Frakkar!
Í dag er Bastilludagurinn, þjóðhátíðardagur Frakka.
Árið 1664 var gott ár í Frakklandi fyrir ritlist, tónlist,
byggingarlist og... bjór. Miðdepill franskrar bruggmenningar er í borginni Strasbourg. Kronenbourg,
mest seldi bjór í Frakklandi, dregur nafn sitt af
hverfinu Cronenbourg í Strasbourg. Upphafsstafnum
C var síðar breytt í K til að nafnið hefði yfir sér
þýskara yfirbragð, en Þjóðverjar eru eins og kunnugt
er nokkuð slyngir í bjórgerð.
Kronenbourg 1664 var fyrst bruggaður árið 1952
og var ártalinu 1664 bætt við nafnið Kronenbourg
vegna þess að það ár stofnaði Hatt-fjölskyldan brugghúsið. Í dag er Kronenbourg 1664 seldur í 70 löndum.
Bjórinn er langmest selda bjórtegund í Frakklandi, og
annar mest seldi Premium-bjór í Bretlandi, en þar
þykir það flott að drekka 1664. Þykir afrek hjá Frökk-

um að ná vinsældum í jafnrótgrónu bjórlandi og Bretlandi.
Mikilvægasti hluti bjórgerðar er að velja hráefnið.
Hjá Brasserie Kronenbourg er einungis notað úrvalshráefni, bygg, humlar og tært vatn. Hvert hráefni er
sérvalið og vandlega fylgst með hverju stigi framleiðslunnar. Afraksturinn er ljósgylltur og tær bjór
með þéttri rjómakenndri froðu. Fínlegt, létt og biturt
bragð með þægilegri kolsýru og í eftirbragði má
greina örlítið malt.
Bjórinn fæst á flestum betri veitingahúsum borgarinnar og einnig í Vínbúðum í 500 ml dósum og 330
ml flöskum. Kronenbourg 1664 er gæðabjór og ekki í
samkeppni við ódýrustu tegundirnar á markaðnum.
Fyrirtækið hefur þau einkunnarorð að þú færð það
sem þú borgar fyrir, hágæðabjór á sanngjörnu verði.

VEITINGASTAÐURINN
B5 BANKASTRÆTI 5,
101 REYKJAVÍK

NISSAN

PRIMERA
SKIPT_um væntingar

B5 opnaði á dögunum og hefur hann
fengið góðar viðtökur.

Svalar
innréttingar
Hvernig er stemmningin? b5 er góð viðbót við veitingahúsaflóruna í miðbæ
Reykjavíkur og um
helgar breytist veitingastaðurinn í
svalan bar. Innréttingarnar eru
flottar og innbúið er eftir nýjustu
tískustraumum í innanhúshönnun.
Ekki er laust við að staðurinn státi
af útlensku yfirbragði. Á einum
veggnum er til dæmis vegleg
bókahilla með flottustu lömpum
norðan Alpafjalla. Staðurinn er
reyklaus.

Ekkert venjulegur
Primera er enn eitt dæmi› um glæsilega n‡ja hönnun frá Nissan.
Útliti› er einfaldlega frábært og a› innan eru n‡jungar út um allt.
N-form mælabor›i› er einstakt í heiminum, me› litaskjá, bakkmyndavél
og stjórnbor›i sem vinnur eins og hugur manns. Öryggisbúna›ur er
eins og best gerist og aksturseiginleikar framúrskarandi. ﬁetta er

Matseðillinn: Er fjölbreyttur og
ferskur með skandínavísku yfirbragði. Réttirnir eru léttir og einfaldir og ákaflega bragðgóðir.
Matseðillinn er sérhannaður fyrir
þjóðernissinnaða Íslendinga
með tilheyrandi saltfisk-, blómkáls- og jarðaberjaréttum.
Kjúklingasalatið á matseðlinum
er fallega fram borið í glerkrukku með loki og smakkaðist
líka æði vel.

Primera 1,8i
– Sjálfskiptur
– 116 hestöfl
– 5 dyra
– Loftkæling
– Aksturstölva

fjölskyldubíll á venjulegu ver›i – bara ekkert venjulegur!

– Regnskynjari í framrú›u
– Lita bakkmyndavél

Ver›: 2.295.000 kr.

– Cruise control

23.899 kr. á mán.*

– o.fl.

Vinsælast: Það sem af er hafa
langtímaeldaðir lambaskankar
með rótargrænmeti verið einn vinsælasti rétturinn á matseðlinum.
Þessi réttur er borinn fram með
bæði hörðum og mjúkum kartöflum sem er kartöflumús sem inniheldur steikta og stökka kartöfluteninga.
*Bílasamningur Glitnis me› 30% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.

Sævarhöf›a 2 Sími 525 8000 www.ih.is
F í t o n / S Í A

Réttur dagsins: Boðið er upp á
rétti dagsins frá ellefu á morgnana
og fram eftir degi. Í réttum dagsins
er allt frá köldum súpum, spænskum eggjakökum upp í kjöt og fiskrétti. Verðið er frá 650 kr. upp í
1650 kr.

Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00
Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960
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„It’s not who
I am underneath, but
what I
do that
defines
me.“

Kynbomba komin af léttasta skei›i

- Bruce Wayne hefur sínar sérstöku leiðir til
þess að játa fyrir æskuástinni sinni að hann
sé í raun og veru Leðurblökumaðurinn.

bio@frettabladid.is

Leikkonan Kim Basinger var á hátindi
frægðar sinnar í níunda áratug síðustu
aldar en hún skaust upp á stjörnuhimininn og stimplaði sig inn sem kynbomba í James Bond-myndinni
Never Say Never Again árið 1983.
Þar mætti Sean Connery ansi
roskinn til leiks í hlutverki njósnara hennar hátignar
og heillaði Basinger
upp úr skónum. Basinger lék svo á móti
Robert Redford ári
síðar í The Natural og síðan
á móti leikaranum og
leikskáldinu Sam
Shepard í Fool for
Love. Myndin byggði á
verki Shepard og var
leikstýrt af ekki minni
manni en Robert Alt-

man. Basinger hefur unnið undir stjórn
margra merkra leikstjóra og árið 1986
lenti hún í klónum á Adrian Lyne sem
gerði út á kynþokka hennar í
erótísku myndinni 9 1/2
Weeks þar sem erótíkin
kraumaði milli hennar
og Mickey Rourke.
Þetta sama ár lék hún
á móti hjartaknúsaranum Richard Gere
í No Mercy en síðan
hallaði undan færi í
myndunum Blind
Date þar sem Bruce
Willis var að fóta sig í
bransanum, Nadine,
slappri gamanmynd með
Jeff Bridges og síðast og
allra síst hinni arfaslöku
My Stepmother is an

UM MYNDIRNAR Í BÍÓ

Draugahúsið er sígilt minni í hryllingsmyndum sem
fjalla þá oftast um fólk sem flytur inn í gömul hús þar
sem draugar fyrri eigenda ganga berserksgang. The
Amityville Horror er frumsýnd í dag en hún er endurgerð samnefndrar myndar frá árinu 1979.
SIN CITY Er tvímælalaust svalasta mynd
ársins og besta mynd sumarsins að mati
gagnrýnanda Fréttablaðsins.

Sin City
„Undir allri þessari snilld kraumar svo eðaltónlist,
menguð seiðandi saxófónleik, sem bindur alla
þessa svart/hvítu dýrð saman í film noir í sinni
tærustu mynd. Sin City er hátæknilistaverk og um
leið óður til svart/hvítu reyfarana sem áttu sitt
blómaskeið upp úr 1940.“
ÞÞ

War of the Worlds
„War of the Worlds er ekki léleg heimsendamynd
en hún er heldur ekki það sem ég hélt að Spielberg og Cruise gætu gert.“
FGG

Batman Begins
„Svona á að gera Batman-myndir og okkar maður
hefur aldrei verið betri og maður getur varla beðið
eftir að fá að sjá meira af Bale í gervi svalasta
myndasögutöffara allra tíma.“
ÞÞ

Mr. and Mrs. Smith
„Mrs. and Mrs. Smith er þvottekta sumarmynd;
fyndin, spennandi, smart, töff og vel gerð og skartar tveimur skærustu kvikmyndastjörnum samtímans í aðalhlutverkum. Þetta nægir til þess að
enginn ætti að verða svikinn af kynnum sínum við
hjónin Pitt og Jolie.“
ÞÞ

THE AMITYVILLE HORROR Sundrung fjölskyldunnar í einhverri mynd er kjarninn í
nær öllum hryllingsmyndum með tilheyrandi freudískum undirtónum. Þessi mynd er
engin undantekning en í þessu tilfelli hrynur fjölskyldan saman innan frá í tilraun sinni
til þess að láta ameríska drauminn rætast í stóru einbýlishúsi.

