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Rá›herra lofar a›
flytja störf nor›ur

Hrafninn flýgur á ný
Kvikmynd Hrafns Gunnlaugssonar,
Hrafninn flýgur, var gefin út á DVD í
vikunni með nýjum talsetningum á erlendum tungumálum ásamt alls kyns
aukaefni. Myndin á sér hins vegar
nokkuð brokkgenga sögu og fæðing
hennar var erfið. Hún hlaut misjafna
dóma í fjölmiðlum
en nú 20 árum síðar virðist sem
myndin lifi um
ókomin ár.

Sjávarútvegsrá›herra tekur vel í ósk stjórnar Kaupfélags Eyfir›inga um fjölgun
starfa á Akureyri á vegum rá›uneytisins. Ekki ver›ur af flutningi á meginstarfsemi Fiskistofu til Akureyrar en flutningur á nokkrum verkefnum er í sko›un.
Árni M. Mathiesen
sjávarútvegsráðherra segir að
stefnt sé að frekari fjölgun
starfa á vegum ráðuneytisins á
Akureyri en þeim hafi fjölgað
fyrir norðan á undanförnum
misserum. „Á þessum tímapunkti er ekki hægt að segja til
um hvaða verkefni verði unnin á
Akureyri né um hversu mörg ný
störf er að ræða. Þó er ljóst að
uppbygging á starfsemi Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins
heldur áfram fyrir norðan en
einnig verða fleiri kostir skoðaðir,” segir Árni.
Forsvarsmenn Kaupfélags Eyfirðinga áttu fund með Árna og
Vilhjálmi Egilssyni ráðuneytisstjóra síðastliðinn fimmtudag þar
sem farið var yfir hugmyndir
RÍKISVERKEFNI

KVIKMYNDIR 26-27

Eiði Smára hrósað
Jose Mourinho, stjóri Chelsea
hrósaði Eiði Smára
Guðjohnsen mikið fyrir
fyrsta leik liðsins á
undirbúingstímabilinu en
Chelsea vann Wycombe
5–1 í vikunni. Eiður Smári
er búinn að festa sig í
sessi í hlutverki
miðjumanns hjá ensku
meisturunum.
ÍÞRÓTTIR 34

Klerkur í klípu
Nánir
samstarfsmenn
Hans Markúss Hafsteinssonar í
gegnum tíðina eru
sammála um þá
hlýju og alúð sem
hann gefur af sér.
Hann er einnig
sagður mikill
námsmaður.

stjórnar KEA um flutning verkefna á vegum ráðuneytisins til Akureyrar. Ráðherra segir fundinn
hafa verið gagnlegan og góðar
líkur séu á að af samstarfi ráðuneytisins og KEA verði. Niðurstöðu sé hins vegar ekki að vænta
fyrr en í haust.
Stjórn Kaupfélags Eyfirðinga
lýsti í vor yfir áhuga á að koma að
flutningi opinberra stofnana og
verkefna til Akureyrar og er félagið tilbúið að leggja fram hundruð milljóna til að svo megi verða.
Ein af þeim stofnunum sem KEA
renndi hýru auga til var Fiskistofa
og bauðst félagið til að greiða
kostnaðinn við flutning meginhluta stofnunarinnar norður.
Benedikt Sigurðarson, stjórnarformaður KEA, segir ljóst eftir

fundinn með ráðherra og ráðuneytisstjóra að ekki verði af flutningi stjórnsýsluhluta Fiskistofu til
Akureyrar. „Það er hins vegar
hugsanlegt að fleiri verkefni á
vegum Fiskistofu verði í framtíðinni unnin á Akureyri og við
fögnum jákvæðri afstöðu ráðherra til flutnings á verkefnum
norður,” segir Benedikt.
Árni segir vilja KEA til að
koma að fjármögnun á flutningi
verkefna á vegum ráðuneytisins
norður mjög jákvæðan. „Það er af
hinu góða þegar heimaaðilar hafa
sett sér það markmið að skapa
gott umhverfi fyrir ný störf. Slíkt
liðkar til fyrir flutningi verkefna
og að loknum sumarleyfum hitti
ég forsvarsmenn KEA á ný,” seg-kk
ir Árni.
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rigning sunnan- og vestanlands. Bjart
norðaustanlands en þar þykknar upp
þegar líður á daginn og fer að rigna með
kvöldinu.

Tugir fórust
ÍRAK, AP Rúmlega 30 manns, hið
minnsta, létu lífið í sprengjuárásum í Írak sem stóðu frá morgni til
kvölds í gær. 111 til viðbótar
særðust.
Flestir létust í sjálfsmorðsárásum og öðrum sprengjuárásum í Bagdad, 29 að því er staðfest
hefur verið. Þeirra á meðal eru
sjö bandarískir hermenn, sex lögreglumenn og þrír íraskir öryggisverðir auk íraskra hermanna og
óbreyttra borgara. Tveir bandarískir hermenn létust í sprengingu nærri jórdönsku landamærunum.
Sheik Ahmed Abdul Ghafour
al-Samarrai,
áhrifamikill
klerkur súnnímúslima, fordæmdi árásirnar í ræðu sem
hann hélt við messu í gær. ■

Sala á sjöttu bókinni um
galdrastrákinn Harry Potter hófst á
miðnætti í nótt. Fyrstu aðdáendurnir voru mættir fyrir utan Mál og
menningu á Laugarvegi um klukkan
tíu í gærmorgun og fjölgaði eftir
því sem leið á daginn.
„Ég var líka fyrst í röðinni þegar
síðasta bók kom út og ákvað að
mæta enn þá fyrr núna,“ sagði
Halla Hallsdóttir, sem mætt var
fyrst allra í gærmorgun.
Stefnt er að því að bókin komi út
í íslenskri þýðingu hinn 5. nóvember næstkomandi að sögn Snæbjörns Arngrímssonar, forleggjara
hjá bókaforlaginu Bjarti. Þýðandi
bókarinnar hafði ekki fengið að sjá
handrit bókarinnar í gær.

BÆKUR
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FREMUR HÆG suðvestlæg átt og

Blóðugur dagur í Bagdad:

Bi›u allt a›
fjórtán tíma

VEÐRIÐ Í DAG
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LÖGREGLUMAÐUR Á VETTVANGI Árásir voru
gerðar víða í írösku höfuðborginni í gær.

Sjötta bókin um Harry Potter:
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HEIMIR MÁR PÉTURSSON:

BEÐIÐ EFTIR SJÖTTU BÓKINNI Nokkrir tugir tryggra lesenda bókanna um Harry Potter biðu tímunum saman fyrir utan Bókabúð Máls og
Menningar á Laugavegi eftir því að sala á bókinni hæfist eina mínútu yfir eitt á miðnætti síðustu nótt.

- ht

Hringferð Eggerts Skúlasonar til styrktar Hjartaheilla lokið:

Dæmdur í fangelsi:

Sæll og gla›ur ﬂótt ﬂreyttur sé

Karl keppti í
kvennaflokki

FJÁRSÖFNUN Fjórtán hundruð kílómetra hjólreiðaferð Eggerts Skúlasonar til styrktar samtökunum
Hjartaheill lauk síðdegis í gær
þegar Eggert hjólaði síðasta spölinn
til Reykjavíkur ásamt öðrum sem
slógust í hópinn í Mosfellsbæ.
Hann var þrjár vikur á ferð sinni
um landið en víða slógust aðrir í för
með honum stundakorn og gerði félagskapurinn ferðina bærilegri
fyrir vikið. „Ég er afar ánægður
með að hafa klárað þetta og þetta
gekk alveg svakalega vel þó að veður og vindar hafi blásið gegn mér
mest alla leiðina. Ánægðastur er ég
með að hafa náð öllum þeim markmiðum sem ég setti mér í upphafi.
Hjartaheill fengu góða kynningu og
við sýndum að einstaklingur getur
staðið upp og haft áhrif sé vilji til
þess. Svo söfnuðum við talsverðum

ÖLLUM MARKMIÐUM NÁÐ Eggert Skúlason var þreyttur en ánægður þegar hann nálgaðist

Reykjavík í gær eftir þriggja vikna hjólreiðatúr um landið.

peningum og ég er sæll og glaður
þótt þreyttur sé.“
Eggert vildi koma á framfæri
þakklæti og afsökunarbeiðni til

þeirra bílstjóra sem töfðust þegar
hann hjólaði síðasta spölinn en umferð gekk hægt á milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkur.
-aöe

SIMBABWE Dómari í Simbabve
hefur dæmt ungan mann í fjögurra ára fangelsi fyrir að villa á
sér heimildir og valda félögum
sínum sálartjóni. Hann keppti í
frjálsum íþróttum og vann til
nokkurra verðlauna fyrir land
sitt – í kvennaflokki.
Samukeliso Sithole, átján ára,
hefur hingað til sagst vera tvíkynja, með kynfæri bæði karls
og konu. Fyrir rétti kvaðst hann
hins vegar vera orðinn karlmaður að öllu leyti eftir að galdralæknir bruggaði gegn honum
seið í hefndarskyni. Ungi
maðurinn baðst innilegrar afsökunar á framfæri sínu og
sagðist hann iðrast mjög að hafa
sært félaga sína og aðra
- shg
landsmenn.
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„Nei. Ég er hoj og slank.“
Eggert Skúlason hefur nú lokið hringferð sinni á
hjóli um landið til styrktar samtökunum Hjartaheill. Eggert hefur á leið sinni misst allnokkur kíló
og safnað tæpum sjö milljónum króna.

Héraðsdómur Reykjaness:

Kínverskt par
í fangelsi
Kínverskt par var í gær
dæmt til 45 daga fangelsisvistar
fyrir að villa á sér heimildir við
vegabréfsskoðun í Leifsstöð.
Fólkið kom hingað frá Þýskalandi á leið til Bandaríkjanna.
Höfðu þau meðferðis japönsk
vegabréf en við nánari skoðun
kom í ljós að parið var af kínversku bergi brotið. Var þriðji
maður með þeim í för sem lögregla hefur grunaðan um að
reyna að smygla fólkinu en
dæmt verður í máli hans innan
-aöe
tíðar.

DÓMSMÁL

Fjármálaeftirlitið:

N‡r forstjóri
rá›inn
Jónas Fr. Jónsson tekur við starfi
forstjóra Fjármálaeftirlitsins en
staðan var auglýst til umsóknar
eftir að fyrrverandi forstjóri,
Páll Gunnar Pálsson, tók við
starfi forstjóra Samkeppniseftirlitsins.
Jónas hefur mikla reynslu af
alþjóðlegu markaðsstarfi sem
framkvæmdastjóri
markaðssviðs Eftirlitsstofnunar EFTA í
Belgíu. Þá hefur hann og lögfræðimenntun og MBA-gráðu að
-aöe
auki.

LÍBANON
UTANÞINGSSTJÓRN Í BÍGERÐ
Fouad Siniora, sem nú fer með
stjórnarmyndunarumboðið í Líbanon, segist ætla að skipa ríkisstjórn sína sérfræðingum sem
hvorki eiga sæti á líbanska
þinginu né eru félagar í stjórnmálaflokkum. Siniora kemur úr
hópi andstæðinga Sýrlandsstjórnar en hann er sagður
reiða sig á stuðning Michel
Aoun og flokks sjía sem er
hlynntur stjórninni í Damaskus.

Áframhaldandi ódæði:

Erlendir fer›amenn fluttir á sjúkrahús

Níu manns
voru felldir

SLYS Tveir erlendir ferðamenn
voru fluttir með sjúkrabifreið á
slysadeild eftir að strætisvagni
var ekið inn í hlið rútu við Landakotskirkju um hádegisbil í gær. Þá
flutti lögregla þrjá til viðbótar
undir læknishendur eftir áreksturinn. Enginn hinna slösuðu hlaut alvarleg meiðsl.
Stór hópur bandaríska ferðamanna var í rútunni en fáir farþegar voru í strætisvagninum. Matthías Jóhannsson, bílstjóri rútunnar,
segir farþegum hafa orðið nokkuð
hverft við áreksturinn. „Þetta er
fullorðið fólk og þau urðu talsvert
skelkuð,“ segir Matthías.
Þeir ferðamenn sem Frétta-

blaðið ræddi við á slysstað í gær
báru sig þó nokkuð vel en þeir
höfðu sloppið frá árekstrinum
með skrámur. „Þetta gerðist allt
svo hratt að maður hafði varla
tíma til þess að vera óttasleginn,“
sagði Rob Stull en hann hafði orð á
því hversu fljótt og vel hefði
gengið að fá lögreglu og sjúkralið
á staðinn.
Báðar bifreiðarnar eru talsvert
illa farnar eftir áreksturinn en
strætisvagninn var ökufær og var
- ht
ekið af vettvangi.

KENÍA Stjórnvöld í Kenía hafa sent
2.000 hermenn til norðurhluta
landsins til að hafa upp á þeim
sem frömdu fjöldamorð í bænum
Turbi á þriðjudaginn. 76 biðu
bana, þar af 22 börn.
Deilur ættbálkanna Borana og
Gabra eru undirrót voðaverkanna
en menn úr fyrrnefnda ættbálknum eru sagðir bera á þeim
ábyrgð. Í hefndarskyni réðust
nokkrir Gabra-menn á bíl Borana-manna í gær, rifu farþegana
út og hjuggu þá í spað með
sveðjum.
6.000 manns hafa flúið frá
Turbi til nágrannaborgarinnar
-shg
Marsabit.

ÁREKSTUR VIÐ LANDAKOT Glerbrot dreifð-

ust yfir götuna þegar strætisvagn og rúta
full af erlendum ferðamönnum lentu í
árekstri um hádegisbilið í gær.

Dánartí›nin óvenju
há í byrjun ársins

MYND/KRISTÍN INGVARSDÓTTIR

Eggert ertu or›inn
hjólbeinóttur?

Árekstur strætisvagns og rútu við Landakotskirkju:
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16. júlí 2005 LAUGARDAGU R

Marktæk fjölgun var› á dau›sföllum í byrjun ársins. ﬁetta ger›ist á sama tíma
og inflúensufaraldur geisa›i og er tali› a› hann hafi valdi› aukningunni.
Faraldurinn var erfi›ari vi›ureignar nú en sí›ustu ár.
HEILSA Dánartíðni á landinu fór
upp fyrir eðlilegt viðmiðunarbil í
febrúar á sama tíma og inflúensufaraldurinn var í hámarki. Þetta
kemur fram í Farsóttafréttum,
gefnum út af Landlæknisembættinu.
Ef miðað er við meðaltal áranna 2000 til 2004 látast yfirleitt
rétt um 35 Íslendingar í viku
hverri, þó sínu fleiri yfir vetrarmánuðina. Haldið er utan um
þetta meðaltal til að geta greint ef
umtalsverð frávik verða frá eðlilegri dánartíðni. Eðlilegt er að
sveifla sé í
dánartíðninni
og þá er miðað
við 95 prósenta viðmiðunarbil. Samkvæmt því er
það innan eðlilegra marka ef
á milli um 25
GUÐRÚN
og 54 látast á
SIGMUNDSDÓTTIR
einni viku í
febrúar. Tvær vikur í febrúarmánuði síðastliðnum fóru þó upp
fyrir þetta viðmiðunarbil þegar
yfir 110 manns létust samtals. Þó
það fari ekki mikið yfir það sem
talið er eðlilegt frávik þá eru það
umtalsvert fleiri en meðaltal síðustu fimm ára.
Á sama tíma og dánartíðnin fór
upp fyrir viðmiðunarbilið var inflúensufaraldurinn í hámarki og í
Farsóttafréttum segir að trúlega
hafi hún átt sinn þátt í hærri dánartíðni. Þó hefur enn ekki verið
rannsakað í þaula hvort svo sé en
það verður gert í kjölfar marktækrar aukningar á dánartíðni.

RÁÐHERRAR Í AICHI Halldór Ásgrímsson

og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir voru
viðstödd Íslandsdaginn á Expo 2005
heimssýningunni í Japan í gær.

Íslandsdagur á Expo 2005:

Vel heppna› í
alla sta›i

BÓLUSETNING Inflúensufaraldurinn reyndist skæður síðasta vetur þrátt fyrir umfangsmikla

bólusetningu.

Guðrún Sigmundsdóttir, yfirlæknir á sóttvarnarsviði hjá
Landlæknisembættinu,
segir
aukninguna vissulega marktæka
og að líklega sé inflúensunni um
að kenna. Aðspurð hvort inflúensubóluefni geti hafa verið gallað og því valdið þessari miklu
aukningu segir Guðrún að svo sé
ekki, enda hefði það þá verið
komið í ljós. Hins vegar segir
hún að fólk taki misvel við bólu-

efninu og veiti það um 70 prósentum þeirra sem það fá fullkomna vörn, aðrir geti veikst en
bóluefnið eigi að draga úr flensueinkennum. Líklega hafi því
ástæðan verið eðlilegar sveiflur í
útbreiðslu inflúensunnar og því
hversu alvarleg hún er enda hafi
faraldurinn í vetur skorið sig úr
árunum þar á undan þar sem vel
tókst að halda henni í skefjum.
oddur@frettabladid.is

Eftirlitsstofnun EFTA þrýstir á íslensk stjórnvöld:

ESA vill a›ger›ir
vegna Rússafisks
Eftirlitsstofnun EFTA,
ESA, hefur farið þess á leit að
íslensk og norsk stjórnvöld
tryggi að ekki verði fluttur
Rússafiskur til landa á evrópska
efnahagssvæðinu frá rússneskum fyrirtækjum sem ekki
hafa fengið löggildingu Evrópusambandsins.
Samkvæmt reglum Evrópusambandsins má aðeins flytja
inn frosinn fisk frá rússneskum
fyrirtækjum sem hafa vottun
upp á að þau uppfylli gæðakröfur sambandsins. Ber stjórnvöldum að tryggja að ekki verði
fluttur inn fiskur frá öðrum
fyrirtækjum til sölu í ríkjum
Evrópusambandsins.
„Fyrir nokkrum árum var

EFTIRLIT

talsvert um slíkar sendingar en
það hefur dregið úr því síðustu
ár,“ segir Ketil Rykhus, sem fer
með eftirlit með fiski, um stöðuna á Íslandi. Enn er þó ekki
búið að taka alveg fyrir þetta og
leitar Eftirlitsstofnunin því
eftir viðbrögðum íslenskra og
norskra stjórnvalda. „Ég er viss
um að við eigum eftir að eiga
einhvers konar viðræður við íslensk stjórnvöld áður en fresturinn rennur út,“ segir Rykhus.
„Við höfum gefið Íslandi lokafrest til að svara, vegna sumarfríanna er hann þrír mánuðir.“
Bregðist íslensk stjórnvöld ekki
við getur Eftirlitsstofnunin
vísað málinu til Evrópudómstólsins.
-bþg

EXPO Íslandsdagurinn á Expo 2005
heimssýningunni sem haldin er í
Aichi-héraðinu í Japan var í gær
og tókst dagskráin í alla staði
mjög vel að sögn Kristínar Ingvarsdóttur sem starfar fyrir Norðurlöndin á heimssýningunni.
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra og Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra voru gestir Íslandsdagsins
ásamt fjölda listamanna. Meðal
þeirra sem komu fram voru Ragnhildur Gísladóttir og Sigtryggur
Baldursson sem léku tónlist japanska tónlistarmannsins Stomu
Yamashta með fulltingi Skólakórs
Kársness og Skálholtskirkjukórs,
kvartett Sigurðar Flosasonar lék
djasstónlist,
Caput-hópurinn
klassíska tónlist og Barði í Bang
- oá
Gang steig svo á svið.

Héraðsdómur Reykjaness:

Slapp vi›
sviptingu
DÓMSMÁL Tæplega fertugur karlmaður fékk vægari dóm fyrir
Héraðsdómi Reykjaness en til
stóð vegna hraðaksturs þar sem
hámarkshraði á umræddum vegi
var hækkaður nýlega.
Fann dómurinn manninn sekan
um að hafa ekið á 125 kílómetra
hraða um Hafnarfjarðarveg í júlí
á síðasta ári en þar sem hámarkshraða á þeim vegi var breytt úr 70
í 80 kílómetra hraða í millitíðinni
féll ákæruvaldið frá kröfu um
sviptingu ökuréttar og refsing
lækkaði fyrir vikið. Var honum
gert að greiða 40 þúsund krónur í
sekt.
-aöe

BRETLAND
FRJÁLSLYNDIR VINNA AUKAKOSNINGAR Aukakosningar voru
haldnar í Cheadle-kjördæmi í
Manchester í vikunni um þingsæti frjálslynda demókratans
Patsy Calton sem lést skömmu
eftir kosningarnar í vor. Frjálslyndir héldu sæti sínu því Mark
Hunter, frambjóðandi þeirra,
fékk flest atkvæði. Íhaldsmenn
fengu næstflest atkvæði en frambjóðandi Verkamannaflokksins
varð í þriðja sæti.
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KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD 64,66

64,96

Sterlingspund

GBP 113,7

Evra

EUR 78,14

78,58

Dönsk króna

DKK 10,473

10,535

Norsk króna

NOK 9,797

9,855

Sænsk króna

SEK 8,314

8,362

Japanskt jen

JPY

SDR

XDR 93,87

114,26

0,5771 0,5805
94,43

Gengisvísitala krónunnar
109,5038
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HEIMILD: Seðlabanki Íslands

ÓSÁTT VIÐ LEONCIE Ummæli söngkonunn-

ar Leoncie fóru fyrir brjóstið á nokkrum
ungmennum í Sandgerði sem efndu til
mótmæla síðdegis í gær.

Ungmenni í Sandgerði:

Mótmæltu
Leoncie
MÓTMÆLI Hópur ungmenna stóð fyrir

mótmælum fyrir utan hús söngkonunnar Leoncie og eiginmanns hennar í Sandgerði í gærkvöldi og hrópuðu til söngkonunnar.
Var ástæðan viðtal sem tekið
var við hana fyrr um daginn á útvarpsstöðinni XFM en þar fór hún
hörðum orðum um slæma gestrisni
gagnvart sér í bæjarfélaginu.
Fannst ungmennunum nóg um
enda ekki í fyrsta sinn sem söngkonan setur út á nágranna sína í
bænum sem hún vill meina að sýni
sér fordóma og niðurlægingu við
-aöe
hvert tækifæri.

Bilun í bremsukerfi bíls:

Rann ni›ur
Kambana
LÖGREGLUMÁL Bílstjóri var fluttur
slasaður með sjúkrabifreið til
Reykjavíkur eftir að fullfermdur
malarflutningabíll sem hann ók
rann stjórnlaus niður Kambana
skömmu eftir hádegi í gær.
Meiðsl hans voru ekki talin mjög
alvarleg en bifreiðin er mikið
skemmd, ef ekki ónýt.
Talið er að bilun í bremsum
hafi orðið til þess að bifreiðin
hafnaði utan vegar í beygju efst í
Kömbunum. Bifreiðin rann talsverða vegalengd utan vegar áður
en hún breytti um stefnu og fór
aftur yfir Suðurlandsveg. Þar fór
hún niður af háum vegarkanti og
rann stjórnlaus rúmlega hundrað
metra niður brekkuna. ■

Sóknarpresturinn í Garðabæ:

Sigldu á breskt tundurduflabelti

Funda›i me›
rá›herra
Séra Hans Markús Haf-

MINNISVARÐI Minnisvarði var afhjúpaður á Ísafirði í gær um
fólkið sem lét lífið þegar sex skip
sukku út af Vestfjörðum í síðari
heimsstyrjöld. Minnisvarðinn er
gjöf frá rússneskum stjórnvöldum í tilefni af því að 60 ár eru um
þessar mundir liðin frá lokum
styrjaldarinnar.
Hinn 6. júlí 1942 fórust fjögur
bandarísk flutningaskip, rússneska skipið Rodina og breski
tundurspillirinn Niger út af Vestfjörðum þegar skipalestin sigldi
inn á breskt tundurduflabelti. 200
Rússar létust þennan dag, þar á
meðal konur og börn rússneskra
stjórnarerindreka í London.

Daginn áður höfðu þýskir kafbátar, herskip og flugvélar sökkt
12 skipum bandamanna á Íslandsmiðum í einni mannskæðustu
sjóorrustu styrjaldarinnar. Fyrir
vikið ákvað skipalest PQ-13,
skipalestin sem Rodina var hluti
af, að taka á sig krók og sigla
norður fyrir Ísland. Siglingafræðingarnir sem vísuðu veginn gerðu
hins vegar afdrifarík mistök; þeir
villtust af leið og sigldu beint inn í
breskt tundurduflabelti út af
Horni á Vestfjörðum og öll skipin
sukku með manni og mús.
Rússneski sendiherrann á Íslandi, Alexander Rannikh, hafði
frumkvæði að því að reisa minnis-
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Minnisvarði afhjúpaður á Ísafirði:

DEILUMÁL

MINNISVARÐINN AFHJÚPAÐUR Alexander

Rannikh átti frumkvæði að því að minnisvarðinn var reistur.

varðann sem í gær var afhjúpaður
á Ísafirði í minningu þeirra sem
- oá
létust þennan dag.

steinsson, sóknarprestur í Garðabæ, fundaði í gær með Birni
Bjarnasyni, dóms- og kirkjumálaráðherra, vegna þeirra stöður
sem uppi hefur verið í sókn hans.
Að sögn Sveins Andra Sveinssonar, lögmanns Hans, var um
óformlegan fund að ræða enda
vildi Björn heyra frá fyrstu hendi
hvernig staðan væri, sem kunnugt
er vill meirihluti sóknarnefndar
Hans Markús á braut enda hafi
kvartanir borist vegna starfa hans.
Þar að auki hafa bæði úrskurðunarog áfrýjunarnefnd Þjóðkirkjunnar
staðfest að Hans skuli færa til í
starfi en hann situr sem fastast. ■

Eftirl‡stur efnafræ›ingur handtekinn
Egypskur efnafræ›inemi hefur veri› handtekinn vegna gruns um a› hafa a›sto›a› vi› undirbúning sprengjutilræ›anna í Lundúnum. Fjöldi látinna í tilræ›unum er kominn upp í 55.
HRYÐJUVERK Lögreglan í Kaíró
handtók í gær egypskan efnafræðinema sem grunaður er um
að hafa átt aðild að hryðjuverkunum í Lundúnum í síðustu viku.
Leiðtogar múslima í Bretlandi
heimsóttu Leeds í gær og hétu því
að taka öfgamenn í sínum röðum
fastari tökum.
Að beiðni bresku lögreglunnar
handtók lögreglan í Kaíró, höfuðborg Egyptalands, Magdi Mahmoud al-Nashar, 33 ára gamlan
doktorsnema í efnafræði við háskólann í Leeds, fyrir nokkrum
dögum. Hann er grunaður um að
hafa aðstoðað við að búa til
sprengjurnar sem notaðar voru
við árásirnar í Lundúnum 7. júlí.
Enn fremur er talið að al-Nashar
hafi lánað hryðjuverkamönnunum íbúð sína til undirbúningsins
en hann fór frá Bretlandi í júlíbyrjun.
Egypskur
embættismaður
greindi frá því að al-Nashar hefði
staðfastlega neitað öllum sakargiftum heldur sagst vera í fríi í
föðurlandi sínu og áformaði að
snúa aftur. Máli sínu til stuðnings
benti hann á að allar hans eigur
væru enn í Leeds.
Breska lögreglan hefur gert
húsleit á heimili al-Nashar en
ekki er vitað hverju hún hefur
skilað. Fyrr í vikunni fundust
sprengjur í húsi í Leeds sem
búnar höfðu verið til úr efnum
sem hægt er að kaupa í venjulegum lyfjabúðum.
Þá greindi BBC frá því í gær
að meintur meðlimur í al-Kaída
hefði komið til Bretlands tveimur
vikum fyrir árásirnar og yfir-

HELGARUMFERÐIN Þung umferð var í
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báðar áttir frá Reykjavík í gær. Tvær skipulagðar hátíðir verða haldnar á Norðurlandi
um helgina auk þess sem Þorláksmessu á
sumri verður fagnað í Skálholti.

Mikil ferðahelgi framundan:

Ve›raskipti á
morgun
Besta veðursins er að
vænta á austurhluta landsins í dag
að sögn Sigurðar Þ. Ragnarssonar
veðurfræðings. „Þar verður
sæmilega sólríkt og hlýtt með
hægum vindi,“ segir Sigurður.
„Hins vegar verður líklega væta
vestast á landinu, rigning eða
skúrir.“
Úrkomusvæðið færist síðan
með norðurströndinni og má
vænta vætu í öllum landshlutum á
morgun að sögn Sigurðar. Þá
mega landsmenn eiga von á
veðraskiptum. „Þá kemur norðanátt með björtu veðri syðra,“ segir
Sigurður. „Þá gæti orðið sólríkt í
höfuðborginni en samfara því má
búast við kólnandi veðri, einkum
- ht
norðanlands.“

HELGIN

ÓMYRKUR Í MÁLI Iqbail Sacraine, forseti Breska múslimaráðsins, hét því í gær að gripið
yrði til róttækra aðgerða þannig að voðaverkin í Lundúnum í síðustu viku endurtækju sig
aldrei.

gefið síðan landið nokkrum
klukkustundum eftir þær. Hann
var ekki undir eftirliti lögreglu
en yfirmaður Lundúnalögreglunnar sagði að engar vísbendingar væru enn um að maðurinn
tengdist árásunum.
Í gær héldu helstu múslimaleiðtogar Bretlands til Leeds þar
sem þeir hittu fjölskyldu eins
sjálfsmorðssprengjumannsins.
Iqbal Sacranie, forseti Breska

VEÐRIÐ

múslimaráðsins lýsti því yfir við
það tækifæri að aðgerða væri að
vænta frá ráðinu. „Að vissu leyti
berum við öll ábyrgð á ódæðunum því við höfum gert of lítið
til að sporna við hatursáróðri í
samfélagi okkar.“
Enn einn farþeganna í strætisvagninum sem sprakk við
Tavistock Square dó í gær. Þar
með eru 55 látnir eftir árásirnar.
sveinng@frettabladid.is

FLUGMÁL
HLEKKTIST Á Í FLUGTAKI Fjögurra sæta Cessna einkaflugvél
hlekktist á í flugtaki frá Fljótavík
á Hornströndum síðdegis í gær
með þeim afleiðingum að lendingarbúnaður og vængur vélarinnar skemmdust. Engin meiðsl
urðu á fólki en rannsókn stóð yfir
í gærkvöldi.

6

16. júlí 2005 LAUGARDAGU R

Veikir Taílendingar:

Þrír Indónesar látast af dularfullum orsökum:

Grunur um dau›a af völdum fuglaflensu Fá ókeypis
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

alnæmislyf

INDÓNESÍA Grunur leikur á að þrír
Indónesar hafi látist úr fuglaflensu. Sé það rétt eru það fyrstu
dauðsföllin af völdum veikinnar í
landinu.
Sidi Fadillah Supari, heilbrigðisráðherra Indónesíu, skýrði frá
því í gær að ákveðnar vísbendingar væru um að 38 ára gamall
maður og tvær dætur hans, öll búsett í Jakarta, hefðu látist úr
fuglaflensu. Ráðherrann sagðist
óttast að fólkið hefði smitast við
samneyti við annað smitað fólk
því ekki er vitað um að það hafi
komist í snertingu við fuglakjöt.
Formælandi
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar,
WHO,
sagði hins vegar í samtali við BBC

að of snemmt væri að segja til um
þetta, því engin þekkt dæmi væru
um að veiran sem veldur veikinni
hefði stökkbreyst þannig að hún
gæti borist á milli manna.
Síðan í janúar 2004 hafa 53
látist úr fuglaflensu í nágrannalöndunum Kambódíu, Víetnam
og Taílandi. Veikin hefur
margoft greinst í fuglum í
Indónesíu og nýlega var staðfest
að vinnumaður á fuglabúgarði
hefði smitast.

Tryggingastofnun:

Andstæðingar Arroyo:

Fleiri fæ›a
heima

Ré›ust inn í
rá›uneyti›

Dennis spillir Kúbuför
Kórs Öldutúnsskóla

Borðar þú hrefnukjöt?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

52,1%

Nei

47,9%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur Íbúðalánasjóður farið út
fyrir heimildir sínar með lánum
til bankanna?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Heimafæðingum hefur
fjölgað lítið eitt á síðustu árum.
Heimafæðingar á síðasta ári voru
45 talsins og hefur fjölgað um
fjórar síðan árið 2003 samkvæmt
upplýsingum á vef Tryggingastofnunar ríkisins.
Þótt heimafæðingum fjölgi
lítið eitt milli ára fæðast einungis
eitt prósent barna í heimahúsum
samanborið við rúm tuttugu prósent um miðja síðustu öld. Kostnaður Tryggingastofnunar við fæðingarnar nam 57 þúsund krónum á
fæðingu, eða 2,6 milljónum króna
alls. ■

FÆÐINGAR

LÖGREGLUFRÉTTIR
STOPPAÐIR Í LITBOLTA Sjö litboltabyssur voru teknar af
mönnum sem léku sér með þær
nærri Grindavík, í leyfisleysi.

MANÍLA, AP Ólga fer
vaxandi á Filippseyjum vegna ásakana um kosningasvindl Gloriu Arroyo, forseta landsins, á dögunum.
Í gær réðust 300
bændur inn í landbúnaðarráðuneytið í Maníla og
gengu þar berserksgang og kröfðust afsagnar forsetans. Annars staðar í borginni reyndu nokkrir tugir
stjórnarandstæðinga að nálgast forsetahöllina en lögregla varnaði
þeim vegarins. Fyrr í vikunni mótmæltu tugir þúsunda framgöngu
Arroyo í höfuðborginni.
Stuðningsmenn forsetans hafa
reynt að safna liði og áforma að
halda stuðningsfund með allt að
200.000 manns í dag. ■

af HIV-veirunni eiga þess nú kost að
fá ókeypis lyf sem eiga að halda
sjúkdómseinkennunum í skefjum.
Fram til þessa hafa HIV-smitaðir
Taílendingar þurft að kaupa dýrum
dómum lyfjablöndur til að koma í
veg fyrir að sjúkdómurinn blossi
upp en nú hefur lyfjafyrirtæki í
eigu taílenska ríkisins þróað nýtt
samheitalyf sem er ódýrt í framleiðslu og þykir gefa góða raun. Til
skamms tíma fengu einungis efnaminni alnæmisjúklingar lyfið án
endurgjalds en nú geta allir smitaðir fengið það.
Um hálf milljón Taílendinga eru
smitaðir af HIV-veirunni.
-shg

-shg

FLENSA Í FIÐURFÉNAÐI Ekki er vitað til

þess að Indónesarnir sem létust hafi
komist í snertingu við fuglakjöt.

22 hafnfirsk börn eru í öngum sínum ﬂar sem fyrirhuga› kórfer›alag ﬂeirra til Kúbu
hefur veri› slegi› af. Egill Fri›leifsson, kórstjóri til 40 ára, var á lei› í sína sí›ustu kórfer›.
Í sárabætur fer hópurinn í helgarfer› til Parísar og syngur jafnvel vi› Sigurbogann.
MENNING Ekkert verður af för
Kórs Öldutúnsskóla til Kúbu þar
sem mikil eyðilegging varð í landinu eftir yfirreið fellibyljarins
Dennis á dögunum. Áætlað var að
leggja af stað til Kúbu nú í morgunsárið, með viðkomu í París, og
halda sömu leið heim eftir viku.
Ytra stóð alþjóðlegt barnakóramót fyrir dyrum en hætt hefur
verið við það.
„Þarna varð mikill skaði, rafmagn fór af stórum hlutum bæja
og borga og vatnslagnir og vegir í
sundur,“ segir Egill Friðleifsson
kórstjóri. Fjöldi híbýla eyðilagðist
og heimilislausum var komið
fyrir í hótelíbúðum í bænum Villa
Olympia þar sem kórunum var
ætlað að gista.
Egill segir kórfélaga hafa vitaskuld orðið fyrir vonbrigðum
enda tillökkunin mikil. „Undirbúningur ferðarinnar hófst í september og því mikið sjokk að ekkert verði úr. Peningasöfnun hefur
staðið síðan í haust og ljóst að við
töpum milljónum króna því ekki
er hægt að tryggja sig fyrir náttúruhamförum.“ Hann segir fólk
hafa tekið áfalllinu af stillingu og
skynsemi og er þakklátur kórfélögum og foreldrum fyrir það.
Sjálfur greip Egill til heimsfrægra og þrautreyndra Pollýönnuráða og þakkaði fyrir að kórinn var ekki á Kúbu þegar fellibylurinn gekk yfir.
Utanferð Kórs Öldutúnsskóla
hefur þó ekki verið slegin af með
öllu því í sárabætur ætlar kórinn
að fara í helgarferð til Parísar um
næstu helgi. „Við erum ákveðin í
að gera eins gott úr þessu og hægt
er og ætlum að una okkur við söng

FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL

KJÖRKASSINN

TAÍLAND Taílendingar sem sýkst hafa

EGILL FRIÐGEIRSSON „Undirbúningur ferðarinnar hófst í september og því mikið áfall að

ekkert verði úr. Peningasöfnun hefur staðið síðan í haust og ljóst að við töpum miljónum
króna því ekki er hægt að tryggja sig fyrir náttúruhamförum.“

og leik í París,“ segir Egill en
meiningin er að syngja við sjálfan
Sigurbogann sem heita má táknrænt fyrir hópinn.
Egill hefur stýrt Kór Öldutúnsskóla í 40 ár og Kúbuferðin átti að
verða hans tuttugasta, og um leið

síðasta, kórferðalag. „Við höfum
aldrei áður þurft að hætta við ferð
en það hefur svo sem ýmislegt
komið upp á,“ segir Egill sem
heimsótt hefur yfir 30 lönd í fimm
heimsálfum með kórnum.
bjorn@frettabladid.is

Viðhorfskönnun í múslimaríkjum:

Stu›ningur vi› hermdarverk
hefur dvína› töluvert
WASHINGTON, AP Stuðningur við
Osama bin Laden og árásir gegn
Bandaríkjamönnum og bandamönnum þeirra í Írak fer mjög
dvínandi
í
múslimaríkjum
heimsins, sérstaklega þeim sem
hafa sjálf orðið fyrir árásum
hryðjuverkamanna.
Bandaríska Pew-rannsóknarstofnunin greindi frá niðurstöðum nýrrar skoðanakönnunar
sem hún lét gera í 17 ríkjum, þar
á meðal sex ríkjum þar sem
múslimar eru í meirihluta.
Í Líbanon hefur þeim sem
telja réttlætanlegt að beita
hryðjuverkum til varnar íslam
fækkað úr 73 prósentum sumarið 2002 í 39 prósent nú. Svipaða
sögu er að segja af Marokkóum,

OSAMA BIN LADEN Vinsældir hans í
múslimaheiminum eru ekki jafn miklar og
áður.

Pakistönum og Indónesum en
aftur á móti telja fleiri Jórdanir
nú en áður að ofbeldi sé réttlætanlegt. Þá hefur hylli Osama bin
Laden,
leiðtoga
al-Kaída,
minnkað í Líbanon, Indónesíu,
Tyrklandi og Marokkó en þau
hafa á síðustu misserum orðið
fyrir hryðjuverkaárásum. Í
öllum löndunum nema Jórdaníu
töldu aðspurðir að mikilvægi
íslam í stjórnmálum hefði vaxið
undanfarin misseri.
Ýmsar ástæður eru nefndar
fyrir stuðningi við róttækar baráttuaðferðir. Fátækt og atvinnuleysi var efst á listanum í sumum löndum, í öðrum nefndu
menn utanríkisstefnu Bandaríkjamanna.
-shg
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VEISTU SVARIÐ?

1
2

Hvað heitir lystiskipið stóra sem sótti
Reykjavíkurhöfn heim í fyrradag?

Hvað líður langt á milli strætóferða á
stofnleiðum á háannatíma í nýju
leiðakerfi?

3

Hve löng þögn var í London á fimmtudaginn vegna árásanna viku fyrr?
Svör bls. 46
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Heilbrigðisstofnun Suðurlands:

1300 öryrkjar fengu bréf:

S‡knu› af bótakröfu læknis

Lengst leita›
til ársins 1973

DÓMSMÁL Héraðsdómur Suðurlands hefur sýknað Heilbrigðisstofnun Suðurlands af rúmlega
28 milljón króna bótakröfu
læknis vegna uppsagnar á
grundvelli samskiptaörðugleika
og endurtekinna kvartana sjúklinga.
Hélt læknirinn því fram að
uppsögn sín hefði verið ólögmæt
og fór fram á ríflegar bætur auk
vaxta frá uppsagnardegi en
hann starfaði við heilsugæslustöðina í Hveragerði um tæplega
tveggja ára skeið frá október
2001 til febrúar 2003.
Féllst dómurinn ekki á rök
mannsins sem sjúklingar og aðr-

ir kvörtuðu yfir meðan hann var
við störf. Hann var áminntur
með formlegum hætti vegna
þeirra kvartana sem og fyrir
óstundvísi í janúar 2003 en hegðan mannsins þótti ekki batna eftir áminninguna. Í kjölfarið var
viðkomandi frá vinnu vegna
veikinda í tvær vikur auk þess
að taka sér launalaust leyfi og
var tilkynnt um uppsögn þegar
hann snéri til baka til vinnu eftir
-aöe
það.

FÉLAGSMÁL Alls voru um 1300 öryrkjar krafðir um skattframtöl
síðustu þriggja ára fyrir örorkumat. „Skattstofur hafa brugðist
vel við fólki sem leitar til þeirra,“
segir Matthildur Hermannsdóttir,
framkvæmdastjóri greiðslustofu
lífeyrissjóðanna. „Það á að vera
vandalaust að fá þessi gögn þó það
taki mislangan tíma. Það er í undantekningartilfellum sem óskað
var eftir gögnum langt aftur í tímann.“ Elstu framtölin sem um ræðir eru frá 1973 en skattstofur eiga
ekki eldri skýrslur en frá 1979, en
eldri framtöl eru varðveitt á Þjóðskjalasafni Íslands.
- grs

FRÁ HVERAGERÐI Kröfu læknis sem starfaði á heilsugæslustöð bæjarins um bætur
vegna ólögmætrar uppsagnar var vísað frá
í Héraðsdómi Suðurlands.

Abbas lætur til skarar skrí›a
Tveir táningar og sex vígamenn féllu í átökum palestínskra öryggissveita og skæruli›a Hamas í Gazaborg
í gær. Mörg ár eru sí›an til jafn har›ra bardaga hefur komi› á milli Palestínumanna.
Í odda skarst á milli
palestínskra öryggissveita og
skæruliða Hamas-samtakanna í
Gaza-borg í gær og féllu tveir
unglingar í bardögunum. Þetta
eru verstu átök á milli Palestínumanna í áraraðir.
Upptök ólgunnar má rekja til
flugskeytaárásar herskárra Palestínumanna á samyrkjubú rétt
við landamærin á Gaza á fimmtudaginn sem kostaði ísraelska konu
lífið. Bæði Hamas og Al Aqsa
samtökin lýstu yfir ábyrgð á því
tilræði, að því er virðist til að
hefna fyrir aftöku ísraelskra hermanna á Palestínumanni, tengdum Al Aqsa-samtökunum.
Í gærmorgun réðust palestínskar öryggissveitir inn í Zeitoun-hverfið í Gaza-borg til að klófesta skæruliða sem taldir voru
standa fyrir árásunum í fyrrdag.
Þær mættu hins vegar mikilli
mótspyrnu uppreisnarmanna sem
kveiktu
í
lögreglustöð
og
nokkrum
herjeppum.
Tveir

táningspiltar, 13 og 17 ára, biðu
bana í átökunum og 25 særðust,
þar af sex lögreglumenn.
Ísraelski flugherinn gerði loftárás á yfirgefið hús sem skæruliðar lögðu undir sig og fórst einn
þeirra í árásinni, skömmu síðar
skutu ísraelskir hermenn annan
skæruliða þar. Fjórir skæruliðar
létust svo í annarri loftárás.
Aðgerðir palestínskra yfirvalda benda til stefnubreytingar
en þau hafa legið undir ámæli
fyrir að taka ekki uppreisnarmenn nógu föstum tökum. Loftárásir Ísraela þykja á hinn bóginn
vísbending um að þeir séu að
missa trúna á Mahmoud Abbas,
forseta palestínsku heimastjórnarinnar og kjósi að grípa til eigin
ráða. Í það minnsta virðist vopnahléið frá því í febrúar standa á
brauðfótum. sveinng@frettabladid.is

UMFERÐ Þeir sem hyggja á ferðalög um
helgina geta átt von á miklu eftirliti á þjóðvegum landsins.

Hert umferðareftirlit:

Hægari akstur
LÖGGÆSLA Hert umferðareftirlit á
þjóðvegum landsins skilar sér í
hægari akstri að sögn lögreglu.
Lögreglan í Borgarnesi segir
greinilegan mun á því að færri séu
teknir fyrir of hraðan akstur nú en
í upphafi átaksins, sem hófst 28.
júní. Lögreglan á Hvolsvelli tekur í
sama streng og segir heldur að
draga úr hraða á þjóðvegunum.
Aðra viku umferðareftirlitsins
voru 202 ökumenn kærðir fyrir of
hraðan akstur, samanborið við tæplega 250 í fyrstu vikunni. Hertu
eftirliti verður haldið áfram til 1.
- ht
október.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GAZA, AP

BRYNDREKI BRENNUR Til átaka kom á

milli palestínskra hersveita og uppreisnarmanna á Gaza í gær. Síðustu tvo daga
hefur ólga vaxið mjög á svæðinu.

Nýtt fyrir reykingamenn:

Hjólaskóflur
Liðstýrð hjólaskófla

VF 763B

Perkins 1104-44T 77 kw/105 hp
Dekk: 404/70R24
Vinnuþyngd 7.500 kg

Liðstýrð hjólaskófla

VF 963

Perkins 1104C-44. 86KW/117 hp.
Dekk: 17.5 L24
Vinnuþyngd 8800 kg.

Bjór me›
níkótíni
NEYTENDUR Þýski bjórframleiðandinn Nautilus hefur hafið framleiðslu á bjór með níkótíni sem á að
geta komið í stað níkótínsplásturs
eða -tyggjós. Bjórinn er 6,3 prósent
að styrkleika og ein 25 cl flaska
inniheldur einn þriðja af níkótínmagni heils sígarettupakka.
Bjórinn er meðal annars
hugsaður fyrir svæði þar sem
bannað er að reykja á veitingahúsum. Forfallnir reykingamenn geta
fengið sér hann frekar en að fara
út af staðnum til að reykja. ■

Nýr skólastjóri:
Í báðum vélum:
„Bosc Rexroth Hydrostatic Transmission“ stiglaus skipting

Vökvahraðtengi fyrir mokstursskóflu.

„Speed reduction“ stillanlegur ökuhraði óháður snúningshraða mótors.

Opnanleg mokstursskófla (4 in 1) með áboltuðum þverskera.

„Inch pedal” skipting slær út við hemlun vélar.

Lyftaragafflar á lyftaraplani.

Tregðulæsing fyrir fram- og afturdrif.

Yfirstærð af rafgeymi.

„Ride control“ jafnvægisbúnaður á mokstursgálga.

Loftsæti fyrir ökumann.

Öryggisventlar fyrir lyftutjakka.

– handsmíðaðar gæðavélar
Vélar og þjónusta hefja innflutning á frábærum vinnuvélum frá Venieri. Venieri er einn
virtasti framleiðandi vinnuvéla í Evrópu, ítalskt fjölskyldufyrirtæki sem framleiðir um 900 vélar
á ári. Vélarnar eru ekki settar saman í fjöldaframleiðslulínu heldur er hver og ein handsmíðuð
af sérþjálfuðum starfsmönnum. Venieri-vélarnar hafa reynst framúrskarandi við íslenskar
aðstæður og eru á mjög góðu verði.

Eigum Venieri-vélar á lager - komdu og kynntu þér þær!

Fimm sækja
um Landakot

Fjórir umsækjendur eru um stöðu skólastjóra í
Landakotsskóla. Þeir eru Guðlaug
Teitsdóttir, Laufey Jónsdóttir,
Regína Höskuldsdóttir og einn sem
óskar nafnleyndar. Laufey er einn
ósáttu kennaranna við skólann og
hinir tveir hafa starfað sem skólastjórar. Rætt verður við þá eftir
helgi og vonast er til að skólastjóri,
sem hefur starf 1. ágúst, verði
ráðinn í næstu viku
Upphaflega voru umsækjendur
fimm en einn þeirra dró umsóknina
- grs
til baka.

LANDAKOTSSKÓLI

SPÁNN
SPRENGING Í BARCELONA
Heimatilbúin sprengja var
sprengd í anddyri ítalsks bílaumboðs í Barcelona í gærmorgun.
Enginn særðist í sprengingunni.
Þetta er í annað skipti á einni
viku þar sem fyrirtæki með ítölsk
tengsl verður fyrir slíkri árás.
Talið er að anarkistar beri ábyrgð
á tilræðinu.
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FBL GREINING: FJÖLDAMORÐIN Í SREBRENICA

SVONA ERUM VIÐ

2. VIKA

1. VIKA

247 202

fréttir og fró›leikur

Um þessar mundir eru tíu ár liðin frá því að
fjöldamorðin í Srebrenica áttu sér stað, en í
þeim voru um átta þúsund karlmenn drepnir
af her Bosníu-Serba.
Hver var aðdragandinn?
Eftir að borgarastyrjöld braust út í fyrrum ríkjum Júgóslavíu varð borgin Srebrenica eitt af
fáum svæðum í austurhluta Bosníu sem
Serbar stjórnuðu ekki. Hún var gerð að hlutlausu svæði og sex hundruð hollenskum friðargæsluliðum falið að tryggja öryggi borgaranna. Her múslima í borginni afvopnaðist
hins vegar ekki að fullu og réðst hann
stundum að næturlagi á þorp Bosníu-Serba.
Þær árásir notuðu herir Serba sem átyllu til
að hernema borgina.
Hvernig fóru fjöldamorðin fram?
Eftir hernámið skildu Serbar konur, börn og
gamalmenni frá karlmönnunum. Flestir þeirra,

alls um 12.500, ákváðu að reyna að brjóta sér
leið yfir á yfirráðasvæði Bosníu-múslima, en
her Serba sat fyrir þeim og stráfelldi þá á
flóttanum. Aðeins um fimm þúsund mannanna komust á leiðarenda, en aðrir féllu á
leiðinni eða voru teknir til fanga og líflátnir.
Karlmenn sem eftir urðu í borginni voru
einnig teknir af lífi.
Líkfundir og refsingar
Nú, um tíu árum síðar, hafa fjöldamorðin almennt verið viðurkennd og margir helstu
skipuleggjenda þeirra hafa verið dæmdir af
stríðsglæpadómstólnum fyrir þjóðarmorð, en
netið er að þrengjast um aðra. Lík stórs hluta
fórnarlambanna hafa fundist þó ekki hafi
tekist að bera kennsl á þau öll. Enn er verið
að grafa upp lík úr fjöldagröfum á svæðinu.
Þeir sem lifðu af hafa minnst morðanna með
ýmsum hætti á síðustu dögum.

