tíska tíðarandinn heilsa kóngafólk pistlar matur stjörnuspá

HVÍTT

» sígilt og fallegt allt árið

Ætlar me› humaruppskriftina í gröfina

Hefur aldrei
veri› töffari

●

matur

●

tilboð

sjávarréttir

●

Útrás Hróksins
Skákhátíð Hróksins 2005 er hafin á
Tasiilaq á Austur-Grænlandi. Hróksliðið setur svo sannarlega svip sinn á
bæinn og vekur ekki síst lukku hjá
unga fólkinu
sem fjölmennir við útitaflið
fyrir framan
samkomuhús
bæjarins.
SKÁK 36

Býður upp á gourmet mat
Clint Eastwood lætur ekki bjóða sér
hvað sem er. Hann fékk besta
mötuneytið í Hollywood með sér til
landsins.
FÓLK 42

Tveggja marka tap Keflavíkur

RAUÐAN!

VALGEIR
GUÐJÓNSSON
» Hefur aldrei trúað á töffaraskapinn

EINN LÉTTUR

Sími: 550 5000

R-lista vi›ræ›ur í strand
Vinstri grænir skila nú ﬂegar umbo›i til stjórnar Reykjavíkurfélagsins sem tekur ákvör›un um frambo›
flokksins til borgarstjórnar. Tillaga Samfylkingarinnar um lausn ver›ur rædd innan flokksfélaganna.
Framsóknarmenn l‡sa vonbrig›um. Dagur B. Eggertsson ætlar ekki a› bjó›a sig fram hætti R-listinn.
BORGARSTJÓRNARKOSNINGAR Nefnd,
sem rætt hefur samstarf R-listaflokkana á næsta kjörtímabili,
ákvað á fundi í gær að slíta frekari
viðræðum og fela flokksfélögunum að taka endanlega ákvörðun
um framtíð samstarfsins.
„Samninganefndirnar hafa ekki
komist að niðurstöðu og þess
vegna fer málið til flokkanna,“
sagði Páll Halldórsson, fulltrúi
Samfylkingarinnar í nefndinni, að
loknum síðasta fundi nefndarinnar
í gær.
Í yfirlýsingu eftir fundinn í gær
segja fulltrúar Framsóknarflokksins að þeir hafi verið tilbúnir að
teygja sig langt til þess að ná samstöðu. Eftir fundinn lýsti Matthías
Imsland, fulltrúi Framsóknarmanna, vonbrigðum með niðurstöðuna í nefndinni.

„Við ætlum að kynna kjördæmasambandinu stöðu málsins á
fundi á næstunni, þar á meðal tillögu sem Samfylkingin hefur sett
fram um sameiginlegt prófkjör.“
Svandís Svavarsdóttir, fulltrúi
Vinstri grænna, sagði eftir fundinn
að viðræðurnar hefðu verið býsna
þreytandi á síðustu metrunum og
lyktir málsins væru svo sem engin
vonbrigði.
„Málið verður rætt á félagsfundi. Ég veit ekki hvernig við ættum að komast lengra. Það er
spennandi og ögrandi verkefni fyrir Vinstri græna í Reykjavík að
bjóða fram til borgarstjórnar. Við
göngum hiklaust til verks og full
tilhlökkunar ef það verður niðurstaða félagsfundarins. Ef fundurinn vill frekari viðræður tökum við
því,“ segir Svandís.

Vænta má þess að tillaga Samfylkingarinnar að lausn málsins
verði rædd í flokksfélögunum á
næstu dögum. Hún felur í sér að
haldið verði prófkjör meðal stuðningsmanna R-listans. Hver flokkur
tilnefni fimm til átta fulltrúa og
þátttakendum í prófkjörinu verði
raðað eftir stafrófsröð á lista.
Kjósendur merki við nöfn með
tölustöfum frá einum til átta og sá
sem flest atkvæði fær í fyrsta sæti
verði borgarstjóraefni listans. Tillagan gerir ráð fyrir jafnri dreifingu fulltrúa allra flokka í efstu
sæti listans.
Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi óháðra á R- listanum, ætlar
ekki að bjóða sig fram fyrir næstu
borgarstjórnarkosningar haldi Rlistasamstarfið ekki áfram.
sjá síðu 2 / - jh

„Mér líst ekki vel á
stöðunna eins og er
en ekki er öll nótt úti
enn. Það á eftir að
ræða stöðuna á félagsfundum á næstu
dögum. Ég leit svo á
að tillagan, sem Samfylkingin lagði fram í
gær, stuðlaði að jafnræði meðal flokkana
og opnaði leið inn á listann fyrir óháða
og óflokksbundna. Þeir frambjóðendur
hefðu ekki getað komist ofar en í sjöunda eða áttunda sæti samkvæmt tillögunni. Ég geri ráð fyrir því að þetta
verði allt skoðað mjög alvarlega því ég
tel að R-listinn hafi enn miklu hlutverki
að gegna í höfuðborginni,“ sagði
Ingibjörg.

N‡tt bíó í
Grafarvoginn
SKIPULAGSMÁL Ef allt gengur að
óskum opnar nýtt kvikmyndahús Sambíóanna við Egilshöll í
Grafarvogi í vor. Borgarráð
Reykjavíkur samþykkti í gær að
auglýsa breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur vegna hússins.
Hjá Sambíóunum fengust
þær upplýsingar að kvikmyndahúsið verður með fjóra sali og
þúsund sæti og meira verði lagt
upp úr þægindum og hljóð- og
myndgæðum en áður hefur
tíðkast hér á landi. Öll hönnunarvinna er klár frá þeirra hálfu
og er nú fyrst og fremst beðið
eftir grænu ljósi frá borgaryfirvöldum til þess að framkvæmdir geti hafist.
Einnig er ráðgert að keilusalur komi upp í Egilshöll fljótlega.

ÍÞRÓTTIR 28

VEÐRIÐ Í DAG

Rigning sunnanlands en yfirleitt þurrt en
VEÐUR 4
skýjað norðanlands.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir:

LÍST EKKI Á STÖÐUNA

Egilshöll:

Keflavík komst í gær ágætlega frá leik
sínum gegn Mainz í
2. umferð
forkeppni UEFAbikarsins. Leiknum
lauk með 2–0 sigri
Þjóðverja.

NORÐAUSTLÆGAR ÁTTIR UM
LANDIÐ norðanvert en austlægar syðra.

ÍSKALDUR

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

MYND/AP

FÖSTUDAGUR

Málum bæinn

enn í stuði

▲

12. ágúst 2005 - 215. tölublað – 5. árgangur

» bragðmikið og girnilegt

svart hvítt

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG
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SÆGREIFINN KJARTAN HALLDÓRSSON

MÓTMÆLI Í ÍSRAEL Tugþúsundir Ísraela mótmæltu í gær áformum stjórnvalda um að draga sig frá Gaza-svæðinu og hluta Vesturbakkans. Mótmælendurnir fylltu ráðhústorgið í Tel Aviv. Miklar deilur hafa verið í Ísrael um réttmæti þess að hörfa.

Úrskurður Útlendingastofnunar vegna mótmælaaðgerðanna á Austurlandi:

Hóta› brottvísun frá Íslandi
Öllum erlendu ríkisborgurunum sem handteknir voru
á Austurlandi vegna mótmælaaðgerða gegn Kárahnjúkavirkjun og
álveri í Reyðarfirði verður hugsanlega vísað úr landi. Útlendingastofnun kvað upp úrskurð þess
efnis í gær og munu starfsmenn
Ríkislögreglustjóraembættisins
tilkynna mótmælendunum úrskurðinn þegar til þeirra næst en
um er að ræða 21 erlendan ríkisborgara. Samkvæmt úrskurðinum
er mótmælendunum veitt ein vika
til andmæla en að þeim tíma liðnum kemur í ljós hversu margir
þurfa að hverfa af landi brott.
Alls voru 23 mótmælendur
handteknir í þremur lögregluaðgerðum á Austurlandi á tímabilinu 26. júlí til 4. ágúst en þar af
voru tveir Íslendingar. Flestir
þeirra sem eiga brottvísun yfir

BROTTVÍSUN

MÓTMÆLI VIÐ KÁRAHNJÚKA Andstæðingar virkjunar og álvers voru handteknir í tvígang á
virkjunarsvæðinu við Kárahnjúka og einu sinni á vinnusvæði Bechtel á álverslóðinni í
Reyðarfirði.

höfði sér eru búsettir á Bretlandseyjum en þeirra á meðal eru
einnig tveir Spánverjar, Austurríkismaður og Pólverji.
Allir erlendu mótmælendurnir

eru ungir að árum; sá yngsti er 17
ára stúlka og þeir elstu rúmlega
þrítugir. Um helmingur hópsins
sjá síðu 6 / - kk
eru konur.

- grs
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Stjórn Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar samþykkir ályktun:

Skora› á Írana a› láta af úranvinnslu
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (IAEA) skoraði í gær á Írana
að láta af tilraunum til þess að
auðga úran. Íranar virðast ætla
láta áskorunina sem vind um eyru
þjóta.
Stjórn IAEA hefur setið á rökstólum undanfarna daga og reynt
að koma sér saman um hvernig
taka beri á úranvinnslu Írana sem
hófst í vikunni. Í gær sendi stjórnin svo frá sér ályktun þar sem
„miklum áhyggjum“ var lýst vegna
vinnslunnar. Í ályktun IAEA segir
að „fjölmörg ágreiningsefni sem
snerta kjarnorkuáætlun Írana eru
enn óleyst og stofnunin treystir sér
því ekki til að lýsa því yfir að eng-

VÍN, AP

SPURNING DAGSINS
Gu›mundur, reyni› ﬂi› næst
a› stö›va vindinn?
„Nei, það er betra að hafa vindinn með
sér í snjóframleiðslunni.“
Akureyringar ætla að framleiða snjó í Hlíðarfjalli.
Guðmundur Karl Jónsson er forstöðumaður
skíðasvæðisins.

Fólskuleg líkamsárás:

Milljónir í bætur
Sveinn Gunnar Jónsson
var í gær dæmdur til þess að
greiða manni sem hann réðist á
fyrir sjö árum tæpar tíu milljónir
króna í skaðabætur.
Áður var búið að dæma Svein
Gunnar til greiðslu miskabóta að
upphæð þriggja milljóna króna
fyrir rétti árið 2000 en þar sem
síðar hefur komið í ljós að áverkar þeir er fórnarlambið hlaut hafa
haft mun alvarlegri afleiðingar en
þá var talið taldi dómurinn rétt að
þyngja skaðabótagreiðsluna um
- aöe
tæpar sjö milljónir króna.

DÓMSMÁL

Miklar hækkanir á easyJet:

Möguleiki
á yfirtöku
VIÐSKIPTI Stelios Haji-Ioannou, aðaleigandi easyJet, myndi vilja fá að
minnsta kosti 310 pensa boð í hvern
hlut áður en hann íhugaði að selja.
Þetta kemur fram í Daily Telegraph. Gengi easyJet hækkaði í
gær um rúm sjö prósent og fór um
tíma yfir 310 pens. Talið er að FL
Group sé enn að auka hlut sinn í félaginu.
FL Group, sem hefur keypt bréf
í easyJet að undanförnu, getur ekki
tekið easyJet yfir án samþykkis
Haji-Ioannou og systkina hans sem
fara með 40 prósenta eignarhlut.
- eþ/hh

Sextán ára piltur:

Lést í slysi
ANDLÁT Pilturinn
sem lést í bifhjólaslysi
við
Reykhóla
á
Vestfjörðum aðfaranótt sunnudags hét Máni
Magnússon og
var til heimilis
að Lækjarhjalla MÁNI MAGNÚSSON
14 í Kópavogi. Máni var sextán
ára gamall. ■

in kjarnakleyf efni séu í Íran sem
ekki hefur verið gerð grein fyrir“.
Ekkert var þó minnst á að kæra
Írana til Öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna sem hefur vald til að
beita landið viðskiptaþvingunum. Í
staðinn var Mohamed ElBaradei,
framkvæmdastjóra IAEA, falið að
vinna nákvæma skýrslu um framferði Írana og skila um það skýrslu
3. september næstkomandi.
Íranar létu sér fátt um gagnrýni
IAEA finnast. „Íran beygir sig
ekki. Íran verður framleiðandi
kjarnorkueldsneytis og eftir áratug seljum við það líka,“ sagði Sirus Nasseri, erindreki þeirra á fund-sg
inum.

MOHAMED ELBARADEI Framkvæmdastjóra IAEA var falið að semja skýrslu um kjarnorkuáætlun Írana og á hann að skila henni eftir þrjár vikur.

Voru kaldir en kátir
ﬂegar ﬂeim var bjarga›
Skipstjóri björgunarbátsins segir a› tvís‡nt hef›i veri› um líf og limi manna
hef›i brim veri› en báturinn fór a› leka á hættusló›um. Björgunarbáturinn
Gunnar Fri›riksson vir›ist leita á sló›ir nafna síns.
Björgunarbáturinn
Gunnar Friðriksson kom tveimur
mönnum til bjargar klukkan sex í
gærmorgun eftir að smábáturinn
Eyjólfur Ólafsson hafði strandað
við vitann á Straumnesi norðan
Aðalvíkur við Ísafjarðardjúp.
Smábáturinn var farinn að leka
mikið og afréðu mennirnir að
senda út neyðarkall um klukkan
hálf fjögur og enn fremur ákváðu
þeir að sigla bátnum í strand svo
hann sykki ekki eða yrði fyrir
frekari skemmdum. Afar stórgrýtt er á þessum slóðum og því
erfitt að koma báti að landi.
Björgunarbáturinn togaði svo
smábátinn á flot um klukkan níu í
gærmorgun og kom honum ásamt
áhöfn til hafnar í Bolungarvík um
hádegisbilið. Að því loknu var báturinn hífður í land og er hann nú í
viðgerð í Vélsmiðjunni Mjölni þar
í bæ.
Pálmi Stefánsson, skipstjóri á
Gunnari Friðrikssyni, segir mikla
mildi að logn hafi verið því örugglega hefði verið tvísýnt um líf og
limi manna hefði verið brim.
„Þeir voru kaldir en kátir þegar við komum þeim til hjálpar,“
segir Pálmi en bætir við að vissu-

BJÖRGUN

14 stöðvar!
www.ob.is

Tjón fyrir
Reykvíkinga
BORGARSTJÓRNARKOSNINGAR „Þegar
R-listinn tók við völdum 1994 ríkti
ófremdar ástand í boarginni,
meðal annars í skóla-, dagsvistarog atvinnumálum. R-listinn hefur
gerbreytt stöðunni,“ segir Alfreð
Þorsteinsson, oddviti Framsóknarmanna í R-listanum.
Hann segir mikið áfall ef Rlistinn bjóði ekki fram í næstu
borgarstjórnarkosningum því enn
séu verkefni fram undan. „Það
verður Reykvíkingum til tjóns ef
R-listinn fær ekki tækifæri til
þess að bjóða fram til borgarstjórnarkosninga á næsta ári.“ - jh

Steingrímur J. Sigfússon:

Ver›a a› teljast
alvarleg tí›indi
KÁTIR VORU KARLAR Baldvin R. Gunnarsson og Pétur Brynjar Sigurðsson komnir í höfn heil-

ir á hófi. Milli þeirra er Pálmi Stefánsson skipstjóri á björgunarbátnum Gunnari Friðrikssyni.

lega hafi tvímenningarnir verið
skelkaðir því lúkarinn var orðinn
fullur af sjó þegar þeim var komið til bjargar.
Að sögn Jóns Gunnarssonar,
framkvæmdastjóra Landsbjargar, var fiskibátur staddur skammt
frá Eyjólfi Ólafssyni þegar hann
strandaði. Ætlaði skipstjóri bátsins að freista þess að koma skip-

EYJÓLFUR ÓLAFSSON DREGINN Í HÖFN Björgunarbáturinn Gunnar Friðriksson frá Ísafirði
dregur laskaðan smábátinn í höfn í Bolungarvík.

Alltaf þægilegt

Alferð Þorsteinsson:

brotsmönnum til hjálpar en horfið
var frá því þar sem hætta væri á
að fiskibáturinn strandaði sjálfur
eða laskaðist.
Í Aðalvík, rétt við slysstað,
fæddist og ólst upp Gunnar Friðriksson en hann var forseti Slysavarnarfélags Íslands í 22 ár og er
björgunarbáturinn skírður eftir
honum. Gunnar lést í byrjun
þessa árs.
Friðrik, sonur Gunnars, segir
að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem
björgunarbáturinn leiti á bernskuslóðir nafna síns til björgunarstarfa. „Þegar báturinn var skírður árið 2000 kom fljótlega útkall
frá Látrum í Aðalvík, það eina sem
borist hefur þaðan fyrr og síðar.
Gamlir menn á Ísafirði höfðu þá
orð á því við föður minn að einhverjir í Aðalvíkinni vildu kíkja á
- jse
gripinn,“ segir Friðrik.

BORGARSTJÓRNARKOSNINGAR Steingrímur J. Sigfússon, formaður
Vinstri grænna, segir ótímabært
að gefa út dánarvottorð fyrir Rlista samstarfið á næsta kjörtímabili.
„Nefndin sendi málið heim til
flokkanna og það er þeirra að
stíga næstu skref. Auðvitað dregur úr bjartsýni þegar þessi tíðindi
verða. Það væri barnalegt að
horfast ekki í augu við það að viðræðunefnd, sem haldið hefur vel á
annan tug funda, skuli sigla í
strand. Það verða að teljast alvarleg tíðindi. Ef til vill ýtir þetta við
mönnum en nú þarf að horfast í
augu við alvöru málsins.“
- jh

SLYS
LIGGUR ENN ÞUNGT HALDIN
Líðan konu á fimmtugsaldri sem
slasaðist alvarlega í umferðarslysi í Hallormsstaðaskógi á
þriðjudag er óbreytt að sögn
vakthafandi læknis. Konan liggur
enn þungt haldin í öndunarvél á
gjörgæsludeild.

Lögbann lagt á minnihluta Festingar:

Pattsta›a innan stjórnarinnar
VIÐSKIPTI
Sýslumaðurinn
í
Reykjavík lagði í gær lögbann
við því að minnihlutaeigendur
fasteignafélagsins
Festingar
nýttu sér atkvæðisrétt á hluthafafundi sem fyrirhugaður var
í gær.
Í kjölfar úrskurðar sýslumanns var ákveðið að blása
hluthafafundinn af enda komin
upp pattstaða í félaginu. Þegar
hafði verið lagt lögbann við því
að meirihlutinn nýtti atkvæðarétt sinn.
Hlutabréf í Festingu var aukið um hundrað milljónir króna í
mars síðastliðnum og í kjölfarið
selt á genginu tíu. Félagið
Angus, sem Jóhann Halldórsson
framkvæmdastjóri Festingar
fer fyrir, keypti síðan hlutinn á
einn milljarð króna.
Þeir sem áður voru í meiri-

hluta, fjárfestingafélagið Ker
meðal annarra, töldu þá að
hlutafjáraukningin stæðist ekki
lög og kröfðust lögbanns.
Kristinn Hallgrímsson, lögmaður Kers, segir enga ástæðu
til að boða til fundar þar sem
enginn hafi atkvæðisrétt: „Það
er ágreiningur í félaginu og
menn spyrja að leikslokum. Það
er ljóst að dómstólar koma til
með að hafa síðasta orðið í
þessu.“
- jsk

KRISTINN HALLGRÍMSSON LÖGMAÐUR
KERS Hluthafafundur í Festingu var

blásinn af í kjölfar lögbannsúrskurðar.
Kristinn segir dómstóla koma til með
að hafa síðasta orðið í málinu.

Nýtt kortatímabil
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11. - 21. ágúst

Þú gætir unnið heilt herbergi!
Í Skóladagaleik Kringlunnar getur þú
unnið meðal annars:
Medion Black Dragon fartölvu frá BT
Hljómtæki frá Sony Center
Rúm og skrifborð frá Hagkaupum
Skólabækur frá Eymundsson
Skrifborðsstól, skólatösku o.fl. frá Pennanum
Síma frá Og Vodafone
Vekjaraklukku o.fl. frá Byggt og búið
Fatnað frá Deres
og fjölda annarra hluta sem eru ómissandi
í herbergið og fyrir skólann.
Sjón er sögu ríkari. Komdu við á 1. hæð Kringlunnar og
sjáðu herbergið með eigin augum...
www.kringlan.is upplýsingasími 588 7788 skrifstofusími 568 9200

Dregið 22. ágúst.

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

Fimmtudagur
10.00 til 21.00
12.00 til 19.00

Föstudagur
10.00 til 19.00
12.00 til 19.00

Laugardagur
10.00 til 18.00
11.00 til 18.00

Sunnudagur
13.00 til 17.00
13.00 til 17.00

Veitingastaðir og Kringlubíó
eru með opið lengur á kvöldin.
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Tíu erlendir ríkisborgarar handteknir í Bretlandi:
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KAUP SALA
63,8

64,1

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

Dönsk króna

DKK

10,612 10,674

Norsk króna

NOK

10,029 10,089

Sænsk króna

SEK

Japanskt jen

JPY

SDR

XDR

115,05 115,61
79,19

8,494

79,63

8,544

0,5781 0,5815
93,97

94,53

Gengisvísitala krónunnar
110,3078
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Sag›ir ógnun vi›
öryggi landsins
HRYÐJUVERK Breska lögreglan hefur handtekið tíu útlendinga sem
taldir eru ógna öryggi landsins.
Þeim verður að líkindum vísað úr
landi og framseldir til heimalanda
sinna, þar sem þeir eru flestir
eftirlýstir.
Lögreglusveitir og starfsmenn
breska útlendingaeftirlitsins réðust í vikunni inn á heimili í
Leicester, Luton og Lundúnum og
handtóku þar tíu erlenda ríkisborgara. Charles Clarke innanríkisráðherra staðfesti í samtali við

Þrír menn handteknir:

Ætlu›u a›
selja fíkniefni
LÖGREGLUMÁL Þrír menn hafa verið
ákærðir eftir að í ljós kom að þeir
höfðu fíkniefni undir höndum í
Kópavogi rétt fyrir miðnætti á
miðvikudagskvöld. Fjórir menn
voru handteknir í tengslum við
málið en einum var leyft að fara
án ákæru.
Við leit á mönnunum og í
heimahúsi fannst nokkuð magn
fíkniefna, um fimmtíu grömm af
hassi, á annan tug e-taflna og smáræði af maríjúana. Viðurkenndu
mennirnir að til stæði að selja efnin. Þeir fengu að fara að afloknum
yfirheyrslum og málið telst upplýst.
- ht

BBC að mennirnir væru í varðhaldi þar sem þeir væru taldir
ógna þjóðaröryggi. Hann hvorki
nafngreindi mennina né útskýrði
hvers vegna þeir væru hættulegir.
Samkvæmt heimildum BBC er
einn mannanna Abu Qatada,
jórdanskur múslimaklerkur sem
áður hefur verið í haldi bresku
lögreglunnar. Hann hefur verið
dæmdur í ævilangt fangelsi í
heimalandi sínu, að sér fjarverandi, fyrir aðild að sprengjutilræðum og er búist við að hann

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

GENGIÐ

Bandaríkjadalur USD
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UMFANGSMIKLAR HANDTÖKUR Tveir ættingja sprengjumannanna frá 21. júlí og átta til viðbótar voru leiddir fyrir dómara í Lundúnum í gær, en þeim er gefið að sök að hafa leynt
upplýsingum um félaga sína. Tíu útlendingar hafa auk þess verið hnepptir í varðhald.

verði framseldur þangað. Bresk
lög banna framsal fanga til landa
þar sem mannréttindi eru fótum
troðin. Clarke sagði að samkomulag hefði verið gert við jórdönsk
stjórnvöld um að Qatada yrði ekki

ÁLAGÐIR SKATTAR AÐ MEÐALTALI Á GJALDANDA
1999-2005
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300 þúsund

200 þúsund
Sérstakur tekjuskattur
100 þúsund
Fjármagnstekjuskattur
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BREYTINGAR Á SKATTGREIÐSLUM Frá árinu 1999 til 2005 hefur meðalgreiðsla einstaklings vegna tekjuskatts hækkað úr tæpum 290

þúsund krónum á ári í tæpar 426 þúsund. Á sama tíma hefur sérstakur tekjuskattur (hátekjuskattur) lækkað úr tæpum 100 þúsund
krónum á ári í tæpar 81 þúsund. Frá 1999 til 2005 hefur fjármagnstekjuskattur á einstakling hækkað úr tæpum 19 þúsund krónum á
ári í rúmar 98 þúsund krónur.

Skattar lækka en
álagning hækkar
ARON PÁLMI Aron hefur setið í stofufang-

elsi í Bandaríkjunum frá árinu 1997.

Grandi kostar heimför Arons:

Styttist í
ákvör›un
RÉTTINDABARÁTTA „Það mun eitthvað
fara gerast fljótlega í þessum málum því skrifstofa ríkisstjóra sagði
ákvörðunar að vænta eftir fjórar
til sex vikur og nú eru liðnar fjórar
vikur,“ segir Einar S. Einarsson,
talsmaður RJF-hópsins, sem vinnur að því að fá Aron Pálma Ágústsson leystan úr haldi í Texas í
Bandaríkjunum.
„Það er hins vegar ánægjulegt
að Grandi hefur ákveðið að kosta
heimför Arons Pálma og við erum
vongóðir en getum ekki fullyrt um
- hb
eitt né neitt,“ sagði Einar.

pyntaður eða látinn sæta illri
meðferð að öðru leyti. Mannréttindasamtök gefa hins vegar lítið
fyrir þann samning.
Hinir mennirnir eru sagðir Alsíringar og Líbanir. ■

Lægri skattar ﬂ‡›a ekki minni tekjur ríkissjó›s. Álag›ir tekjuskattar einstaklinga hafa hækka› undanfarin ár en skattprósentan hefur lækka›. Um næstu
áramót mun skattprósentan lækka úr 24,75 prósentum í 23,75 prósent.
Tekjur ríkissjóðs af almennum tekjuskatti einstaklinga
hafa hækkað jafnt og þétt frá árinu 1999 til ársins 2005 enda þótt
skattprósentan hafi lækkað á
sama tíma frá 26,41 prósenti árið
1999 niður í 25,75 prósent árið
2004. Skattprósentan lækkaði nú
um síðustu áramót um eitt prósentustig og er staðgreiðsla því
nú 24,75 prósent. Um næstu áramót lækkar skatturinn um eitt
prósentustig og verður 23,75 prósent og í ársbyrjun 2007 lækkar
skattprósentan síðan niður í
21,75 prósent.
Þegar litið er til hlutfalls

SKATTAR

skatttekna af fjölda gjaldenda
við greiðslu tekjuskatts á tímabilinu sést að álagningin hefur
farið vaxandi en hafa ber í huga
að álagning er ekki endanleg tala
innheimtra skatta. Þannig hefur
stiglækkandi
tekjuskattsprósenta frá árinu 1999 skilað sér í
hærri álögðum sköttum en á
meðfylgjandi töflu má sjá hvernig álagningin á hvern gjaldenda
hefur aukist sem skýrist einkum
og væntanlega af hærri launagreiðslum.
Sama gildir um fjármagnstekjuskatt en hlutfall hans af
fjölda gjaldenda út frá álagningu

VEÐRIÐ Í DAG

hefur einnig hækkað en hann var
á árinu 1999 aðeins um nítján
þúsund krónur á hvern gjaldenda en á síðasta ári rétt tæplega
hundrað þúsund krónur en skattprósenta hans hefur hins vegar
staðið í stað og er tíu prósent.
Sérstakur tekjuskattur eða
hinn svokallaði hátekjuskattur
hefur breyst töluvert á sama
tímabili sem hlutfall af fjölda
gjaldenda en hann reiknast sem
hlutfall af tekjum yfir tilteknum
mörkum og verður lækkaður
niður í tvö prósent á næsta ári og
- hb
felldur niður árið á eftir.

HVETUR TIL SAMSTÖÐU Þótt Kiir hafi leitt
sjálfstæðisbaráttu Suður-Súdana ætlar
hann að efla samstöðu í landinu.

Nýr varaforseti Súdans:

Lofar a›
koma á fri›i
KHARTOUM, AP Salva Kiir Mayardit
sór í gær embættiseið sem fyrsti
varaforseti Súdans. Við sama
tækifæri tók hann við stjórnartaumunum í Suður-Súdan.
John Garan de Mabior, forveri
Kiir, dó í þyrluslysi 30. júlí og
síðan þá hefur verið nokkur ólga í
landinu. Þeir félagarnir voru í forystu Frelsissamtaka Suður-Súdan
sem þar til í janúar á þessu ári
börðust fyrir sjálfstæði héraðsins.
Við athöfnina í gær vísaði Kiir
því á bug að hann hygðist auka á
sundrunguna í landinu og um leið
hét hann því að vinna að friði í
sameinuðu Súdan. ■

STJÓRNMÁL
RÁÐHERRA Í HEIMSÓKN Hans
Christian Schmidt, matvælaráðherra Danmerkur, er í heimsókn
hérlendis til að kynna sér íslenskan sjávarútveg. Hans Christian
fundar með Árna Mathiesen sjávarútvegsráðherra og Guðna
Ágústssyni landbúnaðarráðherra.
Þá heimsækir hann sjávarútvegsfyrirtæki.
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Mótmælendur virkjunar og álvers á Austurlandi:

Segja lögreglu vakta fer›ir sínar
KJÖRKASSINN
Býður R-listinn fram aftur?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

53%

Nei

47%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætlarðu að fylgjast með enska
fótboltanum í vetur?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

LÖGREGLUAÐGERÐIR Ólafur Páll Sigurðsson, annar tveggja Íslendinga sem handteknir voru vegna
mótmæla gegn Kárahnjúkavirkjun og álveri í Reyðarfirði,
segir að þótt mótmælendur séu
komnir til höfuðborgarsvæðisins þá fylgist lögreglan enn með
þeim.
„Sími minn er hleraður og í
fyrradag voru óeinkennisklæddir lögreglumenn fyrir utan húsið
mitt og vöktuðu ferðir mínar,“
segir Ólafur.
Þórir Oddsson vararíkislögreglustjóri segir að lögreglan
gefi ekki upp hverjir séu undir
eftirliti en segir að lögreglan

hafi í mörg önnur horn að líta en
eingöngu að fylgjast með andstæðingum virkjunar og álvers.
„Það er engin ástæða fyrir
mótmælendur að óttast að í
hvert sinn sem þeir sjá lögreglubifreið þá sé verið að fylgjast með þeim sérstaklega,“ segir Þórir.
Birgitta Jónsdóttir, einn talsmanna mótmælenda, segir að
næstu aðgerðir andstæðinga
virkjunar og álvers muni verða
á höfuðborgarsvæðinu en mótmælendurnir muni einnig koma
til með að gera vart við sig víðar
um land.
- kk

LÖGREGLUVAKT Ólafur Páll Sigurðsson segir óeinkennisklædda lögreglumenn hafa lagt
þessari bifreið nærri heimili hans síðastliðinn miðvikudag og vakað yfir öllum hans
ferðum.