Aðein

599 krs.

NÝJAR KVIKMYNDIR
(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM)
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Aðeins

599 kr.
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Óhrædd við
frægðina!
Kolbrún
Björnsdóttir
nýr stjórnandi
morgunsjónvarps

The Amityville Horror

Internet Movie Database
5,8 / 10
Rottentomatoes.com 22% / Rotten
Metacritic.com
6,9 / 10

júlí 2005.

Hvað segja
stjörnumerkin
um sumarið?
Er mamma
þín stjórnsöm?
Hvað er til ráða?

4

Madagaskar

Fjölmiðlakonr!ur
skemmta sé

Internet Movie Database
6,3 / 10
Rottentomatoes.com 54% / Rotten
Metacritic
6,8 / 10

Systirin
bjargaði
lífi hans!
Alvarleg veikindi
Jóns Valgeirs
Gunnarssonar
kostuðu hann
eiginkonuna

08
5 690691 2000

... hinni stórgóðu Voksne mennesker eftir Dag Kára Pétursson.
Myndin kemur í rökréttu framhaldi af glæsilegu byrjendaverki
Dags Kára, Nói albínói, og rétt
eins og þar byggir hann frásögnina á persónum og stemningu
frekar en rökréttum og klassískum söguþræði. Sýningum á
myndinni fer fækkandi þannig að
nú fer hver að verða síðastur að
sjá hana í kvikmyndahúsi í
Reykjavík. Voksne mennesker er
mynd sem lætur engann ósnortinn og synd að missa af henni.

Frægasta draugahúsamynd síðustu áratuga er án efa The Shining eftir Stanley Kubrick en hún
var byggð á samnefndri sögu
hrollvekjumeistarans
Stephen
King. King sótti innblástur sinn til
stallsystur
sinnar,
Shirley
Jackson, en sígild draugasaga
hennar, The Haunting of Hill
House hefur verið kvikmynduð í
tvígang.
Robert
Wise
kvikmyndaði bókina með fínum
árangri árið 1963 en Jan De Bont
svo aftur með ömurlegum afleiðingum árið 1999.
Áður en Kubrick lét Jack
Nicholson ganga af göflunum með
öxi í yfirgefnu skíðahóteli í The
Shining var The Amityville Horror draugahúsamynd númer eitt,
tvö og þrjú og er enn lykilverk
ásamt The Shining og The Haunting of Hill House. Myndin kom í
bíó árið 1979 og sló strax í gegn og
rakaði saman milljónum dollara í
miðasölunni.
Alvöru hryllingur
The Amityville Horror fékk slagkraft sinn ekki síst frá þeirri staðreynd að hún byggði á raunverulegum atburðum en árið 1974 var
heil fjölskylda myrt í svefni í
gömlu húsi á Long Island. Ronald
DeFeo yngri játaði svo skömmu
síðar að hafa banað foreldrum sínum og systkinum vegna þess að
„raddir í húsinu“ sögðu honum að
gera það. Nokkru síðar fluttu ung
hjón í húsið án þess að vita nokkuð um skelfilega fortíð þess. Illir
andar hússins flæmdu þau út á um
það bil tveimur vikum og þau
máttu þakka fyrir að sleppa lifandi frá draumaheimili sínu.
Eiginmaðurinn
virtist
á
þessum stutta tíma vera að missa
vitið og ógnaði fjölskyldunni.
Prestur sem reyndi að kveða
óværuna niður beið þess aldrei
bætur að glíma við myrkraöflin
innan veggja heimilisins.
The Amityville Horror naut
mikilla vinsælda á Íslandi um það
leyti sem mynböndin voru að
festa sig í sessi og var þá leigð út
í dönskum umbúðum og hét
„Huset som Gud glemte“.
James Brolin, sem er þekktastur fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttunum Hotel og í seinni tíð fyrir að
vera eiginmaður Barböru Streisant lék húsbóndann sem myrti
næstum fjölskyldu sína og

Margot Kidder (Lois Lane í
Superman) lék eiginkonuna. Rod
Steiger setti hins vegar mestan
svip á myndina í hlutverki prestins.
Gæti gerst í Hlíðunum
Framleiðendur nýju myndarinnar
endurgerðu síðast myndina The
Texas Chainsaw Massacre en sú
tilraun þeirra tókst býsna vel og
því vildu þeir eðlilega höggva
tvisvar í sama knérunn. Þeir
komust þó fljótt að því að það er
lítið til af spennandi hryllingshandritum á sveimi um þessar
mundir og þeir ákváðu því að
halda endurvinnslunni áfram:
„Texas Chainsaw Massacre
sýndi okkur að fólk virðist frekar
vilja hryllingssögur sem byggja á
raunverulegum atburðum,“ segir
Brad Fuller, einn framleiðendanna, en hann ólst upp í grennd
við Amityville-húsið og man enn
eftir gæsahúðinni sem hann fékk
þegar hann ók fram hjá því á
árum áður.
„Hryllingsmyndir sem eiga sér
stoð í raunveruleikanum snerta
fólk dýpra þar sem það trúir því
að það sem það sér á tjaldinu geti
komið fyrir það sjálft. Þess vegna
fylgja þessar myndir fólki eftir
löngu eftir að það yfirgefur
bíósalinn,“ segir Fuller, sem hikaði því ekki við að veðja á endurvinnslu Amityville.
Ný vínblanda á gömlum belg
Gagnrýnendur virðast almennt
sammála um að Fuller og félagar
megi vel við una og að nýja myndin sé í raun og veru betri en sú
upprunalega. Söguþræðir myndanna eru vitaskuld býsna áþekkir
en hér er þó kafað dýpra í atburðina og ýmsu gefinn gaumur sem
var sleppt í myndinni frá 1979.
„Það erfiðasta við endurgerðir
er að áhorfendur bera myndina
strax saman við forverann og fólk
hefur miklar meiningar um
Amityville-hryllinginn og hvað
raunverulega gerðist og hvað
ekki,“ segir Fuller. „Þegar við
ákváðum að gera þessa mynd vorum við sammála um að best væri
að þróa söguna með því að taka
lykilatriðin úr gömlu myndinni og
bæta þáttum úr málinu sem hafa
ekki verið skoðaðir áður.“
thorarinn@frettabladid.is

Andlitslyfting
heima hjá þér

athafnakonur
í Borgarbyggð

Hvað gera
mömmur
þegar
skólarnir loka?

Alien. Basinger fékk gott tækifæri árið
1989 þegar Tim Burton fékk hana til að
leika Vicky Vale í Batman þar sem
Michael Keaton klæddist blökubúningnum. Basinger náði ekki að fylgja Batman
eftir og birtist næst í hinni langdregnu To
Hot To Handle með þáverandi eiginmanni sínum Alec Baldwin. Næstu
myndir, Final Analysis, Cool World. The
Real McCoy, Wayne’s World 2, The
Getaway og Prét -á- Porter, gerðu lítið
fyrir feril hennar sem var á hraðri niðurleið þar til hún sýndi góða takta í L.A.
Confidential árið 1997. Frammistaða
hennar þar skilaði henni Óskarsverðlaunum sem besta leikkona í aukahlutverki en tilboð um bitastæð hlutverk létu
samt á sér standa. Hún sýndi þó hvað í
henni býr sem drykkfeld móðir Eminems
í 8 Mile árið 2000 og sýndi þar að líf er
eftir kynbombuárin.

Húsið sem Guð gleymdi

[ SMS ]

00 Vikan27.tbl.

EKKI MISSA AF...

Náttúrulæknir
sem kann ráð
við stressi

Það sem þú
vissir ekki ...