MYND/AP

Tíu ár li›in frá vo›averkum Serba

Ökumenn teknir fyrir hraðakstur í umferðarátaki lögreglunnar.

GRÁTIÐ YFIR LÍKAMSLEIFUM Þessi mynd var
tekin nú um helgina en þá fór formleg útför 613
fórnarlamba fram rétt utan við Srebrenica.

Deilt á n‡tt lei›akerfi Strætó
Strætisvagnar höfu›borgarsvæ›isins hefja a› aka eftir n‡ju lei›akerfi næsta laugardag. Nú er unni› a›
ﬂví a› a› kynna breytingarnar fyrir notendum og ö›rum sem hafa áhuga. Deilt hefur veri› á n‡ja kerfi›
úr ‡msum áttum.
Strætóleiðum höfuðborgarsvæðisins verður eftir viku fækkað
niður í nítján vegna gjörbreytinga
á leiðakerfi. Meginbreytingin
með nýja leiðakerfinu er að
lengra verður á milli biðstöðva en
á móti kemur að vagnarnir ganga
hraðar og tíðar og því ætti fólk að
geta komist hraðar á milli staða.
Ásgeir Eiríksson forstjóri
Strætó bs. sagði á blaðamanna-

FRÉTTASKÝRING
NÝTT LEIÐAKERFI
STRÆTISVAGNA

ODDUR ÁSTRÁÐSSON
BLAÐAMAÐUR

ÍMYND PÓLLANDS Bozena Szwarc er
ekki hjúkrunarkona í raun og veru heldur
fyrirsæta. Myndum af henni verður dreift
um Evrópu til að bæta ímynd Póllands og
eyða ranghugmyndum um að landsmenn
séu eingöngu ódýrt vinnuafl.

fundi þar sem leiðakerfið var
kynnt að með nýja leiðakerfinu
væri orðið til skilvirkt kerfi almenningssamgangna fyrir allt
höfuðborgarsvæðið og að strætó
yrði með því raunhæfari valkostur en áður. Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi og stjórnarformaður Strætó bs. sagði á sama
fundi að markmiðið með hinu nýja
leiðakerfi væri að þjóna betur
þörfum fólks í umferðinni en

hingað til hefur verið gert.
Nú þegar hafa þó heyrst gagnrýnisraddir úr ýmsum áttum þar
sem deilt er á leiðakerfið og það

sagt óhentugt fyrir börn, gamalmenni og þá sem erfitt eiga með
að ganga langar leiðir. Sumir hafa
meira að segja fullyrt að líklega
fækki farþegum með breytingunum ef eitthvað er.
Vill hægfara breytingar en
ekki byltingu
Kjartan Magnússon borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins segir
erlenda sérfræðinga sem hann
hefur talað við hafa varað við því
að skipt sé um kerfi fyrir heila
borg á einni nóttu. Hann segir að
Sjálfstæðismönnum hefði betur
hugnast ef leiðakerfinu hefði
verið breytt í skrefum, þróað í
fyrirfram ákveðna átt. Einnig setur Kjartan fyrirvara við að miðstöð nýja leiðakerfisins sé á
Hlemmi í miðborginni, þeim borgarhluta þar sem umferðartafir
eru mestar fyrir og að betra hefði
verið ef miðstöðinni hefði verið
valinn staður nær umferðarlegri
miðju höfuðborgarsvæðisins, svo
sem við gatnamót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar þaðan
sem hægt er að aka að hans sögn í
öll hverfi Reykjavíkur á innan við
tíu mínútum. Kjartan telur hættu
á að viðskiptavinum Strætó fækki
við breytingarnar.

Vagnstjórar óánægðir með
vaktafyrirkomulag
Valdimar Jónsson fulltrúi
starfsmanna Strætó bs. hefur sagt
að þar á bæ séu menn ekki sáttir
og þyki hafa skort á samráð við
breytingarnar. Hann tekur fram
að ekki sé það leiðakerfið sem
slíkt sem trufli starfsmenn enda
eigi þeir ekki að ráða því hvernig
það er heldur sé það breytingar á
vaktafyrirkomulagi sem valdi
þeim áhyggjum. Samkvæmt hinu
nýja fyrirkomulagi vinna bílstjórar almennt lengri vaktir í einu en
fá í staðinn lengra frí á milli
vakta. Segir Valdimar þessa
breytingu gera vagnstjórum erfiðara fyrir með að vinna aukavinnu. Einnig hafi vagnstjórar
kvartað undan því að nýja leiðarkerfið hafi ekki verið kynnt fyrir
þeim sem skildi.
Ekki tekið tillit til barna og gamalmenna
Félag eldri borgara hefur lýst
yfir óánægju sinni með leiðakerfið þar sem eldri borgarar þurfi að
ganga lengri leiðir til að komast í
vagnana. Einnig þykir verra að
sett séu upp biðskýli í skiptistöðvar þar sem eldri borgarar eiga
margir erfitt með að bíða
lengi utandyra, sérstaklega á veturna.
Björn Finnsson, umsjónarmaður
frístundaheimilis í Breiðholti, segir nýja leiðakerfið heldur ekki
taka nægilegt tillit til
barna, vont sé að
þurfa að fara yfir stórar umferðaræðar með
barnahópa auk þess
sem helsta útivistarsvæði borgarinnar í Laugardal liggur verr við nýja leiðarkerfinu en hinu gamla.
oddur@frettabladid.is
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Nú er potturinn ﬂrefaldur!

Ná›u ﬂér í Lottómi›a á næsta sölusta› e›a á
lotto.is – ﬂú gætir unni› litlar 10 milljónir króna.
ﬁa› getur allt gerst.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Glöggt er gests augað

SJÓNARMIÐ

SIGM U N DU R ERN I R RÚNARSSON

Kannski er heimur okkar jafn tvískiptur og margir
heittrúarmenn múslima vilja vera láta.

Gleymdu börnin
í Bagdadborg
Þ
að var ekki aðeins á Bretlandseyjum sem menn þögðu í tvær
mínútur á hádegi á fimmtudag til að sýna fórnarlömbum
hryðjuverkaárásanna á Lundúnir hluttekningu sína. Víða um
Evrópu og í Bandaríkjunum gerðu menn hlé á störfum sínum og
lutu höfði um stund til að minnast þessa ógæfuverks sem nokkur
ungmenni frá Jórvíkurskíri stóðu að, fjarstýrð af hatri brjálaðra
höfuðpaura sem efalítið leika lausum hala um ókomin ár.
Ugglaust verður engin minningarstund haldin næstkomandi miðvikudag í þessum sömu ríkjum Vesturlanda þegar vika verður liðin
frá barnaslátruninni í Bagdad að morgni 13. júlí síðastliðins. Þar var
þó engu minna fólskuverk unnið gegn saklausu fólki en í borginni á
bökkum Thames, sex dögum áður; jafnvel sýnu ógeðslegra enda
lágu þar tuttugu og fjögur börn á aldrinum tíu til þrettán ára í valnum eftir viðbjóðslega og óvenju kaldrifjaða sjálfsmorðsárás. Helsta
skotmark árásarmannsins voru bandarískir hermenn sem áttu leið
um eitt fátæktarhverfa borgarinnar og dreifðu þar súkkulaði og
vatni til barna sem söfnuðust saman við herjeppa þeirra. Einn
bandarískur hermaður lést og að minnsta kosti sjötíu manns særðust, þar af tuttugu börn til viðbótar þeim sem létust.
Í föstudagsblaði Fréttablaðsins fyrir viku var ellefu fréttasíðum
varið undir umfjöllun um hryðjuverkaárásina í Lundúnum þar sem
um fimmtíu saklausir borgarar týndu lífi. Morgunblaðið lagði álíka
mikið hlutfall af blaðinu undir umfjöllun sína um þessi sömu voðaverk. Fréttaumfjöllun þessara tveggja útbreiddustu dagblaða Íslands af barnaslátruninni í Bagdad var tvenns konar; í Fréttablaðinu var frá henni greint í stuttri myndlausri frétt á blaðsíðu 2, í
Morgunblaðinu var ívið lengri frétt um sama efni á blaðsíðu 15 með
einni ljósmynd. Samanlagt örfáir sentimetrar af lesmáli um eitt
mesta hrottaverk sem framið hefur verið í Írak frá því Saddam
Hussein var hrakinn frá völdum – og er þar þó af nógu að taka.
Það er ekki svo að okkur sé sama um voðaverkin sem unnin eru
daglega í Bagdad og víðar um velli Íraks. En við kippum okkur ekkert upp við þessa atburði – ekki lengur, ekki frekar en sjálfsmorðsárásirnar í Ísrael – og kannski eru menn líka búnir að gleyma
andvaraleysi hinna mjög svo upplýstu Evrópuþjóða þegar þúsundir
karlmanna voru leiddir til slátrunar í Srebrenitca fyrir réttum áratug, framhjá varðmönnum Sameinuðu þjóðanna.
Hluttekning okkar er heimakær.
Hluttekning okkar er værukær.
Barnaslátrun í Bagdad er bara enn ein blóðsúthellingin; í rauninni smámál miðað við það ef svipaður fjöldi krakka væri drepinn í
einhverju hverfa Bandaríkjanna eða Evrópu.
Samt lesum við um það í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu að
hundruð foreldra hafi safnast saman á Kindi-sjúkrahúsinu í Bagdad
stuttu eftir barnaslátrunina í borginni og hafi ætt þar um blóðidrifna gangana, hrópandi og grátandi og öskrandi í leit að börnum
sínum. Samt ættum við að geta séð okkur sjálf við sömu aðstæður;
örvingluð af sorg og angist. Samt ættum við að geta lotið höfði einhvern dagpart til að hugsa um hlutskipti þessa fólks.
En kannski er sorg okkar takmörkuð við vestræn gildi. Kannski
er heimur okkar jafn tvískiptur og margir heittrúarmenn múslima
vilja vera láta.
Tuttugu og fjögur börn drepin. Fátækir sakleysingjar að ná sér í
nammi.
Það er okkar smáfrétt.

Þeirri skoðun vex fylgi innan Samfylkingarinnar að slíta beri Reykjavíkurlistasamstarfinu. Einn þeirra sem hefur
miklar efasemdir um R-listann er formaður Samfylkingarinnar á Akureyri,
Jón Ingi Cesarsson. Skrifar hann um
málið á vef flokksins fyrir norðan, en
pistill hans var í gær endurbirtur á vefsíðu Össurar Skarphéðinssonar undir
fyrirsögninni „Glöggt er gests augað“.
Ekki þarf að hafa mörg orð um það
hvaða skilaboð
fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar er að
senda með þessu,
enda segir
sagan að

„ráðhúsklíkan“ svonefnda gnísti tönnum við það eitt að heyra nafn hans
nefnt.

Framsókn vill halda áfram
Jón Ingi segir um viðræður R-lista
flokkanna: „Það er augljóst leikmönnum sem horfa á þessar uppákomur úr
fjarlægð að R-listabandalagið er orðið
ákaflega götótt og þreytt. Framsóknarmenn með oddvita sinn í broddi fylkingar hafa hátt og ungliðar þeirra hnýta
í Samfylkinguna fyrir að lítilsvirða hina
flokkana. Það er auðséð og heyrt að
framsóknarmönnum er mjög í mun að
halda þessu bandalagi áfram enda
bendir flest til að sá flokkur eigi allt
eins von á að fá engan borgarfulltrúa í
sérframboði.“

Gömul, götótt brók
Þá segir Jón Ingi: „Sjálfstæðismenn
fengu loksins hagstæða könnun og hafa
farið mikinn síðan. Hvort þessi könnun
er að hrekja R-listaflokkana í samstarf á
ný skal ósagt látið. Það væri verra að Rlistinn færi að fá yfirbragð hræðslubandalags sem hefði þann tilgang einan
að halda Sjálfstæðiflokknum frá völdum.
Þá væri slíkt ömurleg niðurstaða. R-listinn er að mörgu leyti orðinn eins og
gömul, götótt brók sem lokið hefur hlutverki sínu. Það væri gott ef flokkunum
tækist að blása lífi í þetta samstarf og
endurheimta ferskleikann. Ég hef miklar
efasemdir um að það takist og R-listasamstarfið fari að líkjast gamla þreytta
Sjálfstæðisflokknum sem var við völd í
60 ár mörgum til armæðu.“
gm@frettabladid.is

Ofmeti› vægi Ríkisútvarpsins
Þær kannanir um fjölmiðlaneyslu
sem birtust í vikunni draga ágætlega fram þær miklu breytingar
sem orðið hafa á fjölmiðlamarkaði
á undanförnum misserum og
árum. Okkur er tamt að meta vægi
og gildi fjölmiðla – eins og reyndar
flest fyrirbrigði önnur – á sögulegum forsendum og það getur tekið
langan tíma fyrir okkur að laga
hugmyndir okkar að raunverulegri stöðu. Ég efast til dæmis um
að margir átti sig á því að fleiri
landsmenn á aldrinum 18 til 49 ára
– fullorðið fólk undir fimmtugu –
hlusti á samtengdar hádegisfréttir
Bylgjunnar og Talstöðvarinnar
klukkan 12 á virkum dögum en
hlýði á samtengdar fréttir Rásar 1
og Rásar 2 klukkan 12.20. Við
erum alin upp við fullyrðingar um
mikilvægi Ríkisútvarpsins og
traust og tryggð þjóðarinnar við
fréttastofu hljóðvarpsins. Við vitum líka að hádegisfréttir eru
flaggskip þessarar lofuðu fréttastofu. Það er því nokkur biti að
kyngja að átta sig á því að þetta á
alls ekki við fólk undir fimmtugu.
Þetta er raunveruleiki sem átti við
á árum áður, augljóslega að líða
hjá og kemur aldrei aftur. Ef einhver telur það léttvægt að taka
mið af fólki undir fimmtugu þá
minni ég á að helmingur Íslendinga er yngri en 34 ára og aðeins 25
prósent þeirra eru eldri en 50 ára.
Það verður síðan enn augljósara hversu lítið vægi Ríkisútvarpsins er í rauninni þegar við skoðum
hlustun á alla dagskrá útvarpsstöðvanna en stöldrum ekki aðeins
við hápunkt Ríkisútvarpsins í hádeginu. Ef við skoðum höfuðborgarsvæðið þá stillir flest fólk undir
fimmtugu á Bylgjuna – eða 63 prósent. Næst kemur Rás 2 með 49
prósent, þá FM957 með 43 prósent
og síðan Létt FM með 35 prósent
fólks undir fimmtugu. Þetta eru
fjórar stærstu stöðvarnar hjá fólki
undir fimmtugu á höfuðborgarsvæðinu. Og skiljanlega hlýtur að
vera erfitt fyrir þetta fólk að
kyngja því að um 1.000 milljónir af
almannafé sé notaður til reksturs

Í DAG

BREYTINGAR Á
FJÖLMIÐLAMARKAÐI

GUNNAR SMÁRI
EGILSSON

tveggja útvarpsstöðva á vegum
ríkisins. Það eru miklir peningar
fyrir þjónustu handa einhverju allt
öðru fólki.
Og auðvitað er það svo að þær
2.500 milljónir sem almenningur
er skyldaður til að leggja til Ríkisútvarpsins er menningarleg
mismunun. Ríkisútvarpið heldur
úti fjölmiðlun sem fellur að
smekk tiltekins hóps, sem vegna
stöðu sinnar hefur tekist að láta
alla aðra taka þátt í kostnaðinum
við að fóðra þennan smekk. Þegar við skoðum hlustun kvenna á
höfuðborgarsvæðinu kemur í ljós
að 68 prósent kvenna undir
fimmtugu stillir á Bylgjuna, 50
prósent á Létt FM, rúm 42
prósent á FM957 og tæplega 42
prósent á Rás 2. Þetta eru fjórar
vinsælustu stöðvarnar hjá konum undir fimmtugu á höfuðborgarsvæðinu.
Ætli það heyrðist ekki hljóð úr
horni ef ríkisvaldið myndi ákveða
að taka styrkinn frá almenningi af
Rás 2 og flytja hann yfir á FM957?
Mörgum fyndist það án efa vitlaus
tillaga – en er hún nokkuð vitlausari en núverandi kerfi þar sem
smekkur tiltekins hóps er hafinn
upp yfir smekk annarra? Þegar
hlustun á útvarpsstöðvar er skoðuð má glögglega sjá útlínur þessa
útvalda hóps – innan hans eru
fleiri karlar en konur og fleiri
gamlir en ungir. Þarna eru samankomnir gömlu karlarnir sem hafa
komið sér svo vel fyrir í samfélaginu; karlarnir sem hafa hæstu
launin, sitja í feitustu embættunum – og karlarnir sem stjórna Ríkisútvarpinu. Og rökin fyrir þessari
mismunun eru kunnugleg: Ungt

fólk og konur eru jaðarverur í
samfélaginu og við skulum ekki
dvelja um of við væntingar þeirra
og vilja. Menning okkar er menning sigurvegaranna: Gamalla
karla.
Annars er undarlegt hvernig
Ríkisútvarpinu hefur tekist að fá
alla þessa peninga frá almenningi
án þess að rökin fyrir því séu sýnileg. Gömlu karlarnir verja vígi sitt
með því að vísa til mikilvægis Ríkisútvarpsins fyrir íslenska menningu. Þegar ég renndi yfir vikuskammt af sjónvarpsdagská í
Birtu, sem kom út í gær, dró ég
eftirfarandi saman: Ríkissjónvarpið sendir út á einni viku 9 klukkustundir og 45 mínútur af fréttum
og fréttatengdu efni á meðan Stöð
2 sendir út 18 klukkustundir og 5
mínútur af sambærilegu efni. Ríkissjónvarpið er með 25 mínútur af
innlendu skemmtilefni (Út & suður) en Stöð 2 tvo tíma og 45 mínútur (Það var lagið, Stuðmenn í Albert Hall og Kóngur um stund).
Ríkissjónvarpið er með 3 tíma af
innlendu íþróttaefni en Sýn 7 tíma
og 25 mínútur. Ef við bætum við 5
tímum og 15 mínútum af innlendu
efni á Sirkus þá senda sjónvarpsstöðvar 365 út 33 og hálfan tíma af
innlendu efni þessa viku á móti 13
tímum og tíu mínútum hjá Ríkissjónvarpinu. Gæti þá einhver
spurt hvað verði um þær 1.500
milljónir sem almenningur leggur
til sjónvarps ríkisins.
Dæmið af sjónvarpinu sýnir að
Ríkisútvarpið hefur í rauninni
svikið samning sinn við almenning. Fyrirtækið skilar lakari
þjónustu við innlenda menningu
en þeir sem ekki fá 2.500 milljónir
í styrk frá almenningi. Styrkurinn
virðist fremur draga úr getunni til
að sinna þessu hlutverki en efla
hana. Og dæmið af útvarpinu sýnir
að Ríkisútvarpið fjarlægist þjóðina, það er að eldast með þeim kynslóðum sem ólust ekki upp við að
hafa val og deyr með þeim. Þegar
við áttum okkur á þessu tvennu
getum við loks nýtt þessar 2.500
milljónir til betri verka. ■
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ÁVÖXTUN SJÓ
SKULDABRÉFASJÓ‹IR
Íslensk skuldabréf – löng
Ríkisver›bréfasjó›ur – langur
Íslensk skuldabréf – me›allöng
Markbréf
Kjarabréf
Ríkisver›bréfasjó›ur – millilangur
Íslensk skuldabréf – skammtíma
Hávaxtasjó›ur 1
Skammtímasjó›ur 1
Peningamarka›ssjó›ir
Peningamarka›ssjó›ur 1

ENNEMM / SÍA / NM17189

Alﬂjó›leg skuldabréf
US Bond Class
Lux-Euro Bond Class

Nafnávöxtun
sl. 12 mán.

10,2%

10,4%
9,2%
8,5%

9,9%
9,0%

8,2%

-4,6%
-4,8%

HLUTABRÉFASJÓ‹IR
Íslensk hlutabréf
Úrvalsvísitölusjó›ur 2
ÍS-15 1
Einingabréf 9 1
Icelandic Equity 3
Blöndu› ver›bréf
KB Samval 1
Eignast‡ringarsjó›ur 1

Nafnávöxtun
sl. 12 mán.

39,4%
33,6%
30,9%
26,6%

30,8%
14,5%

Alﬂjó›leg hlutabréf – global
KMS Global Sector
KMS Global Styles
KMS Global Equity
Kaupthing International Value
Kaupthing International Growth

0,3%
-1,1%
-1,3%
-2,7%
-10,8%

Alﬂjó›leg hlutabréf – marka›ir
KMS Emerging Market
KMS Europe
KMS N-America
KMS Asia Pacific

20,5%
8,4%
-4,1%
-8,5%

1 Fjárfestingarsjó›ur skv. lögum nr. 30/2003 um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i. Fjárfestingarsjó›ur telst vera áhættusamari fjárfesting en ver›bréfasjó›ur. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s er
fólgin í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i.
2

Vísitölusjó›ur skv. lögum nr. 30/2003 um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i. ﬁessir sjó›ir endurspegla eignasamsetningu vi›mi›unarvísitölu sinnar hverju sinni. ﬁar af lei›andi ætti ávöxtun ﬂessara
sjó›a ávallt a› vera mjög nærri breytingu vi›mi›unarvísitölu ﬂeirra.

3 Iceland Equity er skrá›ur í Lúxemborg og l‡tur ﬂarlendum lögum um sjó›i og eftirlit yfirvalda. Sjó›urinn flokkast sem Part II sjó›ur og fjárfestingarheimildir eru svipa›ar ﬂeim heimildum sem
fjárfestingarsjó›ir hafa hérlendis. Útbo›sl‡singar má nálgast í höfu›stö›vum og útibúum KB banka.

www.kbbanki.is

Uppl‡singar um ávöxtun ver›bréfasjó›a er a› finna á vefsí›u Lánstrausts, www.sjodir.is, sem er óhá›ur a›ili.

‹A KB BANKA
LÍFEYRISSPARNA‹UR
Frjálsi lífeyrissjó›urinn
Frjálsi I
Frjálsi II
Frjálsi III*

Nafnávöxtun
sl. 12 mán.

11,4%
10,5%
8,3%

Vista
Vista I
Vista II
Vista III
Vista IV
Vista V*

11,8%
12,8%
9,7%
9,7%
8,3%

Lífeyrisauki
Lífeyrisauki I
Lífeyrisauki II
Lífeyrisauki III
Lífeyrisauki IV
Lífeyrisauki V*

12,0%
14,0%
10,3%
10,4%
8,3%

* ver›trygg›ir innlánsreikningar

Nánari uppl‡singar í síma 444 7000 e›a í næsta útibúi KB banka.

Rekstur fjölmargra sjó›a KB banka bar ríkulega ávöxtun sí›astli›na
12 mánu›i. Me› fjölbreyttu úrvali ver›bréfa- og lífeyrissjó›a mætir
bankinn ﬂörfum vi›skiptavina sinna, einstaklinga jafnt sem stærri
fjárfesta, hvort sem ﬂeir fjárfesta til lengri e›a skemmri tíma.
Nafnávöxtun sí›astli›na 12 mánu›i m.v. 30.06. 2005.
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Sóknarpresturinn í Garðabæ
hefur staðið í ströngu að undanförnu. Í Garðasókn í Garðabæ
hafa staðið deilur milli séra Hans
Markúsar Hafsteinssonar og
meirihluta sóknarnefndarinnar. Á
dögunum héldu stuðningsmenn
og velunnarar Hans Markúsar
fund þar sem fjallað var um þá
stöðu sem upp var komin,
meðal annars í ljósi þess að
áfrýjunarnefnd þjóðkirkjunnar kvað upp úrskurð
um að Hans Markús
skyldi fluttur til í
starfi. Málin hafa vakið mikla athygli en
minna hefur borið á
persónu Hans Markúsar sem hans nánustu
segja vera hæglátan
mann sem forðist
helst kastljós fjölmiðla og opinbera umfjöllun.
Hans Markús fæddist
í Reykjavík í september
1951. Fyrstu fimm ár ævinnar bjó hann í vesturbænum
í Reykjavík en flutti svo til
Njarðvíkur og hóf skólagöngu
sína í Keflavík. Hann er talinn
góður og mikill námsmaður enda
hefur hann komið víða við í
námi.
Hann lauk prófi í rafvirkjun
frá Iðnskólanum í Reykjavík
1973 og öðlaðist síðar meistararéttindi í sömu grein. Eftir það
nám lá leið hans þó í störf fyrir hinn almenna borgarara og
hóf hann störf hjá lögreglunni
í Reykjavík. Þar starfaði hann
sleitulaust til ársins 1997 eða
þar til hann var vígður til
prests í Garðasókn. Hann útskrifaðist úr Lögregluskóla
ríkisins árið 1976 og var skipaður lögregluþjónn í Reykjavík sama ár.
Í lögreglunni líkaði Hans
Markúsi vel að starfa. Hans
nánustu lýsa því að hann sé
gæddur miklum kærleika og
umhyggju fyrir fólki og hafi
starfið átt vel við hann enda sé
hann bæði raungóður og vinnusamur maður. Það mun vera
vegna þeirrar gleði og sorgar sem

BORGARSTJÓRNARKOSNINGAR

Guðmundu
Steingrímssonr
ástfanginn

SKÚLI HELGASON

STJÓRNMÁLAFRÆÐINGUR

Bls. 16-19

Hefur
sé›
DV í dag

ﬂú

fræði í Háskóla Íslands og útskrifaðist sem guðfræðingur árið
1997.

Hvar sem komið er niður á störf
og persónu Hans Markúsar ber öllum saman um þá hlýju og alúð sem
hann gefur frá sér. Einn samferðarmaður hans segir að hann gleymi
oft sjálfum sér þar sem hagur og
velferð annarra sé honum svo kær.
Hann er sagður næmur á tilfinningar fólks og geta ekki gantast
með það sem miður fer hjá öðrum. Dugnaður hans endurspeglast í því sem hann hefur tekið sér fyrir hendur
og hann fer þangað sem
hann ætlar sér. Prestsstarfið sé honum dýrmætt, því þar nái hann
tengslum við fólkið sem
á hug hans og tíma allan.
Hans Markús kynntist
núverandi
eiginkonu
sinni, Jónínu Sigþrúði
Sigurðardóttur
lögregluvarðstjóra,
fyrst á unglingsárum en
ástir tókust með þeim
þegar þau störfuðu saman hjá lögreglunni og giftust þau 1981. Hans Markús
á tvö börn af fyrra hjónabandi og Jónína eitt, en
saman eiga þau eitt barn.
Hans Markús er mikill
námsmaður eins og áður var
sagt og hefur hann enn gaman af
því að læra og nema. Þykir honum skemmtilegast að læra
tungumál en af öðrum áhugamálum má helst nefna að hann
leikur golf í góðra vina hópi.
Nánir samstarfsmenn hans í
gegnum tíðina bera honum allir vel söguna og segja hann
bæði traustan vin og
skemmtilegan
félaga.
Aldrei hafi staðið á því að
hann komi vinum til aðstoðar þegar illa stendur
á. Atburðir líðandi
stundar séu honum
verkefni sem leysist á
þann hátt sem hann
helst kýs sjálfur. Hans
Markús hefur náð að tengja
saman rétta póla sem rafvirki
og hefur nú það starf með höndum að ná tengingu milli manna og
guðs. Svo verður það áfram, segja
samferðarmenn. ■

Áfram Reykjavíkurlistinn!
UMRÆÐAN

Bls. 50

lögreglumaðurinn Hans Markús
upplifði og sá sem hann ákvað að
söðla um. Hann hóf nám í guð-

Ég er Reykjavíkurlistamaður og
stoltur af því. Ég á góða vini í röðum
Vinstri-grænna, Samfylkingarinnar
og Framsóknarflokksins en ÉG er
Reykjavíkurlistamaður númer eitt.
Ég kynntist því vel innan Röskvu í
Háskólanum hvernig félagshyggjufólk getur unnið saman sem ein
heild þótt það sé skráð í mismunandi stjórnmálaflokka eða engan.
Með stofnun Reykjavíkurlistans
árið 1994 varð draumurinn um samhenta sveit félagshyggjufólks að
veruleika í Reykjavík. Þarna var
fólk úr ýmsum áttum en það sameinaðist um sterka réttlætiskennd,
vilja til að bæta sitt samfélag og
leysa málin þvert á flokkslínur. Ég
lagði glaður mitt lóð á vogarskálarnar 1994 og aftur 2002 þegar
sjálfstæðismenn háðu sína kosningabaráttu á Geldinganesi.
Nú líður enn að kosningum og
koma þá fram raddir um að flokkarnir sem mynda Reykjavíkurlistann ættu að bjóða fram sér. Þetta
eru skiljanlegar vangaveltur hjá
fólki sem vill sjá veg síns flokks

sem mestan. Lausnin er hins vegar
ekki skynsamleg. Sérframboð Samfylkingar, Vinstri grænna og Framsóknarflokks hjálpar aðeins einum
flokki – Sjálfstæðisflokknum. Ef
Reykjavíkurlistinn býður ekki fram
sameinaður næsta vor snýst kosningabaráttan aðallega um sundurlyndi flokkanna sem að honum
standa en önnur kosningamál falla í
skuggann. Það mun aftur hafa afdrifarík áhrif á tilraunir til að
mynda nýja ríkisstjórn félagshyggjuflokka eftir þingkosningar
2007. Og það veit almættið að þessi
þjóð á skilið nýja ríkisstjórn.
Einu sinni var málum svo háttað
í borg Sjálfstæðisflokksins að
venjulegt vinnandi fólk fékk ekki
leikskólapláss fyrir börn sín. Plássin voru frátekin fyrir námsmenn og
einstæða foreldra. Og svo líklega
nokkra félaga í Sjálfstæðisflokknum. Í það minnsta var dag einn
hringt í móður mína frá leikskólanum Tjarnarborg og henni tjáð að
eldri bróðir minn væri kominn með
leikskólapláss.
Fagnaðarlátum
linnti þó fljótt því bróðir minn var á
þessum tíma orðinn síðhærður unglingur með yfirvaraskegg og ekki
jafn áfjáður og fyrrum í að komast
á leikskóla. Forgangsröðun sjálfstæðismanna leyfði ekki að börn
vinnandi fólks kæmust á leikskóla,
a.m.k. ekki meðan þau væru börn.
Peningum borgarinnar var eytt í að
byggja Ráðhús og Perlu sem fóru
óralangt fram úr kostnaðaráætl-

unum.
Reykjavíkurlistinn gerði byltingu í leikskólamálum að meginstefnumáli sínu og gjörbreytti aðstöðu barna og vinnandi fólks. Nú
þykir sjálfsagt að öll 2-5 ára börn
eigi kost á leikskólaplássi. Þetta afrek Reykjavíkurlistans er eitt mikilvægasta framlag stjórnmálahreyfingar til jafnréttismála á Íslandi.
Hlutverki Reykjavíkurlistans er
hvergi nærri lokið. Eftir straumhvörf í leikskólamálum, sögulega
leiðréttingu á kjörum kennara og
kraftmikla uppbyggingu í orkumálum bíður borgaryfirvalda nú tækifæri til að frelsa Vatnsmýrina úr
viðjum Reykjavíkurflugvallar og
reisa glæsilega byggð í hjarta
Reykjavíkur. Þar tekur enginn annar en Reykjavíkurlistinn af skarið.
Sjálfstæðisflokkurinn er bundinn af
yfirlýsingum samgönguráðherra
síns um að flugvöllurinn skuli vera
um kyrrt og mun trauðla snupra
sinn ráðherra nema frjósi í helvíti.
Ég trúi því að Reykjavíkurlistinn
nái breiðri samstöðu um að nýta
Vatnsmýrina undir fólk en ekki
flugvélar. Á meðan leitar Sjálfstæðisflokkurinn langt yfir skammt og
talar um eyðieyjar og fjarlæga
framtíð.
Ég vil að lokum skora á félaga
mína í Reykjavíkurlistanum að rifja
upp gömlu samstöðuna og leggja
drög að nýrri stórsókn í þágu Reykvíkinga. Áfram Reykjavíkurlistinn!

TEIKNING: HELGI SIGURÐSSON – HUGVERKA.IS

SÓKNARPRESTUR Í GARÐABÆ

Ævintýramaður
sem flutti til
Suður-Afríku
þar sem hann
var myrtur
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Klerkur í klípu
HANS MARKÚS HAFSTEINSSON

Saga Gísla
Þorkelssonar

TUR Í SUÐUR-AFRÍKU

MAÐUR VIKUNNAR

ﬁÉR ER BO‹I‹!
NÚ ER GLÆSILEGASTI
S†NINGARSALUR LANDSINS
KOMINN AF TEIKNIBOR‹INU

Vi› hjá Ingvari Helgasyni blásum til opnunarhátí›ar
milli 12 og 16 í dag ﬂar sem eitthva› ver›ur um a›
vera fyrir alla. Kíktu til okkar um helgina og vi› tökum
vel á móti ﬂér!
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15 4.178,25 + 0,19%

MESTA LÆKKUN

+1,28%
+0,63%
+0,58%

Siminn
FL Group
Grandi

-7,22%
-0,69%
-0,60%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 41,10 +0,24% ... Bakkavör
38,30 +0,00%... Burðarás 15,90 +0,00%... FL Group 14,55 -0,69% ...
Flaga 4,73 +0,00% ...Grandi 8,30 -0,60 ... Íslandsbanki 13,55 +0,37% ...
Jarðboranir 21,70 +0,46% ... KB banki 546 +0,00% ... Kögun 58,80
+0,51% ... Landsbankinn 17,30 +0,58% ... Marel 58,2 +0,00% ... SÍF
4,82 +0,00 ...Straumur 12,20 +0,00% ... Össur 79,00 +1,28%

Umsjón:

nánar á visir.is

Low & Bonar
kaupir
Low & Bonar, sem Atorka Group á
um fimmtungshlut í, hefur keypt
fyrirtækið Xirion. Kaupverðið er
13,6 milljónir evra
eða rúmlega milljarður. Xirion var
stofnað árið 2000
og er leiðandi framleiðandi á garni í
gervigrasteppi.
Heildareignir
STYRMIR ÞÓR
fyrirtækisins
í lok
BRAGASON
maí námu tæpum
forstjóri Atorku
600
milljónum
króna. Í Vegvísi greiningardeildar
Landsbankans segir að búist sé við
nokkrum tekjuvexti á árinu og hafi
félagið einnig verið að fjárfesta
nokkuð til að styðja við frekari vöxt.
Óendurskoðuð afkoma af gervigrashluta félagsins fyrstu fimm
mánuði ársins sýnir að sölutekjur
námu 360 milljónum króna og
rekstrarhagnaður nam tæpum 60
-dh
milljónum króna.

Peningaskápurinn…
Varfærinn forstjóri

Milljón í Kína

Jónas Fr. Jónsson hefur verið ráðinn forstjóri Fjármálaeftirlitsins frá og með næsta mánudegi, 18. júlí.
Stofnunin hefur verið höfuðlaus eftir að Páll Gunnar
Pálsson fór til Samkeppniseftirlitsins fyrir skemmstu.
Líklegt er að Jónas verði meira áberandi í starfi sínu
en Páll í kjölfar þess að 1. júlí síðastliðinn
varð eftirlitinu heimilt að greina frá einstökum athugunum sem það stendur
fyrir. Þeir sem þekkja Jónas vita þó að
hann er varfærinn maður og stígur væntanlega varlega til jarðar í þeim efnum á
meðan starfsreglur eftirlitsins eru í mótun. Jónas lauk embættisprófi í lögfræði
frá Háskóla Íslands, LLM-prófi frá háskólanum í Cambridge og MBA-prófi frá Vlerick Leuven Gent Management School í Belgíu. Þá
hefur hann lokið prófi í verðbréfamiðlun. Jónas hefur
meðal annars starfað sem framkvæmdastjóri innra
markaðssviðs Eftirlitstofnunar EFTA í Brussel og af og
til hrellt íslensk stjórnvöld í því starfi.

Athyglisvert er að rýna í nýjar tölur Seðlabankans
um fjárfestingu Íslendinga erlendis og útlendinga
hérlendis. Íslendingar eiga nú tæpa 54 milljarða
króna í Lúxemborg, líklega undir merkjum ýmissa
eignarhaldsfélaga og á bankareikningum. Var
gríðarleg aukning milli áranna 2003 og 2004 hvað
varðar útstreymi peninga til
Lúxemborgar. Árið 1999
voru einungis 3,5 milljarðar
geymdir í þeirri ágætu
borg. Annars eiga Íslendingar eignir í Evrópu
að andvirði 228 milljarðar króna, í Ameríku
nema þær sextán milljörðum, tæpum ellefu í
Asíu og minna annars staðar. Samkvæmt Seðlabankanum er bein fjármunaeign Íslendinga í Kína
ein milljón. Ekki þykir það mikið í efnahagsstórveldinu.

Oracle hefur keypt hugbúnaðarfyrirtækið ProfitLogic, sem
smíðar greiningarbúnað fyrir smásölugeirann.
Útibúi endurskoðunarfyrirtækisins KPMG í Noregi er skylt að
greiða um 6,5 milljarða íslenskra
króna, í skaðabætur vegna vanrækslu við endurskoðun á bókhaldi fjársöfnunarfyrirtækisins
Credit Finance, sem varð gjaldþrota árið 2002.
Greining Íslandsbanka spáir
því að vísitala neysluverðs lækki
um 0,2 prósent milli júlí og ágúst.

Deilt um markmið Íbúðalánasjóðs
Forstjóri Íbúðalánasjóðs er
ekki á móti því að sjóðnum
verði heimilt að veita lán til
endurfjármögnunar. Þingmaður telur að sjóðurinn sé
einmitt að því um þessar
mundir í gegnum bankakerfið.
Deilt er um hvort þeir lánasamningar sem Íbúðalánasjóður hefur
gert við banka og sparisjóði, og
þeir nota síðan til íbúðarlána í ýmsum myndum, séu í samræmi við félagslegt hlutverk sjóðsins. Íbúðalánasjóður hefur sjálfur ekki heimild til að lána til endurfjármögnunar. Það eru fyrst og fremst sparisjóðirnir sem hafa gert slíka samninga við Íbúðalánasjóð.
Pétur H. Blöndal alþingismaður
telur að sjóðurinn sé kominn langt
út fyrir hlutverk sitt með þessum

samningum og finnst skrýtið að
Íbúðalánasjóður, sem er félagslegur sjóður – stofnaður og rekinn af
ríkinu, skuli vera með dularfulla
leynisamninga við banka og sparisjóði.
Hann gagnrýnir að Íbúðalánasjóður fjármagni útlán banka og
sparisjóða til almennings þar sem
ekki er gerð krafa um að lánið
renni til húsbygginga eða húskaupa heldur til neyslu, til dæmis
kaupa á hlutabréfum og utanlandsferðum. Það geti ekki verið í samræmi við stefnu sjóðsins.
„Það er dálítið ankannalegt ef
almenningur getur fengið hærri
lán, en hámarkslán Íbúðalánasjóðs
kveða á um, sem sjóðurinn fjármagnar líka.“
Guðmundur Bjarnason, forstjóri Íbúðalánasjóðs, segir að
sjóðurinn telji sig vera að fara
eftir lögum með lánveitingum til
banka og sparisjóða. Hafi lög-

OPIÐ
UM HELGINA
Gestamóttaka
á Nesjavölllum
og Hellisheiði
Orkuveitan starfrækir gestamóttöku
á Nesjavöllum (Nesjavallavirkjun)
og í Skíðaskálanum í Hveradölum
(fyrirhuguð Hellisheiðarvirkjun).

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS ORK 28751 06/2005

Eitt af stærstu fyrirtækjum
heims, General Electric Co. jók
hagnað sinn á öðrum ársfjórðungi um 24 prósent.

Gestamóttaka er opin
á báðum stöðum
mánudaga-laugardaga kl. 9-17
og sunnudaga kl. 13-18.
Allar nánari upplýsingar
í síma 516 6000 og á www.or.is
Aðgangur er ókeypis.

www.or.is

FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

Össur
Burðarás
Landsbankinn

Fjöldi viðskipta: 139
Velta: 747 milljónir

MARKAÐSFRÉTTIR...

UMDEILD LÁNASTOFNUN Íbúðalánasjóður hefur gert lánasamninga við banka og
sparisjóði sem þeir nota til að lána til íbúðakaupa eða endurfjármögnunar. Þingmaður
telur sjóðinn fara út fyrir sitt starfssvið sem þessum lánum.

fræðiálit verið unnið fyrir sjóðinn
sem staðfesti það auk þess sem félagsmálaráðuneytið álíti að sjóðurinn fari eftir þeim reglum sem
honum eru settar. Sjóðurinn telur
sig vera með trygg útlán en ber þó
alla áhættu ef þau tapast. Stofnunin er ekki í óskastöðu en hún hafi
þurft að laga sig að þeim aðstæðum sem komu upp þegar bankarnir komu inn af fullum krafti á
íbúðalánamarkaðinn til að endurfjármagna.
„Það væri breyting á hlutverki
sjóðsins ef honum væri veitt
heimild til slíkra lánveitinga. Ég
er ekki á móti því ef stjórnvöld

telja það vera skynsamlegra en
það sem við erum að gera.“
Guðmundur segir að Íbúðalánasjóði hafi verið gert kleift að
hækka hámarkslán sín nokkuð á
síðasta ári en þau eru um sextán
milljónir í dag.
„Það er á vettvangi stjórnmálanna að ákveða og kanna hvort
hækka skuli þessa upphæð eða
skipta markaðnum með öðrum
hætti. Hvar annars er hægt að
varðveita þetta fé og hvar annars
fæst betri ávöxtun sem jafnframt
tryggir stöðu sjóðsins til lengri
tíma? Ég þigg allar ábendingar.“
eggert@frettabladid.is

Besta ávöxtunin hjá Netbankanum
Netbankinn var með hæstu ávöxtun
á verðtryggðum lífeyrissparnaðarreikningum á fyrstu sex mánuðum
ársins samkvæmt úttekt Morgunblaðsins. Nafnávöxtun á innlánsreikningum Netbankans var 9,06
prósent. Ávöxtun af sams konar
reikningum hjá viðskiptabönkunum
var rúmu einu prósentustigi lægri.
Íslandsbanki var næstur Netbankanum en lífeyrisreikningur
bankans gaf 7,99 prósenta ávöxtun.
Netbankinn var jafnframt með
hæstu ávöxtun allra banka og spari-

ÁVÖXTUN Netbankinn sýndi hæsta ávöxtun banka og sparisjóða á verðtryggðum og
óverðtryggðum innlánsreikningum, þar á
meðal á verðtryggðum lífeyrissparnaðarreikningum.

sjóða á óverðtryggðum og verðtryggðum innlánsreikningum. - eþa

Auknar erlendar fjárfestingar
Bein fjárfesting Íslendinga erlendis er talin vera um 30 prósent af innlendri landsframleiðslu í árslok 2004. Þetta
kemur fram í bráðabirgðatölum
Seðlabanki Íslands um beina
fjárfestingu Íslendinga erlendis
og um beina fjárfestingu erlendra aðila á Íslandi árið 2004.
Í Vegvísi greiningardeildar
Landsbankans kemur fram að
bein fjárfesting samanstandi af
hreinum hlutabréfaviðskiptum
eða kaupum að frádreginni sölu,
endurfjárfestingu og lánaviðskiptum milli fjárfesta og dótt-dh
urfyrirtækja.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖ.S.

MESTA HÆKKUN

[ HLUTABRÉF ]

FRÁ TÍSKUSÝNINGU MOSAIC FASHIONS Erlendar fjárfestingar nema þriðjungi af landsframleiðslu.
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Bókanir dragast saman
Ryanair ætlar að bjóða þrjár
milljónir bónussæta.

RYANAIR

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Flugbókanir
hjá
Ryanair,
stærsta lággjaldaflugfélagi Evrópu, hafa dregist saman um tíu
prósent eftir hryðjuverkin í
London. Michael O'Leary, forstjóri félagsins, segir að pantanir séu átta þúsund færri á hverjum degi en búist hafði verið við.
Samkvæmt upphaflegum áætlunum fyrirtækisins gerði það
ráð fyrir eitt hundrað þúsund
fyrirfram bókunum á hverjum
degi samkvæmt frétt Financial
Times.
Ætlar félagið að bjóða upp á
upp þrjár millljónir bónussæta
frá næst komandi september-

mánuði fram í miðjan júlí á
næsta ári til að bregðast við
samdrætti.
Viðskiptavinum
gefst þá kostur á að fljúga til
ýmissa áfangastaða fyrir eina
evru eða eitt pund auk skatta.
Hryðjuverkaárásir hafa mikil áhrif á rekstur félags eins og
Ryanairs. Svo var eftir hryðjuverkin í Bandaríkjunum og
meira að segja eftir sprengingar
sem urðu í Madrid og Balí, sem
eru ekki áfangastaðir félagsins.
Helstu keppinautar Ryanairs,
easyJet, British Airways og
BAA, finna einnig fyrir minni
fyrirfram bókunum. Almennt er
talið að hryðjuverkin hafi ekki
mikil áhrif á rekstur félaganna
- eþa
til lengri tíma.

Gósentí› í Su›ur-Kóreu
Suður-kóreski hlutabréfamarkaðurinn stendur í sögulegu hámarki um þessar mundir. Erlendir fjárfestar hafa undanfarið ausið fé í þarlend hlutabréf,
og hafa bréf í hátækni- og bílafyrirtækjum verið sérlega vinsæl.
„Markaðurinn hefur rokið
upp úr öllu veldi. Hér ríkir alger
gósentíð“, sagði Lee Woo-hyun
sérfræðingur
hjá
Kyobo
Securities. Hlutabréf í fyrirtækjum á borð við bílaframleiðandanum Hyundai hafa aldrei
verið verðmeiri.
Er veikum gjaldmiðli SuðurKóreu, woninu, þakkað þessar
miklu hækkanir. Það gerir að
verkum að suður-kóreskar vörur eru ódýrar erlendis og að

HYUNDAI JEPPI Suður-kóreski hlutabréfamarkaðurinn stendur i sögulegu hámarki. Hlutabréf í Hyundai hafa aldrei
verið verðmeiri.

hagstætt er að skipta erlendum
gjaldmiðlum í won.

FLUGSTÖ‹ LEIFS EIRÍKSSONAR

KARL WERNERSSON
Kaup Milestone á 66,6 prósent hlut í Sjóvá
hafa nú verið staðfest og ný stjórn félagsins verið kjörin.

Gef›u ﬂér tíma
í Leifsstö›

Kaup á Sjóvá
frágengin
Formlega hefur verið gengið frá
sölu á og greiðslu fyrir 66,6 prósenta eignarhlut Íslandsbanka í
Sjóvá til Milestone, sem er í eigu
Karls Wernerssonar og systkina.
Hluthafafundur kaus nýja
stjórn Sjóvár en hana skipa Bjarni
Ármannsson, Benedikt Jóhannesson, Karl Wernersson, Guðmundur Ólason og Jón Scheving Thorsteinsson.
Þorgils Óttar Mathiesen víkur í
kjölfarið sæti úr framkvæmdastjórn Íslandsbanka þar sem Sjóvá er ekki lengur dótturfélag
bankans. Kom þetta fram í tilkynningu frá Íslandsbanka.
-jsk

Gott hjá
Sony-Ericsson

-jsk

NÝI WALKMANSÍMINN FRÁ
SONY ERICSSON Kemur út
um næstu mánaðamót og inniheldur MP3
spilara sem
geymt getur
hundrað lög.

Ókeypis sætafer›ir
frá BSÍ kl. 4.30
For›ist bi›ra›ir á flugvellinum
Vegna aukinna öryggisrá›stafana á flugvöllum
og til hæg›arauka hvetjum vi› farﬂega til a›
mæta tímanlega í Leifsstö› ﬂegar fari› er úr

MÁTTURINN OG D†R‹IN

Farsímarisinn
Sony-Ericsson
seldi sjö prósent meira á öðrum
ársfjórðungi en þeim fyrsta. Jafnframt jókst markaðshlutdeild fyrirtækisins og er hún nú um sjö
prósent. Hagnaður Sony-Ericsson
var á fjórðungnum tæpir 7 milljarðar króna.
Fyrirtækið, sem er samvinnuverkefni hins japanska Sony og
hins sænska Ericsson, hagnaðist
öðru fremur á söluaukningu farsíma í milliflokki verðs.
Stjórnarformaður Sony-Ericsson, Miles Flint, var ánægður með
árangurinn: ,,Við jukum markaðshlutdeild okkar um eitt prósent
milli ársfjórðunga og hljótum því að
vera sáttir.“

landi. Vi› mælum me› a› farﬂegar mæti í flugstö›ina tveimur klukkustundum fyrir brottför.

Athugi› a› innritun í Flugstö›inni hefst kl. 5.00.

Ókeypis sætafer›ir frá BSÍ kl. 4.30 á morgnana

Tilbo›i› gildir frá 1. júní - 31. ágúst 2005

í bo›i Flugstö›var Leifs Eiríkssonar.

Finni› rúturnar me› okkar merki

-jsk
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
CELIA CRUZ (1924-2003)
lést þennan dag.

„Ég þríf alltaf áður en ræstingarkonan
kemur. Annars finn ég ekki neitt þegar ég
kem heim.“
Celia Cruz var ein vinsælasta kúbverska söngkona tuttugustu aldar.
Hún bjó í Bandaríkjunum og gerði 22 gullplötur á ævinni.

