
Grátið undan sársauka
Mosfellski bifvélavirkinn Inga Rut
Gunnarsdóttir hélt á vit ævintýranna
síðasta vetur og skráði sig í Kung fu-
þjálfunarbúðir í Kína. Inga Rut
er alsæl en einu áhyggjurnar
sem
hún
þarf að hafa eru að koma
sér á fætur á morgnana. 
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

ÞYKKNAR UPP SMÁM SAMAN
sunnan og vestan til þegar líður á síðdegið.
Annars bjart með köflum. Hætt við þoku-
lofti austan til. Hiti 10-18 stig, hlýjast á
Vesturlandi. VEÐUR 4

LAUGARDAGUR
6. ágúst 2005 - 209. tölublað – 5. árgangur

Framtíð Viggós óráðin
HSÍ sendi frá sér fréttatilkynningu í
gær þar sem fram kemur að full sátt
ríki milli sambandsins og Icelandair
vegna hegðunar Viggós
Sigurðssonar landsliðs-
þjálfara í flugvél félagsins
á sunnudag. Framtíð
Viggós sem þjálfara
landsliðsins er hins vegar
í lausu lofti.

Fyrirmyndarríkisstarfsmaður
Fráfarandi forstjóri

ÁTVR er fyrirmyndar-
ríkisstarfsmaður og
félagsmálatröll,
segja þeir sem til
þekkja. Hann

þykir hafa unnið
gott starf í að breyta

ásýnd fyrirtækisins.
MAÐUR VIKUNNAR  16

SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR

Í MIÐJU BLAÐSINS

● bílar ● tíska ● ferðir

▲

VEÐRIÐ Í DAG

ÍSKALDUR
EINN LÉTTUR

Málum bæinn
RAUÐAN!
Málum bæinn
RAUÐAN!

Opið

 10-18 í dag

Síðasta helgin!

ÚTSÖLULOK
Götumarkaður

Komin á Skóda
flotta

Leynivopni› í
Bjólfskvi›u

INGVAR E. SIGURÐSSON

▲

FÓLK 46
ALHEIMSFRUMSÝNING Í TORONTO

Tekjuskattur lækkar um tvö
prósentustig um áramótin
Fjármálará›herra segir a› til tí›inda dragi á næstunni í skattalækkunaráformum ríkisstjórnarinnar.
Búist er vi› flví a› tekjuskattur lækki um tvö prósentustig og vir›isaukaskattur lækki einnig.

EFNAHAGSMÁL Tekjuskattur lækk-
ar um tvö prósentustig um
næstu áramót samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins ef
tillögur sem unnið er að innan
stjórnarflokkanna ná fram að
ganga. Þá er einnig hafin vinna
við að lækka virðisaukaskatt á
matvæli og aðrar nauðsynjar.

Geir H. Haarde fjármálaráð-
herra undirritaði í gær fyrir
hönd ríkisins samning um sölu
Símans til Skipta ehf. undir for-
ystu Exista og KB banka. Hann
sagði við undirritun samnings-
ins að söluverðmætinu yrði

varið til hagsbóta
fyrir allan al-
menning. Geir
segir að sölu-
andvirði Símans
verði ekki varið í
skattalækkanir.
„Þetta eru pen-
ingar sem koma í
eitt skipti og það

er ekki hægt að verja þeim til
varanlegrar ráðstöfunar, hvorki
reksturs né annars þess háttar,
þannig að ég tel ekki raunhæft
að nota þetta fjármagn til að
fjármagna skattalækkanir sem

ætlað er að séu varanlegar. Við
erum með skattalækkunarpró-
gramm í gangi sem gengur
ágætlega þó að auðvitað megi og
eigi að gera enn meira í þeim
efnum, en við gerum það ekki
með þessum peningum,“ sagði
Geir.

Aðspurður um hvort búast
mætti við að á næstunni myndi
draga til tíðinda í skatta-
lækkunum sagði Geir: „Ég
reikna með því“.

Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins er hafin vinna
sem snýr að því að lækka skatt-

prósentu virðisaukaskatts og
hefur verið rætt um að neðra
skattþrep virðisaukaskatts
lækki verulega. Neðra skatt-
þrepið er fjórtán prósent og
leggst einkum á matvæli og
aðrar nauðsynjavörur. Þá mun
þegar hafa verið ákveðið að
leggja til að tekjuskattur lækki
um allt að tvö prósentustig strax
um næstu áramót en hann átti
að óbreyttu að lækka um eitt
prósentustig. Búast má við að
tillögurnar verði á dagskrá fjár-
laganefndar þegar þing kemur
saman í haust. - hb

Flóð á Indlandi:

Yfir flúsund
hafa látist
INDLAND, AP Ráðamenn í suðvest-
urhluta Indlands segja að yfir
þúsund hafi látist í flóðum og aur-
skriðum á svæðinu undanfarnar
vikur. 200 þúsund manns að auki
hafa neyðst til að flýja heimili sín
og leita sér skjóls í 200 flótta-
mannabúðum.

Monsúnrigningarnar geisa nú
og hefur úrkoma mest mælst 940
millimetrar á einum sólarhring.
Afleiðingarnar eru þær að götur
borga og bæja hafa breyst í belj-
andi stórfljót og engi eru nú
stöðuvötnum líkust.

Hundruð þúsunda hafa misst
heimili sín á svæðinu og neyðar-
ástand ríkir víða. Uppskera hefur
skemmst og nautgripir, sem eru
undirstaða afkomu fjölmargra íbúa
þessara fátæku héraða, hafa drep-
ist í stórum stíl. Skemmdir á upp-
skeru eru metnar á tæpa níu millj-
arða íslenskra króna og ljóst að
heildarskemmdir hlaupa á tugum
ef ekki hundruðum milljarða. ■

BLIKUR Á LOFTI Rúmlega þúsund einstaklingar hafa látið lífið af völdum flóða og rigninga á Indlandi. Afkoma hundraða þúsunda Ind-
verja er í hættu vegna eyðileggingar af völdum mikilla rigninga að undanförnu.
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Andri Teitsson lætur af störfum sem framkvæmdastjóri KEA:

Neita› um fæ›ingarorlof
ATVINNULÍF Andri Teitsson, fram-
kvæmdastjóri KEA, hefur sagt
starfi sínu lausu þar sem stjórn
félagsins samþykkti ekki að
hann færi í fæðingarorlof.
Andri og kona hans eiga von á
tvíburum auk þess sem þau eiga
fyrir fjögur börn átta ára og
yngri.

Andri segir í tilkynningu á
vef KEA að hann hafi ekki séð
sér annað fært en að fara fram á
langt fæðingarorlof frá störfum
sínum hjá KEA í samræmi við
lög og reglur. Stjórn félagsins
taldi óheppilegt að Andri tæki
sér svo langt leyfi og segir hann
það því hafa orðið sameiginlega
niðurstöðu sína og stjórnarinnar
að best væri að hann léti af

störfum tafarlaust til að rýma
til fyrir nýjum manni.

Benedikt Sigurðsson, stjórn-
arformaður KEA, segir ákvörð-
unina hafa verið tekna í fullri
sátt og áréttar að Andri njóti
fullra réttinda í fæðingaror-
lofinu. Hann segir það hins
vegar liggja ljóst fyrir að ekki
gangi upp að framkvæmdastjóri
sé frá störfum í jafnvel meira
en ár í fyrirtæki þar sem fáir
starfa, en þrír starfsmenn eru á
skrifstofu KEA.

Benedikt segir stjórn fyrir-
tækisins þeirrar skoðunar að lög
um fæðingarorlof eigi ekki að
gilda um stjórnendur á háum
launum sem gegni lykilstöðum í
sínu fyrirtæki. - oá

ANDRI TEITSSON Hefur sagt upp störfum
sem framkvæmdastjóri KEA. Hann á von á
tvíburum og hyggst verja tíma sínum með
fjölskyldunni. Stjórn KEA taldi óheppilegt
að Andri tæki sér fullt fæðingarorlof eins
og hann vildi gera.
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Tæplega hundrað ára sögu fjarskiptareksturs ríkisins lauk í gær með undirritun kaupsamnings:

Skrifa› undir sölu Landssíma Íslands
EFNAHAGSMÁL Kaupsamningur milli
ríkisins og nýrra eigenda að tæp-
lega níutíu og níu prósentum hluta-
fjár í Landssíma Íslands hf. var
undirritaður í Þjóðmenningar-
húsinu í gær. Fyrirtækið Skipti ehf.
eignast hlut ríkisins en greiðsla
fyrir hlutinn þarf að fara fram
innan fimm virkra daga frá því að
niðurstaða Samkeppniseftirlitsins
um kaupin liggur fyrir.

Geir H. Haarde fjármálaráð-
herra sagði að féð sem fengist fyr-
ir söluna yrði notað í verkefni í
þágu allra landsmanna í samræmi
við stjórnarsáttmála. Þar horfir
hann til verkefna sem þarf að ráð-
ast í einu sinni. Meðal verkefna

sem hafa verið nefnd eru bygging
hátæknisjúkrahúss og lagning
Sundabrautar.

Nýir eigendur þurfa einnig að
uppfylla ýmis önnur skilyrði sem
koma fram í söluskilmálum, meðal
annars um að enginn einn einstak-
ur aðili megi eignast stærri hlut í
Símanum en 45 prósent auk þess
sem bjóða þarf að minnsta kosti
þrjátíu prósent af heildarhlutafé
félagsins almenningi og öðrum
fjárfestum til kaups, eigi síðar en
undir lok ársins 2007. 

Kaupverðið skiptist í íslenskar
krónur fyrir um 34,5 milljarða, um
310 milljónir evra og 125 milljónir
Bandaríkjadala. - hb

Rússneskur smákafbátur vélarvana á 190 metra dýpi með sjö innanborðs:

Reynt a› bjarga áhöfninni
RÚSSLAND, AP Sjö rússneskir kaf-
bátasjómenn voru í lífshættu í
gærkvöldi eftir að kafbáturinn
þeirra festi skrúfuna í netadræsu
og sökk til botns á um 190 metra
dýpi úti af Kamsjatka-skaga í gær. 

Rússnesku björgunarskipi hafði
tekist að festa togvír við kafbátinn
og var, þegar blaðið fór í prentun í
gærkvöldi, að reyna að toga hann á
nægilega mikið grunnsævi til að
kafarar gætu komið sjö skipverj-
um til bjargar. Óttast er að súrefn-
isbirgðir kafbátsins dugi ekki
nema rétt fram yfir hádegi í dag.

Bresk og bandarísk skip voru í
gærkvöldi send á vettvang til að
hjálpa til við björgunaraðgerðir og
búist var við því að þau kæmu á
staðin snemma í morgun. 

Rússum er enn í fersku minni
hörmulegt slys þegar allir 118

áhafnarmeðlimir kafbátsins Kursk
drukknuðu árið 2000. Kafbátafloti
Rússa er að mörgu leyti úr sér

genginn enda fór uppbygging
flotans að mestu leyti fram á
árum kalda stríðsins. -oá

Tugmilljóna lei›a-
kerfi breytt a› n‡ju
Breytingar flær sem ger›ar voru á lei›akerfi Strætó bs. í sí›asta mánu›i kost-
u›u fyrirtæki› 25 milljónir króna. Vi›bótarkostna›ur féll á sveitarfélög vegna
breytinganna. Nú á a› breyta kerfinu enn frekar vegna fjölda kvartana.
SAMGÖNGUR Nýju leiðakerfi
Strætó verður breytt, að sögn
Bjarkar Vilhelmsdóttur, stjórnar-
formanns fyrirtækisins. Stjórnin
kom saman til fundar í gær þar
sem farið var yfir fram komnar
athugasemdir og kvartanir vegna
nýja kerfisins. 

Stjórn Strætó áréttaði í sam-
þykkt sem hún gerði á fundinum í
gær þá skoðun sína að samræmt
leiðakerfi fyrir allt höfuðborgar-
svæðið „sé þýðingarmikið fram-
faraskref, sem geri almennings-
samgöngur raunhæfan kost fyrir
mun fleiri en áður.“ Þá sagði í
samþykktinni: „Hins vegar hefur
nokkur gagnrýni komið fram á
einstaka þætti þess en margir
hafa einnig lýst yfir ánægju sinni
með breytingarnar. Stjórnin legg-
ur áherslu á að markvisst verði

unnið úr öllum athugasemdum
hið fyrsta til hagsbóta fyrir íbúa
höfuðborgarsvæðisins“.

Þá harmar stjórnin að grípa
hafi þurft til tímabundinnar þjón-
ustuskerðingar á akstri stofn-
leiða en full þjónusta muni verða
komin á að nýju um leið og skólar
hefjast, mánudaginn 22. ágúst.
Hvetur stjórnin alla starfsmenn
til að halda ótrauðir áfram þrátt
fyrir mikið álag við innleiðingu
nýja leiðakerfisins.

„Við þurfum að gefa okkur
aðeins lengri tíma til að vinna
markvisst úr öllum þeim athuga-
semdum sem hafa borist,“ sagði
Björk eftir fundinn. „Við getum
ekki tekið ákvarðanir núna um
einhverjar breytingar. Við
gátum ekki alveg gefið okkur
tímamörk í þessum efnum. Það

fer einnig eftir vaktakerfi vagn-
stjóra sem er til bráðabirgða til
1. október og við erum bundin
af. Það er verið að skoða ýmsa
möguleika.“

Spurð hvort breytingar yrðu
gerðar á nýja leiðakerfinu svar-
aði Björk því játandi. Hún
kvaðst vonast til að þær kæmu
til framkvæmda mun fyrr en um
áramót.

Kostnaður Strætó bs. við þær
breytingar á leiðakerfinu sem
gengu í gildi í síðasta mánuði
nema 25 milljónum króna, að
sögn Ásgeirs Eiríkssonar, fram-
kvæmdastjóra fyrirtækisins. Þá
er ótalinn kostnaður viðkomandi
sveitarfélaga vegna tilfærslna á
biðstöðvum og skiptistöðvum
vegna breytinganna. 

jss@frettabladid.is

Nýtt bóluefni í þróun:

Laus undan
flensu alla ævi
ENGLAND Vísindamenn vinna nú að
þróun bóluefnis sem gæti gefið ævi-
langa vörn gegn hvers kyns flensu.
Einungis eina sprautu þarf þá til.

Líftæknistofan Acambis í
Cambridge í Bretlandi hefur til-
kynnt að vonir standi til þess að
bóluefnið dugi jafnvel gegn hugs-
anlegum stökkbreytingum á
flensuafbrigðum. Hafa ber þó í
huga að vinnan er enn á tilrauna-
stigi og enn nokkur ár í að hægt
verði að prófa bóluefnið á mönn-
um. Árlega deyr að minnsta kosti
hálf milljón jarðarbúa úr flensu. ■

SPURNING DAGSINS
Margrét, flurfi› fli› ekki a›
hætta a› bjó›a hættunni
heim?

„Slysunum er ekki boðið heim, þau eru
leiðinlegar boðflennur.“

Eldri borgurum er hættast við að slasa sig á heim-
ilum sínum. Margrét Margeirsdóttir er formaður
Landssambands eldri borgara í Reykjavík. 

ÚRBÆTUR Þeir sem hafa átt í erfiðleikum með að nota almenningssamgöngur Strætó bs. geta átt von á úrbótum á leiðakerfinu í haust.

KAUPSAMNINGURINN UNDIRRITAÐUR Geir H. Haarde fjármálaráðherra undirritaði samning-
inn fyrir hönd ríkisins ásamt Lýði og Ágústi Guðmundssyni og öðrum fulltrúm kaupenda.
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KANADA
LENTI OF AFTARLEGA Airbus-þota
Air France sem brotlenti í
Toronto fyrr í vikunni lenti of
aftarlega á flugbrautinni miðað
við flugvél af þessari stærð.
Þetta segja rannsóknarmenn sem
skoðað hafa flugslysið. Allir 309
sem voru um borð í flugvélinni
sluppu lítt eða ekki meiddir.

SIGMUNDUR HANSEN Sigmundur hefur
ekki orðið fyrir slysi á fullorðinsárum sín-
um, en hann verður 77 ára síðar á árinu.

Mikilvægt að gæta fóta sinna:

Stafurinn er
besta forvörnin
ÖRYGGI „Það hefur reynst mér best
að ganga við staf, hann veitir góðan
stuðning,“ segir Sigmundur Han-
sen ellilífeyrisþegi. Sigmundur er
tæpra 77 ára og hefur ekki orðið
fyrir slysi á fullorðinsárum sínum. 

Sigmundur segist meðvitaður
um að gæta þess vel að verða ekki
fyrir slysi. „Það er skylda okkar
gömlu mannanna að gæta fóta
okkar,“ segir hann. Sigmundur
kveðst einnig hafa sett upp handrið
við kjallaratröppur á heimili sínu til
þess að koma í veg fyrir slys.

Rannsóknir sýna að flest slys
sem eldri borgarar verða fyrir
eiga sér stað við eða nærri heimili
þeirra. - ht

Stöðvuð við Mývatn:

Farflegarúta á
útrunnu leyfi
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Húsavík
stöðvaði ökumann hópbíls við Mý-
vatn í vikunni þar sem í ljós kom
við athugun að rekstrarleyfi
eigenda bílsins var útrunnið.

Um einstakt atvik var að ræða
að sögn lögreglu en ekki er
algengt að slíkt komi fyrir þar
sem eftirlit með slíkum þáttum
liggur að mestu hjá Vegagerðinni
en ekki lögreglu. Í þessi tilviki
tókst þó að útvega tímabundið
leyfi svo hægt væri að koma þeim
ferðamönnum sem um borð voru
til sinna áfangastaða. - aöe

LÖGREGLUFRÉTTIR
SKEMMDARVERK Á GRÖFU
Skemmdarverk upp á 300 til 500
þúsund krónur voru unnin á gröfu
við Búlandshöfða á Snæfellsnesi í
fyrrinótt. Einnig voru unnar
skemmdir á minnismerki við út-
sýnisskífuna á Búlandshöfða auk
þess sem umferðarmerki var
skemmt.

FJÓRIR STÖÐVAÐIR Í REYKJANES-
BÆ Lögreglan í Reykjanesbæ
stöðvaði fjóra ökumenn fyrir fjög-
ur ólík brot í gær. Einn mældist á
75 kílómetra hraða þar sem há-
markshraðinn er 50 kílómetrar á
klukkustund og annar var áminnt-
ur fyrir að aka með þokuljós við
góðar aðstæður. Vörubíll var
stöðvaður þar sem þungatakmark-
anir voru í gildi og reyndist bíl-
stjórinn ekki hafa meirapróf. Þá
var fjórði ökumaðurinn tekinn
grunaður um ölvun við akstur.

KAFBÁTUR AF SÖMU GERÐ HÍFÐUR UPP Reynt var í gærkvöld að draga kafbátinn á grunn-
sævi til að bjarga skipverjum.





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

63,42 63,72

112,77 113,31

78,4 78,84

10,505 10,567

9,937 10,995

8,402 8,452

0,5675 0,5709

92,97 93,53

GENGI GJALDMIÐLA 05.08.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

109,1413
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British Airways hefur reglulegar áætlunarferðir milli London og Keflavíkur á næsta ári:

firjú félög berjast um hylli fer›alanga
NEYTENDUR „Þeir telja orðið að Ís-
land sé vænlegur og spennandi
kostur enda sívaxandi áhugi á
ferðum hingað til lands,“ segir
Bolli Valgarðsson, talsmaður
breska flugfélagsins British
Airways. Flugfélagið hefur reglu-
legar ferðir hingað í mars á næsta
ári og harðnar þá samkeppnin á
þessari flugleið þar sem fyrir eru
Icelandair og Iceland Express.

British Airways hyggst fljúga
fimm sinnum í viku og verður
fargjaldið fram og til baka 22.990
krónur. Það er ódýrara en ódýr-
asta fargjald Icelandair í dag,
sem er 24.930 krónur, en ódýrustu
sæti Iceland Express eru mun

lægri, undir 20 þúsund krónum.
Birgir Jónsson, framkvæmda-

stjóri Iceland Express, fagnar
þessum tíðindum og telur víst að
Icelandair missi stærri spón úr
aski sínum vegna nýs keppinaut-
ar en sitt fyrirtæki geri. „Fyrir
það fyrsta er Icelandair miklu
sterkara á þessari leið en við og
auk þess er British Airways sams
konar flugfélag og Icelandair.“

Athygli vekur að þetta er í ann-
að sinn sem British Airways
hefur áætlunarflug hingað, en
flugfélagið Go sem flaug hingað í
stuttan tíma fyrir nokkrum árum
síðan var dótturfyrirtæki BA.
Bolli Valgarðsson segir aðstæður

aðrar og betri nú, að mati forráða-
manna flugfélagsins. 

Ekki náðist í Guðjón Arn-

grímsson, blaðafulltrúa Icelanda-
ir, vegna málsins.

- aöe

Óvíst um sakhæfi konu
sem hóta›i sprengingu

LÖGREGLUMÁL Kona á miðjum aldri
var í gær handtekin á Akureyri
fyrir að hafa hringt inn sprengju-
hótun á Keflavíkurflugvöll í gær-
morgun. Málið leystist hratt og ör-
ugglega að sögn Ellisifjar Tinnu
Víðisdóttur, staðgengils sýslu-
mannsins á Keflavíkurflugvelli.
Það telst nú upplýst og hefur kon-
unni verið sleppt úr haldi.

Konan hringdi úr farsíma sínum
í 112 og sagði að sprengja væri í
flugstöðinni. Þá var klukkan rúm-
lega 20 mínútur gengin í fimm.
Sýslumannsembættið var strax
látið vita og tíu mínútum síðar
höfðu verið gerðar ráðstafanir í
samræmi við fyrirliggjandi áætl-
anir. Voru lögregla, starfsmenn
tollstjóra og öryggisdeild sýslu-
mannsembættisins sett í að leita

hver á sínu svæði. Einnig voru
morgunvaktirnar kallaðar út fyrr.
Leitin stóð í um þrjá stundarfjórð-
unga, en að þeim tíma liðnum hafði
verið gengið úr skugga um að um
gabb væri að ræða. 

Rannsókn var þegar hafin á
málinu og komst lögreglan fljót-
lega á spor konunnar með því að
rekja símtalið. Lögreglan hóf
þegar leit að henni í nokkrum
sveitarfélögum eftir að handtöku-
skipun hafði verið gefin út og fljót-
lega kom upp grunur um að konan
væri stödd á Akureyri þar sem
hennar var leitað á gistiheimili.
Hún fannst fljótlega og var færð til
yfirheyrslu, þar sem atvik skýrð-
ust.

Konan hefur áður komið við
sögu lögreglu. Hún er með skráð

lögheimili í Reykjavík, hefur verið
svipt sjálfræði og óljóst er hvort
hún reynist sakhæf. Ellisif Tinna
segir að grennslast verði fyrir um
það í samstarfi við Ríkissaksókn-
ara eftir helgi. Ekki sé alltaf ljóst
hvort fólk sé sakhæft, jafnvel þó
það hafi verið svipt sjálfræði.

„Sprengjuhótun er alltaf alvar-
legt mál. En núna, þegar staðan í
heiminum er eins og raun ber vitni,
þá er þetta enn alvarlegra en ella.
Þeir sem fremja slíkt afbrot geta
átt á hættu fangelsisvist allt að
þremur árum,“ segir Ellisif Tinna
og þakkar lögreglunni í Reykjavík,
Fjarskiptamiðstöð Ríkislögreglu-
stjóra og lögreglunni á Akureyri
fyrir að hafa greitt fyrir úrlausn
málsins. jss@frettabladid.is

oddur@frettabladid.is

Kjartan Jakob:

fiyngsti ró›ur-
inn a› baki
SÖFNUN Kjartan Jakob Hauksson
tók land við Hjörleifshöfða
skömmu fyrir klukkan þrjú í
gærdag eftir að hafa ýtt úr vör
við Ingólfshöfða morguninn
áður. 

Þar með lauk 28 klukku-
stunda róðri þar sem hann fór
um 130 kílómetra við erfiðar að-
stæður. Hann mun væntanlega
freista þess að róa aftur í dag en
aðstæður verða óhagstæðar á
þessum slóðum á morgun. ■

2 fyrir 1 til

Barcelona
12. og 19. ágúst

frá kr. 19.990
Síðustu sætin

Heimsferðir bjóða nú einstakt tækifæri til þessar mest spennandi borgar Spánar
á ótrúlegum kjörum. Nú er fegursti tími ársins og frábært tækifæri til að skrep-

pa til Barcelona og njóta þess besta sem Spánn hefur að bjóða.

Kr. 19.990
Flugsæti með sköttum, m.v. 2 fyrir 1
tilboð, út 12. eða 19. ágúst og heim 24.
ágúst. Netverð á mann.

VEÐRIÐ 

TAKA SLAGINN Breska flugfélagið British Airways mun frá og með mars á næsta ári fljúga
fimm sinnum í viku til og frá Íslandi en þessi sama leið hefur verið gullegg flugfélaganna
Icelandair og Iceland Express í talsverðan tíma.

MIÐBÆR Lögreglan hefur nokkurn
viðbúnað vegna hátíðarhalda
Hinsegin daga í miðborg Reykja-
víkur í dag og breyting verður á
áætlun strætisvagna í mið-
bænum. Lækjargata verður
lokuð milli Vonarstrætis og
Austurstrætis frá 8 til 20 og
Rauðarárstígur á milli Hlemms
og Skúlagötu verður lokaður frá
12 til 15. 

Gleðiganga Hinsegin daga fer
af stað niður Laugaveg frá
Hlemmi kl. 15.00 og er áætlað að
hún taki um 70 mínútur og því má
búast við að umferð lokist á
Laugaveginn að einhverju leyti á
þessu tímabili. -rsg

HINSEGIN DAGAR Skrúðgangan fer niður
Laugaveginn kl. 15.00 í dag og skemmti-
atriði verða í Lækjargötu kl. 16.15.

Hinsegin dagar:

Umfer› ri›last

MÓTMÆLI Þrettán mótmælendur,
sem handteknir voru á byggingar-
svæði álvers Alcoa á Reyðarfirði í
fyrradag, voru látnir lausir laust
eftir miðnætti í fyrrinótt, að sögn
lögreglu á Eskifirði.

Fólkið var flutt að Vaði í Skrið-
dal eftir að það var látið laust en
þar hafa mótmælendur aðsetur
eftir að þeim var vísað frá tjald-
búðum sínum við Kárahnjúka-
virkjun í síðustu viku. 

Alcoa hefur ákveðið að kæra
ekki mótmælendur. Málið er í
rannsókn og ekki er ljóst hvort
eftirmálar hljótast af því. - ht

Mótmælendur álvers:

Lausir úr haldi

DALVÍK Fiskverkendur á Dalvík
bjóða gestum og gangandi upp á
margvíslega fiskrétti á fiskideg-
inum mikla sem haldinn er í dag.
Fjöldi fólks var þegar mættur í
bæinn í gær og því má búast við
fjölmenni á fiskideginum mikla
nú líkt og fyrri ár.

Að sögn Júlíusar Júlíussonar,
skipuleggjanda hátíðarinnar,
verða yfir hundrað þúsund matar-
skammtar útbúnir í dag og búist
við fjölda manns. Í fyrra mættu
yfir 27 þúsund manns á hátíðina
og kláruðu yfir 90 þúsund
skammta. Matseðillinn verður
fjölbreyttur í dag að vanda. - oá

FJÖLMENNI Á DALVÍK Fiskidagurinn mikli
hefur dregið mikinn fjölda fólks til Dalvíkur.

Fiskidagurinn mikli:

Gefa 100 flúsund
matarskammta
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Lögreglan á Akureyri handtók í gær konu á mi›jum aldri sem hringdi inn
sprengjuhótun á Keflavíkurflugvöll í gærmorgun. Konan hefur á›ur komi› vi›
sögu lögreglu og er óvíst hvort hún geti talist sakhæf.

Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI Lögreglu grunaði strax að um gabb væri að ræða. Starfsmenn tollstjóra, lögregla og öryggisdeild sýslumanns-
embættisins leituðu af sér grun á um 45 mínútum í gærmorgun.



dir á meðan birgðir endast.

Vaxtalaus
verðsprengja

í Hagkaupum Smáralind og á markaði Hagkaupa Óseyri 1 Akureyri

Hágæða örþunn sjónvarpstæki

United 32" HD LCD breiðtjaldssjónvarp 
• 32" HD LCD skjár • Upplausn 1366x768 (VGA, SVGA, XGA) með progressive scan
• HDTV ready (styður 720p og 1080i) • Skerpa:800:1 og birta: 550 cd/m2
• Svartími: 12ms og sjónsvið (H/V): 170°/170° • 2x10w hljóðkerfi með 2 hátölurum
• 2 scart tengi, component (YPbPr) PC tengi (DVI-D og VGA) • AV og heyrnartólstengi
að framan • Mynd í mynd (2 tunerar) • Textavarp • Fjarstýring • Mál í cm (bxhxd):
93,6x56,2x11

timpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.

JVC 42" Plasma breiðtjaldssjónvarp
42" plasma breiðtjaldssjónvarp með D.I.S.T myndtækni • Super digipure og digital comb filter
•Upplausn 852x480 punktar með 3000:1 skerpu • Styður HDTV (1125 línu upplausn)
Fullkomnar litstýringar (gamma curve og dynamic black lLevel) • Fullkomið textavarp með 1500 síðna
minni • Tvískiptur skjá möguleiki (mynd og mynd/textavarp) • Mynd í mynd (1 móttakari) • 20w RMS,
BBE nicam stereó hljóðkerfi • 3D sound með active hyper bass • 3 scart tengi, component (Y, Pb, Pr)
og SVHS tengi • RCA og heynartólstengi • Svefnrofi og barnalæsing • T-V Link • Veggfesting fylgir
• Mál (bxhxd): 104,5x72,8x11,5 c

Philips 42" Plasma breiðtjaldssjónvarp
• 42" ED plasma skjár • Upplausn 852x480 (VGA, SVGA, XGA, WXGA) með skerpu 3000:1 • Digital motion
compensation og digital crystal clear progressive scan • Sjónsvið (H/V): 160/160° og birtustig: 1000 cd/m2
• Ljósskynjari og antireflex system til að minnka glampa • 48w nicam stereó hljóðkerfi með dolby virtual
surround • Smart picture og smart sound • 6 breiðtjaldsstillingar: 4:3, zoom 14:9, zoom 16:9, zoom texti,
super zoom og widescreen • 2 scart tengi og PC tengi (VGA) • SVHS, RCA og heyrnartólstengi • Textavarp
• 2 myndir á skjá • svefnrofi, barnalæsing og fjarstýring • Mál í cm (bxhxd): 122x66x9 • Þyngd: 42kg

United 27" LCD breiðtjaldssjónvarp
• 27" LCD skjár 
• Upplausn 1280x768 (VGA, SVGA, XGA, WXGA) 

með progressive scan 
• Skerpa:600:1 
• Birta: 500 cd/m2 
• Sjónsvið: 170°
• 2x7w SRS surround hljóðkerfi með 2 hátölurum 
• 2 scart tengi, component (YPbPr) og DVI tengi 
• Tölvutengi 
• AV og heyrnartólstengi að framan 
• Mynd í mynd (2 tunerar) 
• Textavarp 
• Fjarstýring 
• Mál (bxhxd): 81x44,5x11 

7.499kr

Verð nú 89.990,-

Verð áður 139.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 12 mánuði

*

11.499kr

Verð nú 229.980,-

Verð áður 299.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*

7.499kr

Verð 149.980,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*

United 42" Plasma breiðtjaldssjónvarp
• 42" HD plasma skjár • Upplausn 852x480 (VGA, SVGA, XGA) með skerpu 1000:1 
• Birta: 640 cd/m2 • Progressive scan • 2x10w nicam stereó hljóðkerfi með 2 hátölurum 
• Sjónsvið: 160° • 2 scart tengi, DVI og PC tölvutengi • Mynd í mynd (2 tunerar) 
• Textavarp • Fjarstýring • Stærð (bxhxd): 124,5x64,5x8,5 (með hát.) • Stærð (bxhxd):
104,5x64,5x8,5 (án hát.)

8.999kr

Verð nú 179.980,-

Verð áður 249.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*

14.999kr

Verð nú 299.980,-

Verð áður 349.999,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*



Gildir á meðan birgðir endast.

Vaxtalaus
verðsprengja

í Hagkaupum Smáralind og á markaði Hagkaupa Óseyri 1 Akureyri

Hágæða örþunn sjónvarpstæki

United 32" HD LCD breiðtjaldssjónvarp 
• 32" HD LCD skjár • Upplausn 1366x768 (VGA, SVGA, XGA) með progressive scan
• HDTV ready (styður 720p og 1080i) • Skerpa:800:1 og birta: 550 cd/m2
• Svartími: 12ms og sjónsvið (H/V): 170°/170° • 2x10w hljóðkerfi með 2 hátölurum
• 2 scart tengi, component (YPbPr) PC tengi (DVI-D og VGA) • AV og heyrnartólstengi
að framan • Mynd í mynd (2 tunerar) • Textavarp • Fjarstýring • Mál í cm (bxhxd):
93,6x56,2x11

*Stimpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.

JVC 42" Plasma breiðtjaldssjónvarp
42" plasma breiðtjaldssjónvarp með D.I.S.T myndtækni • Super digipure og digital comb filter
•Upplausn 852x480 punktar með 3000:1 skerpu • Styður HDTV (1125 línu upplausn)
Fullkomnar litstýringar (gamma curve og dynamic black lLevel) • Fullkomið textavarp með 1500 síðna
minni • Tvískiptur skjá möguleiki (mynd og mynd/textavarp) • Mynd í mynd (1 móttakari) • 20w RMS,
BBE nicam stereó hljóðkerfi • 3D sound með active hyper bass • 3 scart tengi, component (Y, Pb, Pr)
og SVHS tengi • RCA og heynartólstengi • Svefnrofi og barnalæsing • T-V Link • Veggfesting fylgir
• Mál (bxhxd): 104,5x72,8x11,5 c

Philips 42" Plasma breiðtjaldssjónvarp
• 42" ED plasma skjár • Upplausn 852x480 (VGA, SVGA, XGA, WXGA) með skerpu 3000:1 • Digital motion
compensation og digital crystal clear progressive scan • Sjónsvið (H/V): 160/160° og birtustig: 1000 cd/m2
• Ljósskynjari og antireflex system til að minnka glampa • 48w nicam stereó hljóðkerfi með dolby virtual
surround • Smart picture og smart sound • 6 breiðtjaldsstillingar: 4:3, zoom 14:9, zoom 16:9, zoom texti,
super zoom og widescreen • 2 scart tengi og PC tengi (VGA) • SVHS, RCA og heyrnartólstengi • Textavarp
• 2 myndir á skjá • svefnrofi, barnalæsing og fjarstýring • Mál í cm (bxhxd): 122x66x9 • Þyngd: 42kg

United 27" LCD breiðtjaldssjónvarp
• 27" LCD skjár 
• Upplausn 1280x768 (VGA, SVGA, XGA, WXGA) 

með progressive scan 
• Skerpa:600:1 
• Birta: 500 cd/m2 
• Sjónsvið: 170°
• 2x7w SRS surround hljóðkerfi með 2 hátölurum 
• 2 scart tengi, component (YPbPr) og DVI tengi 
• Tölvutengi 
• AV og heyrnartólstengi að framan 
• Mynd í mynd (2 tunerar) 
• Textavarp 
• Fjarstýring 
• Mál (bxhxd): 81x44,5x11 

7.499kr

Verð nú 89.990,-

Verð áður 139.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 12 mánuði

*

11.499kr

Verð nú 229.980,-

Verð áður 299.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*

7.499kr

Verð 149.980,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*

United 42" Plasma breiðtjaldssjónvarp
• 42" HD plasma skjár • Upplausn 852x480 (VGA, SVGA, XGA) með skerpu 1000:1 
• Birta: 640 cd/m2 • Progressive scan • 2x10w nicam stereó hljóðkerfi með 2 hátölurum 
• Sjónsvið: 160° • 2 scart tengi, DVI og PC tölvutengi • Mynd í mynd (2 tunerar) 
• Textavarp • Fjarstýring • Stærð (bxhxd): 124,5x64,5x8,5 (með hát.) • Stærð (bxhxd):
104,5x64,5x8,5 (án hát.)

8.999kr

Verð nú 179.980,-

Verð áður 249.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*

14.999kr

Verð nú 299.980,-

Verð áður 349.999,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*
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Áhöfnin á Ársæli stímdi í næstu höfn með Svölu í eftirdragi:

Skútan var a› mestu komin í kaf
BJÖRGUN „Það var ekki annað að
gera en að fara með hana í næstu
höfn,“ segir Finnbogi Ólafsson,
stýrimaður á Ársæli, sem dró
skútuna Svölu til lands. Í fyrrinótt
maraði skútan að mestu í kafi og
brá áhöfnin á Ársæli á það ráð að
koma henni til hafnar í Þorláks-
höfn. Þangað voru Ársæll og
Svala komin um klukkan þrjú í
fyrrinótt.

Að sögn stýrimanns stóð stefni
skútunnar upp í loft þegar þeir
voru við Vestmannaeyjar en skút-
an er þannig hönnuð að hún er
ósökkvandi. Við athugun kom í
ljós að ekkert gat var á skútunni.
Líklegast er talið að hún hafi tekið
inn á sig sjó þar sem hún var mun

léttari að framan en venja er til
eftir að mastrið brotnaði af henni
í fyrradag.

Garðar Jóhannsson, einn eig-

enda Svölu, segir trygginga-
félagið vera að skoða skútuna, en
hann telur flest tæki hennar ónýt.

- jse

Suðurnes:

Ekki verkfall 
á ljósanótt
KJARAMÁL Starfsmannafélag
Suðurnesja fer ekki í verkfall í
þessum mánuði og því verða
áreiðanlega ljós á Ljósanótt í ár.
Starfsmannafélagið vill leiðrétt-
ingar á nýju starfsmati sem gildir
í kjarasamningi félagsins.

Starfsmenn félagsins og launa-
nefndar sveitarfélaga nota helg-
ina til að fara yfir starfsmatskerf-
ið og funda svo á þriðjudaginn. Að
sögn Ragnars Arnar Ragnarsson-
ar, formanns Starfsmannafélags-
ins, eru menn vongóðir um að ná
saman. Félagsmenn eru ósáttir
við að um fimmtungur þeirra
lækkaði í launaflokki samkvæmt
nýja starfsmatskerfinu. - oá

Eiga Íslendingar að kaupa
Tívolí næst?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlar þú að fljúga milli 
Íslands og Bretlands með
British Airways?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

43%
57%

Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

LÖGREGLUFRÉTTIR
BÍLVELTA VIÐ VÍK Bíll valt í ná-
grenni Víkur í Mýrdal í gær-
morgun en engin slys urðu á
fólki. Ökumaður missti bifreið-
ina út af veginum svo hún valt
og fór á hlið. Bíllinn skemmdist
ekki mikið. 

SKEMMTIFERÐASKIP Hjart-
veikur maður var sóttur um
borð í skemmtiferðaskipið
Bremen sem kom að Grundar-
fjarðarhöfn í gærmorgun. Þyrla
Landhelgisgæslunnar var köll-
uð út um hálf níu og sótti hún
manninn í sjúkrabíl við Vega-
mót. Maðurinn, sem er erlendur
ferðamaður, var fluttur á Land-
spítalann.

Áætlun gegn hryðjuverkum:

Helstu
breytingar
Nýjar ástæður verða gildar til að
senda fólk frá Bretlandi eða neita að
hleypa því inn í landið. Slíkar ástæð-
ur eru meðal annars að hvetja til hat-
urs, eða hvetja til eða réttlæta vopn-
uð átök vegna trúarásetnings. Þetta
vald verður afturvirkt og nær til þess
sem þegar hefur verið sagt. 

Samningur verður gerður við önnur
ríki, svo sem Jórdaníu, til að tryggja
að fólk geti verið sent til uppruna-
lands án þess að eiga það á hættu
að verða fyrir pyntingum eða illri
meðferð.

Lögum um mannréttindi verður
breytt, ef nauðsyn ber til, til að ekki
verði lagalegar forsendur gegn því að
ný lög um brottvísun taki gildi.

Innanríkisráðherra fær vald til að
ákveða hvort hver sá útlendingur
sem tengist bókabúðum, miðstöð-
um, samtökum eða vefsíðum sem
eru á skrá sem tengd öfgahópum,
verði sendur úr landi. 

Að réttlæta eða lofsyngja hryðjuverk
verður ólöglegt. 

Flóttamönnum verður sjálfkrafa neit-
að um hæli í Bretlandi, ef þeir hafa
einhver tengsl við hryðjuverk hvar
sem er í heiminum. 

Mannréttindi víkja fyrir örygginu
Tony Blair tilkynnti í gær a› hann væri tilbúinn a› breyta lögum um mannréttindi til a› breg›ast vi›
breyttum a›stæ›um í Bretlandi vegna hry›juverkaógnarinnar. Hertar a›ger›ir voru bo›a›ar vi› a›
senda fólk úr landi e›a neita flví um a›gang, lofsyngi fla› e›a hvetti til hry›juverka.
LONDON Tony Blair, forsætisráð-
herra Bretlands, tilkynnti í gær að
hann væri tilbúinn að breyta lögum
um mannréttindi, standi þau í vegi
fyrir því að ríkisvaldið geti sent út-
lendinga úr landi hvetji þeir til
hryðjuverka. Bresk stjórnvöld geta
þegar neitað þeim um aðgang, eða
sent úr landi, sem teljast ógn við
þjóðaröryggi. Sumar þessar breyt-
ingar kalla einungis á reglugerðar-
breytingar. Blair sagði möguleika á
því að þingmenn yrðu kallaðir
snemma til þings úr sumarfríi til að
ræða lagabreytingar. 

Samkvæmt nýrri áætlun til að
berjast gegn hryðjuverkum, sem
Blair kynnti í gær, verður ólöglegt
að réttlæta eða lofsyngja hryðju-
verk. Þá verður hverjum þeim sem
á einhvern hátt tengjast hryðju-
verkum hafnað um hæli í Bretlandi.
Einnig á að kanna hvernig hægt
verður að loka moskum sem hvetja
til ofbeldisverka, og senda fólk úr
landi sem tengist ákveðnum bóka-
búðum eða vefsíðum. Charles Kenn-
edy, leiðtogi Frjálslyndra demó-
krata í Bretlandi, sagði að þessar
tvær síðastnefndur tillögur yrðu til

þess að auka spennu í landinu.
Kennedy sagði einnig að samvinna
stjórnmálaflokka til að berjast gegn
hryðjuverkum væri í hættu vegna
þessara tillagna Blairs. David
Davies, skuggaráðherra innanríkis-
mála fyrir Íhaldsflokkinn, sagðist
að mestu leyti ánægður með tillög-
urnar, sem sneru að því að senda
fólk úr landi eða meina því aðgang.
Hann sagði þetta vera tillögur sem
samræmdust því sem Íhaldsflokk-
urinn hefur kallað eftir. Davies
fannst þó sá tími sem gefinn er, einn
mánuður, vera of stuttur. 

Ráð múslima í Bretlandi sagði
þessar breytingar vinna á móti til-
gangi sínum, sérstaklega ákvörð-
unin um að banna Hibz ut-Tahrir
samtökin. „Ef einhver samtök eru
talin brjóta gegn lögum okkar
eiga slík mál að fara í gegnum
réttarkerfið en ekki neyða sam-
tökin til þess að starfa í felum.
Það lítur út fyrir að með því að
banna samtökin séum við að grafa
undan lýðræðislegum gildum
okkar,“ sagði Inayat Bunglawala,
talsmaður Ráðsins. 

svanborg@frettabladid

BÖNNIN BOÐUÐ Á síðasta blaðamannafundi sínum fyrir sumarfrí útlistaði Tony Blair hertar aðgerðir gegn hryðjuverkum í Bretlandi.
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Viðbrögð við áætlunum Blairs:

Vara› vi› n‡ju lögunum

DR. IMRAN WAHEED  Waheed er talsmaður samtakanna Hizb ut-Tahir, sem bresk stjórn-
völd hafa ákveðið að banna.
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HRYÐJUVERK Talsmenn mannréttinda-
hópa í Bretlandi tóku í gær ekki vel
í tilkynningu Tonys Blair um hertar
aðgerðir gegn hryðjuverkum. 

Shami Chakrabarti, fram-
kvæmdastjóri mannréttindahóps-
ins Liberty, sagði ómögulegt að
samþykkja hugmyndir Blairs um
að senda fólk til ríkja þar sem það
ætti á hættu að verða pyntað. Þá
sagði hann hættulegt af Blair að
gera það að lögbroti að réttlæta eða
tala vel um hryðjuverk, hvar sem
er í heiminum. Eric Metcalfe,
mannréttindahópnum Justice,
sagði að í frjálsu samfélagi væri
ekki barist gegn hryðjuverka-
mönnum með því að senda þá úr

landi, heldur ætti að ákæra þá í
Bretlandi.

Iqbal Sacranie, framkvæmda-
stjóri Ráðs múslima í Bretlandi,
segir að þrátt fyrir að samtökin
Hizb ut-Tahrir séu ekki sammála
Ráðinu um hvernig skuli taka þátt í
breskum stjórnmálum, sé ekki rétta
leiðin að banna samtökin. Ráð
múslima telji Hizb ut-Tahrir í Bret-
landi friðsamleg samtök. 

Jákvæðustu viðbrögðin komu
frá talsmönnum Íhaldsflokksins og
Ken Jones, formanni félags lög-
regluforingja, sem sagði stjórnvöld
hafa verið í samstarfi við lögregl-
una um þessar hugmyndir og hann
væri þeim sammála. - ss

SVALA KOMIN Á LAND Svala var tekin upp á land í gær og ástand hennar kannað.
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Tekin á 118 kílómetra hraða:

Reyndi a› fl‡ja
lögregluna
LÖGREGLUFRÉTTIR Lögreglan í
Borgarnesi handtók tæplega tví-
tuga stúlku eftir að hún reyndi
að stinga af þegar lögreglumenn
hugðust stöðva hana fyrir of
hraðan akstur. Bíll stúlkunnar
mældist á 118 kílómetra hraða
og lauk eftirför lögreglu ekki
fyrr en eftir 27 kílómetra akst-
ur. Stúlkan hafði þá læst bíl
sínum og þurfti lögregla að
brjóta rúðu til að komast að
henni. Hún reyndist með smá-
vægilegt magn fíkniefna í bíln-
um og er grunuð um akstur
undir áhrifum örvandi lyfja.

-rsg





1Hversu hár er Hvannadalshnúkur?

2Hvaða lið leika til úrslita í bikar-
keppni karla í fótbolta?

3Hversu lengi voru Bjarki og Guð-
brandur að ganga hringinn um landið?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?
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Milljónatjón þegar háspennustrengur í Hallsteinsdal var sagaður í sundur:

Íhuga a› kæra skemmdarverk
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Egils-
stöðum rannsakar skemmdar-
verk sem unnin voru á há-
spennustreng sem verið er að
leggja í Hallsteinsdal. 

Steinar Frigðeirsson, fram-
kvæmdastjóri þróunarsviðs hjá
RARIK, segir að einn leiðari í
háspennustrengnum hafi verið
sagaður í sundur og annar særð-
ur. „Hópur mótmælendanna í
Kárahnjúkum fékk inni á Vaði í
Skriðdal, þaðan sem háspennu-
strengurinn liggur. Það er mjög
líklegt að þetta sé þeirra verk.
Við erum að velta því fyrir
okkur hvort við kærum, því
þetta er tjón upp á nokkrar

milljónir,“ segir Steinar. Hann
telur að skorið hafi verið á

strenginn um verslunarmanna-
helgina, þá var ekki búið að
grafa hann í jörð og einungis
búið að sanda yfir hann. Streng-
urinn er ætlaður fyrir byggðina
í Reyðarfjörð en ekkert sérstak-
lega fyrir álverið, segir Steinar.
„Ég frétti af þessum rafstreng
fyrir tíu mínútum síðan. Við
höfum engan áhuga á einhverj-
um byggðarlínum og rafmagni
sveitanna á þessu svæði. Við
stundum ekki skemmdarverk,
það eru hins vegar Alcoa og
Impregilo sem það gera,“ sagði
Ólafur Páll Sigurðsson, tals-
maður mótmælenda á virkjana-
svæðinu. - rsg

Hersveit NATO í Afganistan:

Taka vi› a› ári
KABÚL, AP Alþjóðleg hersveit undir
stjórn NATO verður reiðubúin að
taka við stjórn öryggismála í
Afganistan á næsta ári, að sögn
Gerhard Back hershöfðingja. Við
það munu margir þeirra 17.600
bandarísku hermanna sem eru í
landinu verða fluttir til annarra
starfa.

Bandarísk stjórnvöld hafa lengi
hvatt NATO til að fjölga hermönn-
um sínum í Afganistan og að þeir
verði í meiri mæli fluttir til suður-
og austurhluta landsins, þar sem
átökin hafa verið mest. Enn er
óljóst hvort Bandaríkjamenn muni
halda sérstakri hersveit í Afganist-
an til að halda áfram leitinni að
Osama bin Laden, sem talinn er í
felum við landamæri Pakistan. ■

Í báðum vélum:

 

 Lyftigeta á framskóflu  3.500 kg  í fulla hæð.

 Perkins 1104-44T. 86KW/117 hp.

 Vinnuþyngd 8.500 kg.

 

 Lyftigeta á framskóflu  3.000 kg í fulla hæð.

 Perkins 1104-44T. 77KW / 105 hp.

 Vinnuþyngd 8.800 kg.

 Lyftigeta á gröfuarmi í fulla hæð á dipper enda 1.500 kg.

 Mótor staðsettur þversum í miðju vélar undir ökumannshúsi.

 Fullkomið jafnvægi vélar með mótor undir miðju húsi.

 „Vökva Servo“ fyrir gröfuarm og mokstursarm.

 „Boch Rexroth Hydrostatic transmission“ stiglaus skipting. 

 „Speed reduction“ stillanlegur ökuhraði óháður snúningshraða mótors.

 „Inch pedal“ Skipting slær út við hemlun vélar.

 Vökvahraðtengi fyrir framskóflu.

 Brettagafflar á lyftaraplani.

 Tregðulæsing fyrir fram- og afturdrif.

Liðstýrð traktorsgrafa           VF- 9.23

Fjórhjólastýrð traktorsgrafa      VF 10.33B

Traktorgröfur

 Loftsæti fyrir ökumann.

 Yfirstærð af rafgeymi og alternator.

 Opnanleg framskófla með skera.

 Gúmmíplattar undir stuðfótum.

 Öryggisventill fyrir gröfuarm.

 Lagnir fyrir brothamar og vökvabor.

 Skotbóma, mesta grafdýpt 5.800 mm.

 „Vökva Servo“ fyrir gröfuarm.

 „Vökva Servo“ fyrir mokstursgálga.

 4 stk. grafskóflur. 45 cm – 60 cm – 90c m – 130 cm.

– 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!

LÆKNISFRÆÐI Inntaka vítamína eða
steinefna dregur ekki úr sýking-
um hjá eldra fólki sem býr í
heimahúsum, samkvæmt niður-
stöðum úr nýrri rannsókn sem
birt var í Breska læknablaðinu.

Einn af hverjum tíu eldri borg-
urum í Bretlandi þjáist af
vítamínskorti, samkvæmt frétt á
fréttavef BBC, sem getur orsakað
lélegt ónæmiskerfi og aukið
hættu á sýkingum.

Rannsóknin, sem gerð var á
vegum Háskólans í Aberdeen,
leiddi í ljós að vítamín- og stein-
efnainntaka minnkaði ekki hætt-
una á sýkingum þeirra sem
bjuggu heima. Hins vegar átti
eftir að rannsaka hvort vítamín-
og steinefnainntaka hefði áhrif á
sýkingar eldri borgara á sjúkra-
stofnunum, þar sem sýkingar-
hætta er mun meiri. - sda

Ný rannsókn á vítamínum:

Stö›va ekki
s‡kingar

VÍTAMÍN Ný bresk rannsókn leiddi í ljós að
eldri borgurum stafar ekki minni hætta af
sýkingum þó þeir taki vítamín.

SKEMMDARVERK Í NÁGRENNI BÚÐA MÓT-
MÆLENDA Viðgerð á háspennustrengnum
mun kosta nokkrar milljónir.

Gistinætur í júní:

Fjölgar um
nær allt land
FERÐAÞJÓNUSTA Fjöldi gistinátta á
íslenskum hótelum jókst um
átta prósent í júní síðastliðnum
borið saman við síðasta ár. 