Sigmundur
Ernir

Náðu í eintak á næsta sölustað

Elvis has left the building

Internet Movie Database

5,1 / 10

Feigir Elvisar
Kvikmyndir þar sem Elvis-eftirhermur koma við sögu hafa notið
vinsælda meðal kvikmyndagerðamanna í Hollywood. Þær hafa
margar hverjar ekki hlotið náð
fyrir augum almennings nema ef
vera skyldi Honeymoon in Vegas
með Nicolas Cage.
Elvis Has Left The Building
segir frá snyrtivörusölukonunni
Harmony Jones sem virðist
vera tengd kónginum á einn eða
annan hátt. Hún fæddist daginn
sem Presley kom fram í frægum
Ed Sullivan-þætti og móðir

hennar, sem er bifvélavirki,
gerði við Kadiljákinn hans.
Örlögin haga málum hins
vegar þannig að fyrir tilviljun
drepur hún nokkrar Elvis-eftirhermur og skilur eftir sig slóð
dauðra kónga í suðvesturríkjum
Bandaríkjanna.
Kim Basinger leikur hina seinheppnu Harmony Jones. John
Corbert fer með hlutverk Elvis
Gluffman í myndinni. Hann heillaði margar konur upp úr skónum
þegar hann lék Aidan Shaw í Sex
and the City. ■
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Yesmine og Kristjana á heimsmeistaramót í fitness-fegur›
stefnu í dansinu. Við Kristjana
komum inn með meira fönk og
kraft í dansinn.“
Kristjana segir þær stöllur
hafa þurft að hafna verkefnum til
að undirbúa sig fyrir keppnina.
„Við erum samt búnar að fá góðan
stuðning, meðal annars frá Trimformi Berglindar og Henson sem
hefur sérsaumað á okkur búningana,“ segir Kristjana.
Stúlkurnar verða í tvær vikur í
Asíu þar sem þær ferðast um og
upplifa ævintýri. „Keppnin er
hluti af tveggja vikna alþjóðlegri
ráðstefnu um hreysti og við förum út í boði samtakanna. Það er
þó skilyrði að vera ekki í öðrum
fitness-samtökum þegar tekið er
þátt í keppninni,“ segir Yesmine.
Tíu stúlkur komast í úrslit í
keppninni og verður þeim sjónvarpað
á
íþróttastöðinni
Eurosport. Keppnin hefur lengi
verið eitt vinsælasta sjónvarpsefnið á þeirri stöð og nú er bara að
vona að stúlkurnar komist í úrslitin svo hægt verði að fylgjast með
gengi þeirra í sjónvarpinu. ■
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Yesmine Olson og Kristjana
Thors Brynjólfsdóttir hafa verið
valdar til að taka þátt í keppninni
Fitness Woman – World Championships Finals 2005. Keppnin er
haldin ár hvert og verður að þessu
sinni í Malasíu dagana 29. til 31.
júlí. Aðeins sextán konur taka þátt
í keppninni og er þetta því mikill
heiður fyrir stúlkurnar.
„Fulltrúi keppninnar sá mig
dansa á Akureyri og bauð mér að
taka þátt,“ segir Yesmine. „Hún
var reyndar búin að hringja
nokkrum sinnum og tókst loks að
sannfæra mig um að koma því ég
var eiginlega hætt í fitness,“ segir hún og ákvað bara að slá til.
Kristjana var svo valin úr stórum
hópi umsækjenda.
Yesmine segir keppnina ekki
byggja á mjög stæltum líkama
heldur kvenlegum línum, fegurð
og dansi. Mikil áhersla er lögð á
dansinn og undanfarin ár hefur
nokkuð verið um að fimleikakonur taki þátt. „Ég er engin fimleikakona en umsjónarmenn
keppninnar vildu einmitt fá nýja

ÓTTAR PROPPÉ Sjötta bókin um Harry Potter, Harry Potter and the Half-Blood Prince, á að vera sú næstsíðasta en það er aldrei að vita
nema J. K. Rowling detti einhver fleiri ævintýri í hug fyrir litla galdrastrákinn.

Harry Potter kemur á morgun

YESMINE OG KRISTJANA Verða í flottum búningum sem þær hönnuðu sjálfar með
góðri hjálp frá Jenný í Henson.

Undirbúningur Máls og menningar vegna útgáfu sjöttu Harry Potter bókarinnar er í fullum gangi.
Bókarinnar hefur verið beðið með
gríðarlegri eftirvæntingu en tvö
ár eru síðan fimmta bókin kom út.
Þrjár bókabúðir munu vera með
viðhafnaropnun á föstudagskvöld
klukkan eina mínútu yfir tólf en
það eru Mál og menning, Laugavegi; Penninn Eymundsson, Austurstræti og Penninn Bókval á Akureyri.
„Það er bara allt að verða brjálað,“ segir Óttar Proppé deildarstjóri erlendra bóka hjá Máli og
menningu. „Mestu lætin eru búin
að vera þau að tryggja að bækurnar komi til landsins og það hefur

tekist. Fyrstu eintökin er læst í
geymslu hér á landinu og enginn
má opna kassana fyrr en seint á
föstudagskvöld.“
Fjölmargir Harry Potter-aðdáendur eru á Íslandi og er búið að
taka frá bækur. „Ég hef ekki nákvæma tölu yfir pantanirnar en
þær skipta hundruðum. Það er
alltaf svona ákveðin festivalstemmning í kringum útgáfu
Harry Potter bókanna og mikil
spenna í loftinu.“
Þegar síðasta Harry Potter bókin kom út voru duglegustu aðdáendurnir búnir að bíða í hálfan sólarhring. Óttar segir reynsluna
sýna að mikið líf og fjör myndist í
röðinni en eitthvert húllumhæ

verði á vegum bókabúðanna til að
stytta viðskiptavinunum stundir.
„Við ætlum að vera með létta
skemmtun og hressingu á meðan
fólk bíður eftir því að búðirnar
opni.“
Starfsmenn Máls og menningar hafa einnig séð um að skreyta
verslunina í anda Harry Potter.
„Það eru gallharðir aðdáendur að
vinna hérna hjá okkur og við höfum gefið þeim þónokkurt sjálfstæði í útfærslum sínum á skreytingum,“ segir Óttar.
Búðirnar verða allar þrjár opnar svo lengi sem fólk streymir að
og ættu því allir að taka föstudagskvöldið frá til að geta nælt
sér í eintak af eftirsóttustu bók

D-vítamínbætt mjólk
bætir úr brýnni þörf

STYRKJUM
BÖRNIN OKKAR
D-vítamín gegnir mikilvægu hlutverki í vexti og þroska barna. Það tryggir góða nýtingu á kalki sem er mikilvægasta
byggingarefni tanna og beina. Rannsóknir benda til að stór hluti íslenskra barna fái alltof lítið D-vítamín.
MS leggur áherslu á að hafa á boðstólum mjólkurvörur sem uppfylla þörfina fyrir holla og næringarríka fæðu á
öllum aldursskeiðum.
Dreitill er D-vítamínbætt léttmjólk sem er sérstaklega

Stoðmjólk er sérstaklega ætluð börnum frá sex
mánaða til tveggja ára aldurs. Henni er ætlað að tryggja
að öll þau næringar- og bætiefni sem börnin þarfnast séu
til staðar í daglegu fæði þeirra og að þau nýtist jafnframt
betur úr fæðunni. Stoðmjólk var þróuð að beiðni og í
samvinnu við starfshóp á vegum Manneldisráðs,
Landlæknisembættisins og fleiri aðila.
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ætluð börnum. Með því að drekka tvö glös af Dreitli
daglega fá börnin okkar allt að helminginn af ráðlögðum
dagskammti D-vítamíns. Dreitill var settur á markað fyrir
fjórum árum eftir að Manneldisráð óskaði eftir að
léttmjólk væri D-vítamínbætt. Dreitill er seldur á sama
verði og Léttmjólk.
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HUGSAÐU STÓRT

TOPP MYNDIN Á ÍSLANDI

„...HREIN OG TÆR UPPLIFUN...
GJÖRSAMLEGA GEÐVEIK
MYND!“
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BLÓÐUG, BRÚTAL OG BRILLIANT
Sýnd kl. 5.20, 8, 8.30, 10.40 og 11 - Powersýning • Sýnd í lúxus kl. 5.30, 8.30 og 11 B.i. 16 ára

BLÓÐUG, BRÚTAL OG BRILLIANT
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 - Powersýning B.i. 16 ára

400 kr. í bíó!