LÖGREGLUFRÉTTIR
SVIPTUR Á STAÐNUM Ökumaður
bifhjóls var sviptur ökuréttindum
á staðnum eftir ofsaakstur á Sæbraut í aðfaranótt fimmtudags.
Ók maðurinn á 140 kílómetra
hraða þar sem löglegur hámarkshraði er sextíu kílómetrar.
ÓK Á TÆPLEGA 150 KÍLÓMETRA
HRAÐA Lögreglan á Blönduósi
stöðvaði sex ökumenn í gær fyrir
of hraðan akstur. Sá sem hraðast
ók reyndist á 144 kílómetra hraða
og getur hann átt von á ökuréttindamissi og hárri sekt þegar mál
hans verður tekið fyrir.
GRÁSLEPPUKARLAR Á HÚSAVÍK Alls var salt-

að í 469 tunnur á Húsavík á vertíðinni í ár.

Grásleppuvertíð lokið:

ﬁri›jungs
samdráttur
Samdráttur í söltuðum
grásleppuhrognum á nýliðinni
vertíð nam rúmum 35 prósentum
miðað við vertíðina í fyrra en alls
var saltað í 7.654 tunnur í ár.
Ástæða minni veiði er stytting
veiðitímabilsins um þriðjung,
vegna sölutregðu og verðfalls á
mörkuðum, auk þess sem færri
bátar voru að veiðum í ár en í
fyrra.
Mest barst á land af grásleppu
á Bakkafirði og Vopnafirði en á
hvorum stað var saltað í 718 tunnur. Þar á eftir kom Stykkishólmur
- kk
með 708 tunnur.

GRÁSLEPPA

VEIKTIST Í ELDGJÁ Erlendur
ferðamaður var fluttur með
sjúkrabíl til Reykjavíkur eftir að
hann varð fyrir andnauð við
Ófærufoss í Eldgjá á miðvikudagskvöld. Kalla þurfti til lögreglu og sjúkrabíl með lækni, auk
þess sem þyrla Landhelgisgæslunnar var í viðbragðsstöðu. Ekki
kom til þess að kalla þyrfti þyrluna út en líðan mannsins skánaði
eftir að læknir kom á staðinn.

NOREGUR
NÝ OLÍULIND Í NORÐURSJÓ
Norska olíufélagið Statoil hefur
fundið nýja olíulind á Vigdísarolíuvinnslusvæðinu í Norðursjó.
Talsmenn félagsins segja vinnslu
hagkvæma úr lindinni enda þótt
þeir viti ekki enn þá hversu stór
hún er. Fundurinn er kærkominn,
þar sem olíuverð er afar hátt um
þessar mundir og hægt hefur á
olíuvinnslu í Norðursjó.

FRÆÐSLUGANGA
UM ELLIÐAÁRDAL
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS ORK 229051 07/2005

og upp að Gvendarbrunnum

Laugardaginn 13. ágúst kl. 10:00 efnir Orkuveita Reykjavíkur
til fræðslugöngu frá Minjasafninu í Elliðaárdal, upp dalinn að
Gvendarbrunnum. Meðal annars verður hugað að ánni,
örnefnum, jarðfræði, gróðri og dýralífi.
Fjölmargir fræðimenn koma til leiðsagnar.
Gengnir verða um 12 km en boðið
verður upp á akstur til baka
um kl. 16:00.

www.or.is

BENSÍNIÐ KOSTAR SITT Það er víðar en á Íslandi sem bíleigendur kaupa bensínið dýrum dómum. Þessi bensínstöð í Mílanó seldi bensínið á rúmar hundrað krónur en dísilolían var aðeins ódýrari.

Ver› á olíu hefur
aldrei veri› hærra
Heimsmarka›sver› á olíu fór í gær yfir 65 dali fati› og hefur ﬂví aldrei veri›
hærra. Margvíslegar ástæ›ur eru fyrir háu olíuver›i en búist er vi› ﬂví a› ﬂa›
haldist í ﬂessum hæ›um enn um sinn.
Ekkert lát er á hækkunum á
heimsmarkaðsverði á olíu en í gær
fór verðið á fatinu í fyrsta sinn yfir
65 dali. Fellibyljir í suðurhöfum og
kjarnorkuáætlun Írana eru á meðal orsaka hækkananna, að
ógleymdri hryðjuverkaógninni.
Síðastliðin ár hefur verð á hráolíu í heiminum sexfaldast. Árið
1999 kostaði fatið tíu dali en í
fyrra fór það upp í 40 dali og þótti
þá mörgum nóg um. Í gær var svo
verðið komið upp í 65 dali.
Í fyrradag var greint frá því að
birgðaskrár í Bandaríkjunum,
mesta olíuneytanda heims, sýndu
að olíubirgðir hafa dregist talsvert saman en það er afleiðing af
lokun olíuhreinsistöðva í landinu.
Þær fregnir urðu ekki til að auka
fólki bjartsýni um að toppnum

OLÍA

væri náð. Hins vegar kynnti Alþjóðaorkumálastofnunin IEA júlískýrslu sína í gær og þar kom
fram að olíunotkun það sem af er
ári væri 150.000 fötum minni en
búist hafði verið við. Sömuleiðis
virðist vera að draga úr olíunotkun Kínverja en þriðjungur hráolíuframleiðslu heimsins er fluttur
þangað. Það eru því ekki eingöngu
slæmar fréttir af þessum vettvangi.
Margvíslegar skýringar eru á
þessum miklu hækkunum. Lokanir
olíuhreinsistöðva í Venesúela og
Bandaríkjunum eru ein þeirra og
fellibyljir í sunnanverðu Atlantshafi. Þá stendur ferðamannatíminn
sem hæst og því er spurn eftir
þotueldsneyti afar mikil. Í MiðAusturlöndum varð dauði Fahds,

konungs Sádi-Arabíu, til þess að
hækka verðið á fatinu og óróinn
sem hefur skapast vegna kjarnorkuáætlunar Írana hefur ekki
bætt úr skák. Þá er ótti um hryðjuverkaárásir, bæði í olíuframleiðsluríkjunum sem og annars
staðar, stór þáttur í verðhækkunum.
Flestir spá því að olíuverð
haldist hátt að minnsta kosti eitthvað fram á næsta ár, fyrirtækjum og almenningi til sárrar
gremju. Ef olíuverð mánaðanna
eftir klerkabyltinguna í Íran 1979
er hins vegar framreiknað til
dagsins í dag kemur í ljós að það
var um níutíu dalir fatið þannig að
ef til vill mega olíunotendur prísa
sig sæla þrátt fyrir allt.

Guðni svarar gagnrýni dýralækna:

Mín ákvör›un stendur
LANDBÚNAÐUR Guðni Ágústsson
furðar sig á gagnrýni dýralækna á
ráðningu forstjóra Landbúnaðarstofnunar og ákvörðun um staðsetningu stofnunarinnar. „Þetta
eru ákvarðanir sem ég hef tekið
og þær standa,“ segir Guðni. „Ég
er ekki síst undrandi á því að
hæfni Jóns Gíslasonar sé dregin í
efa. Dýralæknar verða að átta sig
á því að hann hefur sótt hluta af
sínu námi í dýralæknaskóla, hefur
mikla reynslu og var valinn sem
fremstur meðal jafningja úr 23
manna hópi.“
Guðni segir Embætti yfirdýralæknis vera varðað með lögum
innan Landbúnaðarstofnunar og
hann haldi því sinni stöðu sem

hinn æðsti sérfræðingur í þeim
málaflokki. „Forstjórinn og Yfirdýralæknir eru sterkt teymi í
stofnuninni og munu vinna náið
saman.“
Að sögn Guðna var það ákvörðun Alþingis að stofnunin yrði utan
höfuðborgarsvæðisins. „Mín niðurstaða var að velja Selfoss, sem
ég held að allir sjái að sé mjög
góður staður. Við horfum björtum
augum á framtíðina og förum
fljótlega að leita að góðu húsnæði
undir stofnunina.“
- grs
GUÐNI ÁGÚSTSSON Landbúnaðarráðherra segir Yfirdýralækni og forstjóra Landbúnaðarstofnunar verða
teymi innan stofnunarinnar.

sveinng@frettabladid.is

VINÁTTULANDSLEIKUR

Ísland - Su›ur Afríka

Laugardalsvelli 17. ágúst
Mi›vikudaginn 17. ágúst kl. 20:00 tökum vi› á móti spræku landsli›i Su›ur-Afríku

í vináttulandsleik á Laugardalsvelli. Leikurinn er undirbúningur fyrir leiki haustsins vi›
Króata, Búlgari og Svía. Mætum öll og sty›jum okkar menn!

Forsala á ksi.is og esso.is
Forsala á Netinu til 15. ágúst

Forsala á völdum
ESSO stö›vum 16. ágúst

Sala á leikdag
17. ágúst frá kl. 12:00

Gamla stúka

2.000 kr.

2.000 kr.

2.500 kr.

N‡ja stúka

1.000 kr.

1.000 kr.

1.500 kr.

Athugi› a› eingöngu ver›a seldir mi›ar í númeru› sæti. 50% afsláttur fyrir 16 ára og yngri í hva›a sæti sem er.
Mi›ar geta selst upp í forsölu.
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Tillaga sjálfstæðismanna í borgarráði vegna leiðakerfis Strætó:

Viljum taka strax á vandanum
„Við viljum taka á
þeim mikla vanda sem skapast
hefur með nýju leiðakerfi Strætó
bs. strax,“ segir Kjartan Magnússon borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Hann óttast að glundroði skapist þegar skólarnir hefjast 22. ágúst.
Fulltrúar
Sjálfstæðisflokks
lögðu fram tillögu um nýja leiðakerfið í borgarráði í gær. Þar
kemur fram áskorun um að þegar
fari fram ítarleg úttekt á kerfinu.
Markmið hennar sé að athuga
hvort það sé „á vetur setjandi“ í
ljósi þeirrar þjónustuskerðingar
sem fjölmargir strætisvagnafarþegar hafði orðið fyrir með gildis-

SAMGÖNGUR

töku þess. Meta þurfi hvort gamla
kerfið verði tekið upp umsvifalaust, meðan unnið verði að endurbótum á því nýja með markvissum vinnubrögðum og í raunverulegu samráði við notendur.
Markmið tillögunnar sé að
halda í viðskiptavini Strætó bs. og
lágmarka skaðann sem almenningssamgöngur í Reykjavík hafi
orðið fyrir.
Tillagan var felld með fjórum
atkvæðum R-lista gegn 3 atkvæð- jss
um sjálfstæðismanna.
ÞJÓNUSTUSKERÐING Fjölmenn íbúahverfi

verða fyrir mikilli þjónustuskerðingu með
gildistöku nýs leiðakerfis, segja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bókun sinni.

Færeyingar vilja
a›ild a› EFTA
Færeyingar vilja fá a›ild a› Nor›urlandará›i og EFTA. Forma›ur Vinstri
grænna sty›ur a›ild Færeyinga a› Nor›urlandará›i en utanríkisrá›uneyti›
segir a› Færeyingar ver›i a› sk‡ra ﬂjó›réttarlega stö›u sína fyrst.
STJÓRNMÁL Færeyingar vilja sækja
um að aðild að Norðurlandaráði
og EFTA en Færeyingar lúta enn
yfirráðum Dana og hafa aðeins
sjálfsstjórn og utanríkismál
landsins eru í höndum Dana.
Lögmaður Færeyinga Jóannes
Eidesgaard sagði í hinni svokölluðu lögmannsræðu á ÓIafsvöku í
Færeyjum undir lok síðasta mánaðar að Færeyingar vildu taka þátt
í alþjóðlegu samstarfi og aðild að
EFTA myndi hugnast þjóð sinni
vel. Þá hefur aðild Færeyinga borið á góma í Norðurlandaráði síðustu tvö árin en að undanförnu
þykja Færeyingar hafa lagt sífellt
meiri áherslu á aðildarumsókn
sína að ráðinu.
Gunnar Snorri Gunnarsson,
ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu, segir að Íslendingar hafi
veitt Færeyingum ráðgjöf og annað sem þeir hafi sóst eftir og hvatt
þá til að styrkja tengslanet sín við
bæði EFTA og Norðurlandaráð en
erfitt sé að styðja aðildarumsóknir þeirra að svo stöddu.
„Þeir verða að hafa sína þjóðréttarlega stöðu á hreinu og gera
þá stöðu upp við Dani. Við viljum
gjarnan styðja þá en getum það

FRÁ FÆREYJUM Færeyingar vilja bæði ganga í Norðurlandaráð og EFTA.

GUNNAR SNORRI
GUNNARSSON Segir

STEINGRÍMUR J.
SIGFÚSSON Styður

erfitt að styðja Færeyinga fyrr en þeir
hafa þjóðréttarlega
stöðu sína á tæru.

aðild Færeyinga að
Norðurlandaráði en
segir að breyta þurfi
sáttmála Norðurlandaráðs.

ekki meðan svo er en hversu víðtækt umboð þeir hafa er atriði
sem er þjóðréttarlegt og eitthvað
sem við viljum að þeir eigi við
Dani,“ segir Gunnar.
„Ég hef stutt með kjafti og
klóm undanfarin ár að Færeyingar fái aðild að Norðurlandaráði,“
segir Steingrímur J. Sigfússon,
formaður Vinstri grænna og fulltrúi í Íslandsdeild Norðurlanda-

ráðs. Hann segir að tvær leiðir
séu mögulegar fyrir Færeyinga
til þess að öðlast aðild að ráðinu
og önnur sé að dönsku stjórnarskránni verði breytt. „Sú leið er
auðvitað svolítið fjarsótt en sú
leið sem er líklegri er að Helsinkisáttmála Norðurlandaráðs verði
breytt en til þess þarf samþykki
allra þjóða,“ segir Steingrímur.
hjalmar@frettabladid.is

Upplýsingaskipti í skattamálum:

Semja á vi› skattaparadísir
Fjármálaráðuneytið
hefur ákveðið að hefja samningaviðræður nokkrar „skattaparadísir“ um gagnkvæm upplýsingaskipti. Hefja á viðræður við þrjár
þeirra á næstu misserum en
frumkvæðið að viðræðunum er
frá þeim komið.
„Samningarnir snúa fyrst og
fremst að upplýsingum um tekjur
og eignir sem fara í gegnum fjármálastofnanir á þessum svæðum
og íslensk skattayfirvöld telja að
geti verið skattskyld hér á landi,“
segir Jóna Björk Guðnadóttir, lögfræðingur hjá Fjármálaráðuneytinu. Hún segir flestar skattaparadísir hafa skuldbundið sig
gagnvart OECD til þess að auka
gagnsæi skattkerfa sinna og

EFNAHAGSMÁL

helmingur
OECD-ríkja
hafi
byrjað samningaviðræður af
þessu tagi. Bandaríkin hafa nú
þegar samið við þrettán paradísir.
Samningsfyrirmynd
OECD
verður lögð til grundvallar í viðræðunum, en auk upplýsingaskiptanna eru einnig ákvæði í því
sem tryggja eiga að stjórnvöld
fari með upplýsingar sem trúnaðarupplýsingar og einnig er heimilt í ákveðnum tilvikum að neita
samningsríki um upplýsingar sem
geta skaðað viðskiptahagsmuni
skattgreiðanda.
- grs
BÖNDUM KOMIÐ Á SKATTAPARADÍSIR

Vegna skuldbindinga gagnvart OECD
hafa skattaparadísir haft frumkvæði að
viðræðum við íslensk stjórnvöld.

gríptu gæsina
meðan hún
gefst
Fantagóður
pakki

Ótrúlegt
tilboð
Gríptu þessar tvær
fyrir aðeins 1999
kr og bíómiði
á stórmyndina
Fantastic4 fylgir.

Allur
pakkinn

1.999

10
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Formaður Sjómannasambandsins um stjórnsýslukæruna:

SUS ályktar um Símann:

Fórum algjörlega a› vinnulöggjöf

Fagna sölu
Landssímans

KJARAMÁL „Það var algjörlega farið

KAFBÁTURINN KVADDUR Fjöldi fólks lagði

leið sína til Settala á Norður-Ítalíu til að berja
kafbátinn Enrico Toti augum áður en hann
leggur í sína síðustu ferð. Förinni er heitið á
Vísinda- og tæknisafnið í Mílanó, þar sem
báturinn verður til sýnis í framtíðinni.

eftir vinnulöggjöf í þessum efnum, að höfðu samráði við lögfræðinga okkar,“ segir Sævar Gunnarsson, formaður Sjómannasambands Íslands, um fram komna
stjórnsýslukæru til félagsmálaráðuneytis vegna framkvæmdar
talningar atkvæða um kjarasamning sjómanna.
Kæran er grundvölluð á því að
liðið hafi vel á annan mánuð frá
undirritun samninga og þar til atkvæðagreiðsla hafi farið fram.
Einnig hafi kjörfundaratkvæði og
póstatkvæði verið talin í einum
potti. Þátttaka í póstatkvæðagreiðslu megi ekki vera undir 20

prósentum eigi hún að teljast gild
en menn hafi ekkert vitað hvað
voru póstatkvæði og hvað kjörfundaratkvæði. Hvort tveggja sé
því brot á ákvæðum vinnulöggjafarinnar.
„Við sömdum um frest við undirritun samninga til þess að gefa
sjómönnum kost á að koma í land
og hafa skoðanir á málunum,“ segir Sævar. „Við hefðum orðið fyrir
mjög mikilli gagnrýni ef við hefðum lokað atkvæðagreiðslunni viku
áður en allur flotinn kom í land.
Hefði þátttakan í atkvæðagreiðslunni orðið undir 20 prósentum þá
hefði samningurinn verið samþykktur hverjar sem niðurstöður

Samband ungra sjálfstæðismanna fagnar sölu Símans. Þeir skora á stjórnvöld að
halda áfram á sömu braut og
hefja sölu á Áfengis og tóbaksverslun ríkisins, Landsvirkjun
og Ríkisútvarpinu og segja fyrirtækin betur komin í eigu
framtakssamra einkaaðila en
hjá núverandi eigendum.
Ungir
sjálfstæðismenn
leggja áherslu á að andvirði
Símans verði varið í niðurgreiðslu skulda og lækkun
skatta en ekki á óskynsamlegan
hátt eins og í pólitísk gæluverkefni.

STJÓRNMÁL

SÆVAR GUNNARSSON Frestur framlengdur
til að gefa sjómönnum kost á að koma í
land og kjósa.

talningar hefðu orðið. Um var að
ræða opna atkvæðagreiðslu með
tvöfalt meiri þátttöku, þannig að
ákvæði um póstatkvæði komu mál- jss
inu ekki við.“

- hb

Láti› reyna á hvort
bygg›akvóti stenst lög
Útvegsma›ur í Vestmannaeyjum íhugar a› stefna sjávarútvegsrá›herra vegna
úthlutunar bygg›akvóta. Sjávarútvegsrá›herra telur úthlutanirnar standast lög
en a› öllum sé heimilt a› bera stjórnvaldsákvar›anir undir dómstóla.
ÚTVEGSMÁL „Við getum ekki lengur
sætt okkur við eignaupptöku sem
sjávarútvegsráðherra
stendur
fyrir,“ segir Magnús Kristinsson,
útvegsmaður í Vestmannaeyjum.
Magnús íhugar að stefna sjávarútvegsráðherra vegna úthlutunar byggðakvóta sem kynnt var í
síðustu viku. Vestmannaeyingum
var þá ekki úthlutað neinum
byggðakvóta, en alls var 4.010
tonnum úthlutað til byggðarlaga
sem lent hafa í vanda. Þau bæjarfélög sem mestan byggðakvóta
fengu eru Súðavík, Siglufjörður
og Stykkishólmur.
„Það er alveg ljóst að nú látum
við sverfa til stáls,“ segir Magnús.
„Það er ekkert annað en hrein og
klár eignaupptaka þegar eignir
manns eru teknar og þeim deilt út
til annarra.“
Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri Landssambands íslenskra útvegsmanna, kveðst
reikna með því að höfðað verði mál
gegn ríkinu vegna byggðakvótans.
„Menn vilja láta á það reyna
hvort standist gagnvart eignarétt-

Stórbrotin örlagasaga

DEILT UM BYGGÐAKVÓTA Framkvæmdastjóri LÍÚ telur líklegt að borið verði undir dóm-

stóla hvort úthlutun byggðakvóta standist lög.

arákvæði stjórnarskrárinnar að
taka hluta kvóta sem menn hafa
keypt og úthluta honum með þessum hætti,“ segir Friðrik. „Við teljum að ef menn hafa keypt sér rétt
til þess að nýta ákveðinn hluta fiskistofna eigi þeir réttinn þar með og
að hann verði ekki frá þeim tekinn.“
Friðrik segir sambandið sjálft
ekki ætla að reka málið heldur
komi það í hlut einnar útgerðar að
höfða prófmál, í samstarfi við
sambandið. „Útvegsmenn sem
sæti eiga í stjórn samtakanna
hafa ákveðið að stuðla að því að

þessi leið verði farin,“ segir hann.
„Úthlutanir af þessu tagi eru
alltaf mjög umdeilanlegar,“ segir
Árni Mathiesen sjávarútvegsráðherra. „Þær eru hins vegar í samræmi við lög um stjórn fiskveiða
og þar hefur alltaf verið gert ráð
fyrir slíkum úthlutunum.“
Árni segist ekki í vafa um að
úthlutanirnar standist lög, ella
væri ekki staðið að þeim með
þessum hætti. Öllum sé hins vegar heimilt að bera stjórnvaldsákvarðanir undir dómstóla.
helgat@frettabladid.is

Samtök myndrétthafa á Íslandi:

Loka› á áskrifendur SKY
Sakleysingjarnir er heillandi frásögn
um mannlegan breyskleika, djúpa
einsemd, ást, söknuð og mikil örlög –
stórbrotin saga sem heldur lesanda
rammlega föngnum allt til enda.
„Stórvirki.“
− Skafti Þ. Halldórsson, Mbl.

„Ólafur Jóhann fangar lesandann
áreynslulaust inn í söguheim
sinn. Hann býr einfaldlega yfir
þeirri náðargáfu að kunna að
segja sögu .“
− Hlynur Páll Pálsson, Frbl.

edda.is

NEYTENDUR Smáís, samtök myndrétthafa á Íslandi, hafa komist að
samkomulagi við SKY-sjónvarpsstöðina að hér eftir verði ekki
hægt að greiða fyrir áskriftir með
íslenskum kreditkortum. Hafa
nokkrir söluaðilar auglýst aðgang
að stöðvum SKY, þar á meðal
enska boltanum, með sérstökum
búnaði til þess arna en nú er að
mestu loku fyrir það skotið.
Áskrifendur eru fjölmargir
hér á landi þrátt fyrir að strangt
til tekið sé það ólöglegt enda sýnir SKY efni sem innlendir aðilar
eiga rétt á. Enda hafa margir
þurft að fara krókaleiðir til þess
að greiða mánaðarlega fyrir
áskriftir sínar og hefur slíkt yfirleitt þurft að fara í gegnum þarlendan aðila.
Samkvæmt fréttatilkynningu
grípur Smáís til frekari aðgerða
hjá þeim fyrirtækjum sem halda
áfram að auglýsa áskriftir að SKY
enda skekkir slíkt samkeppnisstöðu íslenskra fjölmiðla að etja
kappi við slíka starfsemi.
María Rúnarsdóttir, fjármálastjóri hjá Svar Tækni, sem auglýsti slíkt síðast í sumar, segir
þetta engu breyta. Áfram verði
seldur sá gervihnattabúnaður

ENSKI BOLTINN GEGNUM SKY Auglýsing
Svar Tækni frá því fyrr í sumar um mögulegt aðgengi að enska boltanum með
búnaði frá fyrirtækinu. Smáís hefur nú
hafið herferð gegn þeim er slíkt bjóða
enda ólöglegt.

sem til þurfi enda SKY ekki eina
sjónvarpsstöðin sem hægt sé að
- aöe
ná með slíkum búnaði.
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Veldu nýjan Ford

Nýtt tákn um gæði
Focus er betur búinn en Corolla
Gömul tákn eru fallin. Og ný tekin við. Nýr, endurhannaður Ford Focus er betur búinn en Toyota Corolla. Ford
hefur tekist það sem aðrir framleiðendur hafa áður
reynt; að hanna meðal stóran bíl eftir gæðastöðlum
lúxusbíla á lægra verði. Berðu fordómalaust Corolla
saman við Focus. Og þú finnur að margur búnaður
lúxusbíla er staðalbúnaður í Focus: ESP stöðugleikastýrikerfi, TRACS spólvörn, öryggispúðagardínur, fjölliðafjöðrun, loftkæling og hiti í sætum eru þar á meðal.
Spurðu um þjónustu Ford.

Hæsta einkunn fyrir öryggi frá upphafi
Árekstraröryggisstofnunin Euro NCAP gefur
Ford Focus hæstu einkunn allra bíla í sínum
flokki frá upphafi. Árekstraröryggi Focus er
metið með 5 stjörnum eða 35 stig. Frá upphafi
hefur Focus hreppt 1. sætið á 65 alþjóða
verðlaunahátíðum. Í 13 skipti bíll ársins.

Atriði af gæðalista staðalbúnaðar:

Vertu í hópi þeirra bestu, í dag og um alla framtíð.
Veldu Focus.

ESP stöðugleikastýrikerfi
TRACS spólvörn
Loftkæling
Stillanlegur hiti í framsætum
Öryggispúðar að framan
Öryggispúðar í hliðum
Öryggispúðagardínur
ABS hemlakerfi
EBD hemlajöfnun
EBA hjálparhemlun

Þegar allt er tekið með og verð er borið saman við
gæði þá er Focus talinn betri kostur en bæði Toyota
Corolla og VW Golf, samkvæmt fjölmörgum evrópskum bílablöðum. Berðu saman bíla. Komdu í Brimborg.
Veldu nýjan Ford - nýtt tákn um gæði.

Ford Focus. Ný gæði á lægra verði en áður.*
Kaupverð
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6i
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6i
Ford Focus 4 dyra Trend 1,6i
Ford Focus Wagon Trend 1,6i

5 gíra
1.790.000 kr.
1.890.000 kr.
1.940.000 kr.
1.990.000 kr.

Hægt að fá aukalega:

Sjálfskiptur
1.884.000 kr.
1.984.000 kr.
2.034.000 kr.
2.084.000 kr.

Ford Focus er heimsmethafi í vinsældum. Frá þeim tíma Ford
Focus var fyrst kynntur, árið 1998, hefur Focus selst í yfir 4
milljónir eintaka. Heimsmetabók Guinness taldi sig þurfa
staðfesta heimsmet Ford Focus í vinsældum árið 2000 og
sem mest selda bíl í heimi, aðeins ári eftir að hann kom fyrst
á markað. Samkvæmt afmælisútgáfu Heimsmetabókar
Guinness fyrir árið 2005 stendur heimsmetið enn. Focus er
einnig vinsæll meðal bílagagnrýnenda en þeir hafa í 65 skipti
kosið Focus í 1. sætið á aðeins 6 árum. Focus hefur verið
kosinn bíll ársins í 13 skipti í Evrópu og Norður-Ameríku.

Frjókornasía
Upphitanlegir hliðarspeglar
Rafstilltir hliðarspeglar
Vindskeið að aftan (3d og 5d)
Fjarstýrð samlæsing
Fjölstillanlegt stýri
Geislaspilari með þjófavörn og
6 hátölurum
Fjarstýring fyrir hljómtæki
Aksturstölva og útihitamælir

Bluetooth® fyrir síma
AFS Halogen beygjuljós
DVD spilari í lofti og skjár
Fjöltengi fyrir heyrnartól
Kæling í hanskahólfi
Leiðsögukerfi
með litaskjá
6 diska Sony hljómtæki
Bakkskynjari
Regnskynjari
Leður- eða sportsæti
Rafdrifið ökumannssæti
Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000
667
500
0

20
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20
04

Ford Focus hefur hreppt
1. sæti á 65 alþjóðaverðlaunahátíðum.
Veldu Ford.

Raddstýring fyrir:
- hljómtæki
- síma
- leiðsögukerfi
Aðfellanlegir speglar
Hiti fyrir alla framrúðuna
Sólarvörn í framrúðu
Sportfjöðrun
Sjálfvirkur dimmer
á baksýnisspegli
Hraðastillir
Rafdrifin sóllúga

Íslendingar velja Ford umfram önnur
leiðandi bílamerki (74,1% aukning 2004)
og er Ford meðal vinsælustu bílamerkja á
Íslandi. Endursalan staðfestir það einnig.
Vertu í hópi þeirra bestu. Veldu nýjan Ford.
Tímabil

GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Íslendingar velja Ford umfram önnur vestræn bílamerki. Spennandi hönnun, aukin gæði og örugg þjónusta Brimborgar er trúleg ástæða þess að Ford sækir
á Toyota sem vinsælasta bílamerkið á Íslandi. Upplifðu
nýtt tákn um gæði - veldu Ford.

Nýttu þér sumartilboðin
Skoðaðu úrvalið í bílaverslun Ford á Íslandi

Ford Fiesta Trend
5 dyra 1,4i 5 gíra*
Kaupverð 1.430.000 kr.
Bílasamningur 14.970 kr.
Rekstrarleiga 27.950 kr.

Ford Escape XLS 4x4
5 dyra 2,3i sjálfskiptur*
Kaupverð 2.810.000 kr.
Bílasamningur 29.430 kr.
Rekstrarleiga 52.700 kr.

Ford Fusion Trend
5 dyra 1,4i 5 gíra*
Kaupverð 1.570.000 kr.
Bílasamningur 16.440 kr.
Rekstrarleiga 29.980 kr.

Ford Freestyle SEL 4x4
7 manna 3,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 3.960.000 kr.
Bílasamningur 39.200 kr.
Rekstrarleiga 68.300 kr.

Ford Focus Trend
5 dyra 1,6i 5 gíra*
Kaupverð 1.890.000 kr.
Bílasamningur 19.790 kr.
Rekstrarleiga 34.930 kr.

Ford Explorer XLT Sport 4x4
5 dyra 4,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 4.190.000 kr.
Bílasamningur 41.760 kr.
Rekstrarleiga 74.200 kr.

Ford Focus C-Max Trend
5 dyra 1,6i 5 gíra*
Kaupverð 1.895.000 kr.
Bílasamningur 19.840 kr.
Rekstrarleiga 34.950 kr.