Romanov-fjölskyldan tekin af lífi
Þennan dag árið 1918 var Nikulás Romanov annar,
síðasti keisari Rússlands, og fjölskylda hans tekin af
lífi af bolsévikum. Þar með leið undir lok þriggja
alda valdatími Romanov-ættarinnar í Rússlandi.
Nikulás var krýndur árið 1896 en var neyddur til að
segja af sér árið 1917. Hann ásamt fjölskyldu sinni
fór í útlegð í Síberíu. Í nóvember árið 1917 komust
Bolsévikar undir stjórn Vladimírs Lenín til valda í
Rússlandi og stefndu á að gera Rússland að
kommúnistaríki.
Í apríl árið 1918 var Romanov-fjölskyldan flutt til
Jekaterínborgar í Úralfjöllum en borgarastyrjöld
braust út í júní.
Síðla nætur hinn 16. júlí var Nikulási, Alexöndru
eiginkonu hans og börnum þeirra fimm ásamt
þjónustufólki skipað niður í kjallara hússins. Þar var
þeim raðað í tvær raðir og sagt að taka ætti af

þeim ljósmynd.
Allt í einu réðust fjölmargir
vopnaðir menn
inn í herbergið
og hófu skothríð að fjölskyldunni. Þau
sem ekki voru
látin eftir kúlna16. JÚLÍ 1918
regnið voru
stungin til bana.
Bein keisarafjölskyldunnar voru grafin úr jörðu árið
1991 og staðfest að hér væri um að ræða Romanov-fjölskylduna. Krónprinsinn og ein dóttirin voru
þó ekki þar á meðal sem jók enn á þann orðróm
að Anastasía, yngsta dóttir keisarans, hefði lifað af.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

13.30 Júlíus Unnar Jóakimsson, Túngötu 16, Grenivík, verður jarðsunginn frá Grenivíkurkirkju.
14.00 Ásta Einarsdóttir, frá Reykjadal,
verður jarðsungin frá Landakirkju í
Vestmannaeyjum.
14.00 Gunnhildur Nikulásdóttir,
Sundabúð, áður Hamrahlíð 9,
Vopnafirði, verður jarðsungin frá
Vopnafjarðarkirkju.
14.00 Kristmundur Jóhannesson,
bóndi að Giljalandi, Haukadal,
Dalasýslu, verður jarðsunginn frá
Stóra-Vatnshornskirkju.

Finnbjörg Ásta Helgadóttir, Karfavogi
50, Reykjavík, andaðist á Landspítalanum, Fossvogi, sunnudaginn 10. júlí.
Eyjólfur Sig. Bjarnason, Víðivangi 8,
Hafnarfirði, lést þriðjudaginn 12. júlí.
Jón Kristinn Ágústsson, Skipholti,
Vatnsleysuströnd, lést á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð, Grindavík, þriðjudaginn 12.
júlí.
Þórunn Einarsdóttir fóstra, Skúlagötu
57, Reykjavík, lést á Landspítalanum við
Hringbraut þriðjudaginn 12. júlí.
Helgi Ingvarsson framkvæmdastjóri,
Urðarhæð 13, Garðabæ, lést á gjörgæsludeild Landspítala við Hringbraut
miðvikudaginn 13. júlí.
Valtýr Jónsson, áður til heimilis að
Lundargötu 3, Akureyri, lést á dvalarheimilinu Hlíð miðvikudaginn 13. júlí.

www.steinsmidjan.is

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda vináttu og samúð
við andlát og útför móður minnar, tengdamóður og
ömmu,

Bergþóru G. Jónsdóttur
Hjálmholti 9, Reykjavík.

Hrafnkell Björnsson
Dagbjört Aðalsteinsdóttir
Aðalsteinn Hrafnkelsson Kristín María Guðjónsdóttir
Björn Hrafnkelsson
Viðar Hrafnkelsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

FÉLAG LÖGGILTRA ENDURSKOÐENDA ER SJÖTÍU ÁRA:

Endurskoðun er fjölbreytt og skemmtileg
„Þetta er umhverfi sem hefur
breyst gríðarlega hratt og gerir
starfið miklu víðara og meira
spennandi. Þegar ég var að byrja
töldu flestir að endurskoðendur
ynnu bara við að gera skattframtöl en nú tel ég að fólk geri sér
grein fyrir að endurskoðendur
standi fyrir gerð reikningsskila
og vinni fyrir fyrirtæki á markaði
og slíkt,“ segir Sigurður B. Arnþórsson formaður Félags löggiltra endurskoðenda sem er sjötíu ára í dag. Ekki verður haldið
sérstaklega upp á afmælið heldur
stefnt að veglegri veislu þegar félagið verður 75 ára.
Sigurður hefur verið viðloðandi endurskoðun í rúm 20 ár en á
þeim tíma hefur stéttin þrefaldast. Mikil bylting hefur átt sér
stað síðustu ár að sögn Sigurðar.
„Endurskoðunarfyrirtækin hafa
verið að fara úr einyrkjabúskap
yfir í stór endurskoðunarfyrirtæki. Þegar ég var að byrja voru
stóru fyrirtækin með um 20
manns en nú eru tvö, þrjú félög
með um eða vel yfir hundrað
starfsmenn,“ segir Sigurður en
gífurleg alþjóðavæðing hefur orðið í starfi endurskoðenda með tilheyrandi innleiðingu á reglugerðum Evrópusambandsins.
„Í kjölfarið á þessu öllu saman
hafa menntun og kröfur aukist. Í
haust bjóða bæði Háskóli Íslands
og Háskóli Reykjavíkur upp á
mastersnám í reikningshaldi og
endurskoðun í fyrsta sinn,“ segir
Sigurður sem telur það til marks
um að endurskoðun geti varla
talist leiðinlegt starf.

FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL BERGMANN

JAR‹ARFARIR

1627 Sjóræningjar frá Alsír koma
til Vestmannaeyja, drepa
34 Eyjabúa og taka 242
með sér.
1917 Tundurskeyti frá þýskum
kafbáti hæfir flutningaskipið Vestu. Skipið sekkur
á einni mínútu og fimm
menn farast. Tuttugu
komust í skipsbát og ná
landi í Færeyjum.
1955 Eisenhower, forseti Bandaríkjanna, kemur í stutta
heimsókn til Íslands.
1969 Geimfarið Apollo 11 leggur
af stað til tunglsins.
1999 John F. Kennedy yngri og
eiginkona hans láta lífið
þegar flugvél þeirra hrapar
í Atlantshafið.
1999 Hæstiréttur sýknar Kio
Briggs af ákæru um að
hafa smyglað e-töflum til
landsins.

FORMAÐUR Sigurður B. Arnþórsson segir gífurlegar breytingar hafa orðið á starfi endurskoðenda síðustu tíu ár sem einkennist af mikilli alþjóðavæðingu.

Sigurður hlær þegar hann er
spurður hvað honum finnist um
brandara um leiðinlega endurskoðendur. „Við sitjum ekki
lengur með lítið sætt fjölskyldufyrirtæki þar sem enginn veltir
því fyrir sér hvernig ársreikningurinn lítur út nema skatturinn.
Þetta hefur breytt ímynd endurskoðenda,“ segir Sigurður sem

Ásta Kristín Erlingsdóttir

finnst vinnan skemmtileg. „Ég
hefði ekki getað valið betur.“ Þá
telur Sigurður að endurskoðendur
séu skemmtilegt fólk enda sé félagsstarfið innan félagsins öflugt.
Til að mynda stefni hundrað endurskoðendur ásamt mökum á ráðstefnu í september og ekki ólíklegt að mikil endurskoðuð gleði
ríki í herbúðum þeirra. ■

AFMÆLI

grasalæknir,

lést þann 8. júlí síðastliðinn. Útför hennar verður frá Háteigskirkju
þriðjudaginn 19. júlí kl. 11.

Sveinbjörn Dagfinnsson,
hæstaréttarlögmaður og
fyrrverandi ráðuneytisstjóri, er 78 ára.

Börn, tengdabörn, barnabörn og langömmubörn.

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Hjartaheill og minningarsjóð Landspítalans.
Þorkell Sigurbjörnsson
tónskáld er 67 ára.

TVÍBURAR Hafliði telur líklegt að myndin hafi verið tekin á skemmtistaðnum Glaumbæ.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, afi og bróðir,

Hlynur Sigtryggsson
fyrrverandi veðurstofustjóri, lést aðfaranótt 14. júlí.
Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn
22. júlí kl. 11 f.h.
Ragnheiður Hlynsdóttir
Georg A. Bjarnason
Hlynur Georgsson
Sóley Soffía Georgsdóttir
Þröstur Sigtryggsson

Sjötugir tvíburar
„Það verður grillævintýri með
rauðvínskút,“ segir Hafliði Magnússon, rithöfundur frá Bíldudal,
sem heldur upp á sjötugsafmæli
sitt og tvíburasystur sinnar, Guðlaugar Magnúsdóttur, í dag. „Ég
held að þetta sé í fyrsta sinn sem
við höldum upp á stórafmæli saman en hún flutti snemma til
Reykjavíkur,“ segir Hafliði sem
gerðist mikilvirkur í leikfélagsmálum á Bíldudal í fjölda ára. Þar

skrifaði hann handrit og leikstýrði. Hafliði segir mikla
grínista búa þarna fyrir austan og
hafi honum meðal annars verið
gefin nektardansmær í fimmtugsafmælisgjöf. „Ég á þetta á myndbandi þar sem ég dansa við hana
fyrir fullum sal af fólki,“ segir
hann hlæjandi. Hafliði hefur
skrifað ýmislegt yfir ævina en telur bók sína, Togarasaga með tilbrigðum, með fyndnari bókum. ■

Anna Kristín Arngrímsdóttir leikari er 57 ára.

Páll Ægir Pétursson, skipstjóri og fyrrverandi deildarstjóri í Slysavarnarfélagi Íslands, er 46 ára.
Sigrún Bjarnadóttir,
skólastjóri Hjallaskóla, er
40 ára á morgun. Sigrún
og fjölskylda hennar
taka á móti gestum í
dag kl. 19.00 á heimatúninu á Hraðstöðum,
Mosfellsbæ.

Vnr.88015950

Tveggja manna tjald

Vnr.88015954

Fjögurra manna tjald

Vnr.88015956

Fimm manna tjald

kr.

1.990

kr.

7.990

kr.

9.990

Stærð: 200x140x100 cm.

3.490

Stærð: 410x170x210 cm.

Stærð: 480x260x170 cm.

Vnr.88015952

Tjald

ð
a
þ
u
ð
hafgott

Tjald, þriggja manna.
Stærð: 200x210x130 cm.

Í TJALDINU!

ÓDÝRT FYRIR F
Vnr.87992010

Vnr.87991510

Prímus

Gashellur

Prímus.

Gashillur, með 2 hellum.

1.490
1.990

5.990
8.900

Vnr.41879311

Straumbreytir

2.490

IPV straumbreytir, sem
breytir 12V í 220V.

Vnr.87977141

Kælibox

5.990

Kælibox, fyrir rafmagn, 12 V,
25 ltr. Hentugt beint í bílinn.

Vnr.88015984

Útileguljós
Útileguljós.

1.190
1.490

Vnr.41622073
Vnr.87992045

Lampi
Gaslampi.

1.990

Vnr.50630001

Ferðagasgrill

5.990

4.450

OUTBACK ferðagasgrill, 42x27 cm
grillflötur, grillgrind úr pottjárni.

Svefnbekkur
Ferða svefnbekkur.
Stærð: 190x70 cm.

2.990

| Breiddin-Verslun opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4200 | Timburverslun-Breidd opið virka daga: 8-18 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4100 | Lagnadeild-Breidd opið virka daga: 8-18
| Akranes opið virka daga: 8-18 laug: 10-16 - Sími: 433 4100 | Akureyri, Glerártorg opið virka daga: 8-1830 laug: 10-17 - Sími: 460 4800 | Akureyri, Furuvöllum opið virka daga: 8-18 laug: 10-14 Sími: 460 4860

laug:

9-18 -

Sími:

515 4040

690

2.990

990

RVERSLUNNLA
AR
MANNAHE G

TILBOÐ

Vnr.41622054

Partítjald
Partítjald, 3x3 m.

Vnr.88098157/8

ÓDÝRT
í allt sumar

Útilegustóll
Útilegustóll, grænn
eða blár, samanbrjótanlegur.

2.490
3.490

Vnr.88002158

Vnr.88012339

Útilegustóll
Útilegustóll, tvílitur,
samanbrjótanlegur.

1.590

Vnr.88015972/4

Vindsæng
og stóll

Svefnpoki

Vindsæng og stóll, 73x193 cm.

Svefnpoki -5°, grár eða dökkblár.
Stærð: 200x80 cm.

990 1.290

FERÐALANGA!
2.990

hafgðotut það

3.990
Vnr.88010098-103

Leikfangabíll
Fjarstýrður formúlubíll, 47 cm,
10V, rauður og svartur. 27/40HZ.

2.990

4.990
Vnr.88010096/104

Leikfangabátur
Fjarstýrður sportbátur, 70 cm, 9V,
hleðslutæki fylgir. 27/40 HZ.

1.990

3.490
3.990

Vnr.88015596-8

Ferðatöskur
Vnr.88010118/9

Leikfangabátur
Fjarstýrður hraðbátur, 38 cm,
9V, hleðslutæki fylgir. 27/40 HZ.

ARTIC ferðatöskur á hjólum.
Léttar og sterkar ferðatöskur með
mörgum vösum. Hægt að geyma minni
töskurnar inni í þeim stærri. Með gúmmíhjólum á legum.
Ytra byrði er úr sterku þrífanlegu efni. Þrjár stærðir:
55x37x20 cm, 65x42x22 cm, 75x47x27 cm, svartar.

BYGGIR MEÐ ÞÉR

| Leigumarkaður BYKO opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4020 | Hringbraut opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 562 9400 | Hafnarfjörður opið virka daga: 8-18
| Reyðarfjörður opið virka daga: 8-18 laug: 10-14 - Sími: 470 4200 | Suðurnes opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 - Sími: 421 7000 | Selfoss opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 sun: 12-16 - Sími: 480 4600 |

laug:

9-16 -

Sími:

555 4411
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konungar &

konur

Or›alag og styttingar ‡miss konar í SMS-skilabo›um og á MSN fá hárin til a› rísa á
mörgum spekingnum. ﬁa› ver›ur jú a› var›veita ástkæra, ylh‡ra tungumáli› sem hefur
fylgt okkur frá landnámi. Færri vita hins vegar a› styttingar voru mjög algengar í
skrifum forfe›ra okkar og komst Rósa Sign‡ Gísladóttir a› ﬂví a› fornhandritin og
SMS/MSN-máli› eiga margt sameiginlegt.

Í fornhandritunum er mikið
um að tvöfaldir samhljóðar
eins og nn, gg, rr, tt og ss séu
táknaðir með hásteflingum
sem eru lágir hástafir, t.d. N, G.
Hásteflingar voru algengir í
skrifum Rómverja en Íslendingar nýttu sér þá á nýjan hátt
og létu þá tákna tvöfalda samhljóða. Þessi tegund styttinga
er dæmigerð fyrir íslenska
stafsetningu á miðöldum.
MiscuN
aNan
þeSom
beGia

miskunn
annan
þessum
beggja

SKAMMSTAFANIR
Skammstafanir voru algengar
á tímum Rómverja sem og í íslenskum handritum. Hver
stafur, eða rún, gat haft ótalmargar þýðingar og staðið
fyrir öll föll og skar samhengið úr um það.
b.
d.
s.

borg, búar eða bróður
dróttinn, dómandi,
dagur, dóttir
sonur, svaraði eða
segir

ekki ósvipað enskum skammstöfunum í SMS/MSN:
n
l

non= eigi
vel = eða

FELLT ÚR ORÐUM
Mjög algengt var að skrifa
einungis fyrsta og síðasta stafinn í orðum og tákna úrfellinguna með striki fyrir ofan annan stafinn:
gþ
gþe
Kgr
Mm

guð
guði
konungur
mönnum

Einnig var hægt að setja
stafi í hærra veldi, það er að
segja í yfirskrift, til að spara
pláss:
Ti til
va var
moþr mánuður
Skemmtilegar samsetningar gátu þá litið dagsins ljós, til
dæmis:
drótteN drottinn
aNr annar

Skammstöfunum fylgdu oft
ýmist punktur eða lárétt strik
sem sett var fyrir ofan stafinn
eða í gegnum hann, t.d.
„hann“, „maður“.
Til að tákna fleirtölu var
fyrsti stafur orðsins tvöfaldaður í skammstöfuninni:
mm
kk

menn, manna eða
mönnum
konungar

Í lagatextum voru staðlaðir
lagafrasar mikið skammstafaðir, til dæmis þýddi
t.f.b.s. ‘til fjörbaugssaka.’

Skammstafanir
eru
mikið notaðar bæði í
SMS og MSN en þær eru oftast
enskar. Þær algengustu eru:
OMG
BTW
LOL
ROFL
ASAP
CU
BRB
GN
VS

oh my god
by the way
laughing out loud
rolling on the floor,
laughing
as soon as possible
see you (sjáumst)
be right back
„góða nótt“
„við sjáumst“

Fyrir mörgum eru fornhandritin ímynd hreins máls
en þar má samt sem áður finna
fjölda „slettna“ úr erlendum
málum, sérstaklega latínu. Oft
voru latneskar skammstafanir
notaðar í fornhandritunum,

Yngsta GSM-kynslóðin
kannast við styttingar á
borð við THX, „takk“, þar sem
fellt er úr miðju orðsins. Önnur dæmi um úrfellingar eru eð fyrir ‘eitthvað’ og e-n fyrir
‘einhvern’ en að öðru leyti er
þessi tegund styttinga ekki
mikið notuð í SMS/MSN heldur
eru skammstafanir notaðar
meira. Hér er sóknarfæri fyrir
GSM-notendur og er hægt að
ímynda sér eitthvað á borð við:
KæI
KæAn
Skl

kærasti
kærastan
skóli, skólanum o.s.frv.

NASALSTRIK
Ein algengasta styttingaleiðin
voru svokölluð nasalstrik. Í
stað þess að skrifa stafina m og
n fullum fetum voru sett strik
fyrir ofan stafinn á undan:
Ollo

öllum

Í stað -ng var því stundum
skrifað g, t.d. tgl ‘tungl’. Fyrst
í stað táknaði nasalstrikið m
en síðar n og með tímanum
stóð það fyrir meðfylgjandi
sérhljóða að auki.

MSN MESSENGER er forrit sem
gerir manni kleift að spjalla við
vini og kunningja á netinu. MSNspjall gengur hraðar fyrir sig en
spjall um SMS og því er
meira um styttingar
í MSN. Einnig er
auðveldara að nota
broskarla og önnur
merki í MSN.

BÖND
Bönd (eintala: band) kallast
ýmis tákn sem stóðu fyrir tvo
stafi, oftast sérhljóða og samhljóða, t.d. -ar, -er/-ir, – us og ra. Ef orð innihélt runu sem
þessar, t.d. fleirtöluendinguna
-ar, var einfaldlega hægt að
sleppa þeim og setja táknið
fyrir ofan stafinn á undan eða
eftir.
Eitt þessara tákna líktist
tölustafnum 2 á hlið en það var
sett í yfirskrift til að tákna -ur:

MYND: STOFNUN ÁRNA MAGNÚSSONAR/HEIÐA HELGADÓTTIR

HÁSTEFLINGAR

sp~ðe ‘spurði
Nútímamenn nota gjarna &
fyrir ‘og’ en forfeður okkar
táknuðu orðið með tákni sem
líkist zetu (z).
Bandanotkun hélst allt
fram á 19. öld, en mest var um
bönd í uppskriftum af fornum
textum.

LÍMINGARSTAFIR
Í stað þess að fella niður stafi
úr orðum er líka hægt að líma
tvo stafi saman í einn. Handritaskrifarar létu stundum tvo
stafi renna saman til að flýta
fyrir, en þannig er æ orðið til
úr a og e. Algengustu límingarnar voru samsetningar af a
og fylgjandi samhljóða, t.d. an,
af og ar.

Broskarlar og svipuð
tákn eru mikið notaðir í
MSN/SMS. Í nýju símaskránni
er að finna lista yfir sms orðaforða þar sem meirihlutinn er
einhvers konar broskarlar, t.d.:
:-@
:-))
:-C

öskrar
mjög glaður
niðurdreginn

Í fornhandritununum voru
ekki notuð tákn fyrir heil orð
eða hugmyndir, eins og
SMS/MSN-málið gerir með
broskörlunum, þó má finna
hliðstæður í notkun merkisins
sem stóð fyrir ‘kross’. Það
sést í samsetningum á borð við
marc ‘krossmark’.
Heimildir:
Hreinn Benediktsson, 1965.
Early Icelandic script, í
Íslensk handrit. Reykjavík:
Handritastofnun.
Handritin heima, vefsíða um
íslensk handrit, unnin af
Laufeyju Guðnadóttur
og Soffíu Guðnýju
Guðmundsdóttur.
Vefsóð: http://am.hi.is/
handritinheima/index.html

BÖND OG STYTTINGAR Hringur 1. N hásteflingur, „einne“ 2. band fyrir
–vi með q (k), „quisl“ 3. band fyrir –er, „hverr“ 4. ur/yr-band, „fyrr“ 5. ogband 6. ar-band, „þar“ 7. band fyrir –ra, „fra“ 8. band fyrir –at, „þat“
9. nasalstrik, „heimilt“. 10. límingarstafur fyrir a og hásteflinginn N, „þann“.

in mikla notkun styttinga er einkennandi fyrir skrif Íslendinga á fyrri öldum,“ skrifaði málfræðingurinn Hreinn
Benediktsson í Early Icelandic Script árið 1965. Styttingar í
handritum voru sjaldséðar á 8., 9., og 10. öld en á 11. öld og
sérstaklega 12. öld urðu þær fleiri og fjölbreyttari. Handritaskrifarar notuðu ýmsar leiðir til að spara kálfskinnið og var
notkun styttinga nokkuð kerfisbundin. Sumar tegundir styttinga má finna í ritum frá tímum Rómverja enda voru skrifararnir undir áhrifum frá ritum á latínu og notuðu latínuletur.
„Styttingakerfi miðalda nær aftur í forneskju,“ skrifaði Hreinn,
en Íslendingar þróuðu einnig með sér nýjar leiðir til að spara
tíma og skinn.

H

STYTTING FYRIR „MÖNNUM“ MEÐ STRIKI.

amkvæmt könnun Þorbjörns Broddasonar, prófessors í félagsfræði við HÍ, jókst
farsímanotkun tíu til sextán ára barna úr
þremur prósentum árið 1997 í 90 prósent
árið 2003. Þessi sprengja í notkun farsíma helst í hendur við vinsældir SMSskilaboða. Yngsta farsímakynslóðin
vandist SMS/MSN-styttingunum frá
byrjun og notar þær óspart, en fólk yfir
tvítugu notar þær minna. Oftast nær er
um enskar skammstafanir að ræða
sem eru fengnar að láni úr erlendum
SMS/MSN-hefðum. Í nýrri símaskrá
Símans má sjá lista yfir farsímaorðaforða sem bendir til þess að notkun
styttinga í SMS sé mikil.
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Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 3.44
AKUREYRI 3.00

13.34
13.18

23.22
23.34

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Triumph Speed Triple reynsluekið
BLS. 2

Góðan dag!
Í dag er laugardagur 16. júlí,
197. dagur ársins 2005.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000 OG Á visir.is

KRÍLIN
Ég fékk svo mikið
af meðali að mér
fannst ég enn veik
þegar ég var orðin
frísk.

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Hilmar er stoltur af Wranglernum sínum sem er sá eini sinnar tegundar á götunum.

Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Draumabíllinn
loksins fundinn
Hilmar Mánason var lengi búinn að
leita að draumabílnum sem er Land
Rover Wrangler. Leitin bar árangur
fyrir tveimur mánuðum.
„Ég varð himinlifandi þegar ég fann einn
sem var þar að auki sérlega vel með farinn. Ég er alsæll,“ segir Hilmar. „Bíllinn
er fimmtán ára og var í eigu bifvélavirkja sem hefur greinilega dekrað við
hann. Þeir eltust ekkert sérlega vel þessir bílar svo þetta er sá eini af tegundinni
sem er í umferð. Þessi er ljúfur og þægilegur í keyrslu og vel með farinn fyrir
utan hvað hann er flottur.“
Hilmar hefur enn sem komið er bara
notað bílinn innanbæjar en að sjálfsögðu
ætlar hann á bílnum á fjöll. „Þetta eru
hinir einu sönnu fjallabílar,“ segir hann,
en kveðst ekki vera með sérstaka jeppa-

dellu. Hann er hins vegar alveg húkkaður
á hjólinu sínu, sem er 15 ára gamalt
Harley Davidson.
„Ég er í mótorhjólaklúbbi sem heitir
Hrafnar. Það er fínn hópur, enn sem komið er erum við sjö fullgildir og einn svona
„hang around,“ segir hann hlæjandi. „Við
erum duglegir að trylla bæði í lengri og
styttri ferðir.“
Hvað þarf að gera til að verða fullgildur?
„Bara að kynnast okkur og falla vel inn í
hópinn.“
Hilmar vinnur í bílabúðinni H. Jónsson sem selur varahluti í ameríska bíla.
„Það er alltaf að aukast úrvalið enda
margir sem vilja eiga ameríska bíla. Það
hefur hins vegar ekki verið mín deild enn
sem komið er, enda búinn að eignast
óskabílinn.“
edda@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU

í bílum
Tyrknesk stjórnvöld hafa bannað ferðamönnum að koma akandi á bílum sem eru eldri en 20
ára. Skýringin á þessu banni er
að gömlu bílarnir eru óöruggir
eins og kemur fram á vef FÍB,
fib.is. Bannið tók gildi 1. júní á
þessu ári.
SAV er vinnuheiti væntanlegs
fjölnotabíls frá Ford sem byggður
er á Ford Mondeo. Yfirbygging
SAV verður hábyggð en
útlit bílsins er svipað
og C-Max.
SAV verður
stærri og
rúmar sjö
manneskjur.
Sætaskipanin í bílnum er 2+3+2
en öftustu sætin verða minni um
sig en hin fimm. Hugmyndabíll
SAV var kynntur á bílasýningunni
í Genf síðasta vetur og fékk afskaplega góðar viðtökur. D-Max
verður líklega auðkenni bílsins.
Fiat hefur hafið þróun á næstu

kynslóð Fiat Stilo, sem er bíll í
Golf flokknum. Fiat hefur fengið
fyrirtækið Steyr í Austurríki til að
ganga frá tæknilegri hlið bílsins,
hanna hana, þróa og prófa áður
en framleiðsla hefst. Nýi bíllinn
fer á markað í byrjun árs 2007.
Evrópuráðið hefur lagt fram tillögu að reglugerð um notkunarskatta á fólksbílum eins og fram
kemur á heimasíðu FÍB, fib.is. Tillagan felur í sér gagngerar breytingar frá
núverandi tilhögun
þessara mála í ríkjunum á Evrópska
efnahagssvæðinu.
Samkvæmt tillögunni
á að útrýma skráningargjöldum í
áföngum á fimm til tíu árum. Til
að einstök ríki tapi ekki tekjum
geta þau á móti hækkað notkunarskatta á bílum í áföngum og
hækkað aðra skatta á bílum ef
nauðsynlegt er.
bilar@frettabladid.is

]

Á sumrin er umferðin á vegum landsins þung og er því brýnt að allir sýni
tillitssemi, aki eftir aðstæðum og spenni beltin. Auk þess er mikilvægt að
athuga festingar á tengivögnum áður en lagt er af stað.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Umferðin

REYNSLUAKSTUR

ALLT Á EINUM STAÐ
• SUMARDEKK
• HEILSÁRSDEKK
• OLÍS SMURSTÖÐ
• BÓN OG ÞVOTTUR

• HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
• RAFGEYMAÞJÓNUSTA
• BREMSUKLOSSAR
• PÚSTÞJÓNUSTA

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066

Knapi „Hraðaþristsins“ fær vindinn ómengaðan í fangið.

Strípað vöðvabúnt á hjólum
Triumph Speed Triple árgerð
2005 er nýjasta kynslóð klæðningarlauss sporthjóls sem höfðar
til knapa sem vilja skera sig úr
fjöldanum.
Á hinum hraðfleygu neyzlutímum
sem við lifum á er farartækjaframleiðendum keppikefli að kaupendur
framleiðslu þeirra skynji viðkomandi tæki sem eitthvað einstakt,
eitthvað sem hefur sérstakt gildi
umfram notagildið.
Með Speed Triple-hjólinu, sem
kom fram í sinni fyrstu mynd fyrir
rúmum áratug, hefur hinni endurreistu brezku mótorhjólasmiðju Triumph ótvírætt tekizt að skapa slíka
lifandi goðsögn. Uppskriftin: Kraftmikil þriggja strokka vél með bunkum af togi, sportfjöðrun, breitt stýri
og upprétt áseta, engin klæðning.
Nýjasta kynslóðin af „konungi
Streetfighter-hjólanna“ var kynnt í
vetur sem leið og nú er fyrsta slíka
hjólið komið til Íslands. Blaðamanni
bauðst að taka gripinn aðeins til
kostanna.
Við fyrstu sýn blasir við að engu
er logið um þann orðstír sem af
þessu hjóli fer; það er engu líkt. Sérstaklega einkennandi eru frístandandi, krómaðar luktirnar tvær,
svartmálaður álröraramminn og
glampandi 3-í-1-í-2-pústið, sem liggur upp í tvo stóra hljóðkúta uppi
undir sæti. Kútarnir enda framarlega – afturbrettisendinn með númeraplötunni teygir sig langt aftur úr
– en þetta lætur hjólið líta út fyrir
að vera halaklippt og minnir á Buell-hjól. Enn eitt einkennið er sterklegur einarmurinn sem heldur afturhjólinu.
Meðal helztu nýjunga frá síðustu
kynslóð er að vélin er nú 1050 rúmsentimetrar í stað 955, kúplingin og
sex gíra gírkassinn sem skila mýkri
skiptingum, að framan er kominn
hvolfgaffall frá Showa með 45 í stað
43 mm dempararörum, öflugri
Nissin-hemlar og mælaborðseining-

in, sem skartar hefðbundnum snúningshraðamæli og stafrænum skjá
sem sýnir hraða og aðrar upplýsingar sem ökumann lystir að fræðast
um.
Það sem ekki hefur breytzt er
hið hljómfagra urr sem þriggja
strokka, vatnskælda innspýtingarvélin sendir út um hljóðkútana tvo.
Hún dettur í gang með þessu þægilega urri er þrýst er á gangsetningarhnappinn og kallar á að vera gefið inn. Hún skilar nú 130 hestöflum
við 9100 snúninga og 105 Newtonmetra togi við 5100 snúninga. Vélin
er stillt inn á að skila miklu togi yfir
breitt snúningssvið – yfir 95 Nm
eiga að vera til ráðstöfunar frá 3300
snúningum upp að útsláttarmarkinu, sem er við 9500 snúninga. Þar
sem reynsluaksturhjólið var ekki
full tilkeyrt var í prófunarakstrinum ekki hægt að láta reyna að fullu
á þennan mikla kraft, en tillitssamur tilkeyrslu-snúningur dugði alveg
til að sýna að aflið í þessari vél er
slíkt að maður má hafa sig allan við
til að vera ekki síprjónandi.

TRIUMPH SPEED TRIPLE
Vél:

Vatnskæld þriggja
strokka línuvél,
innspýting.
Rúmtak:
1050 rúmsm.
Afl:
130 hö/95,6 kW
v. 9100 sn/mín.
Tog:
105 Nm v. 5100
sn/mín.
Hröðun:
3,4 s 0-100 km/klst
Hámarkshraði: 240 km/klst
Rammi:
álrör, vél meðberandi.
Fjöðrun:
Hvolfgaffall framan,
einarmur aftan.
Þyngd:
þurrvigt 189 kg.
Verð:
1.577.000 kr.
Umboð:
Krossgötur ehf.

Innspýtingin og inngjöfin eru
greinilega það vel stillt að vélin
bregst við minnstu hreyfingu hægri
handarinnar. Eini gallinn er að þegar slegið er af og gefið aftur inn
kemur högg í drifkeðjuna, þetta
getur spillt aðeins fyrir aksturslínunni í beygjum og verið hvimleitt í
bæjarumferðinni. Með því að spila
af næmni á kúplingu og inngjöf er
þó að mestu hægt að temja þessa tilhneigingu.
Í stuttu máli er Triumph Speed
Triple strípað vöðvabúnt á hjólum,
sem lætur ótrúlega vel að stjórn.
Hjól sem er sér á parti, enda er útlitið er engu líkt og sjálfsagt ekki að
allra smekk. En það á heldur ekki að
vera. Þetta er karakterhjól fyrir
knapa sem vilja skera sig úr fjöldanum.
audunn@frettabladid.is

Háttliggjandi krómkútar og 180 mm hjólbarði einkenna baksvipinn.

Frístandandi framluktirnar tvær hafa einkennt Speed Triple frá upphafi.

Smábíllinn á leið til Ameríku
BANDARÍKJAMENN VILJA FÁ SPARNEYTNA SMÁBÍLINN SMART EN EVRÓPUMENN KVÁÐU TREGIR TIL ÞESS AÐ LÁTA HANN.

Smart smábíllinn hefur slegið í gegn í Evrópu og nú
stendur til að selja hann í Ameríku.

Ameríkanar eru þekktir fyrir að vilja hafa bílana sína stóra, en fyrirtækið ZAP í Kaliforníu hyggur samt sem áður að smábílarnir Smart
geti náð vinsældum og ætla sér að hefja sölu á þeim innan
skamms. Bílarnir hafa verið mjög vinsælir í Evrópu þar sem þeir eru
sparneytnir og auðvelt að leggja þeim í lítil stæði.
Snurða hefur hins vegar hlaupið á þráðinn þar sem Smart fyrirtækið
vill alls ekki eiga í viðskiptum við ZAP. Telja forráðamenn Smart
þeim kalifornísku hvorki treystandi fyrir greiðslu né muni þeim
takast að viðhalda góðum orðstír bílanna.
ZAP þarf því að panta bílana frá umboðsaðila og fá svo annan aðila
til að breyta þeim þannig að þeir mæti bandarískum öryggisstöðlum, en munu þó ekki mæta ströngustu skilyrðum í Kaliforníu og
fjórum öðrum ríkjum.
Til þess að vekja áhuga á smábílnum seldi ZAP einn Smart bíl á Ebay sem áritaður var að leikaranum Rutger Hauer og eru ZAP menn
bjartsýnir á að bíllinn seljist vel þar sem bensínlítrinn hefur náð
sögulegu hámarki og þörfin á sparneytnum bílum eykst. ■
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Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Heimsins besti bílstjóri?
Það er sorgleg staðreynd að ungir karlmenn eru líklegri en aðrir ökumenn til að valda umferðaróhöppum. Sem betur fer sleppa flestir við það
hlutskipti en hlutfallið er engu að síður alltof hátt. Skýringin er sennilega
ekki einföld, en reynum samt aðeins að átta okkur á þessu:
Strákar sem eru nýkomnir með bílpróf stíga margir hverjir aðeins út
úr bílnum fyrstu mánuðina til að sinna frumþörfunum og eru því kannski
meira á ferðinni en aðrir. Sú skýring dugar þó ansi skammt.
Önnur hugsanleg skýring er sú að margir líta þeir á sig sem bestu ökumenn í heimi. Þeir og bíllinn verða eitt og það er ekkert sem stoppar þá.
Ekkert getur komið fyrir á meðan þeir eru við stjórnvölinn, því að þrátt
fyrir að hafa aðeins setið undir stýri í nokkra mánuði hafa þeir fullkomnað þá listgrein sem stjórnun ökutækis í raun er. Þá er óhugsandi að bílar
þeirra slái feilpúst á ögurstundu, þeir sjálfir meti aðstæður rangt, hafi
ekki nægan viðbragðstíma eða nái ekki að stöðva/beygja/klára framúraksturinn áður en í óefni er komið. Enda vita það allir að fólk dáist að
mönnum sem keyra hratt, svína harkalega og taka hundrað og áttatíu
gráðu handbremsubeygjur. Sérstaklega ungar stúlkur, eða hvað?
Í gegnum þessa hugsun skín á kaldan gljáa reynsluleysis og ofmetnaðar. Þegar heimsins reyndustu akstursíþróttamenn geta ekki, við kjöraðstæður, verið vissir um að hafa algjöra stjórn á bílum sínum, sem þó eru
tækni- og verkfræðileg meistaraverk, hvernig á þá tvítugur gutti að hafa
fullkomið vald á venjulegum bíl á öðru hundraðinu í umferðinni á Íslandi?
Það er einfaldlega ekki hægt, alveg sama á hvaða aldri maður er og
hversu mikið maður hefur keyrt. Það er líka sama hvað maður heldur að
maður sé góður – maður er það ekki. Þeir sem komast að þessu fyrstir
allra eru þeir sem borga fyrir lexíuna með lífi sínu eða annarra – og það
er ekkert annað en þroskaleysi sem fær fólk til að leggja sig af fúsum og
frjálsum vilja nær þeim örlögum en nauðsynlegt er.
Trúðu því að hraðinn er ofjarl þinn, alveg eins og hann er ofjarl annarra. Þú ert ekki frábær bílstjóri og þú hefur ekki betri stjórn á bílnum
þínum heldur en sá sem var undir stýri þegar síðasti árekstur átti sér
stað.
Það er til nóg af hálfvitum í umferðinni – ekki bætast í hópinn.

Nýi salurinn er stærri en gengur og gerist hér á landi.

Hönnun bifreiðanna nýtur sín
Glæsilegur sérhannaður sýningarsalur fyrir bíla hefur verið opnaður hjá Ingvari Helgasyni
við Sævarhöfða. Opnunarhátíð stendur yfir nú um helgina.
„Nú getum við boðið upp á alla umgjörð eins og er á alvöru
bílasýningum erlendis og metnaður okkar stendur til að þjónustan sé í sama gæðaflokki. Það er í raun furðulegt að hér á
landi hafi tíðkast að þjónusta við kaupanda vandaðrar bifreiðar sé ekki eins góð og þjónustan við þann sem er að fá sér
vönduð jakkaföt,“ segir Kristinn Þór Geirsson, forstjóri Ingvars
Helgasonar ehf., um nýja sýningarsalinn og bætir við að salurinn sé um tvö þúsund fermetrar.
„Bifreiðakaup eru sjaldnast gerð í einum áfanga enda að
mörgu að hyggja. Oftar en ekki eiga fleiri en einn þátt að

Flugnager á framrúðunni

máli og fjölskyldan öll er höfð með í ráðum. Við munum
kappkosta að taka vel á móti okkar gestum og hafa jafnframt
spennandi afþreyingu fyrir þá yngstu,“ segir Kristinn Þór.
Í nýja salnum er lögð áhersla á lýsingu og sviðssetningu bílanna þannig að línur þeirra og hönnun fái sem best að njóta
sín.
Hönnuður salarins er breski arkitektinn og hugmyndasmiðurinn Chris Wieszczycki. Hvert bifreiðamerki fær sitt svæði í
salnum en þar eru sýnd vörumerkin Subaru, Nissan, Opel,
Saab, Isuzu, Chevrolet og Cadillac.

ALLT Á EINUM STAÐ!

BEST ER AÐ NOTA STERKA SÁPU OG HÁÞRÝSTIÞVOTT TIL AÐ NÁ FLUGUM
AF BÍLRÚÐUNNI.
Þegar ekið er um vegi landsins skella
flugurnar á bílnum og þegar heim er
komið er oft heill flugnakirkjugarður
á framrúðunni. Flugurnar eiga það til
að festast vel við glerið og lakkið og
erfitt getur verið að ná þeim af.
Gunnar Hafsteinsson hjá Gæðabóni
segir að sterk sápa eigi að duga á
flugurnar. „Það er best að byrja á því
að bleyta bílinn vel, hella svo sterkri
sápu yfir hann og skola af með háþrýstidælu. Getur líka verið gott að
svampa yfir bílinn,“ segir Gunnar og
nefnir til dæmis færeying sem góða
sápu. Venjulegur uppþvottalögur
Það getur verið ansi erfitt að þrífa
dugar líka vel.
klesstar flugur af bíl.
Það er þó sitthvað sem þarf að hafa í
huga þegar sterk sápa er notuð.
„Sterk sápa tekur alla bónhúð af bílnum og þess vegna þarf að bóna bílinn
eftir slíka meðferð,“ segir Gunnar. Hann bendir líka á almennt sé betra að
þvo bíla með háþrýstidælu heldur en að nota venjulegan bílkúst. „Ég mæli
ekki með því að fólk sé að skúra bílinn sinn, það rispar bara lakkið.“

www.bilaattan.is

Verslun · Smurstöð · Bílaverkstæði · Dekkjaverkstæði

Tími þinn er dýrmætur

Engar tímapantanir

Traust

dráttarbeisli
Ásetning á staðnum.

Max1 Bílavaktin sérhæfir sig í hraðþjónustu við allar gerðir bíla.
Við bjóðum hraðþjónustu sem er sniðin að þörfum hins tímabundna
bíleiganda. Við erum eldsnöggir á Max-einum. Þú kemur þegar
þér hentar og á meðan á þjónustu stendur færð þú þér rjúkandi
kaffibolla og kíkir í blöð og tímarit. Bíllinn þinn er í hröðum og
öruggum höndum hjá okkur.

Hjólbarðaþjónusta

Smurþjónusta

Leiðist þér að bíða á dekkja- Er komið að smurningu?
verkstæðum? Láttu okkur Við skiptum um olíu og síur
skella dekkjunum undir
eins og hendi sé veifað.
bílinn. Við bjóðum þér vandaða hjólbarða á hagstæðu
verði frá Nokian, og Pirelli .

Víkurvagnar ehf  Dvergshöfða 27
Sími 577 1090  www.vikurvagnar.is

REYKJAVÍK: MAX1 BÍLAVAKTIN
Bíldshöfða. Símar 515 7095 og 515 7096
Opnunartími virka daga frá kl. 8-18

Max-einn dregur nafn sitt af því að við ljúkum allri þjónustu við
bílinn þinn innan klukkustundar frá því þjónusta hefst. Max-einn
skiptir um bremsur, dempara, olíu, rafgeyma, perur, rúðuvökva
og dekk og býður einnig ný dekk frá Pirelli og Nokian.
Við förgum notuðum dekkjum, rafgeymum, síum, olíu og öðrum
spilliefnum samkvæmt ströngustu umhverfiskröfum.

Rafgeymaþjónusta

Bremsuþjónusta

Demparaþjónusta

Önnur þjónusta

Þarftu að skipta um
rafgeymi? Við gerum það
fyrir þig í hvelli og losum þig
við þann gamla.

Eru bremsuklossarnir
búnir? Endurnýjum bremsuklossa og bremsudiska í
flestum bifreiðum.

Eru dempararnir lélegir?
Endurnýjum dempara og
gorma í flestum gerðum
bifreiða.

Við skiptum líka um
þurrkublöð, perur og setjum
rúðuvökva á bílinn.
Fagmannleg vinnubrögð á
örskotsstundu.

AKUREYRI: MAX1 BÍLAVAKTIN
Tryggvabraut. Sími 462 2700
Opnunartími virka daga frá kl. 8-18

Forðastu óþægindi.
Komdu með bílinn til okkar.

BRIMBORG / GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Við skiptum um bremsur fyrir
þig. Komdu strax
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Jepplingar frá Renault og PSA
Jepplingaæðið hefur loksins teygt anga sína til bílaframleiðandanna.
Eins og flestir hafa tekið eftir hefur geisað mikið jepplinga- og jeppaæði í Evrópu undanfarin misseri en bílaframleiðendurnir PSA, Peugeot og Citroën og
Renault hafa ekki tekið þátt í því.
Nú er breyting á og er búið að ganga frá samningum við Mitsubishi um að
framleiða nýja kynslóð af Outlander jepplingnum með ýmist Peugeot eða
Citroën útliti. Nýi jepplingurinn verður frumsýndur á Genfar sýningunni árið
2007. Jepplingarnir munu líklegast fá heitin Peugeot 7007 og Citroën C7.
Á svipuðum tíma mun Renault jepplingurinn líta dagsins ljós en hann verður
byggður á Nissan X-trail og settur saman hjá Samsung í Kóreu. Gerðarheiti
hans verður líklegast Koleos.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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REYNSLUAKSTUR
Í fljótu bragði lítur Megane RS út eins og venjulegur Megane, þó má greina að sportbíll sé á ferð á grillinu og tvöföldu pústi.

Renault jepplingurinn verður byggður á Nissan X-trail.

GÍTARINN ehf.
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • sími 552 2125 •
gitarinn@gitarinn.is • www.gitarinn.is

*** NÝ SENDING ***
ÞJÓÐLAGAGÍTAR
Poki, ól, DVD kennsludiskur, neglur,
stilliflauta, auka strengir

kr 12.900.Opið: Mán-Fös kl. 10-18 • Lau kl 11-16

FRIENDS

VIRKA DAGA KL. 20:30

SIRKUS ER KOMINN Í LOFTIÐ!

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla
Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!
Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

Sportbíll í hvunndagsfötum
Renault Megane Sport sker
sig í útliti lítið frá venjulegum
Renault Megane þrátt fyrir að
vera öflugur og skemmtilegur
sportbíll.
Það er eitthvað heillandi við bíl sem
lítur út fyrir að vera venjulegur en
er það hreint ekki. Þannig bíll er
Renault Megane Sport. Að utan lítur
hann út eins og venjulegur Megane
fyrir utan tvöfalt púst og sportlegt
grill. Þegar inn er komið taka á móti
manni leðurklædd sportsæti og
appelsínugul öryggisbelti, svona til
að auka á stemmninguna, og hurðaopnarar úr burstuðu stáli. Þetta er
þó bara byrjunin, því þegar bíllinn
hefur verið ræstur kemur í ljós aflmikill og sprækur sportbíll.
Sportsætin í bílnum halda vel
utan um ökumanninn og gera hann
að afar þægilegum ferðabíl og allt
innanstokks er þægilegt og aðgengilegt. Bíllinn er einnig vel búinn geymsluhólfum, eins og vænta
má í bíl frá Renault. Lyklalaust aðgengi er líka sniðugt, nóg er að hafa
spjaldið í vasanum bæði til að opna
bílinn og ræsa hann.
Akstur Megane RS er hreinasta
skemmtun. Ekki þarf nema rétt að
koma við bensíngjöfina til að bíllinn
taki við sér eins og viljugur hestur
og löghlýðinn ökumaður verður að
hafa sig allan við að halda sig á hámarkshraða. Sex gírar og sportfjöðrun eykur á sportlega aksturseiginleika bílsins og ESP stöðugleikastýring sömuleiðis. Stýrið er
lipurt og gefur góða tilfinningu fyrir akstrinum. Meðal sportbúnaðar
sem prýðir bílinn er, auk tvöfalds
pústs, sportgrills og sportsæta má
nefna þrýstiskynjara í dekkjum,
skriðstilli, sjálfvirkar þurrkur og
loftkælingu.
Megane RS er búinn sama öryggisbúnaði og Meganinn sem hefur skilað honum fimm stjörnum í
Euro NCAP prófunum. Meðal öryggisbúnaðar má nefna EBD neyðarhemlun, sex öryggispúða, styrktarbita í hurðum og sérstaklega
styrktan toppur og botn.

Megane RS er skemmtilegur valkostur fyrir þá sem vilja bíl með
góða sportlega eiginleika án þess að
það standi skrifað stórum stöfum á
honum að hann sé sportbíll. Hann er
líka fimm dyra og getur því sem
best þjónað þörfum fjölskyldu.
Megane RS þarf að sérpanta hjá
B&L.

MEGANE RS
Vél
Gírar
Hröðun

2 l túrbó 225 hestöfl
6 beinskiptur
6,5 úr 0 í 100 km/klst.

Verð

kr. 3.350.000

steinunn@frettabladid.is

Þýskubíllinn lagður af stað
Porche Cayenne-sportjeppi fer um landið og hitar upp fyir HM á næsta ári.
Heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu hefst í Munchen í Þýskalandi í júní
2006. Keppnin er tilefni þess að flautað hefur verið til leiks með Þýskubílnum sem er samstarfsverkefni þýska sendiráðsins á Íslandi, Félags þýzkukennara, Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum og Háskóla
Íslands.
Bíllinn er sportjeppi af gerðinni Porsche Cayenne en honum verður ekið um
landið með upplýsingar um heimsmeistaramótið sem haldið verður í tólf
borgum í Þýskalandi. Janframt verður boðið upp á örnámskeið í „fótboltaþýsku“ og fleira tengt fótbolta og HM.
Íþróttafélög, æskulýðsfélög og skólar um allt land geta fengið Þýskubílinn í
heimsókn, en áætlaðar eru þrjár hringferðir krignum landið. Þýskubíllinn
verður með stórt fótboltaspjald (Torwand) í farteskinu fyrir þá sem vilja láta
reyna á skotfimina.

Þýskubíllinn er glæsilegur sportjeppi af gerðinni
Porsche Cayenne.
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Mikið tap var hjá Mercedes-einingunni
hjá DaimlerChrysler á fyrsta ársfjórðungi 2005.

Nýr jeppi frá
DaimlerChrysler
DaimlerChrysler mun setja nýja
jeppann á markað á næsta ári.
DaimlerChrysler AG ætlar að kynna
nýjan jeppa fyrir Norður-Ameríku
markað á næsta ári. Jeppinn verður
framleiddur af Sterling Truck Corporation sem er hluti af Freightliner
deild DaimlerChrysler. Jeppinn verður sá fyrsti sem byggður verður úr
ólíkum íhlutum frá ýmsum merkjum
DaimlerChrysler, eins og til dæmis
Mitsubishi Fuso í Japan.
Hagnaður DaimlerChrysler minnkaði
um þrjátíu prósent á fyrsta ársfjórðungi 2005 vegna mikils taps hjá
Mercedes en fyrirtækið tilkynnir um
sölu annars ársfjórðungs í lok þessa
mánaðar.

Gunnar er stoltur af bílunum á safninu, ekki síst gamla mjólkurbílnum og gömlu dráttarvélunum.