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

★★★ ÓÖH DV
„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM
★★★★ Þ.Þ. FBL

Sýnd kl. 3.30, 5.45 og 8

Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 14 ára

★★★ ÓÖH DV
Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!
Frábær gamanmynd sem fór beint
á toppinn í USA.

Sýnd kl. 4 og 6

Yfir 34.000
gestir!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 5.30 og 10.20 B.i. 10 ára
Sýnd kl. 5.50, 8 og 10.10

FRÉTTIR AF FÓLKI
ollingurinn Keith
Richards hefur
R
loksins samþykkt að
leika í framhaldinu af
Pirates of the
Caribbean. Hann
kemur til með að
leika föður sjóræningjans Jack Sparrows sem Johnny
Depp gerði ódauðlegan. „Ég get
staðfest að Keith verður með í
Pirates of the Caribbean 2 eða 3 en
ég veit ekki hvorri að svo stöddu,“
sagði Bill Nighy sem leikur einnig í
myndinni. Johnny byggði karakter

Sýnd kl. 6 og 9 B.i. 10 ára

sjóræningjans Sparrows að miklu
leyti á Keith.

lamúrhjónin David og Victoria
Beckham vilja nú ólm komast í
G
þátt Opruh Winfrey. Nýjasti vinur

shton Kutcher hefur aldrei þótt
stíga í vitið og nú hefur hann
A
staðfest það eina ferðina enn. Ný-

hjónanna, Tom Cruise, hefur nefnilega ráðlagt þeim
að fara í þáttinn og
svara nærgöngulum
spurningum til að
bæta ímynd sína.
Ekki hefur heyrst
hvernig Opruh lýst
á hugmyndina en
David og Victoria
voru nýlega í
Bandaríkjunum og
nefndu þetta við umsjónarmenn
þáttarins.

lega var hann í viðtali við tímaritið
Star og talið barst að ástinni.
Ashton taldi sig hafa
fundið góða ástæðu til
að hafna ást við fyrstu
sýn þegar hann sagði
einlægur: „Ég trúi því
að blindir geti líka orðið ástfangnir, þannig að
ég held að ást við
fyrstu sýn sé ekki til.“

Höfundur textans „Þú færð bros“ missir andlitið

Friðrik „gómaður“!
Friðrik G. Sturluson Búðdal,
bassaleikari
Sálarinnar,
var
dæmdur úr leik í keppninni
„Eurogums 2005“ sem fram fór í
Póllandi s.l. mánudag. Friðrik, sem
þrívegis hefur verið útnefndur
„best tennti bassaleikari Evrópu“,
var gripinn glóðvolgur á salerni
Hotel Golgata, við að setja upp í sig
efri góm úr fílabeini. Ekki aðeins
fer það gróflega í bága við keppnis-

reglur, heldur má Friðrik eiga von
á kæru vegna smygls á fílabeini.
Að sögn Zbigniew Boniek,
yfirdómara keppninnar, hefur
slíkt mál ekki komið upp í
aldarfjórðung, eða síðan greiðuleikaranum hárprúða, Grzegorz
Lato, var vísað úr keppni fyrir
svipað brot.
FRIÐRIK G. STURLUSON: Blekkti
með fílabeinsbrosinu

íns
hansjónsm

STONE OG JOLIE Oliver Stone var sakaður um sögufölsun þegar hann gerði Alexander með
Angelinu Jolie og Colin Farrell. Hann ætlar nú að gera mynd um hryðjuverkin í New York.

Stone gerir mynd um 9/11
Af öllum leikstjórum í Hollywood
er Oliver Stone sennilega sá síðasti sem Bandaríkjamenn vilja að
leikstýri mynd um hryðjuverkaárásirnar 2001. Stone lætur sér
fátt fyrir brjósti brenna og
skemmst er að minnast mynda
hans eins og Platoon, JFK, Nixon
og Alexander. Það er bandaríska
kvikmyndaverið Paramount sem
hefur ráðið Stone til verksins en
um 2700 manns létu lífið þegar
tveimur flugvélum var flogið inn í

Tvíburaturnana með þeim afleiðingum að þeir hrundu.
Þegar hefur verið ráðið í aðalhlutverkið en Nicolas Cage fær
það hlutskipti. Myndin lýsir andartökum í lífi tveggja lögreglumanna, John McLoughlin og Jimeno, sem voru síðustu mennirnir sem björguðust úr rústum
Tvíburaturnanna. Myndin fer í
tökur bráðlega og gert er ráð
fyrir því að hún verði frumsýnd
árið 2006. ■

Unglingatilbo›
Tilbo›i› gildir einungis í veitingasal

Margaríta Pizza og
Pepsi á kr. 800

Láttu sjá ﬂig

Nordica • Sprengisandi • Smáralind
www.pizzahut.is • 533 2000

FRUMSÝNINGIN Julian McMahon,
Jessica Alba, Michael Chiklis og Maria
Menounos leika í myndinni.

Hin fjögur fræknu
á toppinn
Fantastic Four var aðsóknarmesta kvikmyndin í Bandaríkjunum um helgina og skaut þar með
stórmyndunum War of the Worlds
og Batman Begins ref fyrir rass.
Fantastic Four hefur ekki hlotið
góða dóma en aðsóknin á myndina
rauf nítján vikna lægðartímabil í
kvikmyndageiranum vestra.
„Það þurfti fjórar ofurhetjur
til að enda þessa lægð og Hollywood er þakklátt,“ sagði Dergarabedian,
forstjóri
Exhibitor
Relations sem gefur frá sér listann yfir vinsælustu myndirnar.
Fantastic Four er byggð á samnefndum Marvel teiknimyndasögum en 11 ár eru liðin frá því byrjað var að huga að bíómynd
byggðri á ævintýrum fjóreykisins
magnaða. ■

GLENN CLOSE Samkvæmt fyrirtæki
Webbers er hugsanlegt að Ewan McGregor
og Hugh Jackman leiki einnig í myndinni.

Close í Sunset
Boulevard
Glenn Close leikur í kvikmynd
sem gerð verður eftir söngleiknum Sunset Boulevard eftir
Andrew Lloyd Webber. Close lék í
söngleiknum þegar hann var settur á svið árið 1993 í Los Angeles
og fékk hún Tony-verðlaun fyrir
hlutverk sitt í honum á Broadway.
Webber gerði söngleikinn eftir
sögu kvikmyndar frá árinu 1950,
en nýja Sunset Boulevard, sem
verður frumsýnd um jólin 2006,
verður fjórða stóra myndin sem
gerð er eftir söngleik Webbers.
Áður hafa Jesus Christ Superstar,
Evita og The Phantom of the
Opera verið kvikmyndaðir. ■
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VIÐ TÆKIÐ ÞÓRGUNNUR ODDSDÓTTIR KEPPIR VIÐ ÞÁTTTAKENDUR Í THE SWAN

Fegrunara›ger› á hálftíma

20.00

THE APPRENTICE

21.30

Lífsstíll
SJÁÐU

SJÁUMST MEÐ SILVÍU NÓTT

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Wife Swap 14.15 Jag
15.10 Fear Factor 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag

20.50
21.15
22.00
22.25

23.10 Soprano-fjölskyldan (13:13) 0.05 Kastljósið 0.25 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 Spy Kids 3-D: Game Over 8.00 Fíaskó
10.00 How to Kill Your Neighbor's D 12.00
Liar Liar 14.00 Spy Kids 3-D: Game Over
16.00 Fíaskó 18.00 How to Kill Your Neighbor's D 20.00 Thirteen Ghosts (Stranglega
bönnuð börnum) 22.00 The Thing (Stranglega
bönnuð börnum) 0.00 Hellraiser: Inferno
(Stranglega bönnuð börnum) 2.00 Red
Dragon (Stranglega bönnuð börnum) 4.00
The Thing (Stranglega bönnuð börnum)

▼

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 Simpsons
20.00 Apprentice 3, The (7:18) (Lærlingur

Trumps) Hópur fólks keppir um
draumastarfið hjá milljarðamæringnum Donald Trump sem sjálfur hefur
úrslitavaldið.
20.45 Mile High (13:26) (Háloftaklúbburinn
2) Áhafnarmeðlimirnir eru enn við
sama heygarðshornið. Bönnuð börnum.
21.30 Third Watch (14:22) (Næturvaktin 6)
Bönnuð börnum.
22.15 The Learning Curve (Lexían) Hér segir
frá tveimur ástríðufullum elskendum
sem eru líka reknir áfram af græðgi.