Ford Expedition Eddie Bauer 4x4
8 manna 5,4i V8 sjálfskiptur*
Kaupverð 5.160.000 kr.
Bílasamningur 53.990 kr.
Rekstrarleiga 102.500 kr.

Við staðgreiðum gamla bílinn veljir þú bíl frá Brimborg.
Þú veltir fyrir þér hvernig best er að losna við gamla bílinn.
Brimborg kaupir hann af þér staðgreitt** veljir þú bíl frá
Brimborg. Þú færð peninginn beint í vasann - eða greiðir
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Ford Mondeo Ghia
5 dyra 2,0i 5 gíra*
Kaupverð 2.440.000 kr.
Bílasamningur 25.550 kr.
Rekstrarleiga 44.940 kr.

Ford Ranger XL Crew Cab 4x4
4 dyra 2,5 turbo dísil 5 gíra*
Kaupverð 2.370.000 kr.
Bílasamningur 24.820 kr.
Rekstrarleiga 43.900 kr.

Ford Galaxy Trend
7 manna 2,0i 5 gíra*
Kaupverð 2.605.000 kr.
Bílasamningur 27.280 kr.
Rekstrarleiga 48.500 kr.

Ford Explorer Sport Trac XLT 4x4
4 dyra 4,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 2.960.000 kr.
Bílasamningur 30.990 kr.
Rekstrarleiga 56.700 kr.

Ford Mustang Deluxe
3 dyra 4,0i V6 5 gíra*
Kaupverð 2.860.000 kr.
Bílasamningur 30.030 kr.

Ford F-350 Lariat Crew Cab 4x4
4 dyra 6,0 turbo dísil V8 sjálfskiptur*
Kaupverð 4.128.000 kr.
Bílasamningur 43.160 kr.

upp lánið á gamla bílnum. Þú losnar við allt umstang við að
selja og minnkar þinn kostnað. Komdu og skoðaðu Ford í
dag. Komdu í Brimborg - skoðaðu nýja hönnun og kynntu
þér hvernig þú getur fengið þér nýjan Ford.

3

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Lán er bílasamningur með 30% útborgun og mánaðarlegum greiðslum í 84 mánuði og eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta 50% isk / 50% erl.myntkarfa. Leiga er rekstrarleiga og er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 36 mánuði sem eru háðar gengi erlendra mynta og
vöxtum þeirra. Smur- og þjónustueftirlit samkvæmt ferli framleiðanda og Brimborgar er innifalið í leigugreiðslu og allt að 20.000 km akstur á ári. ** Staðgreitt 45 dögum eftir afhendingu nýja bílsins. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar. Aukabúnaður á myndum: Álfelgur á Fiesta, Focus og Galaxy; samlitur á Escape; tvílitur á Ranger. Explorer og Freestyle myndir eru af Limited.
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Hive tengir eigin viðskiptavini við Símann vegna Enska boltans:

Borga fyrir netnotkun vi›skiptavina
Þeir sem gerast áskrifendur að
Enska boltanum gegnum ADSL
skuldbinda sig til þess að vera
með það hjá Símanum næstu tólf
mánuði.
Arnþór segir enga tæknilega
annmarka á því að menn gerist
áskrifendur að Enska boltanum
og fleiri sjónvarpsstöðum gegnum ADSL-kerfi Hive. „Við getum
boðið upp á mun meiri bandbreidd, átta eða tólf megabæt
meðan Síminn býður aðeins upp á
eitt til tvö megabæt.“
Og Vodafone býður viðskiptavinum sínum upp á svipaða þjón- grs
ustu.

Netfyrirtækið Hive,
sem er með sitt eigið ADSL-dreifikerfi, hefur brugðið á það ráð að
tengja viðskiptavini sína við
dreifikerfi Símans, frekar en að
missa þá yfir til Símans ætli þeir
sér að gerast áskrifendur að
Enska boltanum. „Við höfum trú á
því að fyrr eða síðar verði Síminn
að láta þetta af hendi,“ segir Arnþór Halldórsson, framkvæmdastjóri Hive.
Hive borgar síðan Símanum
fyrir netnotkun viðkomandi en
innheimtir af viðskiptavininum
líkt og hann sé í viðskiptum við
Hive.

NEYTENDUR

SVÍNIN BÓLUSETT Svínasótt hefur geisað í
Kína að undanförnu og hafa 39 manns dáið
í Sichuan-héraði af hennar völdum. Þetta
glaðhlakkalega svín virtist ekki hafa mikið á
móti því að fá bóluefni gegn veikinni.

ARNÞÓR HELGASON Framkvæmdastjóri Hive.

Tomaz Humar:

Þjónusta danska sendiráðsins við Íslandsfara:

Stal kortum
og lykilor›um

Bjarga› af Nanga Parbat

Íslandsförum ekki sí›ur sinnt

ISLAMABAD, AP Slóvenska fjallagarpinum Tomaz Humar var í vikunni
bjargað úr sex þúsund metra hæð af
hinu ógnvænlega Nanga Parbatfjalli í norðanverðu Pakistan, sem
er betur þekkt sem Manndrápsfjallið. Fjallstindurinn er 8.125 metra
yfir sjávarmáli og er einn sá torkleifasti í heiminum en tugir fjallgöngumanna hafa farist í leiðöngrum þangað. Humar var kominn vel
á veg er hann lenti í verulegum
vandræðum vegna illviðris, matarskorts og kals. Því sendi hann út
neyðarkall og var þyrla send á vettvang skömmu síðar til að bjarga
honum. Þegar að var komið hímdi
Humar á íssyllu illa á sig kominn. ■

FERÐALÖG

MYND/AP

DANMÖRK Eystri-landsréttur hefur dæmt bréfbera í þriggja ára
fangelsi fyrir að stela greiðslukortum og lykilnúmerum úr
pósti fólks. Hann notaði svo kortin og lykilnúmerin til að ná um
átta milljónum króna út af
bankareikningum þess.
Starfsaðferðir
bréfberans
þóttu sérstaklega útsmognar.
Hann leigði sér kjallaraherbergi
þar sem hann kom sér upp aðstöðu til að búa til eftirlíkingar
af kortunum. Eftirlíkingarnar
setti hann svo í ný umslög sem
hann svo smeygði inn um
bréfalúguna hjá fórnarlömbum
sínum, sem áttu sér einskis ills
von. ■

„Við höfum ekki orðið
vör við það að danska sendiráðið
almennt sinni Íslandsförum síður
en öðrum,“ segir Ásgeir Pétursson skrifstofustjóri almennrar
skrifstofu utanríkisráðuneytisins.
Hann undrast svör danska
sendiráðsins í Moskvu, sem fram
komu í Fréttablaðinu í gær, að
lengri tíma taki fyrir Íslandsfara
en til dæmis Danmerkurfara að fá
vegabréfsáritun.
Að sögn Péturs felst mikil hagræðing í því fyrirkomulagi að
danska sendiráðið afgreiði vegabréfsáritanir til Íslands þar sem
Danir búi yfir betra upplýsingaog gagnakerfi.
Konstantín Shcherbek, rússneskur læknir búsettur hér á
landi, segir hins vegar að varla sé
hægt að fá vegabréfsáritanir hjá
danska sendiráðinu í Moskvu og
hafi ættingjar hans fengið að
finna fyrir því. „Ég var vanur að
lofsama Ísland og hvetja vini og
ættingja til þess að koma hingað í
heimsókn en ég er nú hættur þeim
bjarnargreiða þar sem þeir lenda
aðeins í vandræðum hjá danska
sendiráðinu,“ segir hann.
Aðalheiður Árnadóttir, leyfafulltrúi hjá Útlendingastofnun,
segir að samskipti stofnunarinnar
við danska sendiráðið í Moskvu

Á LEIÐ UPP FJALLIÐ Tomaz
Humar á meðan allt gekk vel.
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Óprúttinn bréfberi:

KONSTANTÍN SHCHERBAK Konstantín er

hættur að gera ættingjum og vinum í
Moskvu þann bjarnargreiða að hvetja þá til
Íslandsferðar þar sem varla sé hægt að fá
vegabréfsáritanir hjá danska sendiráðinu í
Moskvu.

hafi verið góð en hins vegar sé þar
mikill erill sem hugsanlega geti or-jse
sakað þennan seinagang.
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SKÓGARELDAR SLÖKKTIR Flugvél slekkur skógarelda nálægt bænum Coudoux í Suður-

           I U i  N O                

Frakklandi fyrr í sumar. Miklir þurrkar hafa geisað í Suður-Evrópu í sumar með tilheyrandi
þurrkum og skógareldum. Hitastig í borgum Evrópu hefur hækkað um allt að tveimur
gráðum á síðustu þremur áratugum.
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ENDUNUM KYNNA FYRIRTKI SÓN OG VÚRUR É SâNINGUNNI µMSIR AILAR SEM TENGJAST ATVINNU
REKSTRI KVENNA É SVII NÉTTÞRUAULINDA MUNU EINNIG KYNNA STARFSEMI SÓNA
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Rannsókn WWF sýnir hækkun á meðalhita stórborga:

VEÐURFAR Sumarhitastig í stórborgum Evrópu hefur hækkað um
allt að tvær gráður á síðustu
þremur áratugum og eykst með
því hættan á þurrkum, úrhelli og
flóðum.
Þetta kemur fram í niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á
vegum Alþjóðanáttúruverndarsamtakanna WWF. Fundinn var út
meðalhiti síðustu fimm ára í
sextán borgum í Evrópu og borinn
saman við meðalhita á fimm ára
tímabili fyrir þrjátíu árum.
Í ljós kom að hæsti meðalhiti
að sumri hækkaði mest í Lundún-

um, um tvær gráður. Meðalhiti
yfir sumartímann hækkaði mest í
Madríd, um 2,2 gráður.
„Sumarhiti í borgum Evrópu
stefnir í að verða óbærilegur,“
sagði Imogen Zethoven, talsmaður WWF. „Vísindamenn telja að
losun gróðurhúsalofttegunda tvöfaldi hættuna á frekari hækkun
hitastigs,“ sagði hún.
WWF bendir á í niðurstöðum
rannsóknar sinnar að afleiðingin
af hækkun á meðalhita gæti orðið
enn fleiri og alvarlegri hitabylgjur, þurrkar og regnstormar.
- sda
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Niðurstaða breskrar rannsóknar á faðernismálum:

Eitt af hverjum 25 börnum rangfe›ra›
Einn af hverjum 25
feðrum í Bretlandi gæti óafvitandi verið að ala upp barn annars
manns, samkvæmt niðurstöðum
nýrra breskra rannsókna. Faðernisprófum byggðum á DNArannsóknum hefur fjölgað verulega og eru þau tífalt fleiri í
Bretlandi og tvöfalt fleiri í
Bandaríkjunum nú en fyrir áratug.
Allt að 20 þúsund DNA-faðernisrannsóknir eru gerðar árlega í Bretlandi og um 400 þúsund í Bandaríkjunum.
Rannsóknin var gerð í John
Moores-háskólanum í Liverpool
og var byggð á niðurstöðum úr

faðernisrannsóknum í Bretlandi
á tímabilinu 1950 til 2004.
Leiddi hún í ljós að rangfeðranir eiga sér stað í allt frá einu af
hverjum hundrað tilvikum og upp
í eitt af hverjum þremur og var
hlutfallið breytilegt eftir rannsóknum. Meðaltalið var 3,7 prósent og þýðir það að eitt af hverjum 25 börnum sé rangfeðrað.
The Independent segir að
þriðja hver meðganga í Bretlandi
hafi ekki verið skipulögð fyrir
fram og að ein af hverjum fimm
konum í föstu sambandi hafi haldið framhjá maka sínum.

RANNSÓKNIR

JENS STOLTENBERG Fréttablaðið/Vilhelm

Stoltenberg svarar:

Segir sátt
um stefnuna
NOREGUR Jens Stoltenberg, leiðtogi

norska Verkamannaflokksins, vísar á bug skoðun Ingu Lønning,
þingmanns Íhaldsflokksins, um að
vinstriflokkarnir gætu aldrei
komið sér saman um ríkisstjórnarsamstarf vegna ágreinings um
utanríkismál.
„Íhaldsmenn reka neikvæða
kosningabaráttu og setja fram
rangar staðhæfingar,“ sagði Stoltenberg í samtali við Aftenposten.
Öllum mætti vera ljóst að hornsteinn utanríkisstefnu hugsanlegrar vinstristjórnar yrði áframhaldandi vera í Atlanthafsbandalaginu og Evrópska efnahagssvæðinu. ■

Umferðarslys í Borgarfirði:

Ökuma›ur
slasa›ist
Ökumaður fólksbíls var
fluttur slasaður með sjúkrabíl til
Reykjavíkur eftir árekstur við
flutningabíl við Mótel Venus í
Borgarfirði snemma í gærmorgun.
Einn farþegi var í fólksbílnum
og var hann fluttur til athugunar á
Heilsugæsluna í Borgarnesi. Ökumaður flutningabílsins slapp hins
vegar ómeiddur.
Fólksbifreiðin er talin ónýt
eftir slysið, að sögn lögreglu í
Borgarnesi. Minniháttar skemmdir urðu á flutningabílnum.

SLYS

- ht

NOREGUR
DÓMUR Í STAFANGURSRÁNINU
Fyrsti dómurinn hefur verið
kveðinn yfir sakborningi í
Stafangursráninu svonefnda. 57
ára gamall karlmaður var dæmdur í eins árs fangelsi, þar af sjö
mánuði skilorðsbundna, fyrir að
geyma fimmtán milljónir króna
af ránsfengnum í íbúð sinni.
KVEIKTU Í SKÓLANUM Betur fór
en á horfðist í Hauge-skólanum í
Bremanger á dögunum. Sjö börn
á aldrinum 8-12 ára gerðu sér að
leik að kveikja í nokkrum pappaspjöldum sem þau hentu svo í
ruslagám sem stóð uppi við skólann þeirra. Mikill eldur blossaði
þá upp og voru logarnir farnir að
læsa sig í skólabygginguna þegar
slökkvilið kom á vettvang og
slökkti bálið.

UNGBARN Ný rannsókn í Bretlandi hefur leitt í ljós að eitt af hverjum 25 börnum gæti

verið rangfeðrað.

- sda

SKINN OG BEIN Þessi skuggalega mannsmynd var til sýnis á vísindasýningu í Hong
Kong í gær. Ekki er þó annað að sjá en að
viðstaddir hafi haft gaman af henni.
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„Eftir stendur íslenzkur
hestur, sem er fallegri
og glæsilegri en nokkru
sinni fyrr og selst eins
og heitar lummur
um alla Evrópu og
Ameríku.“
ÞORVALDUR GYLFASON PRÓFESSOR Í

„Ég skil ekki af hverju
menn eru a› setja
vinnuhópa á laggirnar
ef ﬂeir eiga ekki a›
sinna sínu hlutverki.“
GUÐLAUGUR ÞÓR ÞÓRÐARSON, BORGARFULLTRÚI SJÁLFSTÆÐISFLOKKS, Í
MORGUNBLAÐINU.

FRÉTTABLAÐINU.

nær og fjær

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? SIGRÍÐUR ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR SÖNGNEMI

Brú›kaup bestu vinkonu eins og fullt starf
„Ég hef verið á fullu að undirbúa brúðkaup bestu
vinkonu minnar, Hildar Eiríksdóttur,“ segir Sigríður
Ósk Kristjánsdóttir, sem að vetrarlagi nemur óperusöng í Lundúnum. Hún segir það nánast fulla vinnu
þegar besta vinkona gengur í hjónaband, svo margt
þurfi að gera. „Við gæsuðum hana um síðustu helgi
og svo höfum við verið að undirbúa skemmtiatriði
fyrir veisluna.“ Auk þess mun Sigríður Ósk hafa
skyldum að gegna í athöfninni sjálfri því vitaskuld
var hún fengin til söngs.
Þegar brúðkaupið mikla er yfirstaðið tekur alvaran
við, sem í þessu tilfelli snýst um að læra hlutverk í
óperunni Dido og Eneas eftir Purcell. Þátttakan í óperunni er hluti af námi hennar í Lundúnaborg og
verður óperan frumsýnd í byrjun september.
Sigríður Ósk er alsæl með að búa í heimsborginni,
þar sem ævintýri eru á hverju strái. „Það er allt í
boði, maður þarf bara að vita hvað maður vill, annars týnist maður.“

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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ALVÖRU
HUMAR
& ANNAÐ GIRNILEGT FISKMETI
BEINT Á GRILLIÐ

LIST Á VAXTALAUSU LÁNI Hægt er að fá lán til kaupa á listaverkum eftir núlifandi listamenn. Þessar myndir eru eftir Daða Guðbjörnsson, Braga Ásgeirsson og Pétur Gaut og eru til sölu í Gallerí Fold.

Í VERSLUNARMIÐSTÖÐINNI SUNNUMÖRK VIÐ ÞJÓÐVEG NR. 1

OPNUNARTÍMI
SUNNUMÖRK 2
810 HVERAGERÐI
SÍMI 483 3206

MÁNUD. - FIMMTUD........... 11:00 - 18:30
FÖSTUDAGA...................... 11:00 - 19:30
LAUGARDAGA................... 12:00 - 16:00

Kvíði því að rifja
upp dauða
föður míns

250 vaxtalaus lán
til listaverkakaupa
Fjöldi fólks hefur nýtt
sér vaxtalaus lán KB
banka til listaverkakaupa.
Flest lánin eru á bilinu
200 til 300 þúsund krónur
en mest er hægt að fá 600
þúsund krónur lánaðar.
KB banki hóf að veita vaxtalaus
lán til listaverkakaupa á menningarnótt á síðasta ári. Lánin
eru veitt í samstarfi bankans,
menningarráðs
Reykjavíkur,
sextán listgallería og viðkomandi listamanna.
„Við erum afar ánægð með
viðtökurnar og höfum afgreitt
fjölmörg lán,“ segir Þóra Briem,
starfsmaður KB banka, en hún
annast lánveitingarnar fyrir
hönd bankans.
Hægt er að fá
lán frá 36.000 krónum og upp í 600.000
og þarf listaverkakaupandinn
að
greiða út tíu
prósent kaupverðs. Afganginn lánar bank-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ERTU Á LEIÐINNI AUSTUR FYRIR FJALL
Í BÚSTAÐINN EÐA ÚTILEGUNA?

ÞÓRA BRIEM Hefur afgreitt um 250 listaverkalán en hefur ekki tekið slíkt lán sjálf.

inn vaxtalaust til allt að þriggja
ára.
„Við höfum veitt lán frá
50.000 krónum og upp í hámark-

Brian Tracy kemur til Íslands í sjötta sinn:

Endurgreitt vakni efi
öfu
Fjölskyldan skilur ekki kr
Lofts um nýja krufningu á
fjölskylduföðurnum

Það kostar 29.900 krónur að sitja sjö
klukkustunda námsstefnu með fyrirlesaranum Brian Tracy í Háskólabíói í október. Hann verður þá hér í
sjötta sinn og eys úr gnægtabrunni
þekkingar sinnar á stjórnun, sjálfstyrkingu og velgengni. Erindi hans
að þessu sinni nefnist Sálfræði velgengninnar; 10 grundvallaratriði til
sjálfstyrkingar og er sagt hagnýtt
bæði fyrir þá sem áður hafa hlýtt á
Tracy og eins þá sem aldrei hafa séð
hann.
Í tilkynningu frá Stjórnunarfélaginu segir að Tracy sé einn allra
besti fyrirlesari heims og hafi

aldrei verið betri en einmitt nú.
Fyrir þátttökugjaldið fást að
auki námsstefnugögn, penni og viðurkenningarskjal en veitingar eru
ekki innifaldar.
Það má svo heita rúsínan í pylsuendanum að Stjórnunarfélagið
ábyrgist ánægju námsstefnugesta.
Sé fólk ekki ánægt eða sannfært um
að námsstefnan skili því sem til var
ætlast getur það gengið út á hádegi
- bþs
og fengið endurgreitt.

BRIAN TRACY
Hefur víst aldrei verið betri en einmitt nú.

ið en flest lánin eru upp á 200 til
300.000 krónur,“ segir Þóra sem
hefur ekki nýtt sér listaverkalánin sjálf.
KB banki hefur heimild til að
sækja listaverkið standi kaupandi ekki í skilum en aldrei hefur komið til þess. Lántakendur
eru enda valdir af kostgæfni,
farið er yfir skuldaskilasögu
fólks og sé það á vanskilaskrá er
umsóknum hafnað.
Þóra þarf ekki að setja sig í
listfræðilegar stellingar þegar
fólk óskar eftir láni, bankinn
lætur galleríunum eftir að meta
hvort um viðurkennda list er að
ræða eður ei.
Stefán Jón Hafstein borgarfulltrúi er frumkvöðull lánveitinganna. Hann sá fyrir sér að
með þeim væri hægt að styrkja
listalífið í landinu og er það án
efa raunin. Um 250 listaverk
hafa verið keypt síðasta árið í
krafti lánanna.
Þóra segir lántakendur vera á
öllum aldri og í viðskiptum við
alla banka landsins og að auki
greinilegt að smekkur þeirra
fyrir listum sé af öllum toga.
bjorn@frettabladid.is

w w w. c a c h a r e l . c o m

GJÖFIN ÞÍN
Þessi taska er gjöfin* þín þegar þú kaupir
tvær Amor Amor vörur, þar af einn ilm,
á næsta cacharel útsölustað.

*meðan birgðir endast

ILMURINN HENNAR
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SÉRFRÆÐINGAR SEGJA: NEYTENDASTOFA

Margﬂætt hlutverk

SVONA ERUM VIÐ
GISTINÆTUR OG
GESTAKOMUR Á
HÓTELUM

Hinn fyrsta júlí síðastliðinn tók til starfa Neytendastofa svokölluð en undir hennar hatti
verða verkefni sem áður heyrðu undir ýmsar
aðrar stofnanir. Tryggvi Axelsson forstjóri útskýrir hér hvaða hlutverki henni er ætlað.
121.900

Íslendingar 14.680
Útlendingar 98.620

113.300

Heimild: Hagstofan.is

Hvað er Neytendastofa?
Neytendastofa er ríkisstofnun sem starfa skal
að stjórnsýsluverkefnum á sviði neytendamála. Neytendastofu er þannig ætlað að hafa
eftirlit með því að aðilar í atvinnulífi hafist
nokkuð að sem brýtur í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eða öðru því
sem óhæfilegt þykir gagnvart neytendum. Á
hennar eftirlitssviði eru fjölþætt verkefni er
varða mikilvæga hagsmuni neytenda en
einnig almenn stefnumótun á sviði neytendamála.

Íslendingar 18.740
Útlendingar 103.170

JÚNÍ JÚNÍ
2004 2005

fréttir og fró›leikur

SPURT & SVARAÐ
GEITUNGASTOFNINN

Er hluverk hennar frábrugðið hlutverki
Neytendasamtakanna?
Íslenskir neytendur standa í þakkarskuld við
Neytendasamtökin sem í meira en 50 ár hafa
hvatt íslensk stjórnvöld til þess að auka neytendavernd hér á landi. Þau eru frjáls félagasamtök sem gagnrýna stjórnvöld þegar það á
við og koma með ábendingar frá neytendum
varðandi ýmis mikilvæg málefni sem þau
telja að stjórnvöld eigi að huga að. Neytendastofa er hins vegar stjórnvald og stjórnsýslustofnun sem starfar að framkvæmd þeirra
laga sem henni hefur verið falið.
Hvernig gætir Neytendastofa hags almennings betur en hingað til hefur verið?
Með Neytendastofu hafa verið sameinaðir
dreifðir kraftar margra í einni stjórnsýslustofnun. Þetta veitir mikil tækifæri til ná betri yfir-

sýn yfir þennan málaflokk og veita góða þjónustu sem og upplýsingar um þann víðfema
og fjölþætta málaflokk sem neytendamál eru.

Íslendingar eru rólegir
ﬂótt ógnin sé til sta›ar
Kaupmannahöfn hefur veri› nefnd sem næsta skotmark hry›juverkamanna í kjölfar atbur›anna
í Lundúnum 7. júlí. Tæplæga átta ﬂúsund Íslendingar eru búsettir í Danmörku.

ERLING ÓLAFSSON Skordýrafræðingur.

ﬁarf einungis ár
til a› jafna sig
Minna hefur orðið vart við geitunga
hér á höfuðborgarsvæðinu nú í
sumar en síðastliðin sumur. Erling
Ólafsson skordýrafræðingur segir
stofn holugeitunga, sem hrundi í
fyrrasumar, geta verið kominn í samt
lag strax næsta sumar.
Hvernig vegnar geitungunum?
Trjágeitungi vegnar ágætlega en
holugeitungi miður þar sem stofninn hrundi í fyrrasumar. Holugeitungur er við lýði en fjöldinn er langt
undir meðallagi. Holugeitungur gerir
sér bú í jörðu eða undir húsþökum
og tilgátur ganga út á að hitabylgja í
kjölfar rigningartíðar í ágúst í fyrra
hafi gert að verkum að sveppa- og
gerlagróður lagði undir sig bú geitunganna.
Er munur eftir landshlutum?
Holugeitungur heldur sig nær einungis á höfuðborgarsvæðinu og
Suðurlandsundirlendi, en þar hef ég
hins vegar engar spurnir haft af honum í ár. Trjágeitungi vegnar hins
vegar alls staðar ágætlega.
Hversu langan tíma tekur það
stofninn að ná sér á strik?
Stofninn getur aftur verið kominn í
fyrra form strax á næsta ári. Stofninn
þarf ekki að taka nema eitt ár að ná
sér á strik ef vel tekst til að framleiða drottningar. Stofninn hvarf ekki
og búskapur þeirra geitunga sem
héldu velli hefur verið eðlilegur.

Skoðanakannanir í Danmörku
hafa leitt í ljós að meirihluti
landsmanna telur að hryðjuverk
verði framið í landinu á næstu tólf
mánuðum. Sjálfsagt engin furða
því í síðasta mánuði hótaði öfgahópur, sem talinn er tengjast
hryðjuverkamönnunum
sem
stóðu á bak við árásirnar í Madríd
á síðasta ári, að beina spjótum sínum að Danmörku næst dragi ríkisstjórnin ekki herlið sitt frá Írak.
FRÉTTASKÝRING
KRISTJÁN SIGURJÓNSSON
ritstjorn@frettabladid.is

Meirihluti þjóðarinnar er líka
þeirrar skoðunar að auka beri eftirlit á opinberum stöðum. Farþegum í neðanjarðarlestakerfi Kaupmannahafnar hefur fækkað um
fjórðung frá síðasta ári og er
fækkunin beinlínis rakin til hættunnar á hryðjuverkum. Til að róa
almenning hafa dönsk stjórnvöld
bætt mjög lögreglueftirlit á fjölförnum stöðum og hefur viðbúnaður sérstaklega verið aukinn á
flugvöllum, lestarstöðvum og í
verslanamiðstöðvum.
Á áttunda þúsund Íslendinga
býr í Danmörku, flestir í Kaupmannahöfn. Þeir hafa ekki farið
varhluta af hryðjuverkaógninni
Hefur lítil áhrif á daglegt líf
„Þessi umræða hefur að minnsta
kosti ekki haft mikil áhrif á mitt
daglega líf,“ segir Rósa Björk Einarsdóttir. Hún er nýútskrifaður
margmiðlunarhönnuður og viðskiptafræðingur en hefur búið í

Síðustu dagar útsölu
Verðhrun
Opið frá kl. 10-22

TÍS K U V E R S L U N

Eddufelli 2,
s. 557 1730

Bæjarlind 6,
s. 554 7030

RÓLEGT Á NØRREPORT-LESTARSTÖÐINNI Farþegum í neðanjarðarlestum Kaupmannahafnar hefur fækkað um fjórðung frá síðasta
ári og er fækkunin beinlínis rakin til hryðjuverkaógnarinnar.

Meiri líkur á að lenda í bílslysi
„Ég hef ekkert breytt út af vananum og ferðast jafn mikið með lestum og ég gerði áður,“segir Halldór Kristjánsson verkfræðingur
sem búið hefur í Danmörku í áratug. „Enda eru miklu minni líkur á
því að lenda í svona atburði en í
bílslysi. Ég hef ekki orðið var við

Gæti allt eins gerst í Tívolí
„Ég á ættingja í London og var því
mjög brugðið þegar hryðjuverkin
voru framin þar,“ segir Hjalti
Már Einarsson, nemi í fjölmiðlafræði og íbúi í Kaupmannahöfn í
fimm ár. „Fyrstu dagana á eftir
hugsaði maður um hættuna á
hryðjuverkum hér og var meira á
varðbergi gagnvart fólki í kringum sig. Í dag velti ég þessu ekki
svo mikið fyrir mér og ferðast

jafn mikið FJÖLDI ÍSLENDINGA
í lestum og Í DANMÖRKU
strætó og
Íslendingar
ég gerði Ár
1.686
á ð u r . “ 1975
3.433
Hjalti seg- 1985
3.922
ist
eiga 1995
5.965
von á því 2001
2004
7.433
að þurfa
að ferðast
í auknum mæli með lestum þegar
skólinn byrjar á ný en hann hefur
samt litlar áhyggjur. „Öryggisgæsla í lestarkerfinu er talsvert
meiri nú en áður. Ég hef samt ekki
trú á því að aukin gæsla fæli
hryðjuverkamenn frá. Ekki nema
allir verði látnir ganga í gegnum
vopnaleit líkt á flugvöllunum, sem
verður að teljast ólíklegt. Hver
segir líka að samgöngukerfið
verði næsta skotmark. Af hverju
ekki Tívolí?“ ■

RÓSA BJÖRK EINARSDÓTTIR Fann fyrir
óþægilegri í tilfinningu í mannþrönginni á
Nørreport-lestarstöðinni um daginn.

HJALTI MÁR EINARSSON Hefur ekki trú
á því að aukin gæsla fæli hryðjuverkamenn frá.

HALLDÓR KRISTJÁNSSON Útilokar ekki
að fara út úr lest ef hann yrði var við grunsamlega menn í vagninum.

borginni í þrjú ár. „Ég held að það
sama eigi við um fólkið í kringum
mig. Ég hef alltaf notað lestirnar
lítið og hjóla mest. Hins vegar viðurkenni ég að ég fann fyrir óþægilegri í tilfinningu í mannþrönginni á Nørreport-lestarstöðinni
um daginn, en sú stöð er sögð
heppilegt skotmark hryðjuverkamanna. Maður fylgist óneitanlega
aðeins betur með fólkinu í kringum sig nú en áður,“ bætir Rósa
við.

aukna öryggisgæslu en tekið eftir
viðvörunum í hátalarkerfum lestanna þegar þær nálgast Nørreport. Þá er fólk beðið að huga að
farangrinum sínum. Það er helst
þessi viðvörun sem minnir mann
á ógnina. Ég útiloka samt ekki að
ég færi út úr lest ef ég yrði var
við grunsamlega menn í vagninum.“

Algert verðhrun
60 til 70% afsláttur
Næstsíðasti dagur
Engjateigi 5, sími 581 2141

Opið virka daga frá kl. 10.00-18.00, laugardaga frá kl. 10.00-16.00.

f14150205_samfes_02.jpg
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Stjórnlaus metnaður

SJÓNARMIÐ

SIGU RJÓN MAGNÚS EGI LSSON

Það er dýrt að ferðast um Ísland og verðsamanburður við önnur lönd er óhagstæður.