Glæsifákar úr stáli í Skagafirði
Skagfirðingar eiga ekki bara gæðinga af hestakyni því í Stóragerði hefur verið opnað Samgönguminjasafn þar sem er samsafn glæsilegra gamalla bifreiða.
Kia Opirus er sjálfskiptur og á viðráðanlegu veðri.

Kenndur við gull
og fílabein
Kia umboðið á Íslandi hefur hafið
sölu á Kia Opirus, dýrari miðlungsbíl.
Kia umboðið á Íslandi hefur hafið sölu
á nýjum bíl, Kia Opirus, sem er ætlað
að sækja inn á markað fyrir dýrari
miðlungsbíla. Bíllinn dregur nafn sitt af
fornu borginni Ophir sem í eina tíð var
miðstöð verslunar með gull og fílabein.
Fjögur ár og um 167 milljónir, eða
ellefu milljarðar króna, dala hafa farið í
smíði bílsins. Opirus er staðsettur mitt
á milli miðlungsbíla og minni lúxusbíla
og er bíllinn borinn saman við Nissan
Maxima QX, Peugeot 608, Chevrolet
Caprice og Chrysler 300M.
Bíllinn er hugsaður fyrir markaði í
Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu, er
sjálfskiptur og kostar 4.230.000 krónur.

Nýi Mercury Mariner er með blendingsvél og nýtir eldsneyti fimmtíu prósent betur en venjulegur Mariner.

Annar blendingsbíll frá Ford
Motor
Ford kynnti blendingsbílinn
Escape fyrir stuttu og Mercury
Mariner nú í vikunni.
Ford Motor í Bandaríkjunum frumsýndi annan bíl sinn með blendingsvél í vikunni, það er bíl sem gengur
bæði fyrir bensíni og rafmagni.
Ford sagðist hafa flýtt útgáfu Mercury Mariner 2006 jeppans með
blendingsvél vegna sterkra og góðra
viðbragða við Escape bílinn með
blendingsvélinni sem frumsýndur
var fyrr á þessu ári. Áður en Mercury
Mariner var settur á markað höfðu
borist 27 pantanir en eingöngu er
hægt að panta bílinn á netinu á vefsíðu Lincoln Mercury.
Mariner með blendingsvél nýtir
eldsneyti fimmtíu prósent betur en
venjulegur Mariner og kemst rúmlega 53 kílómetra á rúmlega þrem
lítrum í þéttbýli og tæplega 47 kílómetra í dreifbýli.

Bílaáhugamenn og þeir sem hafa
áhuga á samgöngutækjum í gegnum tíðina verða ekki sviknir af
innliti á Samgönguminjasafnið
sem er í Stóragerði í Óslandshlíð.
Það er Gunnar Kristinn Þórðarson bifvélavirki sem á heiðurinn
af því að hafa gert upp flesta bílana og gert þá aðgengilega gestum og gangandi.
„Þetta byrjaði þegar ég var
bifvélavirki á Sleitustöðum sem
er hér rétt hjá,“ sgir Gunnar. „Bílarnir fóru að sankast að mér, ég
var alltaf að gera upp einn og einn

bíl og átti orðið mikið af þeim.
Hins vegar hef ég ekki gert þá
alla upp eins og nýja, suma gróflaga ég bara og hef þá ekki endilega gangfæra. Ég var svo hvattur til að gera úr þessu samgönguminjasafn og það varð úr í
fyrra, nánar tiltekið 26. júní, að
safnið var opnað með pompi og
prakt.“
Gunnar veit ekki nákvæmlega
hversu margir bílarnir eru á safninu en fyrir utan bílana hefur
hann gert upp gamlar dráttarvélar og er með ýmislegt fleira sem

Greina andstæður
í umferðinni
Svíinn Torbjörn Stehager hefur sett á markað sérstök golfgleraugu
sem geta hjálpað ökumönnum.

Komin eru á markað sérstök golfgleraugu til að
skerpa sjón golfleikara í hvaða veðri sem er en
gleraugun eru líka upplögð til að skerpa sjón
ökumanna eins og fram kemur á heimasíðu
FÍB, fib.is.
Maðurinn á bak við gleraugun er Torbjörn
Stehager en hann er áhugamaður um golf og
talstöðvarfjarskipti. Það tók hann tíu ár að þróa
golfgleraugun sem hann kallar Roxor en þeir
sem hafa prófað undragleraugun segjast sjá allt
mun skýrar.
Það sem truflaði Stehager mest í golfinu er það
hve erfitt er fyrir mannsaugað að greina milli
blæbrigða græna litarins á grasinu á og í umhverfi vallanna á sama tíma og það greinir vel
önnur litablæbrigði. Eitt af því sem Roxor glerRoxor gleraugun henta mjög vel
augun gera er að sía græna litinn en við það
greinir augað aðra liti og blæbrigði miklu skýrar. fyrir golfara, ökumenn og stangveiðimenn.
Enn fremur er glerið pólariserað til að deyfa
glampa og endurkast, til dæmis frá vatni í sólskini.
Roxor gleraugun greina vel allar andstæður í umhverfi og sjá þeir því skýrar vegaog gangstéttarkanta, yfirborðsmerkingar, skilti og aðra umferð.
Roxor gleraugun fást í öllum Synsam gleraugnaverslunum í Svíþjóð og kosta frá um
tólf þúsund íslenskum krónum en nánari upplýsingar er að finna á vefsíðunni
roxor.se.

General Motors með metsölu í Kína
Bandaríski bílaframleiðandinn vinnur hægt og sígandi á þýska
keppinaut sinn, Volkswagen.

Bílaframleiðandinn General Motors greindi nýverið frá
metsölu í Kína og má af því ráða að þessi bandaríski
bílarisi færist æ nær keppinaut sínum, Volkswagen, á
þriðja stærsta bílamarkaði heims.
General Motors seldi 308.722 bifreiðar á fyrstu sex mánuðum á þessu ári sem er 18,9 prósenta hækkun frá árinu
áður. Framleiðandinn jók markaðshlutdeild sína í Kína
upp í 10,9 prósent í júní. Volkswagen hefur á hinn bóginn verið að missa tökin í Kína og er nú með þrettán prósenta markaðshlutdeild en var með tuttugu prósent.
General Motors ætlar að fjárfesta fyrir rúmlega þrjá milljarða dollara í Kína með
það að leiðarljósi að tvöfalda bifreiðarnar sem fyrirtækið framleiðir í landinu,
eða upp í 1,3 milljónir árið 2007.

tengist samgöngusögunni. Uppáhaldsbíllinn hans er gamall mjólkurbíll.
„Þetta er bíll með merkilega
sögu. Hann er með þreföldu húsi
því mjólkurbílar voru líka sérleyfisbílar þegar ekki tíðkaðist að
menn væru með bíla á bæjunum.
Annars eru þeir margir fallegir
og þeir elstu frá 1930,“ segir
Gunnar.
Samgöngusafnið í Stóragerði
er mitt á milli Hofsóss og Hóla í
Hjaltadal og er opið alla daga frá
klukkan 13-18 og eftir umtali.

Svartir og glæsilegir eðalfákar.

Einhvern tíma höfðu þessir bílar stærra
hlutverk en að vera til sýnis.

[

Það er alltaf sniðugt að hafa eina góða spennusögu í kilju með í handtöskunni á ferðalaginu. Maður getur alltaf átt von á því að þurfa að bíða
eftir flugi eða lest einhversstaðar.

SUNNUDAGA KL. 21:00

FYLGSTU MEÐ!

Fimm læknanemar leggja
bráðum upp í ævintýraferð til
Afríku þar sem þau þurfa að
sanna sig án allra tækja og
tóla.

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

ÞESSAR STERKU

Allar gerðir af kerrum
Allir hlutir til kerrusmíða
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AQUIS handklæði
í ferðalagið
Í bakpokann, ferðatöskuna, sundið,
líkamsræktina ofl.
Taka lítið pláss, létt, þurrka vel,
þorna fljótt, alltaf mjúk.
Dreifing: Daggir s: 462-6640
www.daggir.is

Tæpar tvær vikur eru þangað til
læknanemarnir Erna Halldórsdóttir, Eyjólfur Þorkelsson, Kristín Ólína Kristjánsdóttir, Margrét
Ólafía Tómasdóttir og Þorgerður
Guðmundsdóttir leggja í ferð til
Kenía. Þau ætla að vinna á heilsugæslustöð í Naíróbí í tvær vikur
og kynnast því að starfa sem
læknar við nýjar aðstæður.
„Við höfum verið að safna
hjálpargögnum og styrkjum fyrir
þessar heilsugæslustöðvar. Þær
eru reknar af hjálparsamtökum
heimamanna þannig það vantar
alltaf hjálpargögn,“ segir Erna.
Margrét segir að þau séu búin að
vera dugleg að safna hjálpargögnum. „Við erum búin að safna saman útrunnu dóti á spítölum og elliheimilum og svo erum við búin að
safna peningum til að geta keypt
meira,“ segir Margrét.
Þá kemur Kristín Ólína aðvífandi í læknasloppnum, sú eina af
fimmmenningunum sem er á vakt
og myndatökurnar geta hafist.
Stuttur tími gefst til að taka
nokkrar myndir þangað til símboðinn hennar Kristínar Ólínu
pípir og hún þarf að fara aftur í
vinnuna. „Góða vakt,“ segja fjórmenningarnir við hana áður en
hún hleypur af stað.
En við hin vorum að tala um
hjálpargögn. Þau eru búin að fá
styrki frá mörgum fyrirtækjum,
bæði peningastyrki og hjálpargögn. Meðal annars hafa lyfjafyrirtæki verið dugleg að gefa þeim
bóluefni því það er eins gott að
vera vel bólusettur áður en farið
er í þessa ferð. Þau hafa því verið
margstungin hvort af öðru og
þurft að drekka ógeðisdrykk gegn
kóleru, bakteríurnar sjálfar. „Það
er hálfgert kúkabragð af þeim,“

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Til Kenía með
hjálpargögn í farteskinu

NEWLYWEDS

Þorgerður Guðmundsdóttir, Margrét Ólafía Tómasdóttir, Eyjólfur Þorkelsson, Erna Halldórsdóttir og Kristín Ólína Kristjánsdóttir eru læknanemar á leið til Kenía.

segir ein úr hópnum, hin draga
það til baka en ítreka að drykkurinn sé ekkert sérstaklega geðslegur.
Hægt er að fylgjast með
læknanemunum á heimasíðu sem
þau halda úti á slóðinni

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

• Viku fyrir brottför
staðfestum
við gististaðinn.

Krít

Costa del Sol

22. 29. ágúst
5. 12. 19. sept.

25. ágúst
1. 8. og 15. sept.

Portúgal

Mallorca

22. 29. ágúst
5. 12. og 19. sept.

24. 31. ágúst
7. sept.

ca
r
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a
M

á mann miðað við 2 eða 4
í stúdíói eða íbúð.
Enginn barnaafsláttur.
*Innifalið er flug, gisting
í 7 nætur, flugvallarskattar
og íslensk fararstjórn.

Spilaðu með!

Nýir ferðamöguleikar fyrir Íslendinga
Heimsferðir keyptu nýlega tvær norrænar ferðaskrifstofur.
Með kaupunum eykst framboð á spennandi áfangastöðum fyrir Íslendinga.
Heimsferðir keyptu á dögunum ferðaskrifstofurnar STS Solresor í Svíþjóð
og STS Solia í Noregi. Með kaupunum eru Heimsferðir orðnar ein af
stærstu ferðaskrifstofunum á Norðurlöndum og umsvifin skila sér meðal
annars í meira úrvali fyrir ferðamenn.
Helstu áfangastaðir fyrirtækjanna eru
Azoreyjar, Madeira, Kanaríeyjar, Mallorka, Menorka, Egyptaland, Oman,
Tyrkland, Malta, Taíland, Malasía og
Kenía. Andri Már Ingólfsson, eigandi
Heimsferða, segir að kaupin opni
nýja breidd í ferðalögum Íslendinga
og auðveldara verði fyrir Íslendinga
að ferðast til framandi landa. „Núna
verður til dæmis hægt að taka frá 50
sæti fyrir Íslendinga í vél frá Stokk-

annat@frettabladid.is

EKKI ÓDÝR EN ALGJÖRLEGA NAUÐSYNLEG.

Co
l Sol
de
sta

• Þú velur áfangastað og ferðadag
og tekur þátt í lottóinu
um hvar þú gistir.

www.kenya-2005.blogspot.com.
Krakkarnir eru strax byrjaðir að
skrifa á vefinn. Má meðal annars
finna skemmtilegar myndir af
þeim þar sem þau eru að bólusetja
hvert annað.

Bólusetning
ferðamanna

Píramídarnir í Egyptalandi. Með
kaupum Heimsferða á skandinavísku ferðaskrifstofunum verður auðveldara fyrir Íslendinga
að komast í ferðalög
til framandi slóða.

rlottó
a
l
ó
S Sólríkt haust

]

Spennubók

hólmi til Egyptalands eða Kenía.
Þetta er nokkuð sem ekki hefur verið
hægt að gera áður því þessar stóru
ferðaskrifstofur hafa ekki viljað selja
öðrum inn í flugin sín. Með þessu
móti getum við boðið upp á nýja
áfangastaði, með íslenskum fararstjórum á lægra verði en nú þekkist.
Þetta er hundrað sinnum stærri
markaður en Ísland eitt og sér og því
auðveldara en áður að halda verðinu
niðri,“ segir Andri.
Kaup Heimsferða á ferðaskrifstofunum hafa þegar skilað sér í lægra verði
á ferðum til Kanaríeyja. Nýjar ferðir
verða kynntar í haust og það verður
spennandi að sjá hvaða áfangastaðir
verða í boði.

Þegar heimsækja á hitabeltislönd er
nauðsynlegt að láta bólusetja sig. Líkamar ferðamanna geta verið mjög
viðkvæmir fyrir ýmiss konar farsóttum
auk þess sem þeir kunna oft ekki að
fara með mat og fleira sem þarf að
varast þar sem sjúkdómar eru algengari.
Fyrsta skrefið er að hafa samband við
næstu heilsugæslustöð. Þar fást upplýsingar um hvenær sé hægt að
koma til að fá sprautur. Æskilegt er
að huga að bólusetningum með
nægum fyrirvara því stundum þarf að
sprauta oftar en einu sinni og getur
tekið tíma fyrir bóluefnið að ná fullri
virkni. Einnig skal hafa í huga að sum
lönd krefjast staðfestingar á bólusetningu með umsókn um vegabréfsáritun.
Bólusetningar eru ekki ódýrar og má
gera ráð fyrir að þær kosti allt upp í
tíu þúsund krónur.
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Adrenalínið fer á flug á Nesjavöllum
Í dag verður opnaður nýr skemmtigarður á Nesjavöllum. Garðurinn byggist á tækjum og þrautum
sem koma adrenalíninu á fulla ferð. Frítt er í garðinn milli klukkan 13 og 17 í dag.

Náttúran er stórbrotin í Þakgili og margar merktar gönguleiðir um nágrennið.

Notaleg tjaldstæði og
stemning í hellinum
Á hringveginum eru mörg skemmtileg tjaldsvæði, en stundum
þarf fólk að taka á sig örlitla króka til að komast á nýja og
spennandi staði.
Eitt slíkt tjaldsvæði, Þakgil, er að
finna 20 kílómetrum austan við
Vík í Mýrdal. Hjónin Bjarni Jón
Finnsson og Helga Ólafsdóttir eru
umsjónarmenn tjaldstæðisins,
sem er sannarlega þess virði að
gista á.
„Við opnuðum árið 2001 með
grunnaðstöðu, en höfum verið að
snyrta, sá og þökuleggja síðan.
Hér er salernisaðstaða, sturta og
snúrur en fólk verður að þvo í
læknum,“ segir Bjarni hlæjandi.
„Hér er líka rúmgóður hellir sem
ég er reyndar búinn að stækka
svolítið og þar inni eru bekkir og
borð og kamína þannig að fólk
getur yljað sér ef eitthvað er að
veðri. Þarna safnast fólk oft saman á kvöldin, syngur og spilar og
gerir sér glaðan dag.“
Bjarni hefur gert ýmislegt til
að gera hellinn notalegan, eins og
að hengja kerti á hellisveggina,
þannig að þegar rökkvar myndast

sérstök stemning í hellinum. Það
er svo ýmislegt fleira hægt að
gera í Þakgili.
„Já, við erum með fiskilón þar
sem hægt er að veiða bleikju og
hér er sérlega falleg náttúra og
margar skemmtilegar gönguleiðir, margar merktar.“
Til að komast í Þakgil er ekið
um það bil fimm kílómetra austur
fyrir Vík og beygt til vinstri við
Höfðabrekku. Skilti vísa svo veginn á tjaldstæðið, sem er opið
fram í október eða lengur, eftir
því sem veður leyfir.
Tjaldsvæðið er tilvalið hvort
sem er fyrir einstaklinga eða
hópa. Gistingin kostar 600 krónur
nóttin fyrir 12 ára og eldri.

Hellirinn í Þakgili er ævintýri líkastur en þar
inni er auðvelt að gera sér glaðan dag.

Með stjörnur í augunum
Leicester torg er ósköp venjulegt á daginn en býr yfir stjörnutöfrum á kvöldin.
Á daginn er Leicester torg í Lundúnum alls
ekki ólíkt öðrum torgum og kennileitum í
stórborginni. En á kvöldin breytist Leicester
torg í undrastað þar sem stærstu stjörnur
heims mæta á frumsýningar á stórmyndum
ársins. Það er því auðvelt mál að berja stjörnuna sína augum – það eina sem þarf eru upplýsingar um frumsýningar á launchingfilms.com, fullt af þolinmæði og auðvitað blað
og penni fyrir eiginhandaráritun. Leicester
torg ætti að vera fyrsti viðkomustaður þinn í
Lundúnum. Kynntu þér staðinn vel svo þú
verðir örugglega ekki illa svikin/n þegar
stjarnan þín kemur í heimsókn.
Stjörnur sem hafa gengið um Leicester torg:
Kylie Minogue ● Sienna Miller ● Gwyneth Platrow
Reneé Zellweger og Hugh Grant ● David
Schwimmer ● Tom Cruise og Katie Holmes.

●

Adrenalíngarðurinn er fyrsti
skemmtigarður sinnar tegundar á
Íslandi.
Ólíkt
vélknúnum
tívolítækjum sem margir þekkja
byggir starfsemi garðsins á frumkvæði og virkni þátttakenda
sjálfra. Sums staðar þurfa þátttakendur virkilega að telja í sig
kjark
enda
samanstendur
Adrenalíngarðurinn af umfangsmikilli háloftabraut, klifurvegg,
stærstu rólu landsins, svifbraut
og öðrum ögrandi viðfangsefnum.
„Brautin er í rauninni tvíþætt,“ segir Óskar Helgi Guðjónsson, framkvæmdastjóri Adrenalíns. „Annars vegar erum við með
svokallaða háloftabraut. Þá ferðu
upp á pall og velur í hvaða þrautir þú ferð. Þú getur til dæmis farið í tólf metra háa rólu og notið útsýnisins yfir Langjökul og Skjaldbreið meðan þú rólar fram og til
baka. Erfiðasta þrautin í háloftabrautinni er átta metra hár staur
sem þú þarft að klifra upp á og
stökkva svo fram af. Hinn hluti
brautarinnar byggir á þrautum
sem byrja á jörðunni og maður
ræður sjálfur hvað maður fer hátt
upp á við,“ segir Ómar.
Garðurinn byggir á erlendri
fyrirmynd og höfðu starfsmenn
Adrenalíns lengi látið sig dreyma
um slíkan garð á Íslandi. „Í vetur
ákváðum við að láta af þessu
verða og fengum þessa lóð við
Nesjavelli. Það er þýskt fyrirtæki
sem byggir brautina og hér gengur allt út á öryggið. Brautin er
byggð samkvæmt Evrópustaðli
og hingað koma menn einu sinni á
ári til að taka út brautina og votta
hana. Starfsfólkið er líka sérstaklega þjálfað af þýskum sérfærðingum. Fólk fer ekki í brautina á

Í garðinum er gætt fyllsta öryggis. Allar
brautirnar eru byggðar eftir samþykktum
Evrópustöðlum og starfsfólkið hefur fengið sérstaka þjálfun.

eigin vegum, við erum með
reynda leiðsögumenn og það eru
aldrei fleiri en sex þátttakendur á
hvern þeirra. Fyllsta öryggis er
gætt, allir eru með líflínu og
hjálma og þú átt aldrei á hættu að
falla til jarðar.“
Til að byrja með verður
Adrenalíngarðurinn opinn fyrir
almenning um helgar yfir sumartímann en hópar geta fengið að
koma í garðinn á hvaða tíma sem
er eftir pöntunum. en hópar geta
komið hvenær sem er. Allar nánari upplýsingar um Adrenalíngarðinn og starfsemi Adrenalíns
má nálgast á heimasíðunni:
www.adrenalin.is
thorgunnur@frettabladid.is

Staurinn er 8 metra hár. Takmarkið er að
standa uppréttur efst á staurnum og
stökkva síðan af honum út í loftið í frjálsu
falli þangað til líflínan tekur í.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

Saab 9-5 nýskr. 12/01 ssk. Ek. 49 þús.
km. Verð 2.370.000. Tilboð 1.970.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Opel Astra nýskr. 09/97 bsk. ek. 98
þús.km Verð 460.000. Tilboð 280.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 06/98 ssk.
ek.113 þús.km Verð 780.000. Tilboð
570.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Patrol SE+ nýskr. 11/99 bsk.
ek.143 þús.km. Verð 2.370.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 05/00 bsk.
Ek. 112 þús. km. Verð 1.070.000. Tilboð
770.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Subaru Legacy nýskr. 03/96 bsk. ek.
173 þús.km Verð 650.000. Tilboð
450.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 05/04 ssk.
ek.32 þús.km Verð 1.660.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Kia Pride nýskr. 12/00 bsk. ek.34
þús.km Verð 490.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

Mitsubishi Space Wagon nýskr. 02/00
ssk. ek.116 þús.km Verð 1.040.000
.100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chrysler Stratus nýskr 03/99 ssk, ek.76
þús.km. Verð 990.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Honda Accord executive nýskr. 02/05
ssk, ek.7 þús 3.230.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

VW Golf Comfortline nýskr. 07/99 bsk.
ek.150 þús.km Verð 590.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Visia nýskr. 05/03 bsk.,
ek.50 þús.km. Verð 1.190.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Impreza GL nýskr. 01/00 ssk.,
ek.111 þús.km Verð 950.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Astra 1.2 nýskr. 06/7/03 bsk. ek.
50 þús.km. Verð 1.290.000. Tilboð
920.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Vectra nýskr. 03/00 ssk. ek.96
þús.km Verð 1.030.000. Tilboð
740.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Astra 1.2 Nýskr. 06/01 bsk. ek. 82
þús.km Verð 970.000. Tilboð 650.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra nýskr. 07/99 bsk. ek.125
þús.km Verð 830.000. Tilboð 550.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra nýskr. 10/00 ssk, ek.55
þús.km Verð 1.070.000. Tilboð
790.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Astra nýskr. 05/98 ssk ek.110
þús.km Verð 550.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa 1.4 Swing nýskr. 04/98 bsk.
ek.108 þús.km Verð 530.000. Tilboð
370.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Peugeot 307 sw break nýskr. 03/04 ssk.
ek. 27 þús.km Verð 1.900.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai Accent nýskr. 12/99 ssk, ek.86
þús.km Verð 530.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6 nýskr. 06/98 ssk.
ek.126 þús.km Verð 780.000. Tilboð
530.000.100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Subaru Legacy nýskr. 01/98 ek.141
þús.km Verð 890.000. Tilboð 690.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Kangoo nýskr. 02/02 bsk.
ek.77 þús.km Verð 890.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Visia nýskr. 05/03 ek.63
þús.km Verð 1.170.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Avensis nýskr. 06/02 ssk., ek.34
þús.km. Verð 1.450.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper nýskr. 10/00 ssk. ek.97
þús.km Verð 2.200.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra Comfort nýskr. 08/03 ssk
ek.30 þús.km Verð 2.050.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Luxury nýskr. 09/04 bsk.
ek.93 þús.km. Verð 920.000. Tilboð
720.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Omega 2.5 Diesel nýskr. 01/02
ek.73 þús.km. Verð 2.330.000. Tilboð
1.880.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

Renault Master nýskr. 05/00 bsk ek.179
þús.km. Verð 1.180.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Lancer nýskr. 06/99 bsk.
ek..127 þús.km. Verð 780.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera SLX nýskr.12/96, ssk,
ek.129 þús.km. Verð 450.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 08/00
ek.84 þús.km Verð 1.320.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.
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Nýr Merzedes Benz C 200 K Coupe.
Leðurinnrétting, “ 16 álfelgur, regnskynjari, Sjálfvirk loftkæling, 6 diska CD,
hiti í sætum, Rafm. rúður, ABS, Spólvörn, ESP, fjarlægðarskynjarar, Ofl., Síðasta listaverð: 4.311 þúsund. Okkar
verð: 3.342 þúsund. Þú sparar um milljón.

Volkswagen Vento Gli nýskr. 08/96
ek.98 þús.km. Verð 520.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Kia Carnival nýskr. 04/02 ssk ek. 39
þús.km. Verð 1.750.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Jeep Grand Cherokee. Árg. 2004 Ek. 9
þ. mílur . Rafmagn í öllu., loftkæling.,
smurbók., fjarst. Samlæsingar., reyklaus.
Næsta skoðun 07. Ásett verð. 3.280
þús.- Bíllinn er til sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls 110 RVK) sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

Dodge Caravan SE 3,3 7 manna árg 03 ek
70 þ.m V. 1990,- skipti á ódýrari

Ford Excape XLT leður, lúga. Árg ‘05. Ek.
28 þ.km. Ssk, álfelgur, filmur, fjarstýrðar
samlæsingar. Verð kr. 3.240.000.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Subaru Forester Outdoor 10/99 ek. 123
þ.km V. 1290,- Leðurklæddur. Mikið
endurnýjað. Öll skipti koma til greina.

Lexus IS-300 Sport-Cross Stw. Árg.
2002 Ek.42 þús km., rafmagn í öllu., hiti
í sætum., leðuráklæði, loftkæling, glertopplæuga., spoiler., ASR-spólvörn,
reyklaus, topp smurbók. Þessi bíll er
með rúmlega öllu., sérinnfluttur af
Toyota umboðinu. Ásett verð. 3.280
þús. Bíllinn er til sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls 110 RVK) sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

Ford Escape LTD árg 05 ek 11 þ.m V.
3250,- Skipti á ódýrari

Ford Excape XLT leður, lúga. Árg ‘05. Ek
28 þ.km. Ssk. álfelgur, filmur, fjarstýrðar
samlæsingar. Verð kr. 3.240.000. Ath
skipti ódýrari.
Ford Escape XLT Sport 10/01 ek 40 þ.m
V. 2290,- Lán 1900,- Tilboð kr 2000,Skipti á ódýrari

MMC Montero LTD árg 04 ek 15 þ.m
V. 4100,- skipti á ódýrari

Ford Econoline húsbíll, einn með öllu
VW, sturta, bað, ofn, ísskápur og frystir,
ofl. Verð 3.490.000. Þröstur 897 4213.

Toyota Corolla Touring. Árg ‘98. Ek 198
þ.km. Ssk, fjarstýrðar samlæsingar, höfuðpúðar aftan, innspýting. Verð kr.
590.000.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 07/03 ssk.,
ek.45 þús.km. Verð 3.320.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

M.Benz E 240 Elegance árg. 98 ek 85
þ.km V. 2150,- Skipti á ódýrari

Hyundai Starex 4X4 2,5 Túrbó Dísel,
01/02, 7 manna, krókur. Verð
2.090.000.- áhv 1.100.000. Toppbílar
Kletthálsi 2 110 Reykjavík www.toppbilar.is.

Audi A4 1600. Árg. 1999 Ek. 109 þús. 5
gíra, topplúga, fjars., samlæsingar, þjónustubók, ABS, reyklaus bíll. Ásett verð
1.280 tilboð. 1.090 þús. stgr. Bíllinn er
til sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls 110 RVK)
sjá fleiri myndir á www.bilalif.is Uppl. í
síma 562 1717.

Ford Taurus V-6 árg 00 ek 117 þ.km
S.sk V 1580,- Lán + 450,VW Caravella disel 10 manna árg 93
ek 220 þ.km

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

MMC Galant ES 05/02 ek 10 þ.m.
V. 1990 gott lán. Öll skipti koma til
greina

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

Chevrolet Suburban nýskr. 10/92 ek.
225.þús. Verð 970.000. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Harley Davidson mótorhjól 1200, 1996.
Verð 990.000. Þröstur 897 4213.

Isuzu Trooper 3,0 TDI ABS 33“ árg 99 ek
187 þ.km V.1590,- Lán 932,- Skipti ódýrari
Ný dekk

Toyota Yaris Árg. 5/2001 Ek. 75 þús. 5
gíra, silfurgrár, smurbók, ný dekk. Bíll í
topp standi. Ásett verð 740 þús.
Áhvílandi bílalán er 550 þús. (10 þús p.
mán) Tilboð 120 þús. út og yfirtakabílalán. Bíllinn er til sýnis og sölu hjá Bílalíf,
(á nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls 110 RVK) sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

MMC Pajero dísel 2,5, 8/95, 194 þ.km.
7 manna, ný tímareim, bremsur og
vatnsdæla. Verð nú 790.000. Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík www.toppbilar.is.

Nissan Patrol Elegance 35” nýskr 05/03
ssk., ek.50 þús.km Verð 4.190.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Ford Transit td 15 manna 04/99 ek 210
þ.km 5 gíra V. 1100,- Góður bíll

Volvo 850 GLT 2.5., nýskr 09/96., ek.
143 þ.km., silfurgrár., leður., hiti í sætum., innbyggður barnastóll., Verð
890.000.-., Ert þú með tilbreytingu í
huga? Komdu þá til okkar, mikið af bílum á staðnum í öllum litum... svaka
gaman!

M.Benz 190E Árg 1985., Ek. 252 þús.
km skoðaður 06, 4sumardekk. Bíll í
þokkalegu standi, Tilboð 140 þús. stgr.
Bíllinn er til sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
110 RVK) sjá fleiri myndir á www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

M.Benz 300 CE 24 V árg 93 ek 151 þ.km
V 1390,- Öll skipti koma til greina
Land Rover Range Rover 4,6 HSE árg 00
ek 50 þ.km V. 3800,- Lán 1900,- 35“
breyttur

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

Audi A6 V-6 quattro 11/02 ek 21 þ.km V.
4990,- lán 3300.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Nissan Terrano Luxury nýskr. 10/00 ssk.
ek. 90 þús.km Verð 2.090.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

400 hp tryllitæki

BMW M5 árg. ‘99, ek. 57 þús. Innfl. nýr
af umb. Með öllu. Mjög vel með farinn,
áhv. gott lán. Skooða ýmis skipti. Uppl.
hjá Bílalíf s. 562 1717 & Heimsbílum
567 4000.

Kaupendur athugið!!
Við getur útvegað allar gerðir
bílalána og upplýsinga um lánakjör!! Raðgreiðslur, Bílalán, Bílasamningar, 100 % lán, myntkörfu lán o.fl Hjá öllum tryggingafélögum og lánafyrirtækju.
Láttu ástandsskoða
draumabílinn.

ATH.

Renault Megane Classic nýskr. 03/02
ek. 51 þús.km Verð 1.180.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.ih.is

JEEP Grand Cherokee Laredo 4,0 árg 02
ek 60 þ.km V. 2590,- Lán 1700,- Skipti á
ódýrari

Gas Gas EC300 2001, Gott hjól, nýjar
hjólalegur, verð kr. 350 þús. Uppl. .JHM
Sport. Sími 896 9656.

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

JHM Sport
Stórhöfða 35, 110 Reykjavík
Sími: 567 6116
www.jhmsport.com

Audi A3 1.6., nýskr 01/01., ek 52 þ.km.,
svartur., topplúga., 16” álfelgur., geislaspilari o.fl., Ásett 1.590.000. Tilboð
1.490.000. 8 bílasölur geta verið á nýja,
gríðastóra bílasölusvæðinu við Klettháls, hannað af E.S. Teiknistofu... en
sniðugt!

Við auglýsum bílana sem
eru á staðnum frítt með
mynd á netinu og í
blöðunum með mynd.
Ekkert innigjald.
Opið virka daga kl. 10-19
Laugardaga kl. 10-17
Sunnudaga kl. 13-17

Nissan Patrol GR 2,8 SLX 35“ árg 95 ek
144 þ.km V. 1380,-

ATH Bílar á skrá.
Honda Civic Type-R árg 04 V. 2190,lán 1800,Nissan Terrano II SE TDi 33“ 10/99
V. 1690,VW Touareg V-8 árg 04 V.5700,Nissan Patrol Eleg. 35" 07/04
V. 4990,Isuzu Trooper TDI 35" 08/99
V. 1990
Skoda Octavia Amb.Stw 4x4 08/01
V. 1280,Volvo S 70 2,5 01/00 V.1690,VW Passat C/L 07/02 S.sk
V. 1890,M.Benz C 230 Komp. árg. 05
V 4750,Bmw 520I E-60 06/04 V. 4990,-

Sjá myndir á
www.bilamarkadurinn.is

Getum boðið bíla á Visa
& Euro raðgreiðslum
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Gullmoli! Renault Clio 1.4, árg. ‘94. Ek.
46 þús. km. Ssk, 4ra dyra, fjarst. saml.
ný tímareim, nýtt púst, CD. Tveir eig.
Verð 250.000. kr. S. 849 9910.
Dodge Caravan árg. ‘92 langur, nýupptekin sjálfskipting, gott body. Verð 150
þús. Uppl. í síma 865 1237.
Galant ‘91, sk. ‘06 þarfnast aðhlynningar, til sölu. Ársgömul sumar/vetrardekk
fylgja. S. 695 8701.
Chevrolet Camaro Z-28., árgerð 1998.,
ek 140 þ.km., blár., álfelgur., spoiler.,
smurbók o.fl., Ásett 1.790.000. Tilboð
1.550.000. 8 bílasölur geta verið á nýja,
gríðastóra bílasölusvæðinu við Klettháls, hannað af E.S. Teiknistofu... en
sniðugt!

Til sölu SAAB 96 V4 1974 ný kúpling,
kælikerfi og hemlar, upprunalegar
álfelgur, mikið af varahlutum. Uppl. í
síma 864 2633.

Undraverð!! Opel Corsa ‘97 ek. 123 þús.
Sk. ‘06 Gott eintak. V. 250 þús. Uppl. í s.
860 7780.

Benz A170 CDI langur Elegance vel útbúinn árg. 02. DÍSEL, eyðsla 5,5. Uppl. í
s. 898 9686.

Toyota ‘92 ekinn 145 þús. Selst á 70
þús. max S. 692 3089.
MMC Lancer 1600 árg. ‘93 sk. ‘06 gott
ástand. Verð aðeins 80 þús. Uppl. í
síma 661 3548.
Daihatshu Feroza ‘91, ek. 90 þús. Verð
150 þús. Einnig KTM 520, verð 550 þús.
S. 699 1374.

‘96 Polo. Keyrður 147 þ. 4-5 ltr-100.
Uppl. í s. 897 7387 eða 660 2778.

Til sölu Mazda 626 árg ‘88, sk. ‘06.
Einnig Audi 80 árg. ‘88 sem þarfnast
smá lagfæringa. Uppl. í s. 846 4783.

Daewoo Lanos 1998, ekinn 37 þús. km,
nýskoðaður í toppstandi. Uppl. í s. 895
9827 e. kl. 16.

Nýskoðaður Benz 190 árg. ‘85 til sölu á
99 þús. Uppl. í s. 566 6036 & 848 5541.

Mazda E-2000 4x4 árg. 1989 mjög
ódýr, mikið yfirfarinn Brimborg Akureyri
sími 462 2700, c/o Einar sölufulltrúi.
Til sölu Mazda 323 ‘94 og Nissan Patrol
breyttur ‘92. Uppl. í síma 849 7878.
Benz 230K. Árgerð 2005 til afgreiðslu
strax. Einn með öllu og eins og nýr innan sem utan. Sparneytin 1.8 lítra vél en
með kompressor túrbínu og því kraftmikill. Ekinn 6 þús km. Þú ræður verðinu. Gerðu okkur tilboð! Nýtt: Allt að 5
ára ábyrgð. BílaUppboð islandus.com.

Bjalla í toppstandi til sölu árg ‘74. Uppl
í síma 699-6878.

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

Landcruiser ‘90 jan-’05 33/35” breyting, fjarst.miðstöð, filmur og dráttarb.
Verð 5.500 þús. Engin skipti. Upplýsingar í síma 863 1313.

Mustang ‘70, v. 100 þ., Corwair ‘69, v.
200 þ., Cortina V8 ‘71, v. 40 þ., Bronco
‘74, v. 250 þ., Blaser ‘75, v. 300 þ., Scout
‘74, v. 30 þ., Wagoneer ‘79, v. 30 þ. Wyllis ‘77, v. 100 þ., Suburban ‘82, v. 200 þ.,
Audi Quattro ‘85, v. 100 þ., 4runner ‘87,
v. 200 þ., 4runner ‘91, v. 300 þ., BMW
520i ‘93, v. 150 þ., Cruiser 60 ‘85, v. 250
þ., Transport ‘90, v. 200 þ., Ford pickup
‘88, 150 þ. Allir þarfnast lagf. Vélar,
skiptingar, dekk ofl. S. 897 6558.

Montero Endeavour. Árgerð 2004 til afgreiðslu strax. Ameríkujeppinn frá
Mitsubishi. Sérstaklega sparneytinn en
kraftmikill bíll á 17 tommu álfelgum.
Ekinn 47 þús km. Þú ræður verðinu.
Gerðu okkur tilboð! Nýtt: Allt að 5 ára
ábyrgð. BílaUppboð islandus.com.

Nissan Sunny 1600 slx ‘92, ek. 188 þ.
km. Beinskiptur. Góður bíll. Verðh.m.
120.000. GSM 892 1479 og 847 1117.

Til sölu Honda Accord, rafmagn í rúðum, topplúga, 16” álfelgur, sk. ‘06. Verð
100 þús. Lancer árg. ‘93, tjónaður en
ökuhæfur. Verð 50 þús. Toyota 4Runner árg. ‘90, 38” breyttur. Verð 450 þús.
Uppl. í s. 899 4096.
Micra árg. ‘01, sk. ‘06. V. 390 þús.
Lancer 4x4, station árg. ‘93, sk. ‘06. V.
150 þús. Nissan Pathfinder árg. ‘97. V.
250 þús. Chevrolet Van árg. ‘78. V. 150
þús. Nova árg. ‘70. V. 200 þús. Uppl. í
síma 822 8171.

8 feta Coleman fellihýsi til sölu, verð
230 þús. Uppl. í síma 861 1907, Benni.
Mitsubishi Lancer GLXI, hvítur, sjálfsk,
árg. 1993, ek. 205 þ. km. Tilboð, s. 891
6444.

3 góðir, Nissan Kingcab ‘92, Nissan
Vaneta ‘91 og Peugeot Partner. Sími
697 3108.

Lexus til sölu árg. 2001, ekinn 109 þúsund. Beinskiptur, 6 gíra, 17” álfelgur, 6
diska magasín, hiti í sætum, spólvörn,
trc control og fl. yfirtaka á láni. Sími 868
3194.

BMW árg. 1988, 320i, skemmdur að
framan eftir árekstur. Uppl. í s. 557
5747 & 848 4547.
Óska eftir að kaupa notaðan tjaldvagn,
helst Camp-let eða Combi-camp. Æskilegt verð 200-300 þús. kr. Uppl. í síma
863 1667.

VW Touareg. Árgerð 2005 til afgreiðslu
strax. Eins og nýr innan sem utan. V6
240 hestöfl 4x4 lúxusjeppi á 17 tommu
álfelgum. 300w 10 hátalara hljóðkerfi.
Ekinn 11 þús km. Þú ræður verðinu.
Gerðu okkur tilboð! Nýtt: Allt að 5 ára
ábyrgð. BílaUppboð islandus.com.

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

Bílar til sölu

Terrano, Pathfinder

Fást ódýrt. (Númerslausir). Uppl. í s.
847 0715.

Renault 19 RN ‘94, þarfnast lagfæringa.
Verð 190 þús. Uppl. í s. 866 9823.
Nissan Micra ‘94 til sölu. Ek. 183 þ.
Sumar og vetrardekk fylgja með. S. 897
4219 & 863 9330.
Nissan Sunny GLX ES ‘91, ek. 210 þús.
Nýskoðaður og vélin nýstillt. Verð 130
þús. S. 824 0505.
Lancer 91 sk. ‘06 ek 183 þús. Verð 150
þús. S. 426 7502 & 847 1840.
BMW 518i, beinsk, ek. 230 þ., vél ek.
130 þ., sk. ‘06 í góðu ástandi. Verð 200
þ. kr. S. 843 0221.

Til sölu VW Golf ‘93, ek. 125.000, mikið
endurnýjaður, fallegur og góður bíll.
Verð 190 þús. S. 697 9486.

Til sölu Volvo 440 árg. ‘90, skoðaður
‘06. tilboð óskast. Uppl. í síma 899
2339.
Ódýrt ! Toyota Corolla árg. ‘91 þarfnast
lagfæringar. Verð 45 þús. Uppl. í síma
822 2194.
Ódýrir, góðir, nýsk. VW Golf ‘97 3 d. V.
220 þ. MMC Spacewagon ‘92 sem nýr,
6-7 manna. V. 140 þ. Sími 844 6609.
Hyundai Elantra station ‘96, ek. 160
þús. nýskoðaður og í góðu lagi. Uppl. í
s. 840 5761.
Til sölu Toyota Corrola 1,6 ‘93, sk. ‘06.
Verð 250 þús. S. 868 3069.

0-250 þús.
Honda Civic ‘92 ESI Ekinn 156 þús. Er
með topplúgu, CD, filmum í afturrúðum og á 14” álfelgum á nýjum dekkjum. Verð 200 þús. S. 698 1211.

Nissan Primera ekinn 179 þús. árg. ‘93
með dráttarkrók, nýsk. í toppstandi. Lítur vel út. Listaverð 250 þús. Tilboð 200
þús stgr. S. 861 4959.
MMC Colt árg. ‘90, lítur frábærlega út
utan sem innan. Toppbíll. Verð 70 þús.
S. 849 1122.

150 þús. kr.

Nissan Sunny ‘92, sk. ‘06, 3ja dyra, sjálfskiptur. Uppl. í síma 869 3804.

Toyota Rav ‘96. Ek. 120 þús. Toppbogar,
dráttark. Cd, fjarstart, fjarst. saml. o.fl.
Vel með farinn. Uppl. í síma 464 2334
& 862 2334.

Ford Windstar 7 manna Loftkæling,
Rafm.rúður, Samlæs. Sjálfsk. Miðstöð
afturí, 5 dyra, árgerð 1999, ekinn 90 þ.
m. Álfelgur, silfurgrár, samlitir stuðarar,
3,8 lítra 200 Hö, Hraðastillir, verð 1.590
þús. Bílalán mögulegt að hluta. Uppl. í
síma 897 7800.

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

Gott verð

Renault Clio 1.4, árg. ‘96, ek. 135 þús.,
ssk. Tilboð 160 þús. S. 659 9696.
GMC Jimmy 92 til sölu. Þarfnast
lakkviðgerðar. Ekinn 90 þ. mílur. Uppl. í
s. 695 9290.
Pajero langur V6 ‘90. Þarfnast töluverðra lagfæringa, ágætur bíll, selst
ódýrt S. 847 7611 & 848 9911.

Til sölu Hyundai Trajet árg.’03 ek. 54
þús. Bsk, spoiler, álf., krók. V. 1790 þús.
Fallegur bíll. Uppl. í s. 899 6350.

PT Cruiser og fleiri bílar á uppboði.
Kraftmikill og skemmtilegur fjölskyldubíll. Þú finnur bestu bílakaupin hjá okkur. Gerðu reyfarakaup á bílauppboði Islandus.com. www.islandus.com.

Mazda 323 4wd árg. ‘91 ekinn 218 þús.
Dráttarkrókur. Verð 150 þús. Uppl. í
síma 821 4282.
Til sölu Toyota Carina E GLi 2.0, árg. ‘93,
ek. 195 þús. Verð 220 þús.stgr. Uppl. í s.
587 8767 & 899 3955.

Til sölu Ford Thunderbird árg. ‘90 2ja
dyra, ekinn 80 þús. mílur. aðeins einn
eigandi. Verð 180-200 þús. Skoða
skipti. Uppl. í síma 896 4888.
MMC Galant ‘90 til sölu. Nýskoðaður án
athugasemda. sjálfsk, rafmagn í öllu.
Toppbíll. Verð 140 þús. Uppl í síma 848
7298.
Til sölu Mitsubishi Lancer GLXi, 4x4, árg.
‘94, ekinn 177 þús. 15 “ álfelgur og
dráttarbeisli. Uppl. í s. 894 3858.

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.

BÍLAR TIL SÖLU

VW Bora 1,6 ssk. ‘99 ek. 50 þús. Mjög
gott eintak, verð 1.050 þús. Einnig VW
Golf ‘94 STW verð 70 þús. Uppl. í s. 868
7025.

Til sölu Nissan Almera Luxury 1,8, ‘02,
spoilerkit, raisfjöðrun, lækkaður, tvöfalt
pústkerfi, kastarar, dökkar rúður, ný 17”
dekk á álfelgum + vetrardekk. S. 847
9745 eða 421 3837.

Lancer ‘94. Verð 220 þús. Ekinn 134
þús, lítur vel út. Ný tímareim og kúpling.
Uppl. í s. 695 1181.
Til sölu Audi 200 árg. ‘84, ek. 220 þús.
5 gíra. Verð 120 þús. Uppl. í s. 897
9809.

VW Polo ‘96, aukadekk á felgum. Verð
230 þús. Uppl. í s. 868 4740.

Til sölu Honda Accord árg. ‘92, ek. 195
þús, sjálfskiptur, nýskoðaður, góður bíll
en þarfnast útlitslagf. Verð 120 þús.
Uppl. í s. 898 6929.
Renault Twingo ‘95, ek 108.000, þarf
að laga. Vel með farinn. tilboð! S. 895
3331.
Klassa bíll! Kia Sportage ‘95, skoðaður
‘06, tilboð óskast. S. 823 6563.
Jepp Wagoner ‘90, breyttur á 33” í fínu
standi, tilboð óskast. S. 823 6563.
VW Polo ‘95. Skoðaður ‘06, er í góðu
standi. Keyrður 177 þús. km. Upplýsingar í síma 862 2530.
Ford til sölu þarfnast lagfæringa, selst
ódýrt. Skoðaður ‘05. S. 867 5856.
Isuzu Trooper árg. ‘88. Verð 40 þús.
Uppl. í síma 699 6511.
Hyundai Elantra ST. 1800. Árg ‘96. ssk.,
ek. 159 þ. Ásett verð 340 þ. Tilboð 180
þ. S 691 9374.
VW Polo árg. ‘96, 2ja dyra, hvítur. Nýskoðaður. Verð 250 þús. Bíll í toppstandi. S. 898 4848.
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Til sölu Dihatshu Charade árg. ‘97, ekinn 105 þús. 4ra dyra, 5 gíra. Verð 420
þús. Tilboð 250 þús. Einnig Lancer ‘93,
verð 50 þús. Sími 898 9795.

Toyota Avensis, nýskr. 11/99, ek.
122.000 km. Gallalaus bíll, skoðaður
‘06. 2 eig. 750.000! S. 868 2798.
Mjög góður Legacy 1997 sjálfsk., álf. Ek.
101 þús. Gott staðgr.v. S. 481 1535 &
897 7588.

250-499 þús.
Renault 25 ‘92 árg. Algjör moli, súper
eintak. Verð 350 þ. Uppl. í s. 896 4502.

Til sölu Mazda 626 árg. ‘98, ek. 93 þús.,
toppeintak. Verð 910 þús. Uppl. í s. 898
5343.

Frábær fjölskyldubíll. Ford Focus Station
árg. ‘99 til sölu. Mjög vel með farinn og
nýyfirfarinn af Brimborg. Kúla. Ekinn
109 þ. Sérlega sparneytinn. Ásett verð
700 þ. en fæst á 590 þ. gegn staðgr.
Uppl. í s. 820 3016.

Honda Integra Type R árgerð ‘99, ekinn
81 þús, 190 hö, mjög vel farinn, reyklaus. Tilboð óskast 663 0015, Hilmir.

Toyota Corolla árg. ‘01. ek. 112 þ. Fæst
á 580 þús. Ásett v. 890 þ. Uppl. í síma
899 4905 & 865 9348.

VW Golf Grand II til sölu. Árgerð 1997.
Ekinn 120 þús. Reyklaus. Góður bíll. Öll
tilboð skoðuð. S. 698 2212.

Suzuki Sidekick, 1800 árg. ‘96 til sölu.
Ekinn 147.000 km. Sjálfsk. Verð
550.000. Uppl. í s. 616 9124.

Tilboð 500 þús.

VW Polo 1,0 árg. 2000, ek. 85 þús., sk.
‘06. Uppl. í síma 899 9745.
Peugeot 406, árg. 1999, ekinn 124 þ. 7
manna, frábær fjölskyldubíll. Gott eintak. Verð 850 þ. Uppl. í síma 898 5035.

Til sölu hvítur M. Benz C220 árg. ‘95.
Ekinn aðeins 115 þús. km. Verð 990
þús. stgr. Uppl. í síma 824 1030.
VW Passat ‘97, ek. 163 þús. til sölu.
Mjög vel með farinn og mikið endurnýjaður. Uppl. í s. 663 4998.

KIA Sportage árg. ‘00, ek. 46 þús., ssk,
CD, dráttarkrókur, auka dekk, þokuljós,
ljósagrind, mjög góður bíll. Verð 1.200
þús. S. 896 1920.