0.00 Long Time Dead (Stranglega bönnuð
börnum) 1.30 Don't Say a Word (Stranglega
bönnuð börnum) 3.20 Fréttir og Ísland í dag
4.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA

17.55 Cheers – 4. þáttaröð 18.20 Providence

STERKASTI MAÐUR HEIMS 1988

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Road to Stardom With Missy Ell (3:10) (I
want fly beats)

20.00 Seinfeld 2 (9:13)
20.30 Friends (14:24)
21.00 Tru Calling (3:20) (Brother's Keeper)
Tru Davis er læknanemi sem ræður
sig í vinnu í líkhúsi. Þar uppgötvar hún
dulda hæfileika sína sem gætu bjargað mannslífum.
21.45 Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur
Birna sýnir okkur allt það heitasta í
kvikmyndaheiminum.
22.00 Kvöldþáttur Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.
22.45 David Letterman

23.30 American Dad (3:13) 23.55
Newlyweds, The (5:30) 0.20 Friends (14:24)
0.45 Kvöldþáttur 1.30 Seinfeld 2 (9:13)

E! ENTERTAINMENT

7.00 Jimmy Swaggart 8.00 Billy Graham 9.00
Robert Schuller 10.00 Blandað efni 11.00
Samverustund 12.00 Miðnæturhróp 12.30
Maríusystur 13.00 Blandað efni 14.00 Um
trúna og tilveruna 14.30 Gunnar Þorsteinsson
(e) 15.00 Ron Phillips 15.30 Mack Lyon
16.00 Blandað efni 17.00 Samverustund (e)
18.00 Freddie Filmore 18.30 Dr. David Cho
19.00 Believers Christian Fellowship 20.00
Fíladelfía 21.00 Samverustund (e) 22.00
Blandað efni 23.00 Robert Schuller 0.00

18.20 Inside the US PGA Tour 2005

(e)

12.00 E! News 12.30 The Entertainer 13.30
Gastineau Girls 14.00 Style Star 14.30 Love is in the
Heir 15.00 Dr. 90210 16.00 101 Best Kept Hollywood
Secrets 17.00 Jackie Collins Presents 18.00 E! News
18.30 Fashion Police 19.00 The E! True Hollywood
Story 20.00 E! Entertainment Specials 21.00
Gastineau Girls 22.00 Dr. 90210 23.00 E! News 23.30
Fashion Police 0.00 Wild On 1.00 The E! True
Hollywood Story

19.15 Þak yfir höfuðið (e)
19.30 MTV Cribs (e)
20.00 Less than Perfect Claude hefur með
harðfylgi unnið sig upp úr póstdeildinni og í starf aðstoðarmanns aðalfréttalesarans, Will.
20.30 Still Standing
20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.
21.00 According to Jim
21.30 Sjáumst með Silvíu Nótt Silvía Nótt
mun ferðast vítt og breitt, hérlendis
sem erlendis og spjalla við vel valið
fólk um allt milli himins og jarðar á
sinn óviðjafnanlega hátt.
22.00 The Swan Hér er sagt frá nokkrum
ósköp venjulegum konum sem breytt
er í sannkallaðar fegurðardísir.
22.45 Jay Leno

▼

8.00 Opna breska meistaramótið í golfi
2005 (1:4)

Spæjarar (20:26) (Totally Spies I)
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Hálandahöfðinginn (7:10) (Monarch of
the Glen)
Hope og Faith (24:25) (Hope & Faith)
Sporlaust (18:24) (Without A Trace II)
Tíufréttir
Aðþrengdar eiginkonur (19:23)
(Desperate Housewives) Bandarísk
þáttaröð. Húsmóðir í úthverfi fyrirfer
sér og segir síðan sögur af vinkonum
sínum fjórum sem eru ekki allar þar
sem þær eru séðar. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi barna.

Íþróttir

SKJÁREINN

▼

▼

SJÓNVARPIÐ

18.30
19.00
19.35
20.00

22.00

Spjall

23.30 Law & Order (e) 0.15 Cheers – 4.
þáttaröð (e) 0.40 Boston Public 1.20 Hack
2.05 Óstöðvandi tónlist

18.50 Kraftasport (Suðurlandströllið)
19.20 Íslandsmótið í Galaxy Fitness Útsending frá Íslandsmótinu í Galaxy Fitness
á síðasta ári.
21.30 Fifth Gear (Í fimmta gír) Breskur bílaþáttur af bestu gerð. Hér er fjallað jafnt
um nýja sem notaða bíla en ökutæki af
nánast öllum stærðum og gerðum
koma við sögu. Greint er frá nýjustu
tíðindum úr bílaiðnaðinum og víða leitað fanga.
22.00 World's Strongest Man (Sterkasti
maður heims) Við höldum áfram að
rifja upp mótin Sterkasti maður heims.
Í kvöld verður sýnt frá keppninni 1988.
Jón Páll heitinn Sigmarsson var að
vanda mættur til leiks.

▼

OPNA BRESKA MEISTARAMÓTIÐ Í GOLFI 2005

21.45

Raunveruleiki

aði táneglurnar og kreisti fílapensla.
Hálftíma síðar steig ég út af baðherberginu og fannst ég algjörlega ný manneskja.
Alveg hreint ómótstæðileg.
Settist síðan aftur við sjónvarpið og
beið spennt eftir því að sjá útkomuna hjá
keppinautum mínum. Varð ansi hissa þegar ég sá gellurnar. Þær höfðu greinilega
áorkað meiru á þessum hálftíma en ég og
voru óþekkjanlegar.
Þegar ég sá að ég var gjörsigruð í
þessari óformlegu fegurðarsamkeppni
slökkti ég á sjónvarpinu. Uppgötvaði þá
að ég hafði misst af Aðþrengdu eiginkonunum. Hégóminn og keppnisskapið höfðu
haft af mér uppáhaldssjónvarpsþáttinn
minn. Þann eina sem ég horfi á reglulega.

▼

▼

▼

Svar:
Joseph Donnelly úr kvikmyndinni
Far and Away frá árinu 1992.

08.00

Golf

ekki gengið. Sá að
hálftími var eftir
af þættinum og
ákvað að taka mig í
gegn og fara í
keppni við þessar
gellur. Var viss um
að í lok þáttarins
þegar ég væri búin
að framkalla allar
nauðsynlegar fegrunaraðgerðir liti
ég alveg eins vel út
og þær.
Fór í sturtu, setti á mig maska, rakaði
fótleggina, plokkaði augabrúnirnar, litaði
augnhárin, bar á mig brúnkukrem, lakk-

Settist fyrir framan sjónvarpið um daginn. Flakkaði aðeins á milli stöðva og endaði síðan á þætti í The Swan seríunni.
Tvær ólögulegar og óhamingjusamar
konur komu í þáttinn og töldu að lífi
þeirra mætti bjarga með fegrunaraðgerðum. Ég leyfði mér að efast. Nokkurra
manna lið sérfræðinga kvað upp dóm yfir
þeim. Sagði hvað væri ljótt við þær og
hvað þyrfti að laga. Ég velti því fyrir mér
hve mikið mætti gera fyrir þessar konur
með því að setja þær í líkamsrækt, gefa
þeim útlitsráðgjöf og sálfræðihjálp en
sleppa skurðaðgerðunum. Það var hins
vegar ekki uppi á teningnum.
Áttaði mig svo á því að ég var álíka
mygluð og konurnar í þættinum. Það gat

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

„You're a corker, Shannon. What a corker you are.“

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

23.00 2005 AVP Pro Beach Volleyball 0.05
Beyond the Glory

AKSJÓN
7.15 Korter 20.30 Vatnaskil – Fíladelfía 21.00
Níubíó – The Count Of Monte Cristo23.15
Korter

POPP TÍVÍ
Tónlist allan daginn - alla daga

Nætursjónvarp

HVER FER FRÍTT Á ÞJÓÐHÁTÍÐ?
Farðu inn á www.heineken.is
og skráðu þig á póstlistann!