Okurland
ví er varla trúnandi að fleiri ferðamenn komi til Íslands
með hverju árinu. Sérstaða náttúru og þjóðar hlýtur að
vera einstök ef fólk er reiðubúið að borga nánast hvað
sem er til að njóta og lifa. Kostnaður við ferðalög á Íslandi er
svo ævintýralegur að ekki er unnt að sættast við hann. Verðmunur á þjónustu hér og í öðrum löndum er svo mikill að lönd
sem teljast ekki ódýr eru allt önnur til ferðalaga en Ísland.
Bændagisting á Íslandi, með umbúin rúm og morgunverði,
kostar jafn mikið og gisting með morgunverði á hágæða hóteli
við Ráðhústorgið í miðborg Kaupmannahafnar. Allur samanburður er hótelinu hagstæður, svo hagstæður að ekkert er sambærilegt, nema verðið sem er nánast það sama. Gisting á góðu
hóteli i miðborg Kaupmannahafnar kostar nokkru minna en
gisting á hóteli á Hellissandi og þrátt fyrir að hótelið á Sandi sé
svo sem ágætt stenst það alls ekki samanburð, ekki á nokkurn
hátt.

Þ

Vi› ver›um a› stilla væntingum e›a græ›gi í hóf og eflaust
aukast tekjurnar og allir una gla›ir vi› sitt, sá sem borgar og líka
sá sem fær borga›.
Það kostar minna að tjalda á tjaldstæði á Jótlandi sem hefur
einstaka þjónustu, böð, salerni, eldhús, þvottaaðstöðu og verslanir sem bera eigendum einstakt vitni um snyrtimennsku og
þjónustulund en að tjalda á Íslandi þar sem sumt af því sem hér
að ofan er talið stendur gestum til boða. En þá vantar snyrtimennskuna, þrifin og þjónustuna. Það kostar minna að vera í
þægindum í útlöndum en kaupa bara það nauðsynlegasta hér
heima.
Vel má vera að erlendum ferðamönnum eigi eftir að fjölga
enn og það er vonandi. Má vera að hátt verðlag viðgangist þar
sem þeir sem hingað komi geri það sökum sérstöðu lands og
þjóðar? Hvað sem það kostar? Gera má ráð fyrir að verðlagið
hér á landi verði til þess að sífellt fleiri Íslendingar sæki til annarra landa. Ísland er ekki eins nýtt fyrir okkur og erlendum
gestum okkar og ekki getum við borgað hvað sem er fyrir að
ferðast. Og þegar við eigum þess kost að ferðast um önnur lönd
fyrir mun lægra verð hlýtur að vera eðlilegt að Íslendingar afþakki okrið og snúi sér annað.
Þegar borgað er sama verð í sama mánuði fyrir hágæða hótel í Kaupmannahöfn og bændagistingu á Íslandi er von að spurt
sé hvers vegna þetta er. Sama hvort það er vegna rekstrarumhverfis eða vegna græðgi skiptir ekki máli fyrir neytandann.
Það sem hann sér er ótrúlegur munur. Annað sem neytandinn
sér er að á hótelinu er allt til alls, en í bændagistingunni þarf að
biðja um kaffi, mjólk í kaffið, vatn í teið, ost á brauðið, brauð
undir ostinn og svarið er að ekki hafi verið búist við að svo
margir kæmu í morgunmat. Með svarið bíða gestirnir og borga
fyrir eins og þeir séu á fínasta hóteli í útlönum.
Þetta gengur ekki og verður að breytast. Við búum í fallegu
landi þar sem gestir eru tilbúnir að borga háar fjárhæðir fyrir
að njóta. Við verðum að stilla væntingum eða græðgi í hóf og eflaust aukast tekjurnar og allir una glaðir við sitt, sá sem borgar og líka sá sem fær borgað. ■

Vikan gerir í síðasta tölublaði úttekt á
forsetahjónunum, Ólafi Ragnari Grímssyni og Dorrit Moussaieff, og nefnir kosti
þeirra og galla. Er úttektin byggð á
„talnagreiningu“ sem ekki er útskýrð
nánar. En látum það liggja milli hluta.
Um kosti frú Dorritar er sagt: „Metnaðarfull, rísandi, ábyrg (bæði í einkalífi og
starfi), kann að þjóna heildinni, gædd
ríkri sköpunargáfu, fagurkeri, unnandi
lista og fegurðar.“ Um galla
frúarinnar segir blaðið:
„Stjórnlaus metnaður á
kostnað innri þróunar
og sköpunar, of rík
skyldurækni og
ábyrgðartilfinning
sem þurrkar út áhug-

ann og lífsþorstann. Gæta þarf hófs í
öllu, líka ferðalögum og forsetaboðum.
Nauðsynlegt er að huga að einkalífinu,
ástinni, sköpuninni.“

Ábyrgur, staðfastur
Þarna var sannarlega ýmislegt fyrir frú
Dorrit til að íhuga. En víkjum þá að Ólafi
forseta. Um kosti hans segir Vikan: „Vill
hag heildarinnar sem mestan, leggur allan sinn metnað í að þjóna heildinni,
stendur fast á sínu, fer eigin leiðir, frumlegur, gæddur ríkri sköpunargáfu, hreyfanlegur, á gott með samskipti við aðra,
ábyrgur, staðfastur en sveigjanlegur.“ Um
gallana segir blaðið: „Of mikill metnaður, of rík skyldutilfinning, vill þjóna öllum, gera öllum til geðs, vill gera of mikið, stífluð sköpunargáfa sem finnur sér

ekki heilbrigðan farveg ef hófs er ekki
gætt.“

Fædd í hlutverkið
Til að hjálpa lesendum við að melta
greininguna segir Vikan: „Eins og sjá má
af þessari talnagreiningu eru þau Dorrit
og Ólafur augsýnilega fædd í hlutverk
sitt sem forsetahjón. Á tíma hreyfanleika
og stöðugrar nýsköpunar gegna þau afar
mikilvægu hlutverki. Vinna þeirra bak við
tjöldin er trúlega mun meiri en margan
grunar.“ En þá er eins og blaðamanninum finnist hann vera orðinn of jákvæður
því næst segir hann: „Sú vinna kann að
vera á stundum heldur of teorísk, eða
fræðileg, af hálfu forsetans en forsetafrúin getur iðulega hjálpað honum að
hrinda málum í framkvæmd.“
gm@frettabladid.is

Svarti Pétur R-listans
Á meðan Reykjavíkurlistasamstarfið liggur á gjörgæslu í pólitískri öndunarvél sitja flokkarnir
sem að því standa og spila Svarta
Pétur. Enginn flokkanna vill sitja
uppi með þann Svarta Pétur að
hafa verið sá sem tekur vélina úr
sambandi – að vera sá sem veitti
sigursælasta kosningasamstarfi
allra tíma meðal félagshyggjufólks náðarhöggið.
Yfirlýst er af fulltrúum í
Reykjavíkurlistasamstarfinu að
ekki sé uppi mikill málefnaágreiningur milli flokkanna og því er
augljóst að ásteytingarsteinninn
er fyrst og síðast skipting borgarfulltrúa og embætta milli flokkanna.
Að því gefnu að málefnaágreiningur sé lítill sem enginn er það
fyrst og fremst þrennt sem flokkarnir hafa þurft að ná samkomulagi um. Í fyrsta lagi er það hlutfall einstakra flokka á listanum. Í
öðru lagi er það hvaða aðferð notuð verður til að velja á listann. Í
þriðja lagi þarf að ákveða hver
verði borgarstjóraefni og hvernig
það skuli valið. Allir hanga þessir
þættir saman og hafa áhrif hver á
annan. En þetta eru jafnframt
þættir sem geta skipt miklu út frá
sjónarhóli flokkshagsmuna hvers
aðildarflokks um sig og því kemur
ekki á óvart að í þeim kristallist
vandi kosningabandalagsins. Sá
vandi væri í sjálfu sér talsverður
þrátt fyrir að ótvíræður vilji og
áhugi væri á samstarfi og félagsmenn einstakra flokka sannfærðir
um að flokkarnir myndu græða á
að fara í samstarf. En þegar það
bætist við að í öllum flokkunum
sem standa að R-listanum eru nú
uppi verulegar efasemdir um
ágæti og möguleika sem samstarfið býður upp á, þá verða þessi þrjú
atriði mjög erfið viðureignar. Það
er því raunveruleg ástæða til að
velta fyrir sér hvort það sé yfirleitt vilji til áframhaldandi samstarfs í flokkunum.
Tortryggni hefur komið í stað
eindrægni. Óskýr forusta í stað
ótvíræðs borgarstjóraefnis. Efa-
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Tortryggni hefur komi› í sta›
eindrægni. Ósk‡r forusta í sta›
ótvíræ›s borgarstjóraefnis.
semdir um vægi flokkanna hafa
leyst af hólmi einfalda jafnræðisreglu og hugmyndir um R-listann
sem fjöldahreyfingu flokka og
fólks utan flokka hafa hopað fyrir
grímulausari
hagsmunagæslu
flokkanna.
Það eru því mörg mein sem
hrjá þennan pólitíska sjúkling og
þau birtast okkur nær daglega í
fjölmiðlum og í fréttum. Mörður
Árnason, þingmaður Samfylkingar, gaf á Stöð 2 í gærmorgun
landsmönnum sýnishorn af þeim
málflutningi sem viðhafður verður ef VG tekur af skarið og ákveður að sitja uppi með Svarta Pétur.
Þá væri, sagði þingmaðurinn, VG
endanlega að festa sig í sessi sem
flokkur sem ekki gæti tekið þátt í
meirihlutasamstarfi vegna þröngt
skilgreindra
flokkshagsmuna.
Slíkt myndi þá gilda um ríkisstjórn líka. En Samfylkingin hefur
sjálf sent út ýmsar meldingar um
að hún gæti hugsað sér að „stela“
R-listanum og láta bæði Framsókn
og VG sigla sinn sjó. Út á það gekk
yfirlýsing Össurar Skarphéðinssonar fyrir skemmstu og í raun
má segja að hugmyndir um að
Samfylkingin eigi að fá fleiri fulltrúa á listann en hinir gefi til
kynna sjónarmið um að í þessu
samstarfi sé Samfylkingin með
einhverjum hætti fyrsta flokks á
meðan aðrir séu annars flokks.
Þegar slíkt bætist ofan á þá til-

finningu samstarfsflokkanna –
sem líkja má við líkþorn á R-listanum – að Samfylkingin sé full
fyrirferðarmikil í samstarfinu,
hrakar heilsu sjúklingsins enn
frekar.
Andstaða VG við prófkjör af
einhverju tagi er heldur ekki
heilsubætandi fyrir sjúklinginn og
vinnur með áberandi hætti gegn
hugmyndinni um R-listann sem
hreyfingu fólks og flokka. Í þessari spilamennsku allri eru það þó
fyrst og fremst Samfylking og VG
sem skiptast á um að draga spil,
því Framsókn er varla með og vill
allt til vinna að samstarfið haldi
áfram. Sá sem ekki spilar dregur
vissulega ekki Svarta Pétur, en
hann mun heldur ekki vinna neina
stórsigra nema taka áhættu.
En þótt þú gleymir guði þá
gleymir guð ekki þér. Á elleftu
stundu hefur nú komið fram breiðvirkandi pólitískt lyf sem ætti að
virka á allar helstu meinsemdirnar sem plaga R-listann. Tillagan
um að hver flokkur tilnefni þrjá
frambjóðendur í 9 efstu sætin og
að síðan verði kosið um röð þeirra
í einhvers konar prófkjöri mætir í
raun lýstum áhyggjum og athugasemdum flestra. Í henni felst jafnræði með flokkunum, í henni felst
ákveðin opnun gagnvart stuðningsmönnum listans, í henni felst
tækifæri fyrir flokkana til að
ræsa flokksvélar sínar og efla
innra starf með vali á frambjóðendum og síðan baráttu fyrir sínum frambjóðendum í prófkjörinu.
Síðast en ekki síst felst í slíkri tillögu möguleiki á að fá fram skýran foringja með ótvírætt umboð.
Takist þessari „Lasarusar-tillögu“ ekki að vekja R-listann upp
frá dauðum er það ekki vegna
þess að tillagan eða tækifærin
voru ekki til þess. Það er þá vegna
þess að viljann vantar ñ vegna
þess að þröngir flokkshagsmunir
urðu ofan á. Flokkarnir þrír munu
þá áfram spila Svarta Pétur í
stöðnuðu ásökunarstagli hver
gagnvart öðrum, á meðan ný skipan tekur við í reykvískri pólitík.
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Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 5.09
AKUREYRI 4.42

13.33
13.17

21.54
21.50

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Grænmetismarkaður í Mosó
BLS. 3

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

Góðan dag!
Í dag er föstudagurinn 12. ágúst,
224. dagur ársins 2005.

KRÍLIN
Kennarinn bað mig
að skrifa um tvær
uppfinningar sem
gerðar voru á síðustu tíu árum svo
ég skrifaði um
bróður minn og
mig!

Smáauglýsingar
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði

Mjólkursamlagið í Búðardal hefur búið til ost úr mjólkinni úr geitunum hennar Jóhönnu.

Milli kanínu og lambs
Geitaostur var unninn í sumar í Mjólkursamlaginu í Búðardal úr íslenskri
geitamjólk sem safnað var á búinu á
Háafelli í Hvítársíðu. Ostarnir hafa
verið settir í kynningarsölu á meðan
takmarkað magn endist.

Atvinna
Tilkynningar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Jóhanna B. Þorvaldsdóttir, hjúkrunarfræðingur og bóndi, tekur þátt í tilraunaverkefni með vinnslu á afurðum úr sauða- og
geitamjólk. Geitaostur sem er sambærilegur hinum gríska fetaosti var unninn í
Mjólkursamlaginu í Búðardal úr geitunum
hennar og verður í kynningarsölu á meðan
birgðir endast. „Ég er sú eina sem hefur
verið að mjólka geiturnar mínar hérlendis,
en ég er með 34 geitur og fæ þannig um 30
lítra á dag,“ segir Jóhanna. Hún segir geitamjólkina auðmeltari en kúamjólkina, hún
henti sérstaklega vel fólki og börnum með
óþol og sé góð við sýkingum. „Miklar rannsóknir hafa verið unnar í Noregi og víðar á
geitamjólkinni sem heilsufæði og nú hefur
verið sett af stað rannsóknarverkefni sem
miðar að því að kortleggja prótín í íslenskri
geitamjólk,“ segir Jóhanna, sem hefur
mikla trú á geitamjólkinni og metur nær-

ingareiginleika hennar mikils. „Sjálf bý ég
til jógúrt úr mjólkinni og barnabarnið mitt
lifir alfarið á geitamjólkinni,“ segir Jóhanna. Í geitamjólkinni eru smærri prótín,
sem fara betur í meltingarveg barna, sérstaklega þeirra sem þola ekki kúamjólk og
jafnvel ekki sojamjólk heldur.
„Kiðlingakjötið nota ég einnig mjög mikið en það er mjög gott. Það er alveg fitulaust og er miðja vegu milli kanínu og
lambs, en kjötið er mun ljósara en á lambi,“
segir Jóhanna. Hún segist vera mjög
spennt að taka þátt í verkefninu, enda hafi
hún lagt hjarta sitt og sál í vinnuna með
geitunum. „Það er virkilega gaman að sjá
árangur af vinnu sinni. Draumurinn er svo
náttúrlega að búa sjálf til ostinn á búinu og
selja hann ásamt mjólkinni beint þaðan,“
segir Jóhanna og bætir því við að íslenska
geitamjólkin sé sætari og mildari en kúamjólkin og köld og ný sé hún ekki ósvipuð
léttmjólk. „Mér finnst vanta að brúni geitaosturinn sé búinn til hérna, hann er svo góður. Geitaostarnir verða til sölu í Mjólkurbúðinni í Búðardal, Ostabúðinni á Bitruhálsi, Ostabúðinni á Skólavörðustíg og
Ostahúsinu í Hafnarfirði.

ENGRI LÍK!
N‡ kynsló› af Super CCD

Miklu minni líkur á hreyf›um myndum.
Ótrúleg flassdrægni.
Margfalt lengri rafhlö›u ending, allt a› 500 skot!
Eldsnögg a› kveikja - 1,3 sek og tökutöf 0,01 sek.

www.ljosmyndavorur.is

kristineva@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU

í tilboðum
Stórútsala á teppum og mottum er í versluninni Persíu í
Bæjarlind 16. Afsláttur er frá
25 upp í 60 prósent en
30 prósent er samt
algengast og þá er
miðað við staðgreiðslu eða debetkortagreiðslu. Breiddin er
mikil í mottunum, bæði í
mynstrum og litum, og um er
að ræða teppi og mottur úr
margs konar efnum, allt frá
gerviefnum upp í þykk handhnýtt ullarteppi. Meðal þess
sem er á boðstólum er ný silkirýjateppi. Útsalan í Persíu
stendur út ágúst.
Útivist og veiði er með allar
stangveiðivörur
á stórlækkuðu verði
til 17.
ágúst og
er afslátturinn allt

að 70 prósent. Vöðlur, skór og
fleira er á 30 prósenta afslætti og Black Line
stangaserían er á
40 prósenta afslætti. Þá eru spúnar,
fluguhnýtingarefni og
flugulínur á góðum kjörum, töskur, box og allt sem
að stangveiði lýtur. Útivist og
veiði er í Síðumúla 11.
Allar útsöluvörur eru
á innan við þúsundkall í Zöru í
Smáralind.
Fjögur verð eru í
gangi, 395, 595,
795, og 995 krónur. Þarna er enn
að finna boli,
belti, peysur og
skó svo nokkuð
sé nefnt og þess
má geta að útsalan rennur sitt skeið á enda á
sunnudaginn.
tilbod@frettabladid.is

Finepix F10 hefur teki› næsta skref í stafrænni ljósmyndun.

Me› ljósnæmi allt a› ISO 1600 í fullri upplausn!
Finepix F10
6.3M Super CCD
3X linsua›dráttur
2.5 tommu skjár
ISO allt a› 1600
Ver› kr. 49.900

Ljósmyndavörur Skipholti 31, Reykjavík, s: 568 0450 og Kaupvangsstræti 1, Akureyri, s: 461 2850 ı Myndsmi›jan Egilsstö›um

[

Heslihnetur
Heslihnetur eru hollar og góðar og tilvalið að mylja þær og bæta út í
hafragrautinn á morgnana eða blanda út í hreina jógúrt ásamt ferskum berjum. Auk þess eru hneturnar mjög góðar í súkkulaðikökur.

]

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

Með uppskriftina í gröfina
Í verbúð 8 niðri við höfn ræður ríkjum hinn eini sanni sægreifi, Kjartan Halldórsson. Í
verbúðinni hans fæst ferskur
fiskur sem bæði er hægt að
grilla á staðnum eða taka
með sér heim. Að ógleymdri
humarsúpunni sem hlýtur að
vera sú besta í bænum.
Kjartan opnaði fiskbúðina Sægreifann fyrir tæpum þremur
árum en í júní síðastliðnum, á
sjálfan sjómannadaginn, var opnuð ný aðstaða við verbúðina. Nú
er Sægreifnn hvort tveggja í senn
fiskbúð og veitingastaður.
„Þetta verður með þessu sniði
yfir sumartímann,“ segir Kjartan
og sýnir okkur stoltur nýju aðstöðuna fyrir utan verbúðina.
„Hér eru borð og bekkir svo fólk
getur setið úti í góða veðrinu og
borðað fiskspjótin sem það grillar
sjálft hér á þessu grilli,“ segir
hann og bendir á grillið fyrir endann. „Svo býð ég upp á ljúffenga
humarsúpu allan daginn.“
Kjartan er algjörlega ófáanlegur til að gefa uppskrift að súpunni, hún er leyndarmál sem hann
ætlar með í gröfina. Hann sýnir
okkur hins vegar fiskispjótin sem
eru af öllum gerðum. „Þorskur,
ýsa,
skötuselur,
steinbítur,
hrefnukjöt, bara nefna það, ég er
með það allt,“ segir hann. „Nú er
ég líka að bíða eftir klakaborði
undir ferskan fisk svo það verður
jafnvel enn meira úrval.“
Hrognin góð fyrir karlana
Úrvalið hjá Kjartani er þó ákaflega gott því auk ferska fisksins á
spjótunum er Kjartan með rauðsprettu sem hann hanterar á sérstakan hátt, svartfugl og langvíu,
reyktan rauðmaga, ál og laxa-

Hrefnuspjótin eru sívinsæl hjá Kjartani og
ekki síst hjá þeim sem eru að koma úr
hvalaskoðunarferðurm, segir hann.

Álarnir eru sprelllifandi í keri fyrir utan
Sægreifann, en steiktir eða reyktir hjá viðskiptavinum.

hrogn sem hann segir algjört sælgæti og þar að auki styrkjandi
fyrir karlana. „Ég var með eldri
hjón hér um daginn og bóndinn
vildi ólmur kaupa hrogn en ég
sagði við hann, svona í gríni, að
hann mætti ekki borða of mikið af
þessu. Konan hans kærði sig heldur ekkert um að hann keypti
hrognin,“ segir Kjartan og hristist
af hlátri. „Hún hefur ekki viljað
hafa hann of fjörugan. En þetta er
nú bara svona grín,“ áréttar hann.
Það var ekki átakalaust fyrir
Kjartan að fá leyfi fyrir staðnum
en hann segist hafa haft það á
þrjóskunni. „Það var ekkert sérstaklega vel séð að ég færi að
starfa hérna, þeir vilja ekkert líf
við höfnina. Í fyrrasumar var ég

Þorskur, ýsa, skötuselur, steinbítur eða bara hvað sem er á spjótum sem gestir geta grillað á staðnum eða tekið með heim.

bara með lítið grill fyrir utan og
var að þjóna útlendingunum sem
voru afar hrifnir af því að fá hér
ferskan fisk. Þá var ég með lítið
borð inni. Í vor vildi ég breyta úti
og fá leyfi fyrir pallinum, en í
fyrstu var tekið frekar neikvætt í
það hjá borginni. Kannski eru
þeir hræddir um að hinir verbúðarleigjendurnir vilji gera eins,
sem væri auðvitað hið besta mál.
Það á að vera líf hér við höfnina.“
Vill fá súpuvínið aftur
Kjartan segir allt jafn vinsælt hjá
sér og aðspurður segist hann úrvalskokkur, hvort sem um er að
ræða kjöt eða fisk. „Ég var kokkur í sjóhernum fyrir löngu og
seinna á togurum og bátum mjög
víða. Mér finnst verst að geta ekki
boðið upp á vín með fiskinum, ég
var að gefa smávegis freyðivín
hérna en varð að bakka út úr því.
Þeir komu og tóku vínið og líka
hvítvínið sem ég nota í súpuna.
Þeir ættu nú eiginlega að skila
mér súpuvíninu,“ segir hann og
dregur blaðamann og ljósmyndara út að keri fullu af sprelllifandi
álum.
„Ég er nefnilega gríðarlegur
áhugamaður um álaveiðar. Bændur hafa verið að veiða fyrir okkur
og nú er ég að fara í leiðangur í
Vestur-Skaftafellssýsu og víðar
og tala við bændur og veiðirétthafa. Það þarf að hvetja bændur
til að veiða álinn. Þetta er ónýtt
auðlind sem drýgir tekjurnar
þeirra og ekki veitir af. Ég býð
hér upp á álinn bæði ferskan og
reyktan. En hann er dýr, állinn
verður alltaf dýr matur.“
Kjartan er með opið á Sægreifanum frá átta á morgnana til níu á
kvöldin. „Ég er líka með listsýningu í gangi hérna, verk eftir
Gunnar Guðjónsson, já, ég er nú
hræddur um það.“ ■

Nýja aðstaðan úti er skemmtileg og ekki amalegt að gæða sér á
grilluðum fiski í síðdegissólinni.
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TURNING LEAF ZINFANDEL:

Sumardögum lýkur á morgun
Á morgun lýkur sumardögum í Vínbúðunum en þeir hafa staðið
frá því í júní. Þar má gera hagstæð kaup á vínum á kynningarverði, m.a. Turning Leaf Zinfandel. Turning Leaf-vínin frá Gallo
hafa verið vinsæl hérlendis, enda fjölbreytt og á hagstæðu verði.
Zinfandel er án efa þekktasta afurðin í Turning Leaf-línunni,
þéttur ávöxtur og mikil kryddflóra, svartur pipar, súkkulaði og
kaffi einkenna oft stærstu zinfandel-vínin. Er afbragð með lambi
og er eitt af fáum vínum sem ráða við reykt kjöt, er til að mynda
mjög gott með svínakjöti.
Gallo er öflugasta vínfyrirtæki í veröldinni og hefur unnið til
fjölda verðlauna á liðnum árum. Til dæmis hefur Gallo unnið titilinn besti vínframleiðandinn þrjú ár í röð á VinItaly-vínsýningunni í Verona á Ítalíu. Gallo hefur verið í stöðugri þróun og á síðustu árum hefur verið lögð gífurleg vinna og fjármagn í að gera
fyrirtækið að tákni gæðaframleiðslu.
Kynningarverð á sumardögum í Vínbúðum 1.090 kr.

Heimsendur matur frá öllum stöðum
Matartorgið Just-Eat hefur
bætt þjónustu sína til muna
og sinnir kalli notenda sinna.

Grænmetismarkaðurinn er haldinn í Mosskógum.

Spriklandi grænmeti
í Mosfellsdalnum
Í Mosfellsdalnum er grænmetismarkaður á hverjum
laugardegi. Íbúar dalsins
gera þar ýmislegt til að
skemmta sér og öðrum. Á
morgun verður til dæmis
haldin árleg sultukeppni, sem
er opin öllum áhugasömum.
Á grænmetismarkaðnum í Mosfellsdal eru úrvalsvörur til sölu
beint frá bóndanum og í fimm ár
hafa fastagestir lagt leið sína þangað um hverja helgi. Jón Jóhannsson
er einn aðstandenda markaðarins
og hann segir að mest sé selt af
grænmeti, en einnig eru í boði silungur úr Þingvallavatni, pestósósur
úr eldhúsi Diddúar, alvöru frönsk
paté og fleira og fleira.
„Við erum með fastagesti sem
koma á hverjum laugardegi. Það er
samt svo mikið að gerast alls staðar
úti á landi að við þurfum að vera
sýnileg. Við reynum til dæmis að

hnika aðeins til opnunartímunum ef
eitthvað sérstakt er að gerast,“ segir Jón. Þegar hann er spurður eftir
hverju fólk sem kemur á markaðinn sé að slægjast stendur þó ekki á
svari.
„Fólkið
sækist
eftir
spriklandi grænmeti.“
Á morgun verður sérstök uppákoma þegar árleg sultukeppni
grænmetismarkaðsins verður haldin. „Fólk bara mætir með sultukrukkurnar sínar á staðinn og upp
úr klukkan tvö fer dómnefndin af
stað,“ segir Jón. „Menn hafa verið
með alls konar experímentasjónir
þarna, bæði súrar og sætar, og ég
veit ekki hvað það allt heitir,“ bætir
hann við og viðurkennir að stundum hafi dómnefndinn þurft að
teygja ímyndunaraflið aðeins til að
viðurkenna það sem leyndist í
krukkunum sem sultu.
Grænmetismarkaðurinn er haldinn í Mosskógum í Mosfellsdal og
er opinn á hverjum laugardegi frá
hádegi og fram eftir degi. ■

um mat,“ segir Þröstur Már
Sveinsson, annar eiganda JustEat, en áður voru aðeins þrír af
hverjum tíu veitingastöðum sem
buðu upp á heimsendingar á mat.
Ekki þarf að panta fyrir neina
lágmarksupphæð til að fá heimsent frá Just-Eat og meira að
segja er hægt að panta TakeAway tilboð í heimsendingu. Þetta
gildir þó eingöngu fyrir þá staði
sem Just-Eat sér um heimsendingar fyrir, sem eru um sjötíu
prósent þeirra sem eru inni á síðunni og eru þeir sérstaklega
merktir á heimasíðunni með
„Just-Delivery“ lógói. ■

Heimasíðan just-eat.is er matartorg á netinu sem opnaði í október
á síðasta ári og hefur vakið mikla
lukku.
Á vefsíðunni er hægt að panta
mat af netinu og fá hann sendan
heim eða sækja hann. Nú hefur
síðan bætt þjónustu sína til muna
með því að bjóða upp á heimsendingu frá öllum stöðunum sem eru
inni á síðunni.
„Við sjáum um heimsendingar
til þeirra sem panta í gegnum
heimasíðuna fyrir þá veitingastaði sem ekki bjóða sjálfir upp á
slíkt. Með því erum við einfaldlega að uppfylla óskir notenda
okkar, en mikið hefur verið beðið
um meiri fjölbreytni í heimsend-

FYLGSTU MEÐ!

Þröstur Már er gífurlega sæll með viðtökurnar sem Just-Eat hefur fengið á Íslandi.

NÝJAR VÖRUR
Skeifunni 11d
Sími 533 1020

Grænt og gott
Nýjasta tölublað Gestgjafans
er helgað grænmetisfæði.
Það er mun
auðveldara að
vera
grænmetisæta nú
en fyrir tíu til
f i m m t á n
árum. Fjöldi
veitingastaða
og
jafnvel
skyndibitastaða
hefur
sprottið upp og núna er orðið lítið
mál að fá hjá kaupmanninum á
horninu flest það hráefni sem
þarf til að gera gómsætan grænmetismat. Jafnframt færist það í
vöxt að fólk blandi grænmetisfæði inn í sitt hefðbundna mataræði. Það er því alltaf vel þegið
þegar nýjar uppskriftir að grænmetisfæði líta dagsins ljós.
Nýjasta tölubað hins sívinsæla
tímarits Gestgjafans er allt helgað grænmetisfæði. Blaðið er
grænt í húð og hár fyrir utan eina
grein um fiskveiði í vötnum. Annars er að finna í blaðinu alls
fimmtíu og fjórar girnilegar
grænmetisuppskriftir með sérstakri áherslu á kartöflurétti.
Margir geyma sérblöð Gestgjafans árum saman og græna
blaðið verður örugglega engin
undantekning á því. ■

NÝTT
MEIRA Á MILLI
Nýjar matarmiklar samlokur í innsigluðum
umbúðum sem tryggir enn meiri ferskleika.