Gistinóttum fjölgaði nær alls
staðar á landinu, einu undan-
tekningarnar eru Norðurland og
Suðurland þar sem nokkuð dró
úr aðsókn.

Aukningin í júní þýðir að
gistináttum fyrstu sex mánuði
ársins hefur fjölgað um fjögur
prósent samanborið við fyrstu
sex mánuði síðasta árs á landinu
öllu.

Þeim fækkar þó um heil tólf
prósent sem gista á Austurlandi
og jafnframt hefur fækkað um
fimm prósent á Suðurlandi.
Gistinóttum fjölgar í öllum öðr-
um landshlutum en þó mest á
Suðurnesjum, Vesturlandi og
Vestfjörðum. - aöe

FRAKKLAND, AP Mestu þurrkar í
Suður-Evrópu í áratugi eru farn-
ir að hafa veruleg áhrif á líf tug-
þúsunda manna. 

Í Frakklandi eru í gildi tak-
markanir á vatnsnotkun í tveim-
ur þriðju hlutum landsins. Ár og
lækir í Frakklandi eru að þorna
upp og skógareldar eru daglegt
brauð.

Þurrkar sem herja á
landsmenn og ferðalanga í
Portúgal eru hinir mestu í sögu
landsins og hefur verið varað
við því að lokað verði fyrir vatn
í Algarve héraði. Tankbílar
flytja vatn daglega í afskekkt
héruð þar sem 53 þúsund manns
eru vatnslaus.

Á Spáni hefur ekki mælst
minni rigning í 65 ár og eru
vatnsból við það að þorna upp.

Endalok þessara þurrka eru
ekki í sjónmáli því spænska
veðurstofan hefur spáð áfram-
haldandi sólskini og allt að 40
stiga hita það sem eftir er ágúst-
mánaðar. 

Skógareldar hafa geisað á
Spáni og fyrir nokkru fórust
ellefu slökkviliðsmenn við að
slökkva elda austur af Madríd
sem kviknuðu þegar fólk var að
grilla.

- sda

UPPTAKA SKÓGARELDA LEITAÐ
Slökkviliðsmenn rannsaka upptök skógar-

elda á Spáni. Skógareldar geisa víða í
Suður-Evrópu vegna mikilla hita og þurrka.

Veðurfræðingar sjá ekki fyrir endann á
þurrktíðinni og spá áfram um 40 stiga hita

og sól á Spáni.

Mestu þurrkar í Suður-Evrópu í áratugi hafa mikil áhrif á líf fólks:

Tugflúsundir fljást af vatnsskorti

SPÁNN
RANNSÓKN HEITIÐ Á LÖGREGL-
UNNI Spænski innanríkisráðherr-
ann hefur heitið ítarlegri rann-
sókn á andláti 39 ára bónda sem
lést 24. júlí, en meint dánarorsök
er lögregluofbeldi. Sjö lögreglu-
mönnum hefur verið vikið frá
starfi í hálft ár vegna málsins.





FJÖLMENNI FYLGIR TIL GRAFAR Kristnir ísra-
elskir arabar báru líkkistu annars af þeim
tveimur kristnu sem létust á föstudag þegar
ísraelskur hermaður hóf skothríð í strætis-
vagni. Fjórir ísraelskir arabar, auk bílstjórans,
létu lífið. 
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Stórhætta á
fljó›veginum
Tugflúsundir fer›amanna hjóla og ganga eftir fljó›-
veginum vi› M‡vatn á hverju sumri og setja flar
me› sjálfa sig og akandi vegfarendur í stórhættu.
UMFERÐARÖRYGGI Umferð hjólandi
og gangandi ferðamanna er lík-
lega hvergi meiri á Íslandi en við
Mývatn að sumarlagi. Þrátt fyrir
það er enga malbikaða hjóla- og
göngustíga að finna við vatnið.
Því neyðast ferðalangar oftar en
ekki til að nota þjóðveginn til að
komast á milli áhugaverðra staða
við Mývatn og setja þar með
sjálfa sig og akandi í stórhættu. 

Vegagerðin, Ferðamálaráð,
lögreglan, sveitarstjórn Skútu-
staðahrepps, ferðaþjónustuaðilar
á svæðinu og heimamenn almennt
eru sammála um að knýjandi sé að
leggja göngu- og hjólreiðastíga en
Vegagerðin hefur ekki fjárveit-
ingar í verkefnið.

Yngvi Ragnar Kristjánsson,
hótelstjóri Sel-Hótels við Mývatn,
segir að hátt í 200 þúsund ferða-
menn komi til Mývatns á sumrin
og stór hluti þeirra staldri við í
skemmri eða lengri tíma og gangi
eða hjóli um svæðið. „Ferðaþjón-

ustufólk við Mývatn hefur rætt
nauðsyn þess að leggja hjólreiða-
og göngustíga við vatnið en ekki
er að sjá að slík framkvæmd sé í
bígerð,“ segir Yngvi Ragnar.

Sigurður Oddsson, deildar-
stjóri Vegagerðarinnar á Akur-
eyri, segir að fyrir mörgum árum
hafi verið rætt um að leggja
göngu- og hjólreiðastíga hringinn
í kringum Mývatn. Kostnaðurinn
hafi hins vegar ekki verið skoðað-
ur og slík framkvæmd ekki verið
á borði Vegagerðarinnar hin síð-
ari ár. „Vegurinn um Námaskarð
var á sínum tíma breikkaður með
umferð gangandi og hjólandi í
huga og að ósk heimamanna höf-
um við sett hraðatakmarkanir, allt
niður í 50 km, við Skútustaði og í
gegnum Voga- og Reykjahlíðar-
hverfi. Fleiri aðgerðir, vegna hjól-
reiða- og göngufólks höfum við
ekki ráðist í, enda ekkert fjár-
magn að hafa í önnur verkefni,“
segir Sigurður. kk@frettabladid.is

Evrópusambandið:

fijó›verjar
skamma›ir
BRUSSEL, AP Þýskar vegabréfsáritan-
ir, sem gefnar voru út á árunum
1999 til 2002, stóðust ekki reglur
Evrópusambandsins sem miða að
því að koma í veg fyrir ólöglega inn-
flytjendur. 

Starfsmönnum þýskra sendiráða
var ekki sagt að þeir þyrftu að krefj-
ast sönnunar fyrir því að ferðalang-
ar sem ætluðu til Þýskalands hefðu
keypt sér miða til baka og að ferða-
langarnir hefðu næg fjárráð fyrir
dvölina innan Evrópusambandsins.
Glæpamenn nýttu sér mistökin til að
komast til ríkja Evrópusambands-
ins. Í fyrra breyttu Þjóðverjar regl-
um sínum til samræmis við reglur
Evrópusambandsins. ■
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www.icelandair.is/paris

París

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair 
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 
og á sunnudögum kl. 10-16).

Nú getur þú notað 10.000 Vildarpunkta 
sem 5.500 kr. greiðslu upp í fargjaldið.

Flug og gisting í þrjár nætur
Verð frá 39.900 kr. 
Ver› á mann í tvíb‡li á Mercure Ronceray
18.-21. nóv., 20.-23. jan. og 24.-27. mars.
Innifali›: Flug, gisting, morgunver›ur, flugvallarskattar og fljónustugjöld.

FERÐAMENN VIÐ MÝVATN Með tilkomu Jarðbaðanna við Námaskarð hefur straumur
hjólandi og gangandi ferðafólks vaxið á þjóðveginum frá Mývatni að Námaskarði en á
þeirri leið eru engir göngu- eða hjólreiðastígar frekar en annars staðar við Mývatn.

LANDHELGISGÆSLAN
ÆFT MEÐ BJÖRGUNARSTÓL Áhöfn
varðskipsins Týs hélt nýlega
æfingu á notkun björgunarstóls
við Sveineyri á Dýrafirði. Æfing-
in tókst mjög vel og tókst að
bjarga öllum skipverjum Týs í
land. Björgunarstóll er notaður
þegar þyrla getur ekki athafnað
sig á slysstað og því nauðsynlegt
að halda við þekkingu um notkun
hans.

SAFN Menntamálaráðuneytið mun
beita sér fyrir því að í fjárlögum
verði gert ráð fyrir að styrkja Síld-
arminjasafnið á Siglufirði um fjöru-
tíu milljónir á næstu þremur árum.
Samningur þessa efnis var undirrit-
aður af Þorgerði Katrínu Gunnars-
dóttur menntamálaráðherra og
Örlygi Kristfinnssyni, safnstjóra
Síldarminjasafnsins, í gær.

Styrkinn á að nýta til að reka
Bátahúsið svokallaða, 1.050 fer-
metra sýningarskála sem vígður
var í fyrra þar sem leitast er við að
endurskapa stemninguna í síldar-
höfn sjötta áratugarins. - oá

Síldarminjasafnið á Siglufirði:

40 milljónir í stu›ning

SÍLDARMINJASAFNIÐ Á SIGLUFIRÐI Leitast er
við að endurskapa stemninguna í síldarhöfn-

inni eins og hún var um miðja síðustu öld.
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Ný rannsókn sýnir fram á áhrif fólínsýru:

N‡burar flyngri vi› fæ›ingu
LÆKNISFRÆÐI Inntaka fólínsýru á
meðgöngu dregur úr hættunni á of
lágri fæðingarþyngd, samkvæmt
nýrri rannsókn sem birt er í breska
næringarfræðiblaðinu.

Rannsóknin náði til eitt þúsund
kvenna og leiddi í ljós að verðandi
mæður sem mældust með lágt hlut-
fall fólínsýru við upphaf meðgöngu
voru líklegri til að eignast börn
með of lága fæðingarþyngd. 

Of lág fæðingarþyngd er skil-
greind undir 2,4 kílóum, sem sam-
svara tæpum tíu mörkum, og getur
hún orsakað ýmis heilsufarsleg
vandamál hjá hvítvoðungunum,
svo sem öndunarerfiðleika og
sykursýki, að því er fréttavefur
BBC skýrir frá.

Rannsóknin sýnir fram á að
verðandi mæður sem reykja búa
yfir minni forða af fólínsýru en
þær sem reykja ekki og það gæti ef
til vill skýrt hvers vegna reykinga-
konur eignast að meðaltali léttari
börn en þær sem reykja ekki. - sda

HVÍTVOÐUNGUR Hættan á of lágri fæðing-
arþyngd minnkar ef verðandi mæður taka
inn fólínsýru snemma á meðgöngu.

Svisslendingar og Tyrkir komnir í hár saman:

Deila enn um fljó›armor› á Armenum
SVISS, AP Tyrkir hafa hætt við að
bjóða Joseph Deiss, ráðherra efna-
hagsmála í Sviss, í opinbera heim-
sókn til Tyrklands, en missætti
hefur lengi ríkt milli landanna
tveggja.

Opinber ástæða þess að hætt
var við boðið var sú að ekki tókst
að skipuleggja heimsóknina svo
hentaði tímaáætlun beggja, að
sögn talsmanns ráðherrans. Hann
sagði að raunverulega ástæðan
væri misklíð landanna vegna
morða Tyrkja á Armenum á tímum
fyrri heimstyrjaldarinnar, sem
Svisslendingar og sumar aðrar
þjóðir hafa líkt við þjóðarmorð.
Tyrkir neita því staðfastlega að
hafa framið þjóðarmorð.

Tyrkir reiddust Svisslendingum
í síðasta mánuði þegar Svisslend-
ingar fyrirskipuðu rannsókn á um-
mælum sem tyrkneski stjórnmála-
maðurinn Dogu Perincek lét falla á
meðan hann var í heimsókn í Sviss.
Þá neitaði hann því alfarið að
morðin á Armenunum hefðu verið
þjóðarmorð. Perinced var í haldi
lögreglu í skamman tíma eftir um-
mælin. - sda

FORSÆTISRÁÐHERRA TYRKLANDS
Recep Tayyip Erdogan hefur hætt við að
bjóða svissneskum ráðherra í opinbera
heimsókn. Tyrkir og Svisslendingar deila
um hvort morð Tyrkja á Armenum á tím-
um fyrri heimstyrjaldarinnar hafi verið
þjóðarmorð.





Skattar og tekjur einstaklinga hafa verið áberandi undanfarna
daga eins og er árviss viðburður þegar skattskrár landsmanna
eru opnaðar. Þetta er þörf og góð umræða. Það er bráðnauð-
synlegt að fólk sé vel meðvitað um hversu mikið það sjálft og
aðrir láta renna í ríkissjóð til að standa undir samneyslu þjóð-
arinnar. 

Á þessu ári færir tekjuskatturinn ríkissjóði fimmtán þúsund
milljón fleiri krónur en hann gerði í fyrra. Það er ríflega ellefu
prósenta hækkun milli ára, sem eru góðar fréttir fyrir okkur öll
því þetta eru augljós merki um að tekjur hafi hækkað. Verra er
að hver einstaklingur borgar nú hærri upphæð í skatt. Á svona

góðæristímum hlýtur að vera svigrúm til að lækka skatta eins
og ríkisstjórnin er reyndar þegar byrjuð að gera.

Í stjórnarsáttmála Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks
frá því í maí 2003 kemur fram að flokkarnir stefna að lækkun
tekjuskatts í áföngum um fjögur prósent á kjörtímabilinu.
Fyrsta skrefið var tekið um síðustu áramót þegar tekjuskatttur
einstaklinga lækkaði um eitt prósent, úr 25,75 prósentum í 24,75
prósent. Reiknað var með sömu lækkun um næstu áramót og að
2007, síðasta ár kjörtímabils ríkisstjórnarinnar, myndu skattar
lækka um tvö prósent. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
hyggst ríkisstjórnin hraða þessum áformum sínum og lækka
tekjuskattinn um tvö prósent strax um næstu áramót. 

Vonandi ganga þær áætlanir eftir. Nú er lag til þess að láta
þjóðina njóta þess mikla uppgangs sem er í íslensku efnahags-
lífi.

Skattalækkunum fylgir hins vegar mikil ábyrgð. Ríkisstjórn-
in verður að halda fastar um budduna en áður og sýna sérstakt
aðhald í ríkisútgjöldum til að vega upp á móti þensluáhrifum
lægri tekjuskatts og meðfylgjandi hættu á hærri verðbólgu,
sem hefur bein áhrif á verðtryggð húsnæðislán heimilanna.
Aukin verðbólga gæti þurrkað út ávinninginn af skattalækkun í
einu vettvangi.

Kunnugleg rök gegn skattalækkunum eru að þær komi þeim
best sem hæst hafa launin. Staðreyndin er hins vegar sú að
skattalækkun kemur öllum vel sem borga skatta. 

Í því samhengi er ágætt að hafa í huga þau gleðilegu tíðindi,
sem komu í ljós þegar skattskrárnar opnuðust á dögunum, að
fleiri borga nú skatt en áður hér á landi. Það þýðir að færri
þurfa að þola laun sem falla undir skattleysismörk. Þrátt fyrir
það greiðir enn tæplega þriðjungur atvinnubærra Íslendinga
engan tekjuskatt. Sá hópur græðir að sjálfsögðu ekki neitt á
skattalækkun. En varla getur það truflað nokkurn mann? Miklu
nær er að berjast fyrir því að allir fái svo sómasamleg laun að
þeir geti lagt sitt af mörkum til samfélagsins. ■

Ráðgjafarnir
DV segir frá því í gær að í vikunni hafi
þeir setið á herráðsfundi í Sjávarrétta-
kjallaranum, Gísli Marteinn Baldursson
borgarfulltrúi og nánustu ráðgjafar
hans, Hannes Hólmsteinn Gissurarson
prófessor og Gunnlaugur Sævar
Gunnlaugsson viðskiptajöfur. Gísli
stefnir sem kunnugt er leynt og
ljóst að því að verða oddviti og
borgarstjóraefni sjálfstæðismanna
í kosningunum í Reykjavík
næsta vor. Ekki er að efa að
hann hefur þegið góð ráð
og greindarleg frá borð-
nautum sínum, sem um
árabil hafa tilheyrt fámenn-
um valdakjarna í Sjálfstæð-
isflokknum.

Framlengingarsnúra
En ýmsum í Sjálfstæðisflokknum mun
það umhugsunarefni, hvort það sé
Gísla Marteini til framdráttar að merkja
sig eingöngu þessum annars góðu
mönnum eins og hann hefur löngum
gert, nú þegar það blasir við að hópur-
inn, sem þeir tilheyra, er smám sam-
an að færast úr miðjunni eða kjarn-
anum í flokknum út á jaðarinn, þar
sem hann var upphaflega. Unga fólk-

ið í Sjálfstæðisflokknum, sem
stundum hefur ráðið úrslitum í
prófkjörum, ræðir nú í sínum
hóp, hvert sé fýsilegasta for-
ingjaefnið. Sagt er að það sé
ekki mjög áhugasamt um að
rétta gamla valdahópnum
framlengingarsnúru. 

Erfitt að kyngja
Ungt fólk í Sjálfstæðisflokknum er ann-
ars upptekið af kosningum sem fram
fara innan skamms í Sambandi ungra
sjálfstæðismanna. Borgar Þór Einars-
son, sonur Ingu Jónu Þórðardóttur, er
enn sem komið er einn um að tilkynna
framboð til formanns, en ekki er
ósennilegt að það eigi eftir að breytast.
Einhverjir munu eiga erfitt með að
kyngja þeirri tilhugsun að á haustdög-
um, þegar landsfundur Sjálfstæðis-
flokksins er afstaðinn, verði þeir fóstrar,
Borgar Þór og Geir H. Haarde, með
töglin og hagldirnar í flokknum.

Jæja, þá er loksins búið að selja
blessaðan Landssímann. Og von-
um seinna kynni einhver að segja.
Eru gömlu kommúnistaríkin fyrir
austan ekki öll fyrir löngu búin að
selja ríkissíma? Einhverja hluta
vegna hefur okkur Íslendingum
gengið þessi einkavæðing hægar
en þeim þjóðum sem báru sjálfan
Kommúnistaflokk Sovétríkjanna
á bakinu áratugum saman og allt
hans hyski. Þessum þjóðum hefur
á einhvern hátt reynst auðveldara
að varpa af sér byrðunum en
okkur upp á Farsælu og Hagsælu.
Við höfum verið eitthvað hrím-
hvítari en kommarnir.

Þegar múrinn féll fengu ein-
hverjir okkar þá hugmynd að við
gætum hjálpað þessum okuðu
þjóðum. Einhverjar ráðagóðar
sendinefndir fóru austur en ein-
hvern veginn kom ekkert út úr
þeim ferðum. Sá eini sem ílengd-
ist var Þorvaldur Gylfason hag-
fræðiprófessor. Mér skilst að
hann hafi unnið með kollegum
sínum að rannsóknum og ráðgjöf
þarna austur frá. En mér skilst
líka á því sem Þorvaldur hefur
skrifað síðan þá að í raun getum
við lært meira af gömlu kommun-
um en þeir af okkur. Þorvaldi
hefur tekist með afbrigðum vel að
heimfæra raunveruleika ný-
frjálsra þjóða í Austur-Evrópu
yfir á ástandið hér heima. Og
þessi sýn – að skilgreina átökin í
íslensku samfélagi, vandamál
okkar og möguleika, sem spegil-
mynd gömlu kommúnistaríkjanna
– er eina glögga og gagnlega skil-
greiningin sem boðið hefur verið
upp á í öllu því málæði sem fylgt
hefur þeim umrótstímum sem við
upplifum. Besta leiðin til að skilja
Ísland er að líta á það sem fyrrum
Sovétlýðveldi. Og eins og dæmið
af Landssímanum sýnir; fyrrum
Sovétlýðveldi í tiltölulega hægum
bata.

Auðvitað er þetta hundfúlt.
Þetta er vesældarlegri söguskýr-
ing en sagan af fólkinu sem
braust út úr fátækt til bjargálna á
nýju heimsmeti; tók inn iðnbylt-

ingu, sósíaldemókratíu og nútíma-
lifnaðarhætti í einum bita – varp-
aði af sér oki kúgunar og blómstr-
aði undir dynjandi ættjarðar-
söngvum. En þetta er akkúrat það
sem austantjaldsþjóðirnar gerðu;

þær hentu gömlu söguskýring-
unni – sem var svo undarleg lík
okkar – um fátæka fólkið sem
kommúnistaflokkurinn leiddi til
bjargálna og færði vinnuna, rétt-
lætið og matinn á borðið; losaði
það undan kúgun arðræningjanna
svo það mætti þramma áfram
undir dynjandi ættjarðarsöngv-
um – svolítið dimmraddaðri en
samt ekki svo ólíkum okkar.
Kannski er það einmitt vegna
þessa sem fólkið austur frá er
fyrir löngu búið að selja sinn
Landssíma. Það hristi fyrst af sér
söguskýringar sem dugðu ekki
lengur – og gerðu því aðeins vont
– og tók svo til við að búa til betra
samfélag. Við viljum hins vegar
sleppa betur frá þessu; fá aðeins
betra samfélag og halda aðeins
lengur í rómantíkina – deyfinguna
sem við tókum inn til að þola
betur vitleysuna og gagnleysið í
gamla kerfinu.

Hvað svo? Það er eðlileg
spurning þegar Landssíminn er
seldur. Hvað getum við losað
undan ríkinu nú þegar bönkunum
og Landssímanum hefur verið
sleppt lausum: Landsvirkjun, Rík-
isútvarpið, Íslandspóst? Haga-
skóla, Landspítala, Þjóðleikhús?
Þrátt fyrir að enginn andmæli því
að þau fyrirtæki sem hafa verið
einkavædd skili viðskiptamönn-
um sínum miklu betri þjónustu á
eftir þá jaðrar það við óþjóðholl-

ustu að stinga upp á að selja skól-
ana og spítalana næst. Samt ætt-
um við helst af öllu að óska börn-
um og sjúkum betri aðbúnaði. Og
við erum enn svo föst í gamalli
hugsun að við erum sannfærð um
að leikari á ríkislaunum hljóti að
túlka Hamlet betur en sá sem fær
prósentur af miðasölu. Við erum
nýfarin að venja okkur við þá
hugsun að Hamlet sé ekki æviráð-
inn.

Við erum líklega komin í
strand með frekari samfélags-
breytingar. Það er eins og við
séum ekki undirbúin undir næstu
skref. Til þess að stíga þau þurf-
um við að skipta út sögunni og
skilgreina stöðu okkar upp á nýtt
– svipað og fólkið í gömlu komm-
únistaríkjunum gerði. Það þurfti
að venja sig við þá tilhugsun að
ríkið væri ekki upphaf alls. Ríkið
hafði ekki fundið upp verksmiðj-
ur eða verslanir. Ríkið hafði ekki
einu sinni fundið upp menntun,
listir né aðhlynningu sjúkra. Rétt-
læti, sanngirni og mannúð hafa á
flestum tímum betur notið sín
utan ríkisvaldsins en innan þess –
á sama hátt og bankastarfsemi og
fjarskiptarekstur.

Ég verð að viðurkenna að ég
hef ekki mikla trú á að Íslending-
um takist að læra af því sem vel
hefur tekist á undanförnum árum
og ákveða að gera enn meira af
því sama. Til þess heyri ég of oft
talað um þjóðareignir og að hitt
eða þetta ríkisbáknið sé í eigu
þjóðarinnar – eða okkar allra,
eins og sagt er. Og þrátt fyrir alla
misnotkunina, þrátt fyrir allar
pólitísku ráðningarnar og þrátt
fyrir getuleysi ríkisstofnana til
að veita almenningi skikkanlega
þjónustu – þá virðumst við helst
af öllu vilja trúa því að þetta sé
allt gert fyrir okkur og í okkar
nafni. Til að losa okkur undan
þeirri blekkingu þurfum við að
endurskrifa sögu okkar og skil-
greina stöðu okkar að nýju. Þar
til verður hlé á annars vellukkuð-
um samfélagsbreytingum undan-
farinna ára. ■
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SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

Vonandi komast áform ríkisstjórnarinnar um 
lækkun tekjuskatts sem fyrst til framkvæmda.

Allir sem 
borga græ›a

FRÁ DEGI TIL DAGS

Kunnugleg rök gegn skattalækkunum eru a› flær komi fleim best
sem hæst hafa launin. Sta›reyndin er hins vegar sú a› skatta-
lækkun kemur öllum vel sem borga skatta.

Hva› svo?
gm@frettabladid.is
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

GUNNAR SMÁRI
EGILSSON

Í DAG
VANDINN SEM SALA
LANDSSÍMANS SETUR
OKKUR Í.



Ví›a er pottur brotinn í fljónustu vi› fer›afólk
Komdu sæl og blessuð, Inga Rósa
og takk fyrir greinina „Ekki nóg að
bjóða falleg fjöll“ sem birtist í
Fréttablaðinu 26. júlí síðastliðinn.
Mig langar að bæta nokkrum orð-
um við skrif þín um erlenda leið-
sögumenn eða fararstjóra (tour
leader).

Ég er sammála þér að það er
hræðilegt hvað sumir erlendir leið-
sögumenn láta út úr sér um land og
þjóð og hversu rangar upplýsingar
þeir gefa um Ísland. En því miður
er málið ekki alveg svona einfalt.
Það eru nefnilega - því miður - líka
til íslenskir leiðsögumenn, með
„réttindi“, sem ekki vita hvar

Hvannadalshnúkur er eða Mývatn.
Íslenskir leiðsögumenn sem fara
með landann um erlendar borgir og
ríki gera sig einnig oft seka um
sömu vanþekkinguna og erlendir
leiðsögumenn eru sakaðir um hér. 

Um þetta geta rútubílstjórar
allra landa vitnað, og skrifað þykka
bók um fáfræði leiðsögumanna af
ýmsum þjóðernum.

Þjóðernið er sem sé ekki það
sem málið snýst um, heldur hversu
víða pottur er brotinn í þjónustu
við ferðafólk, sama hvort um er að
ræða sóðaskap á salernum, bros-
laus andlit, úrill tilsvör eða fáfræði
um land og þjóð. Þjónustuleysi og
fáfræði er heldur ekki séríslenskt
fyrirbæri heldur er þetta vanda-
mál sem allar þjóðir sem ferða-

þjónustu stunda eiga við að etja.
Sumum hefur tekist betur en
öðrum að ráða bót á þessu og kem-
ur þar bæði til metnaður og „þjón-
ustueðli“ viðkomandi. 

Við því á ég ekkert einfalt svar.
Mig langar bara sem útlendingur
með reynslu af ferðaþjónustu á Ís-
landi og víðar í Evrópu að benda á
að umræða um þessa mikilvægu
atvinnugrein þjóðarinnar er af hinu
góða og að alltaf má gera betur. 

Nú rek ég lítið gístihús í Svarf-
aðardal þar sem gestir mínir, Ís-
lendingar og útlendingar, sitja oft
við sama borð, spjalla um ferða-
upplifun sína og ævintýri á Íslandi.
Það kemur ósjaldan í ljós hversu
útlendingar vita mikið um spenn-
andi og áhugverða staði á Íslandi

sem gleðja augað. Íslendingar
benda á fróðleik, sögu, kunna að
segja draugasögur og þekkja
örnefni. Þannig læra allir hver af
öðrum.

Ég býð mig aldrei fram sem sér-
fræðing í íslenskri náttúru, en veit
samt eitthvað um jurtir, sveppi og
fugla. Mér finnst gaman að segja
frá persónulegri upplifun minni og
reynslu af Íslandi. Fólk kann að
meta það. Skiptir engu máli hvort
um er að ræða útlendinga eða
heimamenn. Mikilvægast er að
vera heiðarlegur og að geta bent
fólki á hvar það getur aflað sér
frekari upplýsinga um hugðarefni
sín. Ég bendi gestum mínum á veit-
ingastaði þar sem þeir geta fengið
„ekta“ íslenskan mat, því ekki get

ég og ekki vil ég selja eldamennsku
mína sem „ekta“, heldur læt ég fólk
vita að ég bý til alþjóðlegan mat
(“fusion food“) en með áherslu á
hollustu og gæði. Það er engin
spurning að íslenska lambakjötið,
fiskurinn og kartöflurnar eru há-
gæðavara. Þannig á það líka að
vera með ferðaþjónustuna; gæðin
eru mikilvæg og ef við, starfsmenn
og viðskiptamenn í ferðaþjónustu,
viljum hafa þau há þá skulum við
taka orðið ferðaþjónusta bókstaf-
lega og þjóna ferðamönnum. Ef ég
skrifa „við“ þá meina ég bæði er-
lenda gesti og Íslendinga. Ég get
ekki unnið fyrir útlendinga ef ég
vil ekki vinna með þeim.

Höfundur rekur Gistihúsið
Skeið.
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Vandmeðfarið verkfæri
Bjúgverpill er vandmeðfarið verkfæri,
eins og kunnugt er. Það hefur þann eig-
inleika að svífa glæsilega þegar maður
hendir því frá sér, en tekur svo skyndi-
lega mikla beygju, snýr við og lendir í
mörgum tilfellum nálægt þeim stað þar
sem því var upphaflega kastað frá. Það
er með öðrum orðum nokkur hætta á
því að sá sem kastar bjúgverplinum (e.
boomerang) verði sjálfur fyrir honum,
gæti viðkomandi ekki ítrustu varúðar. Ég
velti þessum staðreyndum fyrir mér
þegar ég las grein formanns Samfylking-
arinnar í Morgunblaðinu í morgun. Þar
reynir formaðurinn að réttlæta dylgju-
pólitík sína undanfarnar vikur í hinum
ýmsu málum og er í heldur mikilli vörn.
Eru enda margir, sem hafa undrast inn-
komu flokksformanns í stjórnmál sem
byggir á því að kasta sér í leðjuna, baða
þar út öllum öngum og setja síðan upp
alvarlegan svip og segjast aðeins vera
með málefnalegar spurningar og vanga-
veltur en engar fullyrðingar. Þetta minn-
ir eiginlega á manninn, sem eitt sinn var
spurður um andstæðing sinn í stjórn-
málum. Sá svaraði: - Ég þekki hann nú
ekki sjálfur, en ég hef heyrt að hann sé
skíthæll!
Björn Ingi Hrafnsson á bjorn.ingi.is

Allt hefur sín takmörk
Launaþróun landsmanna er áberandi í
umræðunni núna í kjölfar birtingar
álagningaskrárinnar frá skattinum.
Vissulega er það að mörgu leyti ógeð-
fellt að hægt sé að fara með þessum
hætti inn á persónulega hagi hvers og
eins og dapurlegt að það sé manns
gaman að velta sér upp úr tekjum eða
tekjuleysi náungans. En því miður er
það nauðsynlegt að upplýsingar um
tekjur og gjöld liggi fyrir með þessum
hætti. Gagnsæi um almenn kjör og
launabil í þjóðfélaginu liggja til grund-
vallar þeirri samfélagssátt sem við
búum við og byggjum samfélagið á. Án
sæmilegrar sáttar um fyrirkomulagið
væri samfélagið í uppnámi og illvíg átök
á milli stétta og hópa gegnumgangandi.
Vissulega er hópur fólks í þjóðfélaginu
sem hefur ofurlaun. Svimandi hátt kaup
sem venjulegan vinnandi verkakarl eða
konu dreymir ekki einu sinni um að
komast yfir eða þéna nokkru sinni á
starfsævi sinni. Sumpart er þessi launa-
þróun afsprengi alþjóðavæðingar fjár-
málafyrirtækja og í sjálfu sér ekkert við
því að segja nema fagna því að fyrir-
tækjunum skuli ganga vel og þar með
þeim sem fara fyrir þeim. En allt hefur
sín takmörk, siðleg og önnur.
Björgvin Sigurðsson á bjorgvin.is

MYRIAM DALSTEIN
SKRIFAR UM FERÐAÞJÓNUSTUNA

AF NETINU

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tek-
ið á móti efni sem sent er frá Skoðana-
síðunni á visir.is. Þar eru nánari leið-
beiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.

Lei›rétting
Í blaðinu í gær birtist röng mynd með
viðtali við Ingibjörgu Haraldsdóttur
hjá Samtökum herstöðvaandstæð-
inga. Beðist er velvirðingar á þessu. 







Ég skrapp á Reyðarfjörð á
fimmtudaginn frá Fáskrúðsfirði
og þegar ég var á leiðinni heim
mætti ég tveimur lögreglubílum
frá Fáskrúðsfirði á mikilli ferð og
með blikkandi ljós. Ég hugsaði
með mér að eitthvert stórslys
hefði orðið en þegar ég hlustaði á
fréttir í útvarpinu kom í ljós að
einhverjir höfðu stolist inn á

vinnusvæðið við álversbygging-
una á Reyðarfirði. Síðan sá ég
meira af þessu í sjónvarpsfréttum
í kvöld. Nokkrar hræður höfðu
sett allt Austurland í uppnám.
Aftur! Með því að príla upp í
byggingarkrana og hengja upp
borða. Engin furða að Securitas sé
að auglýsa eftir mönnum. En
markmið þessara mótmælenda
var að sjálfsögðu að vekja á sér
athygli. Og það tókst heldur betur.
Fréttastofur fjölmiðlanna settu
þetta í forgang og lögreglan á
Austfjörðum safnaði miklu liði.
Þetta kallar maður að ná árangri.
Ekki nóg með að fréttamenn og
lögregla kæmust í jólaskapið
heldur safnaðist þarna mýgrútur
af fólki til að horfa á herlegheitin.
Já, þetta tókst heldur betur hjá

þeim. Nú má ekki skilja sem svo
að ég hafi nokkuð á móti því að
menn mótmæli því sem þeir eru
ósammála. Ég furða mig hins
vegar á viðbrögðunum við þess-
um mótmælum. Ég má ekki til
þess hugsa að þetta séu að verða
stöðluð viðbrögð við því að ein-
hverjir vilji mótmæla. Að safna
saman lögregluliði í snarhasti og
með þvi leggja líf og limi þeirra
og annarra í hættu. Að skilja stór
svæði eftir án löggæslu vegna
þess að einhverjir stálust inn á
vinnusvæði og hengdu upp skilti.
Ég hugsaði með mér að það væri
eins gott að ekkert kæmi fyrir
annars staðar á Austfjörðum á
meðan á þessu stóð. En svo hætti
ég að hugsa og var snöggur heim.
Löggan var jú annars staðar. ■
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Bls. 6

Ekki aftur 
til Eyja
með Árna

Eignuðust son eftir tæknifrjóvgun

MARGRÉTOG ÍRIS
MARGRÉTOG ÍRIS

gleðinnar
Skuggi 

Örn var
fórnarlamb
fordóma

Karlmenn oftímafrekir Bls. 22-23

Einstæðar 
mæðurBubbi er launakóngur poppara

Bubbi er launakóngur poppara

Örn Jákup Dam Washington
Örn var aðeins 25 ára gamallþegar hann lést  á heimili sínu 19. júlí síðastliðinn.Hann var kosinn dragdrottningÍslands árið 1999  og var þekkturundir nafninu Venus.  Örn varþreyttur á fordómunum sem hannbarðist gegn frá barnsaldri.

Eðalkokkur 
með 20 milljónir 
á mánuði

Eðalkokkur 
með 20 milljónir 
á mánuði

Róbert 
Wessman

Bls. 32-33

Bls. 29-31

Bls. 20-21

Einstæðar 
mæður

Karlmenn oftímafrekir

Bls. 52-53

Bls. 18-19

Ragnheiður
Gröndal

Þoldi ekki álagið 
í poppbransanum
Þoldi ekki álagið 
í poppbransanum

Ragnheiður
Gröndal

Í minningu
Arnar
Fórnarlamb

fordóma

Mótmæli sem skila árangri!

Höskuldur Jónsson lætur af
störfum sem forstjóri Áfengis-
og tóbaksverslunar ríkisins
þann fyrsta september næst-
komandi eftir tuttugu ár í
starfi.

Höskuldur tók á sínum
tíma við rótgróinni stofn-
un sem sumum þótti full
forn í fasi. ÁTVR stend-
ur enda á gömlum
grunni; Áfengisverzl-
un ríkisins - ÁVR -
var sett á lagg-
irnar hinn
þriðja febrúar
1922 og Tó-
b a k s e i n k a -
sala ríkisins
tíu árum
seinna. Árið
1961 voru
f y r i r t æ k i n
s a m e i n u ð
undir nafni
Áfengis- og tó-
baksverslunar
ríkisins -
ÁTVR. Í dag
rekur ÁTVR 40
vínbúðir víðs
vegar um land auk
vefverslunar.

Ásýnd stofnunarinnar
hefur breyst mikið undir
forystu Höskuldar og þykir
þjónustan hafa batnað til
muna; opnunartímar hafa
verið rýmdir og búðunum
fjölgað.

Svo gott starf þykir Hösk-
uldur hafa unnið hjá ÁTVR að
Jónas Kristjánsson, ritstjóri
DV, hefur ítrekað séð ástæðu
til að hrósa honum fyrir vel
unnin störf. Þykir annars tíð-
indum sæta þegar Jónas sér
hið bjarta í veröldinni. Í leið-
ara Jónasar frá því fyrr í
sumar segir orðrétt: „Hösk-
uldur er einn af þessum
sjaldgæfu embættismönnum
sem staðið hafa sig í stykkinu,
innan um endalausar raðir af
ónytjungum, sem spilla fyrir
þjóðinni.“

Í annarri grein segir Jónas
Höskuld ,,fyrirmynd annarra
embættismanna“, hann hafi
stýrt ÁTVR með slíkri festu og
tilþrifum að engin skipulögð
andstaða gegn ríkisforsjá á sviði
áfengisverslunar hafi náð að
skjóta rótum.

Höskuldur lærði þjóðfélags-
fræði í Haag í Hollandi árin 1963
til 1965. Þar áður hafði hann lok-
ið cand. oecon frá Háskóla Ís-
lands. Höskuldur er fæddur árið

1937 á
Mýri í
Álftafirði
og gekk í
Menntaskólann í Reykjavík.
Hann er giftur Guðlaugu Svein-
bjarnardóttur og eiga þau þrjá
syni: Þórð, Sveinbjörn og Jón
Grétar. 

Höskuldur var ráðuneytis-
stjóri fjármálaráðuneytisins á
árunum 1974 til 76. Hann þótti

stjórna með harðri hendi og
höfðu sumir á orði að Höskuldur
Jónsson stjórnaði meiru en

sjálfur fjármálaráðherra.
Aðrir kvörtuðu undan því að

Höskuldur væri erfiður í
umgengni. Flestir voru þó
sammála um að kostirnir

vægu upp á móti göll-
unum, Höskuldur

væri skemmtileg-
ur þegar hann
kæmist á flug og
hefði skilað

góðu búi í
ráðuneytinu.

Lífið er þó
ekki bara
vinna hjá
Höskuldi.
Hann er
mikið fé-

l a g s -
m á l a t r ö l l

og hefur
setið í stjórn-

um alls kyns
nefnda og fé-
laga. Það þykir

ekki ónýtt að
hafa Höskuld sín

megin þegar taka
þarf til hendinni, og

bera störf hans fyrir
Ferðafélag Íslands því
glöggt vitni. Höskuldur

hefur verið félagi þar í tugi
ára og gegndi embætti for-
seta félagsins í tæp tíu ár.

Félagar í Ferðafélaginu
segja Höskuld þægilegan í

umgengni og einstaklega dríf-
andi. Hann hafi reynst félag-
inu vel og unnið að ýmsum
þörfum verkefnum. Til
marks um dugnaðinn hefur
skáli Ferðafélagsins í
Hrafntinnuskeri verið
nefndur Höskuldsskáli.
Koma margir þar við á
göngu sinni yfir Lauga-

veginn, millli Landmanna-
lauga og Þórsmerkur. 

Einnig hefur Höskuldur
látið til sína taka í Esjuhlíðum,

meðal annars með gerð göngu-
stíga. Hefur hann gengið þar
upp með tól og tæki ásamt hópi
manna og unnið að lagfæring-
um, meðal annars á fjölförnustu
leiðinni upp, sjálfu Þverfells-
horninu. Höskuldur hefur einnig
verið fararstjóri í ferðum Ferða-
félagsins og oftast haft svör við
spurningum ferðafélaga á reið-
um höndum. Þykja fáir standast
brennivínsstjóranum snúning er
kemur að þekkingu á náttúru
landsins. ■

MAÐUR VIKUNNAR

,,Fyrirmyndar
ríkisstarfsma›ur“

HÖSKULDUR JÓNSSON 
FRÁFARANDI FORSTJÓRI ÁTVR 
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Bakkabræður einbeita sér
áfram að Bakkavör.
„Við hyggjumst alls ekki snúa
okkur að öðru en rekstri Bakkavar-
ar,“ segir Lýður Guðmundsson,
stjórnarformaður Exista, sem skrif-
aði undir samning um kaup á Lands-
síma Íslands í gær ásamt fleirum.
Auðvitað komi hann og Ágúst Guð-
mundsson að rekstrarákvörðunum
en þeir líti á kaupin sem fjárfest-
ingu eins og kaup Exista í öðrum
félögum.

Lýður segir að þessi viðskipti
muni ekki valda því að Exista haldi
að sér höndum í öðrum fjárfesting-
um. Næg verkefni séu fram undan
sem hann geti ekki tjáð sig um
núna.

Hann segir að hlut-
hafafundur í Síman-
um verði væntanlega
haldinn í byrjun sept-
ember næstkomandi.
Nákvæm tímasetning
fari eftir því hve
Samkeppniseftirlitið
sé fljótt að yfirfara
kaupsamninginn og
gefa grænt ljós. Á
hluthafafundinum
verði ný stjórn kjörin
og í kjölfarið sé hægt
að móta framtíðar-
stefnu fyrirtækisins í
samstarfi við stjórn-
endur og starfsfólk.
Að svo stöddu vilji hann ekki upp-
lýsa hvaða stefna verði mótuð. „Það

verður örugglega farið í framsókn,“
segir hann brosandi. - bg

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.515,81

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 642
Velta: 13.729 milljónir

+0,60%

MESTA LÆKKUN

Actavis 43,30 +0,93% ... Bakkavör
40,10 +0,5%... Burðarás 17,60 +0,00%... FL Group 14,70 +0,00% ...
Flaga 4,40 -1,57% ...HB Grandi 8,50 +0,00% ... Íslandsbanki 14,65 -
0,34% ... Jarðboranir 20,90 -0,48% ... KB banki 579,00 +0,70% ... Kög-
un 57,50 -0,52% ... Landsbankinn 21,90 -1,42% ... Marel 64,50 +8,40%
... SÍF 4,76 +0,63% ...Straumur 13,55 +1,88% ... Össur 87,00 +0,00%

Marel 8,40%
Og Vodafone 4,56%
Bakkavör 2,04%

Flaga -1,57%
Landsbankinn -1,42%
TM tryggingar -0,86%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Hluthafafundur Símans í september

Samson kaupir
í Bur›arási
Yfir átta milljarða viðskipti voru
með hlutabréf Burðaráss í gær.
Samherji seldi nær allan hlut sinn
í Burðarási fyrir tæpa fimm millj-
arða króna.
S a m s o n
G l o b a l
H o l d i n g ,
sem er í
eigu Björg-
ólfs Thors
Björgólfssonar, Björgólfs Guð-
mundssonar og Magnúsar Þor-
steinssonar, keypti stóran hlut af
Samherja eða um 3,5 prósent.
Eignarhlutur Samsons er nú um
22,5 prósent í Burðarási og er
félagið stærsti hluthafinn.

Burðarás mun á næstunni
renna inni í Landsbankann og
Straum. Samson er stærsti hlut-
hafinn í Landsbankanum og
heldur að samrunanum loknum
utan um 40 prósent eignarhlut í
bankanum. - eþa

Farflegum 
easyJet fjölgar
Farþegum, sem flugu með breska
lággjaldaflugfélaginu easyJet í
júlí, fjölgaði um átján prósent á
milli ára. Alls flutti félagið 2,8
milljónir farþega. Til samanburð-
ar voru farþegar hjá aðalkeppi-
nautinum Ryanair um 3,2 milljón-
ir og fjölgaði um 29 prósent miðað
við júlí 2004.

Velta easyJet á tólf mánaða
tímabili jókst um nærri 23 pró-
sent, sem er svipaður vöxtur og
farþegaaukningin á sama tíma.

Sætanýting var nokkuð yfir 88
prósent í júlí og hækkaði örlítið
frá sama mánuði í fyrra.

Hlutabréf easyJet hækkuðu
eftir fréttirnar og stóðu í 258
pensum á hlut um hádegisbil. FL
Group er næst stærsti hluthafinn.

- eþa

Innflutningur
aldrei meiri
Í júlí voru fluttar inn vörur fyrir
24 milljarða króna og hefur vöru-
innflutningur aldrei verið meiri en
síðustu þrjá mánuði. Af þeim mán-
uðum var innflutningur mestur í
júní eða 26 milljarðar. Virði inn-
flutnings síðustu þriggja mánaða
er tæplega
þ r i ð j u n g i
meira en á
sama tíma í
fyrra. Megin-
skýring aukins
innflutnings er
meiri innflutningur bifreiða, fjár-
festingarvöru og eldsneytis og
olíu. Að magni er mesta aukningin
í innflutningi bifreiða sem var um
sjötíu prósent meiri á fyrri helm-
ingi þessa árs samanborið við
sama tímabil í fyrra. Verðmæti
eldsneytis og olía hefur aukist
verulega, bæði vegna hærra verðs
en einnig er um magnaukningu að
ræða. Tölur um innflutning eru
bráðabirgðatölur sem byggja á
innheimtu virðisaukaskatts af inn-
fluttum vörum í mánuðinum. - dh

KAUPSAMNINGURINN HANDSALAÐUR Eftir undirskrift kaupsamnings-
ins tókust Geir Haarde fjármálaráðherra og Lýður Guðmundsson í hend-
ur. Á myndinni eru einnig Erlendur Hjaltason, framkvæmdastjóri Exista,
til vinstri og Ágúst Guðmundsson, stjórnarmaður Exista, til hægri.



„Ég veit að þetta er skemmtilegt
og krefjandi starf en aðalkostur-
inn er að vinna með alveg frábæru
starfsfólki,“ segir Ívar J. Arndal,
nýskipaður forstjóri Áfengis- og
tóbaksverslunar ríkisins. Ívar er
enginn nýgræðingur hjá fyrirtæk-
inu enda hefur hann starfað þar í
fimmtán ár, sem varaforstjóri hin
síðustu ár auk þess sem hann
leysti Höskuld Jónsson af sem for-
stjóri árið 2003 til 2004.

Ívar sem er vélaverkfræðingur
að mennt og hefur meistaragráðu
í opinberri stjórnsýslu hlakkar til
að takast á við forstjórastöðuna en
sér þó ekki fram á áherslubreyt-
ingar hjá fyrirtækinu í bili.

Ívar er mikil fjallageit og
stundar það grimmt að ganga á
fjöll. „Ég fékk inngöngu í Ferða-
félagið nánast þegar ég fæddist,“
segir hann kankvís en þegar á
unglingsaldri var Ívar farinn að
stunda fjallamennsku af miklum
móð. Það eiga þeir Ívar og Hösk-
uldur, fráfarandi forstjóri, sam-
eiginlegt áhugamál því Höskuldur
hefur starfað innan Ferðafélags
Íslands í fjölda ára.

Ívar á sér marga uppáhalds-
staði á landinu en einn stendur þó
upp úr. „Sá staður sem ég er einna
hrifnastur af eru Hvanndalir milli
Ólafsfjarðar og Héðinsfjarðar.
Þetta er lítið dalverpi hátt uppi í
fjöllum og stendur beint við úhaf

en þarna bjó fólk sem á sér mjög
merkilega sögu. Það er alveg ótrú-
legt að fólk hafi hafst þarna við,“
segir Ívar íhugull og bætir við að
reyndar sé hann mjög hrifinn af
eyðibyggðum og hafi gert töluvert
af því að ganga um þær.

Stórum hluta sumarfrísins eyðir
Ívar því á fjöllum en á veturna
stundar hann skíðin. „Mér finnst al-
veg hræðilegt hvað það er orðið
erfitt að komast í snjó hér,“ segir
Ívar, sem stundaði fjallaskíða-

mennsku þegar hann var yngri. Þá
bar hann skíði upp á tinda og
skíðaði niður. „Nú held ég mig nán-
ast alveg við troðnar brautir,“ segir
Ívar, sem miðar ferðir sínar nú við
fjölskyldu sína. Börn hans tvö hafa
fylgt honum um fjöll og firnindi frá
fæðingu. „Ég bar þau fyrst á bak-
inu og síðan hafa þau séð um að
ganga sjálf,“ segir Ívar, sem telur
mikilvægt að ferðirnar séu farnar á
forsendum barnanna til að þau
nenni að halda áfram. ■
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Hrífst af eyðibyggðum
ÍVAR J. ARNDAL SKIPAÐUR FORSTJÓRI ÁTVR

„Fjandinn hirði þessa forfeður... þeir hafa
stolið bestu hugmyndum okkar.“

Ben Jonson var enskur leikritahöfundur, skáld og leikari.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Kristján Guðmundsson, Gullsmára 11,
lést á líknardeild Landspítalans í Kópa-
vogi föstudaginn 29. júlí.

Þórhalla Eggertsdóttir, Eyjabakka 10,
Reykjavík, lést þriðjudaginn 2. ágúst.

Kristín Sigurðardóttir, Álfaskeiði 100,
Hafnarfirði, lést á St. Jósepsspítala, Hafn-
arfirði, miðvikudaginn 3. ágúst.

JAR‹ARFARIR

11.00 Þorsteinn Óskar Guðlaugsson,
bóndi og bifreiðastjóri, Ölvalds-
stöðum 4, Borgarbyggð, verður
jarðsunginn frá Borgarneskirkju.

14.00 Höskuldur Stefánsson, Ranavaði
3, Egilsstöðum, verður jarðsung-
inn frá Norðfjarðarkirkju.

VERÐANDI FORSTJÓRI Ívar hefur starfað hjá ÁTVR í fimmtán ár. Hann stundar fjall-
göngur grimmt og er nýkominn heim úr þriggja vikna ferð með fjölskyldu sinni um Látra-
strönd og ýmis fjöll. 

Sovétríkin sendu mann út í geim
þennan dag árið 1961 aðeins
fjórum mánuðum eftir að Júrí
Gagarín fór sína frægðarför og
varð fyrsti maðurinn í geimnum.
Hinn 25 ára gamli Gherman
Titov eyddi heilum sólarhring á
sporbaug um jörðu um borð í
eins manns geimflaug sinni
Vostok II. Öðru hverju sendi
hann frá sér skilaboð um að sér
liði undur vel.
Titov lenti á jörðinni næsta dag
og hafði þá verið 25 tíma í
geimnum og farið sautján sinn-
um í kringum jörðu. Þetta var
áfall fyrir Bandaríkin í geimkapp-

hlaupinu sem ríkti á þessum
tíma milli þeirra og Sovétríkj-
anna. Í maí 1961 varð Alan
Shepard fyrsti bandaríski geim-
farinn. John Glenn var fyrsti
Bandaríkjamaðurinn til að ferð-
ast á sporbaug um jörðu í febrú-
ar 1962.
Titov varð hetja ungra Sovét-
manna og hlaut heiðursorðu
Leníns. Hann varð síðar tilrauna-
flugmaður en sneri aldrei aftur
út í geim. Hann starfaði síðar á
geimrannsóknarstöð varnarmála-
ráðuneytis Sovétríkjanna. Hann
var kosinn á þing árið 1995 og
skrifaði nokkrar bækur um geim-

ferðir.
Titov fannst látinn í gufubaði
sínu í september árið 2000.

6. ÁGÚST 1961

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1890 Fyrsti glæpamaðurinn er

tekinn af lífi í rafmagnsstól.
Maðurinn hét William
Kemmler og var dæmdur
fyrir að drepa ástkonu sína
með exi.

1907 Lárus Rist fimleikakennari
syndir yfir Eyjafjarðarál, al-
klæddur og í sjóklæðum.

1945 Bandaríkin varpa kjarn-
orkusprengju á Híróshíma í
Japan. Talið er að 140 þús-
und hafi látist í sprenging-
unni sem var helmingur
íbúa borgarinnar.

1960 Steingrímsstöð, virkjun við
Efra-Sog, er vígð.

2000 Þorgeirskirkja við Ljósavatn
í Suður-Þingeyjasýslu er
vígð.

2001 Rúta með 39 manns veltur
á Fjallabaksleið.

Titov fer sautján sinnum um sporbaug

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Sigríðar Antonsdóttur
Sogavegi 20, Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki líknardeildar Landa-
koti, deild 11G, 11E , göngu- og dagdeild krabbameinslækninga
á Landspítala við Hringbraut og heimahjúkrun. 
Kærleikur ykkar, góðvild og hlýja var og er okkur styrkur.
Guð blessi ykkur öll.