VW Caravella árg. ‘98. 10 manna. Uppl.
í síma 892 1322.
Hyundai Accent Árgerð 96 ek. 80 þ.km.
Beinsk. Vetrardekk fylgja. Verð 285 þús.
Uppl. í s. 893 3219.
Corolla stw. árg. ‘96, ek. 145 þús., sk.
‘06, ný vetrar/sumard. V. 350 þús. S.
849 3185.
Til sölu VW Golf station árg. ‘94, ek. 167
þús., sk. ‘06, rauður, búið að skipta um
kúplingu og tímareim, vetrardekk á
felgum fylgir. Tilboð óskast. Nánar á
bilakssi.is. Uppl. í s. 564 1968 & 693
7636.
Jeep Cherokee 1990 ekinn 150 þ. Nýskoðaður með nýtt bremsukerfi, pústkerfi og fl. Nýleg nagladekk, MNT sími
og talstöð fylgja. Gott eintak á 350.000
stgr. Uppl. í síma 660 2193.

Honda CRV árg. ‘98, ek. 116 þús., aukadekk á felgum fylgja með. Verð 890
þús. Uppl. í s. 690 0360.

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 Avensis station sjálfskiptur,
skráður 07/’03 ekinn 34 þús. Verð
2.150 þús. Upplýsingar í síma 899
4420.
Golf ‘03, highline 1.6, sjálfskiptur, 15”
álfelgur, CD, topplúga, reyklaus, einn
eigandi. Verð 1650 þús. S. 844 1771.

Til sölu BMW 750 IL árg. ‘88, toppeintak, svartur. Uppl. í síma 863 0085.
Peugeot 206 árg. ‘00 ek. 70 þús. Tilboð
590 þús. Uppl. í s. 692 8750.

Frábær græja!

Stealth twin turbo 4x4 ‘94, 320 hö, 6
gíra, með öllu. Óaðfinnanlegur bíll.
Skipti ath. á ódýrari. Uppl. í s. 861 7271.

Til sölu Lancer ‘97 station, mjög vel útlítandi bíll, rafm. í rúðum og speglum.
Sanngjarnt verð, engin skipti. Uppl. í
síma 697 3434.

Gullmoli!

Audi A6, 3,0 V6, 220 hö, 11/’01, ek. 81
þ. Með miklum aukab. Yfirt. á láni 3290
þ. S. 659 1848.

Toyota Corolla XLi station árg. ‘94, beinskiptur, 5 gíra, góður bíll. Verð 280 þús.
Uppl. í síma 860 3574.
VW Polo árg. ‘97, dökkblár, ekinn 112
þús. Sjálfskiptur. Verð 300 þús. Uppl. í
síma 822 5277.

Stopp!!

Tilboð sem ekki kemur aftur. Selst á aðeins 4,8 m. Kostaði 6,4 m. Lotus Elise
111S árg. 2004, ekinn 13 þús. Sem nýr.
Ryðgar ekki, úr áli, plasti og koltrefjum.
760 kg. 4,7 í hundraðið, eyðir 4,7, 160
hö. S. 863 7660.

1-2 milljónir

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

Nissan Primera 2000 árg. ‘97, þarfnast
lagfæringa. Uppl. í síma 861 1907.

Vento ‘97, ek. 130 þús., s. og vetrard.
www.live2cruize.com/phpBB2/viewtopic.php?t=141
43 Uppl. í s. 865 9811 e. kl. 20.30 á kv.

Suzuki Grand Vitara 2004, ek. 21 þús.,
5 d., ssk., álfelgur, krókur, fjarst. saml.
Verð 2.430 þús. Uppl. í s. 824 5770.

Til sölu Toyota Avensis árg. ‘00, ek. 130
þús. Verð 850 þús. Uppl. í s. 898 2588.

Grand Cherokee Limited Árgerð ‘97 ek.
150 þ. km. V8 vél. Sjálfsk. Leðurs. Vetrard. Verð 1.290 þús. Uppl. í s. 893
3219.

Bílar óskast
Flott eintak Subaru Impreza árg. 2000
ekinn aðeins 70 þús. Verð 1.170 þús.
Uppl. í síma 696 1820.

500-999 þús.

Óska eftir bíl með góðum stgr. afsl. á
200 þús stgr. Allt kemur til greina. S.
692 9141.
Óska eftir bíl fyrir ca 0-100 þús. Uppl. í
s. 848 1416, Eiríkur.
Óska eftir bíl á 0-200 þús. stgr. Skoðaður ‘06. Upplýsingar í síma 822 8545.
Óska eftir Landcruiser eða Pajero jeppa
ekki eldri en ‘98. Sjálfskiptur og disel.
Verðhugmynd 2 millj. Uppl. í síma 894
1918.

Einn Sparneytinn!

Góður Legacy ‘96 í fínu standi, skoðaður ‘06 ásett v. 470 þ. Tilboð 290 þ. Stgr.
S. 897 0096.

Toyota Corolla XLi árg. ‘97 skoðuð, 5
dyra, beinskipt, ekin 150 þús. Góður
bíll. Verð 340 þús. Uppl. í síma 899
9968.

Ford Fiesta ‘97 ek. 69 þús. sk. ‘06. Í
góðu ástandi. V. 350.000. S. 892 4108.

Nissan Almera station ‘97, ssk., ek.
78.500. V. 450 þ. S. 898 6213.

Toyota Yaris ‘99, ek. 121 þ. Verð 500 þ.
kr. Uppl. í síma 849 6103.

Subaru Forester árg. ‘99. Dekurbíll, ekinn aðeins 86 þús., sjálfskiptur, verð
980 þús. S. 898 2632.

Skoda Octavia ‘00 1,6 L, bsk., ek. 95 þ.
km. V. 690 þ. Toppbíll, lítur mjög vel út.
S. 898 5099 & 869 7047.

‘91 Ford f-superduty, nýskoðaður, ekinn
209.000 km, 4x2 m álpallur, diesel,
850.000 kr. Sími 661 3178.

Mjög vel með farinn VW Polo nýskr.
8/’01, ek. 53 þ. km. 3ja dyra, 5 gíra,
steingrár. Vetrar og sumard. fylgja. V.
750 þ. kr. Uppl. í s. 696 3290 & 587
4480.

Grænn Yaris árg. ‘99, ek. 75 þús. 5 dyra,
beinskiptur, sumar/vetrardekk. Verð
540 þús. Uppl. í s. 692 6339.

Chevrolet Van ‘86. Með 6,5 turbo diselvél. Er með nýupptekna vél. Verð 750
þús. Uppl. í s. 866 6684.

Til sölu Subaru Legacy station árg. 1997,
5 gíra, ekinn 125 þús. Dráttarbeisli, útvarp/CD. Mjög gott eintak. Verð kr. 580
þús. Engin skipti. Uppl. í síma 696
0875.

Nissan Almera árg. ‘99, ek. aðeins 68
þús., spoiler, álfelgur, dökkar rúður.
Verð 630 þús. S. 861 8385.

Galloper ‘99 á tilboði v/flutn. V. 750 þ.
Ek. 95 þ. Uppl. í s. 698 0801 eða 864
9943.

WV Passat árg. 10.’98 station ekinn 133
þús. Blár. Fínn fjölskyldubíll. Ásett verð
740 þ. staðgr.afsl. S. 863 4480.

Isuzu Trooper ‘99, 3.5L, sjálfsk. 100 þ.
mílur. Hæfilega aldraður til að verðið sé
viðráðanlegt, en nánast eins og nýr.
Upplagður dekurbíll. Verð 1.650 þ. S.
893 3791. Myndir á slóð homepage.mac.com/izmann

VW Passat árg. ‘99, ekinn 89 þús., sjálfskiptur. Verð 1.090 þús. Uppl. í síma
867 9889.

Toyota Avensis 1,8 VVT-I, 129 hestöfl, 5
dyra sjálfskiptur, svartur, árgerð 2001,
ekinn 69 þús. Mjög góður bíll, verð kr.
1.300 þús. Uppl. í s. 899 1677.

Vantar bíl
Óska eftit bíl á 100 % láni með
greiðslubirgði undir 10 þúsund kr. á
mánuði.
Uppl. í s. 895 5355.

Jeppar

VW Passat árg. ‘00 til sölu. Ek. 75 þús.
Verð 1 millj. Græjur fylgja. Nina s. 659
2607.

Benz 320CE ‘94, ek. 103 þús. ca 250HP,
ssk., leður, topplúga, rafmagn.
www.simnet.is/ce320 1.650þús. S. 896
7456.

Renault Clio ‘04, 5 dyra, ekinn aðeins 5
þús. 250 þús. út og yfirtaka á láni. Uppl.
í síma 867 7604.

Til sölu Toyota 4runner árg. ‘85 fyrir 38”,
gormar að aftan, auka tankar. Verð 100
þús. Uppl. í s. 896 2414.

2 milljónir +

VW Bora comfortline 2000 ‘01, ek. 72
þ., með dráttarkúlu, einn eigandi. V.
1.200 þ. Áhv. 488 þ. S. 898 6213.

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

Subaru Legacy 2.0 GL station, árg. 2002
ek. 55 þ. km., sjálfsk. Verð 1.630 þús.
Uppl. í s. 856 6461.

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.

Korando ‘98 dísel, ek. 190 þ. Einn eigandi, þjónustubók, reyklaus, ný dekk. V.
780 þ., eða tilboð. Bílalán getur fylgt
300 þús. S. 861 2682 Steinn.

Ford Explorer AWDX 5000 árg. 1997 ek.
134.128 mílur. Einn með öllu. Uppl. í
síma 865 0896 & 845 9188.
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Willys CJ7 árg. ‘82 Sk. ‘06, á góðum 38”
dekkjum. Wagon hásingar. Uppl. í s.
696 1820.

Nissan Terrano SE ‘90, sk. ‘06, ek. 206
þ., ssk., rafm. í öllu, toppl., 4x4. Tilb. 140
þ. stgr. S. 581 1979 & 861 0096.

Cherokee árg. ‘91 til sölu. Upphækkaður á 33” dekkjum. Nýsk. og í toppstandi. Einnig er til sölu Electrolux kæliskápur 160 cm á hæð. Uppl. í s. 899
2066.
GMC Suburban ‘96 5.7L bensín. Sumar
og heilsársdekk fylgja. Ný skoðaður og
yfirfarinn S. 897 7698.

Til sölu Suzuki Vitara TDI Dísel 1998,
nýskoðaður og í toppstandi. Verð 750
þús. S. 892 9391.
Óska eftir góðum ssk. dísel jeppa ekki
eldri en ‘98. Á allt að 1,9 milj. stgr. Eingöngu bílar í toppstandi koma til
greina. S. 896 0850.
Land Cruiser 80 VX árg. ‘93, ek. 273
þús. 38” breyttur, með leðri og lúgu. Sk.
‘06, í toppstandi. Verð 2.190 þús. Uppl.
í s. 699 8899.

Einstaklega glæsilegur Lexus GX 470
jeppi árgerð 2004 til sölu. Bifreiðin er
með leðursætum, nýjum dekkjum, sóllúgu, DVD systemi og hlaðin ýmsum
öðrum aukabúnaði. Látið ekki happ úr
hendi sleppa að eignast þennan einstaklega fallega jeppa. Upplýsingar eru
gefnar í síma 891 6455 eða 899 1677.

Vörubílar

MMC Pajero tdi 33”breyttur. Árg 1998,
ssk, cd-magasín, cruisc, leður, sóllúga,
filmur, dr-krókur, ek.150 þús, rafmagn í
öllu, fjarstart, þjófavörn, 7 manna. Verð
2.190 þús. Ath öll skipti t.d. pickup.
S.661 6000.

Fornbílar

Einn með öllu!

Man TGA 26-510 árg. 2003, ekinn 166
þús. km. Uppl. í síma 894 2097.
Til sölu varahlutir í Volvo F - 16 árg.’90,
Scania 141 árg.’81, Scania 142 árg.’88,
Iveco Turbo star árg.’86, Iveco 26-321
árg.’84, Icarus steypubíll árg.’84, MAN
26-361 árg.’86, Volvo FB-88 árg.’72-74,
Dragskófla (krani) með öllum búnaði
árg.’68, vörubílspallar, gámaheysi, malarvagnar, snjóblásari, vagnar smíðaðir
úr vörubílsgrindum einnig varahlutir í
ýmsar aðrar gerðir vörubíla. Uppl. í s.
893 4880 & 849 9536
Varahlutir úr MAN, Benz og Scania.
MAN 17 - 232, ‘95, 26 - 361 og 26 321, einnig úr Benz 2648, ‘ 00 og
Scania 142 og 112. Einnig efnispallar
dráttarskífur og fl. S. 894 3000.

Húsbílar

Galloper jeppi ‘99 dísil, ssk. Á tilb.verði
kr. 750 þ. Ek. 95 þ. Uppl. í s. 698 0801.

Renault Laguna’97 2.0 RT. Ekinn 120
þús., ssk, rafmagn í rúðum. Fallegur og
vel með farinn bíll á tilboði. Ásett verð
er 550 þús. en fæst á 400 þús. öll skipti
koma til greina t.d fellihýsi. Uppl í síma
820 4469.

Fornbíll Nal ‘63 Húsbíll. Uppt. vél. Millik.
Framhásing o.m.fl. Tilboð. Suzuki Fox
‘85, 33” breyttur, allur á gormum, mikið af varahl., nýuppt. 1600 vél. Einnig 2
iðnaðar saumavélar (Paff) önnur tvístuna, í toppstandi, ásamt pressu fyrir
smellur, kósa o.m.fl. ásamt efnislager.
Gott fyrir þá sem vilja skapa sér vinnu
heima við. S. 483 4288, 855 2068 &
855 0568.
Mercedes Benz 250 árg. ‘81. Einn að
komast á aldur. Verðtilboð. Uppl. í síma
894 0490 & 487 5680.

Þessi bíll er til sölu. Sturta, klósett, eldavél með 4 hellum og bakaraofni, heitt
og kalt vatn, kæliskápur með frystihólfi,
góð svefnaðstaða! Ódýrara að keyra en
dieselbíl! Tilboð óskast. Uppl. í s. 893
2459

Renault Trafic árg ‘90 ný sprautaður,
nýtt púst, Ný tímareim, markísa. S 894
2453 & 436 1238.
Óska eftir húsbíl með svefnplássi fyrir
4-5, Benz eða sambærilegt í eldri kantinum. Uppl. í síma 869 5869.
Peugeot J5 húsbíll árg. ‘92 ekinn 140
þús. Þarfnast smá lagfæringa. Verð 130
þús. Uppl. í síma 867 3789 & 867 6637.

Vespur
Til sölu Iveco ‘94 skoðaður ‘06 gott húsbílaefni. Ath. skipti á jeppa. Uppl. í síma
895 3211.

Antikbíll til sölu

Til sölu vegna flutninga

Cherokee 4L ‘91, ek. 181 þ., nýsk., ssk.,
CD. Mikið endurn. Ásett verð 330 þ. tilb.
óskast. S. 695 1521.

Til sölu Suzuki Vitara 1,6. Skrd. 06/’00
ek. 70 þ. 33” breyttur og nýskoðaður.
Ásett verð hjá umboði 1.150.000 fæst á
tilboði fyrir 890.000. Uppl. í s. 822
2188. Ath. skipti fyrir ódýrari.

Bens C 230 Kompressor Sport 11/99
ssk, ekinn 80.000, rafmagm í öllu, glerlúga,CD magasín, AC, leður, glæsilegur
bíll. Ásett verð 1.990 þús.Fæst á 1.590
þús.+ 270 þús. Áhvílandi lán. Öll skipti
ath. Uppl í s 820 4469.

Ford F-250 Harley Davidson ‘03/04
6.0l. Ekinn 64.000, ssk, rafmagn í öllu,
leður, 4 Captain stólar, glerlúga, spoiler
á palli, húddskóp, opið púst,
Superchips talva sem gefur 150 hö getur fylgt. Ásett verð 4.590 þús. Áhvílandi
3,3 öll skipti ath. Uppl. í síma 820 4469.

Skodi 120 L ek. aðeins 46 þús. km, í
mjög góðu standi. Verð aðeins 70 þús.
Uppl. í s. 660 9617 & 862 0141.

Pallbílar

Fiat Eura Mobil árg. 2000, ekinn 94.000
km. Vel með farinn, bjartur og lipur bíll.
Fallegar ljósar innr., wc, sturta, ísskápur,
eldavél. Til sölu af sérstökum ástæðum.
Verð 2.8 m. Uppl. í síma 554 4295 &
846 7461.

Sendibílar

Renault Express sendibíll árgerð ‘97, ek.
70 þ. km. Beinsk. Heilsársdekk. Verð
295 þús. Uppl. í s. 893 3219.

Aukapakki dauðans- DVD útgáfan. 5,4
Lincoln Navigator. Árg ‘00!! Ek. 67 þ.
míl, reyklaus. Verð 3.5 millj. Áhv. 2,5m.
Skipti mögul. á ódýrari. Uppl. í s. 897
1500 & 898 0066.
Nissan Patrol ‘95 TDI. 38” br. Gríðarlega
mikið endurnýjaður bíll. 7 sæti. V. 1.570
þ. eða 1.270 þ. stgr. S. 863 9443.

Kerrur

L200 Diesel sjálfskiptur, árg. nóv/2004,
ekinn 14 þús. km. Sími 894 2097.

Ford Transit 07/’04, 125 hö, turbo dísel,
ekinn 3 þús. km. Afturhjóladrifinn og á
tvöföldum hjólum að aftan. RIMOR
hús, sæti og svefnaðstaða fyrir 6. Vel útbúinn bíll með öllu. Sem nýr. Verð 5,5
millj. Uppl. í s. 897 1063.

Til sölu Mitsubishi L 200 árg. ‘97, 38
tommu dekk. Fullur af aukabúnaði, ekinn 175 þús. Skoða öll skipti. Uppl. í s.
868 6616.
Toyota LandCruiser VX80 til sölu! Árg.
‘91, ssk., 35”, 8 manna, ek. 200 þús.
Kastarar, loftdæla, CB, spil ofl. Verð
1.990 þús. Bein sala. Uppl. í s. 897
4505.

Alvöru ítölsk Vespa Piaggio 50cc árg.
2003 ek. 1.100 km. Hlaðinn aukabúnaði. Verð 250 þús. Uppl. í s. 840 0124.

Amerískur draumahúsbíll, Coachmen/Chevrolet, 1985, ssk. Bensín. Útbúinn: Ljósavél, ísskáp, miðstöð,
microofn, og m.fl. Frábær ferðabíll 6.2
dieselvél fylgir. Verð 1.600 þ. Sími 893
3791. Myndir á slóð homepage.mac.com/izmann.

Kerrur !

Fólksbíla-, mótorhjóla og jeppakerrur úr
galvaniseruðu stáli, með og án sturtu,
með og án bremsa, með ljósabúnaði.
Verð frá 85.000 Vélar og þjónusta
Reykjavík, sími 5 800 200. www.velar.is
Hafið samband við sölumenn.
Til sölu nýsmíðuð fólksbíla og jeppakerra, 1,32x2,10x 0,40 skjólborðshæð.
Uppl. í s. 854 0987 & 699 0987.

Vinnuvélar

Renault Traffic sendibíll Árgerð ‘96 ek.
110 þ. km. Beinsk. Vetrardekk fylgja.
Verð 549 þús. Uppl. í s. 893 3219.
Fiat Rimor Turbo Dísel, árg. ‘00, ek. 73
þ. m/öllu, gervihnattasjónv., Markisa
fortjald, ísskáp, WC, sturta, miðstöð,
svefnp. f/6, toppbox, cd, bakkmyndavél, vetrareinangrun, nýtt í bremsum og
legum, nýskoðaður. Áhv. 1,5 m. Skoða
skipti. Uppl. í s. 699 5959.

Dodge ram 91 diesel, 4x4, 5g.
Econoline 90 351 vél, 4x4, 11 farþega,
báðir skoðaðir ‘06, verð 450 stk. Uppl. í
s. 896 4502.

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

Benz Sprinter ‘96. Ekinn 250 þús. Upplýsingar í síma 897 1479.
Pajero 3ja dyra diesel, árg. nóv. ‘97. Ekinn 182 þús. Ásett verð 830 þús. Uppl.
í síma 661 2202.

Benz Sprinter ‘97 með kassa, tonn lyfta.
Verð 1.300 þús. + VSK. Uppl. í síma 846
6632.
Peugeot Partner árg. ‘98, er með bilaða
vél. Verðhugmynd 150 þús. Uppl. í s.
699 8899.

Nissan Terrano Luxury nýskr. 07.’01,
sjálfsk., dísel, ek. 75.000 km. Verð
2.300.000 bein sala. Upplýsingar í síma
898 3334.

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

Hópferðabílar

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. Uppl. í s. 892 4305.

Case 590 SLE, árg. 2000, vst. 4300. Vélin er mjög vel með farin. Fylgir henni 3
skóflur og gaflar. Dekk 90%. Uppl. í
síma 891 8612, Hreiðar og 864 5373,
Jónas.

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

Góður Nissan Patrol 2,8 ‘92, ek. 177 þ.
33” dekk. S. 893 3475.

Til sölu MAN Lion Star 422 55+1 pax
árg. ‘95 ek. 367 þ. Ný heddpakkning,
vatnskassi og fl. vinna getur fylgt. Uppl.
í síma 896 8212.

Ford Econoline 150 árg. ‘86, 302 vél,
verksmiðjuinnréttaður. 4 kafteinstólar,
rúm, flækjur og tölvukubbur. Verð 320
þ. S. 899 3939.

Liebherr 901 árg. ‘74, þarf að laga 2
öxla annars í góðu lagi. Verð 350 þ.
Uppl. í s. 896 4502.
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Mótorhjól

Tjaldvagnar
Til sölu Combi Camp family 1990 árg.
Verð 270.000. Uppl. í síma 690 8033.
Comance, Compact tjaldvagn árg. ‘02.
Verð 550 þús. Uppl. í s. 897 5690 & 478
2092.

Honda CBR 600 RR 2003 kom á götuna 2004 ekið 7300 km. Uppl. í síma
864 2707.

Yamaha WR450F ‘03 til sölu. Frábært
hjól í pottþéttu standi. Verð aðeins 620
þús. Guðmundur S. 820 6490.

Vel með farinn Camplet Concord tjaldvagn ‘99 til sölu, m. kassa að framan.
Uppl. í s. 897 2167.

Til sölu Triumph Sprint RS 955 I árgerð
2002 ekið 4000 km. Toppeintak. Verð
690.000. Uppl. í síma 898 4848.

Comanche tveggja manna árg. ‘94,
verð 70 þús. eða samkomulag. S. 421
2706 eftir kl 14.
Óska eftir tjaldvagni frá 0-100.000.
Uppl. í síma 844 0478.
Tilboð óskast í gamlan Camptourist
tjaldvagn. Góður vagn með fortjaldi. S.
692 6210.

Honda Shadow Spirit 1100. 2000 árgerð af hjóli, lítur vel út, töskur og vindhlíf fylgja Verð 898.000. Uppl. í s. 862
1252 Stefán. Hjólið er til sýnis í Nítró,
Járnhálsi www.nitro.is.

Til sölu vegna fluttninga. Yamaha Vstar
650 Classic 2005 model. Glæsilegt hjól
mikið auka króm, cobra rör ekið 400
mílur verðtilboð 900 þús. Uppl. í síma
823 6695.

Kawasaki Vulcan 1600 Mean Streak
2005, ekið 400 km. Uppl. í s. 898 4988.

Til sölu Trigano tjaldvagn frá Seglagerðinni Ægi með fortjaldi og geymslukassa.
Uppl. í s. 899 4056 & 551 7023.

Krossari óskast, 250-500cc. Undir 200
þús. kr. Uppl. í s. 861 7271.

Til sölu Camplet Royal Lux árg. ‘97. Verð
kr. 280 þús. stgr. S. 898 9148.

Vespa-skellinaðra. Ný 50 cc vespa til
sölu. Rafstart - geymslubox undir hjálm.
Verð aðeins 135 þ. stgr. Einnig ný Java
Raiser skellinaðra með rafstarti. Verð
190 þ. stg. S 847 0414.

Lyftarar

Tilboð!

Til sölu KTM 250 SXS árg’04 Factory
hjól. Geðveik racegræja. Verð 590 þús.
Uppl. í s. 895 7887.

WWW.Armar.is
Lyftuleiga

Vélsleðar

Til sölu Honda XR650R ‘01 ekinn
1200km mjög vel með farið hjól. Uppl.
í s. 820 3722.

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

Bátar
Til sölu 2 stórglæsileg hjól í toppstandi,
Suzuki Bandit 1200S árg. 1998, verð
700 þ. og Yamaha virago 535cc. Árg.
2000 verð 450 þ. Uppl. í s. 895 1533.
Honda CBR929RR, árg. ‘01, ek. 7.200
km, sk. ‘06. Spítí galli getur fylgt. Verð
900 þús. Áhv. 600 þús. Lítur út sem
nýtt. Uppl. í s. 895 9006.

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

Hjólhýsi

Fellihýsaleiga

Til sölu Suzuki GSXR 600 2005 með
kraftpústi, ekið 900 km. Ásett verð
1.160 þús. Uppl. í s. 896 1915.

Til sölu KTM 380 ‘00. Í topp standi
Skoða skipti á hjóli á 200 þús Verð 420
þús. S. 863 0052.

Tilboð óskast í Hobby Landhaus hjólhýsi mjög vel með farið. Einnig sumarbústaðaland tæpur hektari í landi
Svínavatns. Selst saman eða í sitthvoru
lagi. Uppl. í s. 897 6302.

Leigjum út fellihýsi í sumar. Allt nýir
vagnar. Eigum ennþá nokkur fellihýsi
laus í ágúst. Ó. Pét. fellihýsaleiga. S. 822
1920 & 822 1919. opet@simnet.is
Til Sölu! Palamino Filly fellihýsi 2001
árg. með fortjaldi, sólarorkusp. ofl. Lítið
notað og mjög vel með farið. Uppl. í s.
860 3510 og 860 3520.
Til sölu Víking fellihýsi árg. ‘99, lítið notað, aðeins tveir eigendur frá upphafi.
Upphækkað. Verð 470 þús. Uppl. í s.
891 8970.
Óska eftir fellihýsi eða tjaldvagni má
kosta 100-400 þús. Uppl. í s. 899 8787.

Til sölu Honda CBR600 árg. ‘93. Flott
hjól fyrir byrjendur. Búið að endurnýja
margt. Verð 400 þús. stgr. Uppl. í síma
897 9337.

Til sölu Yamaha V-Max ‘03, ekið 12 þús.
km. Verð tilboð. Uppl. í s. 891 7283.

Hobby 460 excellent árg. 2004 til sölu,
með öllum búnaði, mikið skápapláss
og geymslurými. Algjör lúxus í útileguna!! Verðtilboð. S. 894 2097.

Til sölu Yamaha V-Star 1100cc árg.
2000 fallegt hjól forward control fatbar
stýri og fl.fl. Verð 850.000 skoða skipti á
ódýrari eða Enduro hjóli Uppl. gefur
Palli 843 0747.

Skiptist í stofu, eldhús, barnaherbergi,
hjónaherbergi, snyrtingu og sér bað. Til
afgreiðslu á höfuðborgarsvæðinu. Fullbúið hús á mjög hagstæðu verði. Sími
893 6020.
Lítið Pólskt hjólhýsi til sölu. Selst ódýrt.
Uppl. í s. 895 5666.

Fellihýsi

Til sölu KTM 450EXC 2004 í toppstandi
kr. 670.000. Einnig KTM SX125 2004
mjög lítið notað kr. 450.000. Engin
skipti en góður stgr. afsl. Uppl. í s. 893
4576.

Coleman Bayside Elite 12 feta fellihýsi
árg. 11/2001 til sölu, m/ ísskáp, heitu
og köldu vatni. Kr. 990 þ. Verð nýtt ca
1.600 þ. S. 695 9131.
Til Sölu Coleman Fleetwood Mesa 12
fet árgerð 2004. Nýtt og ónotað, úti
eldavél, stórt fortjald, eitt með öllu.
Uppl. í síma 896 3233.

Íbúðarhjólhýsi 30 fm.

Harley Davidson Electra Glide ‘01, til
sölu ekið 20 þ. km. Glæsilegt hjól. Uppl.
s. 893 9732.

Coleman Taos fellihýsi til sölu. Vel með
farið. Uppl. í s. 858 1141.

Honda CBR 600 F3 ‘96 ekið 15 þús.
mílur. Nýmálað, ný dekk, nýjar legur.
Verð 590 þús. Sími 896 5847.

Seadoo 2004, 215 hö. Kerra og
ábreiðsla. Uppl. í s. 694 4915.
Handfærasökkur til sölu, mjög gott
verð. Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999.
Akureyri.
Hefurðu skoðað toppana hjá okkur
með innbyggðum skápum ? Ef ekki
kíktu þá á batahollin.is
Til sölu Narval 400 slöngubátur með 40
hp. Yamaha utanborðsmótor ásamt
kerru. Uppl. í s. 895 7430 & 456 7430.

Flug

Coleman Taos árg. ‘97 til sölu með fortjaldi. Lítur mjög vel út. Uppl. í s. 897
1737.

Dutchmen model 801

upphækkað og á stærri dekkjum, tveir
rafgeimar og farangurskassi á beisli,
skyggðir gluggar. Verð 420 þús. Sími
567 1983 & 694 8854.
Til sölu Viking Fellihýsi, 8 fet, árg. ‘99.
Nýr rafgeymir, rafmagnsvatnsdæla. Verð
kr. 450.000. Uppl. í síma 894 9400.

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

Til sölu mjög vel með farið Fellihýsi
Coachmen the hunter árg. ‘01. 10 fet
með geymslukistu. Upphækkað með
bremsum, ísskáp, fortjaldi, hljómflutningsgræjum, rafmagnsvatnsdælu. 2 rafgeimar. 2 gasbrúsar. Verð 830.000
Uppl. í s. 820 7586, Villi

Colt 9 feta árg. ‘04. Alveg ónotað. Kostar nýtt með aukahlutum 1100 þús.
Selst á 890 þús. Uppl. í s. 896 5511.

Til sölu 7 feta Camper Palomino ‘99.
Uppl. í s. 861 2115.
Til sölu Coleman Taos fellihýsi, árg. ‘97.
Vel með farið. Uppl. í síma 693 7808.

Cessna T337H ‘80, 6 sæta, FULL.IFR,
radar, nýjar skrúfur, TT1300. S. 896
0758.

TIL SÖLU/ÞJÓNUSTA

GÍTARINN ehf.
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • sími 552 2125 •
gitarinn@gitarinn.is • www.gitarinn.is

*** NÝ SENDING ***
ÞJÓÐLAGAGÍTAR
Poki, ól, DVD kennsludiskur, neglur,
stilliflauta, auka strengir

kr 12.900.Opið: Mán-Fös kl. 10-18 • Lau kl 11-16
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Einkaflugmannspakki á 630.000 kr.
Upplýsingar í s. 562 2100 & 696 8447.
Flugskóli Reykjavíkur, Flugörðum 26.

Gasgrillhella steikaraborð fyrir veitingahús. Krómáferð á grillfleti, teg. Zanussi.
Uppl. í síma 894 2275.
Til sölu nokkrar notaðar þvottavélar.
Tökum bilaðar uppí. Sími 847 5545.

Bílaþjónusta

Nýyfirfarin þvottavél til sölu, tilboð
óskast. 3 leðurjakkar og ýmis fatnaður.
S. 869 6977.

Bílaverkstæðið Skúffan

Allar almennar bílaviðgerðir og sprautun Smiðjuvegur 11e, 200 Kópavogur. S.
564 1420.

Nýr 14 kt. hvítagullshringur til sölu.
Stærð 6. St. demanta samtals 0,25.
Verð 35-40 þús. Sími 659 1528.
Vel með farið horntölvuborð úr beiki til
sölu. Ca 3ja ára. Sími 659 1528, Arna.

Varahlutir

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

Til sölu 140 kw rafstöð, 1500 snúninga,
listargerð með töflu og tilheyrandi.
Keyrð ca 30 tíma. Uppl. í s. 861 1541.

30% ÓDÝRARA Í LJÓS!

Útsala 30-80% afsláttur af undirfatnaði.
Stjörnusól, Fjarðargötu 17, s. 555 7272.

Til sölu eldhúsinnrétting, fæst fyrir lítið.
Uppl. í s. 893 5016.

Gefins
Þrír fallegir kassavanir gæfir kettlingar
fást gefins á gott heimili. S. 899 0804.
Er ekki einhver góð manneskja sem vill
gefa einstæðri, 75% öryrkja, móðir ýmislegt til heimilisins. T. d. ísskáp, stofusvefnsófa, lazyboystól, litla skápasamstæðu, hjónarúm (ein og hálf breidd),
eldhússtóla, fatnað á stóra konu og ýmislegt fleira. Uppl. í s. 551 4425 & 846
2200.

AB-VARAHLUTIR

Notuð eða ný skiltagerðarvél og efni
óskast. S. 897 3020 og radiant@radiant.is.

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

Nokkur laus pláss í einkatíma á gítar hjá
Sigurði Rögnvaldssyni. Kennari er útskrifaður úr FÍH og kennir m.a. metal,
rokk, blús og jazz. Upplýsingar í síma
697 6665.

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.

Tölvur

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.
Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.
Er að rífa Musso ‘98 og ‘99 2,9 TDI.
Kaupi bíla til niðurrifs. S 864 0984.

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

Ný sending komin af vinsælu viðarkamínunum á aðeins 43.900kr Normex Auðbrekku 6 sími 565-8899 og 8216920. Söluaðilar Ísafjörður s. 456 3345
og Hornafjörður sími 691 0231.

Óska eftir hurð og öðrum varahlutum í
Toyota Carina 2 ‘88. S. 867 1065.

Vélar og verkfæri
Til sölu Sun mótorstillitölva, ýmis verkfæri til bílaviðgerða, neglingagálgi fyrir
dekk, járnskurðarrokkur, sambyggð trésmíðavél og verkfæraskápur. Uppl. í
síma 893 3475.

Til bygginga

Viðgerðir
Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., allar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Sólhýsi og sólhlífar.
40% afsláttur.
RúmfatalagerinnAðeins ódýrari.

Árbæjarsafn er gott heim
að sækja.
Árbæjarsafn.

Útsala, útsala.
Gallabuxnabúðin
Kringlunni.

Tekk sumarhúsgögn.
40% afsláttur.
RúmfatalagerinnAðeins ódýrari.

Sumarútsalan er byrjuð í
Rúmfatalagernum.
Komdu og gerðu góð
kaup.
RúmfatalagerinnAðeins ódýrari.

Útsala- Útsala.
Mikill afsláttur af
sumarhúsgögnum.
RúmfatalagerinnAðeins ódýrari.

Óskast keypt

Útsalan er hafin. 20-50% afsláttur af öllum sumarvörum. Opið frá 10-18 virka
daga. ATH lokað á laugardögum í sumar. H-Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554
5800.

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

Yfir 1200 vörutegundir á
útsölu.
IKEA

Útsalan er byrjuð í
Rúmfatalagernum.
Mikill afsláttur af
garðhúsgögnum.
RúmfatalagerinnAðeins ódýrari.

Borðstofuborð og 6 stólar frá Míru til
sölu, stærð 195x95 cm. Gott verð. Uppl.
í síma 896 6005.

Útsalan hefst á morgun,
2 fyrir 1.
Herrafataverslun Birgis

Útsala- Útsala.
Mikill afsláttur af
sumarhúsgögnum.
RúmfatalagerinnAðeins ódýrari.

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

Ódýrt, ódýrt ódýrt! 3ja sæta sófi, 1 1/2
árs. Verð aðeins 16 þús. S. 899 3729.

Ný tvíburakerra + regnplast og nýlegt
rimlarúm. S. 868 8822.

Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra
verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
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Ömmukleinur,
Gevalia kaffi.
Atlantsolía,
Sprengisandi.

Bílskúrssala-búslóð á Leifgötu 23 frá
11-18 laug.+sun. einnig eftir samk. S.
898 4359 & 899 4477.

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.

Hágæða hlaupahjól á
tilboði á aðeins 1995
krónur.
Dótabúðin Kringlunni og
Dótabúðin Smáralind.

Sumarhúsgögn á útsölu.
30 - 40% afsláttur.
RúmfatalagerinnAðeins ódýrari.

Sumarauki Séð og Heyrt.
Krossgátur og þrautir,
glæsilegir vinningar.

www.asel.is

Létt og Laggott á brauðið.
Osta og smjörsalan

salthúsið.is

Gasgrill á 50% afslætti.
Gerðu góð kaup.
RúmfatalagerinnAðeins ódýrari.
Fjölskyldudagar alla
sunnudaga, Íshestar.is
sími 555-7000
Þú finnur Blind pavilion,
verk Ólafs Elíassonar
í Viðey.
Nýtt kortatímabil.
IKEA
Skessubrunnur opið.
Skessubrunnur.is

Hólavatn, veiðistaður
fjölskyldunnar.
Eyjafjarðarsveit
Útsalan er í gangi. Opið til
sex.
IKEA
Hrár saltfiskur,
Salthúsið Grindavík.
Kaffihlaðborð í dag.
Hótel Borg.
Fjörið er hjá okkur.
Kaffi Akureyri.
Sjávarréttir.
Sægreifinn

Verslunarmannahelgin
framundan.
Áman Skeifunni

Margt forvitnilegt að sjá.
Iðnaðarsafnið Akureyri.

Þrefaldur pottur
Lottó

Þelamörk
heit sundlaug.

Ál sumarhúsgögn.
40% afsláttur.
RúmfatalagerinnAðeins ódýrari.

Kerra til sölu. Uppl. í síma 483 3524 &
866 1121.

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.

Á til frábær borðtennisborð frá Stiga.S.V.
Sverrisson, Suðurlandsbraut 10 (2h) S.
568 3920 www.pingpong.is.

Til sölu

Mjög vel með farinn svartur Emmaljunga Classic vagn, kerrustykki fylgir á
40 þús. Grár svefnsófi, vel með farinn á
10 þús. Kommóða á 4 þús. Uppl. í s.
691 1970.

Hárfólk athugið

Rakarastóll (þarfnast lagfæringar),
speglar á hjólum og hillur. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 895 7676.

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

Verslun
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Til sölu níu stk. notaðar harðviðaklæddar innihurðir með læsingum og körmum. Uppl. í s. 553 2171.
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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.

BLT

20

Tilboð. Gamall standlampi, forsetamynd, málverk eftir ÓKV og GS og
einnig LP Gull safngripur. Uppl. í s. 694
5281.

Mahony borðstofuborð og 6 stólar,
mjög vel með farið. Verð 50.000. Kælisskápur 180 á hæð, í góðu lagi verð
9.000. Antik skápur með grammófoni,
útvarpi og vínilplötum af íslenskum
söngvörum. Tilboð. Uppl. í síma 557
2143 & 699 0749.

18-34 ára konur allt landið
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TIL SÖLU

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

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

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

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla, þökuleggjum, helluleggjum og
margt margt fleira. Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667.
Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

Túnþökusala

Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666
Tökum að okkur hellulagnir og ýmis
önnur verk. Steinaflatir Uppl. s. 699
8826.

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

Málarar
Ýmislegt
Til sölu 350 lítr. fallegt sjávarfiskabúr
með skáp, fiskum, liferock og öflugum
hreinsidælum. Óska eftir góðu hlaupabretti. Uppl. í s. 694 4510.

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

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

Móðuhreinsun glerja & háþrýstiþvottur!

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

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

Garðyrkja

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Búslóðaflutningar

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

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.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.
Búslóðaflutningar, stórir bílar og litlir til
leigu, með manni eða án manns. Gerum tilboð í flutninga út á land. Sími 898
9006 Proflutningar.

Spádómar

Alspá 908-6440

Húsaviðhald

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.

Ósk 902-5151

Loksins. Ósk er komin aftur. Spáir í spil,
ástir, fjármál og heilsu, ræður einnig
drauma. Verið velkomin. Hringja e. kl.
16.

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.

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

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

Ást,heilsa,
viðskipti, miðlun,
draumar, fyrirbænir,
NLP/sjálfsstyrking,
Símaspá og einkatímar.
Finn týnda muni 908-6440.

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

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.
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
Herbalife á toppnum í 25 ár!
Shapeworks-Nouri Fusion www.arangur.is s. 586 8786.

Viðgerðir

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.
Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613. Gísli Steingrímsson. Löggiltur pípulagningarmeistari.

Stigamaðurinn ehf.

Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn.
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779,
423 7779 & 897 1479.

Námskeið
www.heimanam.is Námskeið í allt
sumar Heimanám. Tölvufræðslan sími
562 6212. Við kennum allt árið.

Parket

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

Húsgögn

Fæðubótarefni
Trésmíði

Önnur þjónusta
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Heilsuvörur

Þarft þú að láta leggja parket. Hröð og
góð þjónusta Uppl. gefur Guðmundur í
s. 820 1974.

Skartgripagerð

Námskeið í skartgripagerð. Smíðum úr
silfri og skyldum málmum. Vinnum
með íslenska steina. Tek einnig að mér
að bora í steina. Uppl. og skráning í s.
823 1479.

Til sölu vel með farinn 3ja sæta Lazyboy
sófi. Tilboð 45 þús. Uppl. í s. 867 9862
& 697 7967.
Tekk sófaborð l. 1,35 h. 45. br. 72. m. 3
litlum skúffum. Keypt í Tekkhúsinu.
Verð 20 þús. S. 690 0678 & 551 4488.
Sófasett hörpudiskalagað, grænleitt,
sófi og tveir stólar. Stólar í góðu ásigkomulagi en sófi þarfnast lagfæringar.
Upplýsingar í síma 567 3212 & 662
4976.
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Til sölu 3ja sæta leðursófi og borðstofuborð, notað. Einnig tvær stórar og fallegar trékistur. Uppl. í síma 893 4011
milli kl. 12 og 16.

Ýmislegt

Ferðaþjónusta

SOS erum á götunni 1. ágúst nk. því
vantar okkur 2ja til 3ja herb. íbúð strax,
reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. S. 899 4461.

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.

Lasenza auglýsir.

Atvinna í boði

Besta varðveitta leyndarmálið.

Reglusöm ung stúlka í námi óskar eftir
herb. með sér baðherb. í 2 mánuði.
Greiðslugeta 25 - 30 þús. Get greitt fyrirfram. S. 868 6921.

Barnavörur

Óskum eftir 3-4 herb. íbúð til leigu í
Reykjavík eða Kópavogi. Erum reglusöm og reyklaus. Höfum meðmælendur. S. 486 1218 & 898 1738.

Fyrir veiðimenn

Óska eftir tvíburakerru á góðum dekkjum. Uppl. í s. 863 3998.

Sumarbústaðir
Barnagæsla

Dýrahald

Bakarí

Starfsmaður óskast á vinnupallaleigu í
útkeyrslu, afgreiðslu og fleira. Uppl. í s.
553 2280 & 893 9678.

Domino’s Pizza óskar eftir starfsfólki í
hlutastarf og í fullt starf. Umsækjendur
þurfa að vera 17 ára eða eldri. Frábær
starfsandi og skemmtilegur vinnustaður fyrir hressa og duglega einstaklinga!

Verkamenn

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

Persneskir kettlingar til
sölu.

Ættbókarfærðir og heilsufarsk. Uppl. í s.
586 1486 & 868 7150.

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.

Miðborgir í landi Miðengis Grímsnesi til
móts við Kerið. Til sölu sumarbústaður
75,9 fm með steyptum sökkli og plötu,
100 fm sólpalli. Tilbúið að utan og fokhelt að innan. Eignarland: fallegt og
kjarri vaxið og fallegt útsýni. Tilbúinn til
afhendingar. Verð 10,8 m. S. 663 4736
& 663 4836.

Hvolpar fást fyrir kostnaðarverð, blendingar. Sími 487 8527 & 893 6698. Á
sama stað fást gefins kettlingar.
Tveir 4ra mánaða hreinræktaðir
BorderCollie hvolpar til sölu, undan
velættuðum keppnishundum. Uppl. í
síma 898 3289.

Til sölu eignarlóð hálfur hektari á góðum útsýnisstað í landi Kerhraun, Grímsnesi. Uppl. í s. 698 9915.

Til sölu hreinræktaðir Silky Terrier
hvolpar, ættbókarfærðir frá HRFÍ. Uppl.
í s. 866 0512.

Óskum eftir sumarbústað/lóð. Allt að
150 km. frá Rvk. Verðbil 0-1 milljón.
Uppl. í s. 659 5367 & 697 8694.

Gullfallegur og yndislegur persnerskur
skógarkettlingur til sölu. selst ódýrt. Aðeins einn eftir. S. 691 7306.

Geymsluhúsnæði

Ýmislegt
Húsnæði í boði
Herbergi til leigu í eyjum

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.
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

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

Veiðileyfi Stóru-ármót

Viltu komast í Laxveiði fyrir 5.900 kr,
með húsi. Klukkutíma frá Reykjavík.
Upplýsingar í síma 868 4043 og
www.svfr.is.

Starfsmenn óskast í íhlaupavinnu við
uppsetningu á vinnupöllum og fleira.
Uppl. í s. 553 2280 & 893 9678.
Óska eftir vönum gröfumanni strax.
Næg vinna í boði. Meirapróf æskilegt.
Uppl. í síma 863 0085.
Óskum eftir að ráða röskt starfsfólk
með ríka þjónustulund til eftirfarandi
starfa: 1. Deildarstjóra f. mjólkur & ostadeild okkar, afgreiðslu ofl. 2. Deildarstjóra f.grænm.& ávaxtadeild okkar, afgreiðslu ofl. 3. Afgreiðslustörf og áfyllingar. Upplýsingar gefur verslunarstjóri í
s. 551 0224 og í versluninni milli kl. 920 Melabúðin, Hagamel 39, melabudin@thinverslun.is.
Vantar traustan og áreiðanlegan meiraprófsbílstjóra á sendibíl í 2-3 vikur. Nánari uppl. í síma 892 8348.
Stýrimann vantar á 140 tonna dragnótarbát. Upplýsingar í síma 894 3026,
854 3026 & 894 1638.

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

www.sportvorugerdin.is

Eigum laust frá 27-30 júlí og eftir miðjan sept. Uppl. í síma. S. 898 3440 &
824 5406 .

Bakarí

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

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.

Barnapössun óskast á 104 svæðinu í
RVK. í 3 vikur í ágúst frá kl. 08.00-16.00.
S. 690 0098 eða 588 1944.

Óskum eftir þjónustulunduðu starfsfólki í fullt starf og hlutastörf ekki yngri
en 18 ára. Duglegt og stundvíst fólk
gengur fyrir. Upplýsingar og umsóknir
skilist í Verslunina Lasenza annarri hæð
Kringlunni.
Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í
bakarí í Kópavogi hálfan daginn og aðra
hvora helgi, ekki yngri 20 ára, helst
reyklaus. Uppl. í s. 820 7370.

Kona óskar eftir 2ja herb. eða stúdíoíbúð á svæði 101,105,107. Reyklaus,
skilvísar greiðslur. Uppl. í síma 864
6774.

Verið velkomin að Reykhólum. Jónsbúð, sími 434 7890.

Vantar Trip Trap stóla og göngugrind.
Upplýsingar í s. 487 8191.

Hársnyrtisveinn óskast

19 ára stelpa óskar eftir einstaklings
eða tveggja herbergja íbúð strax, á höfuðborgarsvæðinu. Er reyklaus og reglusöm, skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í
s. 893 8411.

Fjölskylduparadís

NASA - NASA

Okkur vantar barþjóna, skemmtilegur
vinnustaður. Mikil vinna framundan.
Uppl. á Nasa við Austurvöll frá kl. 13-17.
Óska eftir hársnyrtisvein og 3ja-4. árs
nema Upplýsingar í síma 567 2044 &
848 9816.

Reglusamt par óskar eftir ódýrri studíó
eða 2ja herbergja íbúð frá og með
miðjum sept. Skilvísar greiðslur. Stundum nám og vinnu. Erum reyklaus. S.
897 4292.

23ja ára kk óskar eftir stúdíóíbúð eða
2ja herb. í Hfj, Gbr eða Kóp. Gr.geta er
allt að 60 þ. Er tímabundið með gæludýr. S. 698 6229, Eiríkur.

Við bjóðum makesiur fyrir svalir of sólpalla frá 3 m x 2,5 m upp í 4,8 m x 2,5
m. Vinsamlegast leitið upplysinga hjá
Multi Kerfi ehf, Verbraut 3, 240 Grindavík, S:426 8010 GSM: 897 8070, 895
2446, Netfang: info@multikerfi.com,
www.multikerfi.com

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

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.

Fallegur nýr sófi og stóll með púðum,
(Línan), hjónarúm 1.50x2 með nýjum
dýnum + náttborð, spegill á vegg, toilett borð m. háum spegli, 2 skápum og
1 skúffu. S. 562 3770 & 847 6812.

Heimilistæki

Húsnæði óskast

2 herbergi til leigu með sér setustofu
og húsgögnum. Frá 4 ágúst ‘05 til 4 júní
‘06. Hiti, rafmang, sjónvarp, fjölvarp,
Adsl tenging og aðgangur að síma,
baði, þvottavél og eldunaraðstöðu innifalið. Uppl. í s. 661 6921.

Óskum eftir að taka á leigu 100200fm2 lagerhúsnæði á svæði 108 eða
nágrenni. Þarf að vera á jarðhæð Uppl.
í s. 693 3734.

2ja herb. 60 fm. í Kóp. V. 55 þ. Engin
geymsla. Laus strax. 110 þ. trygg. S. 868
3283 eftir kl. 16.
110 fm+ íbúð í Mosfellsbæ til leigu.
Langtímaleiga. Verð 80 þús. Sími 588
9909.
3ja-4ra h. íbúð til leigu í skemmri tíma
á sv. 170. Verð 50 þús. Uppl. í s. 699
4389.

Svartur högni tapaðist við Hafravatnsafleggjarann þann 1. júlí. Ólalaus en
eyrnamerktur. Finnandi vinsamlegast
hafið samband í síma 699 0365 eða
Kattholt.
Hálf-persneskur fressköttur, silfurgrár
og gæfur með bláa hálsól, týndist frá
Reiðvaði 26. júní. Finnandi vinsamlegast hafi samband í síma 898 8608.

Select og Shell
Starfsfólk óskast á stöðvarnar okkar
á höfuðborgarsvæðinu. Um fullt
starf er að ræða sem og hlutastörf.
Umsækjendur verða að vera fæddir
‘87 eða fyrr og vera 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.