FERSKUR Í BÚÐIR Á HVERJUM DEGI

www.somi.is

[
„Mér fannst þetta námskeið skila mér alveg gríðarlega miklu.
Ekki einungis tókst mér að nær þrefalda lestrarhraða minn heldur vakti
þetta aftur löngun mína til að fara að lesa góðar bækur.´´

Stoðmjólkin
Spar í Bæjarlind skorar hæst í afslættinum þessa viku. Hálfur lítri af henni
lækkar úr 75 krónum niður í 18, um 75 prósent, svo nú er hagstæð
mjólkurtíð.

Tilboðin gilda til
16. ágúst

Vörutegund:
Tilboðsverð
Dreitill D-vítamínbætt mjólk 1 l
59
Stoðmjólk 500 ml
18
Fjörmjólk 1 l
69
Nýmjólk 1 l
39
Léttmjólk 1 l
39
Undanrenna 1 l
49
Plómur
169
Nektarínur
169
Ferskjur
169
Lamba grill framhryggjarsn., kryddaðar
989
Lamba grill kótilettur, kryddaðar
1.098
Lamba grill lærisneiðar, kyddaðar
1.198
Lamba grill sirloinsneiðar, kryddaðar
989

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
79
59
75
36
98
69
78
39
78
39
83
49
278
169
278
169
278
169
1.598
989
1.698
1.098
1.798
1.198
1.298
989

lækkun í %
25
75
30
50
50
40
40
40
40
40
35
35
25

Tilboðsverð
69
69
69
979
979
295
299
99
599
259
259

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
99
69
99
69
89
69
1.169
979
1.169
979
485
295
399
299
139
10
Nýtt
599
Nýtt
664
nýtt
365

lækkun í %
30
30
20
15
15
40
25
30

Tilboðin gilda til
14. ágúst

Vörutegund:
Private eyrnapinnar 200 stk.
Private bómullarskífur 100 stk.
Private innlegg 30 stk.
Ali svínakótilettur ferskar
Ali pork roast helgarsteik
Fersk svínabuff í raspi 450 g
Hatting grillbrauð 2 stk.
Bambo svartir ruslapokar 10 stk.
Franskt lasagna 1 kg
Usa pönnukökur 390 g
Usa pönnukökusýróp 710 ml

Tilboðin gilda til
13. ágúst

Vörutegund:
Súpukjöt frosið
Lambahryggur frosinn
Ömmupizzur 350 g
Kjúklingur frosinn
Svínalundir úr kjötborði
Merlo ýsubitar frosnir 1 kg
Fersk laxaflök
Gotti ostur kílópakkning
Nýjar íslenskar kartöflur 5 kg
Kea skyr 500 g

Tilboðsverð
398
998
298
348
1.698
569
898
810
398
148

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
548
398
1.165
998
499
851
448
348
1.898
1.698
769
569
1.098
898
1.013
810
490
80
209
148

lækkun í %
25
15
40
22
10
25
20
20
20
30

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
1.298
649
529
982
799
599
199
258
249
149
199
49
119
396
329
996
125
395
899
699

lækkun í %
50
35
25

Tilboðin gilda til
17. ágúst

Vörutegund:
Tilboðsverð
Grísagúllas
649
Naggalínan-Cordon bleu 350 g
344
Nóatúns saltkjöt, blandað og pakkað
599
Myllu brallarabrauð 770 g
199
Hvítkál
149
Appelsín sykurlaust 2 l
99
Burger hrökkbrauð, 3 tegundir 250 g
99
Pagens kanilsnúðar, stórir 300 g
299
Eðalf. ítalskt salat 200 g
79
Steinbítsflök, roð- og beinlaus
699

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
599
419
439
854
199
267
229
219
499
475
398
140
1.579
947
359
361
112
224
269
610

lækkun í %
30
30

Tilboðin gilda til
17. ágúst

Vörutegund:
Tilboðsverð
Móa kjúklingalæri/leggir, magnkaup
419
Wagner S. Oven pizza, 4 teg. 350 g
299
Rinaldi spagettísósa, 4 teg. 745 g
199
Myllu fjölkornasamlokubrauð 770 g
169
GM Cheerios, tvöfaldur 1.050 g
499
Goða kindabjúgu, pk. 2 fyrir 1
279
Gourmet ofnsteik m. dönskum blæ
947
Stjörnu hrásalat 800 g
289
Húsavíkur léttjógúrt, 6 korna 0.5 l
112
Doritos Dippas Salsa, hot/mild 326 g
199

Tilboðin gilda til
17. ágúst

Vörutegund:
SS frosið súpukjöt í pokum
Ýsuflök, roðlaus m/beini
Kjörís, ís ársins
Cheerios 567 g
Kellogg's Special K 750 g
Pepsi Max 2 l
Lýsi, Heilsutvenna 64 hylki
Lýsi Tvenna D + kalk

Tilboðsverð
399
489
299
232
299
149
629
629

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
638
399
699
489
389
299
273
409
395
398
177
75
899
629
899
629

lækkun í %
35
30
25
15
25
15
30
30

Tilboðin gilda til
17. ágúst

Vörutegund:
Tex Mex kjúklingavængir
Kjúklinga grillleggir m/jurtakryddi
Djúpkryddaðar grísakótilettur
Morgunverðarpylsur
Ávaxtahlunkar 6 í pk.
Freschetta Roma pítsur 400 g
Freschetta hvítlauksbrauð 20 stk.
Milka súkkulaði 100 g

Tilboðsverð
250
350
1.287
838
269
459
279
99

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
499
250
699
350
1.609
1.287
1.047
838
336
44
499
1.147
327
697
129
999

lækkun í %
50
50
20
20
20
10
15
25

Bæjarlind

Daníel Tryggvi, 25 ára Háskólanemi

...næsta námskeið hefst 15. ágúst
Skráning er hafin á www.h.is og í síma 586-9400

Reiki

Heilunar- og sjálfsstyrkingarnámskeið RVK
Fyrir bætta líðan og betri stjórn á lífi þínu.
Kvöld- og helgarnámskeið í boði,
næstu námskeið eru:
I. stig kvöldnámskeið
16. – 18. ágúst (þrjú kvöld)
II. stig kvöldnámskeið
6. – 8. september (þrjú kvöld)
Þeir sem hafa áhuga á framhaldsnámskeiði
í sjálfsstyrkingu hafi samband.

75% ]

Pantanir í síma 553 3934
milli kl. 10 og 12 virka daga.

Guðrún Óladóttir reikimeistari

Landsins mesta úrval
af yfirhöfnum
S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6
mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16

ÚTSÖLULOK
70% afsláttur
af öllum útsöluvöru
fimmtudags til sunnudags

40
50
15
10
35
20

25
30
40
20
25

Ástin í ágúst
Trúlofunarhringar á tilboði
hjá Gunna Magg.

Tr ú l o f u n a rog giftingarhringir
eru
með 20 prósenta afslætti
að
minnsta
kosti út þennan mánuð hjá
gullsmiðnum
Gunna Magg
við Strandgötuna í Hafnarfirði.
Gunni kveðst vera með svona tilboð stöku sinnum og þá fari fólk
stundum að hugsa hraðar og drífa
í að setja upp hringa, sem það
hafi jafnvel hummað fram af sér
til þessa. Verðið á hringjunum er
allt niður í rúm 20 þúsund og
Gunni segir ekkert þak á því en
30-50 þúsund sé algengast. Áletrun er innifalin í verði hringanna
en hægt er að fá eigin skrift inn í
flestar gerðir af hringum. Það
gerir þá ennþá persónulegri.

FÖSTU DAGU R 12. ágúst 2005

Hör, flís og önnur fataefni
Nú er lag að ná sér í efni til
saumaskapar því í Vouge er
30-70% afláttur á fataefnum.
Fataefni, eins og flísefni, bolajersey og hör eru á 30- 70 % afslætti í verslunum Vouge í Mörkinni 4 í Reykjavík og Hofsbót 4 á
Akureyri. Flísefnin eru á 30% afslætti að sögn afgreiðslukonu og
polyesterefni sem henta vel í bux-

ur og áður voru á 2.-3.000 krónur
metrinn lækkar um 30-50%. Sami
afsláttur er af þykkari efnum sem
passa í jakka og aðrar yfirhafnir.
Sumarefnin lækka um helming og
bolaerseyið sem áður var á 1.490
til 2.690, eftir því um hvaða
blöndu er að ræða, lækkar um
30%. Mikil ös hefur verið í Vouge
sem sýnir að heimasaumur er
alltaf í tísku. ■

Góð kvenföt
á góðu verði

Verslunin mkm við Óðinstorg
er með dúndurútsölu þessa
dagana.

Hlífðarflíkur
Everest í Skeifunni 6 gefur
allt að 70% afslátt af vörum.

Mestur afsláttur er gefinn á
slitsterkum úlpum i Everest. Þær
lækka um 70%. Flísbuxur eru á
útsölunni, svo og gönguskór sem
lækka um 30-40 prósent. Það ætti
að gleðja þá sem hafa gengið út
úr skónum sínum í sumar upp um
fjöll og firnindi Svefnpokar eru á
20-30 prósenta afslætti í Everest
og tjöldin á 40 prósenta en þar er
lagerinn orðinn lítill.

„Hér hefur verið
mjög mikið að
gera frá því að útsalan
byrjaði
enda bíða konur
eftir henni. Þær
vita að hér eru
vönduð föt á frábæru verði,“ segir afgreiðslustúlka í mkm við Óðinstorg sem verslar með kvenfatnað. „ Við erum með allt að
90% afslátt,“ segir hún og nefnir
ullardragtir sem hafi selst á 5.000
krónur og bómullarpeysur sem
nú kosta 2.500 en voru áður á
15.000. Algengasta afsláttinn segir hún þó frá 20-75%.

Útsala
20 – 50% afsláttur

Kirkjulundi 17, v/Vífilsstaðaveg,
210 Garðabær • s-565 3399
www.signature.is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

Renault Megane Scenic, skrd. 12/1999
ek. 109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr. Tilboð 590.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Escape XLT, skrd. 07/2004, ek.
13.000 km, 3000cc, sjálfskiptur, 4x4
Ásett verð 3.090.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Lexus LS430, skrd. 08/2003, ek. 19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Renault Laguna, skrd. 03/1999, ek.
63.000 km. 2000cc, sjálfskiptur, Ásett
verð 890.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Mondeo, skrd. 05/2001, ek.
133.000 km. 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr. Tilboð 990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Almera, skrd. 12/1999, ek.
120.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. Tilboð 470.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Lancer 4x4, skrd. 05/1999, ek.
123.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 780.000 kr. Tilboð 590.000
kr.100% lán mögulegt. S. 515 7000.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Volvo V40 SE, skrd. 01/2004, ek.
29.000 km. 2000cc, sjálfskiptur, Ásett
verð 2.550.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

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

Ford Explorer, skrd. 09/2000, ek.
76.000 km, 4000 cc, sjálfskiptur. 4x4,
204Hö Ásett verð 2.120.000 kr. Tilboð
1.790.000 100 % lán mögulegt kr. S.
515 7000.

Ford Mondeo GHIA, skrd. 03/2004, ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.270.000 Kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

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

Volvo 850, árgerð 1995, skrd. 09/1994
ek. 176.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 590.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Rav 4, skrd. 09/1995, ek.
159.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 620.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Escort, skrd. 11/1994, ek. 161.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
290.000 kr. Tilboð 90.000 kr. S. 515
7000.

Subaru Impreza, skrd. 12/2002, ek.
65.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.420.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 08/1998, ek. 93.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
830.000 kr Tilboð 590.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Kangoo, skrd. 11/2001, ek.
97.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 870.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 11/1998, ek.
114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Opel Astra, skrd. 12/2002, ek. 38.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.250.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

VW Passat, skrd. 10/1997, ek. 117.000
km. 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Daewoo Nubira , skrd. 05/1999, ek.
57.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Opel Vectra, skrd. 04/1999, ek. 122.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
820.000 kr. Tilboð 690.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Kangoo, skrd. 02/2001, ek.
112.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Audi A4, skrd. 08/2000, ek. 85.000 km,
1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.350.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

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

Hyundai Elantra, skrd. 04/1998, ek.
108.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Toyota Corolla Touring. skrd. 02/1996,
ek. 181.000 km, beinskiptur 4x4. Ásett
verð 440.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Land Rover Freelander, skrd. 03/2001
ek. 97.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.450.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

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

Peugeot 306, skrd. 03/1998, ek.
95.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 460.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Kia Grand Sportage, skrd. 06/1999, ek.
97.000 km, 2000cc, beinskiptur, 4x4.
Ásett verð 890.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 08/1999,
1600cc, ek. 105.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 760.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Space Star, skrd. 07/1999, ek.
90.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Mondeo GHIA, skrd. 11/2003, ek.
27.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Peugeot 306 Break STW. skrd.
06/1999, ek. 123.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 540.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

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

MMC Pajero Sport, skrd. 12/2001, ek.
76.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.290.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 03/2004, ek. 33.000
km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.590.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Subaru Legacy, skrd. 11/1995, ek.
168.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 560.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

VW Golf, skrd. 07/1994, ek. 143.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
190.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

VW Polo, skrd. 04/1998, ek. 87.000 km,
1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð 490.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S60, skrd. 05/2004, ek. 16.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
3.470.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.
Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
02/2004, ek. 23.000 km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett verð 6.150.000 kr. Tilboð
5.690.000 100% lán mögulegt. S. 515
7000.
Opel Astra, skrd. 12/2002, ek. 59.000
km. 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.320.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo 850, skrd. 09/1994, ek. 176.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr. S. 515 7000.

Citroen Berlingo, skrd. 05/2002, ek.
64.000 km. 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 820.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo S40 SE-Line, skrd. 09/2003, ek.
30.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.340.000 kr. Tilboð 1.990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 01/2003 ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.090.000 kr. Tilboð 2.690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Peugeot Partner, skrd. 07/1999, ek.
134.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 580.000 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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Landrover Discovery TD3 SE. Árg. 2005
Dísel. Þrískipt topplúga, 7 sæta. Bíll
hlaðinn aukabúnaði. V. 6.490 þús.

Ford Escape XLT. Árgerð 2005. Ekinn 30
þúsund km. Verð kr. 2980.000.

Ford Econoline E150 4WD árg. 1995,
innréttaður, ek. 25.000 km. á vél og
skiptingu. Verð. 2.450.000. Fallegur bíll,
fleiri myndir á bilas.is Uppl. á Bílasalan
Bílás Akranesi s. 431 2622 eða 864
7471.

Tilboð 299 þ. VW Golf station 1,4 árg.
‘97 ek. 170 þ. Sk. ‘06 m/dráttark. Ný
tímareim, bremsur, púst ofl. Uppl. í s.
861 7158.

Bílasalan Bílás
Þjóðbraut 1, 300 Akranes
Sími: 431 2622
www.bilasolur.is/bilas/

Ford Escape XLT V6 Árg 2005. Sjálfskiptur , glertopplúga, rafm. í sætum og rúðum. 4X4. V. 2.890 þús. Möguleiki á 100
% Láni í 84 Mánuði. Ath skipti. Frekari
upplýsingar í síma 567 2000.

Honda Civic 1,5 V-TEC. Árgerð 1998. Ekinn 168 þ. km. Verð kr. 490.000.

Audi Allroad 2,7 TT AWD. Árgerð 2004.
Ekinn 22 þ. mílur. Verð kr. 5.950.000.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Bílar til sölu

Toyota Avensis 2.0-D4. VVT-i. 2002 árgerð, 5 dyra, 5 gíra, sóllúga, spoiler,
kastarar, rafm. í öllu, CD, ABS, spól og
skriðvörn. Ek. 78 þ. km. Samlitur, filmur,
CD / útv. í stýri, hiti í fram. og afturrúðu,
fjarlæsingar ofl. V. 1.690 þ. kr. Bílalán
1.100 þ. Afb. 25 þ.kr. Ath. skipti. Mjög
rúmgóður og glæsilegur bíll ! Uppl. í
síma 663 2430 & 565 2430.
Nýr Ford Focus (maí ‘05) til leigu í vetur. Fantaprís 30 þús. á mán. S. 844
4539.

MMC Lancer, árg. 9/1998 ek. 99 þ. km.
Sjálfskiptur, ný tímareim. Rafm. í rúð. og
fl. V. 680 þús. á sérstöku tilboði 580
þús. 100 % Lán. Frekari upplýsingar í
síma 567 2000.

VW GOLF Comfortline árg. 11/2000 ek.
93 þ. km. Beinsk., litað gler o.fl. V. 790
þ. 100 % Lán. Frekari upplýsingar í síma
567 2000.

Honda Civic 1.5 árg. 5/1998. ek. 158 þ.
km. Topplúga, litað gler, álfelgur o.fl. V.
550 þús. Frekari upplýsingar i síma 567
2000.

FORD MONDEO
Nýskr: 08/2001, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, , Ekinn 58
þ.Verð: 1.460.000 OK-047
B & L. S. 575 1230.

HONDA HR-V
Nýskr: 06/1999, 1600cc
3 dyra, Fimmgíra, Grár, Ekinn
112 þ. Verð: 870.000 SR-191
B & L. S. 575 1230.

HONDA SHUTTLE
Nýskr: 02/1999, 2300cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Dökkgrænn, Ekinn 84 þ. Verð:
1.090.000 AO-671 B & L.
S. 575 1230.

HYUNDAI GETZ
Nýskr: 05/2003, 1300cc
2 dyra, Beinskiptur, Blár, Ekinn
22 þ. Verð: 980.000 SG-051
B & L. S. 575 1230.

HYUNDAI SANTA FE
Nýskr: 05/2002, 2700cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Rauður /
Grár, Ekinn 72 þ.
Verð: 2.150.000 VH-609 B & L.
S. 575 1230.

HYUNDAI TERRACAN
Nýskr: 07/2004, 2900cc
5 dyra, Fimmgíra, Hvítur / Grár,
Ekinn 18 þ. Verð: 3.520.000
UH-101 B & L. S. 575 1230.

HYUNDAI TRAJET
Nýskr: 02/2003, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn
75 þ. Verð: 1.690.000 PI-798
B & L. S. 575 1230.

RENAULT LAGUNA II
Nýskr: 04/2005, 2000cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Rauður,
Ekinn 5 þ. Verð: 2.450.000
TX-318 B & L. S. 575 1230.

RENAULT MEGANE
Nýskr: 06/2001, 1600cc
5 dyra, Fimmgíra, Dökkgrænn,
Ekinn 95 þ. Verð: 890.000
ZS-466 B & L. S. 575 1230.

RENAULT SCENIC
Nýskr: 02/2003, 2000cc
5 dyra, Fimmgíra, Ljósgrár,
Ekinn 57 þ. Verð: 1.730.000
MI-933 B & L. S. 575 1230.

RENAULT SCENIC
Nýskr: 06/2002, 1600cc
5 dyra, Fimmgíra, Grár, Ekinn
63 þ. Verð: 1.340.000 VG-186
B & L. S. 575 1230.

RENAULT TWINGO
Nýskr: 08/2000, 1100cc
2 dyra, Sjálfskiptur, Blár, Ekinn
63 þ. Verð: 620.000 AE-004
B & L. S. 575 1230.

SUZUKI IGNIS
Nýskr: 04/2003, 1300cc 5 dyra,
Fimmgíra, Dökkrauður, Ekinn
40 þ. Verð: 1.130.000 MH-583
B & L. S. 575 1230.

TOYOTA COROLLA
Nýskr: 03/2003, 0cc
5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn
24 þ. Verð: 1.790.000 KN-222
B & L. S. 575 1230.

TOYOTA RAV4
10/2002, 2000cc
5 dyra, Fimmgíra, Dökkgrár,
Ekinn 54 þ. Verð: 1.940.000
UN-420 B & L. S. 575 1230.

VOLKSWAGEN BORA
Nýskr: 11/2000, 2000cc
4 dyra, Sjálfskiptur, Ljósgrár,
Ekinn 80 þ. Verð: 1.170.000
NT-857 B & L. S. 575 1230.

Dodge Aries 1988, blár, 4ra dyra, sk.
‘06. þrifalegur. Verð 60 þús. S. 861
9857.

Dodge Neon. Árgerð 2005. Ekinn 3 þ.
km. Verð kr. 1.740.000.

Glæsilegur Volvo V70 árgerð 2001 til
sölu. Ekinn aðeins 35,000 km, sumar
og vetrardekk, 180 hö. Verð 2.700.000
kr. Uppl. gefur Ólafur í s. 825 3110.

Tilboð. Daewoo Lanos. Árg. 11/1999
ekinn aðeins 60 þ. km. Raf. rúð o.fl. Fallegur bíll sem eyðir engu. V. 480 þús.
Fæst á 280 þúsund. 100 % Lán. Frekari
upplýsingar í síma 567 2000.

FORD FOCUS
Nýskr: 05/1999, 1600cc
5 dyra, Fimmgíra, Svartur,
Ekinn 100 þ.Verð: 830.000
OO-654 B & L. S. 575 1230.

M. Benz CLK320 ‘99 ek. 120 þús. Hlaðinn búnaði, Tilboð 800 þús. út og yfirtaka á 1.600 þús. láni. Ásett í skiptum
2.890. Sveinn s. 856 7334.

Toyota Yaris Sol 03/2001 ek. 75 þ. km.
5 gíra, CD, rafm. í rúðum ofl. Verð 695
þús. Bílalán 470 þús. 15 á mán.

Ford Escape XLT V6 árg. 11/2003. ek.
41 þ. km. Sjálfskiptur, rafmagn í rúðum
og sætum. 4x4 V. 2.490 þús. Möguleiki
á 100 % Láni.

BMW 735i
Nýskr: 01/2000, 3600cc 4 dyra,
Sjálfskiptur, Ekinn 80 þ.
Verð: 2.850.000 UI-420 B & L.
S. 575 1230.

0-250 þús.

Suzuki Sidekick Sport. Árgerð 1997. Ekinn 141 þ. km. Verð kr. 590.000.
VW Golf ‘94 station skoðaður ‘06 í
toppstandi, ný heilsársdekk og dráttarkrókur. Verð 180 þús. Sími 565 2794.

Subaru Legacy GL 2000. Árgerð 1997.
Ekinn 105 þ. km. Verð kr. 790.000.
Leitaðu að draumabílnum með Bílaleit
þjónustu Islandus.com. Nýjir og nýlegir
fólksbílar, jeppar og pallbílar. Gerðu
reyfarakaup á BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu BílaBúð landsins. Allt að
5 ára ábyrgð og 100% bílalán. Þú finnur bestu og öruggustu bílakaupin á
www.islandus.com

Sunny ‘94 ekinn 165 þús. Skoðaður
‘06. Reyklaus og góður bíll. Gott verð.
Uppl. í s. 690 1167.

Nissan Primera New. Árgerð 2003. Ekinn 46 þ. km. Verð kr. 1.910.000.

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

Fiat Brava ‘98, ekinn 119 þ. Skoðaður
‘06, listaverð 400 þ. Tilboð 250 þ. S.
659 9696.
Subaru Legacy station árg. ‘97, ssk., álf.,
dráttakr., CD spilari, fallegur bíll, ek. 150
þús. Uppl. í s. 487 5838 & 892 5837.

Til sölu Volvo 740 ‘88, nýsk. Góður bíll.
Uppl. í s. 892 4360.

Tilboð Tilboð

Opel Astra station 6/’98 ek. 160 þús.
Topp bíll. L.verð 360 þús. en fæst á 200
stgr. S. 899 3939.

Ford Ranger Double Cab 2.5 Turbo
Dísel árg. 2001 ek. 170 þ. km. Dráttarkrókur. Einn eigandi. Smurður og þjónustaður hjá Brimborg frá upphafi. V.
990 þús. 100% Lán. Frekari upplýsingar
í síma 567 2000.

Toyota Corolla ‘91 ek. ca. 200 þús. Sjálfskiptur, skoðaður ‘06. Verð 60 þús.
Uppl. í s. 865 3319 & 567 3317.
Mitsub Lancer GLXI, árg. ‘93. Nýskoðaður, ný tímareim, ek. 207 þ. km, ssk, verð
90 þ. kr. S. 891 6444.
Volvo 240 árg. ‘82, 4ra dyra. Tilboð.
Uppl. í síma 860 6901.

Volkswagen Vento Gl 1.6, nýskr. 02/’97,
ek. 115 þ. km. Vínrauður, sumar og
vetrardekk, smurbók o.fl. Verð 540.000.
8 bílasölur geta verið á nýja, gríðastóra
bílasölusvæðinu við Klettháls, hannað
af E.S. Teiknistofu... en sniðugt!

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

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

GMC Jimny ‘87 ekinn 200 þús. Er á 32”
dekkjum, lítur mjög vel út. Bein sala.
Verð 170 þús. Einnig pallhús til sölu fyrir pick-up. Stærð 180x160cm. Uppl. í
síma 896 3130.

Jeep Liberti jeppinn er skemmtilegur og
lipur jeppi utan vega sem innanbæjar.
Árgerð 2002. Sjáðu frábæra umfjöllun á
vefnum okkar. Bíllin er kominn til landsins og til afgreiðslu strax. Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði eða kjarakaup í
stærstu BílaBúð landsins. Allt að 5 ára
ábyrgð og 100% bílalán. Þú finnur
bestu bílakaupin á www.islandus.com

MMC Lancer ‘91, þarfnast smá lagfæringar. Verð 80 þús. Uppl. í síma 659
6426.
MMC Lancer árg. ‘90 ekinn 130 þ. Sk.
‘06, geislaspilari. Verð aðeins 88 þús. S.
661 3548.
Hyundai Coupe turbó ‘93, tjónaður á
30 þ. Primera ‘92, dísel á 30 þ. S. 896
8568.
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250-499 þús.

Fellihýsi
Fellihýsaleiga.

Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Seglaþjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.
Opel Vectra CD 2,5 V6 árg. ‘97, ssk.,
rafm., krókur, ofl. Ek. 130 þ. Verð 650
þús. stgr. Uppl. í síma 861 4332.
MMC Spacewagon, 7 manna, 1997,
4x4, krókur, sjálfsk., heilsársdekk, ek.
163 þús. Tilboð 440 þús. S. 825 1264.

1-2 milljónir

Palmino Colt

WW Touareg V8 skrd. 12/2004. ek 25 þ.
Einn með öllu, V8 vél, 310h, hnappaleður, loftpúðafjöðrun, fullkomið
navigation system. Verð að selja vegna
flutninga. USA bíll. Listaverð 7,5m þessi
selst á 3.9m. Hafið samband í s. 517
0797, GSM 822 0797 eða kíkið við
Kirkjustétt 30 Grafarholt til kl. 11.

Til sölu Palmino Colt fellhýsi árg 2003,
með ýmsum aukabúnaði eins og upphækkun, fortjaldi, svefntjöldum, tveim
gaskútum, tveim rafgeymum, grjótgrind, sjónvarpi og DVD. Glæsilegt og
vel með farið hús. Til sýnis og sölu hjá
Combi Camp Smiðjuvegi 6-8 (græn
gata) S. 517 2222.

Toyota Landcruiser VX90 bensín, maí
2004, ekinn 17.000 km, 33 tommu
breyttur, þjófavarnakerfi, krókur, húddhlíf, toppgrind, loftdæla og fl. Uppl. í
síma 856 0670.

2 Crosshjól Er að flytja verð að selja
Honda CRF 250 skrd./ 03 verð 350 þ.
Yamaha YZ 250 skrd/ 05 verð 550 þ.
Hafið samband í s. 517 0797, GSM 822
0797 eða kíkið við Kirkjustétt 30 Grafarholt til kl. 11.
Mjög góð Honda Civic árg. 1996 til sölu
á aðeins 400 þús. Ekinn aðeins 172
þús. km. Uppl. í síma 865 3722.

Smart Roadster nýskr. 04.’05, ek. 6 þ.
km, 16” álf. og 15” vetrard. Eyðsla 5
l./100 km. Stgr. 1.990 þ. kr. Uppl. í s.
695 0617.

Lexus Rx 300 Luxury (116723)
skr.d.2004, ek. 12 þ. km. Sídrif, sjálfsk.,
bensín, leður, loftkæling, topplúga og fl.
Einn með öllu. Ásett verð 5.150 þ., staðgr. 4.800þ. Nánari upplýsingar veitir
Toyota Selfossi í síma 480 8000.

Nissan Patrol ‘98 ekinn 92 þ. Turbo
Diesel Sjálfsk., 7 manna, verð 3 m.kr. S.
617 4539.

Glæsilegt Coleman Cheyanne fellihýsi
árg. 2004 með öllu, lítið notað og vel
með farið. Verð 1.390 þús. Uppl. í s.
456 5280.

250 þús. í afslátt.

Til sölu Sangyoung Family árg. ‘99
breyttur, fæst gegn yfirtöku á láni. Uppl.
í s. 856 5890.

Peugeot 306 Symbio, árg. 1998, ekinn
106 þús. km. Gott eintak. Verðhugmynd 390 þús. Uppl. í síma 844 5429
& 866 2358.
Til sölu Subaru Forrester árg. 2000 verð
1080 þúsund. Uppl. í s. 846 4721 & 436
1508.

Toyota Avensis árg. 2005, ekinn ca 18
þús. Sjálfskiptur, álfelgur. Áhv. ca 2,1
millj. Uppl. í síma 661 2142.

Bílar óskast

Land Cruiser 80 VX árg. ‘93, ek. 273
þús. 35” breyttur, með leðri og lúgu.
Þarfnast lagfæringar. Verð 1.790 þús.
Uppl. í s. 699 8899.

Kawasaki 250cc, 2 stroke, árg. ‘99. Gott
viðhald og lítið notað. 280 þ. S. 848
3113.
Yamaha TTR 230 árg. ‘05-’06 Nýtt ónotað. Rafstart. Verð 549 þús. S. 698 6111.

Fjórhjól

Sendibílar

Óska eftir CJ5, CJ7 eða CJ8 breyttum
eða óbreyttum, í lagi eða biluðum.
Uppl. í s. 822 6703.

Til sölu Nissan Micra árg. 2001 ekinn
141.380 km. Hvítur, 2ja dyra. Verð 350
þús. Uppl. í síma 663 4678.

Dúndurtilboð

VW Golf ‘98 1600 ekinn 124 þús. 5
dyra, nýskoðaður í toppstandi. Ásett
verð 480 þús. Tilboð 280 þús. Uppl. í
síma 691 9374.

BMW 316I compact sport, árg. ‘99, ek.
128 þús. 17” álfelgur, fullbúinn græjum,
sjónvarp, playstation. Verð 1.300 þús.
Tilboð 1.100 þús. S. 867 3669.