Birgir Guðmundsson Ásdís Guðnadóttir
Bragi Guðmundsson Margrét Gísladóttir
Anton Örn Guðmundsson Guðný Björgvinsdóttir
Sigurjón Guðmundsson Kristín Gunnarsdóttir
Stefán Guðmundsson Stefanía Muller
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma, 

Kristín Sigurðardóttir 
Álfaskeiði 100, Hafnarfirði, 

lést miðvikudaginn 3. ágúst á St. Jósepsspítala Hafnarfirði. 
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 9. ágúst
kl. 15.00. 

Sigríður V. Jóhannesdóttir 

Sigfús Jóhannesson Guðbjörg Árnadóttir 

Sigurlaug J. Jóhannesdóttir Sigurður Þ. Karlsson 

Sigþór Ö. Jóhannesson   Gíslína G. Hinriksdóttir 

Sigrún Ó Jóhannesdóttir   Ólafur Kr. Sigurðsson 

barnabörn og barnabarnabörn 

Bróðir okkar, mágur og frændi,

Valdimar Jónsson,
húsgagnasmíðameistari,
frá Kringlu í Miðdölum,

lést í Seljahlíð, Hjallaseli 55 í Reykjavík,
fimmtudaginn 4. ágúst, jarðarförin auglýst síðar.

Stefán Jónsson
Skarphéðinn Jónsson Fanney Benediktsdóttir
Elísa Jónsdóttir

og systkinabörn.

Hjartkær eiginmaður og faðir,

Steinþór Helgi Karlsson
Litlahvammi, Húsavík,

lést 1. júlí síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Aðstandendur

www.steinsmidjan.is

Nýr fjölskyldugarður verður
formlega vígður í Súðavík á
Vestfjörðum í dag. Vilborg Arn-
arsdóttir er frumkvöðull að
byggingu garðsins sem hlaut
vinnuheitið Raggagarður í minn-
ingu drengs sem fórst í bílslysi
árið 2001. „Nafnið festist svo
bara á honum,“ segir Vilborg,
sem fannst vanta afþreyingu
fyrir alla fjölskylduna á Vest-
firði. „Þetta er eini staðurinn þar
sem ekki er sundlaug og því til-
valið að hafa garðinn hér,“ segir
hún en garðurinn verður fyrir
ofan Túngötuna í ytri byggð
Súðavíkur. 

Stofnað hefur verið áhuga-
mannafélag í kringum garðinn
sem leitar eftir styrkjum til að

fjármagna starfsemina en ekki
verður selt inn á svæðið. Vilborg
segir mikinn áhuga vera fyrir
garðinum sem lýsi sér einna best
í því að mikill fjöldi fólks hefur
mætt á auglýsta vinnudaga til

hjálpa til við mokstur og smíðar. 
Hugmyndin að garðinum

vaknaði árið 2003 og vinna var
hafin við garðinn ári síðar. Nú á
laugardag verður opnaður fyrsti
áfangi garðsins með ýmsum leik-
tækjum en ætlunin er að opna
útivistarsvæði að tveimur árum
liðnum þar sem boðið verður upp
á aflraunasteina, listaverka-
svæði og margt fleira.

Athöfnin á laugardag hefst
klukkan eitt og blessar séra
Magnús Erlingsson garðinn.
Hljómsveitin Apollo leikur fyrir
börn og fullorðna meðan þau
gæða sér á pylsum og gosdrykkj-
um. Raggagarður verður opinn
frá 1. júní fram í byrjun október
á hverju ári. ■

Raggagar›ur opna›ur í Sú›avík

BEN JONSON (1572-1637) 
lést þennan dag.

FYRSTA SKÓFLUSTUNGAN Vilborg
Arnarsdóttir tekur fyrstu skóflustunguna að
Raggagarði fyrir ári síðan. 

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir 
í smáletursdálkinn má senda á

netfangi›
timamot@frettabladid.is.

Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.is e›a

hringja í síma 
550 5000.
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Tuttugu nemendur hafa þegar
verið innritaðir í nýja skólann í
Norðlingaholti sem tekur til
starfa í haust. Sif Vígþórsdóttir
skólastýra gerir þó ráð fyrir að
sextíu börn nemi við skólann á
fyrstu önn.

„Við byrjum á því að kenna
fyrsta til sjötta bekk og svo
bætum við einum árgangi við ár-
lega uns við verðum komin með
tíunda bekk en þá verður hæsta
menntastigi náð hér í Norðlinga-
holti,“ segir Sif og brosir við.

Ekki verða farnar troðnar
slóðir við mótun skólastarfsins
því Sif er með ýmsar áherslur
sem ekki hafa rutt sér til rúms
hér á landi.

„Við lítum ekki svo á að for-
eldrar þurfi alltaf að hafa frum-
kvæði að því að leita til okkar
kennara og skólayfirvalda, við
eigum líka að leita til þeirra og
því munu kennarar skólans byrja
á því fyrsta skóladaginn að fara
heim til foreldra og kynnast þeim
aðeins,“ segir skólastýran. Hún
segist vera að koma úr sveitini og
því megi Norðlingahyltingar eiga
von á áhrifum frá íslenskri

sveitamenningu í skólastarfi
skólans. „Við munum til dæmis
fara með nemendur um holt og
hæðir hér í grenndinni og gera þá
átthagavana hér við Norðlinga-
holt,“ útskýrir hún.

Það gustaði af starfsfólki skól-
ans sem vinnur hörðum höndum
að undirbúningi skólans. Skóla-
byggingin er ekki tilkomumikil
en fyrstu árin verða kennarar og
nemendur að gera sér að góðu
nokkra skála sem nýlega hafa
rutt úr vegi gömlu hesthúsunum
á Norðlingaholti. Hesthúsin eru
þó ekki með öllu farin því sjá má
háar rústir fyrir aftan skóla-
skálana.

„Það er alveg ljóst að fyrstu
árin verðum við að búa við ýmsar
breytingar og óvissu en við erum
undir það búin því þegar við leit-
uðum að starfsfólki vó það hátt
hjá umsækjendum ef þeir voru
með húmorinn í lagi og með hátt
óvissuþol,“ segir skólastýran og
hlær.

Gert er ráð fyrir því að þegar
skólinn verði fullmótaður verði
nemendur á bilinu þrjú til fjögur
hundruð.

Foreldrar teknir 
í kennslustund

Sveitasamfélag í borginni
Búið er í sjötíu og fimm íbúðum
og húsum í Norðlingaholti en íbú-
um fer ört vaxandi. Blaðamaður
tók hús á nokkrum þeirra og kann-
aði aðstæður og viðhorf frum-
byggja í þessu nýja samfélagi.

Hafdís Engilbertsdóttir flutti í
hverfið fyrir tveimur mánuðum
ásamt eiginmanni sínum og
tveimur börnum á unglingsaldri
en elsta dóttirin er að koma sér
fyrir í næsta húsi fyrir neðan for-
eldra sína. 

„Það tekur svolítið á þolrifin að
búa hérna ennþá,“ segir húsfreyj-
an. „Hér eru háværar vinnuvélar í
gangi allan daginn og hrúgur og
drasl úti um allt sem fylgja svona
nýbyggingum en þá lítur maður
bara til náttúrunnar hér í kring og
þá tekur maður gleði sína á ný.

En ég féll fyrir þessu svæði
þegar ég kom hingað fyrst, mér
fannst skipulagið flott og ekki
skemmir fyrir þetta dásamlega
útsýni sem maður getur notið af
þessum risastóru svölum,“ segir
húsfreyjan og býður blaðamanni
út á svalir en þar er fyrir fríður
vinkvennahópur Hafdísar að
kanna aðstæður frumbyggjans. 

Hafdís fær tíðar heimsóknir í
nýja hverfið frá sínu fólki en hún
segist jafnframt vera orðin mál-
kunnug nágrönnum sínum svo hún
gerir ráð fyrir að Norðlingaholtið
verði ekki aðeins svefnbær heldur
einnig hlýlegt sveitasamfélag í
borginni. En henni þykir heldur
snemmt að hugsa um fullmótað
hverfi í Norðlingaholti því enn er
margt við hennar aðstæður sem
minnir hana á að hverfið er langt frá
því að vera það. „Hér er ennþá litla
þjónustu að hafa, hér er líka lítið um
að vera fyrir þá yngri enn sem kom-
ið er og svo fæ ég ekki Fréttablaðið
svo dæmi séu tekin,“ segir húsfreyj-
an og lítur í átt til Rauðhóla til að
taka gleði sína á ný. „Ég fæ þó að
minnsta kosti póstinn,“ segir hún
eftir að gleðin er tekin.

Í einni af þeim fáu blokkum
sem tilbúnar eru í hverfinu býr
Erna Björk Svavarsdóttir en hún
flutti inn um miðjan júní. 

Hún segir að börn sín sem eru
á grunnskólaaldri kvarti mikið
undan því að ekkert sé um að vera
í þessu hverfi en hún er vongóð
um að líf færist í tuskurnar þegar
skólinn byrjar. 

Hún gerir sér vonir um að hverf-
ið verði fjölskylduvænt þar sem
börn geti áhyggjulaust unað við leik
þar sem umferð verði ekki þung í
hverfinu og svo geta þeir sem eldri
eru gengið á göngustígum um
fallega náttúruna sem rammar
hverfið inn. „Ég held að þetta verði
svona sveit í borginni,“ segir hún og
er þegar farin að láta sig dreyma. 

jse@frettabladid.is

HAFDÍS MEÐ GESTI Hafdís Engilbertsdóttir situr og spjallar við gesti sína. Næst henni stendur Björk systir hennar og henni á hægri
hönd er Svenný Jónsdóttir og þar næst Þórunn Böðvarsdóttir. Gestirnir virtust ánægðir fyrir hönd frumbyggjans og töldu hag hans hinn
besta í nýja samfélaginu. 
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SIF VÍGÞÓRSDÓTTIR SKÓLASTÝRA Skólastýran lætur sér ekkert fyrir brjósti brenna
þótt skólastarfið verði í skálum fyrir framan rústirnar af hesthúsunum sem nýlega voru rif-
in. Enda hefur hún starfsfólk í kringum sig sem er með húmorinn í lagi og hátt óvissuþol.

Kaupfélagsstjórinn 
í Holtinu
Óhætt er að segja að verslun og
þjónusta séu á frumstigi í Norð-
lingaholti enn sem komið er. Þar
er aðeins ein sjoppa sem heitir
Grillkofinn en nafnið gefur vel
til kynna stærð hennar og um-
svif. Þó hefur reksturinn tekið
nokkrum breytingum síðustu
mánuði.

Aðalbjörg Pálsdóttir var við
afgreiðslustörf þegar blaðamað-
ur kom í kofann og hún útskýrði
fyrir honum þróun verslunar í
Norðlingaholti. „Við eltum nú
bara iðnaðarmennina hingað úr
Grafarholtinu en við erum svona
farandmötuneyti og svo erum
við auðvitað með grill eins og
nafnið gefur til kynna,“ segir
Aðalbjörg meðan hún hellir upp
á rótsterkt kaffi. 

„Íbúum hefur stórfjölgað í
hverfinu og þeir reka líka nefið
hingað inn í síauknum mæli og
þá sérstaklega til að kaupa það
sem gleymdist í stórmarkaðnum
svo ég kem til móts við þá þörf
og er komin með eitthvað af

heimilisvörum líka. Þannig að ég
er orðinn svona hálfgerður kaup-
félagsstjóri í hverfinu,“ segir
hún og hlær.

Grillkofinn fær þó ekki að
þróast mikið meira í Norðlinga-
holti þar sem hann hefur gert
samning við Reykjavíkurborg
um að metta maga iðnaðarmanna
á byggingarsvæðum og því
munu íbúar Norðlingaholts líta á
eftir Grillkofanum eftir tvö til
þrjú ár á annað svæði þegar öll
húsin verða upp komin á holtinu
við Rauðavatn.

AÐALBJÖRG PÁLSDÓTTIR Heldur
hjartanu í takti en verður svo að víkja
með Grillkofann þegar verslun og þjón-
usta verður komin á kopp í hverfinu.

Öll fjölskyldan getur tekið þátt 
í þessum skemmtilega leik.

edda.is

1. vinningur: North Face göngutjald, Grivel Nepal ísöxi og 
Grivel G 10 mannbroddar auk veglegs útivistar-

       bókasafns sem inniheldur fjórðungskort af Íslandi, 
hálendiskort og sérkort af helstu göngusvæðum Íslands, 
s.s. Fjallabaki og Lónsöræfum, bækurnar Gengið um 
óbyggðir og Þar sem landið rís hæst, auk Íslensks 
jarðfræðilykils og Íslenskra fjalla. 

2. vinningur: Meindl Colorado gönguskór og bækurnar 
Gengið um óbyggðir og Þar sem landið rís hæst, auk 
Kortabókarinnar.

3. vinningur: Göngustafir og bókin Gengið um óbyggðir.

Glæsilegir vinningar í boði fyrir göngugarpa

Sigraðu Vífilsfell 
25% afsláttur
í Pennanum/Eymundsson 

og Máli og menningu.

Taktu þátt í leiknum Sigraðu tindana sjö og 
skelltu þér á toppinn á Vífilsfelli, einu helsta 
útsýnisfjalli við Reykjavík, sendu okkur mynd 
af þér á tindinum (tindar@edda.is) og fyrsta 
áfanga af sjö er náð. Veglegir vinningar í boði 
frá Útilífi og Eddu útgáfu. 

Lista yfir tindana er 
að finna í bókinni 

Íslensk fjöll

Einmanalegt í strætó
Nýja leiðakerfi strætó skilur ekki íbúa
í Norðlingaholti út undan en leið 25
á sitt endastopp í hverfinu. Þeir sem
taka vagninn þar geta verið mættir
niður á Hlemm rétt rúmum hálftíma
síðar. 
Þær upplýsingar bárust hins vegar frá
Strætó að von væri á stofnleið frá
Norðlingaholti þegar byggð þéttist á
svæðinu og þá geti íbúarnir brugðið
sér í einum gulum niður í miðbæ en
nú þurfa þeir að skipta um vagn við
Ártún.

Vagnstjórinn sem stóð vaktina þegar
blaðamann bar að sagði yfirleitt þó
nokkuð einmanalegt í vagninum þar
sem fáir virtust vera farnir að nýta sér
þessa leið.
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LÆRÐU TÓNVINNSLU AF FAGMÖNNUM!

SKRÁNING Á NÁMSKEIÐIN FER FRAM Á 

WWW.TONVINNSLUSKOLI.IS
OG Í SÍMA 534 9090

Í fyrsta sinn á Íslandi er í boði alhliða nám í vinnslu dægurtónlistar frá fyrsta skrefi til þess síðasta með þeim aðferðum sem notaðar 
eru í dag. Skráðu þig á námskeið í Tónvinnsluskóla Þorvaldar Bjarna og lærðu af einum reyndasta upptökustjóra landsins, auk margra 

annarra, leiðina að fullkláruðu dægurlagi tilbúnu til útgáfu eða útvarpsspilunar. Kennsla mun fara fram eftir vinnu- og skólatíma, 
því er hægt að stunda nám í skólanum jafnvel þótt nemendur séu í fullri vinnu eða í hefðbundnu dagskólanámi.  

Tónvinnslunám – námsbraut A Tónvinnslunám – námsbraut B

Létt tónvinnslunám fyrir unglinga Létt tónvinnslunám fyrir 17 ára og eldri

Allir helstu þættir tónvinnslu eru kenndir; lagasmíðar, 
hljómfræði, upptökur og upptökustjórn, útsetningar og 
eftirvinnsla (mix & mastering). Námsbrautin hentar þeim 
sem vilja læra framleiðsluferli tónlistar og þróa hæfileikann 
til að semja sína eigin tónlist. 

Lengd námskeiðs: 160klst. 
Kennarar: Þorvaldur Bjarni, Vignir Snær Vigfússon, 
Hrannar Ingimarsson, Róbert Þórhallsson, 
Kjartan Valdemarsson og Roland Hartwell
Verð: 310.000 kr. (15% staðgreiðsluafsláttur)  

Hér er um að ræða tækniþátt tónvinnslunnar, þ.e.a.s. 
upptökur, upptökustjórn útsetningar og eftirvinnslu (mix & 
mastering). Þessi námsleið hentar þeim sem vilja sækja sér 
frama við framleiðslu tónlistar. 

Lengd námskeiðs: 120klst. 
Kennarar: Þorvaldur Bjarni, Vignir Snær Vigfússon, 
Hrannar Ingimarsson, Róbert Þórhallsson, 
Kjartan Valdemarsson og Roland Hartwell
Verð: 268.000 kr. (15% staðgreiðsluafsláttur)  

Farið verður í grunntæknina við hönnun tónlistar fyrir 
auglýsingar, kvikmyndir og eigin lagasmíðar. Stuðst verður 
algjörlega við tónlistarforritið Reason og farið yfir mögu-
leika þess. Forritið er þeim kostum búið að það er hægt að 
setja upp á öllum “venjulegum” heimilstölvum og ekki þarf 
að versla annan búnað. 

Lengd námskeiðs: 10 vikur
Aldur: 10-16 ára
Kennarar: Þorvaldur Bjarni, Vignir Snær og Gunnar Þór
Verð: 46.000 kr. (15% staðgreiðsluafsláttur)  

Á þessu námskeiði er farið ofan í helstu sálma framleiðslu 
auglýsingastefja, kvikmyndatónlistar og eigin tónsmíða. 
Stuðst er við tónlistarforritið Reason og farið yfir möguleika 
þess frá A-Z.

Lengd námskeiðs: 3 mánuðir
Kennarar: Þorvaldur Bjarni, Vignir Snær og Gunnar Þór 
Verð: 120.000 kr. (15% staðgreiðsluafsláttur)  

Innskráning í haustönn Tónvinnsluskóla Þorvaldar Bjarna er hafin. 
Námskeiðin sem haldin eru í skólanum eru um margt frábrugðin 
öðru tónlistarnámi, þar sem námsskráin miðar út frá því að miðla 
þekkingu um tónlistarbransann. Áhersla er lögð á hljóðversvinnu 
og miðlun gagnlegra upplýsinga sem nýtist þeim sem vilja starfa 

við tónlist í framtíðinni. Leiðbeinendur við skólann eru allt 
valinkunnir fagmenn úr íslensku tónlistarflórunni.

Í Tónvinnsluskóla Þorvaldar Bjarna
er notast við tækjabúnað

frá Hljóðfærahúsi Reykjavíkur.

- SPENNANDI VALKOSTUR

Stangarhyl 3
110 Reykjavík

Sími: 591 9000
www.terranova.is

Akureyri sími: 461 1099

Kr. 39.995 í 5 daga / 49.995 í 12
daga. Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna
og 2 börn. Súpersól tilboð, 12., 19. og
26. ágúst í 5 eða 12 daga.

Kr. 49.990 í 5 daga / 59.990 í 12
daga. Netverð á mann, m.v. 2
fullorðna. Súpersól tilboð, 12., 19. og
26. ágúst í 5 eða 12 daga.

Salou
Súpersól 

12., 19. og 26. ágúst

frá kr. 39.995
Terra Nova býður síðustu sætin til Salou í ágúst ótrúlegum kjörum. Salou er

fallegur bær á Costa Dorada ströndinni, sunnan Barcelona. Þar er Port Aventura,
glæsilegasti skemmtigarður Spánar. Þú bókar sæti og 4 dögum fyrir brottför færðu

að vita hvar þú gistir.

Flestir félagar mínir heima á Ís-
landi þola ekki Röyksopp. Einfald-
lega út af því að Skjár einn hefur
notað tónlist þeirra undir dag-
skrárkynningum í allt of langan
tíma. Ég verð að viðurkenna að ég
heillaðist örlítið af síðustu plötu
norska rafdúettsins, Melody A.M.,
þegar ég heyrði hana fyrst. Í dag
myndi ég ekki hika við að nota ein-
takið sem bjórmottu, þökk sé
Marikó.

Því var svolítið erfitt fyrir mig
að nálgast þennan fylgifisk, en ég
beit á jaxlinn og lét mig hafa það
fyrir ykkur, elskurnar mínar. Þessi
tónlist er alveg jafn hönnuð fyrir
auglýsingar og dagskrárkynningar
og platan á undan. Þetta er alveg
merkilega mistæk sveit. Stundum
eru lögin alveg merkilega smekk-
laus og óspennandi, eins og annað

lagið Only This Moment. Ég veit
ekki af hverju, en þegar ég hlusta á
það fæ ég mynd upp í hausinn af
plastgínum í læknasloppum dans-
andi í ljósasjóvinu á Nasa. Allt
mjög sterílt, gervilegt og yfir-
borðskennt.

Svo, þegar söngkona sænska
raftdúettsins The Knife syngur í
laginu What Else Is There? þá
smellur allt saman. Það lag er al-
veg æðislegt. Þannig að þeir geta
þetta alveg, en virðast bara sætta
sig við einhverja meðalmennsku af
ótta við að móðga stíf og óupplýst
eyru. Kannski vantar þá bara at-
hyglisverðari rödd til þess að
syngja lögin sín?

Niðurstaða? Ekki leggja í þessa
plötu nema að þið hafið gaman af
Moby eða álíka auglýsingastefum. 

Birgir Örn Steinarsson

Skjár 2?

RÖYKSOPP: 
THE UNDERSTANDING

NIÐURSTAÐA: Nýja plata Röyksopp er ekkert til
að hrópa húrra fyrir. Augljóslega hæfileikaríkir
menn á ferð, en það er eins og þeir leyfi sér
ekki að blómstra. 

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

AÐALLISTINN - ALLAR BÆKUR

MÓÐIR Í HJÁVERKUM
Allison Pearson

GAMLA GÓÐA KAUPMANNAHÖFN
Guðlaugur Arason

KORTABÓK MÁLS OG MENNINGAR
Mál og menning

ALKEMISTINN
Paulo Coelho

FIMMTA KONAN
Henning Mankell

ELLEFU MÍNÚTUR
Paulo Coelho

ENGLAR OG DJÖFLAR
Dan Brown

KLEIFARVATN
Arnaldur Indriðason

ÍSLENSK FJÖLL
Ari Trausti Guðmundsson

DA VINCI LYKILLINN
Dan Brown

SKÁLDVERK - INNBUNDNAR BÆKUR

PS. ÉG ELSKA ÞIG
Cecelia Ahern

LJÓÐASAFN HANNESAR PÉTURSSONAR
Hannes Pétursson

ÞRIÐJA GRÁÐA
James Patterson

HÁVAMÁL
Vaka Helgafell

90 SÝNI ÚR LÍFI MÍNU
Halldóra Kristín Thoroddsen

BARÓNINN
Þórarinn Eldjárn

ÍSLANDSKLUKKAN
Halldór Laxness

SAKLEYSINGJARNIR
Ólafur Jóhann Ólafsson

KANTARABORGARSÖGUR
Geoffrey Chaucer

ÓDYSSEIFSKVIÐA
Hómer

Listinn er gerður út frá sölu dagana 
27.07.2005. - 02.08.2005 í Bókabúðum Máls
og menningar, Eymundsson og Pennanum.
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EYMUNDSSON
MÁL OG MENNING

PENNINN 
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Þegar Buthi lauk námi í skól-
anum í Katmandu fékk hún
námsstyrk við skóla sem

Rauði krossinn rekur í sveitasælu
Noregs. „Vinkona mín í skólanum
í Noregi er íslensk Kristín Una
Sigurðardóttir og ég er búin að
vera hjá henni á Íslandi í fjórar
vikur. Ég var að vinna á golfvell-
inum og í gróðurhúsinu á Sauðár-
króki,“ segir Bhuti. „Fólk segir að
ég hafi ekki séð bestu hliðarnar á
landinu, vegna veðursins, en mér
fannst Sauðárkrókur sérstaklega
fallegur, aðallega út af hafinu.“

Prok, fjallaþorpið í Nepal þar
sem mamma Bhuti býr enn, er
langt yfir sjávarmáli, í Gorkha-
héraðinu í tignarlegum Himala-
yja-fjöllunum. Bhuti hefur ekki
farið þangað í 13 ár. Þar er ekkert
rafmagn og fólk leitar vatns í
nærliggjandi fossi. Faðir Bhuti
var munkur en hann dó þegar hún
var þriggja ára. „Við áttum
klaustur og nokkra akra sem nú
tilheyra bróður mínum,“ segir
Bhuti. Hún segist vera heppin að
hafa komist inni í skólann í
Katmandu, þrátt fyrir að hafa
verið svo langt frá móður sinni.
„Stofnandi skólans þekkti pabba
minn og þegar pabbi dó sann-
færði mamma hann um að taka
mig inn í skólann. Ef hann hefði
ekki gert það væri ég gift núna og
ætti börn!“ Í Nepal er algengt að
foreldrar sendi börn sína órafjar-
lægð í heimavistarskóla. „For-
eldrarnir vilja hafa börnin heima,
en núna eru þeir meira meðvitað-
ir um mikilvægi menntunar. Ef
börnin geta fengið góða menntun
einhvers staðar, af hverju ekki að
senda þá í skóla, jafnvel þó að
hann sé mjög langt frá heimil-
inu?“

Tíbetskur uppruni
Í skólanum lærði Bhuti tíbetsku
og sögu Tíbet. „Himalayja-fjöllin
liggja við Tíbet. Fólk í þorpinu
mínu verslar við fólk frá Tíbet.
Tungumálið sem við tölum er
mjög líkt tíbetsku og klæðaburð-
urinn er sá sami. Svo ég get sagt

fyrir víst að uppruni minn er
tíbetskur. Ég hef tekið eftir því að
þegar fólk veit um bakgrunn
minn er það áhugasamara,“ segir
Bhuti. „Þegar ég var í Nepal vissi
ég að það var eitthvað á seyði þar
en ég var ekki mjög meðvituð um
stöðu mála og ekki svo áhyggju-
full. Eftir að ég kom til Noregs sá
ég landið mjög ólíkum augum og
heyrði hvað fólki finnst ástandið
slæmt. Það munar miklu að lesa
fréttirnar á hverjum degi,“ segir
Bhuti.

Hvað stjórnmál varðar í Nepal
þykir landið óstöðugt, en Gyan-
endra konungur tók sér fullt vald
í landinu í febrúar síðastliðnum.
Alþjóðasamtök hafa lýst yfir
áhyggjum sínum af öryggi blaða-
manna og annarra sem berjast
gegn mannréttindabrotum.
„Alþjóðlegir fjölmiðlar segja að
landið sé í mikilli óreiðu. Já, það
er satt, en fyrir fólkið sem býr í
landinu er þetta öðruvísi. Maður
venst þessu,“ segir Bhuti. 

Íslendingar lokaðir
Bhuti átti auðvelt með að koma
sér fyrir í Noregi, enda er fólk úr
öllum heimshornum í skólanum.
Henni fannst erfitt að kynnast
fólki á Íslandi. „Þegar ég kynntist
fólki voru allir mjög vingjarn-
legir er en tungumálið er vanda-
mál, ég er viss um að þeir kunnu
ensku en þeir voru ragir við að
tala við mig, þótt það sé kannski
líka mér að kenna. Strákarnir til
dæmis sem ég vann með á golf-
vellinum, ég vissi ekki einu sinni
hvað þeir hétu. Ég vann með þeim
í meira en mánuð og ég vissi ekki
einu sinni nöfnin, því við töluðum
aldrei saman. Það var bara „hæ“
og „bæ“. 

Bhuti fór af landi brott á föstu-
daginn og liggur leiðin í langþráð
frí í Katmandu þar sem hún von-
ast til að hitta móður sína. Bhuti
er núna nítján ára og á eftir eitt
ár í Red Cross United World
College í Noregi. Eftir það hefur
hún hug á að verða blaðamaður. 

rosag@frettabladid.is
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TSEWANG LAMA Bhuti segir að móðurmál sitt sé mjög skylt tíbetsku, en veit ekki hvað
mállýskan heitir.

Frá Nepal til 
Sauðárkróks
Tsewang Lama er köllu› Bhuti. Hún er fædd í
Himalayja-fjöllunum en fimm ára fór hún í heima-
vistarskóla í Katmandu, höfu›borg Nepals, flar sem
hún lær›i tíbetsk fræ›i hjá búddamunkum. Örlögin
ætlu›u henni a› fara enn lengra, flví í sumar dvaldi
hún á Sau›árkróki.

Margir kannast vi› flá trú
sem kennd er vi› Vísinda-
kirkjuna en hún á nokkra
öfluga talsmenn í
Hollywood. Færri vita út á
hva› trúin gengur flrátt
fyrir a› kirkjan sé ó›um a›
stofna útibú um allan heim.
Meðlimir Vísindakirkjunnar hafa
margoft reynt að tæla mig til liðs
við sig,“ segir Heiðar Rannvers-
son, arkitektarnemi í Kaupmanna-
höfn. „Hún er með útsendara í
fullu starfi úti um alla borg sem
stöðva fólk á götum úti og biðja
það um að taka áhugasviðs- og
stresspróf. Þetta starfsfólk kirkj-
unnar er mjög ágengt og allir vin-
ir mínir hafa einhvern tímann ver-
ið stöðvaðir af þeim. Ef maður
hefur ekki tíma til að stoppa og
tala við það, eins og oft vill verða,
þá notar það það gegn manni og
segir, „hvað voðalega ertu stress-
aður, þú þarft augljóslega á okkar
hjálp að halda,“ segir Heiðar.

Hann segist halda að útsendar-
arnir stöðvi aðallega ungt fólk og
bendir á að trúfélagið beiti sam-
tímastjörnum eins og Tom Cruise
og John Travolta til að auka áhug-
ann á starfinu. „Ég myndi aldrei
ganga í Vísindakirkjuna því þetta
er allt svo undarlegt. Þrátt fyrir
að hafa spjallað við þetta fólk
nokkrum sinnum hefur það aldrei
útskýrt út á hvað trúarbrögðin
ganga í raun og veru.“

Útibú um alla Skandinavíu
Lítið hefur verið fjallað um Vísinda-
kirkjuna í fjölmiðlum í Danmörku
þrátt fyrir að nú á síðustu árum hafi
verið opnaðar átta kirkjur í landinu.
„Mér finnst skrítið hvað lítið er
fjallað um það miðað við hvað kirkj-
an er áberandi á götum úti. Það er
svona opinber leynd yfir allri starf-
seminni og ég held að það sé alveg
bókað að hún hafi ítök á hærri stöð-
um í danska stjórnkerfinu,“ segir
Heiðar.

Einhverjar sögur segja frá því
að fólk frá Vísindakirkjunni hafi
stöðvað unga háskólanema á Íslandi
en engin opinber kirkja er starf-
rækt hér. „Ég hef aðeins verið að
skoða það mál og heyrt um ein-
hverja sem hafa verið beðnir um að
taka prófið. Vísindakirkjan er með
útibú víða á Norðurlöndunum og
það er bara tímaspursmál hvenær
hún kemur til Íslands.“

Hvers konar trú?
Á vef alfræðiorðabókarinnar
Wikipedia, wikipedia.org, er
meðal annars sagt frá því að
stofnandi trúarinnar sé vísinda-
skáldsöguhöfundurinn L. Ron
Hubbard.

Það sem er trúnni helst talið
til vansa er að mikil dulúð ríki
yfir trúarbrögðunum og að þar
sé beitt ýmsum aðferðum sem
samræmist ekki nútíma vísind-
um. Innra skipulag hennar þykir
svo stundum jaðra við uppsetn-
ingu sértrúarsöfnuða þar sem
fólk fær ekki aðgang að vissum
upplýsingum fyrr en það hefur
tekið ákveðin skref og náð vissri
stöðu innan safnaðarins. Þeir
sem hafa áhuga á að kynna sér
trúna frekar geta nálgast allar
helstu upplýsingar á vefsíðu
Vísindakirkjunnar, scient-
ology.com

Vísindakirkjan stefnir á heimsyfirrá›

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

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

www.frjalsi.is

  5 ár 18.850 19.100 19.560 19.800

10 ár 10.580 10.850 11.350 11.610

15 ár 7.880 8.170 8.710 8.990

* Lán með jafngreiðsluaðferð án verðbóta

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

Dæmi um mán. greiðslubyrði af 1.000.000 kr.*

60%veðsetningarhlutfall

Góðan dag!
Í dag er laugardagurinn 6. ágúst, 

218. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 9.47 13.12 16.36
AKUREYRI 9.46 12.57 16.06

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Siv Friðleifsdóttir ekur um á Skoda
Octaviu sem hún kallar Skóda flotta,
enda hafa Skoda-bifreiðar fyrir löngu
breyst úr druslum í eðalbíla.

„Hann er bara æðislegur þessi bíll og ég
er rosalega ánægð með hann,“ segir Siv.
„Við höfðum heyrt að það væru mjög
hagstæð kaup að fjárfesta í Skoda og
þegar ég fór að skoða sá ég að þetta var
bíllinn sem hentaði okkar þörfum. Hann
er beinskiptur, með mjög góðu skotti sem
kemur sér vel því við erum mikið í fjöl-
skylduferðum innanlands og svo erum
við með hund. Við keyptum hann líka með
það í huga að ég þarf að vera mikið á
ferðinni úti á landi vegna starfsins og
þessi bíll kemst flest, líka í snjó, og er
sparneytinn. Þá er hann lipur og svo eru
sætin frábær. Það er löngu liðin tíð að
Skódinn sé einhver drusla, nú er það
Skódi flotti en ekki Skódi ljóti.“

Siv segist ekki hafa verið mjög upptek-
in af bílum í gegnum tíðina en fjölskyldan
á líka roskinn Toyota-jeppa sem er notaður

ef ferðinni er heitið á fjöll. „Toyota-bílarn-
ir sem við höfum átt hafa líka reynst okk-
ur einstaklega vel,“ segir Siv. 

Þegar blaðamaður nær sambandi við
Siv er hún í Borgarfirðinum á leið norður
á Siglufjörð. Hún er búin að vera mikið á
ferðinni í sumar, ýmist með fjölskyldunni
eða tengt flokksstarfinu. Henni finnst
umferðarmenning Íslendinga hafa breyst
til hins betra á undanförnum árum og
þakkar það meðal annars auknum áróðri.
„Það hefur verið unnið markvisst að því,
bæði af lögreglu og Umferðarstofu, að
halda uppi áróðri og veita staðgóðar upp-
lýsingar. Áróðurinn er að skila sér og
hann veldur líka umræðu sem er af hinu
góða. Vegirnir eru líka miklu betri.
Maður hugsar nú bara til baka þegar fjöl-
skyldan var að fara í langferðir út á land,
oft á lélegum malarvegum. Þá var ekki
möguleiki að opna nokkurn glugga fyrir
rykmekkinum og svo þótti ekki tiltöku-
mál þó springi tvisvar, þrisvar í ferðinni.
Það hefur náttúrlega orðið algjör bylting
þó alltaf sé hægt að gera betur.“

edda@frettabladid.is

Ekki lengur Skódi ljóti

ferdir@frettabladid.is

Icelandair býður upp á
skemmtilegar sérferðir með
haustinu. Meðal þeirra má telja
sælkeraferð til Beaune-bæjar í
Frakklandi með Halldóri E. Lax-
ness leikstjóra. Innifalið í ferð-
inni er flug til Parísar, gisting í
þrjár nætur á góðu hóteli í
Beaune,
sælkera-
kvöldmáltíð
þar sem allt
er innifalið, vínsmökkun, íslensk
fararstjórn, rútuferðir til og frá
flugvelli erlendis, flugvallarskatt-
ar og þjónustugjöld. 
Ferðin stendur yfir frá 11.-14.
nóvember næstkomandi. 

Ferðamálayfirvöld í London
óttast alvarlegar afleiðingar fyrir
ferðamannaiðnaðinn í kjölfar ít-
rekaðra hryðjuverkaárása á
borgina. Talið er að tap ferða-
mannaiðnaðarins nemi um 300
milljónum punda síðan fyrstu
árásirnar voru gerðar fyrir mán-
uði. Áður hafði verið búist við

að árið 2005 yrði metár í að-
sókn ferðamanna að borginni. 

Rússneskir geimvísindamenn
bjóða ferðamönnum upp á
óvæntan ferðamöguleika. Fyrir

hundrað milljón dollara
verður hægt að fara
út í geim og heim

aftur, rétt eins og að fara
í skoðunarferð kringum um
Baikal-vatn. Ferðin stendur yfir í
tvær vikur, fyrri vikan fer í þjálf-
un á geimrannsóknastöð í Rúss-
landi og svo farið af stað og
umhverfis tunglið á einni viku.
Ferðina þarf að bóka og greiða
með minnst átján mánaða fyrir-
vara en eflaust eiga einhverjir
auðkýfingar sér svo sterka
tungldrauma að hundrað millj-
ónir Bandaríkjadala séu alls ekki
of há upphæð til að greiða fyrir
að sá draumur rætist. Þetta
kemur fram á vefsíðu breska
blaðsins Guardian. 

Siv ekur um á Skoda þegar hún er ekki á reiðhjóli, hún er nýbúin að selja mótorhjólið sitt, ekki alveg án trega.

LIGGUR Í LOFTINU
í ferðum

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

KRÍLIN

Mamma, hvernig
veit ég hvort ég
elska þig alveg
nógu mikið?

Kúrekahattaæði í sumar
BLS. 4

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is



Rúðuþurrkur Það er mikilvægt að halda þurrkublöðunum hreinum.
Ef tjara er föst á þeim má strjúka yfir þær með tusku sem hefur verið vætt
í ísvara. Þegar þurrkublöð hnökra eða ískra á rúðunni getur ástæðan verið
sú að glerið sé stamt af tjöru eða blöðin orðin of gömul.[ ]

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

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

Kerruljós, kerrubretti og nefhjól.

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!

www.nysprautun.is

Viðurkennt
CABAS-verkstæði

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

Vegmúli 4 • Sími 553 0440

Gullhjólið er notað á góðviðrisdögum
Sigurður O. Björnsson er stoltur eigandi að Harley Davidson mótorhjóli. Mikil þrautaganga var
að koma því til landsins en gullhjólið, eins og strákarnir á Kárahnjúkum kalla gripinn, var al-
veg þess virði.

Siggi er hæstánægður með gullhjólið.

„Ég er alveg klár á því að það er
ekki til neitt Harley Davidson hjól
í líkingu við þetta,“ segir Siggi.
Enda erum við að tala um hundrað
ára afmælisútgáfu af Harley Dav-
idson Softail Deuce frá árinu
2003.

„Það var töluvert bras að koma
hjólinu hingað. Ég þurfti að kaupa
það frá Ameríku,“ segir Siggi.
Hann fór því sjálfur til Ameríku
og hlóð hjólið aukahlutum sem
ekki eru fáanlegir hérna. Þetta
fyrirkomulag kostaði þó töluverð
vandræði.

„Reglurnar hjá Harley David-

son í Ameríku eru þannig að þeir
selja ekki nokkrum manni nýtt
hjól nema að hann hafi amerískt
ökuskírteini og lögheimili. Það
sem bjargaði mér í þessu er að ég
er amerískur ríkisborgari svo ég
gat farið og tekið bílprófið,“ segir
Siggi sem bætir við að hjólið sé
sérstaklega flott af því að það sé í
hundrað ára afmælislitunum -
„sterling silver og wild black“. 

En af hverju gullhjól?
„Við vorum að grínast með

þetta uppi á Kárahnjúkum þar
sem ég vinn, því ég fékk gulllykil
með hjólinu því þetta er afmælis-

útgáfa. Það fengu ekki allir svona
lykil nema bara sérstakir við-
skiptavinir. Hann kom í öskju og
með keðju til að hafa um hálsinn,“
segir Siggi. Hann bætir við að
strákarnir hafi dálítið strítt
honum á þessu og verið hneyksl-
aðir á því að hann hafi ekki viljað
keyra um á hjólinu uppi á Kára-
hnjúkum. „Það fer ekki nokkur
maður með neitt mótorhjól upp að
Kárahnjúkum nema að það sé tor-
færuhjól. Gullhjólið er líka svo
flott að maður notar það ekki
nema bara á góðviðrisdögum.“

annat@frettabladid.is

Fjölskyldum sem ekki eiga og reka bíl
fer fækkandi. Í hverfunum næst mið-
borginni á nú um helmingur heimila
bíl og í borginni í heild á um það bil
þriðja hvert heimili bíl. Fyrir áratug átti
aðeins fimmta hvert heimili bíl. Um
sextán þúsund fleiri heimili í miðborg-
inni eiga því bíl nú en fyrir áratug.
Bílaeign er mismikil eftir borgarhverf-
um Kaupmannahafnar. Á heimilum á
Vesturbrú og Friðriksbergi sem eru
mjög nálægt miðbæ Kayupmanna-
hafanr eru nú fleiri bílar en í mörgum
borgum og bæjum úti á landi eins og
Brabrand og Esbjerg.
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Hjól eru afar vinsæl í Kaupmannahöfn en
nú virðast bílar vera að sækja í sig veðrið.

Bílum fjölgar í
Kaupmannahöfn
Æ FLEIRI ÍBÚAR KAUPMANNAHAFNAR
KJÓSA AÐ FARA LEIÐAR SINNAR Á
EINKABÍL. 

Torfæruakstur er skemmtilegt sport. Keppnin í dag fer fram í malargrifjum við Blönduós.
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Torfæra á Blönduósi
Önnur umferð Íslandsmótsins í torfæruakstri fer fram á
Blönduósi í dag.

Í dag fer fram önnur umferð Ís-
landsmótsins í torfæruakstri á
Blönduósi. Daníel Ingimundarson
torfærukappi segir að keppnis-
svæðið sé skemmtilegt og hann á
von á skemmtilegri keppni. „Mót-
ið hefst kl. 12 og stendur fram eft-
ir degi, við hvetjum að sjálfsögðu
sem flesta til að mæta og fylgjast
með enda er gríðarlega gaman að
fylgjast með torfæruakstrinum,“
segir Daníel. Að sögn Daníels hef-
ur torfæran gengið fremur brös-
ugt í sumar en torfærukapparnir
gefast þó ekki upp. „Mótorsport á
Íslandi er í mikilli lægð. Ein-
hverra hluta vegna höfum við

ekki fengið nægjanlega umfjöllun
og það er erfiðara að fá styrktar-
aðila en áður. Sjónvarpsstöðvarn-
ar sýna þessu lítinn áhuga sem er
synd því þetta er mjög skemmti-
legt sport sem margir hafa áhuga
á að fylgjast með.“

Eftir mótið á Blönduósi eru
tvær keppnir eftir af Íslands-
mótinu. Daníel segir að stefnt sé á
að halda þau mót fyrstu helgina í
september. „Við vonumst til að fá
erlenda keppendur frá Norður-
löndunum og þá verður mótið
sennilega skráð sem heimsbikar-
mót og Íslandsmót,“ segir Daníel. 
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Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Mundu að smyrja
Prófaðu að nudda lófunum á þér í þétt saman í eina mínútu. Finnur
þú hitann? Prófaðu að halda þessu áfram í tvo klukkutíma og nudda
tvö þúsund hringi á hverri mínútu. Ímyndaðu þér að minnsta kosti
hvernig lófarnir á þér yrðu útlits á eftir. 

Þess vegna notum við smyrjandi olíu á bílvélar, drif og aðra
hluta bílsins þar sem mikill núningur á sér stað. Olían myndar fljót-
andi stuðpúða á milli núningsflata og minnkar þannig slit og hita-
myndun. Án olíu næðum við varla að keyra bíla heim úr umboðinu
áður en þeir gæfust upp. Það er því ljóst að þó maður viti ósköp lítið
um bíla er nauðsynlegt að muna reglulega eftir olíunni.

Það er lítið mál að mæla smurolíu á bílvél - það geta allir gert.
Mundu bara að þú græðir tvennt á því að hafa dautt á vélinni á með-
an: Annars vegar verður mælingin rétt, því þegar vélin er í gangi
er hluti olíunnar á ferð um vélina, og hins vegar þarftu ekki að fara
í sturtu á eftir. Undirritaður getur staðfest hvort tveggja. Þegar þú
bætir olíu á vélina skaltu leyfa henni að renna niður í smá stund
áður en þú mælir, svo að ekki fari of mikið á mótorinn. 

Jafnvel þótt bíllinn þinn eyði lítilli olíu skaltu láta skipta alveg
um hana reglulega á smurstöð. Olían tapar smureiginleikum sínum
með tímanum og safnar í sig óhreinindum. Hitni hún mikið er líf-
tími hennar styttri en ella. Það er algjört lágmark að skipta um olíu
einu sinni á ári og sumir vilja gera það á 5000 km fresti. Í eigenda-
handbók bílsins þíns finnur þú ráðlagðan akstur á milli olíuskipta.

Fyrir gírkassa gildir í rauninni það sama og svipað fyrir sjálfs-
skiptingar, nema hvað bíllinn er hafður í gangi meðan olía er mæld
á þeim. Millikassa og drif er líka hægt að bæta á heima við ef verk-
færi eru til staðar. Leitaðu að stórum bolta rétt ofan við mitt drifið
(ofar á millikassanum) og skrúfaðu hann úr. Notaðu fingur til að at-
huga olíumagnið. Það ætti að ná alveg upp að gatinu. Ýmis ráð eru
til að koma olíu inn í drif og millikassa. Ég hef til dæmis notað allt
frá stórum lyfjasprautum yfir í pumpu fyrir handsápu. 

Þá er bara drifsköft, stýrisendar og annar hjólabúnaður eftir. Ef
þú vilt spara ferðir á smurstöðina og átt koppasprautu finnur þú
upplýsingar um staðsetningu smurkoppanna í eigendahandbók bíls-
ins. Þar finnur þú líka lista yfir hvaða olíum er mælt með fyrir bíl-
inn þinn en yfirleitt finnur maður líka einhvern á bensínstöðvum
sem getur gefið ráð um hvaða olía passar hvert.

Allt um bíla

á laugardögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft

og meira til
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Fyrsti jeppinn frá Subaru, Subaru
B9 Tribeca, var settur á markað í
Bandaríkjunum nýlega og hefur
fengið frábærar viðtökur. Bíllinn
var fyrst kynntur fyrir Evrópu-
búum á bílasýningunni í Genf í
vor en Ingvar Helgason, umboðs-
aðili Subaru á Íslandi, stefnir að
því að frumsýna jeppann í sept-
ember á þessu ári.

Jeppinn er með öflugri vél sem
skilar 250 hestöflum. Bíllinn
verður einnig til með þriðju sæta-
röðinni sem gerir hann sjö sæta
og hægt verður að fella sætin nið-
ur í gólf þegar þau eru ekki í
notkun. Ingvar Helgason gerir
ráð fyrir því að selja bílinn á
4.750.000 krónur með leðursæt-
um, sóllúgu og öðrum búnaði.

Subaru B9 Tribeca er sannkallaður lúxusjeppi.

Subaru Tribeca til Íslands
Ingvar Helgason stefnir að því að frumsýna jeppann í septem-
ber en hann var settur á markað í Bandaríkjunum fyrir stuttu.

Sala nýrra bíla
minnkar í Bretlandi
TALIÐ ER AÐ HÆRRI VEXTIR, DÝRARA
BENSÍN OG FALL MG ROVER SÉ OR-
SÖK HNIGNUNARINNAR.

Sala nýrra bíla í Bretlandi minnkaði í
júní vegna hárra vaxta og dýrara bens-
íns. 227.623 nýir bílar seldust í mánuð-
inum sem er 4,8 prósentum minna en
á sama tíma á síðasta ári. Sérfræðingar
telja einnig að fall bílarisans MG Rover
hafi spilað stórt hlutverk í þessari
minnkun samkvæmt fréttasíðu BBC,
bbc.co.uk. Heildarsala á fyrstu sex
mánuðum ársins var 1.23 milljónir sem
er tæplega sex prósentum minna en í

fyrra. Á meðan minni eftirspurn hefur
verið eftir bensínbílum hefur eftirspurn
eftir dísilbílum aukist en 77.049 slíkar
bifreiðar voru skráðar í júní. Það er 23
prósentum meira en í sama mánuði í
fyrra. Einnig hefur bílum sem fram-
leiddir eru utan Bretlands fjölgað. 83,4
prósent af öllum nýjum seldum bílum
komu erlendis frá í öðrum ársfjórðungi
2005 sem er 82 prósenta hækkun.

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

Partur–Spyrnan–Lyftarar
Eldshöfða 10

s. 585 2500 og 567 8757

TRIO
G O L F H J Ó L

MEST SELDU BÍLARNIR Í
BRETLANDI Í JÚNÍ:
Ford Focus - 12.389 bílar seldir
Vauxhall Astra - 10.590 bílar seldir
Vauxhall Corsa - 9.692 bílar seldir
Renault Megane - 8.893 bílar seldir
Ford Fiesta - 8.443 bílar seldir

Fall bílaframleiðandans MG Rover hafði
gríðarleg áhrif á atvinnulífið í Bretlandi.
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Teppi kr. 6.900
Hekluð kanína

kr. 3.290

Bolir
Sumir halda að sumarfötin nýtist ekki í haust og vetur en það er rangt. Á útsölum um
þessar mundir er fullt af fallegum bolum sem eiga svo sannarlega eftir að lifa – hvort
sem það er í ræktinni, vinnunni eða á djamminu.[ ]

Fyrr á árinu opnaði á Skólavörðustígnum lítil barnafataverslun í eigu
þeirra Birnu Melsted og Þórdísar Lilju Árnadóttur og heitir Hnokkar
og hnátur. Þær stöllur leggja áherslu á að bjóða upp á hágæðafatnað
fyrir smáfólkið og vörurnar kaupa þær að mestu inn frá Frakklandi,
Danmörku, Hollandi og Bretlandi. Stærstu merkin þeirra eru franska
merkið Catimini og Katvig sem kemur frá Danmörku. Katvig hefur
fest sig ótrúlega fljótt í sessi en það fór af stað fyrir einungis tveimur
árum og hafa viðtökurnar farið fram úr björtustu vonum eigendanna.

Uppistaðan af fatnaðinum eru bómullarbol-
ir, buxur, samfellur og kjólar sem eru

til allan ársins hring en svo er
einnig framleidd sumar- og
vetrarlína á hverju ári. Fyrir
utan barnafatnaðinn er ýmis-
legt fleira í boði í Hnokkum og
hnátum eins og lúxuskerrur

fyrir ungbörnin, handgerð leik-
föng, teppi, töskur og skartgripir.
Með haustinu eru svo væntanleg-

ar ýmsar nýjungar, þar á meðal
ungbarnafatnaður frá hátísku-
merkjunum Kookai, Donnu Karan
og Burberry. Útsalan stendur sem

hæst þessa dagana í versluninni
og nú er veittur 20% aukaafslátt-
ur af flestum flíkunum svo af-
sláttur er allt upp í 70% af völd-
um vörum.

Þrefaldi Grammy-verðlaunahafinn
Nelly hefur skrifað undir samning
hjá íþróttarisanum Reebok til þess
að þróa línu sem samanstendur af
fötum, skóm og fylgihlutum fyrir
fyrirtækið. Nelly hefur verið mjög
vinsæll í rappsenunni en bætist nú
í hóp 50 Cent og Jay-Z í íþróttafata-
bransanum. Sala á línunni hefst um
jólin í ár en þá verður skólínan að-
eins seld. Fötin og fylgihlutirnir fara
á sölu næsta vor en nafn línunnar
verður afhjúpað um nú jólin. Vörur
fyrir konur verða ef til vill kynntar
síðar þótt það sé ekki fastákveðið.

RAPPARINN NELLY HEFUR SKRIFAÐ
UNDIR ARÐVÆNLEGAN SAMNING
VIÐ ÍÞRÓTTAVÖRUFRAMLEIÐANDANN
REEBOK.

Nelly er geysivinsæll rappari sem
margir líta upp til.

Mussa kr. 2.585 + 20% afsl.

Bolur kr. 1.240
og buxur kr. 690

Toppur og pils kr. 2.840 og kr. 4.890 + 20% afsl

Bolur, gallabuxur og derhúfa kr. 1.995,
kr. 3.980, kr. 1.390 + 20% afsl.

Náttgalli kr. 2.790

Brúnröndótt
samfella og
gammosíur kr.
1.890 og 1.680

lokkar kr. 1.250

hálsmen kr. 1.220

hringur
kr. 1.150

Skór kr. 6.230
+ 20 % afsl.

Skór kr. 6.230
+ 20 % afsl.

Stjörnurnar vestan hafs virðast
ekki vera stjörnur með stjörnum
nema þær komi á laggirnar sinni
eigin tískulínu. Stjörnur eins og
50 Cent, Sean „P. Diddy“ Combs
og Jennifer Lopez hafa þénað vel
á þessu uppátæki og nýjasta
stjarnan í hópnum er sjálf ofur-
bomban Pamela Anderson.