Ýmislegt
Hjálp!!

Einstæð móðir í námi með 2ja ára
barn. Eigum mjög lítinn aur ef þið viljið
leggja okkur lið þá er hægt að leggja
inn á 0306-13-128004. Með fyrirfram
þökk, mæðgur í þörf.

Einkamál

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
Þjónustuver Domino’s Pizza óskar eftir
starfsfólki, 18 ára og eldra, í hlutastarf. (
www.dominos.is).

Skammtímaleiga - 101

90 fm íbúð í fossvoginum til leigu frá 15
ágúst-15 feb., eða lengur. V. 85 þús á
mán (hússj. innif.). Uppl. í s. 892 9599
& 866 1170 e. 17.

Tapað - Fundið

Bílskúr

2-3 herb.íbúð með húsgögnum óskast
til leigu í ágúst 2005 í miðbæ Rvk.
Sendist á póstfang: sveinbjorg@centrum.is
Á besta stað í Þingholtunum er laus
110 fm 4ra herb. íbúð með öllum húsbúnaði. Laus 15. júlí - 5. ágúst. Nánari
uppl. í 861 6129.

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.

Við bjóðum bílskúrshurðir í öllum
stærðum og gerðum fyrir bæði iðnaðar
og íbuðarhús. Vinsamlegast leitið upplysinga hjá Multi Kerfi ehf, Verbraut 3,
240 Grindavík, S:426 8010 GSM: 897
8070, 895 2446, Netfang:info@multikerfi.com, www.multikerfi.com
Bílskúr í Hlíðunum á svæði 105, rúmlega 31 fm. S. 899 8826.

Gisting
Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimilid.dk 0045-24609552

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.
Óskum eftir fólki í kvöld- og helgarvinnu. Söluturn í Grafarholti. 18 ára og
eldri. Upplýsingar í síma 892 6217.

Ice in a bucket

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

7 Manna Chrysler Town&Country árg.
99, ekinn 128 þús., dráttarkrókur, leður.
Verð 1.380 þús. Uppl. í s. 696 0874.
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Skólastjóri og kennari óskast
Drangsnesskóli óskar að ráða skólastjóra
og kennara til skólans.
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.

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda
að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá
dagsetningu áskorunar þessarar:
Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. júlí
2005, virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. júlí 2005 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og
ógreiddar hækkanir er fallið hafa í eindaga til og með 15. júlí 2005, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu,
fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, föstu árgjaldi
þungaskatts, þungaskatti skv. ökumælum, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, iðgjaldi í Lífeyrissjóð bænda, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri
framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:

Bílstjórar og vélamenn
Vegna mikilla verkefna framundan
óskum við eftir að ráða bílstjóra og
vélamenn til starfa.
Um er að ræða framtíðarstörf
og einnig sumarafleysingar.
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu fyrirtækisins
www.hafell.is. Frekari uppl. eru veittar í síma 863-9994.

NEWLYWEDS

SUNNUDAGA KL. 21:00

Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald,
búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af
verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur.
Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt
dráttarvöxtum og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.
Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.
Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 12.700 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 1.350 kr. og stimpilgjald
1,5% af heildarskuldinni, auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem
fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af
ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við
að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi
innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum
tilvikum.
Reykjavík, 16. júlí 2005.

SIRKUS ER KOMINN Í LOFTIÐ!
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Allt sem þú þarft
og meira til

Allt um bíla
á laugardögum
í Fréttablaðinu.

Tollstjórinn í Reykjavík
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði

Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík
Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Ólafsfirði
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði

Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
Gjaldheimta Vestfjarða
Gjaldheimta Austurlands
Gjaldheimtan í Vestmannaeyjum
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Hrafninn fl‡gur um ókomin ár
Hrafninn fl‡gur eftir Hrafn Gunnlaugsson var gefin út á DVD me› n‡jum talsetningum á erlendum
tungumálum ásamt alls kyns aukaefni. Fæ›ing
myndarinnar var erfi› og 20 ára saga hennar engu
sí›ur. Ingi Freyr Vilhjámsson lítur yfir farinn veg.
Hrafninn flýgur eftir Hrafn Gunnlaugsson var frumsýnd fyrir rösklega 21 ári, 4. febrúar 1984, og
hlaut misjafna dóma gagnrýnenda og Hrafn varð að taka
myndina úr bíóhúsinu því aðsókn
á hana var svo dræm að hann náði
ekki inn fyrir leigunni á bíóhúsnæðinu. Myndin markaði þó
þáttaskil í sögu kvikmyndagerðar
á Íslandi því myndin var vandaðari en aðrar myndir sem framleiddar höfðu verið hér á landi
fram að þeim tíma og Hrafn lagði
allt í sölurnar til að gera myndina
vel og gekk hann nærri sjálfum
sér við gerð hennar.
Kvikmyndin var endurútgefin á
DVD-diski í sérstakri útgáfu í vikunni. Hægt er að horfa á myndina
á fjórum tungumálum, íslensku,
spænsku, ensku og frönsku auk
þess sem hægt er að láta arabískan, sænskan, kínverskan, enskan,
þýskan og íslenskan texta á myndina. Á disknum er auk þess mikið
af aukaefni svo sem eins og viðtal
við leikstjórann, viðtöl við leikara
og aðstandendur myndarinnar,
upplestur úr ævisögu Hrafns, upptaka frá afhendingu Gullbjöllunnar í Stokkhólmi þar sem Hrafn
fékk leikstjóraverðlaunin fyrir
myndina auk annars efnis. Einnig
er tónlist myndarinnar, sem var
frumsamin af Hans Erik Philip, á
disknum.
Hörð gagnrýni í Þjóðviljanum
Í blaðaviðtali við Hrafn Gunnlaugsson í Þjóðviljanum degi
fyrir frumsýninguna sagði leikstjórinn að Hrafninn flýgur væri
fjölskyldumynd og að hann vonaði
að Kvikmyndaeftirlitið hefði vit á
því að banna hana ekki innan tólf
ára. Hann sagði að í sínu innsta

blóðug og ógeðsleg. Tónlist myndarinnar var gagnrýnd og hún sögð
minna á tónlist í samuraimyndum sem japanir framleiddu
á færibandi.
Hún gagnrýnir jafnframt siðferðisboðskap myndarinnar. Í
upphafi hennar, þegar Gestur er

gekk svo langt að kalla myndina
bestu íslensku mynd sem gerð
hafi verið á þeim tíma.
Gagnrýnandi DV, Hilmar
Karlsson kallaði myndina listflug
í íslenskri kvikmyndagerð þrátt
fyrir að hann segði handrit
Hrafns í veikara lagi.

mætti skýra með því að Kvikmyndaeftirlitið hefði bannað hana
innan 12 ára.
Eftir stóð Hrafn nærri gjaldþrota því hann hafði greitt úr eigin
vasa um 70 prósent af þeim 12 til
13 milljónum sem það kostaði að
gera myndina og skuldaði hann á
milli 5 og 6 milljónir eftir hana.
Það átti eftir að taka hann 8 ár að
greiða upp skuldir sínar vegna
myndarinnar.
Þrátt fyrir slælegt gengi heima
á Íslandi hlaut Hrafninn flýgur lof
í útlöndum, fór meðal annars á
Kvikmyndahátíðina í Berlín og
voru Hrafni veitt leikstjóraverðlaunin á Gullbjöllunni í Stokkhólmi.
Í dag þakkar Hrafn Ingmar
Bergman þessa velgengni sína í
útlöndum, þar sem hann segir að
það hafi ráðið úrslitum að Bergman hafi kunnað vel að meta
myndina og það hafi gert gæfumuninn. „Ingmar bjargaði lífi
mínu því án Gullbjöllunnar er
óvíst hvort ég hefði náð að selja
myndina til annarra landa auk
þess sem hún var sýnd í Svíþjóð í
rúm tvö ár,“ segir Hrafn en Bergman kallaði Hrafn mikinn hæfileikamann þegar hann kom á
Listahátið í Reykjavík árið 1986.
Þessi upphafning myndarinnar
í útlöndum varð svo til þess að
Hrafn frumsýndi myndina aftur
einu ári eftir að hún var frumsýnd
í Háskólabíói og komu helmingi
fleiri að sjá hana en í fyrra skiptið.

,,

Hrafninn flýgur í 20 ár
„Ég hef fundið fyrir því að Hrafninn flýgur hefur unnið sér inn sess
sem költmynd og hún er sýnd víða
þar sem fjallað er um norræna
menningu. Hún er meðal annars
notuð sem kennslugagn í Bandaríkjunum. Hún varð mjög vinsæl í
Suður-Ameríku. Ég var á ferðinni
á Kúbu í Santiago fyrir tveimur
árum og þá fyrst var verið að sýna
myndina þar. Á Kúbu sá ég stórt
plakat á húsgafli og var mynd af
Helga Skúlasyni úr Hrafninn flýgur. Sérstaklega hef ég fundið fyrir
því að myndin lifi góðu lífi hjá
menningarelítunni í mörgum löndum og eins hjá fólki sem hefur
gaman af aksjónmyndum,“ segir
Hrafn Gunnlaugsson leikstjóri
myndarinnar
„Mig langaði að skila myndinni
af mér í einhverju varanlegu
formi, áður en það yrði of seint.
Hún var komin út í sjóræningjaútgáfum á netinu og á DVD í Svíþjóð.
Þetta er menningarframtak hjá
mér því með þessu er það tryggt
að þeir sem vilja sjá myndina í
framtíðinni geta gert það. Einhvern veginn ætlar Hrafninn að
hanga inni og það er ánægjulegt
því ég reikna með því að margar
hinna myndanna minna falli í
gleymsku eins og hverjar aðrar
blaðagreinar en Hrafninn virðist
ætla að lifa,“ segir Hrafn.

HELGI SKÚLASON Frammistaða Helga Skúlasonar í Hrafninn flýgur þótt með eindæmum góð og lofuðu gagnrýnendur hann í hástert í
dómum sínum um myndina. Ingibjörg Haraldsdóttir sagði í gagnrýni sinni í Þjóðviljanum að Helgi hefði túlkað hlutverk Þórðar frábærlega.

eðli fjallaði myndin um draum
manna um frið á jörðu. Gagnrýnendur sem skrifuðu um
myndina eftir frumsýninguna
voru hins vegar ekki alveg sammála þessari skoðun Hrafns.
Ingibjörg Haraldsdóttir skrifaði í gagnrýni sinni í Þjóðviljanum
að myndin væri ekki fjölskyldumynd því til þess væri myndin of

HRAFN OG BERGMAN Í Berlín þegar Í Skugga-Hrafnsins fékk tvær tilnefningar til Evrópsku Kvikmyndaverðlaunanna árið 1989. Sænski leikstjórinn Ingmar Bergman kallaði
Hrafn mikinn hæfileikamann þegar hann kom á Listahátíð í Reykjavík árið 1986. Hrafn
þakkar Bergman fyrir það að hann skuli hafa fengið Gullbjölluna sem besti leikstjórinn
árið 1984 á verðlaunaafhendingu í Stokkhólmi.

ungur drengur á Írlandi, hlustar
hann á pabba sinn lesa upp úr
fornu handriti „að dropinn holi
steininn, að hið mjúka sigri hið
harða,“ en sér föður sinn veginn
skömmu síðar af víkingum. Einn
víkingurinn hefur ekki geð í sér til
að drepa Gest og sleppir honum.
Það næsta sem við sjáum er þegar
Gestur er kominn til Íslands tuttugu árum síðar að leita Þórðar,
morðingja föður síns, sem auk
þess hafði numið systur hans á
brott frá Írlandi, gert hana að
frillu sinni og eignast með henni
son. Ingbjörg sagði það ekki rætast í myndinni að hið mjúka sigri
hið harða.
Jákvæðari gagnrýni
Mynd Hrafns hlaut vægari dóm í
Morgunblaðinu en í Þjóðviljanum.
Gagnrýnandinn var á þeirri
skoðun að ofbeldið í myndinni ætti
ekki að fara fyrir brjóstið á neinum og benti á að sjálfsagt yrðu einhverjir fyrir vonbrigðum með það
að Hrafn skyldi ekki gefa þann
höggstað á sér í þetta skiptið.
Friðrik Indriðason á Tímanum
tók í sama streng og gagnrýnandi
Morgunblaðsins og sagði ofbeldið
eins hreinlegt og hægt væri að
ætlast til í slíkri mynd. Hann
sagði þó ekki rétt að kalla
myndina fjölskyldumynd. Friðrik

Ingibjörg Haralds
dóttir skrifaði í
gagnrýni sinni í Þjóðviljanum að myndin væri ekki
fjölskyldumynd því til þess
væri myndin of blóðug og
ógeðsleg.

Björn Vignir Sigurpálsson
gagnrýnandi Helgarpóstsins var
einnig jákvæður í garð myndarinnar og sagði hana marka tímamót á ferli Hrafns Gunnlaugssonar. Hann sagði að Hrafn
reyndi ekki að rista eins djúpt og
vera eins sálfræðilegur og í fyrri
myndum sínum heldur væri
myndin einföld aksjónmynd sem
væri laus við tilgerð og útúrdúra
og það léti Hrafni best að gera
slíkar myndir.
Dómarnir um myndina voru
því í heildina fremur jákvæðir en
neikvæðir en þrátt fyrir það var
aðsóknin á myndina dræm.
„Bergman bjargaði lífi mínu“
Hrafn tók myndina úr Háskólabíói sökum lítillar aðsóknar því
tekjur af miðasölu á myndina
voru hættar að duga fyrir
leigunni á bíóinu. Leikstjórinn
taldi að aðsóknina á myndina

ÁSGRÍMUR SVERRISSON KVIKMYNDAGERÐARMAÐUR

ÓLAFUR H. TORFASON, KVIKMYNDARÝNIR

Daginn sem myndin var frumsýnd fór ég ásamt
félögum mínum á hana. Það var vont veður og
við komust við illan leik í Háskólabíó og
mættum 30 mínútum of seint og töldum okkur
hafa misst af byrjuninni. En akkúrat á því augnabliki hófst myndin. Við settumst niður og sögðum strax vá. Myndin er í hópi bestu mynda sem
hafa verið gerðar á Íslandi, hún er feikilega
áhrifarík.
Þetta var mjög eftirminnileg frumsýning því að á
þessum árum voru íslenskar myndir að byrja
þannig að maður tók öllum myndum með miklum spenningi og þær fengu forgjöf. Í rauninni
eimir enn eftir af þessu hjá mér því ég vona
alltaf að íslenskar myndir séu frábærar.
Myndin var gerð af miklu sjálfstrausti, hún
geislar af því. Það var verið að segja við okkur
Íslendinga að við gætum líka búið til ansi magnaðar kvikmyndir. Þjóðin var að ganga af göflunum yfir Hrafni á þessum árum en ég hafði
gaman að öllum myndunum hans en ég held
samt ekki að þessi umfjöllun um Hrafn hafi

Ég fór að sjá hana með tengdamóður minni.
Hrafn Gunnlaugsson hafði verið heimagangur
hjá henni og hún sagði myndina vera enn eitt
prakkarastrikið hjá Hrafni. Hún hrökk óskaplega
mikið við þegar einhver var drepinn og viðbrögð
hennar mótuðu mína upplifun. Mér fannst kvikmyndin kraftmikil. Það kom mér á óvart hversu
miklum tökum Hrafn hafði náð á kvikmyndagerðinni. Hann hafði reyndar óvenju frjótt aðstoðarlið með sér. Ég fékk það samt á tilfinninguna, sem síðar átti eftir að reynast rétt, að umbúðirnar skiptu meira máli en innihaldið.
Myndinni var vel tekið af íslenskum almenningi
og blöðin höfðu fjallað töluvert mikið um hana.
Það heyrðust þó þessar raddir að hún væri nýjabrum og að hún væri ofbeldisfull. Ég leyfi mér
hins vegar að efast um að einhver íslensk kvikmynd hafi náð jafn mikilli hylli á Norðurlöndum
því ég er enn að hitta Svía sem vitna í hana.
Það er komið svolítið síðan ég sá hana. Þetta er
náttúrlega gamaldags leið að ýkja allan subbuskap og ofbeldið. Yfirbragðið og stíllinn sam-

spillt fyrir honum því hann hefur fengið sínu
framgengt sennilega meira en flestir aðrir kvikmyndaleikstjórar hér á landi.
Ég hef ábyggilega séð þessa mynd á bilinu 7 til
10 sinnum, nú síðast í fyrra. Það sem maður
finnur fyrir er að myndin er dálítið hrá en hún
hefur mikinn kraft, er dálítið pönkuð, en ég held
að hún hafi ekki elst illa því hún er afskaplega
einföld og er sett fram á klassískan og hnitmiðaðan hátt. Myndin er án efa sú besta sem Hrafn
hefur gert.

Heimildir: Krummi: Hrafns
saga Gunnlaugssonar eftir Árna
Þórarinsson og blaðagreinar

ræmist ekki því sem við vitum í dag um miðaldirnar en Hrafninn Flýgur er jú ekki heimildarkvikmynd.
Hrafninn flýgur þætti væntanlega þunglamaleg og
einhæf í öllum þessum hraða í dag. Ég held engu
síður að hún eigi eftir að fá gott sæti í sögunni.
Helgi Skúlason varð hálfgerð stórstjarna og var
nefndur mesta illmenni Norðurlandanna á sínum
tíma. Hrafninn flýgur gleymist ekki.
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Hvernig var a› leika í Hrafninn fl‡gur?
JAKOB ÞÓR EINARSSON/GESTUR
Það var rosalega kalt og blautt þetta sumar. Við vorum meira og minna úti allan tímann og þegar við
vorum ekki úti vorum við inni í einhverjum skútum
og hreysum. Þetta var afskaplega skemmtilegt fyrir
mig að fá að leika í þessari mynd því ég var bara 24
ára leiklistarnemi þegar myndin var gerð. Við vorum
með mikið af dýrum þarna, það voru hrafnar í
myndinni, og við réðum mann til að sjá um hrafnana en það gekk svo allt á afturfótunum þannig að
við urðum að sjá um hrafnana meira og minna
sjálfir.
Búið var við mjög erfiðar aðstæður þarna og við
böðuðum okkur lítið, þannig að skíturinn utan á
okkur í myndinni var eiginlega raunverulegur. Ég er
ekki viss um að ég samþykkti að leika í mynd við
þessar aðstæður í dag.

Mér finnst sagan skila sér vel á tjaldið hjá Hrafni.
Mér finnst myndin miklu betri en ég hefði þorað að
vona þó svo að vissulega hafi kvikmyndagerðarlistinni eitthvað fleygt fram á þessum tuttugu árum.
Einn daginn vorum við í hádegismat og Hrafn var á
klósettinu og þá kallar hann allt í einu upp fyrir sig:
Jakob, hvernig fyndist þér að leika pabba þinn? Og
fór svo að ég lék karakterinn sem átti að vera pabbi
minn í myndinni. Hrafn sagði svo að það væri staðreynd að maður fengi margar af sínum bestu hugmyndum á klósettinu.
Mér finnst myndin hafa öðlast dálítið sérstakan
sess í íslenskri kvikmyndasögu því hún var fyrsta íslenska myndin sem gekk vel í útlöndum og hún
hefur farið ansi víða og maður hittir varla Svía án
þess að þeir segi við mann: Þungur hnífur.

GESTUR Jakob Þór Einarsson í hlutverki aðalsöguhetjunnar Gests sem kemur til Íslands að leita morðingja föður síns. Hér er hann ásamt hrafni fyrir ofan bæ föðurbana síns og leggur á ráðin um hvernig
hann geti náð sér niður á honum.

FLOSI ÓLAFSSON/EIRÍKUR
Í minningunni var þetta sumar sem við tókum upp
þessa mynd virkilega ógleymanlegt, „never a dull
moment“ eins og maður segir á vondri íslensku.
Ég er þeirrar skoðunar að af víkingamyndum Hrafns
sé Hrafninn flýgur sú besta. Það verður aldrei sagt um
Hrafn Gunnlaugsson að hann sé hugmyndasnauður
maður. Mér fannst ansi gaman að vinna með Hrafni
að ekki sé nú talað um Helga Skúlason, nú látinn
löngu fyrir aldur fram. Leikur hans í Hrafninn flýgur er
ógleymanlegur að öðrum ólöstuðum. Mér hefur sýnst
sem heimurinn hafi tekið þessari mynd fagnandi en
ég ætla ekkert að alhæfa um það.
Ég horfði á myndina aftur um daginn með Hrafni og
við vorum aðeins að rifja upp hvernig okkur fannst
þetta og hvað þetta var skemmtilegt.
Úr því þú spyrð þá kemur margt skrítið upp á og ég

EIRÍKUR Flosi Ólafsson sem Eiríkur í Hrafninn flýgur, hlutverk sem hann lék með eftirminnilegum hætti.

Átti a› leika Gest
„Hrafn orðaði þetta við mig á sínum
tíma, ég veit ekki hvort hann var
fullur, ófullur eða bara svona
skemmtilega hugmyndaríkur. Ég hló
alltaf að honum því mér fannst þetta
svo brjáluð hugmynd. Þetta er nú
bara eins og margt í lífinu, sumt er
skrýtnara en annað. Ég tók þetta ekki
í mál því ég er ljósmyndari en ekki

leikari. Ætli ég hafi ekki bara verið
svona síðhærður og víkingalegur en
þetta hafði í það minnsta ekkert með
mína hæfileika að gera og kannski
þess vegna fannst mér þetta furðulegt,“ segir Páll Stefánsson ljósmyndari sem Hrafn Gunnlaugsson leikstjóri
Hrafninn flýgur bauð hlutverk Gests í
kvikmyndinni en án árangurs.

PÁLL STEFÁNSSON Hrafn Gunnlaugsson leikstjóri Hrafninn flýgur kom að máli við
Pál Stefánsson ljósmyndara og bauð honum hlutverk Gests í myndinni en Páll afþakkaði boðið.

man sérstaklega eftir einu spaugilegu atviki úr tökunum. Þar sem við vorum að vinna undir Eyjafjöllum
voru nokkrir heimahrafnar á staðnum og hrafnarnir
sem við höfðum fært með okkur tóku ekki tamningu
vegna þess beygs sem þeir höfðu af heimahröfnunum
þannig að Hrafn Gunnlaugsson tók frethólk og skaut
heimahrafnana til að tökurnar gætu gengið betur fyrir
sig. Ég hélt að þarna yrði heimsendir því ég taldi boða
ógæfu að skjóta heimahrafnana svona en við þetta
róuðust hrafnarnir okkar. Þeir fengu svo róandi lyf en
mig rennir grun í að hrafnatemjarinn hafi komist í lyfin í það minnsta róaðist hann til muna eftir þetta.
Mér fannst gaman að vinna með Hrafni því honum
dettur svo margt í hug og oft er skemmtilegra að
vinna með mönnum sem dettur eitthvað í hug frekar
en ekkert.
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GUÐBERGUR BERGSSON RITHÖFUNDUR
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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GUÐBERGUR BERGSSON Rithöfundurinn hefur
farið víða og búið við margar götur um ævina.
Hann kveðst hins vegar ekki vera hrifinn af götum
og allra síst Skúlagötunni sem hann býr við í dag
og kallar viðrinisgötu.

Skítalykt, stjórnleysingjar,
hórur og ég
Rithöfundurinn skemmtilegi hefur búi› vi› margar götur í heiminum. Hér
nefnir hann nokkra sta›i á Íslandi og su›ur vi› Mi›jar›arhafi› sem eru honum
eftirminnilegir.
Grindavík æskuáranna frá 1932

Calle Mandri nr. 6 í Barcelona

Þegar ég var að alast upp í
Grindavík þá voru engar götur í
bænum. Menn voru ekki kenndir
við götur heldur húsin sem þeir
bjuggu í. Ég kynntist ekki götum
fyrr en ég fluttist til Reykjavíkur
árið 1950. Í rauninni hef ég aldrei
verið hrifinn af götum og ekki lagt
nöfn þeirra sérstaklega á minnið.

Þetta var stjórnartíð Francos
og verið að breyta Barcelona. Frá
húsinu horfði ég yfir stóran garð
sem verið hafði í eigi auðugrar
borgaralegrar fjölskyldu. Trén í
garðinum voru höggvin burt og
garðinum var breytt í lóðir sem á
voru byggð fjölbýlishús. Hið
borgaralega samfélag var að láta
undan hinu nýríka samfélagi. Ég
fylgdist með þessum breytingum
á spænsku samfélagi ofan af svölunum hjá mér.

Stórholt 2, árið 1954
Ég bjó þarna með bróður mínum og við máluðum alls kyns
myndir og fígúrur á veggi íbúðarinnar sem var í kjallara
hússins. Svo þegar við
Grindavík
fluttum úr íbúðinni þurftum við að mála yfir veggStórholt
ina aftur og það tók ansi
Felipe Gil
langan tíma að þekja veggina þannig að listaverkin
Calle Mandri
sæjust ekki. Ætli þessir
Praça
da Alegria
veggir væru ekki mjög
verðmætir í dag því þarna
Sampaio
voru mikil listaverk.
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Praça da Alegria í
miðbæ
Lissabon
Ég bjó á pensjónati
sem svo vildi til að
var einnig aðsetur
neðanjarðarhreyfingar í borginni. Lögreglustöðin var svo
við hliðina. Þarna
stjórnleysingjHotel Gerson voru
ar, nasistar sem
Felipe Gil nr. 6 í
Skúlagata 40 höfðu lokast inni í
Barcelona,
landinu eftir seinni
árið 1956
heimsstyrjöldina,
Þetta var hús sem var staðsett Vichy-menn sem höfðu flúið
uppi fyrir ofan borgina, sumarFrakkland í stríðinu, leikarar,
dvalarstaður fyrir listamenn.
vændiskonur, dansmeyjar, ég,
Maður sá yfir Barcelona og þetta
brjálæðingar og alls konar fólk.
var afskaplega fallegt. Það var
Ég hitti svo einu sinni portúgalskmikið hlustað á tónlist í þessu
an rithöfund sem sagði mér að
húsi, sérstaklega Brahms. Handan þetta væri frægur staður því
við götuna var hús með flatþaki.
þarna höfðu verið höfuðstöðvar
Þegar við spiluðum tónlistina neðanjarðarhreyfingarinnar
í
okkar kom konan sem bjó í húsinu
Lissabon og ég sagðist nú heldur
mjög oft út á þakið og settist niður
betur vita það því ég hefði þekkt
og hlustaði á tónlistina með okkur
mikið af þessu fólki.
í gegnum gluggana á húsinu okkar.
Á þessu penjónati, sem var
Svo þegar líða tók á kvöldið söfnstaðsett mjög ofarlega í borginni,
uðust fullt af flugum á hjálminn á
var oft vatnslaust yfir daginn.
ljósastaur sem var fyrir utan hús
Vatnið kom ekki fyrr en á kvöldin.
konurnar, þær vildu líka hlusta á
Allir höfðu kúkað í klósettin yfir
tónlistina. Suðið í flugunum var
daginn og í lok dags voru þau full
og lyktin inni í húsunum var oft
oft svo mikið að nágrannakonan
orðin ansi svakaleg. Það var ekki
beygði sig niður af svölunum og
líft inni á pensjónatinu fyrir peststuggaði flugunum í burtu svo hún
inni og því fórum við út meðan
gæti hlustað á tónlistina í friði
lyktin var sem verst. Svo kom
fyrir suðinu. Þetta hús var griðastaður listamanna og skálda og vatnið sem skolaði kúknum burt
og þá gátum við farið aftur inn
hafa verið skrifaðar margar
bækur um þetta hús þar sem ég eftir að búið var að lofta út. Þá
borðuðum við öll saman sem
kem meðal annars fyrir.

vorum þarna, það var svo gaman
við þessi pensjónöt að það var allt
gert saman.
Sampaio gatan í Lissabon
Ég leigði þar herbergi. Sá sem rak
hótelið vildi endilega leigja mér
því hann sagði að þar hefði búið
frægur amerískur prófessor. Það
var tekið á móti mér og mér sýnt
herbergið, það var á sértilboði.
Búið var að mála fyrir alla
frönsku gluggana í herberginu
nema einn neðst niðri í horninu.
Ég fór að sofa um kvöldið. Þegar
ég vaknaði þá byrjaði allt að fyllast af mjög fallegum stúlkum sem
voru að vakna og baða sig á baðherbeginu. Þá áttaði ég mig á því
að þetta var hóruhús. Gluggarnir
voru málaðir svartir svo þeir sem
voru fyrir utan sæju ekki hvað
þar fór fram en litla gluggann notuðu hórurnar til þess að kíkja út á
kaffihúsin og hótelin hvort kúnnarnir þeirra væru nokkuð komnir
á svæðið.
Hotel Gerson í París
Þegar ég fór um París bjó ég oftast á hjá ægilega ruglaðri kerlingu sem var pólskur gyðingur.
Hún ruglaði mér alltaf saman við
franska heimspekinginn Henri
Bergson. Hún lét mig alltaf fá
morgunverðinn þrisvar. Fyrst gaf
hún mér morgunverðinn, svo
Henri Bergson og svo einhverjum
öðrum manni sem hún var með í
höfðinu á sér. Svo var einhver
ljóshærð kona sem tók fyrir þetta
hjá kerlingunni. Ég var svo í París
fyrir nokkrum árum og þá var
búið að rífa hótelið og byggja eitthvað ægilega flott hótel í staðinn.
Skúlagata 40, 2005
Þetta er eina gatan sem ég hef
búið við sem er engin gata.
Skúlagatan er viðrinisgata, eina
viðrinisgatan sem ég hef búið við
um ævina. Þetta er engin gata því
hún er svo dauðhreinsuð, svo
miklu líflausari en aðrar götur
sem ég hef búið við. Ég held ég
leyni svo bara öðrum götum sem
ég hef búið við.
ingi@frettabladid.is
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MEDION C7 CENTRINO 3300
• Pentium® M processor 1.7 GHz (735)
• 15.4” WXGA TFT (1280x800)
• ATI® MOBILITY RADEON ™ 9700 SE 128MB
• Sjónvarpskort og fjarstýring
• 512 MB DDRRAM
• 100 GB 5400RPM diskur
• DVDRW +/- skrifari "DUAL LAYER"
• Hátalarar með bassaboxi
• 54Mbit þráðlaust netkort
• TV-Out, DVI, Firewire, S/PDIF, Bluetooth
• MediaBay kortalesari
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FYLGIR

Sjónvarpskort og fjarstýring
Gerir þér kleift að horfa á sjónvarp
beint úr tölvunni, taka upp efni til
geymslu eða til að setja á DVD.
Hægt að "pása" beina
sjónvarpsútsendingu o.fl.

Gerir þér kleift að senda gögn í og úr t.d.
farsímanum, prenta þráðlaust úr þar til
gerðum prenturum o.fl.

17”

17” flatskjár
fylgir öllum Medion
fartölvum þessa vikuna

Minniskort
í stafrænum myndavélum,
MP3-spilurum, farsímum eru
æ algengari og því er mikill
kostur að geta stungið
kortunum beint í vélina.

FYLGIR
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STAÐGR

Hér er kominn
troðfullur DVD diskur
með því besta frá
Strákunum.
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Frábæ

Carl Zeiss linsa
Með 3x optical Carl Zeiss Vario
Tessar linsunni í DSC-S80 eru
gæðin tryggð jafnvel niður í
minnstu smáatriði.

1.999

29.988

kaup

Litaskjár
Vandaður 1.5"
hybrid litaskjár tryggir frábær
myndgæði og skerpu jafnvel þegar
verið er að taka myndir í mikilli birtu.

AUST
UÐI VAXTAL

I Í 12 MÁN

Á MÁNUÐ

Bestu kaupin

EITT

STAÐGR

RAFHLAÐA

Aðdráttur
3x optical 4,1 Mp, Carl Zeiss Vario
Tessar linsan gefur hármarks gæði og
þú nærð smáatriðum sem skipta máli í
fullum gæðum.
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Sony Cybershot 4.1 MI DSC-S80

Sony Cybershot DSC-S40

Hleðslurafhlöður
Með STAMINA
tækninni eða allt að
440 myndir á hverri
hleðslu.

2" litaskjár
Stór og vandaður 2.0”
litaskjár og þú sérð vel
allar myndir sem sem eru
teknar á DSC-S80.

MPEG Movie
Það er ekkert mál að
taka videomyndir
eins lengi eins og
minnið leyfir.

Vinsælaastriinn!
DVD spil ta
Vinsælas an!
leikjatölv

4.7

Carl Zeiss linsa
Með 3x optical Carl
Zeiss Vario Tessar
linsunni í DSC-S80 eru
gæðin tryggð jafnvel
niður í minnstu
smáatriði.

4.7

Allur
pakkinn

14.999
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WAR OF THE WORLDS War of the Worlds lýsir því þegar mannkynið verður fyrir árás geimvera. Það getur enga björg sér veitt.
Kvikmyndasérfræðingar segja myndina lýsa þeirri hryðjuverkaógn sem steðjar að hinum vestræna heimi.

INVADERS FROM MARS Í kvikmyndinni réðust geimverur frá Mars á jörðina. Þessar
geimverur hafa verið séðar sem kommúnistaógnin.

Fjandsamlegir kommúnistar e›a
vinalegir a›komumenn?
N‡jasta kvikmynd Stevens Spielberg, The War of the Worlds, var frums‡nd á dögunum. ﬁar rá›ast geimverur enn eina fer›ina á
jör›ina en á undanförnum fimmtíu árum hafa ﬂær herja› á okkur í ‡msum myndum í bíóunum. ﬁær hafa einnig stundum veri›
nota›ar sem tákn fyrir raunverulega utana›komandi ógn. Freyr Gígja Gunnarsson brá sér út í geiminn og sko›a›i máli›.

H

vað á E.T. sameiginlegt
með The Body Snatchers,
Close Encounters of the
Third Kind með The Day the
Earth Stood Still og The Abyss
með Independence Day? Jú, allar
fjalla þessar kvikmyndir um
geimverur sem koma til jarðarinnar í misjöfnum tilgangi. Sumar
koma til að útrýma okkur en aðrar
bara til að kynnast jarðlífinu,
koma á sambandi þessa heims og
annars.
Það sem er hins vegar enn
merkilegra er að geimverur hafa
stundum verið notaðar til þess að
holdgera hræðslu, gagnrýna
ástand eða boða ákveðna framtíðarsýn.
Kommúnistaógnin utan úr
geimnum
Ein þekktasta geimverusagan er
Innrásin frá Mars eftir H.G.
Wells. Á sínum tíma lásu sumir þá
bók sem gagnrýni á stefnu Evrópu gagnvart asískum og afrískum nýlendum. Aðrir sáu hana
sem viðvörun höfundarins við ofurtrúnni á tækni og vísindi. Orson
Welles gerði um 30 árum síðar eitt
þekktasta útvarpsleikrit sögunnar
þegar hann fékk almenning víðs
vegar um Bandaríkin til að æða út
á göturnar í ofsahræðslu. Leikritið þótti svo raunverulegt að
fólk trúði því að Marsbúar væru í
raun og veru að ráðast á jörðina.
Þegar bókin var færð yfir á
hvíta tjaldið í fyrsta skipti 1953 af
Byron Haskin voru aðstæðurnar í
heiminum breyttar. Sovétríkin og
Bandaríkin skiptu heiminum sín á
milli. Kalda stríðið var að hefjast.
Hræðslan við kommúnisma var
allsráðandi og geimverurnar notaðar til að tákna rauðu ógnina. Í

kjölfarið fylgdu myndir eins og
Invaders from Mars og The Beast
with Million Eyes. Invasion of the
Body Snatchers kom út árið 1956
þegar McCarthy-isminn var að
byrja og nornaveiðar gegn kommúnistum nýhafnar. Myndin lýsir
því hvað gerist í smábæ þegar
stórir fræbelgir yfirtaka íbúa
hans.
Undantekning frá þessu var
þegar Robert Wise gerði kvikmyndina The Day the Earth Stood
Still. Þá var geimveran ekki
komin til að drepa og tortíma
heldur til þess að vara mannfólkið
við. Ef það héldi uppteknum hætti
yrði jörðinni tortímt þar sem
hegðun mannfólksins ógnaði lífi á
öðrum hnöttum. Myndin hefur
verið skoðuð sem gagnrýni á

INDEPENDENCE DAY Geimverurnar sem
hér birtust voru ekki komnar til þess að
eignast vini. Sem betur fer fyrir mannkynið
björguðu Bandaríkin deginum.

kjarnorkuvígvæðingu stórveldanna. James Cameron bryddaði
upp á þessu sama hálfri öld síðar
þegar
neðansjávargeimverur
sýndu Ed Harris og félögum í The
Abyss hversu illa við værum að
fara með jörðina.
Bandaríkin eru alheimslögreglan
Á sjöunda áratugnum hættu geimverurnar hins vegar að gera
árásir á okkur og urðu frekar
vinalegar. Í Close Encounters of
the Third Kind og seinna meir
E.T. var eins og þær vildu stofna
til vinasambands við okkur. Richard Dreyfuss náði sambandi við
þær með tónlist í fyrrnefndu
myndinni og E.T. vildi bara fá að
hringja heim til sín.
Geimverurnar voru ekki eins
vondar og þær höfðu áður verið.
Með ótrúlegri velgengni þessara
mynda bjuggust margir við að
tími herskárra geimvera væri nú
liðinn og það leið langur tími þar
til kynni jarðarbúa og geimvera
urðu vinsæl á nýjan leik.
Árið 1996 birtust risastór
geimskip yfir jörðinni í The
Independence Day. Í fyrstu var
allt útlit fyrir að þær ætluðu sér
ekkert illt en skömmu síðar hófu
þær markvissa útrýmingu.
Hvíta húsið og Empire State
hurfu eins dögg fyrir sólu. En
hverjir koma og bjarga deginum
hinn fjórða júlí, á þjóðhátíðardegi
sínum? Gefum Bill Pullman, sem
lék forseta Bandaríkjanna, orðið.
„Today we celebrate our Independence Day!“ Heiminum var
reddað fyrir horn af alþjóðlegu
herliði undir stjórn Bandaríkjamanna. Independence Day var því
nokkuð greinilegt merki um að
Bandaríkin væru orðin heimslög-

E.T. EXTRA TERESTRIAL Elliot og E.T urðu bestu vinir enda var geimveran óvenju
vinaleg af geimveru að vera. Engar blóðsúthellingar og útrýming.

regla sem réði við allt... líka geimverur.
Í kjölfarið fylgdu nokkrar
skemmtilegar myndir um geimverur og mannfólkið, þar á meðal
mynd Tim Burton um árásir
Marsbúa og Men in Black þar sem
geimverur og mannfólk búa saman í sátt og samlyndi.
11. september árið 2001 var
heiminum hins vegar breytt aftur,
ný landamæri voru dregin og ný
ógn hafði myndast. Hryðjuverkaárásirnar urðu til þess að Banda-

ríkin gerðu sér grein fyrir því að
þau höfðu ekki „hjúp“ utan um sig
eins og þau héldu. Það var hægt
að ráðast á þau.
Í War of the Worlds er greinilegt að leikstjórinn nýtir sér eftirköst hryðjuverkanna. Tom Cruise gengur meðal annars framhjá
töflu þar sem búið er að hengja
upp myndir af ættingjum sem
eru týndir. Eitthvað sem heimsbyggðin fékk ósjaldan að sjá
þegar atburðirnir 11. september
gerðust.
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Hulin brjóst
SPURNING: HVERS VEGNA
HYLJA KONUR BRJÓST Á
VESTURLÖNDUNUM EN EKKI
SUMS STAÐAR Í AFRÍKU?
Svar: Mismunandi hitastig í Afríku og á Vesturlöndum hefur að
sjálfsögðu áhrif á hvernig fólk
klæðir sig. Hins vegar er það ekki
einhlít skýring á því hvers vegna
lögð er áhersla á að konur hylji
brjóst sín á Vesturlöndum en ekki
sums staðar í Afríku. Frekari
skýringa þarf því að leita í menningu og samfélagsgerð þessara
heimshluta.
Tákn og táknkerfi
Ein undirstaða menningar og
samfélags manna eru tjáskipti.
Maðurinn ræður yfir tungumáli
sem gerir honum kleift að tjá
flóknar hugmyndir. Einnig nýtir
hann sér ýmis önnur tákn og táknkerfi til að miðla þekkingu og
senda skilaboð. Líkami manna er
oft hentugur efniviður í slík tákn
og þá ekki síst sá sýnilegi munur
sem er á líkömum kvenna og
karla. Sá munur hefur með ýmsum hætti verið notaður til að tákngera mun á stöðu og hlutverki
kynjanna í samfélaginu.
Meginreglan þegar táknkerfi
eru annars vegar er sú að sérhver
menning býr sér til sinn eigin
táknheim. Því verður að lesa
merkingu táknanna í samhengi
þeirra hvert við annað og þann
menningarlega veruleika sem þau
tilheyra, þótt stundum sé merking
ákveðinna tákna í ólíkum samfélögum borin saman. Þannig
tíðkast til dæmis sums staðar á
Papúa Nýju-Gíneu að karlar hylji
reður sinn í eins konar hulstri
sem verður lengra eftir því sem
þeir eldast og verða valdameiri.
Mannfræðingar hafa lesið í táknrænu þessa siðs þannig, að með
honum sé mikilvægi karla sem
feðra áréttað. Jafnframt er lengd
reðurhulstursins sýnilegt tákn um
stöðu karlsins í samfélaginu.
Brjóst og móðurhlutverkið
Hið sama gildir um brjóst kvenna.
Það hvort þau eru hulin, gerð
áberandi eða einfaldlega ber, gefur tilteknar upplýsingar og speglar menningarlegar hugmyndir
fólks. Ein aðferð við táknlesturinn, og til að skilja hvers vegna
brjóst kvenna eru hulin á Vesturlöndum en ekki sums staðar í Afríku, er að tengja brjóstin við móðurhlutverkið, þýðingu þess í samfélaginu og hvernig það markar
stöðu kvenna.
Konur fæða börn og hafa þau á
brjósti og því er þessi líkamshluti
þeirra kjörinn til þess að tákna
móðurhlutverkið.
Á
Vesturlöndum er þetta hlutverk kvenna
rómað og jafnvel talið heilagt. En
hvers vegna eru brjóst kvenna þá
hulin? Til þess að leita skýringa á
því verðum við að skoða samfélagsskipan
Vesturlanda
og
hvernig hún hefur þróast. Sé
kventískan
á
Vesturlöndum

skoðuð, sjáum við að brjóst
kvenna voru áður fyrr mun sýnilegri en nú. Þau voru ýmist ber,
hálfhulin eða þeim nærri lyft upp
úr flegnum blússum. Á þessum
tíma var móðurhlutverkið sömuleiðis mun sýnilegra en nú.
Sýnileiki brjóstanna speglar
sýnileika móðurhlutverksins
Við iðnbyltinguna á Vesturlöndum
urðu skilin á milli einkarýmisins
(heimilanna) og almannarýmisins
(félagslega rýmisins utan heimilanna) mun skarpari. Atvinnurekstur fluttist út af heimilum inn
í verksmiðjur og aðra vinnustaði í
almannarýminu, og heimilin sem
áður voru bæði vinnustaðir og
uppvaxtarstaður barna urðu að sífellt einangraðra einkarými. Karlinn fór gjarnan út í almannarýmið
og sótti björg í bú en konur voru
heima og sinntu heimilisstörfum
og barnauppeldi. Móðurhlutverkið varð því ekki eins sýnilegt
og áður, og um leið var lögð meiri
áhersla á að hylja brjóst kvenna
með blússum og kjólum allt upp
undir höku. Það sást þó oft móta
fyrir brjóstunum undir þröngum
blússum. Menn vissu að brjóstin
voru þarna, rétt eins og menn
vissu að konur ólu upp börn sín
inni á heimilum, en hvort tveggja
var hulið augliti almennings.
Í samfélögum Afríku þar sem
konur hylja ekki brjóst sín er
móðurhlutverkið ekki síður mikilvægt en á Vesturlöndum. Aftur á
móti er því að stórum hluta sinnt í
almannarýminu, og skilin á milli
þess og einkarýmisins eru ekki
nándar nærri eins skörp. Sýnileiki
brjóstanna speglar því sýnileika
móðurhlutverksins. Einnig er
þess að gæta að í mörgum samfélögum Afríku eru konur ekki
einar um að ala upp börn sín heldur er það í verkahring stærri hóps
ættingja og nágranna, kvenna
jafnt sem karla. Móðurhlutverkið
þarf því ekki að afmarka stöðu
kvenna þar eins og það gerir á
Vesturlöndum og brjóstin hafa
því ekki sama táknræna gildið í
þessu samhengi. Í slíkum samfélögum skiptir því ekki eins miklu
máli að hylja brjóstin og undirstrika með því stöðu kvenna.
Klæðnaður sendi skilaboð um
stöðu
Þannig speglar sú staðreynd að
brjóst kvenna eru hulin á Vesturlöndum en ekki í sumum Afríkulöndum ríkjandi hugmyndir um
konur í þessum samfélögum.
Staða kvenna á Vesturlöndum er
inni á heimilinu; þar sinna þær
hinu mikilvæga móðurhlutverki
sem samt sem áður er ósýnilegt
eins og brjóstin. Um leið undirstrikar klæðnaðurinn oft brjóstin,
nú síðast með Wonderbra-brjóstahöldum, og gefur þar með skýr
skilaboð um kynbundna stöðu
kvenna.
Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, prófessor í mannfræði við HÍ

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast. Að jafnaði birtast þar 15-20 ný svör í hverri viku. Meðal spurninga sem þar hefur verið glímt
við að undanförnu eru: Rennir maður frönskum rennilás, hvað getið þið sagt mér
um flæmingja, eru orðin Ñöðruvísiì og Ñotherwiseì skyld, hvað eru stjórnmál, hvaða
matarvenjur tíðkast í Danmörku og hverjir byrjuðu að temja hesta og hvenær var
það? Hægt er að lesa svör við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum á slóðinni
www.visindavefur.hi.is.
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MÓÐUR VIKUNNAR
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA OG GETTY

> HILDA FER YFIR MÁLIN

Höldum hagvextinum vi›
Ég fór í bæinn á þriðjudaginn með vinkonum mínum að kaupa
föt á nýfætt stúlkubarn annarrar vinkonu okkar. Við gengum
úr barnafatabúð í aðra barnafatabúð æpandi og flissandi.
„Oohhh, sjáiði hvað þetter ógulega dúllulett!“ Fórum ómeðvitað að tala eins og fífl. „Æjji smjúsí bússí gúss.“, „Sjáiði þessar næðbussur og þennan næðbooool!“
Rosalega hlýtur að vera gaman að kaupa föt á barnið sitt.
Mér finnst gaman að kaupa föt yfirleitt en þessi föt eru bara
svo dúlló. Eitt sem truflar mig samt óskaplega mikið er þetta
bleika og bláa dót. Af hverju
má ekki kaupa bleik föt á
stráka? Þetta er meira líbó
stúlknamegin, því þær geta jú
verið í gallakjólum og svoleiðis en bleika boli eða peysur á
stráka? Sjaldséð sjón. Mér
finnst þetta ótrúlega asnalegt
og ætla ekki að velja liti á
börnin mín eftir kyni.
Það skemmtilegasta við að
versla föt á börn er örugglega
sú staðreynd að börn vaxa upp
úr gömlum fötum. Frábær afsökun til að kaupa meiri föt.
Ég vildi að ég hefði svona afsökun. Í staðinn hef ég tvö
vandamál. Annað vandamálið
er að ég á engin föt til að vera í. Hitt vandamálið er að ég á svo
mikið af fötum að fataskápurinn minn er orðinn of lítill. Skrítið, ekki satt? Þegar ég er að fara út þá stend ég oft fyrir framan skápinn og horfi og horfi, leita í öllum fötunum.....að fötum.
„Ég á engin fööööt!“ góla ég svo hástöfum en veit að það er
ekki satt. Stundum fæ ég samviskubit yfir því að kvarta yfir
fataleysi þegar ég á víst föt og fullt af litlum sætum börnum
úti í heimi eiga engin. Finnst ég þá vanþakklát og ég geti nú
bara gengið í gömlu tarkbuxunum því þær eru jú föt. Nei, ég
get það ekki.
Ég veit samt að ég er ekkert ein um þetta. Það mætti í rauninni kalla þetta alheimsvandamál. Maður verður þreyttur á
fötunum sínum og smám saman verða þau hallærisleg.
Kannski er þetta bara ágætt, því einhver verður að sjá um eftirspurnina svo öll fatafyrirtækin lognist ekki bara út af. Eins
og afi minn segir um hana ömmu í hvert skipti sem hún kaupir eitthvað nýtt: „Einhver verður jú að sjá um að halda hagvextinum við.“

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

SUMARLEG Mörgum
finnst konur aldrei jafn
fallegar og þegar þær
eru ófrískar.

GLERFÍN Nú er einmitt
í tísku að vera í kjólum
og bolum sem eru
þröngir undir brjóstunum en víkka svo út.

KJÓLL Auk þess
að vera fallegur
á meðgöngunni
er þessi kjóll sérhannaður til
þess að auðvelda brjóstagjöf.

BIKINÍ Það eru til margar tegundir af
meðgöngubikiníum í Tveimur Lífum.

GALLABUXUR Sniðnar undir bumbu að framan en eru
háar að aftan. Þrengdin er
stillanleg í mittinu.

BUXUR Þessar buxur eru með háan
streng sem hægt er að hafa yfir eða
undir bumbunni. Þær verða til í mörgum litum þegar nýja sendingin kemur.