Honda TRX 400cc 4x4. Frábært hjól, 3ja
mánaða gamalt, verð 560 þús. Jón s.
869 0899.

Jeppar
Til sölu M Bens Sprinter kælibíll. Bíll í
toppstandi. Uppl. í s. 846 7935.

Hyundai Trajet árg. 2002 til sölu, ekinn
62 þús. Ásett verð 1.490 þús. Uppl. í
síma 863 4740.

Palomino Yerling ‘00, upph. Vel með
farið. Fortj. Útv./CD. Eitt með öllu. V.
690 þ. S. 897 7445.

Tjaldvagnar
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 68 (græn gata) S. 517 2222

Combi Camp

Óska eftir bíl helst ekki eldri en ‘93 á 0150 þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl.
í s. 691 9374.

BMW 320i ‘92, innfl. ‘00. Ek. 155 þ.
Lúga, tölva, 10 CD magasín. Vél yfirfarin. Sk. ‘06. Gullmoli. V. 350 þ. S. 896
4313.

Rómantískar

Rómantískar ágúst nætur í fellihýsi.
Viku og helgarleigur. Uppl. í s. 616
2716.
Til sölu 2 Palomino Colt ‘02 og ‘03 vel
með farin hús, með fortjöldum og
svefntjöldum. Uppl. í síma 861 6700.

Óska eftir CJ5, CJ7 eða CJ8 breyttum
eða óbreyttum, í lagi eða biluðum.
Uppl. í s. 822 6703.

Suzuki Grand Vitara V6. Árg. 2001. Ekinn 43 þ. km. Álfelgur, sumar- vetrardekk. Beinsk. Lán 1.200 þ. Verð 1790 þ.
Skipti ódýrari. Aukabúnaður. S. 899
9243.

Fellihýsaleiga

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

Vélsleðar

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
Til sölu vel mað farinn Combi Camp
tjaldvagn árg. 1989. Vagninum fylgir
góður geymslukassi. Verð 100 þús.
Nánari uppl. í s. 820 4729.

Vinnuvélar

Vörubílar

2 milljónir +
500-999 þús.
Polaris ProX2 700 sleði til sölu árg. ‘04,
ókeyrður, tilboð óskast. Uppl. í síma
895 2606.
MB-3538 ágerð ‘94, ekinn 412 þ. km.
Verð 3.300 +vsk. Uppl. í s. 846 8564.

Mótorhjól

Toyota Avensis árg. ‘99 fallegur bíll ekinn 149 þús. Verð 830 þús. Uppl. í síma
696 3836.

Subaru Forester ‘00 ek. 100 þús. km.
Topp eintak!!! Uppl. í s. 693 1416 Birgir.

Kerrur

Mercedes-Benz með fjórhjóladrifi á ótrúlega hagstæðu verði. Frá kr. 4.390.000!
Bjóðum einnig ML jeppann frá Benz frá
kr. 5.490.000. Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði eða kjarakaup í stærstu BílaBúð
landsins. Allt að 5 ára ábyrgð og 100%
bílalán. Þú finnur bestu bílakaupin á
www.islandus.com

Jeep Grand Cherokee var valinn jeppi ársins 2005! Eigum flesta liti á lager og bjóðum lægsta verðið á nýjum bílum. Gerðu
reyfarakaup á BílaUppboði eða kjarakaup
í stærstu BílaBúð landsins. Allt að 5 ára
ábyrgð og 100% bílalán. Þú finnur bestu
bílakaupin á www.islandus.com

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

Suzuki GSX600f ‘91, ekið 47 þús. Verð
260 þús. Uppl. í s. 869 7523. Myndir
inn á fotki.com/torsteinsson

Aukahlutir

á vagna og kerrur, kerrufætur, hjólastopparar, kerrutengi, beisli, dráttarkrókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Til sölu Toyota Corolla ‘98 4x4, ekinn 96
þús. Tvìlit þjòfavörn, álfelgur, geislaspilari, abs. V. 690.000 stgr. Uppl. í síma
896 5858.

Mazda 6 station árg. ‘05 ekinn 15 þús.
Verð 2.390 þús. Uppl. í síma 698 3565.

L.C.90 árg. 2002, ek. 75 þús. 35” breyting, grjótgrind, kastarar, dráttarkr., vindhlífar, tengi fyrir nmt og gps, varadekkshlíf. Verð 3.980.000 . Uppl. í síma 663
4836.

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

Til sölu Honda crf 2002 í toppstandi.
Ásett verð 400.000 þús. Upplýsingar í
síma 894 4005.
Til sölu ný bílakerra, 250cm löng. Verð
250 þ. Uppl. í s. 849 5195.

VESPUR/BÍLAR TIL SÖLU

Tvær nýjar og ein notuð kerra til sölu.
Upplýsingar í s. 660 1964 eða rafrek@simnet.is
Íslenskar jeppa, verktaka, hesta og hjóla
kerrur til sölu, nokkrar stærðir. Einnig
sumarbústaðahlið eftir pöntun. S. 899
2202 J.E.S ehf.

Drifskaftaefni

Og aukahlutir t.d hjöruliðir, hjöruliðsgafflar, kúplingar, drifskaftarör, hlífar o.fl.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 4648600
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Bátaland, allt til báta.

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

Aukahlutir í bíla
Gul blikkljós - Hálf-vitar;

Blikkljós í miklu úrvali til ásamt festingum. 12 volt/24 volt. Fáanleg með
óbrjótanlegu gleri. Vélaborg Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak, 464
8600.

Vélar og verkfæri

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

Aðalpartasalan s. 565 9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is

Blátt tengdamömmubox til sölu. Uppl. í
síma 895 2606.

Hjólbarðar
Vantar 33” Sport King steel radial dekk.
Sími 893 1177.

Ýmislegt
Fyrir þá sem misstu af Fiskideginum
Mikla á Dalvík 6. ágúst, er hægt að
skoða myndir á netinu, teknar af gestum og gangandi ásamt veisluhöldurum. Skoðaðu www.midlarinn.is

S. 555 3560

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

BMW, 5 gata lensus felgur, notaðar aðeins eitt sumar. 70 þ. S. 848 3113

Háþrýstidæla til sölu. Dieseldrifinn háþrýsidæla af gerðinni Hammelmann á
yfirbyggðum vagni til sölu. Dælan afkastar að hámarki 850bar@30ltr/min.
Mikið af fylgihlutum. verð aðeins kr.
1.245.000. m/vsk. Nánari upplýsingar í
síma 824 0676.

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

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.
Til sölu varahlutir í Patrol, Range Rover
og Laurel díselvél. Uppl. gefur Hannes í
s. 697 9099
Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, ‘97, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra
‘91, Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300
‘90, Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai
Coupe Turbo ‘93. Sonata ‘92. S. 896
8568.

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

Steypuvíbratorar, 4m barki, 50mm
haus. Verð 75.000,- MÓT ehf, Bæjarlind
2, Kóp.

Útsala 20% afsláttur

Öll reiðtygi eru komin á haustútsölu
20% afsláttur. Hnakkar, beisli, töskur,
taumar ofl. Vélaborg Krókhálsi 5F 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Akureyri, 464
8600

Til bygginga
Hreingerningar

Glænýr kerruvagn til sölu. Uppl. í s. 846
2003.

Til sölu.
Til sölu notaðar og vel með farnar loftaplötur í kerfisloft. Solitex Perforated
600x600x15 mm alls ca. 850 m2. Uppl.
í síma 863 8303.
Paraglider flugvængur til sölu, einnig
vantar sendibifreið, allt kemur til greina.
Uppl. í s. 862 4446.

Garðyrkja

Til sölu 2 ára Bosch þvottavél lítið notuð einnig ljóst skrifborð og skrifborðsstóll. Upplýsingar hjá Margréti í s. 867
9652.

Garðsláttur og umhirða.

Star Trek. Star Trek Voyager seria 1- 7 til
sölu. Upplýsingar í síma 660 1308.

Njóttu sumarsins og láttu mig sjá
um garðinn. Tek að mér slátt og almenna umhirðu að garðinum, fyrir
einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög.
Kem á staðinn og geri tilboð að
kostnaðarlausu.
S. 869 3028.
Ásmundur.

Íssk. 160 cm m/sér frysti á 10 þ., 123
cm á 8 þ. Frystiskápur á 10 þ. Eldavél á
5 þ. Þríhjól á 2 þ. Hjólabretti á 3 þ.
Barnabílstóll á 2 þ. Línuskautar 2 þ. 28”
sjónvarp á 28 þ. Einnig varahlutir í ýmsa
bíla og mikið af dekkjum á felgum á 1
þ. stk. S. 896 8568.

Byggingarkrani til sölu. Liebherr 28K
sjálfreisandi byggingarkrani til sölu.
Kraninn er með 30m bómu og 22m
krókhæð. Kraninn er nýsprautaður og
yfirfarinn. Verð aðeins 3.250.000. auk
vsk. Nánari upplýsingar í síma 824
0676.

Til sölu skellinaðra, 2 bekkir í Hiace
ESAB rafsuða. Hafðu samband í S. 822
2448.

Gröfuafl. Leigjum út gröfur, gerum verðtilboð. Uppl. í s. 696 9695.

Til sölu

Hjónarúm til sölu með tveimur góðum
dýnum. Upplýsingar í s. 562 4561.

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

Óskast keypt

Lyftarar

Kaupum gamlar vínylplötur, gott verð,
góð tilboð. Uppl. í s. 698 8629.
Óska eftir timbri til sumarbústaðasmíða, ódýrt. Uppl. í s. 846 2003.
Óska eftir gamalli krítartöflu úr skólastofu gefins eða til kaups. Sími 898
9197.

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

Lyftaravarahlutir

í flestar tegundir lyftara, keðjur, masturslegur, dekk, gafflar ofl. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600
Skotbómulyftari til sölu. Manitou 1330
árgerð 2000 til sölu. Lyftihæð 13m.
Skófla og gafflar með hliðarfærslu
fylgja. Verð aðeins 3.500.000. auk vsk.
Nánari upplýsingar í síma 824 0676.

Bátar

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra
verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Full búð af nýjum vörum frá Austurlöndum. Frábært úrval. Vaxtalausar léttgreiðslur. Sigurstjarnan, S. 588 4545.
Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18 virka
daga og 11-15 laugardaga.

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

Tökum garðinn í gegn!
Notað timbur

2x4 og 600 lm. í lengdinni, 3 metrar
notað timbur. Selst ódýrt. Einnig ca 200
metrar 1x6. S. 891 7610 & 896 3175.
Vinnustaðagirðingar. Nýjar vinnustaðagirðingar 3,5x2,0m til sölu á frábæru
verði. Nánari upplýsingar í síma 824
0676.

Verslun

Gerum tilboð í minni og stærri verk. tek
einnig að mér lagningu. Steini. S. 663
6666 / 663 7666.

Tölvur

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

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

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

Ópel partar

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

Heimsfrægu Nag Champa reykelsin fást
hjá okkur kr 250. Allt á sínum stað.
Hókus Pókus Laugavegi 69 s.5517955
www.hokuspokus.is

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.
Sími 525 2400.

Peugeot-Citroen.

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.
Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

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

Hedd 557 7551

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

Bókhald

Málarar
Tökum að okkur viðgerðir og málningavinnu. Uppl. í s. 869 3934, Viðhald og
Málning ehf.

Búslóðaflutningar

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898
0690 (Ríkharður). Frá kl 8-23.

Ódýrar tölvuviðgerðir!

Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894 eftir kl.18:00.

Bílapartasalan Ás

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

Getum bætt við okkur verkefnum við
hellulagnir, fagmenn og vönduð vinnubrögð. Lóðalist ehf S. 699 2464

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

Frábær dægrastytting. Hljóðbækur á
fínu verði fást á www.hljodbok.is og í
bókabúðum.

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

Til sölu Suzuki 15 hö utanborðsmótor.
Rúmlega árs gamall vel meðfarinn verð
150 þ. Uppl. í s. 861 7085.

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

Túnþökusala Oddsteins

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

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

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 föstudögum. Pizza 67 Austurveri, Háaleitisbraut 68. S. 800 6767.

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

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.
Rúmlega mánaðargömul fartölva til
sölu Acer aspire 1363wlmi. Verð 75 þ.
S. 697 4981.

Ibiza komið frá 29.900. Frábær rúm.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akureyri, s. 551 5200 & 461 5300.

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

Antík

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

100 ára sófasett til sölu þarfnast lagfæringa S. 552 0053.

Ýmislegt

Tek að mér parket og flísalögn, set upp
létta veggi. Uppl. í síma 695 3089, Jóhann.

Barnavörur
Heilsuvörur

Stífluþjónusta

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

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is
15 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.
Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is
og
herbalife@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Stífluþjónustan ehf

Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Tölvur

Námskeið
Ert þú í leit að kærleika?

Shamballa
13D
vísar
veginn!
www.geocities.com/lillyrokk Skráning í
s. 566 7748.

Barnagæsla

Reyklaust og reglusamt par með 1 barn
óskar eftir 3ja herb. íbúð til leigu sem
fyrst, helst á svæði 101 eða 107. Skilvísum greiðslum heitið og höfum góð
meðmæli. Uppl. í síma 848 6530, Sigurður eða 869 6866, Karen.

Amma vill gjarnan aðstoða á heimili,
nokkrar klukkustundir á viku, við gæslu
á skólabörnum. Er á bíl. Uppl. í síma
557 2162.

Vantar ca 25fm stúdíó þar sem má
reykja í Reykjavík eða Hafnarfirði. Uppl.
í síma 694 8620.

Dýrahald

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

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

Herbergi með snyrtiaðstöðu óskast í
seljahverfi eða bökkunum. Uppl. í s.
692 0216.

Hundabúr-Hvolpagrindur

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

Óska eftir litlum sal á leigu 2x í mán.
fyrir félagas. Uppl. í s. 848 8718, Kristín.

Papillon (Fiðrildahvolpar)

Til sölu, með ættbók frá HRFÍ. Upplýsingar
um
tegundina
inn
á
www.papillon.is eða í síma 692 7949.

Sumarbústaðir
Til sölu nokkrar góðar sumarbústaðalóðir á góðum stað í Grímsnesi. S. 661
1121
Sóló
olíuofn
f/3
ofna,
lítill
gas/12V/220V ísskápur, gashitari f/11
kg gaskút United 21” sjónvarp. Uppl. í s.
896 6467.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Fjölskylda utan að landi óskar eftir 3ja
herbergja íbúð á svæði 112. rvk. S. 862
4415.

2 tvítuga stráka vantar 2ja herbergja
íbúð í eða nálægt 101. Verð viðráð í
kringum 50 þús. á mán. Reyklausir og
áreiðanlegir. Birgir 848 0803 & Jens
847 0741. Eftir kl. 17.

Stækkanlegt barnarúm til sölu. Verð 7
þús. Uppl. í síma 698 3565.

Ýmislegt

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

Geymsluhúsnæði

Nemi utan af landi bráðvantar 2ja herbergja íbúð, helst í Breiðholti. Reyklaus.
Skilvísum greiðslum heitið. Vinsamlegast hafið samband í síma 863 3664.

Leiðist barninu í bílnum? Bækur á cddiskum fást á www.hljodbok.is og í
b.búðum.

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

Ungt par utan af landi sem eru nemar
við Háskóla Íslands óskar eftir að leigja
2ja-3ja herb. íbúð á svæði 101, 107 eða
105. Reyklaus og skilvirkum greiðslum
heitið. Hafið samband í síma 669 9458.

Atvinnuhúsnæði
Atvinnu/Geymsluhúsnæði

Óskast til leigu, vantar 60-100 fm á höfuðborgarsvæðinu. Símar 662 8470 &
866 9039.

Húsgögn

Atvinna í boði

Vantar starfsmann sem
fyrst
Óskum eftir að ráða starfsmann í
fast starf í bakarí okkar, ekki yngri
en 20 ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í
síma 544 5566 & 897 0702.

Snyrting
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 nánari uppl. í s. 897 2902 mvehf@hive.is

Flottustu neglurnar !

Acryl, gel- og skrautneglur. Ásetning,
viðgerð og viðhald. Uppl. í s: 511 1552.

Spádómar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Húsnæði í boði
Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Orlofsíbúðir til leigu á góðum stað í
Vestmannaeyjum. Lausir dagar á pysjutímanum. Sími 567 0790 & 864 4020.

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Byssur

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

Byssuviðgerðir
og
Blámum.
Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

Hanna 908 6040

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

Fyrir veiðimenn

Englaljós til þín.

2 íbúðir til leigu í Drammen ca 50 km
frá Osló (2ja og 3ja herb). Eru lausar.
Uppl. í síma 0047 92855568.
Til leigu 105fm 3ja herb. íbúð í 108 Rvk
frá 1. sept. Aðeins reglufólk kemur til
greina. 95 þ. + rafm. Hiti og hússj. innifalið. Nánari uppl. í s. 895 0057.
4 hb. íbúð með húsg. í Breiðholti til
leigu frá 10 sept. til vors. 80 þús. á mán.
m. húsgj.
Lítil stúdíóíbúð til leigu nálægt Háskóla
Íslands. Eingöngu reglusamur skólanemandi kemur til greina. Áhugasamir
hafi samband við helgisig@bakkar.is.

Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lestur og fáðu svör við spurningunum þínum. 908-5050. Lára & Laufey.

Alspá 908 6440.

Herb. í Seljahv. m. eldh., baði, þvottah.
til leigu strax. Kr. 20.000 p. mán. S 895
1008.

Spil, bolli, hönd, tarrot, trans, miðlun.
Huglækningar. Finn týnda muni. 908
6440.

4ra herb. íbúð til leigu í nýju fjölb.húsi í
Grafarholti. Einungis reyklausir koma til
greina. Uppl. í síma 897 2494.

Rafvirkjun

www.sportvorugerdin.is

3ja herbergja í 105 Rvk

Til leigu góð 3ja herbergja (90 fm)
blokkaríbúð. Laus 15 ágúst. Verð 90
þús. á mánuði. Bílskúr getur fylgt. Uppl.
í síma 862 0229.
Til sölu þessi einstaklega fallegi antik
fataskápur. Breidd 105, dýpt 40. Verð
60 þús. Einnig Simens veggháfur verð
10 þús. Uppl. í síma 891 9927.

Herbergi í 107, þmt. svefnh., hol, sérWC, samt. 35 fm. Sameiginlegt eldhús,
þvottahús. Verð 35 þ. S. 896 5876.
Herb. 13 fm, 107 Rvk, separate entry,
WC . No smoking. S. 691 1922.
Til leigu 7 herbergja íbúð á tveimur
hæðum í Kópavogi. 2ja mánaða
ábyrgðar krafist. Uppl. í s. 659 3092 &
554 0029.

Húsnæði óskast
Trésmíði

Óska eftir stúdíó eða 2ja herb. íbúð.
Reglusemi og skilvísi heitið. S. 869
1578.

Tek að mér girðinga- og pallasmíði.
Uppl. í s. 846 2003.

Önnur þjónusta
Tökum að okkur parketlagnir fyrir fyrirtæki og heimili. Vönduð vinnubrögð,
vanir menn. Ódýr og góð þjónusta. Valur s. 868 2777.

Design tískustólinn, verð áður 29.900,
verð nú 14.900 www.rum.is Snorrabraut 56, Rvk. S. 551 5200, Glerárgötu
36, Akureyri 461 5300.
IKEA dýna 120-200cm með fótum til
sölu á 7.000. Uppl. í s. 690 0412.

Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð í vesturbæ
Kópavogs, fyrirfram greiðsa ef óskað er.
Upplýsingar í s. 856 4967.
Fjölskylda óskar eftir íbúð til langtímaleigu eða til kaups á sv. 112. S. 862
8436.
Reglusamt par óskar eftir íbúð frá 1.
sept. Upplýsingar í s. 848 2189.

Lambakjöt af nýslátruðu.
Nóatún.

Gott á alltwww.bestalambid.is

Hlaðborð í hádeginu alla
virka daga.
Vox restaurant,
Nordica hótel.

Ratleikur og gönguferð á
Hallormsstaðadegi.
Ormsteiti.

Hinsegin hamborgarar.
HamborgarabúllaTómasar
Hreindýraveisla á HéraðiOrmsteiti.
Magadans, magadans,
magadans.
Skráið ykkur á
www.magadans.is
Útsala,
Valhúsgögn, Ármúla
Ströndin heillar.
Gistiheimilið Bjarkarholt
Barðaströnd.
Sími: 456-2025

Tvöfaldur potturLottó
Búlluborgarar, Búlluborgarar.
HamborgarabúllaTómasara
Til heiðurs Orminum...
Ormsteiti Héraðshátíð.
Orkuveitan býður Reykvíkingum í fræðslugöngu á
morgun laugardag, um
Elliðárdal, að Gvenndarbrunnum.
Gangan hefst kl. 10 frá
Minjasafninu.
Orkuveita Reykjavíkur.

Skoðaðu
www.bestalambid.is

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð
Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (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.

ÞINN MARKHÓPUR?
70% hlustenda samkeyrðra
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.
Auglýstu þar sem markhópurinn þinn
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Kaffi Óliver

Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir vönum gröfumönnum.
Uppl. í s. 693 2607.

Handflakari

Pizza Hut leitar að starfsfólki í fullt starf
í veitingasal og í eldhús. Hæfniskröfur.
Starfsreynsla, þjónustulund, samviskusemi, reglusemi, hæfni í mannlegum
samskiptum. Aldurstakmark er 20 ár.
Um er að ræða framtíðarstarf. Áhugasamir sendi inn umsókn á loa@pizzahut.is sem fyrst. Nánari uppl. í síma 533
2010 eða loa@pizzahut.is.

Leikskólinn Leikgarður
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.
Umsóknir á www.aktutaktu.is.
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri (Herwig) í síma 568-6836.

Mosfellsbakarí
á Háaleitisbraut 58-60, Rvk. óskar
eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu
í eftirfarandi störf: fyrir hádegi frá
7:00-13:00, virka daga og einn dag
aðra hverja helgi eða eftir hádegi
frá 13:00-18:30, virka daga og einn
dag aðra hverja helgi.
Nánari upplýsingar veitir Ellisif í
síma 5535280 eða 6602153.

Oddur Bakari

Bakaríið Austuveri
Bakaríið Austurveri óskar eftir
starfsfólki, í útibú í Rangárseli.
Upplýsingar í síma 898 5277
Lovísa.

Rizzo Pizzeria. Okkur vantar fólk til
starfa strax. Uppl. á staðnum Hraunbæ
121.

Smurstöð

Kjúklingastaðurinn Suðurveri óskar
eftir starfsfólki í vaktavinnu og
hlutastörf. Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. í s. 897 4796.

Vantar þig vinnu?
Vegna aukinna umsvifa óskum við
eftir duglegum einstaklingum til
starfa í matvælavinnslu í Mosfellsbæ. Hlutastörf og full vinna í boði.
Uppl. í s. 897 3236, Ragnar eða
566 6614, Ragnar eða Sigurður.

Starfsmaður óskast í fiskbúð.
Óska eftir starfsmanni í fiskbúð í
Reykjavík. Þarf að kunna að flaka.
Upplýsingar í síma 661 2579 eftir kl. 18.00

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

Texture hárstofa
Texture hárstofa í Mosfellsbæ óskar
eftir nema til starfa sem fyrst.
Upplýsingar í síma 696 8505 í
dag eftir kl. 16:30.

Vélvík ehf óskar að ráða rennismiði
með sveinspróf. Í boði eru góð laun á
afar velbúnu verkstæði þar sem verkefni eru fjölbreytileg. Tækifæri fyrir
vandvirka menn með metnað. Vélvík
ehf, Höfðabakka 1, 110 Reykjavík Sími
587 9960, netfang: velvik@velvik.is

Leðuriðjan ehf. óskar eftir framtíðarstarfsfólki til starfa við framleiðslu á ATSON leðurvörum. Áhugasamir skili umsóknum til Fréttablaðsins merkt ATSON,
eða sendi tölvupóst á smaar@frettabladid.is, til og með 22. ágúst. Öllum umsóknum verður svarað.

Bakaríið Kornið óskar eftir hressu og jákvæðu fólki í afgreiðslu. Um er að ræða
störf í Hrísarteig og Hjallabrekku í Kóp.
Umsóknir liggja frammi í búðunum og
einnig á www.kornid.is

Starfsfólk óskast.

Rennismiðir óskast - framtíðarstörf

Hressingarskálinn, Austurstræti 20 óskar eftir skemmtilegu starfsfólki í fasta
dag- og kvöldvinnu, einnig er laust í
aukavinnu um helgar. Umsóknir á
Hressó.

Rúmfatalagerinn Skeifunni óskum eftir
að ráða duglegan starfskrafti til að starf
og hafa umsjón með lager í verslunn
okkar Skeifunni 13. Viðkomandi þarf að
vera eldri en 20ára. Skipulagður, vinalegur í viðmóti og verður einnig að geta
unnið sjálfstætt. Umsóknir berist fyrir
15.ágúst til verslunarstjóra á staðnum.
Uppl. í s. 568 7499.

Vanir menn á smurstöð hjá Bílko. Óskum eftir umsjónarmanni og vönum
mönnum á smurstöð okkar Bílko. Frekari upplýsingar um stöðunar gefur
Guðni í s. 660 0560.

Hefur þú áhuga?

Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nánari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.
DUA ehf, byggingaverktakar óska eftir
trésmiðum eða vönum verkamönnum í
vinnu við flekamót og aðra hefðbundna
smíðavinnu. Mikil vinna framundan.
Góð laun í boði fyrir rétta menn. Svanur s. 696 3720 dua@tv.is

Hagkaup Smáralind

Óskar eftir að ráða fólk til afgreiðslustarfa í matvörudeild, um er að ræða
störf í goslandi, gænmetisdeild, þurrvöru og heitum mat. Einnig vantar okkur fólk í sérvörudeildina, um er að ræða
störf í dömudeild, skódeild, leikföng og
swing. Í boði eru hlutastörf og heilsdagsstörf með margvíslegan vinnutíma.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Margréti sölustjóra matvöru í
síma 530-1000, auk þess sem hægt er
að sækja um á www.hagkaup.is eða á
staðnum.

Hagkaup Smáralind

Óskar eftir að ráða starfsmann á lager
og starfsfólk á kassalínu, auk kerrustarfsmanns. Í boði eru hlutastörf og
heilsdagsstörf með margvíslegan
vinnutíma. Áhugasömum er bent á að
hafa samband við Dagbjörtu rekstrarstjóra í síma 530-1000, auk þess em
hægt er að sækja um á www.hagkaup.is

Nóatún Austurver

Okkur vantar starfsfólk til afgreiðslu í
kjötborð okkar. Um er að ræða heildags
starf. Uppl. gefur verslunarstjóri á staðnum eða í s. 822 7061.

Oddur bakari óskar eftir afgreiðslufólki í
framtíðarstörf ekki yngri en 18 ára.
Upplýsingar gefur Oddur í síma 699
3677.

Starfsmaður óskast sem fyrst á leikskólann Leikgarð, Eggertsgötu 14,
101 Reykjavík.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri
í síma 551 9619 frá kl. 8.0016.00 virka daga.

Viltu stunda holla og góða hreyfingu og
fá greitt fyrir? Íslandspóstur leitar að
fólki í fullt starf eða hlutastarf við flokkun og útburð. Um er að ræða störf víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu. Nánari
upplýsingar í síma 580 1000.

Sólargluggatjöld óska eftir fólki til afgreiðslustarfa. Einnig í aukavinnu um
helgar. Sími 660 4948, Grímur.

Atvinna óskast
Góður sölumaður óskar eftir vinnu,
toppmeðmæli og reglusemi. Vinsamlegast hafið samband í síma 869 5324
eða olibgood4u@hotmail.com
21 árs maður með stúdentspróf óskar
eftir fullri vinnu í vetur. Uppl. í s. 824
0219 Magnús.

Leðuriðjan ehf.

Tapað - Fundið

Vaktstjóri

Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
á höfuðborgarsvæðinu. Unnið er á
vöktum. Uppl. s.660 3048 og 660 3193

Starfsmaður á kassa
Óskast til starfa í byggingarvöru verslun
á höfuðborgarsvæðinu. Unnið er á
vöktum . Uppl. s.660 3048 og 660
3193
Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfsfólki til starfa víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu. Nánari upplýsingar í síma 587
3111, virka daga milli kl. 9-12.

Lubba enn leitað

Lubbi er svartur geldur högni sem er
týndur. Hann hvarf frá Njálsgötu fyrir
tveimur vikum og getur verið kominn
langt að heiman. Hann var með bláa
ól þegar hann hvarf og er eyrnamerktur. Allar upplýsingar eru vel
þegnar s. 660 2002.

Starfskraftur óskast í söluturn í miðbænum. Um er að ræða dagvaktir virka
daga. Tilvalið fyrir húsmæður sem eru
að hugsa um að fara út á vinnumarkaðinn. Góð laun í boði. Uppl. í s. 892
2365.

Einkamál

Nú færðu loksins hinar skemmtilegu
merkjamyndir á DVD, frábær danskur
húmor og erótík.undirtextar á norðurlandamálunum verð. 2.950. Gott úrval
af erótískum myndum til leigu og sölu
Grensásvídeó.is Grensásveg 24 pantanasími 568 6635 opið alla daga 15.00
- 23.00

Hreint og Fínt, störf í boði, ræstingar/þrif,
dag/kvöld,
fast/auka
www.hreintogfint.is Sigrún s. 892 5915.
Veitingahús í miðbænum óskar eftir
vönu fólki í sal. Vinsaml. sendið umsóknir/upplýsingar á netfangið indianmango-is@hotmail.com

Viltu vera memm?

Bakari

300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

Okkur vantar bakara í kökuhúsið, Auðbrekku. Uppl. gefur Örvar s. 693 9093.

Afgreiðsla/bakarí

Afgreiðslufólk óskast í kökuhúsið Auðbrekku. Uppl. á staðnum og s. 554
2708.

NK kaffi kringlunni

Óskum eftir að ráða fólk í afgreiðslu í
fullt starf og einnig í helgarstörf, ekki
yngri en 18 ára. Einnig starfskraft í
smurbrauð. Uppl. á staðnum og síma
568 9040.
Starfsfólk óskast í söluturn, Video/grill,
bæði í Hafnarfirði og Grafarvogi, dag-,
kvöld- og helgarvaktir. Fullt starf eða
hlutastarf. Upplýsingar í síma 899 4194.

Afgreiðslustarf

Leita af fólki til afgreiðslustarfa í stóru
skólamötuneyti. Áhugasamir hafi samband í síma 691 5976.
Óska eftir reglusömum og barngóðum
baðverði í karlaklefa, vaktavinna. Uppl. í
s. 822 3530.