HEPPINN NOTANDI
VINNUR TVO MIÐA Á ÞJÓÐHÁTÍÐ
Í EYJUM MEÐ ÖLLU TILHEYRANDI

www.heineken.is
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Coupling

Skjár Einn 20.25
Ein af aðalleikkonunum, Lindsay
Price, syngur titillag þáttanna.

Flókin samskipti
kynjanna

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
16.00 Volleyball: World Grand Prix Japan 17.30 Rally: World
Championship Argentina 18.00 Boxing 20.00 Cycling: Tour de
France 21.00 Freestyle Motocross: US Tour Louisville 21.30 News:
Eurosportnews Report 21.45 Fight Sport: Shooto 23.15 News:
Eurosportnews Report
BBC PRIME
13.00 Teletubbies 13.25 Tweenies 13.45 Fimbles 14.05 Balamory
14.25 Monty the Dog 14.30 Yoho Ahoy 14.35 Rule the School
15.00 Antiques Roadshow 15.30 Diet Trials 16.00 Animal Park
17.00 Bargain Hunt 17.30 EastEnders 18.00 One Foot in the Grave 18.30 2 point 4 Children 19.00 Cutting It 20.00 Olga Korbut
21.00 Mastermind 21.30 Two Pints of Lager and a Packet of Crisps
22.00 Mersey Beat 23.00 Blue Planet – A Natural History of the
Oceans 0.00 The Making of a Continent 1.00 The Mark Steel Lectures
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Snake Killers: Honey Badgers of the Kalahari 13.00 Uss
Ronald Reagan 14.00 Animals Like Us: Tool Use 15.00 Capturing
the Killer Croc 16.00 Battlefront: Battle of Dieppe 16.30 Battlefront:
el Alamein 17.00 Animal Nightmares: Dogs 17.30 Monkey
Business 18.00 Built for the Kill: Cold Blooded *living Wild* *new
Episodes This 19.00 Uss Ronald Reagan 20.00 Cliffhangers: King
of the Cliffs *new Series* 21.00 The Monkey Prince *premiere*
22.00 The Tallest Towers 23.00 Cliffhangers: King of the Cliffs 0.00
The Monkey Prince
ANIMAL PLANET
12.00 Animal Minds 13.00 Pet Star 14.00 Miami Animal Police
15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30 Animals AZ 18.00 Killing for a Living 19.00 Ultimate Killers 19.30 Predators
20.00 Crocodile Hunter 21.00 Animal Cops Houston 22.00 Monkey Business 22.30 Animals A-Z 23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife
SOS 0.00 Ultimate Killers 0.30 Predators 1.00 Killing for a Living
DISCOVERY
12.00 Super Structures 13.00 We Built This City 14.00 Junkyard
Wars 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Reel Wars 16.00
Extreme Machines 17.00 Wheeler Dealers 18.00 Mythbusters
19.00 Forensic Detectives 20.00 FBI Files 22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 Tanks
MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 Isle of MTV – Pimp My Festival 17.00 Isle of MTV – Warm Up Show 18.00 Live – Isle of MTV
Festival 2005 21.00 Switched On 22.00 Superock 23.00 Just See
MTV
VH1
15.00 Legends 16.00 VH1's video jukebox 17.00 Legends 18.00
VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 Behind the Music 20.00 Mtv
Live 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 I Want a
Famous Face 23.30 All Access 0.30 VH1 Hits
CLUB
12.10 Design Challenge 12.35 The Stylists 13.00 Crimes of Fashion 13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25 Cheaters 15.10 Arresting Design 15.35 Staying in Style 16.00 Yoga Zone
16.25 The Method 16.50 Innertainment 17.15 Arresting Design
17.40 Famous Homes & Hideaways 18.05 Awesome Interiors
18.30 Hollywood One on One 19.00 Matchmaker 19.25 Cheaters
20.15 Sex Tips for Girls 20.45 Ex-Rated 21.10 Spicy Sex Files
22.00 Girls Behaving Badly 22.30 What Men Want 23.00 Insights
23.30 Weekend Warriors 0.00 Awesome Interiors 0.25 Design
Challenge 0.50 The Stylists 1.15 Crimes of Fashion
CARTOON NETWORK
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster's Home for Imaginary Friends
13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next Door 14.00 Hi
Hi Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp Twins 14.50 The Powerpuff
Girls 15.15 Johnny Bravo 15.40 Megas XLR 16.05 Samurai Jack
16.30 Foster's Home for Imaginary Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy
17.20 Dexter's Laboratory 17.45 Codename: Kids Next Door 18.10
The Powerpuff Girls 18.35 The Grim Adventures of Billy & Mandy
JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Spider-Man 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40 SpiderMan 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies
MGM
13.00 The 70's 15.00 The Killer Elite 17.00 Below the Belt 18.35
Intimate Strangers 20.10 To Be a Rose 21.45 Marie: A True Story
23.35 Contamination 7 1.10 The Rosary Murders 2.55 Still of the
Night
TCM
19.00 Buddy Buddy 20.35 Dark of the Sun 22.10 Pick a Star 23.20
Something of Value 1.10 The Sheepman 2.35 Hysteria
HALLMARK
12.45 Flood: A River's Rampage 14.15 Barbara Taylor Bradford: To
Be the Best 16.00 Touched By An Angel IIi 16.45 Locked in Silence
18.15 Choices 20.00 Law & Order Viii 20.45 The Premonition 22.15
Deadlocked: Escape From Zone 14 0.00 Law & Order Viii 0.45
Choices 2.30 The Premonition
BBC FOOD
12.00 Floyd's Fjord Fiesta 12.30 Ready Steady Cook 13.00 Deck
Dates 13.30 Grigson 14.00 Can't Cook Won't Cook 14.30 The
Cookworks 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Chalet Slaves 16.30
The Best 17.00 Beauty and the Feast 17.30 Tyler's Ultimate 18.30
Ready Steady Cook 19.00 Deck Dates 19.30 Paradise Kitchen
20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Giorgio Locatelli – Pure Italian 21.30 Ready Steady Cook
DR1
12.25 Profilen 12.50 Hvad er det værd? 13.20 Jagerpiloterne 13.50
Nyheder på tegnsprog 14.00 Shin Chan 14.10 Braceface 14.30
SommerSummarum 15.30 Dyrenes ¢ 16.00 Fandango – med
Signe 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Fint skal det
være 17.30 Et race for livet 18.00 Herlufsholm 18.30 Slægt og slot
19.00 TV Avisen 19.25 AftenTour 2005 19.50 Beck – Kartellet 21.20
Kode ukendt
SV1
13.30 Arlanda 14.00 Rapport 14.05 Djurgalen 14.35 Familjen Anderson 15.00 Så såg vi sommaren då 15.05 Radiohjälpen – Victoriafonden 15.15 Byns författare 15.45 Rederiet 16.30 Karlsson på
taket 16.55 Puss och kram 17.00 Guppy 17.15 Kent Agent och de
hemliga ställena 17.30 Rapport 18.00 Mat/Niklas 18.30 Mygg,
mygg, mygg 18.55 Blomsterspråk 19.00 Grattis Victoria 20.30 Jag
kan inte sova 21.25 Rapport 21.35 Karl för sin kilt 22.30 Sändning
från SVT24

12.15 Hádegisútvarpið Umsjón: Sigmundur
Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing. 14.03
Glópagull og gisnir skógar
15.03 Allt og sumt – Hallgrímur Thorsteinsson, Helga Vala og Helgi Seljan.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.

BYLGJAN

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Sumarsnakk 9.50
Morgunleikfimi 10.13 Lifandi blús 11.03
Samfélagið í nærmynd
13.00 Sakamálaleikrit, Synir duftsins 14.03
Útvarpssagan: Bara stelpa 14.30 Illgresi og
ilmandi gróður 15.03 Í skugga meistaranna
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Íslensk dægurtónlist í eina öld 20.00
Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Kvöldsagan, Seiður og hélog 23.10 Hlaupanótan

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi.