Pamela hefur sett á markaðinn
aukahlutalínu og í henni eru alls
kyns töskur og glingur. Pamela er

mikill dýravinur og því notar hún
eingöngu gervileður í vörur sínar. 

Sala línunnar hefur farið vel af
stað og eru tískugúrúar mjög
undrandi yfir því hve smekkleg
línan er þar sem Pamela sjálf vill
helst alltaf vera léttklædd og
frjálsleg. Hægt er að skoða línuna
og panta á heimasíðu Pamelu,
clubpam.com.

Í línunni er fullt af flottum og glitrandi
aukahlutum.

Pamela hannar skart
Baywatch-bomban hefur fylgt í fótspor margra stjarna í
Hollywood með sinni eigin tískulínu.

Nelly og Reebok
í sömu sæng
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40-75%
afsláttur

Áður   Nú

Brjóstahaldari  3.990 kr    1.197 kr
G-strengur   1.790 kr       537 kr
Sundbolur    6.990 kr    3.495 kr 

Pantið skólafötin núna.

Föt og fleira fyrir börnin
Hnokkar og hnátur er barnafataverslun sem opnaði á Skólavörðustíg fyrr í sumar.



Paris Hilton er ein
þeirra sem hafa hrifist

með í hattaæðinu í
sumar.
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Stráhattur er einn allra heitasti fylgihluturinn þetta sumarið og flestar
stórstjörnur úti í heimi hafa sést skarta einum slíkum.

Snobbkryddið heimsfræga Victoria Beckham og hennar ektamaður
David Beckham hafa varla sést opinberlega síðustu mánuði nema með
einn vænan strákúrekahatt á höfðinu, og það verður að
viðurkennast að hann fer þeim bara nokkuð vel.

Yfir sólríkustu mánuðina er þetta tilvalin
vörn fyrir sterkri sólinni en þar sem þetta
er svo ansi hreint smart er alveg leyfilegt
að bera hann líka á sólarlausum dögum.

Hér heima hafa verið til
flottir stráhattar í
Zöru, Monsoon og á
fleiri stöðum en nú
eru síðustu for-
vöð að verða
sér úti um
einn slíkan
þar sem sum-
arútsölurnar
fara að syngja
sitt síðasta og
hnausþykkar haust-
vörur taka við.

Sumarið klárað með stæl
Flottir stráhattar eru heitir í sumar.

kr. 1.399 Monsoon

Kúrekastráhattur í
einkaeign

kr. 1.399 Monsoon

kr. 795 Zara

kr. 1.125 Monsoon



Ferðaskrifstofan GB ferðir býður
upp á þrettán tíu daga skíðaferðir
til skíðaparadísarinnar Aspen
næsta vetur. Sala er hafin á skíða-
pössunum og eins og fyrri ár
bjóða GB ferðir viðskiptavinum
sínum upp á verulegan afslátt á
skíðapössum, eða allt að fjörutíu
prósent. Flogið er á hverjum
mánudegi frá 19. desember til 16.
apríl en þá loka fjöllin í Aspen.
Gist er á glæsihótelinu Aspen
Meadows sem er fyrir löngu orðið
frægt þar í bæ.

Ferðavenjur Íslendinga eru að
breytast. Fólk notar nú allt árið til
ferðalaga og vetrarferðir í sólina
eru orðnar vinsælar. Ferðaskrif-
stofurnar hafa upp á margt að
bjóða og þótt internetið og lágfar-
gjaldaflugfélögin geri mönnum
kleift að skipuleggja sína eigin
ferð hafa ferðaskrifstofurnar
sjaldan orðið varar við jafn mikla
uppsveiflu og núna.

Sólarlandaferðir hafa alltaf
verið vinsælar meðal sólþyrstra
Íslendinga og margt er í boði fyrir
þá sem vilja fá sól á kroppinn yfir
veturinn. Sumarferðir einbeita
sér að ferðum til Kanaríeyja og
nýir áfangastaðir á eyjunum hafa
bæst við flóruna. Til dæmis Lanz-
arote og Tenerife. Þótt sólarlanda-
ferðirnar séu vinsælar hafa þær
breyst. Á árum áður voru þriggja
vikna sólarlandaferðir algengar
en nú fara flestir í viku eða hálfan
mánuð. Þá er einnig algengt að
fólk geymi viku af sumarfríinu
sínu og skelli sér í sólina um
miðjan vetur, til dæmis í nóvem-
ber eða desember. 

Hjá Úrval-Útsýn hefur sala á
Kanaríferðum aukist um 50 pró-
sent síðastliðið ár og þar á bæ
segja menn að gríðarleg sprengja
hafi orðið í ferðalögum. Fólk fari
mikið í vikuferðir í sólina og þær
ferðir séu oft bókaðar með
stuttum fyrirvara.

Þótt afslöppun í sólinni sé
alltaf vinsæl eru alltaf einhverjir
sem vilja meiri ævintýri. Ferða-
skrifstofan Prima Embla hefur
um árabil boðið upp á vinsælar
ævintýraferðir til framandi
landa. Nú er nær uppselt í allar
ferðir vetrarins en áætlað er að
fara til Kína, Ástralíu, Ekvador og
Galapagos-eyja svo fátt eitt sé
nefnt. Meðalaldurinn í þessum
ferðum fer lækkandi og ungt fólk
virðist í auknum mæli leyfa sér
þann lúxus að fara til framandi
landa án þess að þurfa að skipu-

leggja allt sjálft. Þemaferðir eru
einnig vinsælar hjá Prima Emblu
og það er eitthvað sem farið er að
bera meira á í ferðabransanum. Í
haust verður til dæmis farið til
Feneyja á grímudansleik með
Stuðmönnum og orðið er nær upp-
selt í ferð til Normandí þar sem
saga seinni heimsstyrjaldarinnar
verður rakin með fyrsta flokks
leiðsögumönnum.

Heimsferðir bjóða upp á ýmsar
nýjungar í vetur enda keyptu þær
á dögunum tvær norrænar ferða-
skrifstofur. Meðal nýjunga hjá
Heimsferðum má nefna vikulegar
ferðir til Kúbu í mars og apríl.
Kúba er vinsæll áfangastaður um
þessar mundir og ætlar ferða-
skrifstofan Úrval-Útsýn einnig að
bjóða upp á ferðir til Kúbu. 

Borgarferðirnar standa alltaf
fyrir sínu og þótt London og
Kaupmannahöfn séu alltaf vin-
sælar hafa nýir áfangastaðir bæst
við. Ljubljana í Slóveníu er til

dæmis vinsæl og sömu sögu er að
segja af Kraká, Prag og Búdapest.
Það er því ljóst að ferðaglaðir Ís-
lendingar hafa um margt að velja
ef þeir vilja leggjast í ferðalög í
vetur. Verðið er líka betra en oft
áður sem er mikill kostur.

Kort Þegar komið er á nýjan áfangastað er alltaf góð regla að byrja á því
að fá sér kort af svæðinu. Með því að skoða kortið og leggja kennileiti á
minnið á maður auðveldara með að átta sig á umhverfinu og sjá hvernig
landið liggur.[ ]

FRIENDS
VIRKA DAGA KL. 20:30

Kúba er skemmtilegur áfangastaður með iðandi mannlífi, heillandi menningu og stór-
brotnu landslagi. Heimsferðir og Úrval-Útsýn bjóða í vetur upp á vikulegt flug til Kúbu
sem er nýjung hér á landi.

Breyttar ferðavenjur 
og nýir áfangastaðir
Íslendingar fara oftar til útlanda en áður en ferðirnar eru
styttri. Áfangastöðum fjölgar og ævintýraferðir til framandi
slóða verða líka sífellt vinsælli.

Lanzarote er nýr áfangastaður Sumarferða
á Kanaríeyjum. Sólarlandaferðirnar eru
alltaf vinsælar og það verður algengara að
fólk geymi eina viku af sumarfríinu og
skelli sér í sólina að vetri til.

Það færist í aukana að Íslendingar bregði sér til framandi landa. Ferðaskrifstofan Prima Embla býður upp á spennandi ævintýraferðir
með íslenskri fararstjórn.

Afsláttur á skíðapössum í Aspen
GB ferðir bjóða upp á skíðaferðir til Aspen allan næsta vetur.

Það er alls ekki slæmt að skíða í Aspen á
veturna.

Sögusetrið á Hvolsfelli hefur upp
á margt að bjóða fyrir gesti og
gangandi. Njálusýningin stendur
alltaf fyrir sínu og nú er Kaupfé-
lagssafnið einnig til húsa á sama
stað en þar má skoða sögu versl-
unar á Suðurlandi á síðustu öld. 

Alla sunnudaga í sumar hefur
reiðskólinn Þyrill staðið fyrir
skemmtilegum hestaferðum á
Njáluslóðir í samstarfi við Sögu-
setrið á Hvolsvelli. Í þessum ferð-
um er boðið upp á morgunverðar-
hlaðborð og farið í léttan reiðtúr
um Njáluslóðir sem endar með
grillveislu. Að lokum er haldið á
sögusetrið og hlýtt á fyrirlestur

um Njálu. Fyrir þá sem ekki
treysta sér á bak þá eru fyrir-
lestrarnir á sögusetrinu öllum
opnir og tilvalið að skreppa á
Hvolsvöll og hlýða á skemmtileg-
an fyrirlestur með sunnudags-
kaffinu. Fyrirlestrarnir fara fram
í söguskálanum sem er innréttað-
ur í anda þjóðveldisaldarinnar og
þar skapast skemmtileg stemn-
ing.

Næstkomandi sunnudag ætlar
Kristján Jóhann Jónsson að tala
um óþverra og illmenni í Njálu.
Guðni Ágústsson og Sverrir Her-
mannsson láta svo í sér heyra
næstu sunnudaga þar á eftir. 

Á sunnudögum geta gestir Sögusetursins á Hvolsvelli hlýtt á skemmtilega fyrirlestra um
Njálu.

Njála með kaffinu
Á Sögusetrinu á Hvolsvelli kennir ýmissa grasa. Þar er bæði
Njálusýning og kaupfélagssýning og á sunnudögum geta gestir
hlýtt á fyrirlestra um Njálu. 
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Daihatsu Charade nýskr. 04/99, bsk.,
ek. 80 þús. km. Verð 490.000. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Astra 1.6GL nýskr. 09/03, bsk., ek.
23 þús. km. Verð 1.440.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Pajero nýskr. 06/98, bsk., ek.
127 þús. km. Verð 1.360.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Golf nýskr. 05/00, bsk., ek
73 þús. km. Verð 850.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Luxury nýskr. 05/01,
ssk., ek. 80 þús. km. Verð 980.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Golf GTI nýskr. 05/99, bsk.,
ek. 106 þús. km. Verð 1.240.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Pajero nýskr. 06/00, bsk., ek.
90 þús. km. Verð 2.140.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai H-1 nýskr. 07/99, bsk., ek. 90
þús. km. Verð 1.220.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Double Cab E 35” nýskr. 05/04,
bsk., ek. 30 þús. km. Verð 2.980.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Corolla 1,6 G6 nýskr. 05/01,
bsk., ek. 61 þús. km. Verð 930.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Luxury nýskr. 11/00,
ssk., ek. 71 þús. km. Verð 950.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mercedes Benz A140 nýskr. 03/99,
bsk., ek. 157 þús. km. Verð 680.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Galant nýskr. 07/97, ssk., ek.
110 þús. km. Verð 790.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mazda DoubleCab nýskr. 05/04, bsk.,
ek. 28 þús. km. Verð 2.490.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Visia nýskr. 05/03, bsk.,
ek. 65 þús. km. Verð 1.160.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa Comfort nýskr. 05/02, ssk.,
ek. 42 þús. km. Verð 960.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera SLX nýskr. 08/99, bsk.,
ek. 106 þús. km. Verð 650.000. 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.

Isuzu Trooper 3.0 nýskr. 07/99, bsk. ek.
177 þús. km. Verð 1.650.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Avensis nýskr. 05/02, ssk., ek. 74
þús. km. Verð 1.390.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

GMC Envoy nýskr. 03/02, ssk, ek. 58
þús. km. Verð 3.490.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano Luxury 35” nýskr. 01/03,
ssk., ek. 52 þús. km. Verð 3.450.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chevrolet Silverado nýskr. 02/03, ssk.,
ek. 50 þús. km. Verð 3.990.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ford Focus nýskr. 08/00, bsk., ek. 100
þús. km. Verð 940.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Outback nýskr. 10/99,
bsk., ek. 123 þús. km. Verð 1.350.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 11/03, ssk.,
ek. 29 þús. km. Verð 2.060.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Twingo nýskr. 05/99, ssk., ek.
68 þús. km. Verð 450.000. Hafið sam-
band við söluráðgjafa okkar í síma 525
8020.

Subaru Impreza GL nýskr. 01/97, ssk.,
ek. 121 þús. km. Verð 590.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Terrano II nýskr. 07/99, bsk., ek.
135 þús. km. Verð 1.150.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Maxima QX nýskr. 04/00, ssk.,
ek. 35 þús. km. Verð 1.680.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Micra nýskr. 04/05, ssk., ek. 7
þús. km. Verð 1.390.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1,6 GL nýskr. 04/01, bsk.,
ek. 99 þús. km. Verð 1.020.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Acenta nýskr. 06/04,
ssk., ek. 31 þús. km. Verð 1.590.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Skoda Octavia nýskr. 01/99, ssk., ek.
114 þús. km. Verð 620.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mazda 626 GLXI nýskr. 08/98, ssk., ek.
98 þús. km. Verð 830.000. 100% Lána-
möguleikar. Hafið samband við sölu-
ráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Forester CS nýskr. 06/99, ssk.,
ek. 103 þús. km. Verð 1.060.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera GX nýskr. 06/00, bsk.,
ek. 75 þús. km. Verð 650.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Pajero nýskr. 04/02, ssk., ek.
61 þús. km. Verð 3.590.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Daihatsu Gran Move nýskr. 06/98, ssk.,
ek. 60 þús. km. Verð 450.000. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Volkswagen Passat nýskr. 03/98, bsk.,
ek. 105 þús. km. Verð 730.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1,6 GL nýskr. 09/00, bsk.,
ek. 89 þús. km. Verð 1.050.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Primera Elegance nýskr. 05/00,
ssk., ek 64 þús. km. Verð 1.030.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 525 8000
www.ih.is
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Ford Escape LTD árg. 2005, km 19 þ.,
ssk., leður, lúga, krókur, comfort pakki.
Verð 3.390, ath skipti.

Nissan Pathfinder le bensín, nýr bíll,
leður, lúga, 7manna, álfelgur 17” og
m.m fl. Besta verðið í bænum
4.490.000 stgr. Ath skipti.

Jeep Cherokee Grand Limited 5,7 Hemi
árg. 2005 km, 6 þ., ssk., lúga, leður og
fl. Verð 4.980 þ. Ath skipti.

BMW 316I Steptronic nýsk 9/2001, km
55 þ., ssk., álf. og fl. Verð 2.150 þús. Ath
skipti. Topp bíll.

Toyota Corolla H/B 1.4 VVTI nýskr.
12/2003, km 34 þ., 5g., 5d. Verð 1.390
þ. Ath. skipti.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Toyota Landcruiser 90 GX 35” Diesel,
nýskr. 01/99, ek. 124 þ. km, blár, álfelg-
ur, brettakantar, ný tímareim o.fl. Verð
2.490.000. Svalaðu forvitninni og kíktu
á www.heimsbilar.is, já strax, kíktu
núna á www.heimsbilar.is... og þér líður
betur!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Daewoo musso 2300 bensín 1998 ek.
112 þ. 5 gíra v. 1190 þús. B.lán 250.
Bílabankinn 588 0700.

Hyundai Starex 7 manna, 5 gíra, bens-
ín, 1999 ek. 94 þús. V. 1290. Bílabank-
inn 588 0700.

Toyota Avensis dísel, 2002, ek. 147 þ. 5
gíra. V. 1240. B.lán 1150. Bílabankinn
588 0700.

Toyota corolla 12/2003 ek. 23 þ. sjálf-
skiptur v. 1690. Bílabankinn 588 0700.

Honda Civic 1997 5 gíra, ek. 140 þ. Til-
boð 390. Bílabankinn 588 0700.

VW Passat 5/2000. Ek. 88 þ. 5 gíra, v.
970 Bílabankinn 588 0700.

Ford Mondeo 1998, sjálfskiptur, ek. 75
þ. verð 690. Bílabankinn 588 0700.

Toyota Avensis 2/2000 1600 terra. Ek.
102, 5 gíra, v. 860. Bílabankinn 588
0700.

Renult Laguna 1997, sjálfskiptur, ek.
120, Ásett 550. Tilboð 430. Bílabankinn
588 0700.

Toyota Landcruiser 90 LX 35” breyttur,
3/2000, sjálfskiptur, ek. 124 þús. km. V.
2950 Bílabankinn 588 0700.

Suzuki Grand Vitara 2000 árgerð, ek. 95
þús. Verð 1290. Bílabankinn 588 0700.

Dodge Grand Caravan 2005 ek. 47 þ.
km. Verð 2900. Bílabankinn 588 0700.

Pontiac Trans Sport 1995, 7 manna, 5
gíra, Tilboð 390. Bílabankinn 588 0700.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Honda Prelude 7/1994, ek. 180 þ. km,
5 g., 16”, topplúga, flottur bíll. Nýsk. ‘06.
Verð 550 þús. 690 6465.

Ford F-350 Lariat Diesil 2002, ek. 63 þ.
mílur. Sjálfsk, leður, bakkskynjari kúla á
palli plasthús rafm í pedulum rafm í
öllu hiti í sætum einn með öllu. Verð
3.490 þús. S. 690 6465.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.i

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

ur.is/magnusson

BMW 540 IA V8 árg. 2000. Ek. 165 þ.
km, ABS, auka felgur, leðuráklæði, litað
gler, topplúga Xenon aðalljós, þjón-
ustubók, 18” dekk og fl. Verð 2.750.000
lán ca.1.100.000, Glitnir 27 á mán.
Ágúst 862 2000. E-mail. Þessi bíll er
sýnis hjá Bílaborg Stórhöfða 26. Sími
517 1111, magnusson@internet.is &
www.bilasolur.is/magnusson

M. Benz E 200 K Classic (W211). 2005
módel. 06.2004. Ek 29 þ. km, ABS
hemlar, nýjar 18” álfelgur, ESP stöðug-
leikakerfi, CD, glertopplúga, hraðastillir,
þjónustubók og fl. Verð 3.950.000. Allir
litir fáanlegir. Ágúst 862 2000. E- mail.
Þessi bíll er sýnis hjá Bílaborg Stórhöfða
26 Sími 517 1111.

(NEW) Jeep Grand Cherokee Laredo
4x4 4,7, Árg. 2005. Ek. 100 km., ABS -
CD - ljósgrátt leður innnan - Dráttarkúla
- Vél 4,7 L “Power Tech V8”, Skipting. 5
þrepa, Drif. “Quadra-Drive”, ofl. Verð
4.490.000. Ágúst 862 2000 þessir Bílar
eru á Bílaborg Stórhöða 26 ,Sími 517 -
1111. magnusson@internet.is myndir á
www.bilasolur.is/magnusson

Chevrolet Silverado 2500 Duramax 6.6
túrbó árg. 07/ 2003, ek. 39 þ. km, 35”
breyttur með húsi, ABS hemlar, dráttar-
kúla, leðuráklæði, smurbók, þjófavörn,
þjónustubók o.fl. Verð 4.200.000 lán
hjá Sjóvá 3.100 48 á mán. Ágúst 862
2000. magnusson@internet.is og sjá
myndir á www.bilasolur.is/magnusson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Alfa Romeo 156 ‘00 og Nissan Patrol
SE+ ‘99, 38” og Ford 350 ‘05 Sími 893
4595.

Dodge Ram 1500 ‘03, V8 5,7 Hemi
Magnum ek. 50 þús. 345 hö., ssk. V. 3,2
m. áhvl. bílalán. Skipti á ódýrari. S. 892
7866 & 869 4352.

Bílar til sölu

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

Toyota Land Crusier 100 VX 7 manna
09/00 Ek.130 V., 4790,- Skipti á ódýrari

SAAB 95 Turbo árg. 01 ek 86 þ.km V.
2290,- Lán 1550,- Skipti ódýrari

Toyota Corolla Touring 1,8 11/98 ek 99
V. 850,-

Jeep Wrangler 4,0 árg 99 ek 60 þ.m
33“ V. 1550,- skipti ódýrari

Toyota Corolla new 09/04 ek 13 þkm.
sjálfsk. 1800 þ.

Isuzu Crew Cab 3,1 TDI 35“ árg 96 ek
190 þ.km V . 1090,-

Bmw 530 Disel Touring árg 00 ek 125
þ.km V 2290,- Lán 1495,-

Hyundai Coupe 1,6 08/00 ek 85 þ.km
V. 760,-

M.Benz E 240 árg 98 ek 95 þ.km V
2150,- skipti ódýrari

Peugeot 106 árg.¥98 ek.108 þ.km.
S.sk. 390 þ.skipti á ódýrari.

Mazda 323 GLX árg 98. ek.132 þ.km. V.
500,- Góður bíll.

Toyota Landcruiser 80vx árg.92 ek.275
þ.km. b.sk. v.1850.-

Jeep Wrangler 2,5 árg 93 ek 128 þ.m V
690,-

Renault Megane Scenic árg.99
ek.104þ.km. v.690.-

VW Passat Comforline 1,8 árg 97 ek
163 V 750 Sjálfsk

MMC Pajero V-6 árg. 92 ek 188 þ.km 
V 590,-

M.Benz C 180 Elegance árg 99 ek 158
þ.km 5 gíra V. 1390,- Skipti ódýrari

ATH Bílar á skrá. 
Ford Econoline 7,3 8 manna 

árg 92

Fiat Dukato Húsbíll árg 03

Ford F 250 7,3 árg 99 35“ 

Cadillac Escalade árg 04

Jeep Grand Cherokee Overland 

03 og 04

Range Rover Vouge árg 00 

Umboðbíll

Nissan Patrol Elegance árg 04 35“

Peugot 406 Stw árg 01 7 manna

Porsche Cayenne S árg 04

SAAB 93 Turbo árg 01 

Sjá myndir á 
www.bilamarkadurinn.is 

Getum boðið bíla á Visa
& Euro raðgreiðslum

Kaupendur athugið!!
Við getur útvegað allar gerðir

bílalána og upplýsinga um lána-
kjör!! Raðgreiðslur, Bílalán, Bíla-
samningar, 100 % lán, mynt-
körfu lán o.fl Hjá öllum trygg-
ingafélögum og lánafyrirtækju.

Láttu ástandsskoða 
draumabílinn.

ATH.
Við auglýsum bílana sem 

eru á staðnum 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

Bmw 316 Steptr. árg 00 ek 120 þ.km V.
1590,- Lán 1500,-

BÍLAR/MÓTOTHJÓL TIL SÖLU
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Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi
ársins 2005! Þú gerir bestu bílakaupin á
islandus.com. Flestir bílar fleiri hundruð
þúsund krónum ódýrari en annarsstað-
ar. Við seljum eða útvegum flestar gerð-
ir bíla og þú getur fengið allt að 5 ára
ábyrgð á öllum bílum keyptum hjá okk-
ur. www.islandus.com

Opel Vectra nýskr. 04/2000, 1600cc,
4ra dyra, sjálfsk, rauður. Ekinn 45 þ.
Verð 790.000. S. 843 1081.

FORD TAURUS 2004 Á FRÁ-
BÆRU VERÐI!

Get útvegað nokkrar FORD TAURUS bif-
reiðar frá Hertz í USA. Bílarnir eru 2004
árgerð, í óaðfinnanlegu ástandi. Vel
búnir þægindum s.s V6 3.0L vél, loft-
kælingu, CD spilara, Cruise Control,
ABS, sjálfskiptingu og m.fl. Verð kominn
heim er aðeins 1.660 þús. Fyrir 99 þús-
und aukalega get ég boðið ábyrgð til
130.000 km eða til þriggja ára. Er með
sýningarbifreið á Íslandi. Magnús 891
8277.

Til sölu Merzedes Bens 310D, árg. ‘92,
ekinn 340 þús. Skráður 10 farþega.
Uppl. í s. 660 4959 og 564 4079.

D. Terios árg. ‘99, ek. 60 þús., ssk. o.fl.
Verð 490 þús. Ford Escort árg. ‘96,
ek.104 þús., bsk., ofl. Verð 190 þús.
Toppbílar. S. 698 3212.

Tilboð óskast í Porsche 944S2 3,0 árg.
‘89, nýskoðaður. Ekinn 136 þús. Sími
820 3478.

Benz 320CLK 1999, hlaðinn búnaði. Til-
boð óskast. Áhvílandi 1.650 þús. Ásett
verð 2.890 þús. S. 856 7334 Sveinn.

Leitaðu að draumabílnum með Bílaleit
þjónustu Islandus.com. Gerðu reyfara-
kaup á BílaUppboði eða kjarakaup í
stærstu BílaBúð landsins. Allt að 5 ára
ábyrgð og 100% bílalán. Þú finnur
bestu bílakaupin á www.islandus.com

VW Golf Higline árg. 2002. Með topp-
lúgu og álfelgum. Ekinn aðeins 29.000
km. Verð 1.350 þ. Skipti ekki möguleg.
Uppl. í síma 698 4040.

Fornbíll Lincon Continental 1974. Er í
þokkalegu standi. Margt endurnýjað.
Verðtilboð. Uppl. í s. 825 6220.

VW Golf ‘98, ek. 86 þús. km. Ný
tímareim og bremsuklossar að framan
og aftan. S. 697 8660.

Jeep Cherokee, túrbó Dísel árg. ‘95. Ek.
230 þ. og í ágætu standi. Ný hedd ofl.
Sumar- og vetrardekk á felgum, upp-
hækkaður og með dr.krók. Meðaleyðsla
11 L á hundraði. Verð 540 þ. S. 893
2826.

Daihatsu Charade 1993, ekinn 90.000
km, 2 eigendur frá upphafi. Upplýsing-
ar í GSM 660 0612.

Lexus IS200 sport árg. ‘01, ekinn 80
þús., topplúga, leður. Uppl. í síma 661
4328.

Til sölu Volvo 460 ‘94, 2.0L, ek. 145
þús. Ssk, sk. ‘06. Eyðir aðeins 9L á
hundraði. V. 270 þús. S. 868 8565.

Til sölu Volvo S-70 árg. 1999, 2,4L, tur-
bo, leður, sólllúga, álfelgur, cruise
control, rafm. í sætum og rúðum, Vetr-
ardekk og spólvörn. Fallegur bíll með
öllu. Gott staðgreiðsluverð. Uppl. í s.
565 6104.

MMC Pajero ‘95 stutt., 2,5 turbo dísel,
bsk., 32” dekk, ek. 160 þús., sk. ‘05. Bíll
í fínu standi. Gott verð. S. 694 7443 &
696 7008.

Renault Megane Coupe ‘98 ek. 120 þ.
km. CD, álf., aukaf. Verð 500 þ. Stgr.afsl.
S. 868 5163.

Nýr óekinn Volvo XC90 2,5T árg. ‘05.
Leður ofl. Verð 5,2 m. kr. Stgr.afsl. S.
896 3867.

M. Benz C320 árg. ‘01, ek. 85 þ. km.
Hlaðinn aukahlutum. Verð 3,7 m.kr.
Stgr.afsl. S. 896 3867.

M. Benz E500 sport árg. 2003 m/öllu,
ek. 46 þ. km. V. 7 m.kr. Góður stað-
gr.afsl. S. 896 3867.

VW Touareg 2004 V6 ek. 40 þ. km. Leð-
ur, lúga ofl. Verð 4,2 m.kr. Stgr.afsl. S.
896 3867.

M. Benz 300E 4Matic (4x4) ‘87. Einn
með öllu. V. 470 þús. S. 866 5649, Hall-
ur.

M. Benz 300 CE-24V ‘91 sk. ‘06. Ek. 154
þ. km. Leður, ssk., toppl. Toppástand.
Ásett v. 1.290 þ. Tilboð. S. 820 0029.

Pontaic Firehawk árg. ‘95. Þessi bíll er
nr. 2 í framleiðslunni. Innfl. nýr og ek.
aðeins 29 þús. km. Tilb. óskast. Áhugas.
hafi samband í s. 694 9515 & 554
0329.

VW Golf Comfortline 1,6 árg. ‘98. Ek. 92
þ. km. Silfurgrár. 5 d. 5 g. 1600cc. Verð
780 þ. Uppl. í s. 659 5906.

Mercedes Benz 280 SL blæjubíll Árg.
1985, gott eintak, beinsk. harður topp-
ur fylgir, ekinn 200 þús. km, nýleg vél,
2. eigendur frá upph., nýskoðaður án
aths., verð 1 m. engin skipti. Uppl. í
síma 891 6888 & 551 8882.

Tveir með öllu!
Gullfallegur GMC Yukon ‘04, ek. 37 þ.
Utanbæjareyðsla 13,6 l. Ásett v. 6 millj.
Fæst á 5 millj. Góður stgr.afsl. MMC
Pajero ‘97, 35” breyttur, dr.kúla, leður-
sæti. Ásett v. 1.450 þ. Fæst á 1millj.
Góður stgr.afsl. S. 822 7011 & 566
7073.

Toyota Avensis 1,8 árg. 00 ek. 52 þús.
sjálfsk. einn eig. Verð 1190 þ s.
8483370

M.Benz C180 ‘98 ek. 130 þ.km. ssk.
toppl. 17”. Ásett v. 1700þ. Áhvíl. 1 millj.
s.8658596

Sem nýr Selst mjög ódýrt Chrysler Voya-
ger 02 ek 27þús einn eigandi uppl
8958898

Til sölu M.Benz,E420 ‘97. Með næstum
öllu.Tiboð óskast,ath skipti á ódýr-
ari.Uppl.í síma 4662328,eftir kl 17

Kvartmílukeppni er í dag, laugardag
klukkan 14. Tímataka hefst klukkan 12.
Aðgangseyrir 1000. kr. Frítt fyrir félags-
menn og 12 ára og yngri

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

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

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

Musso Pick Up DIESEL SJÁLFSKIPTUR
árg 03-2004 ekinn 22 Þ km. Tveir gang-
ar af dekkjum + felgur,plast í skúffu
Dráttarkrókur. 350 út og lán 1880. 31 á
mán. S:898-2811

Golf Comfortline nýskr.13.05’99 ek. 111
þús km., bensín 1600, ssk., fr.hj.dr. Sími
899 0717.

Toyota Corolla SI. Árg. 08/94. Ekinn 200
þ. Cd, topplúga. Fallegur enn biluð vél.
Verð 150 þús. S. 822 4167.

Ford Explorer ‘91, ódýrt, óskast til að
notast í varahluti. Sími 892 1432.

Til sölu Toyota Hiace ‘91. Uppl. í s. 895
6007.

Subaru Legacy St. ‘99, ssk., ek. 128 þ.
ABS, dráttarkúla ofl. V. 875 þ. S. 892
5157.

Peugeot 406 STW árg. ‘98, 7 manna,
einnig Peugeot 306 STW árg. ‘02.
Tjónabíll, tilboð óskast. S. 866 5052.

BMW 318 tour. silful. 16”álf. CD, ek. 71
þ. Bíll í toppstandi, ásett 1.780 þ. Áhv.
1.295, afb. 32 þ. á mán. Tilboð 1.590 þ.
Uppl. í síma 866 1250 Jói.

VW Golf station 1.4, árg. 1994, ek. 168
þ. km, sk. ‘06, sumar og vetrardekk.
Góður bíll. Verð 260 þ. S. 690 8302.

Frábær ferðabíll! Subaru Legacy ‘02 ek.
56 þ. km. Mjög vel með farinn, reyklaus,
gott viðhald, verð 1.490 þ. stgr. Sk. á
jeppa ‘02 eða yngri! Stgr. m.gjöf. S. 856
6461.

Mazda 323 árg. ‘97, 4 dyra sjálfsk. sk.
‘06 ekinn 130 þús. Km. gott eintak.
Verð 450. þús staðgr. Uppl. Í síma 694
3309.

Renault 19, vél 1.4, árg. ‘95. Fallegur og
vel með farinn, lítið ekinn og eyðir um
7.5L. Fjarstýrðar saml., rafmagn í rúðum
og CD Sem nýr gott verð. S. 899 9377.

Ford Explorer Sport 4L V6, 1992. Ek.
195 þús km, 31” (glæný dekk). Nýsk.
‘06. Verð 198 þ. S. 557 1595.

Hyundai E. st. ‘96. ek. 201 km. Ssk.,
1800 vél. Sk. ‘05. Nýr rafg. dráttark. V.
100 þ. S. 899 0662.

Til sölu Honda Accord 2,0 135hö, ‘90,
nýskoðaður, auka felgur og dekk fylgja.
Verð 100 þús. Upplýsingar í síma 845
7771.

VW Polo ‘96 árg., ekinn 123 þús. Verð
ca 200 þús. Þarfnast smá lagfæringar.
Upplýsingar í síma 820 3732.

Til sölu Mazda 626 ‘86. Skoðuð ‘06.
Ryðlaus og í góðu lagi. Fylgir mikið af
varahlutum. Verð 120 þús. S. 867 0953.

Toyota Starlet árg. ‘93 aðeins ekinn 116
þús. Reyklaus, skoðaður ‘06. Verð 180
þús. Uppl. í síma 551 1406 & 865 4139.

Til sölu Nissan Micra ‘95. Ek. 107 þús. V.
200 þús. Uppl. í s. 892 1099.

Ódýrt
Hyundai Elantra 1,8 GT árg. ‘94, ek. 128
þús. km. Bilaður gírkassi. Verð aðeins
80 þús. kr. Listaverð 250 þús. kr. Uppl. í
s. 864 5856.

MMC Colt árg. ‘92. Nýskoðaður. Keyrð-
ur 212.000 km Verðhugmynd 120.000
kr. Eða tilboð. Uppl. í símum 554 3057
& 866 5710.

M. Benz 230E ‘87, sk. ‘06, ssk., ek. 304
þús. Leðurinnrétting. Verð 220 þús. S.
864 8338 & 562 8333.

VW Golf CLi. Árg. ‘94, beinskiptur, 1400
vél, ek. 125 þús. 3ja dyra, reglulega
smurður. Verð 230.000. Uppl. í síma
696 0426.

Til sölu Nissan Sunny SLX 1,6 Wagon
árg. ‘93, 5 g., ekinn aðeins 149 þús. km.
Sk. ‘06. Nýleg heilsársdekk. Rafmagn í
rúðum, hiti í sætum, ofl. Smurbók frá
upphafi. Toppbíll í góðu standi. Verð
200 þús eða tilboð. Uppl. í síma 844
2051 eða 564 6442.

Til sölu Daihatsu Move árg. 1998,
sjálfsk. Ekinn 94 þús. Nýtt púst, nýleg
tímareim og nýskoðaður. Sparneytinn
og góður. Verð kr. 180 þús. Uppl. í síma
869 5088.

0-250 þús.
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VW Golf CLi. Árg. 94, beinskiptur, 1400
vél, ek. 125 þús., 3ja dyra, reglulega
smurður. Verð 230.000. Uppl í síma
696-0426.

Til sölu Daihatsu Rocky, árg.’90, ekinn
181.800 Nýskoðaður ‘06. Tilboð óskast.
Uppl. í síma: 861-6329

Nissan King Cab árg’89 ,nýleg 33”dekk,
verð 100þ. Sími 8687899

Cherokee árg. ‘94, 2.5l ek. 100 þús. km.
Sk. ‘06, þarfnast smá lagfæringa. V. 160
þús. stgr. S. 821 4710.

Daihatsu Feroza árg. ‘91 ekinn 204 þús.
Sk. 08/’05. Verð 65 þús. Uppl. í s. 696
7168.

Fyrstur kemur fyrstur fær. Opel Astra
station ‘98, ek. 160 þ. Sumar/vetrard.
Gangverð 350 þús. Tombóluverð 200
þús. stgr. S. 660 2011.

4Runner ‘93 til sölu, 35” breyttur en
þarfnast lagfæringar. Selst ódýrt. S. 821
9895.

Til sölu Toyota Corolla ‘94, skoðaður
‘06, ekinn 228 þús. Þarfnast smá lag-
færingar. Þjónustubók frá upphafi. Selst
á 70 þús. Uppl. í s. 868 6811.

Skoda Felicia ‘97, skoðaður ‘06 í mjög
góðu standi, 5 dyra. Ekinn 125 þús.
Einn eigandi. Verð 150 þús. Uppl. í síma
694 9411.

Til sölu 2 Hyundai Accent ‘95 og ‘96,
3ja dyra, þarfnast báðir lagf. Verð 70
þús. S. 899 3939.

Til sölu Daihatsu Charade árg. ‘86.
Skoðaður fyrir 2005. Verð 70 þús. upp-
lýsingar í síma 867 7915.

Toyota Corolla ‘90, nýskoðaður, ekinn
153 þ. sjálfsk. sumar og vetrardekk á
felgum. Verð 120 þ. Uppl í s. 699 6930.

Dodge Shadow ‘89 2,5 túrbó á 16’’
krómfelgum, 15’’ vetrardekk á álfelgum
fylgja ek. aðeins 86 þ. km. Verð 200
þús. S. 896 9991.

Volkswagen Golf CL, árgerð ‘92, sjálf-
skiptur, álfelgur, CD spilari. Ekinn
186.000 í góðu standi. Selst á aðeins kr.
120.000 stgr. Sími 692 2497.

Tilboð á Nissan Micra, árg. ‘97 ek. 160
sjálfsk., skoðað ‘06 ásett verð 320 þ. Til-
boð 200 þ. staðgr. möguleiki á skiptum
á tjaldvagni. Uppl. í síma 863 7170 og
894 8213.

MMC Galant ‘92 GLSI 4X4 208 þús.
Beinsk. Rafmagn í öllu. Verð 70 þús.
Uppl. í s. 845 2092.

Mitsubishi Lancer GLXI, árg. ‘93, ek. 205
þ. km. Ný tímareim, verð 80 þ. kr. S. 891
6444.

Skodi fav, árg. ‘93, keyrður 82 þús. km.
Í ágætu standi með CD. Verð ca 50 þús.
S. 867 1970.

Ódýrir, góðir!! Carina II ‘91 2,0 ssk.
Rafm. V. 110 þ. Applause ‘92 4 d. Ssk. V.
95 þ. Báðir nýsk. S. 844 6609.

Til sölu VW Polo ek. 75 þús. árg. ‘95.
Númerslaus, þarfnast lagfæringa. Verð-
hugmynd 100-150 þús. S. 691 6199.

Renault Clio RT árg. ‘91, ekinn 140 þús.
Nýskoðaður. Tilboð. Uppl. í s. 661 1669.

Útsala? DAH Cuore ‘99, ek. 100 þ. 5 d.
Ssk. V. 195 þ. Sk. ‘06. Öll skipti ath. S.
690 1433.

Vel með farinn Golf’94 til sölu. Verð
150þús. Upplýsingar í s. 6699213

MMC Lancer ‘93, tjónaður að framan,
ökuhæfur. Verð 50 þús. Uppl. í síma
899 4096 e. kl 16.

Toyota Carina árg. ‘93 2,0 bsk., sk. ‘06.
Tilboð 180 þús. Mazda 626 árg. ‘93 2,0
ssk. Tilboð 180 þús. Góðir bílar. Uppl. í
síma 820 2467.

Lancer ‘91, ekinn 226 þús. Gott ástand.
Verð 80 þús. S. 863 3043.

Opel Vectra 1800 GL árg. ‘93 ek. 138
þús. Með power stýri, sjálfsk. og beinni
innspýtingu. Góður bíll. Verð 170 þús.
Uppl. í s. 663 9857 & 553 5658. eftir kl.
19.

Til sölu BMW 520i árg. ‘82, ek. 105 þús.
Vel með farinn. Þarfnast lagfæringa.
Verð 65 þús. Uppl. í s. 867 6082.

MMC Lancer 1600 GLXi árg. ‘93 sjálf-
skiptur, nýskoðaður, dr.krókur, lítur vel
út. Tilboðsverð 150 þús. Uppl. í síma
691 9374.

Til sölu mjög góður Nissan Micra sjálfs-
sk. ‘95. Nýyfirfarinn og nýsk. Lítur vel út.
V. 190 þús. Uppl. í s. 557 3549.

Subaru Impreza ‘96, ek. 172 þús. Lítur
vel út. Verð 480 þ. S. 616 1721.

MMC Lancer 1600 GLXI. Árg. 3/’93, ek.
126 þús., sjálfsk., dráttark., ný tímareim.
Verð 290 þ. Uppl. í s. 861 3313 & 896
6695.

Volvo 850 ‘93 2,0l ssk. Sk. ‘06. Verð 265
þús. Sími 868 8565.

POLO árg. 11/99 til sölu ek. 85000(ný
vél ek.16000) cd. beinsk. álfelgur, vetr-
ardekk á felgum. fallegur bíll verð
400,000 eða tilboð uppl. síma
8964884

Golf ‘97, 1600 vél, 118 þús. km. 3ja
dyra, CD spilari, í góðu standi. S. 698
4459.

BMW 316i, árg. ‘92 til sölu. Mjög vel
með farinn, ek. 215 þús. km. Uppl. í
síma 865 8097.

Toyota Corolla árg. ‘94, ek. 112 þús.
Ssk., reyklaus, vel með farinn, tveir eig.
Ný tímareim og demparar. Verð. 380
þús. Uppl. í s. 822 1823.

Opel Astra árg. ‘98, ek. 140 þ. Tilboð
480 þús. eða skipti. Uppl. í s. 822 7591.

Toyota Carina E St. árg. ‘94, ek. 210
þús., sk. ‘06, ssk., lítur vel út. S. 690
0762.

Hyundai Elantra Wag ‘97. Mikið endur-
nýjað. Ek 152 þ. V. 350 þ. Álf., CD, krók-
ur. Algjör gullmoli. Uppl. í s. 895 8888.

Til sölu Suzuki Baleno, sjálfsk. árg. 1997.
Ekinn aðeins 53.000 km. Verð 430.000.
Uppl. í s. 820 2466.

Toyota Carina E 2.0 ‘95. Ekinn 133.000.
Beinskiptur, CD, auka vetrardekk á
álfelgum. Þjónustubók frá upphafi.
Ásett verð 340 þús. Upplýsingar í s. 898
3175.

Toyota Corolla xli stw ‘95, ekinn 185
þús. Ný tímareim. Verð 300 þús. Uppl. í
s. 660 1548.

Toyota Corolla ‘99 ekinn 110 þ. Ásett
verð 590.000, selst á 460.000 stgr.
Uppl. í síma 895 7846.

Toyota Corolla 1300 árg. ‘95, ek. 134
þús. Sjálfskiptur. Verð 380 þús. Uppl. í s.
824 7911.

Peugeot 205 Gti, ekinn 140 þús. Verð
300 þús. staðgr. Uppl. í síma 691 5207.

Ford Escort Cabrio ‘91, blæjubíll, ek.
114 þ., svartur, 2d, 5g. Ný blæja, gleraft-
urrúða, hituð framrúða, skriðvörn, ABS,
ný dekk, álfelgur, CD+MP3 spilari, ofl.
Uppl. í síma 897 2687.

Mitsubishi Space Wagon, 1999. Ek.
120þ. Beinskiptur, 4wd. Ónýtur gírkassi.
Selst á kr. 295.000,. Sími: 8647101

Topp Toyota
Til sölu Corolla HB 1,3XL, árg. ‘94, ek.
174 þ. Ssk., 5 d. Nýsk. ‘06, CD. Fallegur
og ójaskaður. V. 300 þ. S. 895 0912.

VW Golf skr. 01/’98 ekinn 89 þús. Ásett
verð 490 þús. Uppl. í síma 861 8484.

Tilboð!!
Opel Astra 1600 station, árgerð ‘95, ek-
inn 148 þús. sk. ‘06, dráttarkúla, sumar
og vetrardekk. Góður í sumarfríinu fyrir
tjaldvagn eða bara kerru. Tilboðsverð
270 þús. Uppl. í s. 697 5189.

Renault Clio árg. ‘99 ekinn 115 þús.
Góður bíll. Uppl. í síma 895 2459.

Mazda 323 ‘96 ekinn 126 þús. Bein-
skiptur, góður og vel með farinn bíll.
Verð 350 þús. Uppl. í síma 899 0244.

Til sölu MMC Galant ‘94, ekinn 200 þús.
Ásett verð 290 þús. Fæst á góðu verði
gegn staðgreiðslu. Þarfnast lagfæringar.
Uppl. í s. 898 4742.

Til sölu Toyota Corolla Sedan árg. ‘96,
ek. 139 þús. Stgr. 350 þús. Uppl. í s. 869
4082.

Opel vectra ‘98, 2,0, turbo díesel, lítur
út sem nýr, utan sem innan, eyðir 6-7
lítrum, frábær fjölskyldu og ferðabíll.
Allt nýtt í stýri og bremsum. Get tekið
mjög ódýran bíl í skiptum. Stgr. aðeins
350 þ. S. 849 1122.

7 manna
Kia Carnival V6 árg. 12/’99 ekinn 93
þús. Sjálfskiptur, topplúga og fl. Verð
990 þús. Litla bílasalan sími 587 7777.

Toyota Avensis 1600, beinskiptur, ekinn
um 120.000 km. Sumar og vetrardekk,
nýleg tímareim. Góður bíll, verð 680
þús., áhvílandi um 400 þús. Engin
skipti, ekkert prútt. Uppl. í síma 849
1159.

Suzuki Jimny 31” Árg. 1999. Ek. 130 þ.
3 d. 1300cc. Vínrauð. 31” dekk. Verð
600 þ. stgr. Ný kúpling, legur að aftan
og bremsur nýjar. Ýmis skipti á dýrari
koma til greina. Sími 690 9950.

Subaru Impreza 2000 ‘98, ek. 153 þús.
Nýjar álfelgur og sumardekk. Vetrar-
dekk á felgum. Vel með farinn. Verð
630 þús. Uppl. í síma 861 7253.

Pajero ‘92 3.0 V6 ekinn 225 þús. Sk.
‘06. Álfelgur, leður, topplúga, armpúðar,
hiti í sætum, ný heilsársdekk. Verð 670
þús. Uppl. í síma 697 5545.

Ford Ka skr. 06/’99, ek. 80 þús. Sumar-
og vetrardekk fylgja. Ásett verð 550 þús.
Uppl. í síma 699 6424.

Honda Civic V-t ‘98 ek. 168 (lang-
keyrsla) smurbók, mikið yfirfarinn, ný
skoðaður. Uppl. í s. 451 4037.

Volvo S40 árg. ‘96. Verð aðeins 690
þús. 140 hö. www.fotki.com/BKogGT S.
856 8707.

Toyota Carina Classic GLi 2000 ‘97, einn
með öllu, ek. 150 þús. Verð 650 þús.
Fæst á 500 þús. stgr. Uppl. í síma 663
0556 & 694 7775.

Toyota Avensis Sol árg. ‘98 Sjálfskiptur,
topplúga, dráttakúla, cd og m. fl. Sími
865 0696.

Subaru Legacy st ‘99, ssk., silfurgrár, sk.
‘06, CD, krókur, ek. 130 þ., rafm. í öllu.
Fallegur og góður bíll. V. 940 þ. S. 695
6007.

VW Golf Highline 1600 ‘99, ek. 103
þús., ssk., 17” álf., CD, spoilerkitt, þjófa-
vörn. Ásett verð 890 þ. Lán 450 þ. 20 þ.
á mán. S. 662 3499.

VW Bora comfortline 2,0 árg. ‘99, ek. 81
þús. km, 5 dyra, 5 gíra. Verð 890 þús.
Uppl. í síma 899 6062 & 899 6064.

Ford Focus ‘00, 5 dyra, ssk., ekinn 55
þús., engin skipti. Verð 900 þús. Uppl. í
s. 698 2023.

Svartur Toyota Yaris árg. ‘99 ekinn 118
þ. km. Free tronic skipting, spoil. sílsal.
Nýskoðaður verð 550 þús. Uppl. í s.
845 0059.

Til sölu Suzuki Baleno stw árg. ‘99, ek.
115 þ. 4wd, bíllinn lítur út sem nýr og
er í toppstandi, smurbók og þjónustu-
bók, áhv. u.þ.b 400 þ. frá Sjóvá getur
fylgt, ath. ýmis konar skipti, einnig til
sölu Suzuki dr 650 ‘93. Uppl. í s. 865
3307.

Toyota Avensis 1,8 sjálfsk., árg. ‘99, ek-
inn 93 þús. Topp eintak. V. 970 þ. Uppl.
í s. 695 3052.

Opel Astra 1999. Ek. 75 þús. Verð 620
þús . Áhvílandi ca 500 þús. Sími 894
7910.

Volvo 850 2,0 GL ssk., 06/’96. V. 780 þ.
Lítið tjón á frambretti, fæst með af-
slætti. Uppl. í síma 864 8338.

Subaru Legacy ‘98 sjálfskiptur, dráttar-
krókur, ekinn 109 þús. Ásett verð 920
þús. Uppl. í síma 896 4434, Magnús.

Renault Megane Coupe ‘98. 1600cc.
Sparneytinn. Í topp standi. Low profile
álfelgur fylgja. Ekinn 111 þ. Verð 630 þ.
S. 698 0994.

Nissan Almera 1,4 7/ ‘00. Ek. 91 þús.
CD. Nýsk. ‘06. Ásett verð 610 þús. Til-
boð 540 þús. Engin skipti. S. 660 1573
& 561 7331.

Toyota Avensis sol 1600 L/B árgerð
1998. Ekinn 165 þ. km. Áhvílandi kr.
595 þúsund, 19 þús á mánuði. Til sýnis
hjá Bílamarkaðinum Uppl. í s. 692
1416.

Glæsilegur Nissan Almera árg. ‘99 ek-
inn 120 þús. Listaverð 730 þús. Verð
690 þús. Uppl. í síma 860 6867.

500-999 þús.

250-499 þús.
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VW Golf 99 e. 110þ 5 dyra ný skoðaður
án athugasemda ný tímareim Konubíll
s:8614600\6992890

Nissan Almera 2001. Ekinn 110 þús.
Verð 850 þús. áhv. lán. Engin skipti
möguleg. S. 897 7955.

Nýsprautaður BMW 316i
Árgerð 1996, nýsprautaður, nýtt grill, ný
ljós, nýsprautaðir sílsar, sjálfskiptur,
bensín, ek. 106 þús. Verð 790 þús.
Uppl. í s. 695 2241.

Skoda Oktavia stw. árg. 2000 beinsk.
1600cc, ek. 83 þús. Uppl. í síma 898
2140.

Tilboð. Svört Mazda 323F ‘99. Nýskoð-
aður. Ek. 106 þús. Álf., cd, abs, spólv.,
sumar/vetrardekk. Ásett verð 670 þús.
Tilboð 570 þús. Uppl. í síma 699 0414.

Til sölu Nissa Terrano árg.’96, ekinn 150
þús., sjálfsk. Ásett verð 680, fæst með
góðum stgr.afsl. S. 865 0908.

Opel Astra 1,2 árg 06/2002, ek. 75 þús.,
Listaverð 1050 þús., tilboð 670 þús. S.
822 4167.

Fiat punto sporting ‘98. ek. 87 þús. km.
Eyðir mjög litlu! Góður fyrir skólafólk
Mikið breyttur. Ný tímareim. Nýlega
sprautaður. Ekki tjóna bíll! Samband við
Guðna s. 869 9974

Toyota Yaris Sol ‘99 5 dyra. Hálfsjálfsk.
ek. 65 þús. CD. Reyklaus. V. 490 þús. S.
891 8277.

MMC Spacewagon ‘98 ekinn 103 þús.
Mjög góður bíll. Uppl. í síma 895 2459.

Musso 601 2.3 dísel, 4WD. Nýskr. ‘99.
Ekinn 88 þús. Verð aðeins 650 þús. S.
481 1897.

Ford Econline 150 árg. ‘90 4x4. Sk. ‘06.
Ekinn 210 þús. 4ra þrepa sjálfsk., loft-
læsingar, loftpúðafjöðrun, úrhleypinga-
búnaður, 38” dekk og vél 351 með
beinni innspítingu. Ath. skipti. Verð 580
þús. Uppl. í s. 692 0003.

Suzuki Vitara JLX árg. 2000 til sölu. Ek.
aðeins 58 þús. Drappsanseraður, álfelg-
ur, ný heilsársdekk (29”), CD, dráttar-
krókur, nýjir skíðabogar fylgja o.fl. Mjög
góður bíll. Uppl. í síma 892 2469 eða
hjá Bílasölu Surðurlands.