04/2005

Ert þú í leit að starfi?
Viljum bæta við jákvæðu og duglegu fólki á American Style. 100%
starf í boði í vaktavinnu. Líflegur og
fjörugur starfshópur á þremur stöðum Reykjavík / Kópavogi / Hafnarfirði. Æskilegur aldur: 17 ára og
eldri. Einnig lausar hád. vaktir alla
virka daga frá 11-14.
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri (Herwig) í síma 568 6836
einnig umsóknir á americanstyle.is

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

Fólk vantar til ræstinga við Menntaskólann við Hamrahlíð. Skriflegar umsóknir
á skrifstofu. Umsóknarfrestur til 15.
ágúst. Uppl. gefur Ólöf í s. 867 4241.

PRE 28049

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! Umsóknir má nálgast í öllum verslunum
Domino’s
og
á
heimasíðunni
www.dominos.is

Óska eftir að ráða vanan handflakara
konu eða mann, íslending eða útlending. Aðeins vanur handflakari kemur til
greina sem kann að flaka. Upplýsingar
á staðnum Fiskbúðin Vör Höfðabakka 1
eða Kristján 896 0602.

Veitingahús óskar eftir starfsfólki í þjónustustörf dagvinna eða kvöldvinna/hlutastörf. Uppl. á staðnum, Kína
Húsið, Lækjargötu 8.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS

Starfsmaður í Söluturn!!
Starfsmaður óskast í söluturn í miðbæ Reykjavíkur.
Upplýsingar í síma 664 7408.

Óskum eftir áhugasömu og vönu starfsfólki við matreiðslu í eldhúsið okkar.
Einnig vantar uppvaskara. Uppl. gefur
Eggert í síma 898 1960.

Óska eftir snyrtifræðinema í 3 mánuði.
Fæði og húsnæði á staðnum. Uppl. í s.
456 5280.

TIL SÖLU/SKEMMTANIR
Allt sem þú þarft
og meira til

Allt um mat
á föstudögum í Fréttablaðinu.
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ATVINNA

FASTEIGNIR

3ja herb

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
óskast til starfa
Menntasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir
leikskólakennurum/leiðbeinendum til starfa í
eftirtalda leikskóla:
Árborg, Hlaðbæ 17. Upplýsingar veitir Sigríður
Þórðardóttir leikskólastjóri í síma 587-4150.
Ásborg, Dyngjuvegi 18. Upplýsingar veitir Jóna
Elín Pétursdóttir leikskólastjóri í síma 553-1135.
Funaborg, Funafold 42. Upplýsingar veitir
Sigríður Jónsdóttir leikskólastjóri í síma
587-9160.
Rauðaborg, Viðarási 9. Upplýsingar veitir Ásta B.
Stefánsdóttir leikskólastjóri í síma 567-2185.
Ösp, Iðufelli 16. Upplýsingar veitir Svanhildur
Hákonardóttir leikskólastjóri í síma 557-6989.
Hæfniskröfur:
Sjálfstæð vinnubrögð
Færni í mannlegum samskiptum
Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa verða
ráðnir starfsmenn með aðra uppeldismenntun
og/eða reynslu.
Nánari upplýsingar um störfin veita Auður Jónsdóttir og Guðný
E. Ingadóttir mannauðsráðgjafar á Menntasviði Reykjavíkurborgar í síma 411 7000. Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Lausar stöður
eru birtar á heimasíðunni www.leikskolar.is.
Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 411 7000, menntasvid@reykjavik.is

Landakotsskóli
verður settur í Landakotskirkju
mánudaginn 22. ágúst kl. 10.
Kennsla hefst skv. stundaskrá 23. ágúst, en nemendur í 5 ára deild verða boðaðir sérstaklega þann
dag.
Kennarar mæta til starfa 15. ágúst kl. 9:00.
Fundur með foreldrum fimmtudaginn 18. ágúst kl.
17:00 í sal skólans.
Getum bætt við örfáum nemendum í 5 ára deild
skólaárið 2005-2006.
Innritun fer fram í skólanum í síma 510 8200.
Skólastjóri.

Auglýsing um breytingu á
Aðalskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér
með auglýst til kynningar tillaga að breytingu á
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 - 2024.
Komið hefur í ljós að í auglýsingu sem birtist
vegna eftirfarandi breytinga var athugasemdarfrestur einni viku of stuttur og er beðist velvirðingar á þessum mistökum. Er auglýsing nú
birt á ný og hagsmunaaðilum gefinn kostur á
að koma með athugasemdir við breytingartillöguna innan 10 daga frá birtingu þessari
eða í síðasta lagi þann 23. ágúst nk.

Tjarnarmýri
Falleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð með stæði í bílskýli innst í
botnlanga á þessum rólega og góða stað. Vandað parket á gólfum.
Góð geymsla í sameign. Frábært útsýni. Laus fljótlega.
Verð kr. 20.6 millj.

Ella Lilja Sigursteinsdóttir
lögg. fasteignasali

BORGARTÚN 20 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 590 9500

2ja herb

Reitur 1.230, Bílanaustreitur.
Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
Reykjavíkur, 2001 – 2024, vegna reits 1.230,
Bílanaustreitur.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að mörk miðsvæðis
(M5) og íbúðabyggðar við Borgartún-Sóltún
breytast þannig að svæði fyrir íbúðabyggð
stækkar til norðurs og miðsvæði minnkar sem
því nemur en lóðin Borgartún 30 mun tilheyra
miðsvæðinu í stað íbúðabyggðar. Einnig er
bætt við þéttingarsvæði nr. 14 á mynd 1 í
greinargerð aðalskipulagsins þar sem gert er
ráð fyrir allt að 250 íbúðum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála skipulags- og byggingarsviðs í Borgartúni 3, 1.
hæð, virka daga kl. 08:20 – 16:15, frá 12.
ágúst til og með 23. ágúst 2005. Einnig má sjá
tillöguna á heimasíðu sviðsins, skipbygg.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum
og athugasemdum við hana skal skila skriflega
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulagsfulltrúa, merkt viðkomandi svæði og undirritað
skilmerkilega, eigi síðar en 23. ágúst 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna.

Sæbólsbraut
Opin og björt tveggja herbergja 55 fm. íbúð á fyrstu hæð við sjávarkambinn í Kópavogi. Nátturulegt umhverfi. Hús í mjög góðu
ástandi. Góð kaup. Sér merkt stæði. Laus fljótlega.
Verð 12,5 millj.

Ella Lilja Sigursteinsdóttir
lögg. fasteignasali

BORGARTÚN 20 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 590 9500

4ra til 7 herb.

Leirubakki
Glæsileg og frábær 5 herb. 116 fm. íbúð á 2. hæð með aukaherbergi í kjallara ásamt geymslu í mjög góðu fjölbýli. Húsið
hefur allt verið klætt að utan og þak nýlega yfirfarið og endurbætt. Verð kr.18.9 millj.

Reykjavík, 12. ágúst 2005
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Ella Lilja Sigursteinsdóttir
lögg. fasteignasali

BORGARTÚN 20 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 590 9500
BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 411 3000 • MYNDSENDIR 411 3090

TILKYNNINGAR

UNGT FÓLK Í EVRÓPU

Kópavogsbær

Styrkjaáætlun ESB
Næsti umsóknarfrestur er til 1. september 2005
Hægt er að sækja um styrki hjá UFE fyrir 1.
september vegna verkefna sem eiga að hefjast
á tímabilinu 1. desember 2005 til 30. apríl
2006. UFE styrkir fjölbreytt verkefni, m.a. ungmennaskipti hópa, sjálfboðaþjónustu einstaklinga, frumkvæðisverkefni ungmenna, námskeið, ráðstefnur o.fl.
Öll umsóknarform og frekari upplýsingar er að
finna á www.ufe.is
Landsskrifstofa Ungs fólks í Evrópu
Pósthússtræti 3-5, 101 Rvk.
Sími: 520 4646
ufe@itr.is

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.
Dimmuhvarf, Grundarhvarf, Breiðahvarf og Melahvarf. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með
tillaga að breyttu deiliskipulagi við Dimmuhvarf, Grundarhvarf, Breiðahvarf og Melahvarf. Í
tillögunni felst að gert er ráð fyrir 5 nýjum íbúðarlóðum fyrir einnar til tveggja hæða einbýlishús við Dimmuhvarf 5, 13, 17, 19 og 19a; fyrirhuguðu tveggja hæða sambýli við
Breiðahvarf 1 er breytt í tveggja hæða fjölbýli með 4 íbúðum; skilgreindir eru nýir byggingarreitir og breytt afmörkun lóða við Dimmuhvarf 3, 7, 15 og við Melahvarf 14 og
Grundarhvarf 22. Við Grundarhvarf 22 (áður Vatnsendablettur 72) er jafnframt gert ráð fyrir að núverandi hesthús og gerði standi áfram. Tillagn er sett fram í mkv. 1:1000 ásamt
greinargerð, skilmálum og skýringarmyndum dags. 2. ágúst 2005.
Tillögur verða til sýnis á bæjarskipulagi Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8.00 til 16.00
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8.00 til 14.00 frá 15. ágúst til 12. september 2005. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15.00 mánudaginn 26. september 2005. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunum.

Skipulagsstjóri Kópavogs.
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FASTEIGNIR

HAFNARGATA 54
KEFLAVÍK

TJARNARGATA
KEFLAVÍK

Heimilisfang:

Heimilisfang:

Hafnargata 54

Tjarnargata 39

Stærð eignar: 950 fm

Stærð eignar: 400 fm

Fjöldi herb:

Fjöldi herb: 7

Bílskúr:

Bílskúr: já

Byggingarár: 1980

Byggingarár: 1972

Brunab.mat: 72 millj.

Brunab.mat: 41.8 millj.

Verð: tilboð

Verð: 64.3 millj.

Verslunar og þjónustuhúsnæði
í hjarta Keflavíkur.

Remax/Mjódd kynnir:

Um að ræða er verslun og þjónusta á fyrstu hæð , og íbúðarhúsnæði á annarri hæð. Búið er að gera teikningar fyrir 10 íbúðum á
annarri og þriðju hæð og munu sex íbúðir vera á hæð 2 og fjórar
á hæð 3 til er efnið fyrir 3ju hæðina að mestu. húsið hefur mikla
möguleika .
Sölufulltrúi :Gunnar björn sími 8440040 eða
gbb@remax.is

Glæsilegt einbýlishús, 400 fm. Húsið er í alla staði vandað og nýtekið í gegn. Komið er inn í andyri, náttúruflísar
á gólfum, vandað eikar parket er á gólfum og náttúruflísar á álagsstöðum. Húsið er pallað, stórar og fallegar
stofur. Sólstofa. 120 fm Verönd og pottur.
Sjón er sögu ríkari.

Sjón er sögu ríkari.
Gunnar Björn Björnsson
löggiltur fasteignasali

MJÓDD

Gunnar Björn Björnsson
löggiltur fasteignasali

MJÓDD
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

4.432

-0,21%

MESTA HÆKKUN
Og Vodafone
Atlantic Petroleum
FL Group

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 173
Velta: 2.050 milljónir

MESTA LÆKKUN
+1,97
+0,96%
+0,68%

Atorka
KB banki
Straumur

-0,85%
-0,69
-0,38%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 40,60 -0,25% ... Bakkavör
39,60 +0,00%... Burðarás 17,00 +0,59%... FL Group 14,75 +0,68% ...
Flaga 4,36 +0,23% ...HB Grandi 8,45 +0,00% ... Íslandsbanki 14,30
+0,35% ... Jarðboranir 20,80 +0,00% ... KB banki 578,00 -0,69% ... Kögun 57,60 0,35% ... Landsbankinn 20,60 +0,49% ... Marel 63,30 +0,48%
... SÍF 4,80 +0,00% ...Straumur 13,10 -0,389% ... Össur 85,50 +0,00%

Umsjón:

nánar á visir.is

MARKAÐSFRÉTTIR...

Peningaskápurinn…
Fleiri í útrás
Íslenskir bankar eru ekki einu norrænu bankarnir í
útrásarhug. Den Danske Bank birti uppgjör í gær
og skilaði hátt í 90 milljörðum í hagnað á fyrstu
sex mánuðum ársins. Den Danske Bank hefur verið að hasla sér völl á Írlandi og nú boða forsvarsmenn bankans að þeir hyggist auka hlutdeild sína
í Svíþjóð. Markmiðið er að ná undir sig tíu prósentum af sænska markaðnum fyrir árið 2010.
Þetta er um tvöföldun á markaðshlutdeildinni.
Danskir bankar hafa verið að færa sig yfir sundið
og meðal þeirra er FIH sem nú er að fullu kominn
í eigu Kaupþings banka. FIH þjónustar fyrirtæki, en
Den Danske Bank telur einmitt að skynsamlegast
sé að sækja á fyrirtækjamarkaðinn í Svíþjóð. Það
stefnir því að hart verði tekist á um markaðshlutdeild í fjármálaþjónustu fyrirtækja í Svíþjóð á
næstunni.

Myndgæðin sigra markaðinnn
Nýir farsímar sem eru með 1,3 megapixla mynda-

vél eiga eftir að sigra heiminn á næsta ári að mati
rannsóknarfyrirtækisins ABI. Fórnarlömb þessarar
sigurgöngu eru að mati ABI núverandi myndavélasímar og einfaldari gerðir af stafrænum myndavélum. „Við teljum að innan tveggja
ára verði myndgæði í farsímum orðin það mikil að ekki
sé ástæða til að vera með
einfalda stafræna myndavél. Þetta mun hafa mikil
áhrif á sölu einfaldari
myndavéla,“ segir í skýrslunni. Í skýrslunni segir einnig
að þeir sem muni sigra á
markaðnum séu þeir sem
þegar hafa náð að hanna
síma með miklum gæðum. Sterkastir í þeirri baráttu eru Sony Ericsson,
Nokia og Samsung að
mati skýrsluhöfrunda.

Whirlpool hækkar tilboð sitt í
þriðja sinn í Maytag og býður
1,79 milljarða Bandaríkjadala í
reiðufé.
Hagnaður stærsta símafyrirtækis Evrópu, Deutsche Telekom,
jókst um 63 prósent á öðrum ársfjórðungi.
Tommy Hilfiger sættist á að
greiða 18 milljóna króna skattaskuld og hækkaði gengi félagsins
í kjölfarið.
Stjórnarformaður American
Express seldi sjö prósent af hlut
sínum í félaginu og fékk fimm
milljónir Bandaríkjadala fyrir.

BÍÐA SPENNTIR Burðarás gæti hagnast vel ef Old Mutual nær að yfirtaka Skandia.

Old Mutual á enn í
vi›ræ›um vi› Skandia
Stjórn Skandia á enn í yfirtökuviðræðum við suður-afríska fjármálafyrirtækið Old Mutual. Það var
í maí síðastliðnum sem stjórnendur
Old Mutual tilkynntu um áhuga sinn
á sænska tryggingafélaginu. Burðarás er næststærsti hluthafinn í
Skandia.
Markaðsvirði Skandia er svipað
og KB banka, um 370 milljarðar
króna. Ýmsir hluthafar í herbúðum

Old Mutual hafa lýst efasemdum
sínum um að félagið hafi nægjanlegt bolmagn til að taka Skandia
yfir.
Rekstur Old Mutual gengur vel,
enda er mikill uppgangur í SuðurAfríku og á flestum fjármálamörkuðum heims. Rekstrarhagnaður félagsins á fyrstu sex mánuðum ársins var rúmlega 30 prósentum meiri
en á sama tíma í fyrra.
- eþa

Neysluverðsvísitalan
hækkar þvert á spár.
Skuldabréfamarkaður
vaknar úr dvala. Ekki er
búist við viðbrögðum
Seðlabankans fyrr en í
haust.
Vísitala neysluverðs í ágúst 2005
hækkaði um 0,21 prósent frá fyrra
mánuði samkvæmt tölum frá Hagstofunni. Markaðsaðilar höfðu spáð
því að vísitalan lækkaði örlítið eða
stæði í stað.
Íslandsbanki segir að hækkanir
á fasteignamarkaði og matarverði
hafi verið meiri en gert var ráð fyrir. Sumarútsölur héldu áfram og
leiddu til tæplega sjö prósenta verðlækkunar á fötum og skóm.
Snorri Jakobsson, hjá greiningu
KB banka, telur að markaðurinn
hafi brugðist of hart við. Gildi vísitölunnar er ekki langt frá því sem

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Óvæntar verðbólgufréttir

ÚTSÖLUR HÉLDU ÁFRAM Vísitala
neysluverðs hækkaði þrátt fyrir að verð á
fatnaði og skóm hafi lækkað. Almennt var
búist við að vísitalan stæði í stað eða
lækkaði.

gert hafði verið ráð fyrir.
„Það má lýsa þessu fremur sem
mælingarvanda en að breytingar
hafi orðið á undirliggjandi efnahagslegum þáttum en krónan er
sem fyrr sterk. Það er til dæmis
spurning hvenær Hagstofan mælir
áhrifin af útsölunum og verðbreytingum á fasteignamarkaði. Ég held

að það hafi kólnað nokkuð á fasteignamarkaði sem mun líklega hafa
minni áhrif á vísitöluna á næstu
mánuðum.“
Mikil viðskipti voru í gær á
skuldabréfamarkaði en á fyrsta
klukkutímanum í Kauphöll Íslands
hafði verið verslað með skuldabréf
fyrir 7,5 milljarða króna. „Það er
mjög jákvætt að markaðurinn taki
við sér en hann hefur verið rólegur
í sumar,“ segir Snorri.
Ávöxtunarkrafa óverðtryggðra
bréfa lækkaði en hækkaði í tilviki
verðtryggðra bréfa. Það gefur til
kynna að fjárfestar búist við frekari vaxtahækkunum Seðlabankans.
Snorri telur að Seðlabankinn bregðist ekki við þessari mælingu með
hækkun stýrivaxta. Sjálfur býst
hann við 25 punkta hækkun í haust.
Síðustu tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 3,7
prósent en vísitala neysluverðs án
húsnæðis um 0,1 prósent. - dh / eþa

Lán í júlí tvöfaldast milli ára

AUGLÝSTU EFTIR STARFSFÓLKI
Á RÉTTUM STAÐ
Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri Íslendinga
á aldrinum 20–40 ára með því að auglýsa í atvinnublaði
Fréttablaðsins frekar en atvinnublaði Morgunblaðsins.

60%

Íbúðalánasjóður hefur endurskoðað áætlanir um heildarútlán
fyrir þriðja og fjórða ársfjórðung og aukið áætlun um heildarútlán ársins um átján prósent.
Heildarútlán fyrir árið 2005 eru
áætluð 75 milljarðar en fyrri
áætlun gerði ráð fyrir tæpum 64
milljörðum.
Í júlí námu heildarútlán
Íbúðalánasjóðs rúmum sex
milljörðum króna, sem er tvöfalt hærri upphæð en á sama
tíma í fyrra. Hluti skýringarinnar er hærra fasteignaverð og
hærra lánshlutfall Íbúðalánasjóðs.
Í tilkynningu frá Íbúðalánasjóði segir að útlán sjóðsins hafi
gengið vel að undanförnu og
dregið hafi úr uppgreiðslum. Í
kjölfarið hafi áætlanir verið
endurskoðaðar.

DREGIÐ HEFUR ÚR UPPGREIÐSLUM
Guðmundur Bjarnason framkvæmdastjóri
Íbúðalánasjóðs.

- dh

Yahoo á Kínamarka›
Kínverska uppboðsfyrirtækið Alibaba er nú í eigu Yahoo. eBay og Yahoo heyja
harða baráttu í Kína.

Lestur sunnudaga*
Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð inni í aðalblöðunum sem fjalla
um atvinnumál. Rúmlega 60% 20–40 ára Íslendinga fletta ekki sunnudagsblaði Morgunblaðsins.

F í t o n / S Í A

F I 0 1 3 8 5 3 7

Láttu ekki fyrirtæki þitt verða af góðum starfsmanni með því að auglýsa á röngum stað.

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005.

Bandaríski netrisinn Yahoo hefur
keypt fjörutíu prósenta hlut í kínverska fyrirtækinu Alibaba. Kaupverð er tæpir 65 milljarðar króna.
Alibaba er uppboðsvefur á netinu, að fyrirmynd hins bandaríska
eBay, og vilja Yahoo-menn með
kaupunum ráðast gegn yfirburðum
eBay í Kína.
Í kaupsamningnum felst að hætt
verður að starfrækja Yahoo-leitarvél í Kína og mun fyrirtækið þess í
stað starfa undir nafni Alibaba.
Þetta er stærsta fjárfesting erlends
fyrirtækis á kínverskum netmarkaði.
Erlend netfyrirtæki hafa undanfarið sótt af hörku inn á Kínamarkað enda eftir miklu að slægjast.
Dæmi eru um að kínversk netfyrirtæki hafi margfaldast í verði á
nokkrum dögum.
eBay keypti á dögunum netfyrir-

MYND/AP

37%

YAHOO TÍU ÁR Á NASDAQ Yahoo hefur
keypt kínverska uppboðsfyrirtækið Alibaba.
Myndin er af Jerry Yang, öðrum stofnenda
Yahoo, þegar fyrirtækið fagnaði tíu ára
markaðsafmæli sínu.

tækið Eachnet á tæpa tólf milljarða
króna og þá yfirtók netbóksalan
Amazon helsta keppinaut sinn í
Kína, Joyo. Í Kína eru rúmlega
hundrað milljón netnotendur.
- jsk
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST

- Biblíumyndir voru ær og kýr bandaríska leikstjórans Cecils B.
DeMille, þar á meðal Boðorðin tíu sem skartaði Charlton Heston í
hlutverki Móses.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

AFMÆLI

Ester Friðjónsdóttir, Illugagötu 69, Vestmannaeyjum, lést á heimili sínu
fimmtudaginn 4. ágúst.

Þorsteinn Gylfason prófessor
er 63 ára.

Sigurður Sívertsen, Þúfubarði 19, Hafnarbarði, lést á St. Jósepsspítala mánudaginn 1. ágúst. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey.

Á þessum degi árið 1961 hófu Austur-Þjóðverjar
framkvæmdir á Berlínarmúrnum, sem skipti Berlínarborg í austur og vestur. Smíði múrsins olli kergju
í samskiptum Sovétríkjanna og Bandaríkjanna um
hríð og varð hann, þegar fram liðu stundir, tákngervingur kalda stríðsins.
Múrinn var reistur til að stemma stigu við fólksflótta frá Austur-Þýskalandi, en þúsundir AusturBerlínarbúa flúðu til vesturs á sjötta áratugnum.
Aðfaranótt 12. ágúst lét austur-þýska stjórnin loka
öllum leiðum milli Austur- og Vestur-Berlínar með
því að strengja upp gaddavír og koma fyrir varðmönnum með hríðskotabyssur. Á næstu dögum og
vikum var múrinn sjálfur reistur úr steinsteypu.
Varðturnar voru settir ofan á hann og jarðsprengjubelti fyrir framan. Múrinn þjónaði tilgangi sínum
vel.
Bandaríkjamenn brugðust ókvæða við og íhuguðu

Atli Gíslason lögmaður er 58 ára.

1755 Jarðbor er notaður í fyrsta
sinn hér á landi.

að ryðja múrnum úr
vegi með jarðýtum, en
hættu við þegar Sovétmenn komu fyrir
vopnuðum herdeildum fyrir til að verja
hann.
Vestur-þýska stjórnin 12. ÁGÚST 1961
var æf yfir aðgerðaleysi Bandaríkjamanna, en John F. Kennedy Bandaríkjaforseti tók þann pól í hæðina að múr væri
betri en stríð og múrinn stóð óhaggaður í tæpa
þrjá áratugi. Á þeim tíma dóu tæplega 80 manns í
flóttatilraunum yfir múrinn. Þegar kommúnistastjórnir Austur-Evrópu riðuðu til falls hver á fætur
annarri árið 1989 var múrinn loksins opnaður og
að lokum rifinn. Í augum margra var fall hans
merki þess að kalda stríðinu væri lokið.

1812 Sótthreinsandi efni notuð í
skurðaðgerð í fyrsta sinn.
1972 Síðustu bandarísku landherdeildirnar yfirgefa Víetnam.
1952 Hussein ibn Talal er krýndur
Jórdaníukonungur.
1957 Fyrstu stöðumælarnir á Íslandi eru teknir í notkun.
1975 Um 1.300 þátttakendur á
kristilegu stúdentamóti í
Laugardagshöll veikjast af
matareitrun.
1981 IBM kynnir PC-tölvuna og
PC-DOS stýrikerfið.
1985 Rúmlega 500 láta lífið þegar japönsk farþegaþota
ferst.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Veldu tvær blaðsíður úr Biblíunni af
handahófi og ég skal gera mynd úr þeim.“

Héðinn Kristinsson, bifreiðarstjóri, Heiðarbraut 2, Hnífsdal, andaðist á fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði, mánudaginn
8. ágúst.

1492 Kristófer Kólumbus finnur
Kanaríeyjar.

Berlínarmúrinn reistur

CECIL B. DEMILLE (1881-1959)
fæddist þennan dag.

Karl V. Matthíasson prestur er
53 ára.
Ragnhildur Vigfúsdóttir, jafnréttisfulltrúi Landsvirkjunar, er
46 ára.

JAR‹ARFARIR
13.00 Lárus Sigurðsson, kaupmaður,
Arnarhrauni 19, Hafnarfirði, verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju.

Halldóra Geirharðsdóttir leikkona er 37 ára.

13.00 Hjörtur Sveinsson, Grænatúni 6,
Kópavogi, verður jarðsunginn frá
Kópavogskirkju.

Ásdís Rán Gunnarsdóttir fyrirsæta er 26 ára.

13.00 Þórhalla Eggertsdóttir, Eyjabakka
10, Reykjavík, verður jarðsungin
frá Bústaðakirkju.
14.00 Skarphéðinn Agnars, yfirsíldarog fiskmatsmaður, Garðvangi,
Garði, áður til heimilis á Hringbraut 67, Keflavík, verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju.

FÆDDUST ﬁENNAN DAG
1503 Kristján III Danakonungur.

14.00 Magnús Benedikt Guðni Guðmundsson, frá Kljá, verður jarðsunginn frá Stykkishólmskirkju.
14.00 Guðmundur Benediktsson, fyrrverandi útgerðarmaður frá Árgerði, Árskógssandi, til heimilis á
Dalbæ, Dalvík, verður jarðsunginn
frá Stærri-Árskógskirkju.

1566 Ísabella Spánardrottning.
1904 Alexei Romanov, sonur
Rússlandskeisara.
THOR VILHJÁLMSSON Thor hefur aldrei litið á dagatalið sem sérstakt viðmið né látið aldurinn aftra sér í gegnum tíðina.

1949 Mark Knopfler, forsprakki Dire Straits.

14.00 Brynjólfur Sigurðsson, Boðagerði
12, Kópaskeri, verður jarðsunginn
frá Snartarstaðakirkju.

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

www.steinsmidjan.is

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

THOR VILHJÁLMSSON RITHÖFUNDUR ER ÁTTRÆÐUR

Leitar í faðm náttúrunnar
„Ég ætla að leita í faðm íslenskrar
náttúru, hvað svo sem verður úr
því,“ segir Thor Vilhjálmsson rithöfundur sem fagnar áttræðisafmæli sínu í dag.
Thor gerir ekki mikið úr tilefninu og á ekki von á öðrum afmælisgestum en fjölskyldunni, enda
segist hann ekki líta á dagatalið
sem viðmið í sjálfu sér. „Oftar en
ekki hef ég gleymt afmælinu
mínu. Því er þó ekki að neita að
stundum hef ég gert eitthvað í tilefni dagsins og átt góða stund með
vinum mínum og vandamönnum.
Það er erfitt að ætla að tíunda sér-

stök augnablik sem standa upp úr,
en ég kann ávallt að meta góðra
manna hug,“ segir Thor og hlær.
Um árabil stundaði Thor júdó
af kappi og er með svarta beltið í
þeirri íþrótt. Hann æfir enn til að
halda sér við og segir það allra
meina bót. „Ég hugsa að ég megi
þakka júdóinu sem og lífsviðhorfi
mínu að ég læt aldurinn ekki aftra
mér. Ég held að sem flestir ættu
að prófa þessa íþrótt, því hún eflir
ekki síður andann en skrokkinn.“
Náttúran er Thor afar hugleikin og hann segir Íslendinga njóta
sérstakrar forgjafar hvað hana

varðar og það beri að meta. „Við
verðum að sjá til þess að henni
verði ekki spillt svo við glötum
ekki þessum verðmætum. Sjálfur
reyni ég að fara sem oftast og
leggjast út, ef svo má að orði komast,“ segir hann kíminn.
Bækur eru ær og kýr Thors og
hann hefur pennann aldrei langt
utan seilingar. „Skriftir eru mitt
líf og ég er alltaf með eitthvað í
takinu. Ég huga þó aldrei að útgáfu fyrr en finn að ég er tilbúinn.
Það er ágætt að minna sig á hið
forkveðna að flas er ekki til fagnaðar.“ ■

ENN GERA ÍSLENDINGAR ÞAÐ GOTT:

Íslenskt frímerki ver›launa› á Ítalíu
Elskulegi sonur okkar og bróðir,

Máni Magnússon
Lækjarhjalla 14, Kópavogi,

lést af slysförum sunnudaginn 7. ágúst síðastliðinn.
Útför hans fer fram frá Hjallakirkju föstudaginn 12. ágúst kl
15.00.
Þeim sem vildu minnast hans er bent á Björgunarsveitina
Heimamenn, Reykhólum.
Foreldrar og systkini.

Frímerki, sem sýnir borholu á
Hengli, hlaut fyrstu verðlaun í alþjóðlegri samkeppni um þýðingarmestu frímerkjaútgáfur í Evrópu á síðasta ári. Samkeppnin var
haldin á vegum Riccione-sýningarinnar á Ítalíu en hún hefur undanfarin 44 ár gengist fyrir samkeppni um listræna hönnun frímerkja. Póstrekendur í öllum
Evrópulöndum sem aðild eiga að
Alþjóðapóstsambandinu sendu
frímerki í keppnina.
Borholumerkið var gefið út 11.
mars 2004 í röð fimm frímerkja
um jarðhita á Íslandi. Verðgildi
þess er 55 krónur. Önnur myndefni í röðinni eru raforkuhverfill
á Nesjavöllum, Snorralaug í Borgarfirði, heitt vatn á leið til Reykja-

víkur og kort af Atlantshafshryggnum. Örn Smári Gíslason
teiknari hannaði frímerkin fyrir
Íslandspóst.
Íslensk frímerki hafa nokkrum
sinnum áður hlotið alþjóðlega viðurkenningu fyrir listræna hönnun, þar á meðal alþjóðlegum samkeppnum í Kanada, Frakklandi og
Ítalíu.