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir. 22.10 Popp og ról

0.10 Ljúfir næturtónar

»

Hér er á ferð bandarísk endurgerð af vinsælum breskum þáttum sem fjallar um
sex manna vinahóp þar sem ást og kynlíf
eru aðalumræðuefnið oftar en ekki.
Steve og Jane eru par, en Steve er eitthvað að spá í Susan sem hann kynntist í
gegnum Jeff sem Susan fór að vera með
eftir að hún hryggbraut Patrick sem gerði
þá hosur sínar grænar fyrir bestu vinkonu
hennar, Sally. Frekar flókið eins og gengur og gerist í samskiptum kynjanna.

FM 90,9

7.03 Morgunútvarpið – Gunnhildur Arna
Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson. 9.03
Margrætt með Ásdísi Olsen. 10.03 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

Persónur í Coupling.

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

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
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AÐ MÍNU SKAPI
BERGU R ÞÓR I NGÓLFSSON LEIKSTJÓRI OG LEIKARI

Örlagaeggin, Karamazov-bræ›urnir og Barcelona
TÓNLISTIN Núna er ég náttúrlega að
hlusta á tónlistina úr Örlagaeggjunum
sem þeir Höskuldur Ólafsson og Pétur
Benediktsson sömdu. Almennt eltist ég
ekki við neinar sérstakar tónlistarstefnur
en fíla alltaf pottþéttar melódíur og
dramatísk lög.

HRÓSIÐ
...fær Hallbjörn Hjartarsson,
kúreki í Kántríbæ, sem fékk
styrk frá Menningarsjóði Höfðahrepps til að gera við sendinn í
Skagafirði. Lifi kántríið.

2

3

4

5

8

9

10

13

12
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Lárétt:
1 kraft, 5 gott eðli, 6 endalok, 7 öfug röð,
8 grænmeti, 9 sigti, 10 hæð, 12 lín, 13
svækja, 15 samhljóðar, 16 lengra frá, 18
skítur.
Lóðrétt:
1 lystugur maður, 2 tímabils, 3 tveir eins,
4 valdamikill, 6 drepur, 8 glöð, 11 útfall
elds, 14 hátterni, 17 sólguð.
Lausn.
Lárétt:
1 mátt, 5 art, 6 ko, 7 ts, 8 kál, 9 sáld, 10
ás, 12 tau, 13 kóf, 15 rg, 16 utar, 18 saur.
Lóðrétt:
1 mathákur, 2 árs, 3 tt, 4 voldugur, 6 kálar, 8 kát, 11 sót, 14 fas, 17 ra.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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BORGIN Ég bjó í eitt ár í Barcelona og
það er góð borg bæði hlý og vinaleg.
Mér finnst Berlín líka sérstaklega
skemmtileg því hún er svo krafmikil.

BÍÓMYNDIN Það eru svo margar bíómyndir sem mér finnst eftirtektarverðar.

BÚÐIN Bónus. Hún er í uppáhaldi því
hún er alltaf ódýrust. Hvað fatnað varð-

GÍSLI ÖRN GARÐARSSON: FRÆGÐ RÓMEÓS RYÐUR HONUM NÝJAR BRAUTIR

Finnur hinn hreina
tón með Nick Cave

6

7

BÓKIN Ég les nokkuð mikið og uppáhaldsbókin mín er tvímælalaust Karamazov-bræðurnir eftir Dostojevskíj. Hún
er stærsta afrek mannsandans, stærri
en þegar maðurinn fór til tunglsins.

VERKEFNIÐ Leikritið Örlagaeggin er
verkefni mitt þessa dagana. Það er
verið að sýna það í Borgarleikhúsinu í
allt sumar en þetta er ógeðslega fyndinn harmsöngleikur með vísindatryllisívafi. Frábærir leikarar og tónlistarmenn
taka þátt í sýningunni og efnið á vel við
nú á tímum. Ef fólk langar að skemmta
sér í sumar þá ætti það að fara á Örlagaeggin því þar skín sólin – annað en
utandyra.

Um 39 þúsund
Einar Hákonarson
Hálfdán Mörður Gunnarsson

» FASTUR
» PU N KTU R

Gísli Örn Garðarsson vakti athygli út fyrir landsteinana fyrir
nýstárlega leikstjórn á verkinu
Rómeó og Júlía. Hann leggur nú
land undir fót með verkið
Woyzeck eftir George Buchner í
farteskinu. „Við frumsýnum
Woyzeck í Borgarleikhúsinu í
september en sýnum svo í þrjár
vikur í Barbican-leikhúsinu í
London í október,“ segir Gísli
Örn en októbermánuður í Barbican-leikhúsinu er tileinkaður
Ungum snillingum. „Hugmyndin að baki Ungum snillingum er
að setja upp verk eftir leikskáld
sem þau skrifuðu áður en þau
náðu 26 ára aldri,“ segir Gísli en
Barbican-leikhúsið hafði samband við Gísla til að fá hann til
að leikstýra Woyzeck.
George Buchner skrifaði
verkið Woyzeck aðeins 23 ára
gamall en lést áður en hann náði
að ljúka leikritinu. „Það er það
sem gerir verkefnið sérstaklega
spennandi. Leikritið fannst í
brotum og áskorun fyrir okkur
er að raða senunum upp í skynsamlega röð og ljúka við sköpunarverkið. Ég hef enn mikinn
áhuga á sirkusforminu og um
þessar mundir erum við að
prófa okkur áfram uppi í Borgarleikhúsi og leita að rétta tóninum.“
Til að tryggja að rétti tóninn
verði örugglega sleginn hefur
Gísli Örn haft samband við tónlistarmanninn Nick Cave. „Nick
Cave semur leikhúsvæna tónlist
með fallegum textum. Hann var
einfaldlega sá tónlistarmaður
sem mér datt fyrst í hug þegar
ég skoðaði verkið svo ég tékkaði
bara á honum,“ segir Gísli en
þetta mun vera í fyrsta sinn sem
Nick Cave semur tónlist sérstaklega fyrir leikhús. „Ég sendi
umboðsmanni hans tölvupóst og

FRÉTTIR AF FÓLKI
r. Gunni hefur verið í föstu
hlutastarfi hjá DV síðustu mánD
uði en hefur nú að
mestu dregið sig í
hlé og situr sveittur við vinnu
heima hjá sér og
undirbýr næstu
umferð af hinum geysivinsæla spurningaþætti
Popppunkti
sem Skjár einn sýnir í haust. Aðdáendur Gunna þurfa ekki að örvænta
þar sem hann „skrifar eitthvað lítilræði fyrir DV áfram, pistla og svona
eitthvað,“ eins og hann orðar það á
bloggsíðu sinni.
ópur fólks sem stundar það að
sleikja sólina á Kanaríeyjum og
H
kallar sig einfaldlega Kanarí-

VINNA AÐ SAMA VERKI Nick Cave og Gísli Örn Garðarsson vinna nú saman að uppsetningu á Woyseck etir George Buchner.
SAMSETT MYND

sagði honum frá hugmyndinni í
mjög stuttu máli. Í bréfinu
spurði ég einfaldlega hvort Nick
Cave hefði áhuga á að vinna í
leikhúsi og hann hringdi sjálfur
í mig til baka tveimur dögum
síðar. Þá spjölluðum við heilmikið saman og hann virtist
þekkja söguna þar sem hann
hafði séð þýska kvikmynd upp
úr verkinu.“
Ekki spillti heldur fyrir að
Nick Cave hafði heyrt góðs
orðstírs Vesturportsins getið.
„Það gaf mér greiðari aðgang að
honum að hann hafði heyrt um
Rómeó og Júlíu sýninguna. Í síðustu viku fór ég svo til Brighton

að hitta hann og þá ákváðum við
að kýla á þetta. Hann er því bara
byrjaður að vinna að verkinu
eins og við.“
Gísli Örn segist ekki ætla að
taka að sér aðalhlutverkið í sýningunni að þessu sinni. „Þótt
hlutverkaskipan liggi ekki endanlega fyrir get ég gefið upp að
í uppfærslunni verð ég að mestu
leyti að vinna með fólki sem ég
hef unnið með áður, nema
kannski Nick Cave,“ bætir Gísli
sposkur við. „Við erum að vinna
saman í fyrsta skipti en vonandi
ekki það síðasta.“
thorakaritas@frettabladid.is