Til sölu M-Benz 230E, nýskr. 92, 132
þús km, beinsk., topplúga, CD, ABS, 2
eig, skoðun 06 + ástandskoðun hjá
Ræsi. Gott eintak. Verð 660 þús. Uppl. í
síma 691-3970

Scoda Octavia Turbo station, ek. 93 þús.
Uppl. í s. 698 0806 & 554 0806.

Benz 500E V8 Uppl. www.stjarna.is/for-
um teddinarfa@hotmail.com

VW Passat Trendline 4WD 2001.05.30,
keyrður 48 þ. V. 1.690 þ. Nánari uppl. á
http://heimsnet.is/haukurg og í síma
696 0248.

Volvo S80 T6 ‘00. Ek. 148 þ. 272 hö. Yf-
irtekið lán 1.981 þ. S. 696 0502.

BMW 540i, 10/96, ekinn aðeins 95 þús.
Mjög vel útbúin aukabúnaði, þjónustu-
bók frá upphafi. Verð 1.990 þús. Uppl. í
síma 864 7573.

Ford Ranger ‘02 2,5L TDI ek. 114 þ.,
með húsi, festingar og rafm. fyrir
camper, loftpúðar og margt fleira. Verð
1.350 þús. áhv. 500 þús. Uppl. í s. 698
5484 Garðar.

Volvo V70 árg. ‘97, ek. 108 þús. km.
Verð 1.090 þús. Uppl. í s. 896 7851.

Saab blæjubíll. Glæsivagn á stórlækk-
uðu verði. Árgerð 2000. Einn eigandi.
Fluttur inn frá Evrópu. Verð 1.780 þús.
Upplýsingar í síma 898 5119.

Til sölu BMW 750iL með öllum útbún-
aði, nemum og fl., fjölþrepa 12cc vél.
Bíll í topp standi. Verð 1.594 þús. skipti
mögul. á ód. Uppl. í s. 891 8404.

Starex ‘99 til sölu. Frábær ferðalaga og
veiðiferða bíll. 7 manna. Gott lán getur
fylgt. Uppl. í síma 892 1450.

Fallegur Lexus títangrár, sjálfskiptur, skr.
12/2000 ek. 79 þ. Uppl. í síma 899
8276.

Tilboð
Renault Clio ‘04 ekinn aðeins 6 þús. Cd,
litað gler, rafm. í rúðum, topp eintak.
Verð aðeins 1.290 þús. Sími 867 7604.

Honda Crv árg. 1999, ekinn 116 þ. Verð
1.100 þ. Sími 847 8414.

Lincoln Town Car Picasso hlaðin auka-
búnaði 2x-sjóndvd 8 manna limma
uppl 8958898

Til sölu glæsilegur M. Benz Elegance
230E ‘96, ek. aðeins 101 þús. Tilboðs-
verð aðeins 1.399 þús. Uppl. Í síma 899
9046.

Landcruiser 80 ‘94, bensín, allt rafdr.,
leður, skipti ódýrari eða stgr.afsl. S. 862
8306.

Til sölu svartur Chevrolet Camaro Z 28,
‘96. Ek. 42 þús. mílur. T-toppur, bein-
skiptur, 6 gíra, Borla pústkerfi ofl. Uppl.
í s. 868 0032.

Toyota Corolla árg. 07/’04 ek. 18 þús.
Beinskiptur, spoiler, álfelgur, topplúga,
filmur og samlitur. Verð 1830 þús. Uppl.
í s. 865 1372.

Nokkrir Mercedes-Benz lúxusbílar með
fjórhjóladrifi á ótrúlega hagstæðu verði.
Frá kr. 4.390.000! Allt að 5 ára ábyrgð á
öllum bílum keyptum hjá okkur. Þú
finnur bestu bílakaupin á www.is-
landus.com

Til sölu vel með farinn M. Benz 320S
árg. ‘94 sem nýr. Tilboð óskast Uppl.
veitir Arnar í s. 896 3601.

Jeep Liberty 3,7L árg. 2002, ssk., ek. 46
þ. km. Ásett verð 2.670 þús. Tilboð
vegna flutninga 2.500 þús. Uppl. í síma
897 0788.

BMW 540 1999, ek. 150 þús. Með öllu.
Verð 2.390 þús. Gott lán. Skoða skipti.
Uppl. í síma 823 4754.

Til sölu Isuzu Trooper 3.0 Td árg. 2000 ,
sjálfskiptur, 33” breyttur, ekinn 109
þús., hlaðin aukabúnaði. Verð kr. 2.390
þús. Uppl. í síma 840 8057 Gunnar.

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

Til sölu L200 GLS ‘05 Turbo Disel ekinn
aðeins 2 þús. Álfelgur, aircondition, cd,
rafm. í öllu, kastarar, gangbretti ofl. Verð
aðeins 2.350 þús. Sími 867 7604.

Buick Le Sabre, árg 2003, ek. 79 þ. km.
Verð 2.850.000 . Ath. öll skipti. Uppl. í s.
698 0140.

Flottur Mini Cooper, árgerð 2002, ekinn
44 þ. m, ssk. Verð. 3.280.000. Uppl. í
síma 698 0140.

Audi A6 Allroad 2,7T 2001 ek 58þús
mil. 4x4 ABS ESP steptron Xeon ljós
toppl loftkæling hraðastillir leður bose
hljóðkerfi hiti í öllum sætum og stýri
rafm og minni í sætum, hækka/lækka
loftpúðafjöðrun dráttarkúla ofl ofl. Bíll f.
allar aðstæður! Listaverð 3,9millj-
MJÖG gott stgrverð! ath skipti s. 617-
1302

Til sölu Pontiac Trans Am 30 ára afmæl-
isútgáfa árg. ‘99, ek. 19.500 mílur. Skipti
ath. Uppl. í síma 861 0315.

Mercedes Benz 220 CDI árg. 2000. Verð
1950 þús. Uppl. í s. 690 1990.

Óska eftir Subaru Justy J12 2ja dyra, í
varahluti. Uppl. í síma 892 6824.

Óska eftir Terrano dísel í skiftum fyrir
2000 árg. Senic+pening. S. 868 4611.

Óska eftir jeppa í skiptum fyirr Mazda
626 árg. ‘96 ca. 600-850 þús. Uppl. í s.
899 0544.

Óska eftir gömlum Willy’s jeppum til
uppgerningar í skiptum fyrir Cherokee
‘88. Sími 868 7177 & 567 9642.

Óska eftir húsbíll, helst 4x4, verð allt að
1 milljón. S. 895 8969.

Óska eftir pallbíl eða jeppa í skiptum
fyrir Bens E 320 árg. ‘01. Uppl. í s. 898
3902.

Daihatsu Charade
1977-1983 óskast. Varahlutir eða bíll í
heilu lagi. Uppl. í síma 897 4585. Gunn-
ar.

Óska eftir fólksbíl fyrir allt að kr. 230
þúsund. Uppl. í s. 861 7271.

Til sölu Landrover Defender árgerð
2000. Breyttur, á 38 tommu dekkjum,
spil, loftlæsingar framan og aftan. Stór
farangursgrind, GPS, sími ofl.
Verð:3.200.000 eða tilboð. Áhugasamir
senda tölvupóst til smaar@frettabla-
did.is merkt Landrover 2000. s.561
6010

Mitsubishi Outlander nýskr.
18.09.2003, 2000cc, 5 gíra, ekinn
40.000 þús. Verð 1.990.000, engin
skipti. Uppl. í síma 863 3166.

Suzuki Vitara 1,6. Skr. 06/’00 ek. 70 þ.
33” breyttur og nýsk. Ásett verð hjá um-
boði 1.150 þ. Tilboð 890 þ. Áhv. 560 þ.
S. 822 2188. Ath. skipti á ódýrari.

Glæsilegur BMW X5 3.0 árg. 2002 ssk.,
ABS, CD-magasín, cruisc., leður, 19”
álfelgur, sóllúga, dr.krókur, ekinn 49
þús. Rafm. í öllu, minni í sætum, litað
gler, rigningarskynjari í framr. Fram &
aftur skynjarar, reyklaus. Verð 4.9 millj.
Uppl. í síma 861 5440.

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

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

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

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

Rás 1+2

18-34 ára konur allt landið

Frístundarlóðir,
www.langa.is

Útsala á tjöldum. 50 pró-
senta afsláttur.
Tjaldaland við Glæsibæ

Cosmo auglýsir. Nýjar frá-
bærar haustvörur.
Cosmo Kringlunni

Fartölvuveisla stendur yfir!
Opið í verslun EJS í dag
milli 10 - 16.
EJS Grensásvegi 10.

Vetrarúlpur 400 krónur.
Götumarkaður Útilífs.
Kringlunni og Smáralind.

Ný skósending.
Ecco Laugavegi, 
Ecco Kringlan

Mundu eftir milljónunum.
Lottó.

Barnabolir frá 500 krón-
um.
Götumarkaður Útilífs.
Kringlunni og Smáralind.

Vertu ekki andlaus í
ferðalaginu.
Andrés Önd á næsa blað-
sölustað.
Edda-útgáfa.

Microsoft prófgráðunám.
Rafiðnaðarskólinn.

Outback grillin 
hjá Esso komin aftur.

Skessubrunnur opið.
Skessubrunnur.is

Hljómsveitin Ísafold laug-
ardagskvöld. 
Klúbburinn við Gullinbrú

Sundföt frá 500 krónum.
Götumarkaður Útilífs.
Kringlunni og Smáralind

Vertu með í milljónapotti.
Lottó.is

Velkomin á Handverk
2005 í Eyjafjarðarsveit 
4. til 7. ágúst. 

Barnaskór 1.500 krónur..
Götumarkaður Útilífs,
Kringlunni og Smáralind.

Ertu að fara Norður? 
Dótakassinn, Akureyri. 
Þar sem leikföngin fást.
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Pajero ‘93 7 manna með nýupptekinni
vél og Wildcat sleði og kerra. Saman á
1.250 þús. Uppl. í síma 696 0877,
Benedikt.

Ford Explorer Eddie Bauer, 2002. Verð
3.290 þús. Sjá myndir á
http://briem.gsmblogg.is/billinn GSM
669 9800.

Jeep Grand Cerokee Laredo árg. 1997,
4 l. Ekinn 160 þ. km. Skjálfskiptur,
brúnn, ný dekk, nýskoðaður, gott við-
hald. Verð 1.100.000. Óska eftir skipt-
um á fólksbíl á svipuðu verði. S. 895
3084.

Nissan Patrol Elegance ‘01. 38”. Ekinn
70 þús. Tilboð 3,3 stgr. Uppl. í s. 893
7374.

Ford Explorer XLT ‘04 7 manna, sjálf-
skiptur, ekinn 23 þús. mílur. Einn með
öllu. Verð 2.990 þús. Uppl. í síma 899
0622.

Gæjalegur jeppi á aðeins 380. árg. ‘91
35” hlutföll, loftdæla ofl. Vél og kassi
árg. ‘99. Balli s. 861 5995.

Pajero árg. ‘03 ek. 53.000 2,5 disel bs.
17” felgur, 32” ný heilsársdekk. Sk. ‘07.
Verð 3.400.000. Uppl. í síma 896 4884.

Suzuki Sidekick ‘95 bensín 5 d., 5 g.,
132 þús. km. Verð 440 þús. eða tilboð.
S. 696 8380.

Musso E23, beinsk. Árg. 1998 á götuna
2000, ek. 100 þ. Verð 980 þús. S. 898
8102.

38” Musso árg. ‘00, tilbúinn á fjöll, loft-
læsingar, breytt hlutföll. 3”púst, GPS ofl.
Ákv. sala. Fallegur bíll, skoða ýmis skipti.
S. 897 9279 & 483 5183.

LandRover Discovery 1999. Td5 vél, ek-
inn 85.000, sjálfskiptur, hraðastillir,
dráttarkúla. Sími 661 9058.

Til sölu Jeep Wrangler ‘93 ek. 120 þ.
km. Fallegur og vel með farinn. Verð
690 þús. staðgr. Uppl. í s. 820 0801.

Til sölu Ford “Harley Davidson” árg. ‘05,
ekinn 6 þús. km. Uppl. í s. 894 2097.

Toyota 4runner SR5 ‘05, ek. 300 km,
V6, 250 hö., ssk. Hlaðinn búnaði. 3ja
ára ábyrgð. 3,9m. stgr. S. 820 1050.

Ml500 sport ‘02. Gullmoli hlaðinn bún-
aði. 32” ný dekk, aukafelgur geta fylgt.
v. 3,9m stgr. S. 847 2582.

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

Ford Econoline 4x4, árg. ‘77, sk. ‘06,
góður í veiðina. Verð 400 þús. Sími 861
3790.

Einn með öllu, 38” vél, 4,2 ssk., loftpúð-
ar, gormar, læsingar. V. 850 þ. Sk. á
ódýrari. bíl eða hjóli. S. 823 4004.

7 manna MMC Pajero árg ‘92, ek. 197
þús., ssk. Toppeintak. Verð 450 þús. S.
822 4167

Nissan Terrano II Luxory 2.7L Diesel árg.
‘00 ek. 130 þús. Sjálfskiptur, dráttar-
krókur. Áhvílandi 930 þús. Engin skipti.
Verð 2100 þús. Uppl. í s. 690 2746.

Hilux Extra-cap árg. ‘90, bensín, breytt-
ur 38”, þarnast smá lagfæringar. Verðtil-
boð. Uppl. í síma 869 2113.

Nissan Patrol árg. ‘99, breyttur 38” Ath.
ýmis skipti. Allar upplýsingar veittar í
síma 846 6236.

Patrol “38 Patrol 38” breyttur Patrol 38”
óskast árg. ‘98-’01. Staðgreiðsla í boði.
Uppl. í s. 864 0746 og 898 3173.

Land Cruiser VX 33” breyttur kampa-
vínsbrúnn, ekinn 17.þús.km. árgerð maí
2004 Einn með öllu . Upplýsingar í
síma 856 0670

Suzuki Fox ‘85, langur, 38” dekk, gorm-
ar aftan og framan. Verð 100 þús. og
Toyota 4runner ‘90, V6, beinsk., 38”
dekk. Verð 300 þús. Uppl. í s. 899 4096
e. kl. 16.

Suzuki Jimny árg. ‘99 ekinn 68 þús.
Mjög gott eintak. Verð 720 þús. Uppl. í
síma 896 6366.

Dodge Weapon pick-up árg. ‘52 mikið
breyttur, er á 44” 6 cyl. Benz, dísel,
þarfnast frágangs. Mikið magn af vara-
hlutum fylgja. Verð tilboð. Sími 868
7177. Einnig 4stk 18” felgur undir Trans
am, Corvettu og BMW.

Til sölu Chevrolet pickup 2x4 ‘86 árg. í
varahluti. 6.2 diesel. Verð 140 þús.
Uppl. í s. 487 7737 & 847 7737.

VW Transporter 2000 til sölu. Ek. 87
þús. Nýsk. Mjög góður bíll. Nánari uppl.
í s. 861 3673.

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

Renault Kangoo ‘99 ekinn 86 þús. áhv.
390 þús. Verð 620 þús. Uppl. í síma
693 7572.

Bens 811 D með kassa og lyftu til sölu.
Ný kúpling og fl. En biluð vél. Uppl. í s.
893 9127.

Benz 1117 árg. ‘86 Clubstar, 32 farþ.
Sæti nýklædd, intercooler. Bíll í góðu
standi. Uppl. í síma 892 0466.

Mercedes Bens Actros árg. ‘00. Einnig
mælislaus kerra. Uppl. í s. 893 6707.

Til sölu M. Benz 2535 ‘01 ek. 177þ.km.
allur á lofti, dráttarstóll, Palfinger 24500
‘01, fjarstýring, letingjabíll. V. 6190þ. +
vsk. Bíla og vélasala Borgarnesi 437-
1200/894-8620

Til sölu Benz 13 17 árg. ‘92 með krana.
Einnig Man 8 153 ‘95 með 4ra og hálfs
metra kassa og lyfta aftaná. Einnig Benz
9 14 með palli, sturtu og krana árg. ‘92.
Getum einnig útvegað Benz 4148 8x4
árg. 2000 með Pallfinger 66 tonnmetra
krana. Arnarborg ehf. Sími 866 6684 &
566 6236.

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

Til sölu Benz 1622 með víraheysi.
Einnig Fiat Allis FR15 hjólaskófla. Uppl.
í síma 892 2867.

Óska eftir föstum palli á sex-hjóla bíl,
ca. 8 metrar á lengd. Einnig er óskað
eftir beislisvagni. Uppl. í s. 897 9310.

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

Til sölu Fiat Dukato 18 2,8 JTD ‘02. Det-
hleffs, ek. 38 þús. Einn með öllu. Glæsi-
legur bíll. Ath skipti. Uppl. í s. 899 5189.

Ford Transit ‘94 ekinn aðeins 86 þús.
Svefnpláss fyrir 4-5, afturhjóladrifinn, á
tvöföldu að aftan. Gott eintak. Verð 2,2
millj. Sími 846 9431.

Mjög vel með farinn húsbíll, Ford
Transit árg. ‘95, ekinn 87 þús. Skemmti-
legur bíll. Einn með öllu. Farangursbox
aftaná. Uppl. í síma 892 8205 & 896
6873.

Kvartmílukeppni er í dag, laugardag
klukkan 14. Tímataka hefst klukkan 12.
Aðgangseyrir 1000. kr. Frítt fyrir félags-
menn og 12 ára og yngri.

Ford Econoline árg. ‘79 innréttaður,
disel, 35” dekk ný. Verð 400 þús. Uppl.
í s. 861 7290.

Til sölu Yamaha YZF 426 ‘00, hjól í topp
standi. Verð 400 þús. Sími 866 3963.

Til sölu Honda 750K árgerð 1978, ný-
uppgert í góðu standi. Sanng. verð.
Uppl. í s. 892 4683.

Honda CBR929RR, árg. ‘01, ek. 8.000
km, sk. ‘06. Spídí galli, nýr nítró hjálmur
og 2 pör af Spídí race stígvélum stærð
44 og 41 fylgir. Verð 880 þús. Lítur út
sem nýtt. Uppl. í s. 895 9006.

Falleg Honda CBR900RR árg. ‘00 ek. 30
þús. Nýyfirf. V. 900 þús. staðgr.afsl. S.
869 0316.

Honda CRF 450R 2005. Nýtt. Verð 755
þúsund. Upplýsingar í síma 894 4005.

Honda CRF 250R 2005 til sölu, lítið not-
að, ónotaðir demparar, o-ring & ný
keðja, nýtt stýri eða FatBar stýri, topp-
viðhald, klárt í hvað sem er. Engin
skipti, verð 630 þús., stgr. Uppl. í s. 898
9090.

Honda CRF250R Four stroke motocross
hjól. Árg. 2005. Mjög lítið notað. Er sem
nýtt.Verð 750 þús. S. 699 4933 & 694
4922.

Til sölu Suzuki Intruder 800, árgerð
1996, ekið 9.200 mílur. Á hjólinu er
forward control, töskur, ný dekk. Uppl. í
s. 862 1167 e. kl. 16 Sindri.

Til sölu Yamaha XT600 árg. 2001 ek.
8100 km. Verð 380.000 kr. Uppl. í sima
8632811

Til sölu KTM 250 EXC endúró árg. 2004.
Lítið notað & vel með farið. Gott verð.
Icehobby sími. 461 4848.

Kvartmílukeppni er í dag, laugardag
klukkan 14. Tímataka hefst klukkan 12.
Aðgangseyrir 1000. kr. Frítt fyrir félags-
menn og 12 ára og yngri

Til sölu Honda CRF 450 2003, hjól í
toppstandi, lítur vel út, ný plöst, mótor
nýlega tekinn upp, allt nýlega yfirfarið.
Fæst á góðum stgr.afsl. Uppl. í s. 860
9025 & 869 3242.

Kawasaki GPZ ‘84 til sölu. Fallegt hjól í
toppstandi. Upplýsingar í síma 820
4077.

Honda CR 250 ‘96. Verðtilboð. Uppl. í
síma 662 3499.

Honda Shadow 750 árg. 2004, ekið
1.200 km, er eins og nýtt, verð 790 þús.
Áhv. 400 þús. Uppl. í s. 891 8655.

KTM 360 árg. ‘97, tvígengis. Í topp-
standi. Verðhugmynd 230 þús. Uppl. í s.
692 0694.

Enduro hjól óskast til kaups. Einnig
krakkafjórhjól. Sími 896 6366.

Yamaha VR 450 ‘03 mjög gott hjól.
Bein sala eða skipti á snjósleða. S. 869
4534.

Óska eftir skellinöðru á ca 50-70 þús.
Uppl. í s. 893 8976.

50cc Yamaha vespa, vel með farin og
lítið keyrð. 90 þús. S. 896 7392 run-
ar.ingi@simnet.is

Glænýtt Bombardier Outlander Max
400 H.O Árg. ‘05. Bestu dómar í bestu
tímaritum í heimi. Verð 795 þús. stgr. S.
891 7134.

Til sölu Pólaris 250 cc 88.módel. hjálm-
ur fylgir. Verð 150.þús. Uppl í síma
8611919 eða 892 3936

2002 Polaris Sportsman 500H.O. Spil,
handhitarar, stærri dekk, töskur. Uppl.
Þór í s. 898 0089.

Til sölu nett farangurskerra með loki.
Regn og vindheld. Auðun s. 898 9059,
afi@gnaris.com.

Hobby 500 kmfe, árg 04. Mjög vel með
farið. Verð 1.9 millj. Uppl. 860-1204.

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Fjórhjól

Vespur

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

Sendibílar

Pallbílar

Fornbílar
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Viking 97. Upphækkað, gormafjöðrun,
sólarsella, geymslukassi, rafmagnsdæla
á vatni. Gott hús fyrir fjallafara, verð 450
þús. Uppl. í síma 864 7573.

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

Palomino 10 ft ‘05 og Coleman Santa
fe 10 ft ‘02 fellihýsi. Tilboð óskast. S.
898 5563.

Til sölu fellih. Coleman Redwood árg.
2000, gott eintak. Sólars. 690 þ. S. 894
6539.

Conway Cruiser árg. ‘94, sterkt og gott
fellihýsi, stórt fortjald. Verð 390 þús.
Uppl. í s. 899 1612.

Óska eftir fellihýsi verð 2-300 þús. Til
sölu Camplet tjaldvagn árg. ‘85. S. 895
3209 og 464 3909.

Til sölu fellihýsi Santa Fe árg. ‘02, auka-
hlutir fylgja. Uppl. í s. 868 1943.

Palmino Colt
Til sölu Palmino Colt fellhýsi árg 2003,
með ýmsum aukabúnaði eins og upp-
hækkun, fortjaldi, svefntjöldum, tveim
gaskútum, tveim rafgeymum, grjót-
grind, sjónvarpi og DVD. Glæsilegt og
vel með farið hús. Til sýnis og sölu hjá
Combi Camp Smiðjuvegi 6-8 (græn
gata) S. 517 2222.

Til sölu Coleman Fleetwood Zedona 10
feta, árg. 2001. Lítið notað hús í topp-
standi með loftpúðafjöðrun, fortjaldi,
sólarsella o.fl. Uppl. í s. 893 1404.

Haustútsala
Til sölu Viking 8 feta árg. ‘99. Vel með
farið og lítið notað, með fortjaldi, 64W
sólarsellu, 220V inverter, topplúgu,
ferðargasgrill, ferða WC, kælibox, 2
gaskútar, 2 rafgeymar, geymslukassi, ný
dekk. Verð 480 þús. Uppl. í s. 893 2566.

Til sölu Palomino Colt árg. ‘97 með
svefntjöldum og fortjaldi. Verð 400 þús.
Uppl. í s. 898 8206 & 699 6355.

Palomino Yearling árg. 2000 með for-
tjaldi, upphækkað um 10cm, ný dekk.
Verð 780 þús. Tilboð 650 þús. Uppl. í
síma 699 3467.

Camp-let tjaldvagn til sölu, gistinætur
10, sem nýr, m/kassa framan á ofl.
Uppl. í s. 843 3505.

Tjaldvagn til sölu árg. 1999 Mjög vel
með farinn Holi-Camp (Ægisvagn) til
sölu. Svefnpláss fyrir 4. Yfirbreiðsla.
Uppl. í síma 858 4131.

Combi Camp.
Vorum að fá nokkra notaða Combi
Camp tjaldvagna af árgerð 1999-2004,
góðir og vel með farnir vagnar. Til sýnis
hjá Compi Camp Ísland, Smiðjuvegi 6-
8 (græn gata) S. 517 2222

Combi Camp
Til sölu Combi Camp Venezia árg ‘2004,
með fortjaldi, hliðarkálfi, geymslukassa
á dráttarbeisli og loftpúðafjöðrum. Til
sýnis og sölu hjá Combi Camp Ísland,
Smiðjuvegi 6-8 (græn gata) S. 517
2222

Óska eftir að kaupa vel með farinn
tjaldvagn eða fellihýsi. Uppl. í s. 690
3424.

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

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

Traktorsgrafa óskast
Óska eftir traktorsgröfu JCB 3 eða sam-
bærilegri á árgerðarbilinu 1989-1993.
Þarf að vera í lagi. Uppl. í s. 893 8164.

Vil kaupa mjög vel með farna dráttarvél
með tækjum. Ca. 8-10 ára lítið keyrða
t.d. Ford, ekki skilyrði. S. 892 8647.

Gröfuafl. Leigjum út gröfur, gerum verð-
tilboð. Uppl. í s. 696 9695.

Til sölu Jungheinrich lyftari fyrir þröng-
gangakerfi á tölvustýrðri braut og með
mestu lyftuhæð í tæpum 9 metrum. Til-
boð óskast. Upplýsingar gefur Hjalti í
síma 821 6560.

Manitou MT 1233ST skotbómulyftari,
árgerð 2001, til leigu eða sölu (3,9 m.).
Keyrslutími innan við 750 stundir og því
sem nýr. Nánari upplýsingar í síma 824
0676.

Til sölu ál-kanó léttir og meðfærilegir,
aðeins 32 kg. Stöðugir og viðhaldsfríir,
þola geymslu útivið allan ársins hring.
Verð 79.000 þús. S. 821 4535

Tveir frábærir slöngubátar með utan-
borðsmótor annar gulur og hinn rauð-
ur. Sími 894 2967.

Til sölu Zodiac Mk V, heavy duty, (milit-
ary). Svartur með lítið keyrðri 115
hestaafla Mercury utanborðsvél. Skráð-
ur fyrir 15 manns. Verð 1.500.000 eða
tilboð (kostar nýr með vél 2.400.000)
Frábær sjóbátur sem nær u.þ.b. 40
mílna hraða á sléttum sjó. Áhugasamir
hafi samband í síma 561 6010.

33,4 feta seglskúta til sölu svefnpláss
fyrir 4, haffærisskirteini. Uppl. í s. 845
0811.

Ég vil kaupa 17 til 18 feta bát, má þarfn-
ast viðgerðar. Allt kemur til greina. Uppl
í síma 663 5121 eða 587 6416

Til sölu 23 feta plastbátur með tvöföld-
um botni (flot) vél 100 hö, beinn öxull
í skrúfu. Verðtilboð. Uppl. í s. 892 8825.

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

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

Eigum til á lager 800W 12” Bassakeilur,
12.900 Kr. Frábær verð. Sendum út á
land, pyle.is S. 893 1994.

Vantar 36” dekk fyrir 15” felgur eða
dekk á 6 gata felgum. S. 892 7663.

Til sölu sumardekk af Hondu Civic ný
dekk + álfelgur. 10 þús. Uppl. í s. 567
1240.

17” Low Profile
17” Low Profile álfelgur undad BMW til
sölu. Upplýsingar í síma 698 5246.

Til sölu 4 stk. ný 265/70 17” Toyo dekk
á nýjum Detata felgum, 8 gata sem
passar á GM/GMC bíla, verð 120 þús. S.
+47 97155378 eða hais@ru.is.

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

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

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

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

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

Til sölu notaðir varahlutir úr lítið keyrð-
um Suzuki Baleno ‘98. Uppl. í síma 865
4558.

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

Er að rífa Musso ‘98 og ‘99 2,9 TDI.
Kaupi bíla til niðurrifs. S 864 0984.

Er að rífa Mitzubishi Pajero turbo stutt-
an dísel árgerð ‘86. Mjög heillegt boddí.
Uppl. í s. 431 2308.

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

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

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

Ný sending komin af vinsælu viðar-
kamínunum á aðeins 43.900 kr.
Norme-x Auðbrekku 6 sími 565 8899
og 821 6920. Söluaðilar Ísafjörður s.
456 3345 og Hornafjörður sími 691
0231.

Tíbrá- blað um dulræn máefni. Nýtt
hefti á sölust. Heimasíða:
www.dulo.net

Nýjar vörur - Ný vefsíða Mikið úrval af
nýjum vörum komið Erum búnar að
opna vefsíðu keramikgallery.is Opið alla
virka daga 10-18. Lokað um helgar. Ker-
amikgallery, Dalbrekku 14, 200 Kópa-
vogur, s. 544 5504.

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

Til sölu 6 mánaða gamalt rúm frá Lista-
dún-Snæland á kr. 40.000, og 29”
Phillips sjónvarp á kr. 20.000. Uppl. í
síma 8457719.

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

Bílskúrsala laugardaginn 6 og sunnu-
daginn 7 ágúst. Bjarkarheiði 31 Hvera-
gerði. Sófasett, svefnsófi, tölvuskápur,
gluggatjöld, antikljósakrónur, barnadót
og margt fleira. Uppl. í s. 864 7424.

Gamall stór ísskápur til sölu verð 6 þús.
Einnig stórt fuglabúr. Uppl. í s. 565
3046.

Sem ný 5 ára Sony fartölva í tösku með
ýmsum fylgihlutum. Verð 35 þús. 2 Við-
arhislur frá Uniku. Stærri hæð. 95,
breidd 52, dýpt 35. Lægri hæð 47,
breidd 44 og dýpt 29. Mjög góðar til
geymslu á teppum, sængurfötum eða
hverju sem er. Verð 7500 kr. 3 svartir
CD standar með viðarfótum. Hæð 105
og hæð 75. Einn á borð. Verð 2500 kr.
Uppl. í s. 483 4109, 898 5109 eða 891
9109.

Til sölu vel með farið horntölvuborð úr
beyki ca. 3 ára. V. 5 þús. S. 659 1528.

Til sölu Koníakslitað leðursófasett, sófi
og 2 stólar, verð 20 þús. Uppl. í s. 659
2734.

Ísskápur 168 cm tvöfaldur m/klakavél á
25 þ. 142 cm m/sér frysti á 10 þ., 133
cm og 85 cm á 8 þ. Frystiskápur á 10 þ.
Eldavél á 5 þ. Þríhjól á 2 þ. Hjólabretti á
3 þ. Barnabílstóll á 3 þ. Línuskautar 2 þ.
Einnig varahlutir í ýmsa bíla og mikið af
dekkjum á felgum á 1 þ.stk. S. 896
8568.

Búslóð fæst gefins gegn því að vera
sótt. Upplýsingar í síma 845 5090.

2 svartir kettlingar, læða og fress fást
gefins á góð heimili. S. 555 1958 & 862
4656.

Óska eftir að kaupa gamlan góðan
traktor og hverskyns heivinnuvélar af
eldri kynslóðinni. Einnig litla díselraf-
stöð og vinnuskúr eða gám. Uppl. í s.
820 9447.

Til sölu vel með farinn ísskápur. Upplýs-
ingar í síma 845 5090.

Petrof Píanó til sölu, vel með farið Sími
862 2051.

Á einhver notað trommusett sem hann
vill selja mér? Uppl. í síma 663 5369.

Óska eftir Yamaha píanói. Uppl. í s. 694
8108.

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

Steypuvíbratorar, 4m barki, 50mm
haus. Verð 75.000,- MÓT ehf, Bæjarlind
2, Kóp.

Bílalyfta óskast tveggja eða 4pósta
Upplýsingar í síma 8212766

Til sölu, skúringavélar 4 stk. í góðu
ástandi ásamt 3 moppuvögnum og fl.
Uppl. í síma 897 8444.

Vélar og verkfæri

Tölvur

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öx-

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.

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

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Bílaþjónusta

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

TIL SÖLU
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Gamall prufubekkur fyrir altenatora.
Uppl. í s. 897 4828.

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Til sölu rúður, 200x90 12 stk. og
60x125 30 stk. 3ja pósta Gluggar með
gleri 9 stk., parket ca 150 fm, útihurðir
og garðhurðir. Allt notað og í góðu lagi.
Uppl. í s. 893 9722.

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

Heimsfrægu Nag Champa reykelsin fást
hjá okkur kr 250. Allt á sínum stað.
Hókus Pókus Laugavegi 69 s.5517955
www.hokuspokus.is

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

Í Garðabæ óskast 13-17 ára til að gæta
brosmildu 8 mán. Elísabetu, einstaka
kvöld. S. 616 7750.

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

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

Túnþökusala Oddsteins
Gerum tilboð í minni og stærri verk. tek
einnig að mér lagningu. Steini. S. 663
6666 / 663 7666.

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

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

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

Málarameistari getur bætt við sig minni
útiverkum. Sími 693 0999.

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

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

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

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

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

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

Tek að mér flísalagnir. Vönduð vinna.
Uppl. í s. 895 3308.

Húseigendur, Húsfélög ath. Múrara-
meistari sérhæfður í sprungu og
tröppuviðgerðum er að bóka ágúst.
Vönduð vinna. Uppl. í s. 896 5778 &
567 6245.

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

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

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Er byrjuð aftur vegna fjölda áskoranna.
Spái í spil og lófa, vinn einnig með
smærri eða stærri hópa af fólki að sjá úr
sínum fyrri lífum. Uppl. í síma 562
5210.

Spái í spilin með ykkur. Tímapantanir í
s. 691 8504. 100 kr. mín. Hildur.

Ósk 902-5151
Loksins. Ósk er komin aftur. Spáir í spil,
ástir, fjármál og heilsu, ræður einnig
drauma. Verið velkomin. Hringja e. kl.
16.

Getum bætt við okkur sólpöllum, skjól-
veggjum og allri almennri gipsvinnu.
Uppl. í s. 867 0791 & 865 1863.

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

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

Hefur þú áhuga á... að léttast og fá
meiri orku? Hafðu samband og ég finn
réttu leiðina fyrir þig. Íris S. 862 4207 &
588 4207.

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

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

Enska
Karlmann langar til að læra ensku í
einkatímum ca. 2 tíma í viku. Uppl. í s.
895 9812.

Mjög vel með farið 4ja ára sófasett
3+1+1 til sölu á 60.000 upphaflegt v.
135.000. S. 899 9898.

Fururúm 90x200 og náttborð, saman á
8 þús. Ljóst sófasett 3+1+1 v. 30 þús.
Sófaborð getur fylgt. 28” sjónvarp v. 25
þús. Sjónvarpsskápur v. 5 þ. Simens
eldavél v. 5 þús. Uppl. í s. 567 0842.

Glæsilegir 2ja sæta brúnir leðursófar, 6
Balero stólar úr Öndvegi. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 820 4496.

Til sölu skiptiborð úr Vörðunni, bílstóll
9-18kg, kerra, kommóða og hornskáp-
ur. Sími 869 2631.

Vel með farið dökkt borðstofuborð með
6 stólum til sölu. Uppl. í s. 568 5885 &
897 4502.

Til sölu stór skápur, stofuborð og sjón-
varpsskápur úr Miru. Upplýsingar í síma
895 9211.

Bílskúrssala Húsgögn og ýmisl.fleira
Ódýrt! Sunnud. kl. 14-18 Hafnarg. 3,
Vogum.

Góður fataskápur úr Rúmfatal. Fæst
ódýrt fyrir handlaginn. S. 869 2736 &
696 0682.

Tæplega 30 ára hvítmáluð eldhúsinn-
rétting (palisander) fæst fyrir 10 þús.kr.
gegn því að hún verði tekin niður. Hurð-
ir þarfnast málunar. Upplýsingar í síma
565-1325.

Til sölu. Creda þurrkari, Teba eldavél
ásamt Zanussi gufugleypi. Rústrauður
hornsófi úr apaskinni 220x220. Borð-
stofuborð úr beyki 90x150. Gömul eld-
húsinnrétting úr beyki í ágætu ástandi.
Sími 8615363

Nýlegur sjónvarpsskápur úr dökkum
við, ber 29” sjónvarpstæki, góð hirsla.
Verð 45 þ. Einnig hluti af Marantz
heimabíói, verð 20 þ. S. 892 4084.

Leiðist barninu í bílnum? Bækur á cd-
diskum fást á www.hljodbok.is og í
b.búðum.

Erum að flytja til útlanda og köttinn
okkar Mio, vantar nýtt heimili. Hann er
mjög ljúfur og þrifinn. Sími 661 8314.

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

Boxer blendingar til sölu. Seljast ódýrt.
8 vikna. Uppl. í síma 898 9085.

Grár dísarpáfagaukur hefur tapast í
Fossvogi. Finnandi hafi samband í síma
699 3093.

Til sölu Papillon hvolpar, sjá nánar á
www.aiminghigh.info eða í síma 692
7949.

2 yndislegir hreinræktaðir 8 vikna svart-
ir puddle strákar til sölu. Sími 663 0752.

Tyson leitar að heimili hann er hrein-
ræktaður Abyssiniu fress, mjög kelinn
og fallegur. Þórunn 896 6601 eftir kl.
17.

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

Til sölu íslenskur fjárhundur (hvolpur,
tík). GSM 896 0267.

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

Til sölu 1 árs gömul lítið notuð
Whirlpool uppþvottavél á kr. 40.000
(kostaði ný kr. 60.000). Einnig til sölu
fallegur Silver Cross barnavagn á kr.
25.000. Upplýsingar í síma 821 7205.

Opnunarveisla að Minni-
borg Grímsnesi

Spennandi gisting í Skógarborgum.
Komdu, skoðaðu og þáðu veitingar á
staðnum dagana 5. og 6.ágúst milli 14
og 18. Borgarhús kynna einnig húsin
sín. Ferðþjónustan Minniborgir, gisting í
fallegu umhverfi. www.minniborgir.is

Vöðluviðgerðir.
Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

Sjónaukar 7x40 með laser fjarlægðar-
mæli. Mæla 20-1.500 m., +/- 1 m. ná-
kvæmni. Sendi hvert á land sem er.
Verð 79.900 m/tösku - Sigurður sími
820 9000.

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

Veiðifélagsdagar í Ölfusá og Hvítá frá
10.8 - 19.8. M.a. Brúará, Snæfoksstaðir,
Ölfusá og Sog Alviðra. Verslunin
Veiðisport, Eyrarvegi 15, Selfossi. S. 482
1506. gsm. 695 3034

Gæsaveiði
sportmennislands.is Sími 892 1450.

Fluguveiði á Fjöllum!
Kaldakvísl - Tungnaá Fellsendavatn -
Þórisvatn Kvíslárveitur (Gistiaðstaða í
Versölum S:8522161) Veiðileyfi seld í
Hrauneyjum

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulist-
inn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

Sól og Sæla
140 fm glænýtt parhús til leigu, 8 km
frá Torreveje á Spáni, svefnaðstaða fyrir
8. Uppl. í s. 660 8505.

Ránargata, Akureyri
Til leigu 4ra herbergja neðri hæð með
sérinngangi við Ránargötu á Akureyri.
Losnar í lok ágúst. 70 þús. á mán +
rafm. og hiti. Uppl. í s. 865 2310 & 661
8733.

Til leigu 2 tveggja herbergja íbúðir við
Hrísalund á Akureyri, 58 fm og 67 fm.
Ekki um skammtímaleigu að ræða. Til-
búnar til skoðunar og leigu frá 7. ágúst.
Uppl. í símum 893 2155 & 695 9938.

Parhús til leigu í Heiðarhverfi í Hvera-
gerði. Leigist með eða án húsgagna.
Laust nú þegar. Tilboð sendist á e-mail
með uppl. um fjölskyldustærð.
thorjon@bakkar.is

Til leigu 16 fm herbergi í snyrtilegri
sameign í Seljahverfi. Aðgangur að
snyrtingu m/sturtu. Uppl. í síma 664
3273.

Herbergi til leigu. Uppl. gefur Kristín í
síma 866 0351.

Tvítugt par óskar eftir reyklausum með-
leigjanda. Erum í Vesturbæ Kópavogs.
Nánari upplýsingar í síma 867 3683 fyr-
ir kl. 21.

Mjög góð 90fm 3her íbúð í hraunbæ.
ca.110 m/öllu. 2mán.fyrirframgreiðsla.
Aðeins f. reglusama og reyklausa. S:
6998982

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Gisting

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Húsgögn

Kennsla

Námskeið

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

Sími 897 6613. Gísli Steingríms-
son. Löggiltur pípulagningar-

meistari.

Viðgerðir

Trésmíði

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Málarar

Bókhald

Garðyrkja

Hreingerningar

Barnagæsla

Verslun

Pallaefni.
Massaranduba, Brasilískur harðvið-

ur
Rifflaður báðum megin, ýmsar

lengdir.
Tilboð 3985.- per fermeter.

Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)

Sími 564-3636

Til bygginga
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Reglusamur maður óskar eftir íbúð
helst miðsvæðis. Skilvísum greiðslum
heitið. Hafið samband í síma 696 3008.

21 árs námsmaður utan af landi óskar
eftir stúdíóíbúð eða herb. með að-
stöðu. helst í nágrenni við Iðnskólan í
Rvk. reyklaus og reglusamur. Greiðslu-
geta 30-40 þús. meðmæli geta fylgt.
Davíð s. 869 2774.

2 reglus. og reykl. vinkonur óska e. 3ja
herb. íbúð í 101-107 frá byrjun sept/okt
í 9-12 mán. Skilv. gr. og góðri umgengni
heitið. Ragnheiður s. 847 7305.

Óskum eftir 3ja herb. íbúð til leigu í
Hafnarfirði. Erum reglusöm og reyklaus.
Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma
663 6089.

Óskum eftir stúdíó íbúð í 101 Reykjavík,
greiðslugeta 30-45 þ. á mán., frá 1. okt.
S. 848 5621.

5 manna fjölskylda sem er að flytja er-
lendis frá óskar eftir 4ra herbergja íbúð
strax. Langtímaleiga. Skilvísum mánað-
argreiðslum heitið. Uppl. í s. 557 2229
eða 899 0418.

Óska eftir 3ja herb. íbúð í Lækjarskóla-
hverfinu í Hafnarfirði. S. 898 2181.

Þrjá reyklausa, snyrtilega og reglusama,
skóladrengi utan af landi vantar 3ja-4ra
herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Skil-
vísum greiðslum lofað. Meðmæli geta
fylgt. siggiboggi@hotmail.com. GSM
868 5129.

Reglusöm og reyklaus systkini óska eft-
ir 3ja herbergja íbúð til leigu í Reykjavík.
Sími 695 8242, Elísabet.

Kona á fimmtugsaldri óskar eftir 1-2ja
herb. íbúð helst á svæði 101 eða 107.
Uppl. í s. 846 2482.

Óska eftir 2ja herb. íbúð á sv. 107.
Reglusemi og skilv. gr. heitið. S. 867
7105.

Par með 2 hunda óskar eftir 3-4 herb.
íbúð á jarðhæð. Verður að vera barn-
vænt, helst m/afgirtum garði, langtíma-
leiga. Greiðslugeta 55-80 þ. á mán.
Reglusöm og skilvísar greiðslur. Uppl. í
s. 866 4122 & 860 8823 kl. 12-22.

Nemi utan af landi óskar eftir stúdío/2
herb. íbúð. Greiðslugeta 50 þús. á mán.
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. Uppl. í s. 866 9831. Agnes.

Óska eftir einbýli á suðurnesjum þar
sem að dýrahald er leyft. Uppl. í s. 697
3184.

Arkitektastofa óskar eftir 2-3
herb./stúdío íbúð. fyrir tvo arkitekta-
nema. Leigutími út apríl ‘06. Uppl. í s.
696 3699 & 894 7040, hildo@is-
landia.is

Óskum eftir 3ja herb. íbúð sem fyrst
erum á götunni. Upplýsingar í síma 893
6497 eða e-mail jmagga9@hot-
mail.com

26 ára tveggja barna móðir óskar eftir
3+ herbergja húsnæði, helst í svæði
220 en annað kemur til greina. Er með
ljúfan fjölskylduhund. Er reyklaus,
reglusöm og með öruggar tekjur. S. 869
3852, Eva.

25 ára kk vantar að leigja einstaklingsí-
búð á svæði 170, 107, 101 eða 104.
Uppl. í síma 846 6306.

Námsmaður óskar eftir ódýru og góðu
herbergi með aðgangi að snyrtingu í
vesturbæ Kópavogs. Uppl. í s. 554 0336
& 692 0336.

41 árs gamall maður utan af landi sem
vinnur vaktavinnu á Höfuðborgarsvæð-
inu óskar eftir herbergi á leigu. Uppl. í
síma 865 6504.

Óska eftir 3ja herbergja íbúð í Hafnar-
firði frá 1. sept. ‘05. Uppl. í s. 897 2111
& 554 1105.

20 ára reyklaus stúlka óskar eftir stúd-
íó/2ja herbergja íbúð nálægt háskóla
íslands frá 1. sept. langtímaleiga.

Er að leita mér að litilli íbúð á höfuð-
borgarsvæðinu, reglusemi og skilvísum
greiðslum heitið. Arnþór 8674716

Óska eftir 3ja herb. íbúð helst á svæði
105 eða 108. Greiðslugeta 60-80 þús.
Sími 824 2926.

Par með eitt barn vantar 3ja herb. íbúð
í Hafnarfirði, skilvísum greiðslum heitið.
Uppl. í s. 698 8405.

Til sölu tvö gestahús frá Húsasmiðjunni,
15 fm, tilb. til samsetningar. Kostar nýtt
390.000 pr. stk. Fást á 300.000 pr. stk.
Undirstöður fyrir annað húsið einnig til
sölu á góðu verði. Uppl. í síma 896
3177.

Lækkað Verð!!!
Seljum síðustu húsin á lækkuðu verði.
37 fm. Verð 1.340.000 kr. 23 fm. Verð
880.000 kr. Uppl. Altækni s/f 869 9007.
Heimasíða www.bjalkahus.com

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

Atvinnu/Geymsluhúsnæði
Óskast til leigu, vantar 60-100 fm á höf-
uðborgarsvæðinu. Símar 662 8470 &
866 9039.

Til leigu á besta stað í Bæjarlind, jarð-
hæð 100fm, hentar margskonar rekstri.
Sími 847 0875.

Til leigu 100 fm verslunar- eða skrif-
stofuhúsnæði á jarðhæð og 20 fm
geymsla í kjallara á svæði 104. Sími
690 0442.

Vinnustofa óskast
Vinnustofa fyrir listamenn óskast í mið-
bæ Rvk. 30-100fm. kaup eða langtíma-
leiga. Uppl. Jóní 822 7130 & Lárus 820
8770.

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

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

Domino’s Pizza óskar eftir starfsfólki í
verslanir og þjónustuver. Hlutastörf og
full störf í boði. Umsækjendur þurfa að
vera 17 ára eða eldri. Frábær starfsandi
og skemmtilegur vinnustaður fyrir
hressa og duglega einstaklinga! Um-
sóknir má nálgast í öllum verslunum
Domino’s og á heimasíðunni
www.dominos.is

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

Rizzo Pizzeria. Okkur vantar fólk til
starfa strax. Uppl. á staðnum Hraunbæ
121.

Í Bónus í vetur
Bónus auglýsir eftir starfsfólki til af-
greiðslu á kassa í nokkrar af verslunum
fyrirtækisins, bæði á höfuðborgarsvæð-
inu og úti á landi. Leitað er að fólki á
öllum aldri í fullt starf og hlutastarf fyrir
veturinn. Áhugasamir geta snúið sér til
næsta verslunarstjóra, starfsmanna-
stjóra á skrifstofu Bónus eða sótt um á
bonus.is.

Bílstjórar
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða bíl-
stjóra í framtíðarstörf á Reyðarfirði. Um-
sækjendur þurfa að hafa meirapróf.
Störfin standa báðum kynjum jafnt til
boða. Allar nánari upplýsingar veitir:
Már í síma 474 1525 tölvupóstfang
mar@odr.is

Starfskraftur óskast í Jolla Hafnarfirði i
fullt starf, hlutastarf eða eftir samkomu-
lagi. Reyklaus vinnustaður. Uppl. á
staðnum eða í síma 898 6670, Inga.

Háskólanemar
Vantar nema helst í sálfræði eða félags-
ráðgj. til stuðnings á heimili kl. 18 til 21.
30 klst. í mán. Félagsþj. Rvk. greiðir fyr-
ir stuðninginn og er til ráðgjafar. Uppl. í
s. 824 4309.

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

Óskum eftir starsfólki í hlutastörf á veit-
ingastað/bar sem fyrst. Upplýsingar í s.
892 0673.

Vantar kokk og einhvern til þess að
hjálpa í eldhús og vaska upp strax! S.
896 3536.

Smart
Starfsfólk vantar á sólboðstofu Smart
Grensásvegi og við Ánanaust. Um er að
ræða fullt starf og hlutastörf. Umsókn-
areyðublöð á staðnum. Yngri en 19 ára
koma ekki til greina. Reyklaus vinnu-
staður.

Mojo/Monroe
Vantar hressan nema sem getur byrjað
strax. Tekið verður við umsóknum í
næstu viku. Upplýsingar í s. 562 6161
eða á gummi@mojo.is

Starfsfólk óskast til afgreiðslu og þjón-
ustustarfa í Gallery fisk, Nethyl. Vinnu-
tími 9-15. Einnig vantar á kvöld og helg-
arvaktir. Upplýsingar í síma 869 4443 &
587 2882.

energia - Ristorante /
Smáralind

Óskum eftir röskum matreiðslumanni.
Einnig vantar starfsfólk í sal. Nauðsyn-
legt er að viðkomandi hafi einhverja
reynslu. Áhugasamir sendi uppl. á
energia@energia.is eða hafi samband í
síma 864 6600 Guðmundur.

Bónstöð Jobba
Óskum eftir rösku starfsfólki til starfa
sem fyrst. Mikil vinna framunda. Uppl. í
s. 568 0230 & 898 7930.

Starfskraftur óskast í barnagæslu,
seinnihluta dags í líkamsræktarstöð í
Grafarvogi. Aukavaktir í afgreiðslu geta
fylgt (upplagt með skóla). Áhugasamir
hringið í Söru í s. 693 0809 eða sendið
póst á sara@orkuverid.is

Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu óskar eftir vönum gröfumönnum.
Uppl. í s. 693 2607.

Bakarí
Starfsmaður óskast á vakt frá kl. 12-
19.00 í Bakararíið Rangárseli. Uppl. í s.
898 5277.

Bakarí
Starfsmaður óskast á vakt frá kl. 12-
19.00 í Bakararíið Austurveri. Uppl. í s.
845 0572.

Vantar duglegan mann við gólflagnir.
Góð laun í boði, næg vinna framundan.
Upplýsingar í síma 894 9958 & 663
3989.

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

Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu óskar eftir húsasmiðum í vinnu.
Upplýsingar í síma 893 9722, Kristján.

Óska eftir smiðum og verkamönnum í
ýmis störf á höfuðborgarsvæðinu. KA
ehf. s. 660 4060. kaehf@simnet.is

Smiðir og verkamenn. Óska eftir að
ráða smiði og vana verkamenn í bygg-
ingavinnu. Næg vinna framundan.
Uppl. í síma 862 4591.

Starfsmenn vantar á lager við afgreiðslu
og léttar viðgerðir. Laun greidd eftir
samkomulagi. Bílpróf skilyrði. Umsókn
á www.formaco.is eða í 824 2050.

Óska eftir starfsfólki í afgreiðslu sem og
pizzabakara á pizzastað. Uppl. í s. 663
0970.

Stýrimenn óskast á togara. Uppl. í síma
869 6880.

Söluturn - Dagvinna
Starfsmaður óskast til afgreiðslustarfa í
söluturn á Laugavegi, vinnutími frá 9-18
virka daga og 10-16 á laugardögum.
Uppl. í s. 664 7408.

Háseta vantar á 140 tonna dragnótar-
bát. Uppl. í s. 894 3026, 854 3026 &
894 1638.

Starfsmaður óskast í erótíska verslun.
Ekki yngri en 25 ára. Uppl. í s. 892
2433.

Veitningar staður í miðbænum óskar
eftir starfsfólki í sal. Þarf að geta byrjað
sem fyrst Uppl. í s. 511 2272.