Blómstrandi og smart
á me›göngunni
Á

sumrin verða ófrískar konur alltaf meira
áberandi. Hvort sem það er frjósemi
vorsins að þakka eða bara sú staðreynd
að það þurfa ekki allir að ganga í dúnúlpum
lengur, þá er alltaf jafn gaman að sjá geislandi
konur með barn undir belti. Þær vilja þó oft
gleymast þegar fjallað er um tísku og fatnað
en það eru einmitt fá tímabil í lífi kvenna þar
sem þær þurfa jafn mikið á því að halda að fá
föt við hæfi. Margar konur gera þau leiðinlegu
mistök að kaupa bara bunka af of stórum fötum eða skella sér í jogging um leið og annað
hættir að passa. Nú er hins vegar engin afsökun fyrir því að líta ekki vel út á meðgöngunni
því á síðustu árum hafa opnað búðir sem selja
föt sem eru sérhönnuð fyrir óléttar konur. Ein
þeirra er búðin Tvö líf. Fötin í Tveimur lífum
eru sérsniðin til að vaxa með konunni á meðgöngunni og fyrstu mánuðina eftir barnsburð.
„Konur ættu ekki að kaupa of stór föt því þá
tapa þau algjörlega sniðinu og sitja illa,“ segir
Sigga Lára, annar eigandi Tveggja lífa. Nú
hafa ekki allar konur efni á því að kaupa sér
nýjan fataskáp á meðgöngunni og því ráðleggur Sigga Lára konum að kaupa þrjár lykilflíkur. Það eru fyrst og fremst góðar svartar buxur eða gallabuxur. „Við erum með rosa góðar
gallabuxur sem eru háar að aftan en sniðnar
undir bumbuna að framan. Innan í þeim er svo
teygja svo það er hægt að stilla mittisbreiddina innan frá.“ Næst nefnir hún það sem þær
kalla „framlengingin“, sem lítur út eins og
hlíralaus bolur. „Þetta er alveg nauðsynlegt og
er ekki dýrt. Konur eru í þessu undir öðrum

bolum sem verða stuttir þegar
maginn stækkar. Framlengingin
kemur þá í veg fyrir að konurnar
séu með bert á milli.“ Í þriðja lagi
er það svo bolur eða kjóll sem hentar konum á meðgöngu en er
einnig sérhannaður til að auðvelda brjóstagjöf. Konur verða
oft pirraðar þegar þær leita sér
að fötum og ekkert passar.
„Ég vil bara ráðleggja
konum að gefa sér nægan tíma og velja sér
grunnflíkurnar í búðum
sem selja sérhönnuð
meðgönguföt,“ segir
Sigga Lára. Fyrir sæta
boli, kjóla og gammosíur er svo hægt að
fara í flestar tískubúðir og er tískan núna sérstaklega hagstæð þar
sem mikið úrval er af
bolum
sem
eru
þröngir undir brjóstunum og víkka svo
út.
soleyk@frettabladid.is

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
PILS Ný sending, með haustvörum, kemur í Tvö líf strax í
næstu viku. „Haustvörurnar eru
oft skemmtilegri en sumarvörurnar og við fáum fullt af æðislegum fötum,“ segir Sigga Lára.

FRAMLENGINGIN
Til að vera í undir
þeim bolum sem þær
eiga fyrir. Fæst í mörgum litum.

DUE IN ...
Holllywoodstjörnur eins
og Gwyneth
Paltrow og
Courtney
Cox gengu í
meðgöngufötum frá
þessu merki.

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

Nú er komið á markaðinn nýtt vopn í hrukkubaráttuna. Það er krem
frá Chanel sem heitir
Rectifiance intense
sérum og menn í herbúðum Chanel halda
því fram að þetta sé
fyrsta kremið sem
raunverulega
dragi úr og komi í
veg fyrir hrukku-

myndun. Konur sem hafa
prófað kremið segja það
hafa góð áhrif á húðina og
eru flestar á þeirri skoðun
að hrukkurnar hafi minnkað. Það er einnig mjög gott
fyrir konur með viðkvæma
húð. Kremið er í fallegri
pakkningu eins og flestar
aðrar vörur frá Chanel og
er ætlað konum 35 ára og
eldri.

CHANEL KREMIÐ Nýjasta kraftaverkakremið á markaðnum.

» FASTUR

Mjúk og geislandi hú›

KRÚTTLEG Þessi
stelpa er krúttleg í
bómullarkjól og
gammósíum.

» PU N KTU R
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SMEKKURINN BENEDIKT FREYR JÓNSSON PLÖTUSNÚÐUR OG TAKTSMIÐUR

Le›urjakkinn hans afa í uppáhaldi
Benedikt Freyr Jónsson er plötusnúður og taktsmiður – oftast þekktur
sem dj B-Ruff. Hann er meðlimur í
hipphopp hljómsveitinni Forgotten
Lores og eru þeir félagar þekktir fyrir
að vera flottir í tauinu. Hjá FL er stíllinn ekki blingbling og hausklútar a la
50 cent, heldur flottar skyrtur og
flauelsbuxur.
Spáir þú mikið í tískuna? Nei frekar
lítið. Ég geng bara í því sem mér
finnst flott.
Uppáhaldshönnuðir eða fatamerki?
Misjafnt eftir því hvernig skapi ég er í.

Aðallega eru það „streetware“-merkin
eins og Freshjive og Stüssy.

aðir saman. Svo er mikið af flottum
gallabuxum núna.

Það er engin flík sem ég gæti ekki
verið án.

Flottustu litirnir? Rauður og svartur.

Hvað ætlar þú að kaupa í sumar?
Það er ekkert ákveðið. Bara eitthvað
sem ég lendi á.

Uppáhaldsflík? Leðurjakki sem
amma gaf mér og afi átti. Hann er
orðinn eldgamall.

Uppáhaldsverslun? Ígulker og
Exodus.

Hvert myndir þú fara í verslunarferð? Helst myndi ég vilja fara til
Barcelona.

Hverju ertu veikastur fyrir? Skóm.
Yfirleitt lágum strigaskóm, til dæmis
frá Adidas.
Hvaða flík keyptir þú þér síðast? Ég
fékk gefins fullt af bolum frá Kaupmannahöfn.
Hvað finnst þér flottast í tískunni
núna? Núna finnst mér flottast þegar
litirnir grænn, gulur og hvítur eru not-

Hvað eyðir þú miklum peningum í
föt á mánuði? Það er mjög misjafnt.
Ég kaupi yfirleitt föt í hollum, til dæmis þegar ég fer til útlanda.
Hvaða flíkur gætir þú ekki verið án?

Ljótasta flík sem þú hefur keypt þér?
Zoo York skyrta sem ég hef aldrei farið
í. Hún er græn, grá og svört með
mynstri. Hún verður alltaf svo fáránleg
á mér, eitthvað svo stór og mikil.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Gylltar augabrúnir
Nýjasta æðið hjá súpermódelunum er
að aflita á sér augabrúnirnar. Nánast
allar aðalpíurnar ganga nú um með alveg ljósar augabrúnir, þrátt fyrir að
vera jafnvel með
dökkt hár. Ástæðan ku víst vera sú
að það verði mun
bjartara yfir andlitinu og andiltsfallið
skarpara.
Augabrúnirnar
eiga alls ekki að
vera of mikið
plokkaðar en engu
að síður eiga þær
að vera vel snyrtar.
Þær hafa glettilega
mikil áhrif á útlitið
og því getur aflitun verið skemmtileg breyting á auðveldan hátt. Flest
apótek selja aflitunarkrem fyrir óæskileg hár og það er ekki mikið mál að
skella því bara á augabrúnirnar. Þær
sem vilja hafa vaðið fyrir neðan sig
geta hins vegar pantað tíma hjá snyrtistofu og í staðinn fyrir að fara í plokkun og litun er nú málið að fara í plokkun og aflitun.

Ferðataskan í sumar

PERLUFESTAR Auðvitað var Carrie
með lúkkið á hreinu.

Ofurpíur
me› perlur
Perlufestar eru alltaf klassískar en undanfarið hafa þær verið sérstaklega áberandi í tískublöðunum. Nú er málið að vera
ekki bara með eina litla festi,
heldur mörg lög af perlum og
jafnvel nokkrar ólíkar festar.
Allar týpur ættu að finna
perlufesti við sitt hæfi því þær
eru núna til í öllum stærðum,
gerðum og litum. Glyspæjur
eins og Jessica Simpson hafa
sést með hefðbundin, þröng
perluhálsmen vafin um hálsinn, en bóhempíur eins og
Mary-Kate Olsen er með síðar
perlufestar með stórum marglitum perlum.
Perlurnar eru mjög margnýtilegar því þær eru bæði elegant við kvöldkjólinn og töff
við gallabuxurnar. Festarnar
fást mjög víða og eru ekki dýrar – nema auðvitað þær sem
eru úr ekta perlum.

Besti
ferðafélaginn

Léttur öllari
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Heyrst hefur ...
... að bakvörðurinn snjalli Clifton Cook
eigi von á íslenskum ríkisborgararétti
næsta vor eftir að hafa spilað tímabil
með Hamar í Hveragerði. Cook hefur
leikið á Íslandi undanfarin þrjú tímabil,
fyrstu tvö með Tindastóli á Sauðárkróki
og svo í fyrra með Skallagrími. Keith
Vassell fékk ríkisborgararétt veturinn sem
hann lék með Hamri.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MAÍ

15

13 14

16 17 18 19

Laugardagur
■ ■ LEIKIR
 FH tekur á móti ÍA í VISAbikarkeppni karla á Kaplakrikavelli í
Hafnarfirði.

■ ■ SJÓNVARP

 10.30 Opna breska
meistaramótið í golfi á RÚV.

 14.00 Íslandsmótið í
hestaíþróttum á RÚV.

 16.00

Opna breska
meistaramótið í golfi á RÚV.

 16.30 2005 AVP PRO strandblak á
Sýn.

 17.30 US PGA mótaröðin í golfi á
Sýn.

 17.54 Motorworld á Sýn.
 19.00 Spænski boltinn á Sýn.
 20.40 Hnefaleikar- Jermain Taylor
– William Joppy á Sýn.

 23.00

Hnefaleikar- B. Hopkins –
O. De La Hoya á Sýn.

 00.00 Hnefaleikar- B. Hopkins –
Howard Eastman á Sýn.

ALMIR COSIC HJÁ LEIKNI Á FÁSKRÚÐSFIRÐI: FERILINN HEFUR VERIÐ Í MEIRA LAGI SKRAUTLEGUR

> Við bíðum spenntir ...

Frétti af áhuga Newcastle á Fáskrú›sfir›i

... eftir leik FH og ÍA í VISA-bikar karla í
knattspyrnu sem fer fram í
Kaplakrika í dag. FH-ingar
töpuðu sínum fyrsta leik á
tímabilinu í Evrópukeppninni í
vikunni og eru nýkomnir heim
eftir erfitt ferðalag. Skagamenn hafa verið í mikilli
uppsveiflu og eru til alls
líklegir í þessum leik þar sem
allt er undir og tapliðið missir
af undanúrslitunum.

Almir Cosic er úrvals knattspyrnumaður,
að sögn Vilbergs Jónassonar þjálfara
Leiknis á Fáskrúðsfirði, sem leikur í
þriðju deildinni á Íslandsmótinu. Það vakti furðu
margra þegar greint var frá
því í fjölmiðlum fyrr í sumar
að Leiknir væri með mann
innanborðs sem stuttu
áður hefði verið metinn á
um 300 milljónir króna.
Leikmaðurinn var á mála hjá
Bosníuliðinu FC Zeljeznicar, en
þar var hann ekki í náðinni og
þurfti að sætta sig við að spila
með varaliði félagsins. Hann
kom til Fáskrúðsfjarðar í
gegnum vin sinn sem þar var
búsettur. Þegar heimamenn

fóru að grennslast fyrir um
Cosic á netinu, grófu þeir
upp að lið hans hafði
neitað stóru tilboði frá
Newcastle í leikmanninn. Málið var að sögn
Vilbergs hið gruggugasta, því lið hans í
Bosníu hafði ætlað að selja
hann án þess að hann fengi
nokkuð fyrir sinn snúð.
Nú er hins vegar allt annað
uppi á teningnum fyrir
Cosic, sem nýtur lífsins í Búðahreppi til fullnustu og er smátt og
smátt að komast inn
í hinn íslenska 3.
deildarbolta.

„Þetta eru auðvitað mikil viðbrigði fyrir
manninn. Hann er vanur því að spila á
fullkomnum völlum fyrir tugþúsundir
manna. Það er auðvitað allt annað uppi
á teningnum í þessum kartöflugörðum
sem sumir vellirnir hérna eru,“ sagði
Vilberg. Maður skyldi ætla að maður
sem metinn hefur verið á 300 milljónir
króna væri yfirburðamaður í þriðju
deildinni.
„Hann er vissulega góður, það vantar
ekki, en hann á enn eftir að aðlagast
hlutunum betur. Það sem mér finnst
best við hann er yfirferðin, hraðinn og
dugnaðurinn í honum. Svo mætir hann
alltaf á réttum tíma á æfingar og er
aldrei með neina stjörnustæla,“ sagði
Vilberg að lokum um dýrasta knattspyrnumann á Íslandi.

> Við hrósum ...
... Fjölnisfólkinu Írisi Önnu Skúladóttur og
Sveini Elíasi Elíassyni sem
standa sig vel á
Evrópumeistaramóti unglinga í
frjálsum íþróttum. Sveinn
setti íslandsmet sveina í
áttþraut og Íris Anna
varð í 9. sæti í 1500
metra hlaupi.

Mourinho hrósar Eiði Smára
Eiður Smári Guðjohnsen er búinn að festa sig í hlutverki miðjumanns í besta knattspyrnuliði Bretlandseyja
og stóð sig vel í fyrsta æfingaleik Chelsea. Leikurinn vannst 5–1 gegn Wycombe Wanderers í vikunni.
José Mourinho, knattspyrnustjóri Chelsea, hrósaði Eiði
Smára Guðjohnsen í hástert eftir
fyrsta æfingaleik félagsins á
tímabilinu gegn Wycombe Wanderers, en honum lauk með 5-1
sigri Chelsea.
„Við höfum framherjana Carlton
Cole, Didier Drogba og Hernan
Crespo, og við getum að auki
notað Eið Smára alls staðar þar
sem við viljum. Hann var mjög
góður í hlutverki sínu á miðjunni
á síðustu leiktíð. Þar nýtur hann
sín. Hann er fljótur að aðlagast
ólíkum hlutverkum og gefur
liðinu mikið sem miðjumaður.“

FÓTBOLTI

Fremsti miðjumaður
Allt stefnir í að Eiður Smári
verði notaður sem fremsti miðjumaður hjá Chelsea en í því hlutverki hefur hann spilað sína bestu
leiki fyrir félagið. Í leiknum gegn
Wycombe byrjaði Eiður vinstra
megin á miðjunni en færði sig svo
alveg inn á miðju þegar líða tók á
leikinn.
Carlton Cole, sem spilaði sem
lánsmaður hjá Aston Villa á síðustu leiktíð, var á skotskónum í
þessum leik og skoraði í sínum
fyrsta leik fyrir félagið í tvö ár.

Tékkinn Jirí Jarosik skoraði tvö
mörk fyrir Chelsea, en hann lék
inni á miðjunni í fjarveru Claude
Makalele sem fékk lengra sumarfrí en aðrir leikmenn félagsins.
Damien Duff og Joe Cole gerðu
sitt markið hvor, en þeir þóttu
báðir leika vel.
Færri en búist var við
Færri leikmenn hafa komið til
félagsins í sumar en búist var við
en Mourinho er ánægður með þá
leikmenn sem eru hjá félaginu.
„Kannski koma tveir leikmenn til
viðbótar en það er ekkert víst. Ég
kvarta ekki yfir þeim leikmönnum sem eru hérna og tel
okkur ekkert nauðsynlega þurfa
fleiri leikmenn. En góðir leikmenn eru alltaf velkomnir
hingað.“
Næsti æfingaleikur Chelsea er
gegn Benfica á sunnudaginn og
hann í beinni útsendingu á Sýn og
hefst klukkan 22.00 á morgun.
-mh

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN Eiður sést hér

reyna langa sendingu í leiknum gegn
Wycombe. Hann leikur að öllum líkindum
sem fremsti miðjumaður hjá félaginu á
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES
næstu leiktíð.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild kvenna:

Vinningar:

STJARNAN–VALUR
0–3
0–1 Margrét Lára Viðarsdóttir (82.), 0–2
Laufey Ólafsdóttir (84.), 0–3 Margrét Lára
Viðarsdóttir (87.).
KEFLAVÍK–BREIÐABLIK
0–1
0–1 Erna Björk Sigurðardóttir (5.).
KR–ÍA
3–0
1–0 Fjóla Dröfn Friðriksdóttir (21.) 2–0
Hrefna Huld Jóhannesdóttir (49.), , 3–0
Júlíana Einarsdóttir (82.)
ÍBV–FH
Leikurinn hófst klukkan 21.00 og var ekki
lokið þegar Fréttablaðið fór í prentun.

STAÐAN:

Verðlaun fyrir 4 efstu sætin í punktakeppni með forgjöf:
1.
100.000 Vildarpunktar frá Vildarklúbbi Icelandair til farseðlakaupa hjá
2.
Flug fyrir tvo til einhvers áfangastaðar
í Evrópu.
3. - 4. Vöruúttekt hjá
golfvöruverslun að upphæð 20.000 kr. hvor.

Verðlaun fyrir 4 efstu sætin í höggleik án forgjafar:
1.
100.000 Vildarpunktar frá Vildarklúbbi Icelandair til farseðlakaupa hjá
2.
Flug fyrir tvo til einhvers áfangastaðar
í Evrópu.
3. - 4. Vöruúttekt hjá
golfvöruverslun að upphæð 20.000 kr. hvor.

Nándarverðlaun á öllum par þrjú brautunum.
Aukaverðlaun fyrir holu í höggi á 2. braut:
1.000.000 kr. innborgun á VISA-kreditkortið.
Allir keppendur fá teiggjöf og í mótslok verður dregið úr skorkortum þeirra sem verða á staðnum.

BREIÐABLIK 9
VALUR
10
KR
9
ÍBV
8
KEFLAVÍK
9
STJARNAN 9
FH
8
ÍA
10

9
8
6
5
4
2
2
0

0 0
0 2
0 3
0 3
0 5
0 7
0 6
0 10

31–6
46–11
30–14
28–17
22–24
9–27
6–27
6–52

27
24
18
15
12
6
6
0

Opna breska golfmótið:

Stu› á Tiger
GOLF Tiger Woods er með fjögurra
högga forustu á Colin Montgomerie þegar tveimur hringum
er lokið á Opna breska meistaramótinu í golfi.
Tiger lék fyrstu tvo hringina á
133 höggum eða 11 undir pari.
Jack Nicklaus komst ekki í
gegnum niðurskurðinn og lék því
síðasta golfhring sinn á ferlinum í
gær. Nicklaus lék hringinn á pari
sem er frábært afrek hjá hinum 65
ára gamla Nicklaus. Hann var
hylltur vel og lengi eftir að hann
-óój
lauk leik á 18. holunni.

Útsala í Sony Center
KLV-20SR3S

DCR-PC55

20” LCD sjónvarp

Stafræn myndavél
• 3" snertiskjár
• 12x optical Carl Zeiss linsa
• Tengistöð einfaldar allar tengingar
• Alvöru klippihugbúnaður fylgir

3D kamfilter fyrir PAL og NTSC
• 2x scarttengi
•

7.900 krónur á
mánuði vaxtalaust*

6.499 krónur á
mánuði vaxtalaust*

94.800 krónur staðgreitt.
Verð áður 107.988 krónur

77.988 krónur staðgreitt.

Verð áður 89.940 krónur
Alvöru klippihugbúnaður fylgir!

DSR-HC22

Stafræn myndavél
• 2,5 snertiskjár
• 20x optical Carl Zeiss linsa
• Tengistöð einfaldar allar tengingar

• Alvöru klippihugbúnaður fylgir

4.549 krónur á
mánuði vaxtalaust*
54.588 krónur staðgreitt.

Verð áður 59.940 krónur

DSC-S90 & 512 MB minniskort

Stafræn myndavél
•

4,1 milljón pixlar

2.999 krónur á
mánuði vaxtalaust*
35.988 krónur staðgreitt

Verð áður 41.940 krónur
512 MB minniskort
að verðmæti 10.995,fylgir með!

Alvöru klippihugbúnaður fylgir!

DAV-SR2

Heimabíó
600W magnari RMS S-Master digital
Útvarp FM/AM RDS
• Spilar SVCD/DVD-R-DVD-RW/JEPG
og MP-3, Dolby Digital, DTS og PLII
•
•

59.950 krónur
Verð áður 89.950 krónur

*Miðað við 12 vaxtalausar jafnar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.
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Á heimasíðu Neytendasamtakanna www.ns.is er að
finna eftirfarandi nýjar markaðskannanir:
• 92 tegundir þvottavéla
• 72 tegundir uppþvottavéla
• 85 tegundir MP3 spilara
Einnig er þar ný gæðakönnun frá ICRT og góðar
upplýsingar um MP3 spilara. Lykilorð fyrir læstar
síður félagsmanna á www.ns.is er á bls. 2 í nýjasta
Neytendablaðinu.

STUÐ MILLI STRÍÐA

Að fara eða fara ekki á Snoop Dogg

RÓSA SIGNÝ GÍSLADÓTTIR ER Í SÁLARKREPPU
MYND: HELGI SIGURÐSSON

Félagsmenn í
Neytendasamtökun
um athugið

Nú kom ég sjálfri
mér í feitan bobba.
Ég á miða á Snoop
Dogg á morgun en
það ku vera no, no
fyrir feminista að
mæta á tónleikana.
Eða réttara sagt
það er algjört no,
no fyrir einhvern yfir höfuð að
mæta á tónleikana samkvæmt
nokkrum feministum sem hafa mótmælt komu rapphundsins.
Ég ætla ekki að skipa Snoop á
bekk með snillingum á borð við
Radiohead og Sigur Rós en því
verður ekki neitað að Drop it like it's
hot er einfaldlega sjúklega flott lag,
eins og mörg önnur lög kappans.
Þegar ég spila fyrrnefnt “Slepptu

því eins og það sé heitt” á Ipodinum
á brettinu í World Class verð ég eins
og algjörlega tryllt rotta á hlaupahjóli. Ég er reyndar í námi í mekka
rappsins og kannski undir bandarískum áhrifum, en ég var nú í tónlistarskóla í áratug eða svo, takk
fyrir, og hef ansi góðan tónlistarsmekk þó ég segi sjálf frá.
Það fyndna er að ég er enginn
svakalegur Snoop Dogg aðdáandi.
Ég get bara nafngreint eitt lag eftir
blessaðan manninn og er vandræðalega fáfróð um sögu hans. Samt var
ég tilbúin til að svíkja feministann
innra með mér og kaupa miða á tónleikana. Mamma mín benti mér á
þetta vandamál í gær. Þegar ég
keypti miðann hafði ég ekki hugmynd um að Snoop Dogg hefði

drepið mann og væri nauðgari og
gerði subbuleg myndbönd sem niðurlægja konur (þ.e.a.s. í meira mæli
en aðrir rapparar). Það hef ég mér
til málsbóta.
En ég verð að játa að það er nett
hræsni í því að predika um kvenréttindi og fara svo á tónleikana og dilla
bossanum í takt við tónlist karlrembunnar eins og undirgefin
strengjabrúða. Það er líka nett
hræsni hjá Landsbankanum að vera
styrktaraðili tónleikanna þegar
hann er nýbúinn að styrkja kvenréttindakonur vegna hátíðahaldanna
19. júní. Og ég er líka alveg sammála feministunum um að það sé
ekki sniðugt að dreifa miðum til
óharðnaðra unglinga í Vinnuskólanum. En ég ætla samt á Snoop.

Ertu félagsmaður? Árgjald er aðeins 3500 krónur.

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Þunnur í
dag?

Ekki
tala við
mig.

Æj æj æj! Ertu
búinn að vera að Hátt
og
öskra í stóra
hvíta postulíns- snjallt
símann?

Akkúrat!
Erum við að tala
um...

■ GELGJAN

... í gegnum
nasirnar upplifun?

Ekki tala
við mig!!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

mmfgpmn?

mmfgp...

mgpbml

pgfnlmb
namblgxp
boflmn

xhgtmpdl
ftshbtl
fi fi fi!

Af hverju finnst mér eins og það
sé verið að gera grín að mér?

fgnpdl!

mmfgp?

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

Hvað er nú
þetta, Lalli?

Eftir Patrick McDonnell

Ískur
ískur

Plast-kótilettan mín.

Þeir hafa gengið
of langt í gervikjötframleiðslu.

■ BARNALÁN
Hey! Hvernig
hefur pabbastrákur það í
da...

Bíddu...ég
þekki þennan
svip,

Eftir Kirkman/Scott

*
sjúú

t

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

Já þarna
munaði aldeilis mjóu.

-Hnerra!

krumpað
hálflokuð
nef...
augu..... þú ert
að fara að-

Fjúff! Þarna
munaði mjóu!
*sjúgi*

Loksins á Íslandi
Einn vinsælasti ávaxtasafi í heimi!
Engu vatni, sykri eða
rotvarnarefnum er bætt í safann!

Þennan verður þú að prófa!
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Hátíð í Skálholti
Kl. 20.00
Bandaríski rapphundurinn Snoop Dogg
heldur tónleika í Egilshöll á sunnudagskvöldið klukkan 20 og verður sá hvalreki
á Íslandsstrendur að teljast hápunktur
helgarinnar þótt vissulega sé Snoop ekki
sá hámenningarlegasti og dólgslætin í
honum á köflum yfirgengileg.

menning@frettabladid.is

SKÁLHOLT Um helgina er haldin í Skálholti svokölluð
Skálholtshátíð en hún er haldin árlega hinn sunnudag
sem er næstur Þorláksmessu að sumri.

þessa orgelleikur og söngur.
Í tengslum við hátíðina hefur verið stofnað til
pílagrímagöngu frá Þingvöllum í Skálholt og
stefnir göngufólk að því að koma í tæka tíð til
að taka þátt í messunni og dagskrá hátíðarinnar á sunnudag.

...sýningu Sigrúnar Rósar Sigurðardóttur í Gallerí Tukt, hinu
húsinu, Pósthússtræti 3-5 sem
opnar klukkan 16 í dag.
...spunagítarleikaranum og tónskáldinu Fred Frith sem heldur
tónleika í Klink og Bank klukkan
21 í kvöld.

Stórsýningin Annie
frumsýnd á sunnudag

Og einu sinni enn...
[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Flest ykkar hafa líklegast sjaldan
eða aldrei heyrt um Bill Callahan
þrátt fyrir að maðurinn hafi verið
einn afkastamesti tónlistarmaður
síðustu 13 ára. Á þeim tíma hefur
manninum tekist að gefa út 12
breiðskífur undir nafninu Smog og
er mikilvægur listamaður í heimi
tónlistargrúskrara um allan heim.
Callahan hefur mjög djúpa og
sérstaka rödd. Innhverfir textar
hans um lífið, ástarsorgir og aðra
undarlega hluti sem hreyfa við
skáldinu eru svo stór hluti af tónlistarsköpun hans. Tónlistin sjálf
er svo oftast mjög hrá, lífræn og
einföld húð utan um létt gítar eða
píanóspil. Allt er svo hljóðritað og
unnið á mjög einfaldan hátt.
Fyrstu útgáfur sínar vann Callahan á fjögurra rása upptökutæki,
og hann hefur þróast mjög langt í
vinnuaðferðum í gegnum árin.
Lög hans bera það öll með sér
að vera samin á rólegum einverustundum. Oft mjög falleg, eins og
besta lag nýju plötunnar Rock
Bottom Riser sem er einlægur
ástaróður Callahan til móður sinnar, föður og systra.
Callahan er án efa hæfileikaríkur og magnaður tónlistarmaður. Það eina sem ónáðar mig er

...tónleikum tríósins B-3 á
Jómfrúnni, Lækjargötu klukkan
16 í dag.

FLYTJANDI: SMOG
TITILL: A RIVER AIN'T TOO MUCH
NIÐURSTAÐA: Þrettánda breiðskífa Smog
hljómar svolítið eins og hinar tólf. En það er
allt í lagi, því eins og þær er um afbragðs grip
að ræða. Smog gerir einfaldlega ekki slæmar
plötur, þó þær séu ótrúlega einhæfar.

hversu einhæfur hann er. Hvert
lag er líkt öðru, og eftir 13 útgáfur
og bóhem-líferni að minni hálfu er
orðið svolítið erfitt að greina á
milli verka hans. Alltaf hef ég þó
unun af að renna plötum hans í
gegn, og þessi nýja er engin undantekning. Þetta er eins og fá
góðan vin í heimsókn sem mætir
alltaf með kassagítarinn sinn og
leikur nýju lögin sín yfir tebolla.
Og Smog er alltaf velkominn í
mínu húsi.

Gangandi vegfarandi
Þriðja ljóðabók Halldóru Kristínar Thoroddsen sem ber heitið
Gangandi vegfarandi er komin
út hjá Máli og menningu. Í
bókinni er fjallað um lífið og tilveruna á grátbroslegan hátt.
Eitt ljóðanna í bók Halldóru er
hér fyrir neðan.
VIÐ HÉRNA VESTRA
og nú er það pedófíllinn
einnig hann er upprunninn í Afríku
enn um hríð
getur allt verið honum að kenna

Stórsýningin Annie verður frumsýnd á sunnudag og undirbúningur
er að ná hámarki. Margt er um
manninn þar sem alls eru þrjátíu
manns á sviðinu á hverri sýningu og
þá eru ekki allir taldir því töluverður hópur barna skiptist á að koma
fram á sýningum.
„Það er mikið líf og fjör og allir
svo kátir,“ segir Viðar Eggertsson,
leikstjóri sýningarinnar. „Þetta er
skemmtileg saga um bjartsýni og
sjálfsbjargarviðleitni en Annie er
ein af þessum sögupersónum sem
heillar alla í kringum sig.“
Handrit söngleikjarins er samið
eftir teiknimyndasögu sem birt var
í bandarísku tímariti. Ein sjónvarpsmynd hefur verið gerð eftir
sögunni en kvikmyndin sem kom út
1982 er þó mun þekktari. „Leikhúsformið er nokkuð ólíkt kvikmyndaforminu, svo við byggjum ekki sérstaklega á kvikmyndinni. Persónurnar eru sterkt mótaðar í handritinu þó að eiginleikar hvers leikara
setji svo sinn svip á hlutverkið.
Annie fær til dæmis svolítið íslenskt krydd frá stelpunum,“ segir
hann.
Margir kannast við tónlistina úr
Annie og hafa dægurtónlistarmenn
og jafnvel rapparar notast við hana.
„Það eru mjög falleg lög í sýningunni og þau eru óvenju mörg sem
orðið hafa vinsæl,“ segir Viðar.
Um leikkonurnar sem skipta
með sér hlutverki Anniear hefur
Viðar allt gott að segja. „Þær eru
flinkar og hressar stúlkur, hver
annarri skemmtilegri. Þetta er gífurleg vinna en stúlkurnar eru afburðaduglegar. Þær þurfa allar
þrjár að sitja hverja einustu æfingu
og fylgjast með þótt aðeins geti ein
æft á sviðinu í einu.“
Viðar segir hafa verið mjög
erfitt að velja eina stúlku til að vera
á frumsýningunni. „Listrænir
stjórnendur sýningarinnar settust
niður til að ákveða hver það yrði, en

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

!

Nú um helgina er haldin Skálholtshátíð, en
hún er haldin árlega sunnudaginn sem næstur er Þorláksmessu á sumri sem er 20. júlí.
Á laugardagskvöldið 16. júlí verða orgeltónleikar í Skálholtsdómkirkju. Þar leikur þýski
organistinn Henrik Langelahn frá Herfurt. Leikur hann verk eftir Bach og fleiri höfunda, allt
til nútímatónskálda.
Sunnudaginn 17. júlí verður hátíðamessa kl.
14.00 þar sem vígslubiskup predikar. Eftir
messu er boðið til kirkjukaffis í Skálholtsskóla.
Kl. 16.30 er svo samkoma í kirkjunni með
blönduðu efni. Þar flytur Dr. Gunnlaugur Jónsson hugleiðingu um bænamál Davíðssálma.
Dr. Sverrir Jakobsson kynnir rannsóknir sínar
á afstöðu íslenskra fornhöfunda til kirkjuklofningsins með tengingu við upphaf biskupsstólsins í Skálholti.
Séra Þórir Stephenssen les valda kafla úr hátíðarljóðum sr. Sigurðar Einarssonar síðan
1956. Á efnisskrá þessarar samkomu er auk

EKKI MISSA AF…

VIÐAR EGGERTSSON OG THELMA LIND WAAGE Viðar segir gaman að vinna með
börnunum í sýningunni því þau hafi sýnt óbilandi áhuga og þrek.

Það hefur lengi verið draumur minn að setja upp söngleik og þá helst söngleik fyrir
krakka. Mig langaði mikið að vinna með börnum og gefa þeim tækifæri til að stíga á
svið,“ segir Rakel Kristinsdóttir framleiðandi og framkvæmdastjóri sýningarinnar.
„Þetta er búið að vera mikil vinna og taka lengri tíma en ég átti von á.“
Þrjár ungar stúlkur á aldrinum tíu til ellefu ára deila með sér aðalhlutverkinu. „Upphaflega stóð til að hafa tvær ungar leikkonur til skiptis í hlutverkinu og eina til vara
en svo voru þær allar svo hæfileikaríkar að við ákváðum að hafa þær allar þrjár. Það
er líka gaman að gefa fleirum tækifæri á að prófa. Við erum líka með fleiri krakka í
sýningunni en þurfti og við vildum bara að sem flestir fengju að spreyta sig.“

það var svo mikil glíma að við þurftum eiginlega að kasta peningi upp á
það. Fyrir okkur sem vinnum í leikhúsinu er frumsýningin þó alls ekki

aðalmálið. Allar sýningar eru jafn
mikilvægar því hver sýning er
frumsýning fyrir þann áhorfendahóp sem er í salnum.“ ■

þrátt fyrir ótakmarkað veiðileyfi
fjölgar honum í kjörlendinu

eins og hvítþvegin börn
getum við (guði sé lof) enn um stund
haldið áfram
að haga okkur eins og skepnur

» FASTUR
» PU N KTU R

HALLDÓRA KRISTÍN THORODDSEN
„Ég hef ekki einu sinni gert upp við mig
hvort þetta eru ljóð eða bara hugsanir. En
markaðurinn heimtar flokkun svo ég kalla
þetta ljóðabók,“ segir ljóðskáldið.

Frábær djassbassaleikari á lei›inni
Djassbassaleikarinn Eivind Opsvik
kemur til landsins í næstu viku og
heldur ferna tónleika ásamt píanistanum Sunnu Gunnlaugs og bandaríska trommuleikaranum Scott
McLemore. Eivind er Norðmaður en
hefur verið búsettur í New York
undanfarin ár. Hann hefur gefið út
tvo geisladiska með eigin tónsmíðum og á þeim spilar með honum
einvalalið djassleikara frá N.Y.
Hann hefur fengið frábæra dóma
hjá gagnrýnendum hið vestra og var
fyrri diskur hans valinn einn af diskum ársins 2003 hjá hinu virta djasstímariti Downbeat. Seinni diskurinn
kom út fyrir örfáum vikum.
Eivind hefur verið í samstarfi við
Sunnu um nokkurt skeið og hafa þau
leikið saman bæði í Bandaríkjunum
og Evrópu. Þau stefna að því að leika
frumsamið efni á tónleikunum og
taka svo upp tónlistina að tónleikaröðinni lokinni. ■

Tríóið Eivind, Sunna og Scott
spila á eftirfarandi stöðum:
21 júlí: Listasumar Akureyri
klukkan 21:30.
22 júlí: Gamli Bærinn Mývatn, á
milli 22:00 og 00:00.
23 júlí: Jómfrúin Reykjavík á milli
16:00 og 18:00 ókeypis inn.
24 júlí: Pravda Reykjavík á milli
22:00 og 24:00 ókeypis inn.

EIVIND OPSVIK Pabbi Eivindar, Peter Opsvik, hannaði tripp trapp barnastólinn svo
hann á ekki langt að sækja sköpunargleðina.

MYND/GAUTE GJOHL DAHLE

við laugum okkur í sári hans
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Torfbærinn að hverfa af yfirborði jarðar
Hannes Lárusson og
eiginkona hans Kristín
Magnúsdóttir vilja setja
á fót miðstöð sem varðveitir torfbæjarhefð Íslendinga.
„Ég er búinn að kynna hugmyndina
fyrir
landbúnaðarráðuneytinu,
Þjóðminjasafninu, Húsafriðunarnefnd og Bæjarstjórn Árborgar og
hún er komin inn á borð hjá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri.
Það er verið að ræða næstu skref í
þessu og ekki seinna vænna. Mönnum finnst þetta allt saman gott og
jákvætt en enginn sem gerir neitt í
því. Smám saman fjarlægjast menn
arfleið torfbæjarins og hún verður
hluti af einhverrri fortíð sem menn
skilja illa,“ segir Hannes Lárusson
myndlistarmaður sem kynnt hefur

HANNES LÁRUSSON Vill koma á fót
torfbæjarmiðstöð á Austur-Meðalholtum í
Flóa en Hannes telur að landsvæðið í
kring sé einkar heppilegt undir slíka miðstöð meðal annars með tilliti til torftekju
og annars slíks.

hugmynd sína um torfbæjarmiðstöð fyrir nokkrum aðilum hér á
landi. Torfbæjarmiðstöðinni er
ætlaður staður á Austur-Meðalholtum í Flóa, rétt fyrir utan Selfoss, en þar hefur Hannes gert upp
torfbæ síðastliðin 20 ár.
Tilgangur miðstöðvarinnar
„Torfbærinn er að hverfa af yfirborði jarðar í orðsins fyllstu merkingu. Margir aðilar eru velviljaðir
torfbæjarhefðinni og hafa sumir
lagt gríðarlega mikið af mörkum til
að reyna að varðveita hana, menn
eins og Hörður Ágústsson svo einhver sé nefndur. En það er ákveðið
andvaraleysi hvernig á að varðveita þessa hefð og þróa hana
áfram þannig að á undanförnum
árum hefur sigið á ógæfuhliðina og
torfhúsum fer fækkandi ár frá ári.
Það er ekki hægt að kalla torfbæjarhefðina lifandi hefð í neinum
skilningi heldur er hún deyjandi og
er það menningarlegt slys. Þetta er
eins og að glata niður tungumáli
sem allir töluðu einu sinni,“ segir
Hannes sem vill sporna við þessari
þróun en segir það nánast orðið of
seint. „Íslendingum ber að varðveita þessa hefð því hún varðar
menningarverðmæti sem rista
dýpra en svo að þau snerti Íslendinga eina saman.“
Hannes segir tvær meginhættur
steðja að torfbæjarhefðinni. Annars vegar að menn hafni henni sem
úreltri og lélegri og hins vegar að
menn upphefji hana sem ósnertanlegan safngrip. Hann telur að menn
þurfi að lifa með þessari hefð eins
og þeir hafa gert í þúsund ár því ef
menn verða stoltir af henni þá vex
hún að sjálfu sér og finnur sér tilgang.
Hannes segir að torfbæjarmiðstöðin hefði það að markmiði að
sinna kerfisbundinni kennslu í

„Við erum komin úr alveg nógu
mikilli fjarlægð frá torfbænum til
að fara að skoða hann með opnum
huga, hætta að skammast okkar fyrir hann og gefa honum annan séns.“

AUSTUR-MEÐALHOLT Torfbærinn á Austur-Meðalholtum í Flóa sem Hannes hefur verið
að gera upp síðastliðin tuttugu ár. „Við viljum að þarna verði miðstöð sem varðveitir torfbæjarhefðina með því að rækta handverkið og handverkskunnáttuna með skipulögðum hætti.“

vinnubrögðum sem snerta gerð og
viðhald torfbygginga, hvað snertir
jarðvegsvinnu, hleðslutækni, trésmíði og fleira. Jafnframt hefði
miðstöðin með höndum rannsóknir
á verklagi, verkfærum og annarri
hefðbundinni tækni og hugsunarhætti sem varðar torfbyggingar. Þá
myndi þessi miðstöð einnig kappkosta að forða frá glötun gömlum
aðferðum og lifnaðarháttum sem
tengjast torfbænum. Einnig myndi
miðstöðin leitast við að túlka og
skoða torfbæinn á grundvelli þróunarmöguleika hans og fordæmis í
tengslum við umhverfisvænan
arkitektúr og fagurfræðilegt samhengi við umhverfið, umhverfisvernd og lífræna ræktun, listsköpun og handverk.
Íslendingar fúlsuðu við torfbænum
„Íslendingar eru ekki stoltir af torfbænum þrátt fyrir að hann sé sennilega eina framlag Íslendinga til
byggingalistar í heiminum. Það
hefur ekki tíðkast að menn leggi út í
að byggja torfbæi, hlaðna veggi eða
skemmur úr torfi og grjóti. Íslend-

ingar leggja ekki stolt í það, það
þykir ekki kúl. Torfbærinn hefur
ekki yfir sér þá helgi sem slíkar
byggingar hafa hjá öðrum þjóðum.
Menn ættu vera stoltir yfir og bera
virðingu fyrir torfbænum því í
þessum húsum birtist ákveðin
þekking á sögunni og landinu,“ segir Hannes.
„Torfbærinn lenti úti á jaðrinum
um 1930. Meðan við vorum enn þá
undir Dönum vorum við Íslendingar svona hallærisblesar, hálfgerðir bakkabræður. Svo byrjaði
sjálfstæðisbaráttan á fjórða áratugnum og menn hófust handa við
að hreinsa upp fortíðina og torfbærinn lenti í þeirri hreinsun.
Fram að því höfðu menn alveg sætt
sig við að torfbærinn væri hluti af
menningararfi okkar,“ segir Hannes og bætir því við að tvær ástæður séu fyrir þessari höfnun. Annars
vegar nútímavæðing Íslands og
hins vegar að þjóð sem hefði ekki
öðru fram að tefla en torfbænum
sem framlagi sínu til heimsbyggingalistarinnar ætti ekki skilið að
vera sjálfstæð.

Áhugi á torfbænum erlendis
„Það er mikil áhugi á torfbænum
meðal fagmanna úti í heimi, sérstaklega fólki sem pælir í umhverfisvænum arkitektúr og í notkun á
náttúrulegum byggingarefnum og
hvernig hægt er að aðlaga mannvirki að náttúrunni. Torfbærinn er
eitt af allra bestu dæmunum sem
hægt er að finna varðandi það.
Menn sjá um leið að þarna er um að
ræða mjög ríka hefð og eru flestir
hissa á því að henni sé ekki haldið
meira fram af Íslendingum, að þeir
skuli ekki vera stoltari en í raun af
torfbænum,“ segir Hannes sem
hélt sex fyrirlestra um torfbæinn í
háskólum í Kanada í vor.
„Það þarf að rannsaka torfbæjarhefðina út frá þeim vaxtarmöguleikum sem hún býr yfir sem eru að
sumu leyti ófyrirsjáanlegir, þeir
geta tengst grænum arkitektúr,
ferðaþjónustu með ýmsu sniði, hugmyndum um endurnýtanlegt byggingarefni, lífrænni ræktun og annað slíkt. Þetta er ákveðin lífssýn
eða hugmyndafræði sem getur búið
yfir alls konar möguleikum. Torfbærinn býr yfir lífsgæðum sem
ekki er hægt að öðlast með öðrum
hætti og ef menn glata torfbæjarhefðinni alveg úr höndunum er ekki
hægt að öðlast þessi gæði aftur. Því
er mikilvægt að það komist á dagskrá að sinna þeirri byggingararfleið sem er þrátt fyrir allt er líklega
það eina verulega eftirtektarverða
sem Íslendingar hafa lagt til byggingarsögunnar jafnvel þó að beinharður gróði af því sé ekki alveg
augljós strax,“ segir Hannes.
ingi@frettabladid.is
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚLÍ

13 14 15

16 17 18 19

Laugardagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 14.00 Snorri Sigfús Birgisson píanóleikari flytur íslensk þjóðlög í Árbæjarsafni.

 16.00 Á sjöundu tónleikum sumartónleikaraðar veitingahússins Jómfrúarinnar við Lækjargötu, laugardaginn 16. júlí, kemur fram B-3 trío.
Tríóið skipa þeir Ásgeir J. Ásgeirsson
á gítar, Agnar Már Magnússon á
Hammond orgel og Erik Qvick á
trommur. Aðgangur er ókeypis.

 21.00 Spunagítarleikarinn og tónskáldið Fred Firth heldur tónleika í
Klink og Bank.

 22.30 Jón Ólafsson heldur hljómleika í Fossatúni, Borgarfjarðarsveit,
laugardaginn 16. júlí. Þar fer hann í
gegnum sönglagahefti sitt í óeiginlegri merkingu, en Jón er höfundur
margra laga sem þekktir söngvarar
hafa gert vinsæl. Miðaverð 1000 kr.

■ ■ OPNANIR
 13.00 Elín Anna Þórisdóttir opnar
sýningu í Grunnskóla Drangsness.
Sýningin stendur til 24. júlí. Elín sýnir
ljósmyndir og málverk unnin með
blandaðri tækni. Opnunartími er eftir
samkomulagi.

Gourmet matarmyndir í
djúpsteikingarbrælu hjá Esso
Hátíðin Matur og menning á
Blönduósi stendur yfir dagana
15-18. júlí. Matarljósmyndarinn
Gísli Egill Hrafnsson er liðtækur á hátíðinni en hann er með
tvær ljósmyndasýningar. Önnur
sýningin fer fram í Esso-skálanum á Blönduósi en hin sýningin
er sett upp í Hillebrandtshúsi en
Gísli Egill vann hana í samstarfi
við matreiðslumanninn Úlfar
Finnbjörnsson. Í sama húsi
sýnir líka Jón Sigurðsson fréttaritari mannlífsmyndir frá Blönduósi.
Í Esso-skálanum sýnir Gísli
Egill matarljósmyndir sem hann
vann með matardrottningu Íslands, Nönnu Rögnvaldardóttur,
fyrir bækurnar Cool Cuisine og
Cool Dishes. Þar eru hefðbundnar íslenskar mataruppskriftir settar í stíl hins norræna
eldhúss af alkunnri snilld Nönnu.
Þar breytist hefðbundinn plokkfiskur með rúgbrauði í glæsilega
rétti, enda Gísli Egill á bak við
myndavélina. ,,Okkur Kristjáni
B. Jónassyni, þróunarstjóra hjá

Eddu, fannst það hæfilega geggjuð hugmynd að tefla fram þessum matarmyndum innan um ilminn af djúpsteikingarpottum
Esso-skálans,“ segir Gísli Egill
brosandi. Hann hefur verið einn
helsti matarljósmyndari Íslands
og hefur gourmet -tímaritið Gestgjafinn notið krafta hans síðustu
níu ár. Mataráhugi Gísla Egils
kviknaði þegar hann var við ljósmyndanám í Frakklandi þar sem
hann kynntist framandi matarmenningu. Hann segir að það ríki
ákveðin viðhorf til matar og matarmenningar í Frakklandi og að
hefðirnar séu sterkar. ,,Í Frakklandi hefur hvert hérað sitt sérkenni og þar er lögð mikil áhersla
á að rækta það. Matarhátíðin á
Blönduósi minnir mjög á
franskan kúltúr og mér finnst
þetta frábært framtak, sérstaklega af því að það styrkir ferðaþjónustuna. Ég held að ferðaþjónustan í dag gangi mikið út á
mat og að magi fólks ráði för,“
segir Gísli Egill og bætir við að
hann og Úlfar Finnbjörnsson hafi

 14.00 Listasýningin Fært úr stað
opnar í Saltfisksetri Íslands í
Grindavík. Þar eru á ferð María Jónsdóttir og Ólöf Helga Guðmundsdóttir, en þær útskrifuðust báðar frá
Listaháskóla Íslands árið 2000. Saltfisksetrið er opið frá kl. 11 til 18 alla
daga.

 15.00 Ásta Páls opnar málverkasýningu í Þrastalundi. Þetta er 10.
einkasýning listakonunnar. Sýningin
stendur til 4. ágúst

MATARLJÓSMYNDARI ÍSLANDS Gísli Egill Hrafnsson opnar tvær myndlistasýningar á
Blönduósi.

opnar einkasýningu í Gallerí Tukt,
Hinu húsinu Pósthússtræti 3-5. Sýningin stendur frá 16-30 júlí. Allir eru
velkomnir á opnunina og síðar.

Love balls. Nanna Rögnvaldardóttir matbjó
þessa dásamlegu ástarpunga.

 17.00 María Kjartansdóttir opnar
ljósmyndasýninguna The hormone
society. Sýningin stendur yfir til 12.
ágúst.

 20.00 Davíð Örn Halldórsson
opnar sýningu sína Þriðja hjólið á
Vesturveggnum, Skaftfelli, Seyðisfirði
Sýningin stendur til 4. ágúst og er
opin alla daga frá 12.00 til 22:00.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

NYLON Stúlknasveitin Nylon hefur nýlokið
við gerð myndbands við lagið Dans dans
dans.

N‡tt myndband frá Nylon
Nýtt myndband við lagið Dans
dans dans með stúlknasveitinni
Nylon verður frumsýnt í kvöldþætti Guðmundar Steingrímssonar á sjónvarpsstöðinni Sirkus á
mánudagskvöld.
Framleiðandi myndbandsins er
Hannes Þór Halldórsson, sem nýlega vann að „Hænumyndbandinu“ með Skítamóral. Eins og
margir vita var Dans dans dans
upphaflega sungið af diskóflokknum Þú og ég og naut þá
mikilla vinsælda. Höfundur lagsins er Gunnar Þórðarson og textasmiður Þorsteinn Eggertsson. ■

Reyktur píramídi. Myndin er hluti af
sýningunni sem Gísli Egill heldur ásamt
Úlfari Finnbjörnssyni.

reynt að sækja í hefðir héraðsins.
,,Hér eru þekktustu veiðivötn
landsins og mjög sterk hefð fyrir
nýtingu þeirra,“ segir Gísli Egill
sem er ekki bara ljósmyndari

heldur líka lunkinn veiðimaður.
Með matarljósmynduninni nær
hann að sameina bæði vinnu og
áhugamál.
martamaria@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

 16.00 Sigrún Rós Sigurðardóttir

Laxness og Arnaldur vinsælir
Þegar ferðamannatíminn er í
hámarki seljast bækur um náttúru og sögu landsins eins og
heitar lummur í bókaverslunum
borgarinnar. „Það fer mest af
ljósmyndabókum um Ísland sem
ferðamennirnir taka með sér
heim til minningar,“ segir Æsa
Bjarnadóttir, starfsmaður hjá
Pennanum. „Ljósmyndasýningarnar á Austurvelli virðast hafa
töluverð áhrif á sölu bókanna. Í
fyrra voru myndir úr bókinni
Icelanders á Austurvelli og nú
er það Faces of the North.
Þessar bækur hafa fengið mikla
athygli og rokseljast.“
Æsa segir Breta, Frakka,
Þjóðverja og Kana vera helstu
viðskiptavini
ferðamannabókanna. „Á eftir ljósmyndabókunum eru samtímaskáldsögur og Íslendingasögurnar vinsælastar. Laxness er alltaf vinsæll og eftir að Mýrin og Grafarþögn voru gefnar út í erlendri
þýðingu er Arnaldur í stöðugri
sókn. ■

METSÖLULISTI FERÐAMANNABÓKA Í
PENNANUM EYMUNDSSYNI OG BÓKAVERSLUNUM MÁLS OG MENNINGAR

1

LOST IN ICELAND – ENSKA
Sigurgeir Sigurjónsson – Forlagið

2

SAGAS OF THE ICELANDERS
(Úrval Íslendingasagna á ensku)

3

WONDERS OF ICELAND
Helgi Guðm undsson

4

INDEPENDENT PEOPLE
Halldór Laxness –

5

ICELANDERS – ENSKA
Sigurgeir Sigurjónss., Unnur Jökulsd.