eyjaflakkara ætlar að halda árlega
samkomu sína í Árnesi um helgina.
Fjörið byrjar á föstudaginn þegar svæðið
opnar og síðan tekur
við þéttskipuð.
Kanaríeyjaflakkararnir sjá sjálfir
um öll skemmtiatriði og er ekkert að vanbúnaði í þeim efnum þar
sem fjöldi stuðkarla- og kerlinga eru
meðlimir í félagsskapnum og
þannig hefur sjálfur Árni Johnsen
kvöldskemmtun laugardagsins
klukkan 20.00 þegar hann mætir,
vopnaður kassagítarnum, og stýrir
fjöldasöng af sinni alkunnu snilld.
Það þarf svo enginn að óttast að
botninn detti úr stuðinu þegar þingmaðurinn fyrrverandi leggur frá sér
gítarinn þar sem þá tekur Geirmundur Valtýsson, sólbrúnn og
sællegur, við keflinu og ætlar að
trylla lýðinn með hljómsveit sinni.
Þeir sem þekkja stuðið á Kanarí og
afrekaskrá Geirmundar efast ekki
um það eitt augnablik að dansinn
duni langt fram eftir nóttu. Árni og
Geirmundur tróðu
einnig upp hjá
Kanaríeyjaflökkurunum í fyrra og
stóðu sig svo vel
að engin ástæða þótti til annars en
að fá kappana til að endurtaka leikinn. Það verður einnig slegið upp
harmonikuballi á samkomunni og
dregið verður í happadrætti þar sem
helstu vinningar eru ferðir til Kanarí
og Færeyja.

Gísli hættir á toppnum

Miðasala í Skífunni,
á event.is og í 575-1522

„Vertíðinni er að ljúka, við hættum á toppnum,“ segir Gísli Einarsson, umsjónarmaður sjónvarpsþáttarins Út og suður sem
er í öðru sæti á eftir fréttum
RÚV samkvæmt könnun IMG
Gallup á sjónvarpsáhorfi í júní.
„Ég er virkilega þakklátur Íslendingum fyrir að fylgjast með
þessu, þó ég taki þetta ekki til
mín því viðmælendurnir eru
auðvitað í aðalhlutverki,“ segir
Gísli. Síðasti þátturinn verður
sýndur á sunnudag en hann var
tekinn upp í vikunni. „Ég held að
ég hafi aldrei gert neitt
skemmtilegra. Þetta var virkilega gott tækifæri til að kynnast
landinu upp á nýtt,“ segir Gísli.
Hann tekur vel í að endurtaka
leikinn næsta sumar en segir að
ekkert hafi verið ákveðið um

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON
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ar þá er ég ekki duglegur að kaupa mér
föt en þegar ég geri það þá fer ég oftast í Outlet.

Fyrst get ég nefnt The World According
to Garp með Robin Williams frá 1982
og svo finnst mér Seven líka góð. Þær
eru báðar vel sagðar. Svo finnst mér
flestar Mike Leigh-myndir æðislegar og
allar myndir leikstjórans Jean-Pierre
Jeunet eru frábærar. Pedro Almodóvar
stendur líka alltaf fyrir sínu.

framhald á þættinum. „Að
minnsta kosti er enginn skortur
á skemmtilegu fólki í landinu.“
Umsjónarmaður Út og suður vill
ekki gera upp á milli þáttanna.
„Allir sem við höfum spjallað
við hafa verið áhugaverðir hver
á sinn hátt, við höfum skemmt
okkur konunglega yfir þessu,“
segir Gísli. ■

GÍSLI EINARSSON „Í hverri viku fæ ég
annað hvort hringingar eða tölvupóst með
áhugaverðum ábendingum um fólk til að
tala við,“ segir Gísli, um það hvernig hann
finnur viðmælendur sína sem þykja stórskemmtilegir.

NASA 6. SEPTEMBER
MIÐASALA HEFST Í DAG KL. 10.00
Á ÖLLUM SÖLUSTÖÐUM.

AÐEINS 550 MIÐAR Í BOÐI!

HVAÐ Patti Smith - Ásamt hljómsveit HVAR Nasa
HVENÆR 6. september MIÐAVERÐ Aðeins 3.900 krónur
MIÐASALA Hefst kl. 10:00 14. júlí í verslunum Skífunnar,
BT á Akureyri og Selfossi, á Event.is og í síma 575-1522

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

HEIMASÍMI

Ég hringi heim til allra,
ég næ Kalla í gemsanum
og hringi til Binnu í Köben.

BAKÞANKAR
JÓNS GNARR

Karlmennska
É

g hef verið að velta karlmennsku mikið fyrir mér undanfarið. Mér finnst ég nefnilega stundum vera svo mikil lydda. Stundum
óska ég þess að ég gæti verið pínulítið eins og Tony Soprano. Hann
leysir sín vandamál hratt og örugglega. Töffararnir í bíómyndunum fá
sér viskíglas og fara svo og taka í
lurginn á óvinum sínum og sofa hjá
þremur konum í leiðinni. Ekkert
kjaftæði eða væl, bara karlmennska.

Allt þetta á 0 kr.

EN HVAÐ er karlmennska? Er það
að vera duglegur að leysa vandamál? Er það að vera sterkur? Er
karlmennskan kannski mæld í vöðvum eða því hversu mörgum konum
maður hefur sofið hjá? Verða sannir
karlmenn aldrei hræddir? Fer karlmennska eftir typpastærð? Er karlmannlegt að þegja? Hver er mesta
karlmennið, Clint Eastwood, Egill
Skallagrímsson, bandaríski landgönguliðinn, James Bond, Arnold
Schwarzenegger eða Donald Trump?

0 kr.

0 kr.

0 kr.

innanlands

vinur í útlöndum

í GSM vin

500 mínútur á mánuði í alla heimasíma
innanlands.

120 mínútur á mánuði úr heimasíma á
Íslandi í heimasíma í einu af þeim 30
löndum sem Íslendingar eiga mest
samskipti við.

Þú heldur áfram að að tala við GSM
vin fyrir 0 kr. í 60 mínútur á dag.

Mánaðargjald í Heimasíma er 1.340 kr.

ÉG HELD að ímynd karlmennsk-

KARLMENNSKA er ekki heimsk
eða frumstæð. Hún er gerandi afl.
Hún býr í hjarta og samvisku hvers
manns. Hin fullkomna karlmennska
er auðmýkt. Jóhannes Páll páfi var
sannur karlmaður. Hin fullkomna
karlmennska er æðruleysi, að trúa á
Guð og óttast ekkert þess vegna.
Hinn fullkomni karlmaður þorir að
viðurkenna vanmátt sinn og að hann
geti ekki stjórnað öðrum en sjálfum
sér. Karlmennska er sjálfsstjórn.
Hún er sjálfsagi. Það er karlmennska að rétta hina kinnina.
Ghandí var meira karlmenni en allar
hasarhetjur, kraftajötnar og millar
heimsins samanlagðir. En mesta
karlmenni allra tíma er að mínum
dómi Jesús. Töffarar trúa á Jesúm
og elska náunga sinn eins og sjálfa
sig.
jongnarr@frettabladid.is

Og1 lækkar verulega kostnað heimila sem eru með GSM áskrift, Heimasíma og Internet hjá Og Vodafone.
Kynntu þér einnig ávinninginn fyrir GSM og Internet.
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unnar sé á villigötum. Það er ekkert
karlmannlegt við það að berja fólk
eða drepa. Það er bara heimskt.
Drykkja er ekki karlmannleg heldur
frekar aumingjaleg. Sannir karlmenn eiga ekki að þurfa að drekka í
sig kjark eins og einhverjir rónar.
Það er ekkert töff við að reykja. Það
er álíka töff og bora í nefið. Hefnd
er ekki karlmannleg því sannir karlmenn hafa stjórn á reiði sinni. Karlmennska verður heldur aldrei mæld
í peningum eða völdum því oft ráða
litlir kallar miklu. En það þarf mikinn kjark og mikla karlmennsku til
að geta fyrirgefið.

Komdu í verslun Og Vodafone, hringdu í 1414 eða smelltu þér á www.ogvodafone.is
fyrir nánari upplýsingar og skráningu í Og1.