34ra ára kona óskar eftir vinnu er vön
verslunarstörfum og fleiru er dugleg og
samviskusöm Júlia s. 869 4481 & 562
1527 julladulla1971@hotmail.com

33 karlmaður,vantar vinnu á 220 svæð-
inu við lager eða útkeirslu, o,fl kemur til
greina.

28 ára kk óskar eftir atvinnu sem gæti
hentað með kvöldnámi í vetur, t.d. 8-17.
Er með meirapróf og meðmæli. Uppl. í
s. 694 3480 Ólafur.

Karlmaður um sextugt óskar eftir kynn-
um við konu á líkum aldri. Svar merkt
“Félagi” sendist FBL smaar@frettabla-
did.is

100% trúnaður. Mjög góður og heiðar-
legur maður á miðjum aldri með floga-
veiki óskar eftir að kynnast konu með
gott samband í huga. Svör sendist til
Fbl, Skaftahlíð 24 merkt 100%

56 ára ekkja óskar eftir að kynnast
traustum og góðum manni sem hefur
gaman af ferðalögum innan- sem utan-
lands. Áhugasamir sendi fréttablaðinu
merkt “ferðafélagi”.

Einkamál

Atvinna óskast

Blikksmíði ehf
Óskum eftir að ráða aðstoðarmenn
við blikksmíði. Mikil vinna framund-

an.
Upplýsingar gefur Jón í s. 565

4111 & 893 4640.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til mal-

bikunar og fleira.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Ert þú ekki að fara í
skóla?

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

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

góð laun fyrir gott vinnuframlag í
skemmtilegu vinnuumhverfi.

Umsóknareyðiblöð á öllum stöð-
um Aktu Taktu og á www.aktu-
taktu.is. Erum einnig með störf
frá 11-14 alla virka daga sem
hentar fólki frá 16 til 50 ára.

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

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

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

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

tyle.is

Pizza Höllin Dalbraut
Óskar eftir starfsmanni í fullt starf

eldri en 18 ára. Einnig vantar í
hlutastarf í afgreiðslu, útkeyrslu og

bakstur. Getur hentað vel fyrir
skólafólk. Hægt er að semja um

góðan vinnutíma og aldrei er unnið
lengur en 22:30. Lágmarks aldur 15

ára.
Umsóknareyðublöð liggja fyrir á

staðnum. Frekari uppl. s. 824
2221 milli 9-16.

Pizza Höllin Mjódd
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf

bakara og bílsstjóra. Einnig vantar í
hlutastarf í afgreiðslu, útkeyrslu og

bakstur. Getur hentað vel fyrir
skólafólk. Hægt er að semja um

góðan vinnutíma og aldrei er unnið
lengur en 22:30. Lágmarks aldur 15

ára.
Umsóknareiðublöð liggja fyrir á

staðnum. Frekari uppl. s. 824
2221 milli 9-16.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Allt um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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TILKYNNINGAR

STYRKIR

www.alftanesskoli.is

„Sá ég spóa suðrí flóa...“

Grunnskólakennara
Óskum að ráð nú þegar grunnskólakenn-

ara í Námsver skólans (100% starf) 
og vegna forfalla í 100% starf.

„Syngur lóa út um móa:.“
Skoðaðu aðstæður og vertu með í liði 

sem byggir upp.
Upplýsingar um störfin gefa Sveinbjörn Markús Njálsson 

skólastjóri, í símum 5404700 og 8215007, 
netfang : sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og

Erna Ingibjörg pálsdóttir aðstoðarskólastjóri í síma 5404700 
og netfang: erna.palsdottir@alftanesskoli.is

Umsóknir sendist Álftanesskóla, 225 Álftanesi.

Laun eru skv kjarasamningi LN og KÍ.

5. ágúst 2005 -Skólastjóri

AA bókarráðstefna 

(AA - Big Book Study)

Helgina 5.-7. ágúst 2005
Borgarholtsskóla (við Spöngina í Grafarvogi)

Dagskrá:
Föstudagur 5. ágúst 19:30-22:00
Laugardagur 6. ágúst 9:00-17:30 (klukkutíma matarhlé í hádeginu)

Sunnudagur 7. ágúst 9:00-13:00

Upplýsingar: 
http://this.is/joeandcharlie/
Skúli s:691.4147     Ýr s:662.3677 

með Joe og Charlie 

Aðgangur ókeypis

Meiraprófsbílstjórar óskast

AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjórum til
sumarafleysinga, viðkomandi þarf að hafa
próf á vörubifreið með eftirvagn: Trailer.

Unnið er á vöktum við útkeyrslu á vörum í
verslanir Haga. Umsóknareyðublöð má fá í

móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7, 104
Reykjavík. ennig er hægt að sækja um á

www.adfong.is

Starfsfólk í aðhlynningu
Starfsfólk óskast til framtíðarstarfa í aðhlynningu í vak-
tavinnu. Unnið er á morgun-, kvöld- og næturvöktum.

Starfshlutfall eftir samkomulagi.

Starfsfólk í ræstingu
Starfsfólk óskast til framtíðarstarfa í ræstingu í heilar

stöður. Vinnutími virka daga frá 8-16.

Hægt er að sækja um störf á heimasíðu Grundar
sem er www.grund.is. 

Nánari upplýsingar veitir starfsmannastjóri í síma
530-6100 virka daga kl. 9:00 til 12:00

Óskilahross

Reykjavíkurborg, Umhverfissvið hefur í vörslu sinni
óskilahross. Lýsing þess er eftirfarandi:

Móvindóttur hestur, 12 - 13 vetra, meðalstór, 
fínlegur, ómarkaður og ekki örmerktur. 
Hesturinn er á járnum.

Eiganda er bent á að hafa samband við Guðmund
B. Friðriksson, Umhverfissviði Reykjavíkurborgar í
síma 411 8500 fyrir 22. ágúst nk. 

Verði hestsins ekki vitjað innan áður greinds tíma
verður hann seldur á opinberu uppboði skv. 15. gr.
fjallskilasamþykktar fyrir Landnám Ingólfs Arnar-
sonar nr. 401/1996.

Reykjavíkurborg
Umhverfissvið

AMERICAN DAD
MÁNUDAGA KL. 21:00

SIRKUS ER KOMINN Í LOFTIÐ!

SAMIK
Samstarf Íslands og Grænlands 

um ferðamál 
SAMIK auglýsir hér með eftir umsóknum

um styrki til verkefna sem aukið geta 
samstarf Íslands og Grænlands á sviði 

ferðaþjónustu.
Styrkirnir geta aldrei numið nema 50% af heildarkostnaði 

viðkomandi verkefnis. 

Umsóknir skulu sendar samgönguráðuneytinu – merktar SAMIK
–  fyrir 1. september n.k. á eyðublöðum sem þar fást.

Eyðublöðin er einnig að finna á heimasíðu ráðuneytisins. 
Allar upplýsingar þurfa að vera á dönsku eða ensku. 

Nauðsynlegt er að leggja fram kostnaðaráætlun þess verkefnis
sem sótt er um styrk til auk nákvæmra upplýsinga um 

umsækjendur, verkefnið og tilgang þess. 
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Fótfesturök (e. slippery slope)
eru notuð til þess að vara ein-
hvern við því að fallast á tiltekið
atriði því þá þurfi sá hinn sami
einnig að fallast á eitthvað annað
og svo enn annað og þannig
áfram. Segja má að með þessu
missi maður fótfestuna og hrapi
stjórnlaust. Oftast er því haldið
fram að endaskrefinu fylgi afar
óæskilegar afleiðingar og þess
vegna sé varasamt eða jafnvel
stórhættulegt að fallast á upphaf-
lega skrefið. 

Rökvillur og rökskekkjur 
Fótfesturök eru oftast flokkuð
með rökvillum eða -skekkjum, en
þó fer það eftir notkun þeirra
hverju sinni hvort þau feli í sér
villu eða ekki. Reyndar þarf við-
bótarrök til að sýna að hinar
slæmu afleiðingar hljóti að fylgja;
það leiðir nefnilega ekki af því
einu og sér að maður samþykki
eitthvað, taki einhverja ákvörðun
eða framkvæmi einhverja athöfn
að slæmar afleiðingar fylgi í kjöl-
farið, þó vissulega geti það stund-
um verið. Greina þarf á milli
mögulegra afleiðinga og afleið-
inga sem eru ekki einungis mögu-
legar heldur óumflýjanlegar. Til
að forðast rökvillu er því aðal-
atriðið að geta sýnt að afleiðing-
arnar sem fótfesturökin vara við
muni í raun fylgja upphaflega
skrefinu eða að afar sennilegt sé
að þær geri það. 

Dómínórökin
Nokkur afbrigði fótfesturaka eru
til. Eitt afbrigðið er nefnt
dómínórök en dómínóvillan þegar
um villu er að ræða; einnig er
stundum talað um snjóboltavill-
una. Hægt er að lýsa dómínórök-
unum á þann hátt að ef þú fram-
kvæmir athöfn A, þá mun B ger-
ast líka sem og C og D, síðan E og
svo framvegis. Upphaflega at-
höfnin, A, mun þá hafa lík áhrif og
þegar dómínókubbur fellur og
veldur því að hinir kubbarnir í
röðinni falla líka hver af öðrum.
Einnig er hægt að hugsa sér að af-
leiðingar athafnarinnar vindi upp
á sig eins og þegar snjóbolti
stækkar við það að velta niður
brekku.

Dæmi um dómínórök
Eftirfarandi gæti verið dæmi um
dómínórök eða dómínóvillu:

Margir ökumenn aka örlítið
hraðar en leyfilegt er. En ef við
komum til móts við þá og hækk-
um hámarkshraðann á þjóðvegun-
um úr 90 í 100 km/klst, þá munu
ökumenn aka á 110 í stað 100
km/klst. Sömuleiðis, ef við hækk-
um þá hámarkshraðann úr 100 í
110 km/klst mun fólk aka á 120
km/klst. Afleiðingin verður sú að
hraðinn á vegunum mun sífellt
aukast.

Annað dæmi er að á 7. áratug
20. aldar var því haldið fram, eins
og frægt er orðið, að Kambódía
myndi falla í hendur kommúnista
ef Víetnam yrði látið þeim eftir, og
síðan hvert landið á fætur öðru þar
til Asía öll væri á valdi kommún-
ista. Þessi fullyrðing gekk beinlín-
is undir nafninu dómínókenningin.

Litlafingursrökin
Annað afbrigði fótfesturaka er
kallað litlafingursrök en litlafing-
ursvillan þegar um villu er að
ræða: Ef þú samþykkir A, þá
seturðu með samþykki þínu for-
dæmi sem verður til þess að næst
verðir þú að samþykkja B, C og D.
Á endanum siturðu ef til vill uppi
með E og getur lítið í því gert af
því að þú samþykktir upphaflega

A og gafst með því tóninn. For-
dæmisgildi upphaflega samþykk-
isins gerir manni erfitt fyrir að
neita næstu skrefum samþykkis.
Þú réttir einhverjum litla fingur-
inn en hann mun taka alla höndina.

Eftirfarandi rök gætu verið
dæmi um litlafingursvillu:

Ef við bönnum sölu á tóbaki
stöndum við næst frammi fyrir
því að þurfa að banna áfengi, og
síðan sætindi og aðra óhollustu. Á
endanum megum við ekki neyta
neins nema það sé hollt og sam-
þykkt af landlæknisembættinu og
öðrum yfirvöldum.

Munurinn á litlafingursvill-

unni og dómínóvillunni er að hin
fyrrnefnda snýst um fordæmis-
gildi sem verður þvingandi ef
ekki beinlínis allsráðandi ef við
föllumst á fyrsta skrefið, en í
hinni síðarnefndu er því haldið
fram fyrsta skrefið leiði af sér
óhjákvæmilega keðju orsaka og
afleiðinga.

Hrúgan
Að lokum skal getið raka sem
þekkjast undir nafninu hrúgan (e.
sorites). Þessi rök eru náskyld fót-
festurökum og eru reyndar oft
talin til þeirra. Í hrúgunni er
notast við hugtak sem ekki er
skýrt skilgreint, eins og til dæmis
hrúgu. Viðmælandinn er þá feng-
inn til að fallast á að sandhrúga
væri ennþá sandhrúga þótt eitt
sandkorn yrði fjarlægt. Þegar við-
komandi hefur fallist á það verður
hann að fallast á það sama aftur og
þannig er leikurinn endurtekinn
þangað til viðkomandi hefur að
lokum fallist á að eitt sandkorn sé
ennþá sandhrúga. 

Viðmælandinn sem rökunum
er beint til missir fótfestuna strax
í upphafi þegar hann samþykkir
án nokkurs fyrirvara að sand-
hrúga væri áfram sandhrúga
þrátt fyrir að eitt sandkorn yrði
fjarlægt. Til að vera samkvæmur
sjálfum sér verður hann að fallast
á það aftur og aftur. Engin skýr
mörk eru þar sem hægt er að
segja að sandhrúga hætti að vera
sandhrúga þótt vitaskuld liggi í
augum uppi að eitt korn eða tvö
geti vart verið hrúga.

Heimildaskrá verður birt með
svarinu á vefnum og þar verður
einnig sérstakt svar um hrúgur.

Geir Þ. Þórarinsson, doktors-
nemi í heimspeki og klassískum
fræðum við Princeton-háskóla í
Bandaríkjunum.

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: Í hvaða átt er humátt, af hverju er blóð yfirleitt rautt, hvað var
Gestapo og hvað gerðu menn þar, hver er munurinn á einhverfu og Aspergerheilkenni,
hvernig er lífsferill hrognkelsa og hver var Saladín Tyrkjasoldán? Hægt er að lesa svör
við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum á slóðinni www.visindavefur.hi.is.

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Hva› eru fótfesturök?

Dómínórök eru ein gerð fótfesturaka sem
fela í sér að upphaflega athöfnin mun
koma af stað ferli þar sem hver atburður-
inn tekur við af öðrum rétt eins og fyrsti
dómínókubburinn sem fellur veldur því að
hinir kubbarnir falla líka einn af öðrum. 

Fröken Freyja leysir vandann

Ósanngjarnar konur

Ég er talinn frekar myndarlegur. Ég
á fullt af peningum, íbúð, sportbíl, er
í góðri vinnu og fer oft til útlanda.
Ég hef góðan fatasmekk og hef yndi
af því að strauja skyrturnar mínar og
taka til heima. Síðan ég kom heim úr
námi er ég búinn að reyna mikið að
ná mér í kærustu en ekkert hefur
gengið. Þær eru annað hvort
óspennandi, leiðinlegar eða of smá-
munasamar. Alltaf þegar ég hitti
stelpur sem mér líst vel á klúðrast
eitthvað. Ég er alveg hættur að skilja
konur. HJ í Hafnarfirði

Heyrðu nú mig. Þú ert eitthvað að klikka á
því. Það gæti verið sportbíllinn, mjög
þröngur hópur kvenna fílar slík farartæki.
Þú ert líka greinilega að leggja of mikið á
þig. Þegar ástin bankar upp á á það ekki að

taka svona mikið á. Ástin á að fljóta um
stræti og torg, mundu það.

Við það að gefast upp
Ég er mjög fylgjandi jafnrétti og
finnst ósanngjarnt að öll húsverk
falli í hendur einnar manneskju. Ég
er búin að reyna að ala eiginmann
minn upp síðan við kynntumst á há-
skólaárunum en ekkert gengur.
Hann vill bara veiða, spila golf eða
vinna. Hann hefur lítinn áhuga á
börnunum og það er eins og ég eigi
þau ein. Þegar ég bið hann um að
taka til í eldhúsinu eða ryksuga
framkvæmir hann verkið en hann
gerir það svo hroðalega illa að ég
verð alltaf að þrífa eftir hann. Stund-
um velti ég því fyrir mér hvort þetta
hjónaband sé að virka?

AKF í Borgarnesi

Nú er ég hissa. Af hverju eru konur alltaf
vælandi? Gerir þú þér grein fyrir því að
maðurinn þinn kemur líklega með miklu
hærri summu inn á
heimilið heldur en þú?
Má hann þá ekki bara
eiga sinn
frítíma? Ég bara
spyr. Það er tvennt í
stöðunni ef þú ætlar
að öðlast sanna
líf shamingju,
skilja við karl-
fávitann eða fá
þér húshjálp.
Ekki veitti af
því að gera
bæði.
Sendið fyrirspurnir og vandamál til fröken Freyju,
Fréttablaðið, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, eða
sendið henni tölvupóst á netfangið frk-
freyja@frettabladid.is. Nöfn sendanda verða ekki
gefin upp í blaðinu. 



Hvort sem það er sakir þess,
eða þrátt fyrir, að Banda-
ríkjamenn mælist í fjölda

viðhorfskannana sem trúaðasta
þjóð Vesturlanda eru deilur um
hlutverk trúar í opinberu lífi,
hvort sem er í stjórnmálum eða
menntakerfi, óvíða meiri en
einmitt í Bandaríkjunum. Deil-
urnar blossuðu upp á ný í vikunni
þegar George W. Bush Banda-
ríkjaforseti sagðist vilja kenna
guðskenninguna, um að æðra
máttarvald hafi ráðið tilurð og
þróun heimsins, samhliða þróun-
arkenningu Darwins. Bandaríkja-
menn hafa þó um áratugaskeið
deilt um hversu mikið vægi trúar-
brögð eigi að hafa og hvar þau
eigi ekki við. 

Hver er guðskenningin?
Guðskenningin, eða „Intelli-

gent design“ eins og hún nefnist á
ensku, er ekki alveg sú sama og
sköpunarsaga Biblíunnar. Þannig
trúa stuðningsmenn guðskenning-
arinnar því til dæmis ekki að jörð-
in sé innan við sex þúsund ára
gömul eins og reiknað hefur verið
út frá atburðum Biblíunnar.

Kenningin er þó afleiðsla sköp-
unarsögunnar og segja þeir sem
aðhyllast hana telja heiminn og
lífverur hans svo flókin fyrirbæri
að þau geti ekki hafa þróast án
handleiðslu einhvers æðra mátt-
arvalds. Þó að flestir fylgismenn
kenningarinnar segi það æðra
máttarvald vera guð kristinna
manna eru þeir einnig til sem
segja kenninguna ekki útiloka
annað æðra máttarvald og því
þurfi kenningin ekki að hygla
kristinni trú á kostnað annarra
trúarbragða.

Andstæðingar kenningarinnar

segja margir hverjir að guðskenn-
ingin sé sköpunarsaga Biblíunnar
undir öðrum formerkjum og því
aðeins tilraun til að koma kristni-
boði inn í skólana. Þannig mun
einn prófessor vestra hafa sagt
um guðskenninguna að hún sé að-
eins sköpunarsagan klædd í ódýr
kjólföt. Stuðningsmenn guðskenn-
ingarinnar verja ekki aðeins
kenningu sína heldur draga þeir
þróunarkenninguna mjög í efa.
Þannig harmaði Richard Land,
áhrifamaður í baptistakirkjunni, í
viðtali við New York Times í
vikunni að þróunarkenningin
væri of oft kennd sem staðreynd.
Hana þyrfti að kenna sem kenn-
ingu og kenna líka þá kenningu
sem nyti mest stuðnings meðal
vísindamanna, en hann tilgreindi
ekki hvaða kenning það væri sem
nyti meiri stuðnings en þróunar-
kenningin.

Sífellt vinsælli kenning
Þrátt fyrir deilur um gildi guðs-
kenningarinnar og úrskurð
Hæstaréttar Bandaríkjanna frá
1988 um að ekki mætti kenna trú-
arlegar kenningar sem hluta af
vísindanámi, svo sem í líffræði,
breiðist kenningin hratt út. Fjöldi
skólanefnda í tuttugu ríkjum
Bandaríkjanna hefur þegar tekið
hana upp eða íhugar að taka hana
upp í kennslu.

Þó að kveikjan að deilunum
núna sé orð Bush Bandaríkjafor-
seta í vikunni um að honum þætti
réttast að kenna nemendum fleiri
en eina kenningu, svo þeir vissu
um hvað umræðan snerist, er
umræðan um þessi mál nokkuð
stöðug í Bandaríkjunum. Trúaðir
Bandaríkjamenn berjast fyrir
því að koma Biblíunni í meiri

mæli inn í skólana á sama tíma og
andstæðingar þess deila á að
biblíunámskeið sem haldin eru í
fjölda skóla um land allt séu ekki

fræðileg kennsla um Biblíuna
heldur frekar tilraun til staðfesta
trúarlegt uppeldi barnanna. Þá er
stutt síðan faðir skólabarns höfð-
aði mál á hendur skólayfirvöld-
um vegna þess að barn hans var
látið sverja hollustueið þar sem
talað var um eina þjóð, samein-
aða undir guði. Fleiri mál hafa
verið höfðuð, hvort tveggja til að
fjarlægja trúartákn úr dómstól-
um og skólum og til að koma
þeim þar fyrir.

Í fótspor Reagans
George W. Bush hefur gengið
einna lengst síðustu Bandaríkja-
forseta í að auka hlut kristinnar
trúar og trúfélaga í bandarísku
samfélagi og því ef til vill ekki
skrýtið að umræða um hlutverk
trúarbragða skuli hafa verið
mikil síðustu ár. Hann hefur til
að mynda breytt reglugerðum
svo trúfélög geti sótt fjármuni í
ríkissjóð til að berjast gegn fá-
tækt og vinna að öðrum mann-
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Ein fljó› sundru›
undir gu›i
Deilur um hlutverk trúarbrag›a í bandarísku fljó›félagi blossa reglulega upp. Nú
hafa or› George W. Bush Bandaríkjaforseta um a› kenna ætti gu›skenninguna
samhli›a flróunarkenningu Darwins or›i› til fless a› margir óttast óe›lileg áhrif
trúarbrag›a á vísindakennslu me›an a›rir fagna or›um forsetans.

Óheimilt er að kenna hverja þá kenningu sem af-
neitar sköpunarsögunni eins og hún er kennd í
Biblíunni og heldur því fram að maður sé

kominn af óæðri dýrum. Svona var innihald laga sem
ríkisþing Tennessee samþykkti 13. mars 1925 og leiddu
til réttarhalda sem ollu einhverju mesta fjölmiðlafári
millistríðsáranna.

John Scopes, 24 ára kennari í Dayton í Tennessee,
var ákærður fyrir að hafa kennt þróunarkenninguna
þegar hann leysti skólastjóra sinn af í líffræði. Málið
vakti gríðarlega athygli, eins og var reyndar ætlun
mannanna sem stóðu að baki réttarhöldunum, kaup-
sýslumönnum sem vildu vekja athygli á heimabæ
sínum og fengju Scopes til að samþykkja að vera
ákærður.

Réttarhöldin fengu fljótt uppnefnið aparéttarhöldin
og sóttu nafngiftina til þeirrar röngu túlkunar sumra á
þróunarkenningunni að maðurinn væri kominn af
öpum. Verjandi og saksóknari voru landsfrægir menn.
William Jennings Bryan, sem sótti málið, hafði þrisvar
sóst eftir forsetaembættinu og verjandinn Clarence
Darrow hafði vakið athygli fyrir störf sín.

Darrow reyndi í fyrstu að fá Scopes sýknaðan á
þeim grundvelli að þróunarkenningin og sköpunar-
kenningin gætu vel farið saman. Málið tapaðist hins
vegar á þeim forsendum og var Scopes dæmdur til að
greiða hundrað dollara sekt, sem Bryan bauðst til að
borga fyrir hann. Þegar málinu var áfrýjað til Hæsta-
réttar Tennessee sagði Darrow lögin brjóta gegn
stjórnarskrá þar sem þau hygluðu einum trúarbrögð-
um á kostnað annarra. Málinu var þá vísað frá vegna
formgalla en aldrei tekið fyrir aftur.

Réttarhöldin og fjölmiðlafárið í kringum það urðu
ekki til að fella löggjöfina og reyndar samþykktu fleiri
ríki Bandaríkjanna svipuð lög næstu misserin. Lögin
voru til dæmis í gildi í Tennessee allt til ársins 1967.

Margar bækur hafa verið skrifaðar um aparéttar-
höldin. Á sjötta áratugnum var leikritið „Inherit the
Wind“ frumsýnt sem síðar var kvikmyndað, en þó það
byggði lauslega á aparéttarhöldunum var því fyrst og
fremst beint gegn ofsóknum McCarthy-tímabilsins. ■

Í 42 ár var bannað að kenna þróunarkenninguna á kostnað sköpunarsögunnar:

Kennarinn var dæmdur 
fyrir a› kenna Darwin

CLARENCE DARROW OG WILLIAM JENNINGS BRYAN
Verjandinn og saksóknarinn voru báðir fengnir til að flytja málið
vegna þess að þar með var tryggður aukinn áhugi umheimsins á
málinu.

Í FÓTSPOR MORMÓNA Fjöldi mormóna tók þátt í göngu til að minnast ferðalags
mormóna sem fluttu til Utah á árunum 1846 til 1869. Þeir gengu um slóða upphaflegu
vegfarendanna sem enn má sjá móta fyrir.

GEORGE W. BUSH Orð hans um að
kenna guðskenninguna í skólum minna á
vilja Ronalds Reagan til að kenna sköpun-
arsöguna í skólum.



úðarverkefnum. Með orðum sín-
um um að kenna guðskenning-
una í skólum fylgir hann svo að
vissu leyti í fótspor Ronalds
Reagan, sem var hlynntur því að
sköpunarsaga Biblíunnar yrði
kennd í skólum til að skýra upp-
runa heimsins. 

Heimildir: MSNBC.com, The
New York Times, Time.com
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Frá og með næsta vori mega
landsmenn eiga von á að sjá fjöl-
marga erlenda sem íslenska
ferðamenn þeysa um þjóðveginn
á Harley Davidson-vélfákum en
þá býður umboðið hér á landi upp
á sérstakar Harley-ferðir í sam-
vinnu við Icelandair.

„Hægt verður að leigja Harley-
hjól eða fara í ferðir með eða án

leiðsögumanns,“ segir Sigtryggur
Kristófersson, betur þekktur sem
Diddi í Harley Davidson.

„Ásóknin í þetta er reyndar
þegar orðin svo mikil að við
höfum þurft að vísa fjölmörgum
frá enda eru Harley og Ísland inni
í dag,“ bætir Diddi við.

- jse

DIDDI Á HARLEY-FÁKI Ferðamenn eru svo sólgnir í Harley-ferðir hér á landi að
Diddi hefur þurft að vísa mönnum frá en Harley-ferðirnar hefjast næsta vor.

Kannski ekki nema von að menn vilji sitja svona vélfáka. FR
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Harley og Ísland eru í tísku



Dagur er að kvöldi kominn í
Jilin-héraðinu í Norður-
Kína. Ljósin í fábrotnum

herbergjunum verða slökkt
klukkan hálftíu en þangað til æfir
Inga Rut vopnaburð með meistara
sínum úti í fagurri náttúrunni.
Nýafstaðinn er kvöldmatur; þurrt
kjöt og hrísgrjón, en Inga Rut
spyr aldrei af hvaða skepnu kjötið
er.

„Maður sér aldrei hunda né
ketti sem gæludýr hér um slóðir,
enda nýta Kínverjarnir allt til
matar í þessu fátæka héraði,
meira að segja stóra snáka og
rottur. Ég veit að sumir sem vinna
hér fá sent hundakjöt til átu, en
matur okkar nemendanna frá
Vesturlöndum er öðruvísi mat-
reiddur. Flest er djúpsteikt og
ansi ólystugt á köflum, en ég
redda mér hafragraut annars

staðar frá og svo sendir mamma
mér prótíndrykki að heiman,“
segir Inga Rut brosmild, enda
aldrei fengið vott af matareitrun
né kveisu í Kína.

Óhefðbundnar leiðir
Það var fyrir hreina tilviljun sem
Inga Rut lenti í bardagaþjálfun í
Kína. Vinur hennar hafði verið að
skoða kínverska bardagaskóla á
netinu, að hluta til vegna áhrifa
frá töffarabíómyndinni Kill Bill
eftir Quentin Tarantino.

„Það var vetur á Íslandi, ískalt
og allir í skammdegisþunglyndi.
Vinur minn spurði hvort ég væri
til í að fara með honum til Kína,
en þó í engri alvöru. Sjálf gat ég
ekki hætt að hugsa um þetta fyrr
en ég var komin hingað út. Í upp-
hafi fannst mér tilhugsunin
glæfraleg og ferðalagið óhugs-

andi langt, en mér fannst ég ekki
hafa neinu að tapa. Þegar upp var
staðið reyndist þetta minnsta mál,
ég lenti ekki í neinu veseni og
eftir mánuð hafði ég vanist ólíkri
menningu og framandi umhverfi
Kína,“ segir Inga Rut, sem áður
starfaði sem bifvélavirki hjá
Ræsi; sérhæfð í viðgerðum á
Mercedes Benz.

„Ætli ég sé ekki líkleg til að
velja óhefðbundar leiðir. Við vin-
kona mín vildum prófa eina önn
þegar við vissum ekki hvað við
vildum læra og ég ákvað að halda
áfram. Það var ótrúlega gott að
vinna hjá Ræsi, en nú langar mig
að gera eitthvað annað, vinna
meira með fólki og breyta til,“
segir þessi glaðlega og einbeitta
unga kona, sem lifir nú 25. ár lífs
síns.

Lamin til hlýðni
Skólinn þar sem Inga Rut nemur
bardagaþjálfun heitir Siping City
Shao Lin Martial Arts Academy,
en heimasíða skólans er shaol-
ins.com. Sumir eyða þar sumar-
leyfinu og láta gott heita við nám-
ið, en aðrir eru lengur og jafnvel
árum saman. Upphaflega ætlaði
Inga Rut að vera í níu mánuði en
framlengdi dvölina upp í ár.

„Við erum hér fimmtíu útlend-
ingar og fimmtíu kínverskir
drengir niður í fimm ára. Meistar-
arnir eru flestir á aldri við mig og
hafa æft hér og búið frá því þeir
voru smástrákar. Það er algengt
að litlir strákar úr erfiðum fjöl-
skylduaðstæðum séu sendir hing-
að svo eitthvað verði úr þeim og
þeir eru þá í skóla hluta úr degi á
milli þess sem þeir æfa stíft. Þeir
æfa mun harðar en við og það er
átakanlegt að sjá pínulitla krakka
hágrátandi því svo harkalega er
teygt á þeim og þeir lamdir
áfram. Reyndar erum við lamin í
klessu líka, ef við erum ekki góð,
en svona er rót Shao Lin; þessi
kínverska agameðferð,“ segir
Inga Rut, sem þótti heldur mikil
viðbrigði að hljóta líkamlega refs-
ingu, komandi úr þjóðfélagi þar
sem fólk hótar málshöfðun sé svo
mikið sem andað á börn þeirra eða
á það sjálft hallað.

„Þetta kom vissulega heilmikið
á óvart. Á heimasíðu skólans
stendur að maður geti komið hing-
að til að slappa af og hugleiða, en
ef maður er ekki mættur á slaginu
er maður laminn með spýtum og
spjótum, oftast blá og marin á
skrokkinn. Meistari minn er sá
harðasti í horn að taka, lætur okk-
ur æfa lengur en aðra hópa og
lemur okkur hiklaust geri maður

vitleysur. Mér var ekkert um
þetta gefið í fyrstu en skil núna að
þetta er nauðsynlegt til að ná því
besta fram í manni. Maður kemur
hingað til þess að læra aga yfir
sjálfum sér. Ég er löt að eðisfari,
þarf einhvern til að ýta mér áfram
og gera hlutina eins vel og ég
get.“

Spjót, sverð og keðjur
Shao Lin-skólinn er í vexti og
stefnir að því að verða einn sá
besti á sínu sviði. Flestir læra
Shao lin, Tai chi chuan, Kung fu
og Qi gong, en flestar þessara
greina eru ólöglegar á Íslandi
vegna vopnaburðar og miskunn-
arlausrar bardagatækni.

„Við notum löng spjót, sverð og
keðjur við æfingarnar, en hefð-
bundin ekta samúræja-sverð eins
og í myndinni Kill Bill fást bara í
Japan. Við notum mjög áþekk
sverð og ég sendi eitt slíkt sem ég
keypti til Íslands, en fékk það
endursent því það er ólöglegt
heima,“ segir Inga Rut, sem er
orðin býsna fær í sjálfsvörn og
hvers kyns bardagakúnstum.

„Ég gæti eflaust bjargað mér
úr klípu og kann orðið mörg
brögð, en það tekur áratugi að
vera orðin svo góð að þurfa ekki
að hugsa áður en ég framkvæmi.
Það eru þessi ósjálfráðu viðbrögð
sem tekur svo langan tíma að
þjálfa, en ég er komin með góðan
grunn og held áfram að læra
heima,“ segir Inga Rut, sem
kemur heim í lok ágústmánaðar.

„Ég hef aldrei þjáðst af heim-
þrá, ef frá er talin jólahátíðin
þegar ég átti frídaga og fékk bara
þurrt kjöt og kartöflur í matinn.
Maður hefur svo mikið fyrir
stafni, er umvafinn góðu fólki, og

það útilokar uppgjöf eða heimþrá.
Ég held mér muni reynast erfið-
ara að fara héðan heim en að fara
frá Íslandi á sínum tíma. Því gæti
ævintýraþráin aftur látið á sér
kræla þegar heim kemur,“ segir
Inga Rut einlægt og minnist með
kátínu fyrstu andartakanna í Shao
Lin-skólanum.

„Mér brá mjög í brún því engar
dýnur voru í rúmunum, engir
veggir málaðir, allt svo fábrotið
og óhreint, og skilti áberandi um
allt sem á stóð að skyrpingar
væru bannaðar með öllu. Hér
skyrpa menn mikið og talsvert er
um ruddaskap, háreysti og læti.
Kennararnir eru hins vegar in-
dælir og gera allt fyrir okkur þótt
þeir séu strangir, og þegar við
þörfnumst einveru og friðar
getum við farið í klaustrið og hug-
leitt með búddamunkum, eða upp
í kastalann í leit að þögninni,“
segir Inga Rut og vísar til kastala
sem hefur mikið aðdráttarafl
fyrir kínverska ferðamenn, þótt
hann hafi verið byggður fyrir
kvikmynd á síðasta áratug.

„Hér eru engir útlendingar
nema við og mikið gónt á okkur. Í
hvert sinn sem við förum út á
meðal annarra Kínverja erum við
elt og fólk þrífur upp varning úr
innkaupakörfum okkar til að sjá
hvað við kaupum. Ekki síst hjá
mér vegna ljósa hársins,“ segir
Inga Rut hlæjandi og er skemmt.

Rómantík og ábyrgðarleysi
Shao Lin-skólinn stendur hátt
uppi í fjöllum, í þriggja tíma akst-
ursfjarlægð frá borginni
Changchun. Í nágrenni skólans
eru lítil þorp þar sem bændur
vinna myrkranna á milli í örvasa
fátækt og kynda kofa sína með
kolum til að lifa af veturinn, en
frost fer niður í 25 stig á vetrum.

„Mér líður ótrúlega vel hérna,“
segir Inga Rut sæl í röddinni og
bætir við að þarna fyrirfinnist
ekkert stress. 

„Einu áhyggjurnar eru að
koma sér á fætur og eina ábyrgð-
in er maður sjálfur. Það er óneit-
anlega góð tilfinning því heima
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Líkt og undanfarna 300 morgna var mosfellski bifvélavirkinn Inga Rut Gunnarsdóttir vakin klukkan fimm
árdegis í kínversku klaustri. Mínútum sí›ar var hún komin á har›asprett upp kínversk fjöll; allt flar til
morgunver›ur var framreiddur klukkan sjö. Á diskunum: Franskar kartöflur og olíublöndu› eggjahræra. Ekki
beint megrunarfæ›i, en samt er Inga Rut komin í hörkuform, enda brátt búin me› árslanga afplánun í kín-
verskri bardagafljálfun, svipa›ri og Uma Thurman sótti í kvikmyndinni Kill Bill. fiórdís Lilja Gunnarsdóttir
tók púlsinn á Ingu Rut á milli pústa.
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TIGNARLEG BARDAGALIST Vetrarfrost í fjallahéruðum Jilin fer niður í -25° C, en æfingar standa frá hálfsex á
morgnana og stundum fram að háttatíma. Hér mundar Inga Rut kínverskt sverð í fullum skrúða.

Grátið undan sársauka agans
EINS OG Í BÍÓMYND Hluti æfingasvæðis nemenda Shao Lin er í tilkomumiklu kastala-
þorpi sem reist var fyrir kvikmynd skömmu fyrir aldamótin síðustu. 
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finnst mér aldrei nógu margir
tímar í sólarhringnum til að gera
allt sem þarf, og því ótrúlega gott
að breyta til og hlaða batteríin á
svona stað. Helgarnar eru frjálsar
og þá förum við eitthvert til að
lyfta okkur upp, borðum á vest-
rænum skyndibitastöðum og
látum nudda úr okkur æfinga-
þreytuna. Kína er að breytast
mjög ört en var eins og stórt
sveitaþorp fyrir tveimur árum.
Engin hefðbundin vatnssalerni
eru í bæjum og borgum, bara
holur í jörðinni, utan að í skólan-
um eru sameiginleg klósett. Ofan
í þau má ekki henda klósettpappír
né sturta niður og maður getur
aldrei vanist óþefnum þar inni,“
segir Inga Rut og hryllir sig, en
ber Kínverjunum vel söguna.

„Kínverjar eru afskaplega
innilegir, hafa mikla snertiþörf og
leiðast mikið, bæði karlar og
konur. Þeir eru sannir vinir þegar
þeir hafa vingast við mann, fáir
tala ensku og það hamlar oft vin-
áttunni. Hins vegar er samfélag
okkar nemendanna náið; engin
samkeppni en mikil samstaða.

Sameiginlegt eiga nemendur að
hafa áhuga á Kung fu, vera orðnir
leiðir á lífi sínu heima og vilja
breyta til,“ segir Inga Rut, og
bætir við að rómantíkin verði að
bíða á stað sem þessum.

„Hér má ekkert svoleiðis og
allt er voðalega strangt. Herberg-
isfélagi minn er gift kona og
maður hennar er á staðnum líka,
en þau mega ekki vera saman í
herbergi. Þegar líkaminn er
byggður upp, sem og chi (orka)
líkamans, tapar fólk henni í kyn-
lífi; ekki síst karlarnir. Því þurfa
menn að einbeita sér að æfingum
og passa upp á orkuna, þótt hér
séu vissulega kjöraðstæður til að
verða ástfanginn að öðru leyti,“
segir Inga Rut brosmild og er með
rómantískan augastað á einum.

Ýtt niður í splitt
Inga Rut æfði áður kick-box
heima á Íslandi og hafði tekið eitt
námskeið í Kung fu í uppvextin-
um. Nú æfir hún sem aldrei fyrr
frá sólarupprás til sólarlags.

„Ég get illa metið hvort ég sé
komin í toppform þar sem ég er
umkringd fólki sem æfir alla daga
og er í afbragðsformi sjálft.
Þjálfunin er ekki slétt eins og
áhorfendur sáu í Kill Bill því hér
eru engir einkaþjálfarar, við
hlaupum vissulega upp bratta,

langa stíga með vatn í þungum föt-
um, eins og Uma Thurman gerði,
og aldrei er slakað á,“ segir Inga
Rut, sem byrjar daginn á hlaupi,
hoppi og armbeygjum og fer þaðan
í Qi gong og Tai chi til sjö, en þá er
morgunmatur og pása til hálfníu. 

„Meistarinn vill fá okkur út
klukkan átta til að hlaupa upp stiga
fram að æfingu en svo förum við í
Kung fu til hádegis. Vegna sumar-
hitanna er pása til hálfþrjú en þá
æfum við Tai chi, alls konar bar-
dagaíþróttir og hægar sjálfs-
varnaríþróttir með gömlu meistur-
unum, fram að kvöldmat klukkan
sex. Eftir kvöldmat er erfiðari teg-
und Tai chi, sem og kick-box, en
hálf tíu förum við í rúmið og ljósin
eru slökkt,“ segir Inga Rut, sem er
í senn komin með nóg af dvölinni
og langar ekki heim.

„Ég fór í vikufrí til Taílands og
saknaði þessa staðar mikið. Ég er
komin með ógeð á hlaupum upp
hæðir og hóla, og margar æfingar
væru trúlega ekki leyfðar heima.
Þjálfararnir virðast ekki vita betur
en þeir hika ekki við að rústa á
manni hnjánum, láta mann hoppa

um með lóð á bakinu, gera froska-
hopp og ýta manni niður í splitt. Í
hverri viku er teygt á manni í
klukkutíma, eða þar til maður er
farinn að grenja og garga af sárs-
auka. Þannig hafa þeir slasað
nokkra nemendurna sem eru vikur
að jafna sig, en einnig er auðvelt
að meiða sig í heljarstökkum úti á
stétt þar sem maður endar á bak-
inu og fær sverð í sig eða hoppar
fram fyrir sig og lendir á öxlunum
með tilheyrandi meiðslum,“ segir
Inga Rut, hvergi bangin.

„Ef manni ofbýður er nóg að
tala við kennarana. Þeir taka
alveg sönsum og þetta er ekki jafn
slæmt og það hljómar. Maður
hefur virkilega gott af þessu,
þetta er ótrúlega uppbyggjandi og
svona einfalt líf á vel við mann-
eskjuna. Þessi tími er það besta
sem ég hef gert fyrir sjálfa mig
um ævina. Ég hef hlaðið batteríin
til að halda áfram lífinu. Vistin
hefur breytt mér sem manneskju
og ég er orðin mun sjálfstæðari og
sjálfsöruggari en ég var áður.
Mér hefur fundist tíminn fjótur
að líða; er hálfpartinn sorgmædd
yfir kveðjustundinni og varla til-
búin að kveðja,“ segir Inga Rut
brosmild og tilbúin að bregða
sverði á æfingu í skóginum innan
um snáka, kóngulær og kínverska
tígra.

Í HÆSTA TURNI KÍNAMÚRSINS Inga Rut heimsótti Kínamúrinn í vetur, en á mun
óhefðbundnari slóðir en ferðamönnum er almennt boðið upp á. Múrinn er þar að hruni
kominn og aðstæður allar glæfralegar. Hér dinglar hún fótum í varðturni ofan við
hrikalegt gil.

Frábær árangur í fegur› og hreysti
Eins og Fréttablaðið greindi frá
fyrir um mánuði síðan héldu tvær
íslenskar stúlkur, Kristjana Thors
Brynjólfsdóttir og Yesmin Olsson,
á vit ævintýranna í Malasíu til að
keppa í Fitness Woman - World
Championships Finals 2005. Fit-
ness Woman er hreysti- og fegurð-
arsamkeppni þar sem dæmt er út
frá kvenlegum línum, fegurð og
danshæfileikum keppenda. Þar
sem aðeins má vera einn keppandi
frá hverju landi fyrir sig kom
Kristjana fram fyrir hönd Íslands
en Yesmin fyrir hönd Svíþjóðar.

Stúlkurnar stóðu sig með
stakri prýði þar sem þær komust
báðar í úrslitakeppnina og Yesmin
endaði í áttunda sæti en Kristjana
í því tíunda. Dómararnir voru
afar ánægðir með frammistöðu
stúlknanna og hefur Yesmin í
framhaldinu verið boðið að taka
þátt annarri fitness-keppni sem
verður haldin í Las Vegas seinna á
árinu. Þar keppir hún fyrir Ís-
lands hönd.

Krisztina G. Agueda, fram-
kvæmdastjóri Hreyfilands, er
fulltrúi International Fitness
Federation (IFF) samtakanna á Ís-
landi en keppnin er á þeirra veg-
um. Hún hefur verið hér á landi
að leita að keppendum frá því árið
2000 en segist loks hafa fundið
hentuga keppendur í ár. „Mér
finnst íslenska fitness-keppnin
frábær en Fitness Woman er
nokkuð ólík öðrum keppnum að
því leyti að þar er meiri áhersla
lögð á fegurðina frekar en vöðva-
stæltan líkama. Ég sá Yesmin
fyrir nokkrum árum og fannst
hún kjörin til þátttöku en hún sök-
um anna fór hún ekki í keppnina
fyrr en í ár. Svo fann ég Kristjönu,
sem er bæði fögur og lipur svo
þær fóru báðar utan,“ segir
Krisztina. „Samtökin stefna að því
að halda annað hvort Evrópu-
keppnina eða þá alþjóðlegu á Ís-
landi innan fárra ára sem væri
mjög gott tækifæri því keppninni
er sjónvarpað á Eurosport.“

Yesmin heldur til Las Vegas í
lok september en hún segir að
keppnin í Malasíu hafi verið ótrú-

leg lífsreynsla. „Það var rosalega
gaman og mikið ævintýri. Að-
standendur keppninnar vildu að
við upplifðum sem mest af mala-
sískri menningu og buðu okkur út
á hverju kvöldi. Þá var alltaf farið
í mat og það var sko ekki fitness-
matur,“ segir Yesmin og hlær.
„Það var því svolítið erfitt að
halda sér í formi.“

Kristjana var ekki síður ánægð
með ferðina en auk þess að lenda í
tíunda sætu fékk hún titilinn
„Bodylicious“. „Þetta er einn af
þessum hliðartitlum sem styrkt-
araðilar fá að velja og ég fékk

peningaverðlaun fyrir. Það var
bara mjög gaman að vinna hann,“
segir Kristjana. „Ég stefni ekki á
frekari keppni í fitness því ég er í
fullu starfi á Skjá einum og fer að
byrja í skóla. Þetta var frábær
upplifun og passaði mjög vel á
þessum tíma en ég ætla að leggja
skóna á hilluna í bili. Þetta var
bara fín byrjun og endir á ferl-
inum,“ segir hún.

Keppnin, sem fram fór í Kuala
Lumpur, verður sýnd á stærstu
íþróttasjónvarpsstöð Evrópu
Eurosport innan fárra mánaða.

soleyk@frettabladid.is

KRISTJANA THORS, ALEXANDRA BERAS OG YESMIN OLSSON Á lokakvöldinu.
Alexandra var aðaldómari keppninnar og er vel þekkt í fitness-heiminum.



„Ef ég á að vera með trausta
veðurspá get ég lofað því að
aðalstuðið verður á Nasa í
kvöld,“ segir Páll Óskar Hjálm-
týsson en hann lofar Gay Pride-
stuði um allan bæ langt fram
eftir nóttu. Sjálfur þeytir hann
skífum og stjórnar stuðinu á
Nasa ásamt fríðu föruneyti.
„Neo-rafpönkarinn Namosh frá
Berlín er eitt af númerum
kvöldsins en hann er ágætis vin-
ur Peaches og tónlistin hans er
eftir því. Svo stígur Eva María,
aðalsöngkona All Star-hópsins, á
svið. Hún er mjög flott söng-
kona og svo skemmtilega vill til
að hún er lesbísk,“ segir Palli en
Gay Pride-lagið 2005 fær einnig
að hljóma á Nasa í kvöld. „Arnar
Þór syngur lagið Pride, sem er
búið að vera í spilun í útvarpinu
upp á síðkastið, en hann samdi
lagið ásamt Vigni í Írafári og
Þorvaldi Bjarna.“

Síðast en ekki síst kemur Páll

Óskar til með að láta ljós sitt
skína. „Ég stekk út úr diskóbúr-
inu til að taka nokkur létt lög.
Eitt nýtt í bland við eldri hitt-
ara. Ég get best trúað því að ég
fari ekki heim fyrr en um sex
leytið um morguninn. Þá ætla ég
að reyna að sofna því mig lang-
ar svo á fótboltaleikinn á KR-
vellinum á sunnudaginn. Hann
hefst klukkan þrjú og þar keppa
amerískir fótboltahommar við
íslenskar lesbíur,“ segir Palli,
sem á erfitt með að gera upp við
sig hvort liðið hann eigi að
styðja. „Þetta er meira til gam-
ans gert en er ekki bara best að
strákarnir haldi með strákunum
og stelpurnar með stelpunum?“

Gay Pride-gleðin verður víða
um bæinn í kvöld og auk Nasa
verða dansleikir á Nelly’s og
Pravda. Nasa opnar klukkan ell-
efu og miðaverð er þúsund krón-
ur. Hægt er að nálgast miða í
dag og í kvöld við innganginn. 
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Hin árlega gleðiganga
Hinsegin daga fer fram í
dag þegar fríður hópur

fólks fer í fylkingu á pallbílum,
trébílum, jarðýtum og alls kyns
öðrum farartækjum frá Hlemmi
klukkan 15 og niður Laugaveginn. 

Gangan er hápunktur Hinsegin
daga, Gay Pride, sem nú eru
haldnir í Reykjavík í sjöunda sinn.
Þátttakendur göngunnar skiptast
í 28 hópa sem verða með fjöl-
skrúðug atriði meðan á göngunni
stendur.

Fleiri þátttakendur en áður
Heimir Már Pétursson er einn
skipuleggjenda hátíðarinnar og
segir hann að fleiri atriði verði í
gleðigöngunni miklu en síðustu ár
auk þess sem hátíðin Hinsegin
dagar standi nú yfir í fjóra daga
en hafi áður staðið í tvo daga.
Heimir vill þó lítið segja um ein-
stök atriði göngunnar: 

„Fólkið sem tekur þátt í göng-
unni vill ekki gefa of mikið upp
um hvað það muni gera meðan á
göngunni stendur því það vill
koma á óvart. Ég ætla sko ekki að
hætta á það að fá fullt af brjáluð-
um prinsum og prinsessum upp á
móti mér fyrir að hafa sagt of
mikið frá einstökum atriðum
göngunnar.“

Heimir vill þó upplýsa að hóp-
ur ungra samkynhneigðra ein-
staklinga sem taki þátt í göngunni
sé alltaf að stækka og eins sé hóp-
ur samkynhneigðra foreldra
nokkuð stór í ár en í þeim hópi eru
konur sem hafa farið í glasa-
frjóvgun í Danmörku eða frjóvg-
að sig sjálfar heima við. 

Eins tekur þátt í fyrsta sinn
hópur samkynhneigðs fólks frá
Austurlandi sem kallar sig Aust-
urlandsorminn en á síðustu árum
hefur það færst í vöxt að hópar af
landsbyggðinni taki þátt í göng-
unni en hópur frá Norðurlandi
hefur tekið þátt frá byrjun og eins
hefur hópur samkynhneigðs fólks
frá Vestfjörðum verið með atriði. 

Dagurinn til að koma út skápnum
„Í dag er gott tækifæri til þess að
drífa sig út úr skápnum því í dag
er haldin hátíð þar sem 40 til 50
þúsund andlit verða brosandi

saman í miðbænum,“ segir Katrín
Jónsdóttir, annar af göngustjórun-
um sem fara fyrir gleðigöngunni í
ár. 

„Ég verð í æpandi gulu um-
ferðarvesti sem stendur á: Göngu-
stýra Gay Pride, til að fólk viti af
hverju ég er að troðast þetta og
ryðjast.“ Guðbjörg Ottósdóttir er
hin göngustýra gleðigöngunnar
og er þetta í þriðja sinn sem þær
stöllur leiða gönguna. „Við Guð-
björg ákváðum það að við erum
ekki leikstjórar, fólk ákveður
sjálft í hvernig búningum það er í
göngunni en auðvitað er það innan
ákveðinna marka því við viljum
ekki að fólk sé kviknakið eins og
tíðkast mikið í Bandaríkjunum og
þykir voða kúl,“ segir Katrín. 

Skemmtidagskrá á Lækjartorgi
Í lok göngunnar verður svo
skemmtidagskrá á Lækjartorgi
sem reiknað er með að hefjist um
hálffimmleytið. Þar munu koma
fram meðal annarra Páll Óskar
Hjálmtýsson sem flytur nýtt efni,
Arnar Þór syngur nýtt lag sem
heitir Pride og Þórunn Lárusdótt-
ir, Magnús Jónsson og fleiri
söngvarar úr Kabarett troða upp. 

Í kvöld verða svo Gay Pride
dansleikir á þremur stöðum, á
NASA, Pravda og Nelly’s.

Gay Pride stu› fram eftir nóttu

PÁLL ÓSKAR Páll skemmtir á Nasa þar til sex í fyrramálið en mætir ferskur á fótboltaleik
amerískra homma og íslenskra lesbía á KR-vellinum á morgun.
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Gle›iganga Gay Pride í Reykjavík í dag
Mikill gle›idagur er í Reykjavík í dag flegar Hinsegin
dagar ná hámarki me› litskrú›ugri og fjölmennri
gle›igöngu samkynhneig›ra frá Hlemmi og ni›ur
Laugaveginn. fia› má flví búast vi› brjála›ri stemn-
ingu í mi›bænum í dag.