6

AMAZING ICELAND (3 TUNGUM)
Sigurgeir Sigurjónsson

7

FACES OF THE NORTH - ENSKA
Ragnar Axelsson

8

9

ICELAND: THE WARM
COUNTRY OF THE NORTH
Sigurgeir Sigurjónsson
XENOPHOBE'S GUIDE TO THE
ICELANDERS
Richard Sale

10 LOST IN ICELAND – FRANSKA
Sigurgeir Sigurjónsson

SIGURGEIR SIGURJÓNSSON Bók hans með myndum af Íslendingum selst vel.

GÖTULEIKHÚSIÐ Krakkarnir úr Götuleikhúsinu opna sýninguna.

Menning og listir fyrir alla
Uppskeruhátíð Skapandi sumarhópa Hins hússins, Laugardags
Lúdó, er í dag í Iðnó á milli 14 og
16. Sautján sjálfstæðir hópar,
skipaðir ungu fólki úr Reykjavík,
hafa í sumar starfað við alls kyns
listir, þar á meðal leiklist, tónlist,
ritlist, dans og hönnun. Þau hafa
ferðast út um allan bæ til að leyfa
borgarbúum, sem og öðrum, að
njóta listarinnar.
Afrakstur starfsins í sumar
verður til sýnis í Iðnó og má eiga
von á ýmsum skemmtilegum uppákomum. „Það eru allir velkomnir
svo lengi sem húsrúm leyfir,“
segir Ása Hauksdóttir deildarstjóri menningarmála Hins hússins. „Þetta verður stórskemmtileg
sýning og allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.“ Aðgangur er
ókeypis. ■

Dagskráin í Iðnó:
13:55 Götuleikhús Hins hússins.
14:05 Strengjakvartettinn Loki.
14:08 Ása Hauksdóttir, deildarstjóri
menningarmála Hins hússins, flytur fáein orð.
14:10 Afmyndað afkvæmi hugarfósturs.
14.16 – Svið group.
14:21 – Lesið á leiðinni – Lál.
14:28 Tónlistarhópurinn Gestalæti.
14:34 Listahópurinn Siggi.
14.40 Myndlistarhópurinn Hýðið.
14:46 Tónlistarhópurinn Drýas.
14:52 Skapleikur.
14:58 Hópurinn Íslendingar.
HLÉ . 20 MÍN. KAFFI OG KLEINUR !
15:23 Fjöllistahópurinn Farsældar frón.
15:30 Strengjakvartettinn Loki.
15:36 Snarsveit Reykjavíkur.
15:41 Íslenski þjóðsöngurinn.
15:47 Þrjár fræknar.
15:52 Fönkhljómsveitin Llama.

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

Fór beint á toppinn í USA

SÍMI 551 9000

TOPP MYNDIN Á
ÍSLANDI

Fór beint á toppinn í USA

Frá framleiðanda Texas
Chainsaw Massacre
kemur magnaðasta
hrollvekja ársins!

TOPP MYNDIN Á
ÍSLANDI

Frá framleiðanda Texas
Chainsaw Massacre
kemur magnaðasta
hrollvekja ársins!
„SVALASTA MYND ÁRSINS
OG BESTA MYND ÞESSA
SUMARS“
★★★★★ Þ.Þ. FRÉTTABLAÐIÐ

Byggt á sannri sögu

„SVALASTA MYND ÁRSINS
OG BESTA MYND ÞESSA
SUMARS“
★★★★★ Þ.Þ. FRÉTTABLAÐIÐ

★★★★★ BLAÐIÐ
★★★★ HL. MBL

★★★★★ BLAÐIÐ

Byggt á sannri sögu

★★★★ HL. MBL

„...HREIN OG TÆR
UPPLIFUN... GJÖRSAMLEGA
GEÐVEIK MYND!“
★★★★ K&F XFM

Þorir þú í bíó?

Sýnd kl. 6, 8 og 10 B.i. 16 ára

„...HREIN OG TÆR
UPPLIFUN... GJÖRSAMLEGA
GEÐVEIK MYND!“
★★★★ K&F XFM

BLÓÐUG, BRÚTAL
OG BRILLIANT

BLÓÐUG, BRÚTAL
OG BRILLIANT

Þorir þú í bíó?

Sýnd kl. 2.40, 5.20, 8 og 10.40 - Powersýning
Sýnd í lúxus kl. 2.30, 5.30, 8.30 og 11.10 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 B.i. 16 ára

★★★ ÓÖH DV

Sýnd kl. 3.30, 6, 8.30
og 11-Powersýning B.i. 16 ára

Sýnd kl. 2, 4 og 6

★★★ ÓÖH DV
Sýnd kl. 3.30, 5.45 og 8
Sýnd kl. 2 og 10.20 B.i. 10 ára

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

Yfir 34.000
gestir!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 1.45 m/ísl. tali

Sýnd kl. 3, 8 og 10.10

Sýnd kl. 3 og 5.30 B.i. 10 ára

Eva sni›gengin
Hugh Laurie, Kenneth Branagh og
Ian McShane eru meðal þeirra
bresku stjarna sem hafa verið tilnefndar til Emmy-verðlaunanna í ár.
Hin vinsæla þáttaröð Desperate Housewives fékk fimmtán tilnefningar og þar á meðal fyrir
bestu gamanþáttaröðina. Leikkonurnar Teri Hatcher, Marcia
Cross og Felicity Huffman voru
allar tilnefndar í flokki leikkonu
ársins en stjarnan Eva Longoria
var sniðgengin. Aðrar leikkonur
sem voru tilnefndar í sama flokki
eru þær Patricia Heaton í Everybody Loves Raymond og Jane

KALLI Á ÞAKINU

ÖRLAGAEGGIN-SÖNGLEIKUR

e. Astrid Lindgren • Í samstarfi við Á þakinu
Su 17/7 kl 14, Lau 13/8 kl 14, Su 14/8 kl 14,
Lau 20/8 kl 14, Su 21/8 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

Kaczmarek í Malcolm in the
Middle.
Gamanþátturinn Will og Grace
fékk einnig fimmtán tilnefningar
og keppir við Desperate Housewives um besta gamanþáttinn
ásamt Everybody Loves Raymond,
Scrubs og sigurvegaranum frá því
í fyrra, Arrested Development.
Þættirnir Six Feet Under og
The West Wing keppa um besta
dramaþáttinn ásamt Deadwood, 24
og Lost en West Wing hefur unnið
titilinn síðustu fjögur árin. Emmyhátíðin fer fram í Los Angeles hinn
18. september. ■

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

GÍSLI HVANNDAL Tónlistarmaðurinn
Gísli Hvanndal hefur gefið út lagið Álfar
eftir Magnús Þór Sigmundsson.

Gísli gefur
út Álfa
Tónlistarmaðurinn Gísli Hvanndal, sem tók þátt í síðustu Idolkeppni, hefur gefið út lagið Álfar
eftir Magnús Þór Sigmundsson í
sínum eigin búningi.
Þetta er fyrsta lagið sem Gísli
sendir frá sér eftir keppnina en
hann er um þessar mundir að taka
upp lög eftir sjálfan sig í Mogomusic-hljóðverinu í Ólafsfirði,
heimabæ sínum. Búast má við því
að ný plata frá piltinum komi út
síðar á þessu ári. ■

Hertar reglur
fyrir Óskarinn
EVA LONGORIA Hún brosti eflaust ekki svona blítt þegar tilnefningar til Emmy-verðlaunanna voru tilkynntar. Samleikkonur hennar, Teri Hatcher, Marcia Cross og Felicity
Huffman, fengu allar tilnefningu í flokki Leikkonu ársins en Eva greyið var sniðgengin.

Frumsýning sun. 17/7 kl. 16, örfá sæti laus
2. sýn. fim. 21/7 kl. 19, sæti laus
3. sýn. sun. 24/7 kl. 14, uppselt

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

Ákveðið hefur verið að herða
reglurnar fyrir næstu Óskarsverðlaunahátíð. Meðlimir Óskarsakademíunnar fá ekki lengur
leyfi til að styðja opinberlega við
bakið á einni kvikmynd með því
að efna til sýningarkvölda. Ekki
má heldur dreifa tenglum á
heimasíður með upplýsingum um
kvikmyndir til meðlimanna.
Auk þess þurfa meðlimir akademíunnar að mæta á sérstök sýningarkvöld á þeim myndum sem
keppa í flokknum besta erlenda
myndin. ■

CLINT EASTWOOD Clint Eastwood vann
Óskarinn í fyrra fyrir mynd sína Million
Dollar Baby.

Fékk Snoop á rassinn

Hin mesta barnaskemmtun

Útvarpsstöðin FM 957 stóð
fyrir heldur undarlegum
leik í morgunþætti sínum
Zúúber. Hlustendum gafst
kostur á, ef þeir höfðu
áhuga á, að láta húðflúra
andlit rapparans Snoop
Dogg á sig fyrir ellefu
miða. Á fimmtudagsmorguninn var nafn hins heppna
dregið út en alls sóttu þrjátíu manns um, ellefu stelpur og nítján strákar. „Við
drógum fyrst út stelpu sem
hafði fengið pabba sinn
með sér og hefði verið
mjög fyndið að láta húðflúra feðginin í beinni. Hún
gleymdi hins vegar að setja
með símanúmerið hjá sér,“
segir Svali, einn stjórnandi
þáttarins. Sá „heppni“
reyndist hins vegar vera
hinn 22 ára gamli Helgi
Hrafn Halldórsson og
fengu hlustendur að velja
hvar húðflúrið ætti að
lenda. Óæðri endinn varð
fyrir valinu og Fjölnir
Bragason,
húðflúrasérfræðingur Íslands, mætti
til þess að setja andlitið á.
Nokkrum
andartökum
síðar kom Snoop Dogg í
ljós og Helga bauðst tólfti

Teiknimyndin Madagaskar er frá
Dreamworks Animation, þaðan sem
myndirnar tvær um Skrekk koma.
Það voru því töluverðar væntingar
gerðar til myndarinnar.
Madagaskar segir frá fjórum
vinum úr dýragarðinum í New
York. Ljóninu Alex, sem er aðalstjarnan og hálfgerð prímadonna,
sebrahestinum Marty, flóðhestinum
Gloríu og gíraffanum Melman. Í afmælisveislu til heiðurs Marty
stingur hann sjálfur upp á því að
þau geri sér ferð út í óbyggðirnar.
Hann fær dræmar undirtektir og
ákveður að láta drauminn rætast
upp á eigin spýtur. Vinir hans þrír
elta hann uppi. Þau eru svo öll klófest og send til dýragarðs í Kenía.
Tilviljanakennd atburðarás veldur
því að þau lenda á eyjunni Madagaskar þar sem lemúakóngurinn
Julien ræður ríkjum.
Teiknimyndin Madagaskar gerir
þá kröfu til sjálfrar sín að vera enginn eftirbátur Skrekks enda engar
smástjörnur í aðalröddunum. Ben
Stiller fer með hlutverk ljónsins,
Chris Rock er sebrahesturinn, Jada
Pinkett Smith flóðhesturinn og David Schwimmer gíraffinn. Þeim tekst
vel upp í sínu en fá ekki jafn safaríkt handrit upp í hendurnar eins og
oft hefur verið í teiknimyndum. Það
verður þó að taka fram að aukaper-

FJÖLNIR HÚÐFLÚRAMEISTARI OG HELGI HRAFN
Myndin er ekki fullgerð því Fjölnir vildi leyfa myndinni að
setjast áður en hann legði lokahöndina á verkið.

miðinn fyrir eina rassskellingu á nýja húðflúrið. Hann þáði miðann
með þökkum og tárum,
því það er víst ekki þægilegt að fá
högg
á
nýtt húðf l ú r .
H e l g i
sjálfur
var þó alsæll enda
með þrjú
húðflúr
fyrir, eitt
á brjóstinu, annað
á kálfanum og það þriðja á bakinu. „Ég var bara í góðu
stuði í vinnunni og sendi
nafnið mitt. Þá fékk ég að
vita að ég væri kominn í
einhvern pott og hélt þá
að þar með væri þessu
lokið,“ segir Helgi sem
hafði nýlokið við að dreifa
miðunum sínum út til vina
og vandamanna. „Ég og
kærastan höfðum líka
reynt að leita leiða til þess
að spara okkur nokkra
þúsundkalla og komast á
tónleikana.“ ■

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

MADAGASCAR
LEIKSTJÓRAR: Eric Darnell og Tom McGrath
LEIKARAR: Ben Stiller, Chris Rock, Jada
Pinkett Smith og David Schwimmer
NIÐURSTAÐA: Madagascar fer ekki í hóp bestu
teiknimynda sögunnar. Hún er þó góð skemmtun fyrir börnin sem ættu að skemmta sér vel yfir
mörgæsunum og lemúakonunginum.

sónurnar stela senunni. Mörgæsirnar og lemúakóngurinn, frábærlega leikin af Sacha Baron Cohen
(Ali G), eru stjörnur myndarinnar.
Madagaskar nær ekki sömu hæð
og Skrekkur... því miður. Hún fer
ekki í hóp bestu teiknimynda sögunnar. Eilítið vantar upp á að
húmorinn heppnist fullkomlega.
Madagaskar er þó hin mesta barnaskemmtun, það sönnuðu hlátrasköllin í börnunum sem sátu með
mér í bíósalnum. Henni mistekst
hins vegar að höfða jafn vel til fullorðinna og Skrekkur eða Hákarlasaga og þar liggur munurinn.
Freyr Gígja Gunnarsson
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Í TÆKINU

ANTON IO LEI KU R Í ONCE U PON A TI M E I N M EXICO Á STÖÐ 2 KL. 22.25.

Ætlaði að verða fótboltamaður

„I ain't never seen a hero with his ass in
the air like that.“

Jose Antonio Dominguez Bandera, öðru nafni Antonio Banderas, fæddist 10. október árið 1960 í Malaga á Suður-Spáni.
Antonio dreymdi um að verða góður fótboltamaður og foreldrar hans
hvöttu hann áfram. Því miður fyrir fótboltaheiminn fótbraut Antonio sig
þegar hann var fjórtán ára og gat ekki spilað meir.
Er Antonio jafnaði sig af brotinu þá uppgötvaði hann aðra ástríðu – leiklist. Hann skráði sig í leiklistarskóla og gekk til liðs við leiklistarhóp sem
ferðaðist um gjörvallan Spán. Honum var loks boðið að leika með bestu
leikurum Spánar í þjóðleikhúsinu.
Í einni sýningunni fangaði Antonio athygli leikstjórans Pedro Almodovar.
Pedro gaf honum hlutverk í næstu mynd sinni, Laberinto de pasione, og
eftir myndina ákvað Antonio að einbeita sér að kvikmyndaleik. Hann lék
í fjórum myndum Pedros, en eftirminnilegasta hlutverk hans var í Mujeres al borde de un ataque de nervios eða Konum á barmi taugaáfalls
árið 1988. Á þessum tíma kynntist hann Ana Leze og þau giftu sig þetta
sama ár.

Svar:
Brett úr kvikmyndinni Maximum
Overdrive frá árinu 1986.

Þrjár bestu myndir
Antonios:

▼

Golf

Bíó

OPNA BRESKA MEISTARAMÓTIÐ

Mujeres al borde de un ataque de nervios – 1988 Philadelphia – 1993 Desperado – 1995

▼

▼

10.30 &
16.00

Þrem árum seinna fékk Antonio nóg af spænskum kvikmyndum og flutti til Bandaríkjanna til að
finna vinnu í Hollywood. Fyrsta hlutverkið hans
var í Truth or Dare á móti Madonnu.
Antonio vildi ekki bara fá hlutverk latneskra
hjartaknúsara og sló í gegn í Philadelphia þar sem
hann lék ástmann Tom Hanks. Næstu þrjú ár stimplaði
hann sig inn með aðalhlutverkum í Desperado og
Assassins og í Interview with the Vampire.
Antonio varð fljótt einn flottasti maður í Hollywood og
árið 1996 skildi hann við Ana Leza og giftist Melanie
Griffith.
Antonio hefur síðan þá leikið í hverri myndinni á
fætur annarri og býr jafnt á Spáni og í Bandaríkjunum með konu sinni og dóttur, Stellu og stjúpbörnum sínum, Alexander Bauer og Dakota Johnson.

22.25

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

21.00

20.50

Gaman

ONCE UPON A TIME IN MEXICO

RESCUE ME

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

01.00

Lífsstíll
ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

SJÓNVARPIÐ

Hnefaleikar
HOPKINS – TAYLOR

SKJÁREINN

18.54
19.00
19.40
20.15

Lottó
Fréttir, íþróttir og veður
Fjölskylda mín (8:13)
Rauða plánetan (Red Planet) Bandarísk spennumynd frá 2000 um
hremmingar geimfara sem halda til
Mars í leit að heppilegum bústað
handa mannkyninu. Leikstjóri er Antony Hoffman og meðal leikenda eru
Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Benjamin Bratt, Tom Sizemore og Terence
Stamp. Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki hæfa fólki yngra en 12 ára.
22.00 Kommúnan (Tillsammans) Sænsk bíómynd frá 2000. Myndin gerist árið
1975 og segir frá Elísabetu sem er
orðin langþreytt á manninum sínum
og flyst með börnin þeirra tvö til bróður síns. Leikstjóri er Lukas Moodysson,
höfundur Lilju að eilífu. Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki hæfa fólki
yngra en 12 ára.

23.50 Palookaville 1.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.00 Bold and the Beautiful 13.45 Joey
(21:24) 14.15 Það var lagið 15.20 Kevin Hill
16.05 Strong Medicine 3 (11:22) 16.55
Oprah Winfrey 17.40 60 Minutes I 2004

14.00 David Letterman 15.00 Real World:
San Diego 15.30 Real World: San Diego
16.00 Kvöldþáttur 16.50 Supersport 17.00 Íslenski listinn 17.30 Friends 18.00 Friends

13.30 The Awful Truth 14.00 Still Standing
14.30 Less than Perfect (e) 15.00 According
to Jim (e) 15.30 The Swan (e) 16.15 Tremors
17.00 The Contender 18.00 MTV Cribs (e)

16.30 2005 AVP Pro Beach Volleyball 17.30
Inside the US PGA Tour 2005 17.54
Motorworld 18.24 Fifth Gear

18.30
18.54
19.00
19.15
19.40
20.55

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Tru Calling (3:20) Tru Davis er lækna-

18.30 Pimp My Ride – lokaþáttur (e)
19.00 Þak yfir höfuðið
20.00 Burn it Þeir Andy, Carl og Jon búa í

18.54 Lottó
19.00 Spænski boltinn (Barcelona – Malaga)

Fréttir Stöðvar 2
Lottó
Íþróttir og veður
Whose Line Is it Anyway? 3
Stuðmenn í Royal Albert Hall
James Dean: Outside the Lines (James
Dean) Leikarinn James Dean lést í
bílslysi aðeins 24 ára og var öllum
harmdauði. Dean, sem ólst upp á
sveitabæ í Indiana, flutti til Hollywood
1954 en frægustu kvikmyndir hans
eru East of Eden, Rebel Without a
Cause og Giant.
22.25 Once Upon a Time in Mexico (Einu
sinni í Mexíkó) Eiturlyfjakóngurinn
Barillo áformar að steypa ríkisstjórninni í Mexíkó og taka völdin. En það
eru mörg ljón á veginum. Stranglega
bönnuð börnum.

0.05 Edward Scissorhands (Bönnuð börnum) 1.45 Three Men and a Little Lady 3.25
D-Tox (Stranglega bönnuð börnum) 4.55
Fréttir Stöðvar 2 5.40 Tónlistarmyndbönd frá

nemi sem ræður sig í vinnu í líkhúsi.

19.45 Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur Birna
sýnir okkur allt það heitasta í kvikmyndaheiminum.
20.00 Joan Of Arcadia (2:23) Táningsstelpan
Joan er nýflutttil smábæjarins Arcadia
þegar skrítnar uppákomur fara að
henda hana.
20.45 Sjáðu
21.00 Rescue Me (1:13) Þættir um hóp
slökkviliðsmanna í New York borg þar
sem alltaf ereitthvað í gangi. Ef það
eru ekki vandamál í vinnunni þá er
það einkalífið sem er að angra þá.
22.00 Placebo á tónleikum (Live in
Paris)Upptaka frá tónleikum bresku
rokksveitarinnar Placebo í Frakklandi.
22.55 Caribbean Uncovered Fylgst er með lífinu í Karabíska hafinu frá morgni til
kvölds.Bönnuð börnum.

23.40 Paradise Hotel (2:28) 0.25 David Letterman 13.00 Live 8 (e)

Manchester, vita ekki í hvorn fótinn
þeir eiga að stíga þegar kemur að
ástamálunum og komast að því að
kærusturnar eru tilbúnar að beita
ýmsum brögðum til að fá sínu fram.
20.30 The Crouches – NÝTT! Með Crouch
hjónunum Roly og Natalie tókust ástir
á unglingsárum og á 18 árum hefur
sambandið alið af sér tvo krefjandi
táninga og stormasama sambúð við
föður Rolys og móður Natalie.
20.50 Þak yfir höfuðið
21.00 Joe Kidd Vestri frá 1972 með Clint
Eastwood og Robert Duvall í aðalhlutverkum.
22.30 CSI: Miami (e) Horatio Cane fer fyrir
fríðum flokki réttarrannsóknafólks
sem rannsakar morð og limlestingar í
Miami.

23.20 One Tree Hill (e) 0.10 Law & Order (e)
1.00 Tvöfaldur Jay Leno (e) 2.30 Óstöðvandi
tónlist

Popp TíVí

STÖÐ 2 BÍÓ
6.05 Shallow Hal 8.00 Hildegarde 10.00
Simone 12.00 Cowboy Bebop: Tengoku no
tobi 14.00 Shallow Hal 16.00 Hildegarde
18.00 Cowboy Bebop: Tengoku no tobi
20.00 Simone 22.00 The Anniversary Party
(Bönnuð börnum) 0.00 Gang Tapes (Stranglega bönnuð börnum) 2.00 3000 Miles to
Graceland (Stranglega bönnuð börnum) 4.05
The Anniversary Party (Bönnuð börnum)

OMEGA

E! ENTERTAINMENT

7.30 Benny Hinn 8.00 T.D. Jakes 8.30 Maríusystur 9.00 Gunnar Þorsteinss. 9.30 Blandað efni
10.00 Joyce Meyer 10.30 Ron Phillips 11.00 Um
trúna og tilveruna 11.30 Maríusystur 12.00 Fíladelfía 13.00 Joyce Meyer 13.30 Believers Christian Fellowship 14.30 Acts Full Gospel 15.00 Ísrael
í dag 16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni
17.00 Ewald Frank 17.30 Mack Lyon 18.00 Acts
Full Gospel 18.30 Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Friðrik Schram 20.30 Gunnar Þorsteinsson 21.00 Ron Phillips 21.30 Miðnæturhróp 22.00 Joyce Meyer 22.30 Blandað efni
23.00 CBN fréttastofan 0.00 Nætursjónvarp

12.00 The E! True Hollywood Story 14.00 E! Entertainment Specials 15.00 The E! True Hollywood Story
18.00 Hotspot Hollywood Roosevelt Hotel 18.30 My
Crazy Life 19.00 The E! True Hollywood Story 22.00
Scream Play 23.00 Dr. 90210 0.00 Love is in the Heir
0.30 Gastineau Girls 1.00 The E! True Hollywood
Story

Útsending frá viðureign Barcelona og
Malaga á síðasta keppnistímabili.
Samuel Eto'o var að venju í framlínu
Börsunga og hann gerði varnarmönnum gestanna svo sannarlega lífið leitt
í þessum leik. Spænsku meistararnir
fóru hreinlega á kostum og völtuðu
yfir liðsmenn Malaga.
20.40 Hnefaleikar (Jermain Taylor – William
Joppy) Útsending frá hnefaleikakeppni
í Arkansas. Á meðal þeirra sem mættust voru Jermain Taylor og William
Joppy en í húfi var heimsmeistaratitill
WBC-sambandsins í millivigt. Áður á
dagskrá 17. desember 2004.

23.00 Hnefaleikar (B. Hopkins – Oscar de la
Hoya) 0.00 Hnefaleikar (B. Hopkins –
1.00 Hnefaleikar. Bein
Howard Eastman)
útsending frá hnefaleikakeppni í Las Vegas. Á
meðal þeirra sem mætast eru B. Hopkins og
Jermain Taylor.

▼

Opna breska meistaramótið í golfi 2005
18.00 Táknmálsfréttir 18.10 Geimskipið
Enterprise

▼

16.00

▼

14.00 Íslandsmótið í hestaíþróttum

Jellies, Töfravagninn, The Jellies, Músti, Pingu,
Póstkort frá Felix, Barney 4 – 5, Kærleiksbirnirnir, Kærleiksbirnirnir, Engie Benjy 3, Sullukollar, Hjólagengið, BeyBlade 2, Beethoven's
5th)

▼

breska meistaramótið í golfi 2005 (1:4)

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Snjóbörnin, The

▼

▼

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
8.08 Bubbi byggir 8.20 Pósturinn Páll (8:13)
8.35 Hopp og hí Sessamí (14:26) 9.00
Fræknir ferðalangar (46:52) 9.20 Tómas og
Tim (3:10) 9.30 Arthur (113:115) 10.00
Gæludýr úr geimnum (25:26)
10.30 Opna

AKSJÓN
7.15 Korter

POPP TÍVÍ
Tónlist allan daginn - alla daga

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...
The Crouches

9.00 Bílaþáttur – U: Leó M. Jónsson 10.03

Skjár Einn kl. 20.30
Hér er á ferð fyrsti þáttur
af tólf.

Einföld mál ver›a flókin

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.00 Football: Gooooal ! 12.15 Cycling: Tour de France 16.00
Beach Volley: World Tour Portugal 17.00 Football: Peace Cup
Korea 18.00 Sumo: Haru Basho Japan 19.00 Boxing 20.00 Cycling: Tour de France 21.00 Xtreme Sports: Yoz Mag 21.30 News:
Eurosportnews Report 21.45 Fight Sport: Fight Club 23.45 News:
Eurosportnews Report 6.00 Volleyball: World Grand Prix Japan
BBC PRIME
12.00 Daniel Deronda 13.40 Holiday Snaps 14.00 The Good Life
14.30 Dad's Army 15.00 Top of the Pops 15.40 Top of the Pops
2 15.55 The Weakest Link Special 16.40 Would Like to Meet
17.40 Casualty 18.30 Escape the Elephants 19.00 Death in Holy
Orders 20.30 Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 21.00
Shooting Stars 21.30 Top of the Pops 22.10 Top of the Pops 2
22.30 Wild West 23.00 Supernatural Science 0.00 Nap Attack
1.00 The Mark Steel Lectures

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

Laugardagsmorgunn – Umsjón: Eiríkur Jónsson

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um víðan völl 10.15
Lagt upp í ferð 11.00 Í vikulokin

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.10 Hádegisútvarp – U: Kristján Hjálmarsson og Þórarinn Þórarinsson. 13.00 Bókmennaþáttur – U: Gunnar Þorri. 14.00 Úr
skríni 15.03 Glópagull og gisnir skógar e.

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Laugardagsþátturinn 14.00 Teygjan 14.30 Draumastaðir
15.20 Með laugardagskaffinu 16.10 Hug-

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Með grátt í vöngum

16.00 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur e. 17.03 Frjálsar hendur Illuga e.
18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e. 19.00
Bílaþáttur e. 20.00 Laugardagsmorgunn e.

17.05 Djassgallerí New York 18.00 Kvöldfréttir
18.28 Bíótónar 19.00 Íslenskir einsöngvarar
19.30 Stefnumót 20.10 Heimsókn 21.05 Í
skugga meistaranna 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Út vil ek 23.10 Danslög

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZsenan 22.10 Næturgalinn

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

22.00 Hádegisútvarpið e.

BYLGJAN

FM 98,9

sjónir og pólitík

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.

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

Roly Crouch.

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

Dc[h[_jj
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NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Marine Machines: Hollywood 13.00 Tau Tona – City of Gold
14.00 Air Crash Investigation: Fire on Board 15.00 Seconds from
Disaster: Tunnel Inferno 16.00 Kalahari: the Great Thirstland
17.00 Battlefront: Invasion of Sicily 17.30 Battlefront: Bombing of
Ploesti 18.00 Battle of the Hood and the Bismarck 20.00 Battle
of the River Plate 22.30 Boy Who Plays on the Buddhas of Bamiyan 0.30 Life in the Exclusion Zone
ANIMAL PLANET
12.00 George and the Rhino 13.00 A Joey Called Jack 14.00
Growing Up... 15.00 Crocodile Hunter 16.00 Austin Stevens –
Most Dangerous 17.00 Sharks of the Deep Blue 18.00 Pandas of
the Sleeping Dragon 19.00 Fangs – Eaten Alive 20.00 The Fangs
– Big Squeeze 21.00 Lethal and Dangerous 22.00 Sharks of the
Deep Blue 23.00 George and the Rhino 0.00 A Joey Called Jack
1.00 Growing Up...
DISCOVERY
12.00 Birth of a Sports Car 15.00 The Caravan Show 15.30 Lake
Escapes 16.00 Giant of the Skies 17.00 Walking with Beasts
18.00 Extreme Engineering 19.00 American Chopper 20.00
Rides 21.00 Scrapheap Challenge 22.00 Trauma 23.00 Trash
Can of Skin 0.00 FBI Files
MTV
12.30 Osbournes Weekend Music Mix 13.00 The Osbournes
14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 My Super
Sweet 16 17.00 European Top 20 18.00 The Fabulous Life Of
18.30 Cribs 19.00 Viva La Bam 19.30 Pimp My Ride 20.00 Top
10 at Ten 21.00 Isle of MTV – Pimp My Festival 22.00 So 90's
23.00 Just See MTV 1.00 Chill Out Zone
VH1
18.00 Legends 19.00 Fabulous Life Of... 20.00 I Want a Famous
Face 21.00 Viva la Disco 23.30 Flipside 0.00 Chill Out 1.00 VH1
Hits
CLUB
12.10 The Restaurant Biz 12.40 City Hospital 13.35 Sizzle 14.00
Entertaining With James 14.25 The Race 16.00 Yoga Zone 16.25
The Method 16.50 City Hospital 17.40 Race to the Altar 18.40
The Roseanne Show 19.30 Matchmaker 20.00 What Men Want
21.00 Hotter Sex 22.00 Sextacy 23.00 City Hospital 0.00 Africa
on a Plate 0.25 Loyd on Location 0.55 Use Your Loaf 1.20 Sizzle
CARTOON NETWORK
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd n
Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Codename: Kids Next
Door 14.25 Dexter's Laboratory 14.50 Samurai Jack 15.15 Megas XLR 15.40 The Grim Adventures of Billy & Mandy 16.05
Courage the Cowardly Dog 16.30 Foster's Home for Imaginary
Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter's Laboratory 17.45
Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls 18.35 The
Grim Adventures of Billy & Mandy

>bkj\WbbW\^[_bZWh^bkijkd'(#(/|hW$7bbjbWdZ_$

JETIX
12.20 Digimon II 12.45 Super Robot Monkey Team Hyperforce
Go! 13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie 14.00 Three Friends
and Jerry II 14.15 Jacob two-two 14.40 Ubos 15.05
Goosebumps
MGM
13.05 The Secret Invasion 14.40 Dempsey 17.00 Terror at
London Bridge 18.35 Last Embrace 20.15 Witness for the Prosecution 21.55 Outback 23.25 Rikky and Pete 1.05 Where's
Poppa? 2.30 Rosebud

I6@@;NG>G6 =AJHI6

TCM
19.00 Coma 20.55 Soylent Green 22.30 Till the Clouds Roll By
0.45 Summer Holiday 2.15 Hot Millions
HALLMARK
12.30 A Place For Annie 14.15 Jim Henson's Jack And The
Beanstalk 16.00 The Wishing Tree 17.45 The Colt 19.15 Arthur
Hailey's Detective 21.00 Lonesome Dove: The Series 21.45
Fighting For My Daughter 23.30 Lonesome Dove: The Series
0.30 Arthur Hailey's Detective 2.15 The Colt
BBC FOOD
12.00 The Tanner Brothers 12.30 Friends for Dinner 13.00 Deck
Dates 13.30 Far Flung Floyd 14.00 Can't Cook Won't Cook 14.30
Floyd's Fjord Fiesta 15.30 Saturday Kitchen 16.00 Soul Food
16.30 Capital Floyd 17.00 Delia Smith's Summer Collection
17.30 Nigel Slater's Real Food 18.00 Rocco's Dolce Vita 18.30
The Italian Kitchen 19.00 Chalet Slaves 19.30 The Best 20.00
Food Source 20.30 Gondola On the Murray 21.00 The Naked
Chef 21.30 Saturday Kitchen
DR1
12.00 Shin Chan 12.10 Braceface 12.30 SommerSummarum
13.30 Dyrenes ¢ 14.00 Boogie Listen 14.55 Dawson's Creek
15.40 F¢r s¢ndagen 15.50 Held og Lotto 16.00 Freddie og Leo
16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Når s¢k¢erne
rejser hjemmefra 17.35 AftenTour 2005 18.00 Fest ved fjorden
18.40 Agent 007 – du lever kun to gange 20.35 Kriminalkommissær Barnaby 22.10 Josie and the Pussycats 23.45
Boogie Listen
SV1
12.55 Mygg, mygg, mygg 13.20 Mat/Niklas 13.50 Sommartorpet
14.20 Grattis Victoria 16.00 Kuba – från väst till öst 16.30 Disneydags 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Karl för sin kilt 18.55
Bilder från Europa 19.00 Minnenas television 20.15 Forsytesagan 21.10 Rapport 21.15 Livvakter 22.15 Ride with the devil

»

Hér eru á ferð nýir þættir frá BBC um
stórfjölskylduna Crouch sem býr í
Suður-London. Með Crouch-hjónunum Roly og Natalie tókust ástir á
unglingsárum og á átján árum hefur
sambandið alið af sér tvo krefjandi
táninga og stormasama sambúð við
föður Rolys og móður Natalie. Einföld
mál verða afar flókin á heimili
Crouch-fjölskyldunnar og ekki bætir
úr skák að föðurafinn reynir allt hvað
hann getur til að sannfæra móðurömmuna um að gerast kærastan
hans.

RÁS 1

FM 90,9
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ÚTI

INNI
röngar buxur á strákum. Nýverið fór fram herratískuvika í
Mílanó og sýndu margir flottustu hönnuðir heims línuna sína
Þ
fyrir vorið 2006. Afar áberandi var að karlmannsbuxurnar eru

f mikið bling bling. Gott er að minnast á það að þó
svo að Snoop Dogg sé inni þessa stundina þá er ekki
O
inni að klæða sig eins og hann. Það er ekkert að því að

orðnar ansi þröngar. Þetta er rosalega töff og minnir eilítið á stíl
rokkarans Pete Doherty. Þröngar dökkar gallabuxur, beinar niður
og útvíði stíllinn er algjörlega úti.
auðir Converse skór. Dwight í Sin City
er í eldrauðum Converse-skóm en eins
og flestir vita er myndin í svarthvítu fyrir
utan einstaka hluti sem eru í lit og þar á meðal
rauðu skórnir hans Dwight. Converse skór eru klárlega inni í öllum litum en rauðir
eru ferlega heitir þessa dagana í kjölfarið af vinsældum Sin City.
noop Doggy Dogg. Hann spilar í Egilshöll á
morgun og ekki annað hægt að segja en að þessi
gamli rapphundur sé svo sannarlega inni hjá ungu
fólki í dag. Auðvelt er að dilla sér við tónlistina þó
svo að textarnir hans mættu oft vera innihaldsríkari.
Þrátt fyrir það verða þetta pottþétt trylltir tónleikar á
morgun.

vera í rapparastílnum en ekki yfirgera það með stórum
keðjum, klútum og óþarfa skrauti. Það vill enginn líta út
eins og hann sé með sama stílista og Ja-Rule.
egaframkvæmdir. Auðvitað eru vegaframkvæmdir óhjákvæmilegar og afar nauðsynlegar en ó hvað þær geta verið manni hvimleiðar. Hver er ekki orðinn þreyttur á þessum
appelsínugula keiluher sem hefur plantað sér á göturnar?
Þetta er eitt það leiðinlegasta við sumarið. Framkvæmdir úti
um allt, lokaðar götur og hjáleiðir á hverju strái. Það versta er
að þetta verður aldrei búið.
ð hunsa túrista. Setjum okkur nú í spor grey túristanna
sem þurfa að ferðast um landið okkar sem státar mjög
líklegra af lélegra samgöngukerfi en borgirnar þeirra. Ef þú
sérð túrista á gangi sem virðist vera villtur, stoppaðu þá og
bjóddu fram hjálp þína. Flest okkar hafa verið í þeirra
sporum, villt í ókunnri borg og þá er hjálp alltaf vel þegin.
Oft hafa þeir líka eitthvað skemmtilegt að segja um sína
upplifun á landinu okkar.

R

HRÓSIÐ
...fær hugbúnaðarfyrirtækið
Maritech fyrir að hafa verið verðlaunað af Microsoft fyrir hugbúnað sinn. Þetta sannar að þjóðin
getur ýmislegt fleira en að veiða
fisk.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
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ilfurrefurinn Egill Helgason er
kominn til landsins
S
eftir afslöppun í
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Lárétt: 1 nýtt, 6 málmur, 7 ullarhnoðrar,
8 hreyfing, 9 andi, 10 vel, 12 áhrif áfengis, 14 lok, lok og Ö, 15 tónn, 16 tónn, 17
kostur, 18 skúmaskot.
Lóðrétt: 1 á ekki lífsvon, 2 svardaga, 3
tveir eins, 4 ákvæði, 5 tæki, 9 gylta, 11
ræma, 13 klórnatríum, 14 ábreiða, 17 sex.
Lausn.
Lárétt: 1 ferskt, 6 eir, 7 ló, 8 ið, 9 sál, 10
kýs, 12 rús, 14 læs, 15la, 16 as, 17 val, 18
kimi.
Lóðrétt: 1 feig, 2 eið, 3 rr, 4 klásúla, 5 tól,
9 sýr, 11 hæsi, 13 salt, 14 lak, 17 vi.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Sea Princess
Tíu mínútur
Í tvær mínútur

Þráðlausar
eftilitsmyndavélar
Fyrir heimili og fyrirtæki
VERÐ FRÁ 8.500 kr
Upplýsingar í síma 869-2688

NEW YORK RAMBLERS Hluti af bandaríska hommaknattspyrnuliðinu sem kemur hingað til lands til að etja kappi við íslenskar lesbíur.

HEIMIR MÁR: BLÆS TIL HINSEGIN KNATTSPYRNULEIKS

Bandarískir hommar
mæta íslenskum lesbíum
Hinsegin dagar verða haldnir dagana 4.-7. ágúst og þar verður margt
um að vera. Hápunktur hátíðarinnar verður án nokkurs vafa Gay
Pride-gangan árlega niður Laugaveginn á laugardeginum. Þá verður
ekki síður merkilegur atburður á
sunnudeginum þegar háður verður
knattspyrnuleikur á KR-vellinum í
Frostaskjólinu milli íslenskra
lesbía og bandaríska hommafótboltaliðsins New York Rambler
Soccer Club.
Að sögn Heimis Más Péturssonar, framkvæmdastjóra Hinsegin
daga, var New York Rambler
stofnað árið 1980 og er fyrsta
skipulagða fótboltalið samkynhneigðra í Bandaríkjunum.
„Þeir standa árlega fyrir New
York Indoor Classic Soccer í mars
og vikunni áður en þeir koma til
okkar keppir liðið á alþjóðlegu
móti samkynhneigðra í Dan-

Humar
1.290,-

kr.kg

Ótrúlegt verð á fínum humri.

mörku,“ segir Heimir Már.
Liðið sem New York Ramblers
mætir verður skipað hópi íslenskra
lesbía sem allar eiga það sameiginlegt að spila fótbolta. Heimir Már
segir þó að þær allra bestu í
þessum hópi verði ekki með þar
sem þær geti ekki spilað vegna
tryggingarmála.
„Þetta verður hörkulið enda
stelpur sem hafa æft og spilað fótbolta lengi.“ Þá segir Heimir að
ekki verði gefið upp hver verði
dómari og hverjir línuverðir, það
sé algjört hernaðarleyndarmál.
„Þetta verður ekki venjulegur fótboltaleikur því þarna verða klappstýrur og fleira í þeim dúr. Þetta
verður hinsegin leikur,“ segir
Heimir og hlær.
Leikurinn verður ekki alveg
ópólitískur, ef svo mætti að orði
komast, því með honum vilja
Hinsegin dagar vekja athygli á

stöðu samkynhneigðra í íþróttum.
„Samkynhneigðir íþróttamenn
hafa lengi orðið fyrir barðinu á fordómum meðal annarra iðkenda og
stundum þurft að hrökklast burt
frá liðum sínum og jafnvel hætta
ástundun íþróttar sinnar,“ segir
Heimir og bendir á að margir
þekktir íþróttamenn hafi verið
samkynhneigðir eins og til dæmis
ólympíuverðlaunahafinn
Mark
Spitz. „Við viljum að strákar og
stelpur á viðkvæmum aldri geti
fengið að stunda sína íþrótt þótt
þau séu samkynhneigð.“
Þá er gaman að segja frá því að
vinnsla við kvikmyndina Strákarnir okkar, sem segir einmitt frá
samkynhneigðu fótboltaliði, er nú á
lokastigi. Verið er að hljóðvinna
hana, litgreina og semja tónlistina
við hana. Reiknað er með að
myndin verði frumsýnd í byrjun
september. freyrgigja@frettabladid.is

Grikklandi og er heldur betur spengilegur í
Íslandi í dag á Stöð 2
þar sem hann er
í afleysingum
um þessar
mundir. Egill er
vel útitekinn,
hefur lagt
nokkuð af og birtist glaðhlakkalegur
á skjánum í ljósum sumarfötum.
Fyrir vikið er þessi snaggaralegi fjölmiðlamaður orðinn enn
strákslegri en hann var
fyrir og gárungarnir hafa
á orði að hann minni
einna helst á Litla Prinsinn úr samnefndri og sígildri skáldsögu Frakkans Antoine de SaintExupéry en drengurinn
sem bjó einn á smástirni
liti örugglega út eins og
Egill ef hann skyti upp
kollinum nú,
rúmlega þrjátíu
árum eldri og
nokkrum kílóum þyngri.
ssur Skarphéðinsson, fyrrverandi formaður SamfylkingarinnÖ
ar, er í banastuði eftir að hann lét af
formannsembættinu. Hann er duglegur að blogga á heimasíðu sinni,
http://web.hexia.net/roller/page/ossur//, þar sem hann
segist meðal annars að sjálfsögðu
nota sumarið til þess að sinna pólitíkinni. Það sé því enginn friður fyrir
honum þar sem hann ætli ekki að
flatmaga á sólarströndum eða veröndinni í sumarbústað. Þá sló Össur
heldur betur á létta strengi í Kvöldþætti Guðmundar Steingrímssonar
á sjónvarpsstöðinni Sirkus í vikunni
en þar viðurkenndi hann að hafa
fiktað við að reykja hass á sínum
yngri árum. Það gekk hins vegar
brösulega og Össur „hóstaði og
þaðan af verra“ og lét snarlega af
ósiðnum. „Það eru bjartar hliðar á
öllu í lífinu og hið góða við það að
vera ekki lengur formaður í stjórnmálaflokki er að ég hef öðlast fullt
málfrelsi upp á nýtt og get viðrað skoðanir mínar á
öllu – jafnt R-listanum, Jóni Ásgeiri og
Snoop Dog,“ segir
Össur á blogginu. „Ég
er frjáls eins og fuglinn. Já, ég er eins og
forsetinn: Ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum!“

Cate Blanchett í Sló› fi›rildanna?
Spáð er nú og spekúlerað í
hvaða leikkona hreppi aðalhlutverkið í kvikmyndinni Slóð fiðrildanna eða A Journey Home
sem Liv Ullmann kemur til með
að leikstýra. Orðrómur var á
kreiki um að Óskarsverðlaunaleikkonan Cate Blanchett kæmi
sterklega til greina fyrir aðalhlutverkið. Það kom því á óvart
þegar Jón Þór Hannesson, framkvæmdastjóri Saga Film, lét
hafa eftir sér í viðtali við Fréttablaðið að samningaviðræður
stæðu nú yfir við bandaríska
Óskarsverðlaunaleikkonu sem
væri búsett í London. Þar sem
Cate Blanchett ku vera áströlsk
beinast spekúlerasjónir nú að
Óskarsverðlaunaleikkonunni

Gwyneth Paltrow en hún er búsett í London um þessar mundir
og sinnir þar uppeldi dóttur
sinnar Apple. Úrslitavaldið
hefur leikstjórinn Liv Ullmann,
norska leikkonan sem sjálf
hreppti Óskarinn fyrir hlutverk
sitt í kvikmynd Ingmars Bergman, Persona. ■

CATE BLANCHETT Ku hafa komið til
greina í aðalhlutverkið í Slóð fiðrildanna en Gwyneth Paltrow þykir nú
líklegur kandídat.

SENU
ER HAFIN
TÓNLIST TÖLVULEIKIR DVD
299kr 499kr 699kr 999kr
FYLLTU Á SAFNIÐ FYRIR SMÁAURA
FRÍR ÍS Á AKTU TAKTU FYRIR ALLA SEM MÆTA Á LAGERSÖLUNA!

OPIÐ 11-20 ALLA DAGA
LAGERSALA SENU FELLSMÚLA 28 (gamla World Class húsinu)

Málum bæinn

RAUÐAN!
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GUÐM U N DAR
STEI NGRÍMSSONAR

Svona er ﬂa›
É

g er ekki einn af þeim sem finnst
að það sé sérstök ástæða til þess
að hafa áhyggjur af því að rapparinn
Snoop Dogg sé kominn til Íslands og
hafi tónleika á morgun. Snoop Dogg
er tónlistarmaður og syngur um hitt
og þetta. Sums staðar í textunum segir hann eitthvað sem er kannski ekki
það allra kurteisislegasta sem hægt
er að segja um konur, en það er heldur ekki hægt að gera þá kröfu til tónlistarmanna að þeir séu alltaf
kurteisir við konur.

KRÖFUR um háttvísi eiga ekki við í
listum. Ef svo væri yrði varla hægt
lengur að túlka reiði, geðveiki heimsins,
pólitiskt rugl, óréttlæti og böl. Ein leiðin
til að mótmæla böli – og þá líka böli sem
snýr að kynjamisrétti – á listrænan hátt
er að vera sjálft bölið. Sýna fólki bölið.
Syngja um bölið. Þykjast vera það.
Þannig geta listamenn sýnt okkur
hinum eitthvað sem við annað hvort
höfðum ekki séð eða vildum ekki sjá.

ÉG veit ekki hvort að Snoop Dogg er
að spá í það að breyta heiminum eða
opnu augu fólks eða eitthvað þegar
hann syngur svona um konur, en mér
finnst það ekkert ólíklegt. „Svona er
þetta,“ er hann að segja. „Svona er
veröldin.“ Og þetta bragð listamanna
til þess að draga upp mynd af veruleikanum er svo alþekkt í öllum tegundum lista – málverkum, kvikmyndum, bókmenntum, tónlist að mér finnst eiginlega bara skrítið
ef fólk fattar þetta ekki. Snoop Dogg
er ekki haldin kvenfyrirlitningu þótt
hann dragi upp mynd af heimi fullum
af kvenfyrirlitningu í textum sínum.
Þetta er augljóst mál.

Sumarútsala
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Í ÖLLU falli er kristaltært að það
eru yfirleitt ástæður fyrir öllu í listum, og ekki bara í listum ef út í það
er farið. Hugsanlega er samfélagið
orðið þannig að fólk nennir ekki lengur að spá í af hverju þetta og hitt er
gert í listum, af hverju list er stundum svona fríkuð, dónaleg, ruslaraleg,
ágeng, ógeðsleg og svo framvegis.
Alltof oft heldur fólk að listamenn
séu bara illa innrættir eða eitthvað
og að það sé þess vegna sem þeir geri
svona ljóta list. En bæði finnst mér
það alltof einföld útskýring, og nánast spaugileg, og svo finnst mér líka
að maður fari á mis við mjög margt í
lífinu ef maður hættir að spá í raunverulegar og dýpri ástæður fyrir því
af hverju menn eins og Snoop Dogg
eru eins og þeir eru og af hverju þeir
syngja eins og þeir syngja.

KANNSKI er maðurinn að reyna að
segja okkur eitthvað. ■

IKE 28226 06.2005

sé reiður út í konur. Það er ekki hægt
að útiloka það að hann hafi lent illa í
því, þó svo reyndar að það verði ekki
séð af tónlistarmyndböndunum hans,
þar sem hann er yfirleitt umvafinn
þokkagyðjum á hægri og vinstri
hönd, en þetta er samt einn möguleiki
í stöðunni. Ég hald samt að það sé
ólíklegt að Snoop Dogg sé bitur út af
ástarmálum og að það sé uppspretta
hins niðrandi kveðskapar.
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