Átímum þar sem forræðis-
hyggja er bannorð og
frjálsræði lofað upp til

skýjanna skýtur því skemmtilega
skökku við að forvarnir eru í
tísku. Ekkert hefur enn spurst til
ógleðitíðinda um nauðganir eða
umferðarslys um verslunar-
mannahelgina og gæti góð hegð-
un landsmanna ef til vill verið af-
rakstur einstaklega vel heppn-
aðrar forvarnarvinnu. 

Það er því engin ástæða til að
slá slöku við og hugsjónafólk fer
nú af stað með umfangsmestu
smokkadreifingu Íslandssögunn-
ar. Átakinu „Notum smokkinn“
verður hrundið af stað í dag í lit-

skrúðugri Gay Pride göngu. Sam-
tökin ‘78 eiga frumkvæði að átak-
inu en að verkefninu koma Land-
læknisembættið, Alnæmissam-
tökin, FSS og Skjár einn.

Unga kynslóðin missti af 
alnæmisumræðunni
„Á 10. áratugnum smituðust fleiri
gagnkynhneigðir en samkyn-
hneigðir af alnæmi en nú virðist
þróunin aftur vera að snúast við,“
segir Ásta Ósk Hlöðversdóttir,

formaður FSS, félag samkyn-
hneigðra, tvíkynhneigðra og kyn-
skiptra (transgender) stúdenta
en heilsuhópur FSS tekur þátt í
smokkaátakinu. „Kæruleysi í
notkun smokksins er alfarið
kennt um þessa þróun og til að
leggja okkar af mörkum stofnaði
FSS sérstakan heilsuhóp sem
lætur sig kynheilbrigði samkyn-
hneigðra miklu varða. Við fögn-
uðum því mjög þegar Samtökin
‘78 buðu okkur að taka þátt í
smokkaátakinu og vonum að
átakið fái fólk raunverulega til að
muna eftir mikilvægi þess að
stunda öruggara kynlíf.“

Ásta Ósk segir að ákveðið and-
varaleysi hafi ríkt um alnæmi
meðal samkynhneigðra að undan-
förnu. „Kæruleysi meðal sam-
kynhneigðra karlmanna er orðið
áhyggjuefni. Sumir segjast alls
ekki vilja nota smokkinn en
þeirri ákvörðun fylgir neikvæður
þrýstingur á þá sem vilja reyna
að stunda öruggara kynlíf.
Smokkurinn getur dregið úr lík-
um á og jafnvel hindrað HIV-smit
svo fólk sem er á lausu, stundar
framhjáhald eða er í opnum sam-
böndum, ætti að hafa það að lög-
máli að stunda ekki skyndikynni
án smokksins.“ 

Ásta segir mikilvægt að um-
ræðunni sé haldið á lofti. „Sú
kynslóð sem nú kemur út úr
skápnum var ófædd þegar öll
umræðan um HIV fór fram á 9.
áratugnum. Það er mikilvægt að
sofna ekki á verðinum því þó að
lyfin geri nú fólki kleift að lifa
með sjúkdómnum má ekki
gleyma því að HIV-smit er ennþá

hættulegt. Það vill enginn þurfa
að taka inn sterk lyf á hverjum
degi og allt kerfið getur farið úr
skorðum ef lyfjainntaka gleym-
ist. Einnig eru alltaf að koma
fram ný og ný afbrigði veirunnar
sem geta jafnvel verið ónæm
fyrir lyfjunum.“

Aukið nýsmit homma
Á heimasíðu Alnæmissamtak-
anna á Íslandi, www.aids.is, má
fylgjast með útbreiðslu sjúk-
dómsins hér á landi árin 1983-
2003. Árið 1983 smitaðist einn
karlmaður af alnæmi en enginn
hafði þá dáið úr sjúkdómnum.
Árið 2003 smituðust sex karlar og
fjórar konur af alnæmi og tölur

frá sama ári sýndu að þrjátíu og
fimm einstaklingar hafa látist
hérlendis af völdum sjúkdóms-
ins. Það er því ekki að tilefnis-
lausu að smokkaátakinu „Notum
smokkinn“ er hrint úr vör.

„Við höfum fengið slæmar
fregnir af auknu nýsmiti homma
á Norðurlöndum. Á einu ári hefur
orðið meira en 50% aukning á
HIV-smiti í Noregi og við fáum
líka skelfilegar fregnir frá Dan-
mörku. Þar sem vitað mál er að
það eru mikil samskipti milli
Dana og Íslendinga er nauðsyn-
legt að Íslendingar viti hvernig
málin standa á Norðurlöndun-
um,“ segir Ásta. „FSS er í góðu
samstarfi við svipuð félög í Dan-

mörku og íslenska „gay-senan“ er
í miklum samskiptum við þá
dönsku. Það er orðið auðveldara
fyrir mann að fljúga til Kaup-
mannahafnar en að heimsækja
fjölskylduna á Akureyri. Í Dan-
mörku hefur orðið 50% aukning á
nýsmiti meðal homma á örfáum
árum og því nauðsynlegt fyrir
alla að vera á varðbergi.“

Klamydían hættuleg kven-
þjóðinni
Haraldur Briem sóttvarnalæknir
tók þátt í blaðamannafundi með
Samtökunum ‘78 þegar smokka-
átakinu var hrundið af stað. Þar
lýsti hann yfir áhyggjum sínum á
útbreiðslu klamydíu. 3.000
klamydíutilfelli eru greind hér á
landi á ári hverju en þar eru
gagnkynhneigðar konur í stærsta
hópnum. Einkenni klamydíunnar
geta verið falin og því er mikil-
vægt að fara reglulega í kynsjúk-
dómaskoðun ef fólk er ekki í
föstu sambandi en klamydían
getur valdið ófrjósemi í einu af
hverjum tíu tilfellum. 

Heilsuhópur FSS ætlar að
halda áfram að breiða út boð-
skapinn um öruggara kynlíf sam-
fara smokkadreifingunni en
félagið vinnur nú að veigamikl-
um bæklingi um kynheilsu og
öruggt kynlíf. „Þetta kemur til
með að verða ítarlegasti bækling-
ur sem gefinn hefur verið út á Ís-
landi um öruggt kynlíf og kyn-
heilsu samkynhneigðra,“ segir
Ásta en bæklingurinn kemur út í
byrjun vetrar. „Ástæðan fyrir því
að við stílum bæklinginn ekki
líka inn á gagnkynhneigða er ein-

GAY PRIDE Það var mikið um dýrðir á Gay Pride í fyrra en gert er ráð fyrir enn glæsilegri
göngu og meiri þátttöku í ár.

LITIR REGNBOGANS Litadýrðin á Gay
Pride er með ólíkindum en það glittir alltaf
í eitthvað rautt.

LITSKRÚÐUGT GÖNGUFÓLK Þeir sem
taka þátt í göngunni bjóða upp á ýmis
skemmtiatriði á leiðinni en yfir þeim flest-
um hvílir mikil leynd.

GULLNU REGLURNAR

1. Gerðu ráð fyrir því við skyndikynni
að allir sem þú hefur kynmök við kunni
að bera smitandi kynsjúkdóm.
2. Settu þér einfaldar og öruggar reglur
í kynlífi sem þú víkur ekki frá. Hafðu
smokkinn alltaf til taks í vasanum.
3. Vertu á verði þegar víman er með í
leik. Notkun áfengis og annarra vímu-
efna veikir dómgreindina og býður
hættunni heim.

Smokkum og sleipiefni dreift me›al borgarbúa

ÁSTA ÓSK HLÖÐVERSDÓTTIR Formaður FSS segir ungu kynslóðina hafa verið
ófædda þegar alnæmisumræðan fór fram á 9. áratugnum og því mikilvægt að sofna
ekki á verðinum.
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Í tilefni Hinsegin daga verður
haldinn fótboltaleikur á milli ís-
lenskra lesbía og bandaríska
hommaliðsins New York Rambler
Soccer Club á gervigrasinu við
KR-völlinn klukkan 15 á morgun.
Bandaríska liðið, sem var stofnað
árið 1980, kemur beint til Íslands
frá Danmörku þar sem það tekur
þátt í alþjóðlegu fótboltamóti
samkynhneigðra.

Ekki hefur verið gefið upp
hverjar verða í íslenska liðinu en
þær eiga það þó allar sameigin-
legt að spila fótbolta frá degi til
dags. Þær allra bestu hér á landi
geta þó ekki spilað vegna trygg-
ingamála.

Alls verða átta leikmenn í
hvoru liði og verður hvor hálfleik-
ur þrjátíu mínútna langur. Dómari
verður Lárus Blöndal, sem hefur
bæði þjálfað og keppt í fótbolta.
„Með þessum leik erum við að
klappa á dyrnar hjá íþróttahreyf-
ingunni og minna á okkur þar,“
segir Heimir Már Pétursson,
framkvæmdastjóri Hinsegin
daga. „Við vonum að fólk fjöl-
menni á völlinn og hvetji stelp-
urnar til dáða.“
Heimsmeistaramót samkyn-
hneigðra í knattspyrnu stendur nú
sem hæst í Kaupmannahöfn en úr-
slitaleikurinn fer fram í dag.
Rúmlega þrjú hundruð þátttak-

endur skiptast í 31 lið frá 12 lönd-
um. Keppnin hófst um síðustu
helgi og þrátt fyrir vætutíð hefur
mótshald gengið vel og eru að-
standendur mótsins ánægðir með
hvernig til hefur tekist. Forsvars-
menn borgarinnar eru einnig sátt-
ir við sitt og hafa gefið út að tekj-
ur borgarinnar af þessari heim-
sókn knattspyrnumannanna verði
um 70 milljónir króna. 

Hinsegin fótboltaleikur

EKKERT GEFIÐ EFTIR Það var hart barist um boltann í leik London Leftfooters og New
York Ramblers en þeir síðarnefndu eiga ekki von á minni mótspyrnu á KR-vellinum á
morgun þegar þeir mæta íslensku lesbíuliði.

faldlega sú að miklu meira for-
varnarefni og fræðsla er til fyrir
gagnkynhneigða. Nánast ekkert
hefur til dæmis verið skrifað um
hvernig lesbíur eiga að stunda
öruggt kynlíf því flestir halda að
þar geti engin hætta verið á ferð.
Staðreyndin er hins vegar sú að
kynsjúkdómar geta alltaf smit-
ast gegnum opin sár og einnig í
gegnum munnmök svo eitthvað
sé nefnt.“

Sjálfsvirðingin aðalatriðið
Umræða um frjálsræði Íslend-
inga í kynferðismálum skýtur
upp kollinum af og til og er að
verða ein af helstu goðsögnum
þjóðarinnar. „Það er mikilvægt
að setja sig ekki á stall og for-
dæma það fólk sem treystir sér í
frjálslyndi í kynlífi. Aðalatriðið
er náttúrulega að fólk passi upp
á sig, virði sjálft sig og misbjóði
hvorki sjálfum sér né öðrum. Í
bæklingnum viljum við hvetja
fólk til að setja sér einfaldar
reglur sem það standi við, líka
þegar dómgreindin hefur verið
svæfð með drykkju,“ segir Ásta.

„Við komum líka til með að
brýna hversu mikilvægt það er
að stunda öruggara kynlíf og þar
er smokkurinn algjört forgangs-
atriði. Einnig hvetjum við hvern
og einn til að taka meðvitaða
ákvörðun um hvort skyndikynni
séu þess virði að stunda þau
fyrst hættan á smitsjúkdómum
er fyrir hendi.“

Ásta Ósk segir sjálfsvirðing-
una einmitt vera aðalatriðið í
baráttu samkynhneigðra. „Gang-
an í dag minnir okkur á að vera
stolt af samfélaginu okkar eins
og það birtist í allri sinni dýrð.
Fordómar gagnvart samkyn-
hneigðum eru á miklu undan-
haldi og gleðitíðindi að við búum
í landi þar sem allir eiga að geta
borið virðingu fyrir sjálfum sér
og gengið stoltir um götur
bæjarins.“

FSS, félag samkynhneigðra,
tvíkynhneigðra og kynskiptra
(transgender) stúdenta, er með
aðsetur í Hinu húsinu en frekari
upplýsingar um félagið er hægt
að fá á www.gaystudent.is

thorakaritas@frettabladid.is

ÞÝSK EÐALVARA Svona líta smokkapakkarnir í smokkaátaki Samtakanna ‘78 út.







FÓTBOLTI Keppni í ensku fyrstu
deildinni í knattspyrnu hefst í dag,
en átta Íslendingar eru samnings-
bundnir félögum í þeirri deild. 

Landsliðsmaðurinn Gylfi Einars-
son er á mála hjá hjá hinu forn-
fræga félagi Leeds United, og hefur
æft af krafti undanfarnar vikur til
þess að vera í sem bestu formi þeg-
ar mótið hefst, en fyrsti leikur
Leeds er gegn Millwall á morgun.
„Það hefur gengið vel á undirbún-
ingstímabilinu. Leikmannahópurinn
er betri núna en á sama tíma í fyrra,
þar sem nokkrir nýir leikmenn hafa
bæst í hópinn. Ken Bates, eigandi
félagsins, leggur mikla áherslu á að
félagið komist sem fyrst í úrvals-
deildina og það er okkar markmið á
tímabilinu.“

Þó að Gylfa hafi gengið ágæt-
lega á undirbúningstímabilinu

reiknar hann ekki með því að byrja
inn á fyrsta leik, þar sem sam-
keppnin um stöður er hörð. „Ég
vona náttúrlega að ég byrji inn á
en ég býst frekar við því að vera á
varamannabekknum. Norðmaður-
inn Eirik Bakke hefur verið að
koma aftur inn í hópinn eftir erfið

meiðsli og hann byrjar örugglega
inn á. Svo eru hérna fleiri sterkir
leikmenn eins og Seth Johnson og
Steve Stone. Ég hef þó fengið að
spila töluvert í æfingaleikjunum
og vonast eftir því að fá tækifæri
gegn Millwall.“

Eftir erfiðleika í mörg ár, þar

sem félagið rambaði á barmi gjald-
þrots svo mánuðum skipti, hefur
nýjum eiganda félagsins tekist að
koma rekstrinum í eðlilegt horf.
Ken Bates, sem áður var eigandi
Chelsea, hefur styrkt innra starf
félagsins og bætt við leikmönnum
sem sárlega vantaði í fyrra. „Ég
hef trú á því að þessi hópur sem er
hérna núna muni ná góðum
árangri ef þjálfarinn heldur rétt á
spöðunum. Framherjinn Robbie
Blake kom til okkar frá Birming-
ham City og ég hef trú á því að
hann muni skora mikið. Vonandi
nær Eirik Bakke sér af meiðslun-
um, því hann er einn af fáum hjá
félaginu sem hafa mikla úrvals-
deildarreynslu. Svo er liðsandinn
góður og æfingarnar skemmtileg-
ar.“

Undanfarin ár hefur nokkur
fjöldi Íslendinga leikið í 1. deild-
inni á Englandi. Sex Íslendingar
eru í aðalliði félaga sinna í deild-
inni, en auk þeirra eru Björn Ingi
Hermannsson og Óskar Pétursson
báðir á unglingasamningi hjá
Ipswich. Í janúar mun svo níundi
leikmaðurinn bætast í hópinn, en
þá gengur Hannes Sigurðsson til
liðs við Stoke City, þar sem Íslend-
ingar eru meirihlutaeigendur.

magnush@frettabladid.is

Handboltaskóli fyrir  5 - 12 ára 
stráka og stelpur dagana 15-19 ágúst.

Börn 5-9 ára fyrir hádegi  kl. 09-12 og 10-12 ára  eftir 
hádegi kl. 13-16.

Þáttökugjald er 3000,- kr  sem dregst frá æfingagjaldi í vetur ef 

gengið er frá þeim fyrir 15.  sept. 2005.

Góðir gestir koma í heimsókn.

Innritun við upphaf námskeiðs í Víkinni mánudaginn
 15. ágúst.

Unglingaráð handknattleiksdeildar Víkings
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Körfuknattleiksdeild óskar eftir 
þjálfurum fyrir yngri flokka félagsins, 

bæði drengi og stúlkur.

Áhugasamir hafi samband við skrifstofu Fjölnis, 
Dalhúsum 2, í síma 587-4085.

Körfuknattleiksdeild Fjölnis
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> Okkur finnst sorglegt ...

... að þjálfari ungmenna- og A-landsliðsins
í handbolta, sem á að heita fyrirmynd í
starfi, skuli leyfa sér að hafa áfengi um

hönd þegar hann ferðast á
vegum HSÍ. Viggó
Sigurðsson hefur lengi
verið umdeildur sem
þjálfari en hegðun

hans í flugvélinni
á sunnudag
slær öllu við og
er óafsakanleg.

Haukur Ingi í hópinn
Eftir vonbrigðin í bikarkeppninni geta
Fylkismenn tekið gleði sína á ný því
Haukur Ingi Guðnason verður í
leikmannahópi Fylkis sem mætir ÍA á
morgun. Hann hefur verið frá vegna
þrálátra meiðsla í nærri tvö ár.

sport@frettabladid.is
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> Við vorkennum ...

.... Viggó Sigurðssyni, landsliðsþjálfara í
handbolta, sem hefur með drykkju sinni á
leiðinni heim úr keppnisferða-
laginu í Svíþjóð gert það að
verkum að trúverðugleiki hans
sem þjálfari hefur hlotið
óbætanlegan skaða. Hann
getur engum nema sjálfum
sér um kennt.

Enska knattspyrnan er nú a› hefjast eftir sumarfrí og ver›ur fyrsta umfer›in í 1.
deildinni á Englandi leikin um helgina. Íslenski landsli›sma›urinn Gylfi Einars-
son á von á flví a› li› hans, Leeds United, ver›i í toppbaráttunni.

Íslendingar í eldlínunni

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

3 4 5 6 7 8   9
Laugardagur

ÁGÚST

■ ■ LEIKIR
� 14.00 Völsungur fær HK í
heimsókn til Húsavíkur í 1. deild karla.

� 14.00 KA tekur á móti Víkingi
Ólafsvík á Akureyrarvelli í 1.deild karla. 

� 14.00 Breiðablik og Þór mætast á
Kópavogsvelli í 1.deild karla. 

■ ■ SJÓNVARP
� 11.10 Enski boltinn (Arsenal -
Man Utd) á Sýn.

� 13.15 Strandblak á Sýn.

� 14.05 Motorworld á Sýn.

� 14.35 World Supercross á Sýn.

� 14.40 HM íslenska hestsins á RÚV.

� 14.55 Mótorkross á RÚV.

� 15.30 Ensku mörkin á Sýn.

� 15.30 HM í frjálsum íþróttum á
Sýn.

� 16.00 Enski boltinn á Sýn. Sýnt
verður frá leik Southampton og Wolves.

� 18.35 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

� 19.00 US PGA The International á
Sýn.

� 23.40 Hnefaleikar (Bernard
Hopkins - J. Taylor) á Sýn.

Í undanúrslitaleik Vals og Fylkis var
Garðar Örn Hinriksson, dómari
leiksins, í aðalhlutverki en hann
sýndi Jóni Sveinssyni, aðstoðar-
þjálfara Fylkis, rauða spjaldið og
einnig Fylkismanninum
Christian Christiansen.

Christian kom inn á sem
varamaður í seinni hálf-
leik en fékk tvö gul spjöld
á skömmum tíma og var því
sendur af velli með rautt
spjald. Fylkismenn voru ósátt-
ir við síðara spjaldið, en
Garðar sýndi þá Christian
gult spjald fyrir leikaraskap. 

Þorlákur Árnason, þjálfari Fylk-
is, var ósáttur við dóminn og
sagði hann hafa eyðilagt leik-

inn. „Þetta koma eins og köld vatns-
gusa framan í leikmennina.
Þeir trúðu varla sínum eig-

in augum en það þýddi
ekkert að kvarta yfir

þessu. Við reyndum
að spila boltanum
þrátt fyrir að vera
einum leikmanni
færri, en það var
auðvitað erfitt. Mér

finnst Garðar góður
dómari en hann
getur átt sína slæmu

daga eins og leik-
menn. Hann dæmdi
þennan leik ekki vel
að mínu mati en það
þýðir ekkert að kvarta
yfir því. Núna einbeit-

um við okkur að því að ná góðum úr-
slitum í leikjunum sem eftir eru í deild-
inni.“

Garðar segist ekki oft hafa lent í því í
sumar að sýna leikmönnum gult spjald
fyrir leikaraskap, en hann notaði spjald-
ið þó á tvo leikmenn Fylkis fyrir leikara-
skap í leiknum. „Því fer betur að flestir
leikmenn á Íslandi eru heiðarlegir og
reyna ekki að plata dómarann með
leikaraskap. Það koma upp svona atvik
einstaka sinnum. Ég get alveg viður-
kennt það að helst myndi ég vilja reka
menn út af fyrir svona hegðun en regl-
urnar segja annað. Það er mikil óvirðing
gagnvart íþróttinni og öllum sem að
henni koma, að svindla með þessum
hætti. Leikaraskapur er ekki hluti af
leiknum og á ekki að vera það.“

GARÐAR ÖRN HINRIKSSON: SÝNDI TVEIMUR FYLKISMÖNNUM RAUÐA SPJALDIÐ

Leikaraskapur er ekki hluti af leiknum

ÓLÖF MARÍA JÓNSDÓTTIR

Ólöf María Jónsdóttir:

Á sama skori
og Sörenstam
GOLF Ólöf María Jónsdóttir
kylfingur úr Keili er í 8.-13. sæti á
tveimur höggum yfir pari að lokn-
um tveimur hringjum á opna Nor-
ræna mótinu í golfi kvenna í
Barsebäck í Svíþjóð, en hún lék
hringinn í gær á þremur höggum
yfir pari.

Liselotte Neumann frá Svíþjóð
hefur forystu á tveimur höggum
undir pari. Athygli vekur að
sænska golfdrottningin Annika
Sörenstam lék hringinn í gær á
þremur höggum yfir pari eins og
Ólöf María og er í 6.-7. sæti á einu
höggi yfir pari. ■

FÓTBOLTI Arsene Wenger, knatt-
spyrnustjóri Arsenal, lét hafa
eftir sér í fjölmiðlum í gær að
hann teldi Chelsea borga of hátt
verð fyrir Shaun Wright-Phillips,
sem liðið keypti frá Manchester
City á 21 milljón punda. Jose
Mourinho, knattspyrnustjóri
Chelsea, gefur ekki mikið fyrir
yfirlýsingar Wenger. 

„Enski leikmannamarkaðurinn
er ólíkur flestum öðrum. Við hefð-
um getað keypt ódýrari leikmann
en ég vil kaupa enska leikmenn sé
þess kostur, því hér hjá Chelsea

vil ég byggja upp lið af Englendin-
um en ekki fullt lið af útlending-
um eins og sumir,“ sagði Mour-
inho og hló því á stjóratíð sinni
hjá Arsenal hefur Wenger á tíðum
stillt upp liði sem eingöngu
samanstendur af útlendingum.

Greinilegt að spennan fyrir
ensku deildina er að magnast en
fyrsti leikurinn á tímabilinu er á
morgun þegar Chelsea og Arsenal
mætast í úrslitaleik í Cardiff um
Samfélagsskjöldinn en leikurinn
verður í beinni útsendingu á sjón-
varpsstöðinni Sýn. ■

ÍSLENDINGAR Í 1. DEILDINNI
Brynjar Björn Gunnarsson Reading
Ívar Ingimarsson Reading
Jóhannes Karl Guðjónsson Leicester
Bjarni Guðjónsson Plymouth
Þórður Guðjónsson Stoke City
Gylfi Einarsson Leeds Utd
*Björn Ingi Hermannsson Ipswich
*Óskar Pétursson Ipswich

*Eru á unglingasamningum hjá félaginu

GYLFI EINARSSON Gylfi
er hér í baráttu við
James Harper, leikmann
Reading , en með því fé-
lagi leika íslensku lands-
liðsmennirnir Brynjar
Björn Gunnarsson og
Ívar Ingimarsson.

Mourinho hlær a› Wenger
Stríð knattspyrnustjóranna í Englandi er hafið:

JOSE MOURINHO Situr sjaldan á skoðunum sínum, sama hvert umræðuefnið er.
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Framtí› Viggós sem
landsli›sfljálfara óljós
Óvíst er hvort Viggó Sigur›sson haldi áfram sem landsli›sfljálfari í handknatt-
leik eftir a› hafa veri› me› dólgslæti í flugvél Fluglei›a flegar U-21 landsli› Ís-
lands var a› koma til Íslands frá Kaupmannhöfn.

HANDBOLTI Handknattsleikssam-
band Íslands sendi í gær frá sér
yfirlýsingu þar sem áfengis-
drykkja landliðsþjálfarans Viggós
Sigurðssonar í flugvél Flugleiða á
sunnudagskvöld er hörmuð, en
Viggó var þá að koma frá Svíþjóð
ásamt U-21 landsliði Íslands, en
það var þar við keppni á Opna
Skandinavíumótinu í handknatt-
leik.

Viggó var að drekka áfengi í
flugvélinni á heimleiðinni og lenti
í útistöðum við flugþjón um hálf-
tíma fyrir lendingu. Í kjölfarið
reif Viggó í þjóninn, og tilkynnti

áhöfn vélarinnar um atburðinn til
lögreglu strax í kjölfarið. Berg-
sveinn Bergsveinsson aðstoðar-
landsliðsþjálfari sat við hlið
Viggós. „Ég drakk tvö glös af
áfengi í flugvélinni en er ekkert
viðriðinn þetta mál að öðru leyti,“
sagði Bergsveinn.

Lögreglan tók á móti Viggó
þegar á flugvöllinn var komið og
fylgdi honum út úr flugstöðinni.

Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ, sagði sam-
bandið líta þetta atvik alvarlegum
augum en vonast til þess að það
fengi farsælan endi. „Þetta mál

hefur verið rætt í vikunni og það
eru allir sammála um að þessi upp-
ákoma sé afar óheppileg. Hand-
knattleikssambandið stendur fyrir
meira en tuttugu ferðum á ári og
það hafa ekki átt sér stað svona
leiðindaatvik fram að þessu. Það er
ekki hægt að sætta sig við svona
framkomu og við munum ræða
málið frekar á næstu dögum.“

Í yfirlýsingu HSÍ segir að
Viggó hafi þegar hitt flugþjóninn
og beðist afsökunar á framferði
sínu. Slíkt hið sama gerði hann á
fundi með stjórn HSÍ í gær.

magnush@frettabladid.is

Einn besti leikmaður Newcastle er óánægður:

FÓTBOLTI Graeme Souness, knatt-
spyrnustjóri Newcastle, stað-
festi við enska fjölmiðla í gær að
miðjumaðurinn Jermaine Jenas
væri óánægður hjá félaginu. 

Talið er að Manchester
United, Arsenal og Tottenham
hafi öll áhuga á því að krækja í
þennan 22 ára leikmann. Sögur
fóru á kreik um að ósætti hefði
komið upp milli Jenas og æðri
manna hjá félaginu en stjórnar-
formaðurinn Freddy Shepherd
neitar því alfarið. „Allar sögur
þess efnis að Jenas hafi lent í
deilum við einhvern hjá félaginu
eru ekki sannar,“ sagði
Shepherd. Jenas var ekki í leik-
mannahópi Newcastle sem

mætti spænska liðinu Deportivo
La Coruna í Evrópukeppninni en
talsmenn félagsins segja að
ástæðan fyrir því sé sú að hann
hafi verið meiddur. Sagt er að
Tottenham hyggist bjóða
Newcastle að fá Robbie Keane í
skiptum fyrir Jenas en Souness
taki ekki vel í það og segir Keane
ekki vera þá gerð af sóknar-
manni sem hann sé að leita eftir.
Auk Tottenham fylgjast Man-
chester United og Arsenal
grannt með gangi mála. ■

Jenas vill komast burt

Heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum hefst í Helsinki í dag:

fiórey Edda eini íslenski keppandinn
FRJÁLSAR Keppni á heimsmeistara-
mótinu í frjálsum íþróttum hefst í
Helsinki, höfuðborg Finnlands, í
dag. Íslendingar eiga einungis
einn fulltrúa á mótinu, stangar-
stökkvarann Þóreyju Eddu Elís-
dóttur, sem á góðum degi getur
blandað sér í toppbaráttu sinnar
greinar.

Þó nokkuð er um meiðsli ein-

hverra stærstu stjarna íþróttar-
innar, til að mynda er Tékkinn Jan
Zelezny, heimsmethafinn í spjót-
kasti, frá vegna meiðsla og hið
sama má segja um Asafa Powell,
spretthlauparann frá Jamaíku og
heimsmethafa í 100 metra hlaupi.

Ef þessi og nokkur önnur tilvik
eru frátalin mætir til keppni
samansafn af besta frjálsíþrótta-

fólki heims og má búast við
spennandi keppni í flestum grein-
um. Ætli minnsta spennan ríki
ekki í einu greininni þar sem Ís-
lendingur keppir, stangarstökki
kvenna, en þar hefur hin rúss-
neska Jelena Isinbajeva sett hvert
heimsmetið á fætur öðru í grein-
inni undanfarið ár.

- esá

JERMAINE JENAS
Er óánægður hjá Newcastle

og vill burt frá félaginu.

VIGGÓ SIGURÐSSON OG BERGSVEINN BERGSVEINSSON Óvíst er hvort Viggó og Bergsveinn haldi áfram sem landsliðsþjálfarar, en hand-
knattleikssambandið ræðir stöðu þeirra betur um helgina.
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Nú er hinsegin helgi.
Í fyrra svaf ég yfir
mig sökum þynnku
og missti af hátíð-
inni en Hinsegin
dagar fyrir tveim-
ur árum eru mér
afar minnistæðir.
Ég og vinur minn

stóðum í mannhaf-
inu - og regnhafinu - og

virtum fyrir okkur litadýrðina:
öldur af þúsundum regnhlífa innan
um dragdrottningar og leður-
homma sem höfðu nýlokið gleði-
göngunni. Gegnum regndropana
glitti í ótalmarga regnboga enda
merki samkynhneigðra flaggað
víða. Mér var skítkalt og hafði afar
takmarkaðan áhuga á skemmti-

atriðunum á sviðinu en mér hlýnaði
í hjartanu. Hvað það var nú sætt að
sjá allt þetta fólk mæta og gleðjast
með samkynhneigðum. 

Mér fannst nokkuð merkilegt að
eyða laugardeginum í að standa
þarna frjósandi úr kulda og vosbúð
og horfa á skemmtiatriði sem ég fíl-
aði ekki, en að vera bara drullusátt
við það. Ég á ekki einu sinni ná-
komna ættingja eða vini sem eru
samkynhneigðir. Allt í einu varð ég
hrædd. Er ég kannski bara að þessu
til að friða samviskuna? Enginn
græddi jú meira á nærveru minni
en einmitt ég, sem sannfærðist um
að ég væri góð manneskja þrátt
fyrir allt. Þetta er svolítið eins og
með gjafir til alls konar samtaka.
Manni líður einfaldlega vel við það

að vera góður við aðra. Ef ég væri
efnafræðingur myndi ég rannsaka
hvort það sé ekki eitthvað sæluefni
sem leysist úr læðingi við góðverk. 

Erum við kannski bara eigin-
gjörn og sýnum samkennd til að
okkur líði vel? Eftir mikla umhugs-
un í svaðinu á Arnarhóli komst ég
að þeirri niðurstöðu að svo væri
ekki. Óréttlætið sem samkyn-
hneigðir eru beittir er öllu sam-
félaginu til skammar og mér er það
mikið hjartans mál að bætt verði úr
ástandinu í framtíðinni. Auðvitað
eiga samkynhneigðir að geta gift
sig í kirkju, frumættleitt börn og
lifað mannsæmandi lífi eins og allir
aðrir. Gay Pride-hátíðir gera ekkert
nema gott í baráttunni fyrir jafn-
rétti. Til hamingju með daginn. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
RÓSA SIGNÝ GÍSLADÓTTIR VILL AÐ ÖLL DÝRIN Í SKÓGINUM SÉU VINIR

Sæluvíma á Hinsegin dögum

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Ég er hræddur um að
þú verðir að fara,

Tobbi!

Götin í netabolnum þínum eru
miklu stærri en hinar opinberu

pókerreglur gera ráð fyrir!

Hvaða
hvaða!

Við ætlum annað hvort að sjá
þessa eða þessa.

Mmm....
ókei.

Ég er bara fegin að þið ætlið
ekki að sjá ógeðslegu klám-

fengnu myndina „Menntaskóla-
stelpur á ferðalagi“, sem allir

eru að tala um.
Ha ha! Nei
það er ekki
okkar stíll!

Reyndar gæti það verið nota-
drjúgt fyrir okkur að fræðast

aðeins um menntaskóla!

Bíí bíííí bíííí
Kak
kak
kak
kak
kak

Katta - karókí.

Eftirrétti!

Eftir hverju eruð
þið að bíða?

Borðuðuð þið 
ALLAR kökurnar?
Vel af sér vikið!

Takk!

Ókei mamma!
Búin!

Kjams kjams
krönsj

Sluurp!

Ahhhh!
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Ódýrasta 
skólavélin 
á Íslandi

Örgjörvi Intel Celeron Mobile 1.4 
Öflugur en jafnframt hagkvæmur 
örgjörvi byggður á orkusparandi 
Centrino tækninni.

Þráðlaust net
Innbyggt 54Mbps netkort, vélin 
dettur beint inn á þráðlausa 
netið - ekkert snúruvesen.

Létt og nett!
Ótrúlega nett og létt vél. Geisladrifið 
er ekki mikið notað í dag og er því 
útvært – tölvan er því aðeins 2.2 kg!

15”

MD95333

MEDION X1 BLACK DRAGON
• Intel® Celeron® M 360 örgjörvi
• 512MB DDR minni
• 40GB harður diskur
• Combo drif
• 802.11G 54Mbps þráðlaust net
• VGA tengi, 4x USB 2.0
• Lithium-Ion rafhlaða
• Þyngd 2,2 kg

Notaðu tvo skjái 
Með þessari tækni 
getur þú stækkað 

skjáplássið til muna. 
Þægilegt ef verið er að 

vinna í mörgu í einu.

69.588
Staðgreitt

2.168
Tölvukaupalán 48 mán.

5.799
Vaxtalaust 12 mán.

**

2.168*

FYLGIR

FYRSTA
GREIÐLA

1.OKT

PSM40E-05001QED

Toshiba Satellite M40-133
• Intel® Centrino™ mobile tækni
• Intel® Pentium® M 730 (Dothan)
• 512MB DDR minni (Mest 2048MB)
• 60GB S.M.A.R.T. drif
• 15.4" Breiðtjaldsskjár (1280 x 8 00 upplausn)
• ATI MOBILITY RADEON X300  64MB DDR skjástýring
• Super DVD Multi brennari
• Sjónvarpsútganur, i.LINK® (IEEE 1394), Kortalesari
• Harman Kardon víðóma hátalarar
• 360 x 270 x 25 mm, 2.78 kg
• Lithium-ion, Allt að 3.7 klst. (Mobile Mark™)
• Intel® PRO/Wireless 2200 b/g 54Mbps
• 2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

Super DVD skrifari 
Auðvelt er að afrita 
DVD. Skrifanlegir DVD 
diskar rúma allt að 7 falt gagnamagn 
miðað við eldri geisladiskana

Harman Kardon hátalarar
Harman Kardon er gæðamerki. Toshiba 
hefur notast við Harman Kardon hátlarar 
í sínum fartölvum í gegnum tíðina. Betri 
hljóm færð þú varla.

ATI X300 
skjástýring
ATI X300 er eitt 
öflugasta skjákortið sem 
fáanlegt er í fartölvur!

S.M.A.R.T
Verndar gögnin þín. Með 
þessari tækni eru gögnin 
þín öruggari. Lætur þig 
vita af yfirvofandi bilun 
harða disksins.

Intel Pentium Centrino 
Dothan örgjörvi Ný 
útgáfa af Centrino 
örgjörvanum sem afkastar 
allt að 22% meira

15,4 Breiðtjaldsskjár
Sjáðu alla myndina í góðri 
upplausn en hámarks-
upplausn er 1280 x 800 
punktar.

155.988
Staðgreitt

4.473
Tölvukaupalán 48 mán.

* 12.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

Flýtihnappar
Hentugir flýtihnappar fyrir 
tónlist, MP3 og DVD afspilun

SRS® TruSurround XT™ 
Öflugir hátalarar sem gefa 
þér ríkt og vandað hljóð

FYRSTA
GREIÐLA

1.OKT

FYLGIR
FYLGIR

Árið 1985 var fyrsta fartölva heimsins 
sett á markað af Toshiba. Toshiba 

hefur verið leiðandi í framleiðslu og 
þróun fartölva í 20 ár

Takmarkað
Takmarkað

magnTakmarkað

magn

**Miðað við jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða 
Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við 

samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum 
greiðslum yfir samningstímann.

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða 
tölvukaupaláni VÍS. Umsóknin er afgreidd 

á staðnum á innan við mínútu.

4.473
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EKKI MISSA AF…
...Indie-kvöldi á skemmtistaðn-

um 22. Plötusnúðarnir Ellen og
Helga halda uppi stuðinu fram á
nótt. Húsið opnar klukkan 21.00.

...Gay Pride-dansleikjunum á
Nasa, Nelly’s og Pravda. Litrík
gleði langt fram á nótt.

...Síðustu tónleikum jazzbands-
ins Autorevse í bili á Kaffi
Rósenberg. Bandið er skipað
þeim Ívari Guðmundssyni á
trompet, Steinari Sigurðarsyni á
tenor saxófón, Sigurði Rögnvalds-
syni á raf-
gítar, Pétri
Sigurðssyni
á bassa og
Kristni Snæ
Agnarssyni
á trommur.
Frítt er inn.

Undanfarna mánuði hafa þau hjón Guð-
rún Gunnarsdóttir og Valgeir Skagfjörð
haldið tónleika víðs vegar í kirkjum
landsins og flutt fjölbreytta og vandaða
tónlistardagskrá. Á tónleikunum syngur
Guðrún meðal annars lög af plötunni
Óður til Ellýjar og sólóplötu sinni, Eins og
vindurinn, sem kom út fyrir síðustu jól
en á henni er að finna lög og texta eftir
Valgeir Skagfjörð.
Í næstu viku verða þau Guðrún og Val-
geir á tónleikaferðalagi um Norður- og
Austurland. Þau koma fram klukkan
20.30 í Akureyrarkirkju á mánudags-
kvöldið og í Reykjahlíðarkirkju á þriðju-
dagskvöldið. Þá halda þau til Eskifjarðar
þar sem tónleikar verða í kirkjunni á
staðnum, fimmtudagskvöldið klukkan
20.00. Síðustu tónleikarnir á ferðalaginu
verða í Hafnarkirkju á Höfn í Hornafirði
föstudagskvöldið klukkan 20.00

Á morgun klukkan 16.00 verður opnuð samsýn-
ing ríflega tuttugu listamanna á Listasafni Ár-
nesinga í Hveragerði. Sýningin nefnist Tívolí
og þar verður kölluð fram sannkölluð lista-
sprengja þar sem ægir saman listaverkum,
gjörningum og uppákomum. 
Listamennirnir voru fengnir til að vinna út frá
hugmyndinni um gamla tívolíið sem var til
staðar í Hveragerði fyrir nokkrum árum enda
lifir tívolíið sem ævintýraleg minning í hugum
margra listamannanna.
Meðal þeirra sem taka þátt í sýningunni eru
Egill Sæbjörnsson, Gabríela Friðriksdóttir,
Gjörningaklúbburinn og Ragnar Kjartansson.

menning@frettabladid.is

Gu›rún Gunnars í kirkjum landsins!

Þegar gengið er inn baka-
til í gegnum portið hjá
Klink og Bank blasir við
sjúskuð bílskúrsíbúð þar
sem atvinnulausir karl-
menn hafa búið í um
tveggja vikna bil. Rýmið
er sköpunarverk leiklist-
arnemanna Jörundar, Stef-
án Halls og Vignis Rafns
en annað kvöld frumsýna
þeir verkið Penetreitor
eftir skoska höfundinn
Anthony Neilson.
„Þetta er þriggja manna stofu-
drama með hníf,“ segir leiklistar-
neminn Vignir Rafn Valþórsson
um verkið Penetreitor sem Reyk-
víska Listaleikhúsið frumsýnir í
Klink og Bank annað kvöld.
„Orðabókarskilgreiningin á
Penetreitor er „að þröngva sér
inni í eitthvað“ en ef maður slær
upp „penetrator“ á netinu birtast
myndir af eldflaugum Banda-
ríkjahers. Orðið hefur einnig
bæst við klámorðaforða Íslend-
inga en allt á þetta við þegar
kemur að leikritinu.“

Vignir segir að leikhópurinn
sjái nýja og nýja fleti á umfjöllun-
arefni verksins á hverri æfingu.
„Persónurnar eru flóknar og eftir
að hafa grannskoðað verkið
komumst við að því að það tæki
bæði á einelti og ýmsum geðsjúk-
dómum.“ Auk Vignis leika þeir
Stefán Hallur Stefánsson og Jör-
undur Ragnarsson í Penetreitor.
„Við ákváðum því að leggjast í
óhefðbundna rannsóknarvinnu til
að búa til eins gott leikhús og við
gátum. Dæmigerð leið hefði
kannski verið að leigja kvikmynd-
ina Englar alheimsins og stúdera
túlkun Ingvars Sigurðssonar á
manni sem glímir við geðsjúk-

dóm. Í staðinn langaði okkur að
gera tilraun til þess að koma á ein-
hvers konar tengslum milli leik-
hússins og fólks sem glímir við
geðræn vandamál úti í samfélag-
inu. Við ákváðum því að reyna að
hafa uppi á fólki sem hefði
reynslu af geðsjúkdómum og fá
það til að aðstoða okkur við
persónusköpunina.“

Reykvíska listaleikhúsið hlaut
styrk frá Nýsköpunarsjóði til þess
að hugmyndin gæti orðið að veru-
leika og eftir að hafa talað við sál-
fræðinga og lesið sér til um stöðu
mála í geðsjúkdómum á Íslandi
setti Reykvíska listaleikhúsið sig í
samband við hóp sem kallar sig
Hugarafl. „Hugarafl samanstend-
ur af fólki sem hefur reynslu af
geðheilbrigðismálum og einstak-
lingum sem hafa upplifað geð-

sjúkdóma á eigin skinni og vilja
deila reynslu sinni með öðrum.
Við fengum frá þeim góða punkta
og heilmikla innsýn inni í þeirra
heim sem skilar sér aftur í verkið
og vonandi til áhorfenda.“

Reykvíska Listaleikhúsið stefn-
ir að því að koma upp samskipta-
neti í kringum verkefnið og boðið
verður upp á umræður að loknum
sýningum. Kristín Eysteinsdóttir
leikstýrir Penetreitor en Ingvar E.
Sigurðsson er umsjónarmaður
verkefnisins. Frumsýningin á
morgun hefst klukkan 21.00 og
verkið verður sýnt fram á næstu
helgi. Miðaverð er 500 krónur en
boðið er upp á endurgjaldslausar
sýningar fyrir þá hópa sem telja
sig geta haft félagslegan ávinning
af leikhúsupplifuninni.

thorakaritas@frettabladid.is

Geðsjúkt stofudrama með hnífÓd‡r föt og eigin hönnun

„Josy Zareen stofnaði Magadans-
húsið í Skipholti fyrir ríflega ári.
Þá var hún eini kennarinn og óraði
ekki fyrir hversu hratt fyrirtækið
myndi stækka,“ segir Árni Guð-
mundur Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Magadanshússins,
en fyrirtækið er nú flutt í nýtt
húsnæði í Ármúla 18. 

Tíu kennarar starfa nú hjá
Magadanshúsinu og með flutn-
ingnum verður stærð magadans-
hússins tvöfölduð. „Við erum að
skrúfa niður biðlistana en maga-
dansinn virðist hafa fest sig í
sessi. Það er mikill félagsskapur í
kringum þetta og öðruvísi stemn-
ing en gengur og gerist, það er til
dæmis orðið mjög algengt að
gæsapartí fari fram í Magadans-
húsinu. Fyrir utan skemmtana-
gildið þá styrkir dansinn líka
sjálfstraustið og getur hjálpað
konum hvort tveggja á meðgöngu
og við að ná sér á strik eftir fæð-
ingu. Við höfum meira að segja
orðið vitni að því að par sem var
lengi búið að reyna að eignast
króa tókst það eftir að móðirin fór

að dansa magadans,“ segir Árni
en magadansinn örvar vöðva á
magasvæðinu sem oftast gleymist
að þjálfa. 

Opnunarhátíð Magadanshúss-
ins verður í Ármúla 18 klukkan
20.00 í kvöld. „Það verður boðið
upp á fjölbreytt magadansatriði
og léttar veitingar,“ segir Árni en
það eru ekki eingöngu konur sem
hafa uppgötvað gleðina við maga-
dansinn. „Það eru þrír karlmenn
úr Karatefélaginu Þórshamri sem
hafa gengið til liðs við okkur.
Þetta byrjaði allt sem árshátíðar-
grín hjá þeim en nú halda þeir
ótrauðir áfram og eru meðal
þeirra sem sýna magadans á opn-
unarhátíðinni í kvöld.“

Ókeypis er á opnunarhátíðina
og allir eru velkomnir. ■

Næstu sýningar eru:
Í dag kl. 14 örfá sæti laus
6. sýn. sun. 7/8 kl. 14 örfá sæti laus
7. sýn. fim. 11/8 kl. 19 sæti laus

frá kl. 9.00 til 17.00 alla virka daga.

Opnunarhátí› Magadanshússins

JOSY ZAREEN Hefur komið af stað
magadansæði á Íslandi og flytur nú Maga-

danshúsið í helmingi stærra húsnæði til
að annast eftirspurn.

Fimm listagyðjur
verða með markað á
Flókagötu 69 um
helgina. „Þetta verð-
ur risa garðsala þar
sem við seljum alls
kyns notuð föt og
eigin hönnun,“ segir
myndlistarkonan Jóhanna Helga
Þorkelsdóttir en tilefnið er bú-
ferlaflutningur hennar. „Ég er að
flytja til Chicago þar sem ég verð
í meistaranámi í myndlist næstu
tvö árin. Þegar ég var að pakka
komst ég að því að ég ætti allt of
mikið af fötum og fékk því systur

mínar og tvær
vinkonur til að
halda með mér
markað um helg-
ina.“

M y n d l i s t a r -
konan Kolbrá
Braga hefur vak-

ið athygli fyrir nýstárlega notk-
un á ullarpeysumynstrinu og
verður hún með ullarpeysuboli,
pils og ermar til sölu á markaðn-
um sem verður opinn á Flókagöt-
unni gegnt Kennaraháskólanum
frá klukkan 11.00-18.00 í dag og á
morgun sunnudag. ■

FARA ÓTROÐNAR SLÓÐIR Reykvíska Listaleikhúsið frumsýnir verkið Penetreitor í Klink
og Bank annað kvöld. Verkið hefur hlotið styrk frá Nýsköpunarsjóði.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 21.30 Sænski djassgítarleikarinn

Andreas Öberg með tónleika í
Ketilhúsinu á Akureyri.

■ ■ OPNANIR
� 14.00 Anna Gunnarsdóttir opnar

sýninguna Ljóshaf, lýsandi form úr
þæfðri ull, á Árbæjarsafni í Reykja-
vík. Um er að ræða skúlptúra sem
unnir eru úr þæfðri ull. Óður til hafs-
ins eftir Davíð Stefánsson var inn-
blástur Önnu í verkin. Sýningin
stendur til 18. ágúst og er opin alla
daga frá kl. 10.00 til 17.00. 

� 15.00 Listakonan Tuuli Tuikka frá
Finnlandi sýningu í sal Íslenskrar
Grafíkur, Hafnarhúsi (hafnarmeg-
in),Tryggvagötu 17. Á sýningunni eru
teikningar og grafíkverk þar sem
manneskjan er útgangspunktur-
inn.Sýningin er opin fimmtudaga til
sunnudags frá kl. 14:00 - 18:00 og

stendur til 22. ágúst. Aðgangur er
ókeypis og eru allir velkomnir.

� 16.00 Malin Stahl opnar sýningu
sína Three hearts á vesturvegg
Skaftfells á Seyðisfirði. Malin útskrif-
aðist frá Listaháskóla Íslands 2004,
hún býr og starfar í Svíþjóð. Sýningin
stendur til 18.ágúst.

� 17.00 Guðmundur Heimsberg
opnar ljósmyndasýningu á Sólon.
Sýningin ber heitið „You Dynamite“
og eru myndefnin sannir Íslenskir
karlmenn.

■ ■ SKEMMTANIR
� 22.00 Hljómsveitin Sérsveitin

heldur uppi stemningu í kvöld á
skemmtistaðnum Vélsmiðjunni á
Akureyri. Húsið opnar klukkan tíu en
frítt er inn til miðnættis.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.



Öflugri löggæsla 
á vegum landsins. 
Eftirtaldir aðilar hafa tekið höndum saman um að 
auka löggæslu á þjóðvegum landsins um 100% næstu 
mánuðina. Þetta er gert í forvarnarskyni og til að 
stuðla að því að þeir sem brjóta af sér þurfi einungis 
að glíma við fjárhagslegt tjón, en sleppi við aðrar og 
alvarlegri afleiðingar.

    Umferðarlagabrot

*Ölvun við akstur   kr. 294.000
Ökuskírteini útrunnið   kr.   5.000
Bílbelti ekki spennt   kr.   5.000

     samtals kr. 304.000

*Ökumaður sviptur ökuskírteini í 6 mánuði.

Umferðarlagabrot á borð við hraðakstur og akstur undir 
áhrifum áfengis og annarra vímuefna eru alvarleg afbrot og 
viðurlögin háar sektir og svipting ökuréttinda. Þetta eru 
þó smámunir í samanburði við aðrar mögulegar afleiðingar 
slíkra brota: limlestingar, ástvinamissi, dauða.
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Skyrta, toppur og
perlufesti úr NOA NOA.
Pilsið er frá Karen
Millen.

RACHEL MCADAMS
mætti í þessum kjól á

frumsýningu Wedding
Crashers

MEST LESNA TÍMARIT LANDSINS

Birta er komin út!

Litið inn á æfingu á Kabarett
Tíska - Skemmtilegt skraut í hárið

Hollywood skvísur í gulu
Öflugasta sjónvarpsdagskrá landsins

tíska   tíðarandinn heilsa    leikhús   útlit pistlar   matur
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ferðast um heiminn

» Linda Mjöll Stefánsdóttir heimshornaflakkari

ÍSLENSKT FRELSI 

BESTA GJÖFIN

» Litið inn á æfingu
KABARETT

» Hollywood-skvísur í guluGLAMÚRGELLUR

01 birta-for
síða  2.8.20

05  16:03  P
age 1

Leikmyndahönnuðurinn og heimshornaflakkarinn

Linda Mjöll komin heim.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Hjólabuxur og annar
hro›bjó›ur
Það er skrýtið að upplifa svona mikinn hita í Reykjavík. Þó manni
finnist sautján gráður ekki mikill hiti erlendis er hann mikill á ís-
lenskan mælikvarða. Kannski finn ég meira fyrir hitanum því
vinnuhúsið mitt er hannað eins og fiskabúr og mitt skrifborð er í há-
suður. Undanfarið hef ég þurft að hafa eitt að leiðarljósi áður en ég
fer út úr húsi á morgnana. Það er að vera eins fáklædd og hægt er
án þess að vera dónalega ber.

Stundum skil ég ekki hvað kemur fyrir Íslendinga þegar sól er
annars vegar, það er eins og þeir fái vott af sólsting og ruglist alger-
lega í ríminu, að minnsta kosti fatalega séð. Hver man ekki eftir
hjólabuxnaheilkenninu sem tröllreið þjóðinni fyrir rúmum fimmtán
árum. Þá ferðuðust heilu fjölskyldurnar saman í hópum í eins
klæðnaði, hjólabuxum og víðum stuttermabol (helst merktum fyrir-
tæki sem hafði gefið bolinn). Hjólabuxurnar voru iðulega úr glans-

andi teygjuefni og í hliðunum mátti finna rendur eða
neonlitað mynstur. Það sem var svo vont við þetta

,,outfit“ var að menn gleymdu algerlega eigin
vaxtarlagi og fólk veigraði sér ekki við að fara í
hjólabuxur og víðan bol þó það væri í yfirvigt.

Meira að segja feitir forstjórar létu sjá sig í þessum
klæðnaði á Spánarströndum og jafnvel þegar

þeir voru að grilla kótilettur í garðinum.
Þó að hjólabuxnabingóið sé löngu dottið
út eru leifar af þessu heilkenni að hrjá

þjóðina. Það má ekki koma sólarglæta,
þá eru dömur landsins mættar út í
opnum sandölum og á hlýrabolum,

allt flegið bert og stutt. Þá er ekki spurt
að því hvort viðkomandi sé í kjörþyngd

eða ekki. 
Sumarföt og sumarföt eru ekki það sama

og oft virðast ósmekklegheitin blómstra á
góðvirðisdögum. Fólk fer í ,,sumarfötin“ þó
þau séu löngu dottin úr móð, efnin farin að
láta á sjá og jafnvel löngu hætt að passa á við-
komandi. Þetta verður að laga, þeir taki það
til sín sem eiga.

MÓÐUR VIKUNNAR
> MARTA SMARTA FER YFIR MÁLIN 
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Blái liturinn er einn af vinningshöfum haustsins. Hann getur
verið hlýr, rómantískur og mjúkur en hann getur líka verið
kaldur og ferkantaður. Þetta fer allt eftir tóntegund, fata-

sniði, bróderíi, blúndum og öðrum smáatriðum. Þessi mjúki blái lit-
ur kallar á sveitarómantík og hamingju. Auðvelt er að sjá fyrir sér
hvítmálað sveitahús í Frakklandi, súkkulaði, rauðvín, stillt og prúð
börn, osta og sultur. Þessi rómantíski blái getur fengið mínímalista
til að skipta um skoðun, falla í yfirlið yfir dásemdinni. Eins er hægt
að nota bláa litinn á allt annan hátt. Kóngablár ber rétt nafn. Hann

er höfðinglegur og virðulegur og því glæsilegur í kjóla eins og
sést á kjól Rachel McAdams. Hún geislar í þessum fallega tón og
svo er sniðið á kjólnum ekki svo ljótt. Hátíðleikinn svífur yfir
vötnum. Aldrei þessu vant má blanda saman bláum tónum án
þess að slys verði og rómantíkin passar alveg við hátíðleik-

ann. Það má flest. Blái liturinn er sérlega fallegur með brúna
litnum sem hefur verið svo æði vinsæll uppi á síðkastið.

Hann er eins og klæðskerasniðinn við galla-
buxnatískuna sem hefur svo sannarlega

tekið völdin. Það sem er svo
skemmtilegt við bláa litinn er að

annað hvort elskar fólk hann
eða í versta falli finnst fólki
hann „ekkert spes“. 

martamaria@frettabladid.is

Mínímalískur 
& rómantískur

ARMBAND frá
Accessorize

ROKKARALEG við blátt.
Karen Millen

KEISARAKÁPA 
úr Noa Noa

TASKA úr Accessorize.

SUMARTÍSKAN 2006 var sýnd í Ástralíu á
dögunum. Blátt verður í móð fram á næsta
haust að minnsta kosti. 

Accessorize

LINDA
EVANGELISTA
er alltaf jafn
smekkleg.

RÓMANTÍSK Brún peysa sem
passar vel með bláu. Karen
Millen. Taska frá Accessorize

DÁSEMDARTOPPUR og
kjóll, Karen Millen Kringlunni

GS skór
Kringlunni.

GS skór
Kringlunni.

RÓMANTÍSK bólerópeysa, Karen Millen



h ö n n u n :  w w w . p i x i l l . i s

20-70% AFSLÁTTUR
Útsalan er hafin

-40%
TV skenkur

Verð áður: 32.000.-
Verð nú:

19.200.- -30%
Náttborð

Verð áður: 19.500.-
Verð nú:

13.650.-

BÆJARL IND 12  -  S :  544  4420
201  KÓPAVOGUR

Opið: mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-18:00 -  sun  13:00-18:00

ATH. LÖNG OPNUNARHELGI

-30%
149.000.-

Borðstofuborð (200x100)
og sex stólar

Tendence eikarlína

Skenkur, borð og sex stólar

30% afsláttur

Verð áður: 118.000.-

Verð áður: 203.000.-

Verð nú:

Allt settið verð nú:

89.500.-

Skenkur

Verð áður: 85.000.-
Verð nú:

59.500.-

-30%-30%
Leðursófasett
3+1+1

Verð áður: 242.000.-
Verð nú:

169.400.-

3+2

Verð áður: 228.000.-
Verð nú:

159.600.- af öllum sófum og sófasettum
20-40% afsláttur

Leðursófasett
3+1+1

Verð áður: 256.000.-
Verð nú:179.200.-

Tungusófi
microfiber áklæði með óhreinindavörn
Verð áður: 139.000.-
Verð nú:

111.200.-

SMEKKURINN ANNA ÞORBJÖRG JÓNSDÓTTIR HAGFRÆÐINGUR

Eyrnalokkar og glingur í Los Angeles

LAUGARDAGUR 6. ágúst 2005 41

Anna Þorbjörg Jónsdóttir hagfræðingur
er í framhaldsnámi í fjármálastærð-
fræði í Los Angeles í Bandaríkjunum.
Hún hefur búið í LA í tvö ár og hefur
gaman af því að fylgjast með tísku-
straumunum í borg kvikmyndanna og
elta uppi fallegt glingur.
Spáir þú mikið í tískuna? Já,
kannski svolítið, en það er oft sem
mér finnst tískan ekki vera falleg eða
að hún fari mér ekki. 
Uppáhaldshönnuður? Í ár er það
Marc Jacobs. Ég er búin að kaupa frek-
ar mikið frá honum í ár.
Fallegustu litirnir? Svartur, gull og
silfur. 

Hverju ertu mest svag fyrir?
Eyrnalokkum.
Hvaða flík keyptir þú þér síðast?
Mig minnir að það hafi veirð jogging-
peysa sem ég keypti í Urban Outfitters
í Santa Cruz í Kaliforníu. 
Hvað finnst þér mest sjarmer-
andi í tískunni? Hvað hún er fjöl-
breytt um þessar mundir og svo er ég
ánægð með að svartur sé að koma
inn í haust þó að hann detti nú aldrei
alveg út. 
Hvað ætlar þú að kaupa þér fyrir
haustið? Ekkert sérstakt en eitt ætla
ég að kaupa á Íslandi áður en ég fer
út til LA, mosagræna flíspeysu sem ég

sá í 66 gráður norður.
Uppáhaldsverslun? Xin á Melrose í
LA, þeir selja flottustu eyrnalokka í
heimi. Svo finn ég oft eitthvað fallegt í
Planet Blue og Ron Herman í LA.
Hvað eyðir þú miklum peningum
í föt á mánuði? Frá núll krónum og
upp úr. 
Hvaða flíkur gætir þú ekki verið
án? Svört French Connection peysa
sem ég fékk í Gallery fyrir rúmum
fimm árum síðan, hún passar við allt
og utan yfir allt. 
Uppáhaldsflík? Handgert pils sem
ég keypti á Spitalfield-markaðnum í
London fyrir þremur árum. Það er

turkísblátt, hvítt og bleikt
með kögri. Ég hef verið
elt úti á götu af konum
sem vilja vita hvar þær
geta fengið alveg eins.
Annars er erfitt að
gera upp á milli þess
og grárrar hettupeysu
sem ég fékk í LA fyrir
tveimur árum, hún er
alsett glitrandi stein-
um í öllum regnbog-
ans litum. Systurdóttir
mín taldi steinana, þeir
eru hátt á annað þús-
und, og ég nýt sérstakr-

ar hylli barna þegar ég er í
peysunni því þau dáleiðast af
allri litadýrðinni. 
Hvert myndir þú fara í
verslunarferð? New York.
Ljótasta flík sem þú hefur
keypt? Ætl það sé ekki kerl-
ingardragt sem ég keypti í
Evu á menntaskólaárunum.
Eða skósítt drapplitað ull-
arpils sem ég var í við hvíta,
víða og síða skyrtu og drapp-
litað bútasaumspils sem var

utan yfir. Ekki má gleyma
perluklasaeyrnalokkunum sem
fullkomnuðu lúkkið. 

Bjútídót sem
gerir kraftaverk
PRIME FX COLOR NEUTRALIZING
FACE PRIMER gefur húðinni
stjarnfræðilega fallegan ljóma.
Kremið gefur raka en það dregur
líka úr fínum línum og roða og
baugar verða minna áberandi.
Húðliturinn verður jafn og falleg-
ur. Gott er að nota kremið eitt og
sér en það er líka hægt að nota
það undir farða eða blanda því
saman við farða. Prime FX er
sem sagt málið fyrir allar dömur
sem kjósa að vera sérlega sætar
um þessar mundir. 
PRIME FX PRO CONCEALMENT KIT
Hver vill ekki geta haft snyrtidót-
ið hangandi á lyklakippunni? Pall-
ettan Prime FX Pro Concealment
Kit inniheldur allt sem til þarf til
að lagfæra útlitið. Pallettan inni-
heldur Line Line Diffuser
krem sem mýkir húðina og
minnkar fínar línur
(hrukkur), einnig
er „soft-focus“
púður sem
fyllir upp

í fínar línur,
tveir hyljarar sem inni-

halda Photo Opticô
tækni. Annar hyljarinn

felur roða og hinn felur bauga.
Pressed Powder Photo Opticô
púður sem er notað til að dusta
létt yfir andlit. Púðrið endurkast-
ar ljós og gefur ljóma! Verst að
verslunarmannahelgin er liðin
því þá hefðu allir þeir sem ættu
slíka pallettu í veskinu getað
verið flottastir á útihátíðinni.
Pallettan er líka tilvalin á djamm-
ið, svo smart að það er nánast
hægt að nota hana sem hálsmen. 



Látúnsbarkinn Bobby McFerrin
heldur tónleika hér á landi í Há-
skólabíói 9. ágúst eins og flestum
er kunnugt og að sögn tónleika-
haldara gengur miðasala vel. 

„Við byrjuðum að selja miða
fyrir mánuði síðan og ekki mikið
eftir af þeim svo fólk verður að
drífa sig ætli það að fá sæti. Þessi
drengur er stórkostlegur á tón-
leikum og algjört séní í radd-
sviði,“ segir Guðbjartur Finn-
björnsson tónleikahaldari. „Hann
er meðal annars þekktur fyrir að
hafa stjórnað helstu sinfóníum
heimsins og er mjög virtur á því
sviði. Hann gerir sér einnig þann
leik að syngja hljóðfæri með
sveitinni og getur því hæglega
komið í staðinn fyrir óbó og klar-
inett,“ segir Guðbjartur og hlær.

Með McFerrin í Háskólabíói
verður kammerkór Langholts-
kirkju. „Þessi maður er listamað-
ur af guðs náð. Það er ótrúlegt að
horfa á hann á sviði og hann
framkvæmir algjöra galdra með
röddinni. Hann er einnig gríðar-
legur húmoristi og fær fólk til að
hlæja mikið á tónleikunum,“ seg-
ir Guðbjartur og bætir því við að
McFerrin sé tífaldur Grammy-
verðlaunahafi. „Það er fengur að
fá svona mann til landsins og
fólk ætti alls ekki að missa af
honum.“

Hægt er að nálgast miða á tón-
leikana á Esso-stöðvunum á Ár-
túnshöfða og Geirsgötu eða með
því að senda tölvupóst á
bobby@visindi.is. ■

Breg›ur sér í 
hlutverk hljó›færis

BOBBY MCFERRIN Hann heldur tónleika hér á landi 9. ágúst. Lítið er eftir af miðum og
ættu áhugasamir því að tryggja sér miða sem fyrst. 



Ofurfyrirsætan Naomi Campbell
hefur enn eina ferðina látið

skapið hlaupa með sig í gönur því
ein elsta og besta vinkona hennar,
leikkonan Yvonne Scio, hefur nú
kært hana fyrir líkamsárás. Hið
meinta atvik átti sér stað á hótelher-
bergi þegar vinkonurnar hugðust
fara út að skemmta sér. Eitthvað fór
efnislítill Fendi-kjóll sem Scio
klæddist fyrir brjóstið á Naomi, sem

varð skyndilega al-
veg fokill. „Hún
kallaði mig öllum
illum nöfnum svo
ég fór og skipti um
föt. Það var greini-
lega ekki nóg því
þegar ég kom til
baka réðst hún á
mig og barði mig
illa,“ sagði Scio.

Nýjasta æðið!

Engin trygging nauðsynleg 
– flokkast sem reiðhjól.

Notist á gangstéttum.

Engin aldurstakmörk

Munið eftir 
hjálmunum!

Salan er hafin!

Sími: 869 0898

Scooterhjól með mótor 
í fyrsta sinn á Íslandi!

Unglingatilbo›
Margaríta Pizza og
Pepsi á kr. 800

Láttu sjá flig
www.pizzahut.is • 533 2000

Nordica • Sprengisandi • Smáralind

Tilbo›i› gildir einungis í veitingasal

Láttu sjá flig
www.pizzahut.is • 533 2000

Nordica • Sprengisandi • Smáralind

Lagið The King of the Dancefloor
með rokksveitinni Hölt hóra er
komið í spilun á X-inu 97,7 og XFM
91,9. Lagið er tekið af EP-plötunni
Love Me Like You Elskar Mig sem
var nýlega gefin út. 

Fyrsta lagið sem fór í spilun af
plötunni Party Through the Night
komst á topp 20 lista X-FM ásamt
því að ná toppsæti rokk.is-listans
tvær vikur í röð. Hölt hóra spilaði
síðast á Akureyri um verslunar-
mannahelgina við mjög góðar
undirtektir. ■

HÖLT HÓRA Rokksveitin Hölt hóra er
komin með nýtt lag í spilun.

Konungur dans-
gólfsins í spilun

Forgotten Lores
me› tónleika
Hljómsveitin Forgotten Lores, sem
hitaði upp fyrir rapparann Snoop
Dogg í Egilshöll í síðasta mánuði,
heldur tónleika í Stúdentakjallaran-
um í kvöld. 

Fimm manna kjarni sveitarinnar
spilar á tónleikunum og því verður
ekki sami fjöldi uppi á sviði og spil-
aði í Egilshöllinni. Stúdentakjallar-
inn opnar klukkan 22.00 í kvöld og
kostar 500 krónur inn. ■

FORGOTTEN LORES Hljómsveitin verður
í Stúdentakjallaranum í kvöld.

Rithöfundurinn Helen Fielding
hefur nú endurlífgað sköpunar-
verk sitt, Bridget Jones, með
nýjum vikulegum dálkum í dag-
blaðinu The Independent. Tíu ár
eru síðan Helen hóf skrif sín í
blaðið undir nafni Bridgetar en
þegar vinsældir hennar jukust
ákvað Helen að skrifa bók byggða
á persónunni. Úr því urðu tvær
metsölubækur en ekkert nýtt hef-
ur heyrst frá Bridget í fimm ár,
eða frá því seinni bókin kom út.

Bridget varð alþjóðleg stjarna
þegar gerðar voru tvær afar vin-

sælar bíómyndir um hana með
Renée Zellweger í aðalhluterki og
því bíða margir spenntir eftir nýj-
um ævintýrum Bridgetar.

Í dálkunum er Bridget enn að
ströggla við að halda kjörþyngd
og í ástarvandamálum auk þess að
þurfa nú að hafa áhyggjur af
hækkandi aldri og hryðjuverkum.

„Það er komið að nýjum kafla í
lífi hennar og margt spennandi að
gerast,“ sagði Helen þegar hún
kynnti þessa ákvörðun sína. „Hún
er samt alltaf gamla og góða
Bridget.“ ■

BRIDGET JONES Colin Firth, Renée Zellweger og Hugh Grant í hlutverkum sínum í kvik-
myndinni um Bridget Jones.

Bridget Jones brussast 
aftur inn á sjónarsvi›i›

FRÉTTIR AF FÓLKI



14.40 HM íslenska hestsins (3:4) 14.55
Mótókross (2:4) 15.20 Táknmálsfréttir

15.30 HM í frjálsum íþróttum. Bein útsend-
ing frá mótinu sem fram fer í Helsinki. 

SKJÁREINN

12.00 Bold and the Beautiful 13.25 Joey
(24:24) 13.55 Það var lagið 14.55 Osbour-
nes 3(a) (1:10) 15.20 Kevin Hill (18:22)
16.05 Strong Medicine 3 (14:22) 16.55
Oprah Winfrey 17.40 60 Minutes I 2004 

SJÓNVARPIÐ

15.30 

HM í frjálsum íþróttum

▼

Beint

21.45

Mystic River

▼

Bíó

20.00

Joan of arcadia

▼

Drama

20.30

The crouches

▼

Gaman

16.00 

Southampton - Wolves 

▼

Íþróttir

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
(14:26) 8.06 Kóalabræður (29:52) 8.17 Póst-
urinn Páll (11:13) 8.35 Hopp og hí Sessamí
(17:26) 9.00 Fræknir ferðalangar (49:52)
9.24 Tómas og Tim (6:10) 9.34 Gormur
(29:52) 10.00 Kastljósið 10.25 Hlé

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Snjóbörnin, The
Jellies, Músti, Skúli og Skafti, Póstkort frá Fel-
ix, Pingu, Töfravagninn, Barney, Kærleiksbirn-
irnir, Kærleiksbirnirnir, Engie Benjy 3, Sullu-
kollar, Hjólagengið, BeyBlade 2, Pétur og kött-
urinn Brandur 2) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.54 Lottó
19.00 Íþróttir og veður 
19.15 Whose Line Is it Anyway? 3 
19.40 Absolutely Fabulous (1:8) Edina

Monsoon og Patricia Stone eru engar
venjulegar vinkonur eins og áhorf-
endur ættu nú að vita. Eddy og Patsy
sjá lífið ekki alltaf sömu augum og
aðrir og af því skapast stundum eilítil
vandræði sem stöllurnar leysa jafn-
harðan.

20.10 Teenage Mutant Ninja Turtles III 
21.45 Mystic River Jimmy, Sean og Dave

voru vinir í verkamannahverfi í
Boston en hræðilegur atburður setti
mark sitt á æsku þeirra. Aldarfjórð-
ungi síðar liggja leiðir þeirra saman á
nýjan leik.  Aðalhlutverk: Sean Penn,
Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence
Fishburne. Leikstjóri: Clint Eastwood.
2003. Stranglega bönnuð börnum. 

0.00 Titanic 3.05 On the Line 4.30 Fréttir
Stöðvar 2 5.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

23.50 Draumórar 1.30 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.40 Lottó
19.45 Fjölskylda mín (11:13) 
20.20 Margery og Gladys (Margery and

Gladys) Bresk sjónvarpsmynd frá
2003. Myndin er í léttum dúr og segir
frá tveimur fullorðnum konum sem
rota innbrotsþjóf en halda að þær hafi
drepið hann og leggja á flótta undan
laganna vörðum. 

22.05 Tveir dagar í dalnum (2 Days in the
Valley) Bandarísk glæpamynd frá
1996. Hér tvinnast saman örlög fólks
úr ýmsum áttum á tveimur viðburða-
ríkum sólarhringum í Los Angeles.
Leikstjóri er John Herzfeld og meðal
leikenda eru Teri Hatcher úr Að-
þrengdum eiginkonum, James Spader,
Eric Stoltz, Charlize Theron og Keith
Carradine. Kvikmyndaskoðun telur
myndina ekki hæfa fólki yngra en 16
ára.

14.00 David Letterman 15.00 Real World:
San Diego 15.30 Real World: San Diego
16.00 Kvöldþátturinn 16.50 Supersport
(4:50) 17.00 Íslenski listinn 17.30 Friends 2
(1:24) 18.00 Friends 2 (2:24) 

23.00 Caribbean Uncovered 0.00 Paradise
Hotel (5:28) 0.50 David Letterman

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Tru Calling (6:20) Tru Davis er lækna-

nemi sem ræður sig í vinnu í líkhúsi.
Þar uppgötvar hún dulda hæfileika
sína sem gætu bjargað mannslífum.

19.45 Sjáðu Fegurðardrottningin Unnur Birna
sýnir okkur allt það heitasta í kvik-
myndaheiminum.

20.00 Joan Of Arcadia (5:23) Táningsstelp-
an Joan er nýflutttil smábæjarins
Arcadia þegar skrítnar uppákomur fara
að henda hana. 

20.45 Sjáðu
21.00 Rescue Me (6:13) Þættir um hóp

slökkviliðsmanna í New York borg þar
sem alltaf er eitthvað í gangi. Ef það
eru ekki vandamál í vinnunni þá er
það einkalífið sem er að angra þá. 

22.00 Deep Purple (“The Best of Both
Worlds“ ) Íslandsvinirnir í bresku
rokksveitinni Deep Purple í essinu
sínu.

23.30 Da Vinci's Inquest (e) 0.15 Law &
Order (e) 1.00 Tvöfaldur Jay Leno (e) 2.30
Óstöðvandi tónlist 

18.30 Wildboyz (e) 
19.00 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

Sigurðsson.
20.00 Burn it - lokaþáttur Þeir Andy, Carl og

Jon búa í Manchester, vita ekki í
hvorn fótinn þeir eiga að stíga þegar
kemur að ástamálunum og komast
að því að kærusturnar eru tilbúnar að
beita ýmsum brögðum til að fá sínu
framgengt. 

20.30 The Crouches Með Crouch-hjónun-
um Roly og Natalie tókust ástir á ung-
lingsárum og á 18 árum hefur sam-
bandið alið af sér tvo krefjandi tán-
inga og stormasama sambúð við föð-
ur Rolys og móður Natalie. 

20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

21.00 High Plains Drifter  Óþekktur maður
kemur til bæjar til þess að uppræta
óþjóðalýð. Með aðalhlutverk fer Clint
Eastwood.

22.45 CSI: Miami (e) 

14.00 Still Standing (e) 14.30 Less than Per-
fect (e) 15.00 According to Jim (e) 15.30 The
Swan (e) 16.15 Tremors (e) 17.00 The
Contender (e) 18.00 MTV Cribs (e) 

6.00 The Wedding Planner 8.00 Brian¥s
Song 10.00 Bounce 12.00 Air Bud: World
Pup 14.00 The Wedding Planner 16.00 Bri-
an¥s Song 18.00 Bounce 20.00 Fistful of
Dollars 22.00 For a Few Dollars More  0.10
The Good, the Bad and the Ugly 2.50 Kung
Pow: Enter the Fist  4.10 For a Few Dollars
More (Stranglega bönnuð börnum)

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 Love is in the Heir 12.30 Gastineau
Girls 13.00 Hotspot Hollywood Roosevelt
Hotel 13.30 My Crazy Life 14.00 E! Entertain-
ment Specials 15.00 The E! True Hollywood
Story 17.00 America's Sweetheart 18.00
Hotspot Hollywood Roosevelt Hotel 18.30 My
Crazy Life 19.00 The E! True Hollywood Story
20.00 E! Hollywood Hold 'Em 21.00 The
Anna Nicole Show 22.00 Wild On 23.00 Dr.
90210 0.00 Scream Play 1.00 Wild On

AKSJÓN

7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu 18.15
Korter 

10.40 Enski boltinn (Arsenal - Man. Utd.)
12.45 Enski boltinn (Samfélagsskjöldurinn
2005) 

23.40 Hnefaleikar (Bernard Hopkins - J.
Taylor) 

18.10 Fifth Gear 
18.35 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-

ríska mótaröðin í golfi) Vikulegur frétta-
þáttur þar sem fjallað er um bandarísku
mótaröðina í golfi á nýstárlegan hátt.
Hér sjáum við nærmynd af fremstu
kylfingum heims og fáum góð ráð til að
bæta leik okkar á golfvellinum.
Ómissandi þáttur fyrir golfáhugamenn.

19.00 US PGA The International Bein útsend-
ing frá The International sem er liður í
bandarísku mótaröðinni.Rod Pampling
sigraði á mótinu í fyrra og á því titil að
verja. Leikið er í Colorado.

22.00 Enski boltinn (Southampton - Wolv-
es) Útsending frá leik Southampton
og Wolverhampton Wanderers. Dýr-
lingarnir þykja líklegir til að endur-
heimta sæti sitt í úrvalsdeildinni í
fyrstu tilraun og sömuleiðis eru
bundnar vonir við gott gengi Úlfanna í
vetur. Fram undan er því hörkuleikur
tveggja góðra liða á St. Mary’s. 

13.15 2005 AVP Pro Beach Volleyball 14.35
World Supercross 15.30 Ensku mörkin 16.00
Enski boltinn. Bein útsending frá leik Sout-
hampton og Wolverhampton Wanderers. 

POPP TÍVÍ

Tónlist allan daginn - alla daga

▼

▼

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Charlie úr kvikmyndinni The Long
Kiss Goodnight árið 1996.

„It ain't over. You're going to die scream-
ing... and I'm going to watch. Am I telling
the truth?“

AMERICAN DAD
FRÁ FRAMLEIÐENDUM „FAMILY GUY“
MÁNUDAGA KL. 21:00 FYLGSTU MEÐ!

8.00 Barnaefni 8.30 Barnaefni 9.00 Blandað
efni 10.00 Transformed by His Word 10.30
Good News for All Nations 11.00 Blandað ísl.
efni 11.30 Dr. David Cho 12.00 Mack Lyon
12.30 R.G. Hardy 13.00 Voice of Triumph
13.30 Miracle Moments 14.00 Kvöldljós
15.00 Ísrael í dag 16.00 Blandað efni 16.30
Barnaefni 17.00 Barnaefni 17.30 The Way of
the Master 18.00 Blandað efni 20.00 Kvöld-
ljós 21.00 Believers Christian Fellowship
22.00 Robert Schuller 23.00 Ulf Ekman 0.30
LifeLine 1.30 Extreme Prophetic 
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Sean Justin Penn fæddist 17. ágúst árið 1960 í Santa Monica í
Kaliforníu í Bandaríkjunum. Hann er annar sonur leikkonunnar
Eileen Ryan og leikstjórans Leo Penn. 
Það sást strax að Sean kippti í kynið í leiklistinni. Í fyrstu hlut-
verkum sínum lék hann skapstóra eða kærulausa unglinga eins
og í Taps árið 1981 og Fast Times at Ridgemont High árið eftir.
Aðdáendur og gagnrýnendur voru hrifnir af hæfileikum Seans
og var hann talinn einn efnilegasti leikarinn í Hollywood upp úr
1985. Hann lék í The Falcon and the Snowman árið 1985 og At
Close Range árið eftir. Sama ár lék hann með konu sinni,
Madonnu, í Shanghai Surprise sem fékk vægast sagt slæma
dóma. Árið 1987 þurfti hann að sitja í fangelsi í 32 daga fyrir
að berja aukaleikara en síðan þá hefur hann haldið sig á beinu
brautinni.
Á tíunda áratugnum blómstraði Sean og þá sá fólk fyrst hve
þroskaður og fjölhæfur leikari hann er. Hann lék í myndum

eins og Carlito’s Way árið 1993 og Dead Man Walking
árið 1995 sem hann fékk Óskarstilnefningu fyrir. 
Sean skildi við Madonnu árið 1989 og kynntist núver-
andi konu sinni, Robin Wright, árið 1991. Þau giftust
árið 1996 og eiga í dag tvö börn saman, Dylan
Frances og Hopper Jack. Sean og Robin hafa þolað
saman súrt og sætt og misstu meðal annars heimili
sitt í Malibu í eldsvoða árið 1993.
Hann fékk aftur Óskarstilnefningu árið 1999 fyrir
Sweet and Lowdown. Hann fékk þriðju tilnefningu fyrir I
Am Sam árið 2001 og hreppti loksins Óskarinn árið 2003
fyrir Mystic River.
Sean er svo sannarlega einn af fremstu leikurunum í
Hollywood og um allan heim. Það er meira að segja hljóm-
sveit í Hollandi sem heitir eftir honum – Seanpenn.

Dead Man Walking - 1995 21 Grams - 2003 Mystic River - 2003
Þrjár bestu myndir 
Seans:

SEAN LEIKUR Í MYSTIC RIVER Á STÖÐ 2 KL. 21.45 Í KVÖLD.

Sat í fangelsi fyrir að berja aukaleikara
Í TÆKINU 
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Laugardagsþáttur-
inn 14.00 Teygjan 14.30 Draumastaðir
15.20 Með laugardagskaffinu 16.10 Hug-
sjónir og pólitík
17.05 Fnykur 18.00 Kvöldfréttir 18.28 Ekki
hlusta á þetta 19.00 Íslenskir einsöngvarar
19.30 Stefnumót 20.15 Þar búa ekki framar
neinar sorgir 21.05 Úr alfaraleið 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Landið í þér 23.10 Danslög

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Með grátt í vöngum

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZ-
senan   22.10 Næturgalinn

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um víðan völl 10.15
Fastir punktar 11.00 Í vikulokin 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Hádegisútvarp – Fréttatengt efni.
13.00 Bókmennaþáttur – U: Gunnar Þorri.
14.00 Úr skríni 15.03 Glópagull og gisnir
skógar e. 

16.00 Margrætt e 17.03 Frjálsar hendur Ill-
uga e. 18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e.
19.00 Bílaþáttur e. 20.00 Laugardagsmorg-
unn e. 

22.00 Hádegisútvarpið e.

9.00 Bílaþáttur – U: Leó M. Jónsson 10.03
Laugardagsmorgunn – Umsjón: Eiríkur Jóns-
son

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.25 Meinhornið

Hver man ekki eftir stöllunum Edinu
Monsoon og Patriciu Stone sem
mynda tvíeykið Absolutely Fabulous?
Þær mæta á skjáinn í kvöld eftir langt
hlé og eflaust hafa margir saknað
skvísanna, sem kunna svo sannarlega
að kitla hláturtaugarnar.
Eddy og Patsy eins og þær eru kallað-
ar sjá hlutina með öðrum augum.
Patsy er partídrottning sem vílar ekki
fyrir sér að fá sér sjúss á morgnana
og Eddy er hálfgert barn sem lætur
fullorðna dóttur sína hafa vit fyrir sér.
Fjöldi þekktra gestaleikara kemur við
sögu í þessari syrpu.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 19.40

Æ›islega frábærar

»

Patsy og Eddy.

EUROSPORT 
12.30 Cycling: UCI Protour Eneco Tour 13.45 Athletics:
World Championship Helsinki Finland 19.30 All sports:
WATTS 20.00 Tennis: WTA Tournament San Diego 21.30
Rally: World Championship Finland 22.00 Xtreme Sports:
Yoz Mag 22.30 Fight Sport: Fight Club

BBC PRIME
12.00 Pride and Prejudice 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 Specials 16.00 The Weakest Link Speci-
al 16.45 Friends Like These 17.40 Casualty 18.30 Extreme
Lives 19.30 Placido Domingo - The King of Opera 20.30
Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 21.00 Lenny
Henry in Pieces 21.30 Top of the Pops 22.10 Top of the
Pops 2 Specials 22.30 The Fast Show 23.00 Supernatural
Science 0.00 Meet the Ancestors 1.00 The Mark Steel Lect-
ures

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Marine Machines 13.00 Autobahn 14.00 Air Crash
Investigation 15.00 Seconds From Disaster 16.00 Beyond
Fear 17.00 Battlefront 18.00 Amazing Moments 19.00 Nazi
Expedition 20.00 Wheels of Terror 22.00 Air Crash In-
vestigation 23.00 The Swenkas 0.30 Love Market in the
Clouds

ANIMAL PLANET 
12.00 Awesome Pawsome 13.00 The Bear Whisperer 14.00
Growing Up... 15.00 Crocodile Hunter 16.00 Austin Stevens
- Most Dangerous 17.00 Science of Shark Attacks 18.00
The Natural World 19.00 A Joey Called Jack 20.00 Tall
Blondes 21.00 Ferocious Crocs 22.00 Science of Shark
Attacks 23.00 Awesome Pawsome 0.00 The Bear Whisper-
er 1.00 Growing Up...

DISCOVERY 
12.00 Killer Algae 13.00 Mythbusters - Shark Special 15.00
The Caravan Show 15.30 Lake Escapes 16.00 Stress Test
17.00 Dangerman 18.00 Extreme Engineering 19.00 Amer-
ican Chopper 20.00 Rides 21.00 Scrapheap Challenge
22.00 Trauma 23.00 Animal Imitators 0.00 FBI Files

MTV
12.00 MTV Live 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 Trippin'
21.30 Jackass 22.00 So '90s 23.00 Just See MTV 1.00 Chill
Out Zone

VH1
12.00 All Access 13.00 Music Chamelons Top 10 14.00 All
Access 15.00 Making the Video 15.30 Cribs 16.00 VH1's
video jukebox 17.00 100 Most Outrageous Celebrity
Moments 21.00 Viva la Disco 23.30 Flipside 0.00 Chill Out
1.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Power Food 12.40 City Hospital 13.35 Sizzle 14.00
Entertaining With James 14.25 The Race 15.15 Other
People's Houses 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 The Villa 21.00 Hotter Sex
22.00 Sextacy 23.00 Single Girls 0.00 In Your Dreams 0.25
Insights 0.55 The Race 1.50 Fantasy Open House

CARTOON NETWORK 
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd
n Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Viva Las Bravo
16.05 Courage the Cowardly Dog 16.30 Foster's Home for
Imaginary Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter's
Laboratory 17.45 Codename: Kids Next Door 18.10 The
Powerpuff Girls 18.35 The Grim Adventures of Billy & Mandy

JETIX
12.20 Digimon II 12.45 Super Robot Monkey Team Hyper-
force 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
13.25 Stella 15.15 Nobody's Fool 17.00 Hillside Stranglers,
the 18.40 Woman of Straw 20.35 Program, the 22.30 Lisa
0.05 Board Heads 1.35 Midnight Witness 3.05 Devil's
Brigade

TCM
19.00 How the West Was Won 21.30 The Naked Spur 23.00
Shaft in Africa 0.45 The Haunting 2.35 Murder, She Said

HALLMARK
12.45 Dynasty: Behind The Scenes 14.15 Anastasia: The
Mystery of Anna 16.00 The Legend of Sleepy Hollow 17.30
The Sandy Bottom Orchestra 19.15 H2o 21.00 Lonesome
Dove: The Series 21.45 The Passion of Ayn Rand 23.30
Lonesome Dove: The Series 0.30 The Passion of Ayn Rand
2.15 H2o

BBC FOOD
12.00 The Tanner Brothers 12.30 Diet Trials 13.00 Kitchen
Takeover 13.30 Far Flung Floyd 14.00 Tyler's Ultimate 14.30
Rick Stein's Food Heroes 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
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 Ozzy & Drix 12.30 SommerSum-
marum 13.30 Scooby Doo 14.00 Boogie Listen 14.55 Daw-
son's Creek 15.40 F¢r s¢ndagen 15.50 Held og Lotto 16.00
Amuletten 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt
17.05 Mr. Bean 17.30 Når pandaen får t¢mmermænd 18.00
Diamanter varer evigt 20.00 Post Danmark Rundt 20.25
Kriminalkommissær Barnaby 22.00 Speedway: Hold VM,
Finale 23.30 Boogie Listen

SV1
12.00 Golf: Scandinavian TPC 15.15 Friidrott: VM Helsing-
fors 16.15 Radiohjälpen hjälper - Västbanken 16.20 Flyt-
ande frukt 16.30 Disneydags 17.30 Rapport 17.45
Sportnytt 18.00 Friidrott: VM Helsingfors 19.00 Minnenas
television 19.30 Friidrott: Studio Sauna 20.00 Forsytesagan
20.55 Rapport 21.00 Veckans sommarkonsert: Europa-
konsert från Budapest 22.45 Vinden bär oss 0.40 Sändning
från SVT24

Þetta er fyrsti þáttur af átta.

Absolutely Fabulous
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Þjóðhátíðarnefnd hefur sent frá sér
yfirlýsingu þar sem harmað er að

starfsmaður Þjóðhátíðar hafi veist að
Hreimi Erni Heimissyni, söngvara
Lands og sona, þegar hann tók lagið
ásamt öðrum á þjóðhátíðarsviðinu á
sunnudag. Eins og kunnugt er sá
Árni Johnsen eitthvað athugavert
við veru Hreims á sviðinu og sló því
til hans en hátíðarnefndin hefur hér
með beðið hann afsökunnar. „Þjóð-
hátíðarnefnd harmar þá uppákomu
sem varð á Brekkusviðinu á sunnu-
dagskvöldinu og biður Hreim Örn
Heimisson afsökunar á framferði
annars starfsmanns gagnvart honum
umrætt kvöld.
Hreimur Örn
Heimisson
hefur
reynst öfl-
ugur
starfs-
maður
Þjóðhátíð-
arnefndar
um árabil.
Störf hans
verðskulda
eingöngu
virðingu og
þakk-
læti.“

Þá er þess jafnframt getið í yfirlýs-
ingunni að hátíðin, sem er orðin

131 árs, sé stór menningarviðburður
sem dragi að sér fjölda gesta og
skipti miklu máli í íþrótta-, menn-
ingar- og viðskiptalífi Vestmannaey-
inga. „Þjóðhátíð byggir á miklu og
óeigingjörnu framlagi félaga í ÍBV
við undirbúning og framkvæmd há-
tíðarinnar og góðu og traustu sam-
starfi við starfsmenn, lögreglu og
þjónustuaðila. Hún er því rík ábyrgð
Þjóðhátíðarnefndar sem hefur með
höndum undirbúning, skipulag og
stjórn hátíðarinnar í umboði aðal-
stjórnar félagsins. Þjóðhátíðarnefnd
ræður alla starfsmenn á hátíðina,
launaða sem ólaunaða, en í ár voru
þeir ríflega 740 talsins. Listamenn
sem fram koma eru mikilvægir

starfsmenn Þjóðhátíðar-
nefndar. Á Þjóðhátíð
2005 komu fram lið-
lega 150 listamenn.
Þjóðhátíðarnefnd

færir þeim þakkir
fyrir gott og

ánægjulegt
samstarf.“

Ég er á slóð mikilla listamanna
hér í Davos. Þeir komu hingað til
að fá lækningu við berklum eða til
að heimsækja veika ættingja. Ég
er fræddur daglega um málara og
rithöfunda sem komu hingað á

seinni hluta 19. aldar
og fyrri hluta 20.
aldar. Þeir hafa
gert þennan bæ
ódauðlegan í
verkum sínum. 

Hinn þekkti list-
málari Ernst Lud-

wig Kirchner
flúði til Davos
frá nasista-
ríki Þýska-
lands og bjó
með tveimur

systrum. Þær eiga víst að hafa
hlaupið naktar reglulega um húsið
hans. Hann skaut sig í þessum litla
fallega bæ árið 1938. 

Ég, Michael frá Slóvakíu og
Malte frá Þýskalandi ætluðum að
fara með kláf upp í 2.500 metra
hæð. Blaðamannafundur ráð-
stefnunnar átti að hefjast klukkan
ellefu þannig að við urðum að
vakna snemma. Aldrei þessu vant
var Íslendingurinn fyrstur á fæt-
ur. Hinir tveir voru þó fljótir að
láta sjá sig. Kom sjálfum mér
þægilega á óvart þar sem Íslend-
ingar hafa ekki verið þekktir fyrir
að vera stundvísir. Ekki miðað við
Þjóðverja.

Morgunsólin heilsaði og Alp-
arnir tóku á móti okkur í allri

sinni fegurð. Ég hafði aldrei farið
í kláf áður. Bara séð þá bila og
hrapa í nokkrum kvikmyndum.
Ferðafélagar mínir horfðu á mig
með undrunaraugum þegar ég
ríghélt mér í handfang inn í kláfn-
um á leiðinni upp. „Mér líður ekk-
ert sérstaklega vel í mikilli hæð,“
sagði ég hálf aumingjalega. Ég sá
ekki mikið eftir því að hafa boðið
lofthræðslunni birginn því útsýn-
ið var magnað þegar á toppinn var
komið. Ég skildi vel listamennina
sem komu hingað til að fá inn-
blástur. Sjálfan langaði mig að
setjast niður og skrifa bók eða
mála mynd. Gat það ekki vegna
blaðamannafundarins. Kannski
geri ég það einhvern tímann
seinna.

REISUBÓKARBROT
FREYR GÍGJA BLAÐAMAÐUR ER Á RÁÐSTEFNU UM RÉTTINDABARÁTTU UNGS SAMKYNHNEIGÐS FÓLKS Í EVRÓPU.
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Látnir listamenn og lofthræ›sla

FRÉTTIR AF FÓLKI

Sixtís stíll. Tískan frá sjöunda áratugnum virðist vera eitt-
hvað að skjótast upp á yfirborðið enn einu sinni. Frægustu

tískuídolin á þessum tíma voru til dæmis Peggy Moffit (sem
sést hér á myndinni), Penelope Tree, Twiggy og Edie Sedg-
wick. Fyrirsætur á tískusýningum haustsins, þar á meðal fyrir-
sætur Chanel, skörtuðu margar hverjar ekta augnmálningu í
anda sjöunda áratugarins eða stuttum kjólum og háum stíg-
vélum í anda tímabilsins. 

Hermannaklipping. Í framhaldi af þeirri staðreynd að mynd-
in Flags of Our Fathers verður tekin upp á Íslandi skarta nú

um 600 ungir menn hermannaklippingu. Það er því ekki ann-
að hægt að segja en að þess konar klipping sé nokkuð heit
þessa dagana en hvort að rétt sé að mæla með henni fyrir
hina sem leika ekki í myndinni er ekki víst. Hún er kannski
ekki svo heit. 

Frostpinnar. Já, þeir eru heitir þó þeir séu kaldir. Hoho.
Fólk virðist flykkjast út í ísbúð til þess að fá sér rjómaís en

það sem fólk fattar ekki er að frostpinnar eru miklu betri!
Vertu pínu barnalegur og fáðu þér frostpinna í staðinn fyrir
rjómaís. Hann hressir, bætir og kætir!

Ökuníðingar. Þegar umferð er mikil eins
og um helgar á sumrin er mikilvægt að

aka gætilega. Reynið að sleppa óþarfa fram-
úrakstri og miklum hraðakstri. Málið er að í
umferðinni er ekki nóg að gæta að sínu eigin
lífi heldur þarf einnig að passa líf annarra.
Það verður aldrei sagt of oft að tillitssemi er
málið í umferðinni. 

Dýramunstur. Í haust voru þau sjóðandi og bullandi heit og
sáust í fjölmörgum tískulínum hinna frægustu hönnuða. Sú

var tíðin. Núna sýna örfáir hönnuðir dýramunstur í línum sínum
og eru þau því á leiðinni út. Óþarfi er þó að henda flíkum með
dýramunstri því það er öruggt að þetta kemur
sjóðheitt inn aftur einhvern tíma seinna. 

Einkamálabloggarar. Það eru margir vinahópar sem
halda uppi heimasíðum á netinu sem heita oftar en ekki

einhverjum klúrum og hallærislegum nöfnum. Þarna upp-
ljóstrar fólk ótrúlegustu leyndarmálum og hlutum sem ekki
allir ættu að hafa aðgang að. Hvernig væri að halda smá
reisn og halda sumum hlutum fyrir sjálfan sig? Þetta er bara
kjánalegt.

... fær Halla Frímannsdóttir, eða
Tínó, fyrir að vera fyrsti drag-
kóngur Íslands.

HRÓSIÐ

Humar
1.290,-kr.kg
Ótrúlegt verð á fínum humri.

Alheimsfrumsýning á kvik-
myndinni Beowulf and Grendel
eða Bjólfskviðu eftir Sturlu
Gunnarsson verður á kvik-
myndahátíðinni í Toronto sem
fram fer í Kanada í september.
Friðrik Þór Friðriksson er einn
af framleiðendum myndarinnar
en hann segir það einstakan
heiður að Bjólfskviða verði
frumsýnd í Toronto. 

„Þetta er dýrasta mynd sem
hefur verið framleidd á Íslandi
og ekkert var til sparað,“ segir
Friðrik. „Kvikmyndin er full-
kláruð og ég er mjög ánægður
með hana. Sturla Gunnarsson er
mjög fær leikstjóri og ekki síst
vegna þess er ég mjög spenntur
yfir að sjá hvernig viðtökur
Bjólfskviða fær.“

Beowulf and Grendel er
ævintýramynd sem byggist á
forn-engilsaxneska frásagnar-
bálkinum Bjólfskviðu. Leik-
stjórinn Sturla Gunnarsson seg-
ir að jafnvel þó að sagan sé frá
miðöldum sé tilgangurinn með
kvikmyndinni ekki eingöngu að
gera goðsögninni skil heldur
fari hann þá leið í kvikmyndinni
að endursegja og túlka kviðuna
frá nútímalegu sjónarmiði.

Friðrik Þór segir Beowulf
and Grendel ekki vera í anda ís-
lenskra víkingamynda heldur
fremur í ætt við Lord of the
Rings, leikstjóraverk Peters
Jackson.

„Tolkien, höfundur Hringa-
dróttinssögu, var sérfræðingur í
Bjólfskviðu og verkið hafði
áhrif á sköpunarverk hans.
Tolkien talaði íslensku og rann-
sakaði Íslendingasögurnar en til
að halda tungumálinu við hafði
hann alltaf hjá sér íslenska
vinnukonu. Í Bjólfskviðu má
líka finna ýmis tengsl við Ís-
lendingasögurnar, til að mynda
Grettissögu,“ segir Friðrik en
þótt framleiðandinn segi kvik-
myndina Bjólfskviðu í anda
Lord of the Rings er Bjólfskviða
þó ekki nálægt því jafndýr og
þríleikur Peters Jackson.

Friðrik vonast til þess að sem

flestir sem komu að gerð mynd-
arinnar láti sjá sig í Toronto.
„Það er fullt af fínum íslenskum
og erlendum leikurum í mynd-
inni. Gerard Butler, sem lék í
Phantom of the Opera, fer með
aðalhlutverkið en Ingvar E. Sig-
urðsson er leynivopnið. Hann
fer alveg á kostum í myndinni,“
segir Friðrik en í Beowulf and
Grendel fer Ingvar með hlut-
verk morðóða tröllsins Grendel.

Tökur á Bjólfskviðu fóru fram
hér á landi í fyrra en eftirvinnsla
fór fram í Bretlandi, Kanada og á
Íslandi. „Við erum ekki alveg
búin að ákveða hvort við frum-
sýnum myndina hér heima í
haust eða í byrjun janúar,“ segir
Friðrik að lokum og tekur það
jafnframt fram að alheimsdreif-
ingin komi mikið til með að ráð-
ast á hátíðinni í Toronto.

thorakaritas@frettabladid.is

GERARD BUTLER Fer með aðalhlutverkið í Bjólfskviðu, sem frumsýnd verður í september.

FRIÐRIK ÞÓR FRIÐRIKSSON: FRUMSÝNIR BJÓLFSKVIÐU Í TORONTO 

Ingvar er leynivopnið

BEOWULF AND GRENDEL Svona lítur
auglýsingaplakat Bjólfskviðu út.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

2.109,6 metrar.

Valur og Fram.

46 dagar.
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» PUNKTUR

Lárétt: 2 undirlag, 6 frá, 8 mar, 9 nafar,
11 belti, 12 kornmeti, 14 ilmefni, 16
íþróttafélag, 17 á fæti, 18 ærða, 20 átt,
21 skjögra.
Lóðrétt: 1 gangur, 3 ármynni, 4 ljúf ( um
skáldskap), 5 fantur, 7 mótaði, 10 ítalska
sjónvarpið, 13 blóm, 15 fuglar, 16 söng-
hópur, 19 til.

LAUSN
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Lárétt: 2gólf, 6af, 8sjó,9bor, 11ól,12
brauð,14mirra,16ka,17tær, 18óða,
20na,21riða.
Lóðrétt: 1labb,3ós,4ljóðræn,5fól,7
formaði,10rai,13urt, 15arar, 16kór, 19
að.



OPIÐ 11-20 ALLA DAGA
LAGERSALA SENU FELLSMÚLA 28 (gamla World Class húsinu)

FRÍR ÍS Á AKTU TAKTU FYRIR ALLA SEM MÆTA Á LAGERSÖLUNA!

SENU
ER Í FULLUM GANGI

Á THE ADVENTURES OF SHARKBOY AND LAVAGIRL ÆVINTÝRI Í 3VÍDD 

BÍÓMIÐAR Í BOÐI 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA 

TÓNLIST TÖLVULEIKIR DVD
FYLLTU Á SAFNIÐ FYRIR SMÁAURA
299kr 499kr 699kr 999kr
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Skóladagar

Reiknaðu
dæmið til enda

5002 .V.B s
metsyS 

AEKI retn I 
© 

BRATTBY vasareiknir 

95,-

149,-

Pylsa 
og gos 

95,-
ALLEBY vekjaraklukka

STEFANO 
skrifborðsstóll 4.950,-

BRATTBY
stílabók A5 150,-

BRATTBY 
litir fylgja 290,-

pennaveski

ROBIN
tölvuborð 
110x60 sm 5.950,-

DOKUMENT
pennastatíf 2 stk. 390,-

BRATTBY
A5 stílabækur 3 stk. 95,-

BRATTBY
ýmsir litir

pennaveski

95,-
BRATTBY
skólatöskur, ýmsir litir

490,-

LINGO CIRKLE 
tímaritahirslur 5 stk.

250,-

Milljar›avandi
Blað með tiltölulega litla útbreiðslu

greindi frá því á forsíðu í vikunni
að tiltekinn auðjöfur íslenskur hefði
fengið synjun á debetkortið sitt þegar
hann ætlaði að kaupa sér ís. Þrátt fyrir
að eiga töluverð ítök í stórum banka
átti maðurinn ekki heldur klink í bíln-
um sínum og urðu málalyktir þær að
hann varð að biðja mömmu sína um að
kaupa fyrir sig ís, sem er auðvitað eitt-
hvað sem allir strákar hafa lent í fyrr
eða síðar á lífsleiðinni, aðallega fyrr.

ÉG skil út af fyrir sig kaldhæðnina
sem blaðamenn hafa séð í þessu en ég
get samt ekki neitað því að fyrst
fréttir sem þessar eru farnar að rata
á forsíðu – án þess að ég ætli að skip-
ta mér af því hvað ratar á forsíðu – í
stað þess að vera bara litlir slúður-
molar inni í blaði, fyrir fólk til að
hlæja að, þá er ég óneitanlega farinn
að búast mjög sterklega við því að
fleiri tíðindi af mjög hversdagslegum 
vandamálum frægs fólks rati á for-
síðu. Verður greint frá því næst
þegar einhver frægur lendir í vand-
ræðum með að sturta niður og pabbi
hans þarf að hringja í pípara?

MAÐUR veit ekki. Fréttin af
greiðsluvandamáli auðkýfingsins í ís-
búðinni leiðir hins vegar hugann að
öðru, burtséð frá því hvort hún átti
erindi á forsíðu eða ekki. Hún var á
vissan hátt athyglisverð. Spurningin
er, af hverju kom synjun á kortið?
Hvað gerðist? Allir vita að maðurinn
á fullt af peningum. Eða hvað?

ÉG er með eina litla, kæruleysislega
kenningu sem mögulega getur svarað
þessari áleitnu spurningu. Hvað gerð-
ist? Getur ekki verið að upp sé kom-
inn í bankakerfinu eins konar millj-
arðavandi, þannig að tölvurnar í
bönkunum eru hættar að ná yfir töl-
urnar sem eru á bankareikningum
þeirra allra ríkustu, og útkoman verð-
ur sú að tölvurnar meta það sem svo
að ekkert sé inni á reikningnum?

ÉG held að þetta sé málið. Segjum að
maðurinn eigi orðið 1.000 milljarða. Í
þeirri tölu eru svo mörg núll að tölv-
an sér líklega ekki lengur tölustafinn
sem er fyrir framan núllin, þannig að
hún sér bara núll og les því innistæð-
una þannig að það sé bara núll inni á 
reikningnum.

ÞETTA þætti mér fyndið ef rétt væri.
Ef allir auðkýfingar færu aftur á núll-
punkt í tölvukerfinu eftir að þeir hafa
náð ákveðinni summu í innistæðunni. 
Það yrði svona svipað og þegar fólk
verður 100 ára. Þá byrjar það að fá
póst aftur um að mæta í umferðar-
fræðslu.

EF rétt væri yrði þetta líka þörf
áminning um það hversu óáþreifan-
legir peningar eru orðnir í samfélag-
inu í dag. Þeir eru ekki lengur pappír-
ar heldur tölur í bankakerfi. Og ef
enginn á lengur neitt áþreifanlegt um
að hann eigi peninga, getur þá bara
ekki bankakerfið tekið upp á því einn
daginn að þurrka peningana út? Ég
held að þetta hljóti að vera martröð
allra auðkýfinga. Á einhverjum tíma-
punkti þurfa þeir kannski allir að
hringja í mömmu sína.

BAKÞANKAR
GUÐMUNDAR 

STEINGRÍMSSONAR