VERÐLAUNAFRÍMERKIÐ Á merkinu er
mynd af borholu á Henglinum.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 3891

Er sektin að buga þig?
Umferðarlagabrot
*Of hraður akstur
Talað í farsíma
Ökuskírteinislaus
samtals
* Ökumaður

kr.
kr.
kr.

70.000
5.000
5.000

kr.

80.000

sviptur ökuskírteini í 3 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.

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.
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KRISTJÁN GUÐMUNDSSON KEFALVÍKURÞJÁLFARI: ÞOKKALEGA SÁTTUR ÞRÁTT FYRIR TAPIÐ Í GÆR

Ól‡sanleg stemning í Frankfurt
Valtað yfir Stjörnuna
Þýska liðið Lemgo, sem þeir Ásgeir Örn
Hallgrímsson og Logi Geirsson leika með,
valtaði yfir lið Stjörnunnar á æfingarmóti í
Þýskalandi í gær. Leiknum lauk með
48–23 sigri Þjóðverja en markahæstur
Stjörnunnar var Tite Kalandadze með níu
mörk. Stjarnan leikur næst gegn landsliði
Katar.

sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild karla:
ÍA–VALUR

1–2

STAÐAN:
FH
VALUR
ÍA
KEFLAVÍK
FYLKIR
FRAM
KR
ÞRÓTTUR
ÍBV
GRINDAVÍK

13 13
13 10
13
6
13
5
13
5
13
4
13
4
13
2
12
3
12
2

0
0
2
5
2
2
1
4
1
3

0
3
5
3
6
7
8
7
8
7

39–5
27–9
16–16
24–27
23–22
13–19
14–21
15–21
10–24
11–28

39
30
20
20
17
14
13
10
10
9

Kristján Guðmundsson, þjálfari Keflvíkinga, sagðist þokkalega sáttur við leik
sinna manna í Frankfurt í gær,
þrátt fyrir tapið. „Auðvitað
er alltaf leiðinlegt að tapa
og maður fer auðvitað ekki
í leiki með annað fyrir augum en að sigra, en ég held
að maður meigi nú alveg una
því að tapa 2-0 á útivelli fyrir liði í
Bundesligunni,“ sagði Kristján, sem
var ekkert sérlega kátur með dómara leiksins. „Mér þótti dálítið blóðugt að við skyldum fá á okkur
þessa vítaspyrnu svona rétt eftir að
Guðmundur á stangarskotið og ég
get ekki sagt að ég sé sáttur við
dómgæsluna í leiknum. Þeir fá
samt aragrúa af færum í leiknum,

VÍKINGUR Ó.–BREIÐABLIK

1–2

0–1 Magnús Gunnarsson (5.), 1–1 Helgi R.
Guðmundsson (51.), 1–2 Kristján Óli Sigurðsson
(64.).

UEFA-bikarinn:
MAINZ–KEFLAVÍK
MIDTJYLLAND–B36 ÞÓRSHÖFN
METALURGS–RACING GENK

2–0
2–1
2–3

Indriði Sigurðsson lék síðustu tíu mínúturnar í
liði Genk.

DJURGARDEN–CORK CITY

1–1

Kári Árnason lék síðari hálfleikinn með liði
Djurgarden.

ESBJERG–TROMSÖ
HALMSTAD–LINFIELD

0–1
1–1

Gunnar Heiðar Þorvaldsson var í byrjunarliði
Halmstad.

GRASHOPPERS–WISLA PLOCK
FC KOBENHAVN–CARMARTHEN
RHYL–VIKING

1–0
2–0
0–1

Hannes Þ. Sigurðsson var í liði Vikings.
Jóhannes Valgeirsson dæmdi leikinn.

BRANN–ALLIANSSI

0–0

Ólafur Örn Bjarnason lék allan leikinn í liði
Brann en Kristján Örn Sigurðsson var skipt út af
í hálfleik.

1–2

ÍA

Valur
Kristinn Jakobsson (5)

0–1 Garðar Gunnlaugsson (49.)
1–1 Andri Júlíusson (52.)
1–2 Garðar Gunnlaugsson (83.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
13–9 (4–6)
Varin skot
Bjarki 2 – Kjartan 2
Horn
6–4
Aukaspyrnur fengnar
11–15
Rangstöður
2–1

FÓTBOLTI „Þetta var sætt. Að skora
tvö gegn mínu gamla félagi. Mér
hefur alltaf liðið vel á þessum
velli og að skora gegn ÍA var
óneitanlega svolítið sérstakt, en
virkilega ánægjulegt,“ sagði
Garðar Gunnlaugsson markaskorari Vals í 2-1 sigri liðsins á ÍA á
Skagavelli í gærkvöldi.
Valsmenn byrjuðu leikinn gegn
ÍA töluvert betur og ógnuðu
marki þeirra tvisvar sinnum á
fyrstu sjö mínútm leiksins, án
þess þó að skapa sér góð marktækifæri. Guðmundur Benediktsson sýndi skemmtilega takta inn á
milli og sérstaklega voru það
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„Þessi völlur er náttúrlega ótrúlega
glæsilegur og það verður leikið á honum á HM næsta sumar. Stemningin var
frábær, ekki bara hjá áhorfendum, heldur einnig á meðal leikmanna beggja
liða. Það fór mjög vel á með öllum
hérna inni á leikvellinum eftir að flautað var af og nú vonum við bara að við
náum að stríða þeim aðeins heima í
Keflavík í seinni leiknum. Ef við skorum
mark á þá snemma, er aldrei að vita
hvað við náum að gera,“ sagði þjálfarinn í samtali við Fréttablaðið í gærkvöldi.

> Við hrósum ...
... Liði Keflavíkur sem gerði vel
gegn sterku liði Mainz í
Frankfurt í gær. Þrátt fyrir að
hafa tapað leiknum 2–0 voru
Keflvíkingar lengi vel inni í
leiknum og gáfust aldrei upp.
Frábær leikur hjá Keflvíkingum
sem hafa haldið uppi merki
karlanna í Evrópukeppnunum.

Gar›ar Gunnlaugsson var enn og aftur hetja Valsmanna og nú er li›i› vann hans gamla félag, ÍA. Gar›ar
skora›i sigurmark leiksins á 83. mínútu eftir a› Skagamenn höf›u klú›ra› hverju dau›afærinu á fætur
ö›ru. Valsmenn halda ﬂví sínu striki í Landsbankadeild karla og Skagamenn eru enn í ﬂri›ja sæti.
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» Hefur aldrei trú

„Við lögðum auðvitað
upp með að verjast og sitja
mjög aftarlega í
þessum leik, því
við vissum að
þeir kæmu dýrvitlausir til leiks og
pressa stíft. Þeir gáfu
það út að þeir ætluðu
sér að skora snemma og
þótt það hafi að vísu tekist hjá þeim, varð það til
þess að slá okkur dálítið
utan undir. Eftir þetta
mark þeirra fannst mér
við komast bara ágæt-

lega inn í leikinn og eins og ég sagði
var blóðugt að fá á sig þetta víti,“ sagði
Kristján, sem lýsti stemningunni sem
ógleymanlegri stund fyrir sig og strákana í liðinu.

.... Valsstúlkum sem hafa unnið tvo
frábæra sigra í Evrópukeppni félagsliða en
þær keppa í Finnlandi.
Valur vann í gær FC
United, finnsku
meistarana, og unnu
um leið sjálfa
riðlakeppnina.
Stórbrotinn árangur og
gefur góð fyrirheit.

Garðar stal sigrinum fyrir Val
Akranesv., áhorf: 800

1. deild karla:

þannig að maður verður líklega að
kyngja þessu bara,“ sagði þjálfarinn.

> Við hrósum ...
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Bragðmikið og girnilegt sjávarfang
Svartur jakki
Sígilt Hvítt
MEST LESNA

TÍMARIT LANDSINS

hælspyrnur hans sem glöddu
augað.
Þrátt fyrir ágætis baráttu tókst
hvorugu liðinu að skapa góð
marktækifæri í fyrri hálfleik.
Seinni hálfleikurinn fór fjörlega af stað og voru Valsmenn aðgangsharðir á upphafsmínútunum. Á 52. mínútu komst Valur yfir
með marki frá Garðari Gunnlaugssyni en hann lék áður með
Skagamönnum. Greinilegt var að
Garðari leiddist ekki að skora
gegn sínum gömlu félögum.
Markið kom eftir aukaspyrnu
Baldurs Aðalsteinssonar frá
hægri sem rataði beint á kollinn á
Bjarna Eiríkssyni sem skallaði
boltann kröftulega að markinu.
Bjarki Guðmundsson varði vel en
Garðar fylgdi á eftir og átti ekki í
neinum erfiðleikum með að koma
boltanum í markið.
Skagamenn bitu frá sér og
tókst að jafna metin með marki
frá hinum unga Andra Júlíussyni.
Eftir þetta jafnaðist leikurinn
nokkuð og skiptust liðin á að
sækja. Skagamenn komust nálægt
því að skora á 73. mínútu þegar
Hjörtur Hjartarson fékk sendingu frá Ellerti af vinstri vængnum, en náði ekki nægilega vel til
knattarins og átti Kjartan Sturluson ekki í neinum erfiðleikum
með að handsama knöttinn.
Hjörtur Hjartarson var aftur á
ferðinni mínútu síðar en fast skot
hans af stuttu færi endaði í þverslánni.
Á 83. mínútu tókst Garðari
Gunnlaugssyni að svo að bæta

BARÁTTULEIKUR Grétar Sigfinnur

Sigurðsson, Val, og Andri Júlíusson, ÍA,
eigast hér við í rimmu liðanna uppi á
FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR
Skaga í gær.

öðru marki Valsmanna við eftir
fallega sendingu Guðmundar
Benediktssonar inn fyrir vörnina.
Garðar reyndist því sínu gamla
liði erfiður í gær. Mörkin hans tvö
halda örlítilli spennu í toppbaráttu Landsbankadeildarinnar og
treysta stöðu Vals í öðru sæti.
magnush@frettabladid.is

ÍA 4–3–3
Bjarki
Kári Steinn
Gunnlaugur
Reynir
Guðjón Heiðar
Pálmi
Helgi Pétur
(52. Jón Vilhelm
Hjörtur
Ellert Jón
Hafþór Ægir
(28. Martin
Andri
(84. Þorsteinn

VALUR 4–4–2
6
6
6
6
5
6
5
5)
7
7
5
6)
6
–)

Kjartan
Steinþór
Grétar
Atli Sveinn
Bjarni Ólafur
Matthías
(85. Kristinn
Sigurbjörn
(79. Sigþór
Baldur
(87. Hálfdán
Stefán Helgi
Guðmundur
*Garðar

6
5
7
5
6
6
–)
5
–)
6
–)
6
6
8

*MAÐUR LEIKSINS

Keflavík tapaði fyrir Mainz í Evrópukeppninni:

Keflvíkingar vör›ust hetjulega
FÓTBOLTI Keflvíkingar mættu
þýska úrvalsdeildarliðinu Mainz
í Evrópukeppni félagsliða í
Frankfurt í gærkvöldi og biðu
lægri hlut 2-0. Suðurnesjaliðið
getur þó þakkað fyrir að tapið
var ekki stærra, því heimamenn
óðu í færum allan leikinn og
pressuðu mjög stíft bróðurpart
leiksins. Það tók Mainz raunar
aðeins tíu mínútur að skora
fyrsta mark leiksins og þar var
að verki Benjamin Auer sem
skoraði með laglegum skalla.
Heimamenn höfðu 1-0 forystu í
hálfleiknum og ekki fyrr en
tuttugu mínútum fyrir leikslok
að þeir náðu að bæta við öðru
markinu. Það skoraði Christof
Babatz úr vítaspyrnu, eftir að
Michael Johansen hafði brotið á
sóknarmanni Mainz innan teigs.
Skömmu áður hafði Guðmundur
Steinarsson átt bylmingsskot að
marki Þjóðverjanna af um þrjátíu metra færi, en markvörðurinn sá við honum og náði að slá
boltann í stöngina og út.
Þrátt fyrir að liggja á Keflvík-

KEFLVÍKINGAR Í FRANKFURT Keflvíkingurinn Jónas Guðni Sævarsson fylgist með er
FRÉTTABLAÐIÐ/RHEIN-ZEITUNG
leikmenn liða Keflavíkur og Mainz berjast um boltann.

ingum náðu heimamenn ekki að
bæta við mörkum, þökk sé
Ómari Jóhannssyni markverði.
Möguleikar Keflvíkinga í

síðari leiknum ættu því að teljast
raunhæfir, þótt ekki séu þeir
góðir.
- bb
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Valur að gera það gott í Evrópukeppni félagsliða:

ÁGÚST

Valsstúlkur unnu ri›ilinn í Finnlandi
„Fyrri hálfleikur spilaðist
nákvæmlega eins og við ætluðum
okkur,“ sagði Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari Vals sem tekur þátt
í fyrstu umferð Evrópukeppni félagsliði í Finnlandi þessa dagana
en liðið lék við finnsku meistarana FC United í gær. „Við leyfðum
þeim að stjórna leiknum og við
ætluðum svo að sækja á þær í
skyndisóknum. Það heppnaðist –
við fengum tvö færi og skoruðum
úr báðum. Svo lágu þær á okkur í
seinni hálfleik og skoruðu verðskuldað mark. Guðbjörg Gunnarsdóttir markvörður er sannarlega
maður þessa leiks og tókst okkur
að landa sigrinum.“
Fyrr í vikunni vann Valur

FÓTBOLTI

norsku meistarana í Röa og unnu
þær sannfærandi, 4–1. Þar sem
bæði þessi lið, Röa og FC United,
unnu fjórða liðið í riðlinum, Pärnu
frá Eistlandi er ljóst að Valur hefur þegar tryggt sér efsta sæti riðilsins, óháð því hvernig leikir í
síðustu umferðinni fara. Ef tvö lið
verða jöfn að stigum í efsta sætið
gildir árangur í innbyrðis viðureign og hafa Valsstúlkur sem fyrr
segir unnið bæði liðin sem geta
mögulega náð liðinu að stigum.
Næsta umferð er einnig fjögurra liða riðlakeppni sem fer
- esá
fram í næsta mánuði.

9 10

11 12 13 14

15

Föstudagur
■ ■ LEIKIR
 19.00 KS tekur á móti KA á
Siglufjarðarvelli í 1. deild karla.

 19.00 HK og Víkingur Reykjavík
mætast á Kópavogsvelli í 1. deild
karla.

 19.00 Þór mætir Haukum á
Akureyrarvelli í 1.deild karla.

■ ■ SJÓNVARP
 07.00 Olíssport á Sýn.
 07.30 Olíssport á Sýn.

 08.30 Olíssport á Sýn.
 15.30 HM í frjálsum í íþróttum á
RÚV.

 17.00 Olíssport á Sýn.
 17.30 Gillette-sportpakkinn á Sýn.
 18.00 Motorworld á Sýn.
 18.00 Upphitun fyrir enska boltann
á Skjá einum.

 18.30 Mótorsport 2005 á Sýn.
 19.00 World Supercross á Sýn.
 20.00 US PGA mótaröðin í golfi á
Sýn.

 23.00 World Poker Tour 2 á Sýn.
 00.30 K-1 bardagaíþróttir á Sýn.

 08.00 Olíssport á Sýn.

MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR

Skoraði bæði mörk Valsstúlkna í gær.

Íþróttagalli
Verð

5.490 kr.

Buxur
Verð

3.490 kr.

Skór

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS UTI 29204 08/2005

Verð

4.990 kr.

Úlpa
Verð

10.990 kr.

Skólataska
Verð
Verð

2.990
2.990kr.
kr.

Í skólann á ný
SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Myrkrið hefur víst sína kosti

MYND: HELGI SIGURÐSSON

FREYR GÍGA GUNNARSSON HORFIR Á BJÖRTU HLIÐARNAR.

Það er farið að
dimma á Íslandi.
Styttist óðum í að
myrkrið vari lengur en birtan. Hef
alltaf pirrað mig á
þessu. Sérstaklega
þegar ég var í
skóla. Þá var svart
þegar ég fór í tíma og líka á leiðinni
heim. Núna ætla ég að bíta í skjaldarrendur. Horfa á björtu hliðarnar.
Það verður til dæmis hægt að
draga fram kertin. Það er ekki
hægt að hafa kveikt á þeim yfir
sumartímann. Það er kjánalegt,
kertaljósið sést ekki einu sinni.
Þarf ekki að byrgja fyrir sólina svo
það glampi ekki á sjónvarpið. Fékk
alltaf samviskubit. Fannst hún eiga

rétt á því að skína inn í íbúðina í
þessa örfáu daga sem hennar naut
við. Vandamál sem nú er úr sögunni. Get legið uppi í rúmi og heyrt
vetur konung reyna að berja sér
leið inn í herbergið. Ljóðrænt?
Auðvitað, veturinn er rétti tíminn
til að semja ljóð.
Fæ tækifæri til að útskýra fyrir
útlendingum af hverju við lækkum
aldrei á ofnunum yfir sumarið.
Opnum bara gluggana í staðinn.
„Við erum að búa þá undir veturinn,“ segi ég stoltur. Þar að auki er
heita vatnið líka ódýrt hérna og
veturinn gefur okkur tækifæri til
að nýta það enn frekar. Ég get aftur fengið mér heitt kakó án þess að
það sé eitthvað skrýtið. Þarf ekki
alltaf að vera að kæla mig niður

eftir hitann á íslensku sumri með
gosi eða þaðan af verra. Dusta rykið af flotta vetrarfrakkanum sem
mamma gaf mér í jólagjöf. Tek
fram flottu prjónahúfuna og trefilinn. Verð svona „artý fartý“ týpa,
sem þykir víst voða töff.
Enginn getur heldur skammað
mig fyrir að mæta of seint. Það
duga engar afsakanir á sumrin. Í
þrjá mánuði þjáist íslenska þjóðin
af engu öðru en gróðurofnæmi og
þynnku. Þegar veturinn kemur er
hægt að rifja upp gamlar og góðar
útskýringar: „Það var svo mikill
snjór“, „Bíllinn vildi ekki fara í
gang“ og „Ég er með hálsbólgu.“
Þar að auki er Ísland trútt sjálfu
sér á veturna. Ber nafn með
rentu. ■

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Hvernig er þetta mögulegt?!
Ég sturta í mig megrunardufti
frá því að fuglarnir vakna þar
til kýrnar koma heim!

Og hvað gerist á vigtinni? Hvað gerist?

Ekkert!!!

■ GELGJAN
Unglingapartí...

Nú er það
búið að
breytast eitthvað! Þú ert...
fjögur kíló!

Ekki
nokkur
skapaður
hlutur!!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þessi mynd er virkilega
að segja mér eitthvað!

Unglingadrykkja...
Táningakynsvall...

Hún segir „þetta minnir
alla vega ekki á þitt líf!“

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Er þetta
maginn í
þér!?!

grrllll...
gargligargl...

pííífúfff...

Hlýtur að vera
eitthvað sem
ég borðaði.

Jæja...

Það ætlar ekki að
fara hljóðlaust í
gegn.

úúúiiing...

■ BARNALÁN
JÚ!
JÚ!
JÚ!
JÚ!
JÚ!

NEI!
NEI!
NEI!
NEI!
NEI!

Eftir Kirkman/Scott

Hvað eruð þið
tvö eiginlega að
rífast um?

Þarf maður
alltaf að vera
að rífast um
eitthvað?
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Í kvöld klukkan 21.00 er næstsíðasta
sýning á verkinu Penetreitor eftir Anthony Neilson. Sýnt er í Klink og Bank
(gengið inn frá Portinu) og er miðaverð
500 krónur. Miðapantanir í síma 6990913
& 6617510. Síðasta sýningin er svo á
morgun á sama tíma.

menning@frettabladid.is

Orka í Gallerí Tukt
Sara Elísa Þórðhauga og næ
ardóttir opnar
mér í vélarbúta,“
myndlistarsýnsegir listamaðuringu klukkan
inn sem farið
16.00 í Gallerí
hefur víða um
Tukt í Hinu húslönd sinni í leit
inu, Pósthúsað þess konar
stræti 3-5.
efnivið, meðal
„Myndirnar eru
annars til Bandabyggðar á vélríkjanna og Ítalíu.
„Mér finnst fólk
um, yfirleitt rafekki sjá hið falorkuvélum,
lega í vélum en
þetta er túlkun
mér finnst vélar
mín á vélum og
snúast myndirn- VÉLAR Myndin er af vél sem er staðsett í Rafheimum í Elliðaárdal og fallegar og ég er
framleiðir hún rafmagn. Myndin er ein af fjórtán myndum á sýningu
að reyna að
ar um orku og
sem Sara Elísa Þórðardóttir opnar í Gallerí Tukt í dag.
benda á jáafl,“ segir Sara
kvæðar hliðar þeirra.“
sem er að hefja nám í Edinborough College of
Þetta er önnur einkasýning Söru og er um
Art í Skotlandi í haust.
sölusýningu að ræða. Sýningin er opin frá
„Ég fer í verksmiðjur og slík húsnæði, tek
klukkan 9 til klukkan 17 alla virka daga.
myndir og skissa upp og svo fer ég á rusla-

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren • Í samstarfi við Á þakinu
Lau 13/8 kl 14, Su 14/8 kl 14, Lau 20/8 kl 14, Su 21/8 kl 14

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin alla daga frá kl. 12-18

LAUGARD. 13. ÁGÚST ‘05

EKKI MISSA AF…
...tónleikum hljómsveitarinnar
Skakkamanage í garðinum við
12 Tóna, Skólavörðustíg 15
klukkan 17 í dag.
...Kammertónleikum á Kirkjubæjarklaustri í dag og um helgina.

...opnun listahátíðarinnar Krútt,
sem fauk niður af Snæfellsnesi
um síðustu helgi, klukkan 20 í
Nýlistasafninu á morgun.

Kammertónleikar á
Kirkubæjarklaustri
Fjölbreytt dagskrá verður á kammertónleikum á
Kirkjubæjarklaustri um
helgina þar sem ólíkir
flytjendur blanda saman
tónlist úr öllum áttum í
fjölbreytilegri þriggja
tónleika dagskrá.
Árlegir kammertónleikar á
Kirkjubæjarklaustri
verða
haldnir í dag og um helgina
fimmtánda árið í röð. Flytjendur
í ár verða þau Auður Hafsteinsdóttir fiðla, Bryndís Halla Gylfadóttir selló, Edda Erlendsdóttir
píanó og listræn stjórnun, Egill
Ólafsson baríton, Olivier Manoury bandóneon og Gítar Islancio
með þeim Birni Thoroddsen gítar, Gunnari Þórðarsyni gítar og
Jóni Rafnssyni kontrabassa.
Þau flytja mjög fjölbreytta
efnisskrá þar sem blandast saman klassísk tónlist, íslensk þjóðlög, tangó og djass.
Mismunandi efnisskrá er á
hverjum tónleikum fyrir sig.
Hinir fyrstu sem fara fram í
kvöld klukkan 21.00 bera yfirskriftina Seiðandi slavnesktramm íslenskt. Þar verður flutt
verkið Ævintýri (Pohadka) fyrir

SPILA Í SVEITASÆLUNNI Flytjendur á kammertónleikum á Kirkjubæjarklaustri.

selló og píanó eftir Leos Janacek
og dúó fyrir fiðlu og selló op.7
eftir Zoltan Kodaly auk þekktra
íslenskra laga eins og Góða
veislu gjöra skal, Móðir mín í kví
kví og Krummi svaf í klettagjá.
Á
laugardagstónleikunum,
sem hefjast klukkan 17.00 og
bera yfirskriftina Tangó og
swing á tánum, verða meðal annars flutt verk eftir Chick Corea,
Thelonius Monk, Astor Piazzola
og Duke Ellington.
Á sunnudaginn verður að endingu flutt efnisskráin Rómantík

og rúsínur og hefjast þeir tónleikar klukkan 15.00. Robert
Schumann verður í aðalhlutverki
fyrir hlé þar sem flutt verða tvö
verk eftir hann: sónata í a-moll
op. 105 nr. 1 fyrir fiðlu og
Fantasiestücke op. 88 fyrir fiðlu,
selló og píanó. Auk þess verða
flutt fimm ljóð op.35 eftir
J.Kerner fyrir baríton og píanó.
Eftir hlé verður svo farið víða í
efnistökum því flutt verða verk
eftir Django Reinhardt, Jacques
Brel, Emil Thoroddsen og Egil
Ólafsson svo eitthvað sé nefnt. ■

Hallgrímskirkja út um eldhúsgluggann

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00
NÁNARI UPPLÝSINGAR

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

„Það eru tíu þúsund manns búnir að
koma á sýninguna og flestir hafa
skrifað í gestabókina og valið sína
uppáhaldsmynd,“ segir Hrönn Vilhelmsdóttir en hún og eiginmaður
hennar hafa staðið fyrir ansi
skemmtilegri ljósmyndasýningu
„Brigði birtu og veðurs“ uppi í turni
Hallgrímskirkju í sumar. „Þetta eru
ljósmyndir sem við tókum af Hallgrímskirkju út um eldhúsgluggann
hjá okkur á fimmtán ára tímabili,“
en á sýningunni má sjá Hallgrímskirkju í alla vega gervum ýmist
klædda vetrarfrakka eða umsveipuð rómantískri kvöldsól. „Þetta
byrjaði allt með því að við sáum svo
falleg skýjabrigði fyrir aftan kirkjuna að maðurinn minn prílaði upp á
eldhúsbekk, setti höfuðið út um
gluggann og smellti af mynd. Svo
vatt þetta upp á sig og síðustu árin
höfum við fylgst spennt með og
smellt mynd af kirkjunni þegar
tunglið færist nær eða regnbogi
birtist.“
Sýningarlok eru um helgina en
hjónunum hefur verið boðið að sýna
„Brigði birtu og veðurs“ í Frakklandi. „Það var franskur sýningarstjóri sem kom á sýninguna í sumar
og bauð okkur að sýna myndirnar í
Strasbourg þar sem hún skipuleggur sýningu um íslenska menningu
og náttúru.“
Á sunnudaginn, lokadag ljósmyndasýningarinnar, verður frítt
upp í turn Hallgrímskirkju strax að
lokinni messu. Annars er turninn
opinn alla daga frá klukkan 9.00 til
20.00. ■

HALLGRÍMSKIRKJA Vinsælasta myndin að mati sýningargesta í Hallgrímskirkjuturni.
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Létt hádegisstemning
í Ketilhúsinu
Söngkonurnar
Hulda Björk
Garðarsdóttir
sópran og Sigríður
Aðalsteinsdóttir
mezzosópran
verða með hádegistónleika í HULDA BJÖRK
Ketilhúsinu á GARÐARSDÓTTIR
Akureyri í dag.
Daníel Þorsteinsson píanóleikari spilar undir hjá söngkonunum en á tónleikunum verða flutt
klassísk lög í léttari kantinum.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
ÁGÚST

9 10

11

12 13 14 15

Föstudagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 17.00 Hljómsveitin Skakkamanage
með tónleika í garðinum við 12
Tóna, Skólavörðustíg 15.

 17.00 Tónleikar í Gallerí humar eða
frægð með hljómsveitinni Palindrome. Tónleikarnir eru liður í
tónleikaröð Grapevine og Smekkleysu.

 21.00 Kammertónleikar á Kirkjubæjarklaustri haldnir í fimmtánda
sinn. Þessir tónleikar bera yfirskriftina
Seiðandi Slavneskt og Ramm-Íslenskt. Flutt verða verk eftir Leos
Janacek: Ævintýri (Pohadka)fyrir selló
og píanó. Zoltan Kodaly: Dúó fyrir
fiðlu og selló op. 7 sem og íslensk
þekkt íslenskt lög. Flytjendur í ár
verða þau Auður Hafsteindóttir fiðla,
Bryndís Halla Gylfadóttir selló, Edda
Erlendsdóttir píanó og listræn stjórnun, Egill Ólafsson bariton, Olivier
Manoury bandóneon og Gítar
Islancio með þeim Birni Thoroddsen
gítar, Gunnari Þórðarsyni gítar og
Jóni Rafnssyni kontrabassa.

■ ■ LEIKLIST
 21.00 Næstsíðasta sýning á verkinu
Penetreitor eftir Anthony Neilson.
Leikarar: Jörundur Ragnarsson, Stefán Hallur Stefánsson & Vignir Rafn

Tónleikarnir eru á vegum
Listasumarsins á Akureyri og
tilvalið að brjóta upp hefðbundinn vinnudag með því að skella
sér í Ketilhúsið og hlusta á söngkonurnar flytja íslensk sönglög,
aríur og dúetta úr þekktum
óperettum og óperum. Meðal
þeirra dúetta sem Hulda og Sigríður flytja er dúett úr Leðurblökunni eftir Jóhann Strauss og
Carmen eftir Bizet.
Tónleikarnir hefjast klukkan
12.05 og aðgangseyrir er 1.000
krónur. ■
Valþórsson. Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir. Sýnt er í Klink og Bank
(gengið inn frá Portinu) og miðaverð
er 500 krónur. Miðapantanir í síma
6990913 & 6617510.

■ ■ OPNANIR
 17.00 Elfar Guðni Þórðarson listmálari opnar í dag sýninguna „Málað
á pallinum“ í Menningarkaffi í
Lista- og menningarverstöðinni
Hólmaröst á Stokkseyri. Myndirnar
eru flestar málaðar á pallinum við
hús Önfirðingafélagsins að Sólbakka
6 á Flateyri. Þar dvaldi Elfar Guðni í
byrjun sumars 2005 og einnig síðla
sumars 2004. Sýning Elfars Guðna
stendur til loka ágúst.

■ ■ SKEMMTANIR
 Addi M spilar á Catalinu í kvöld
■ ■ SÝNINGAR
 Sýningin „Sögusvið“ eftir Steinþór C
Karlsson stendur yfir á Energibarnum í Smáralind þar til 31. ágúst. Um
er að ræða heimildarljósmyndir um
hafið.

■ ■ DANSLEIKUR
 23.00 Rokksveit Rúnars Júlíussonar verður með stórdansleik á
Kringlukránni í kvöld.

 Hljómsveitin Á móti sól heldur
uppi stuðinu á Players í Kópavogi í
kvöld.
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Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síðar en sólarhring fyrir birtingu.
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Uppgjör vi› sjálfan mig

> Janis Joplin

> Alice Cooper

Í SPILARANUM HJÁ RITSTJÓRNINNI
Rúnar: Solitude, Alice Cooper: Dirty Diamonds,
Janis Joplin: Pearl – Deluxe Edition, Ásgeir Óskarsson: Sól og System of a Down: Mezmerize.

tonlist@frettabladid.is

[ TOPP 10 ]
GREEN DAY
Wake Me Up When September

2 AUDIOSLAVE

VIKING GIANT SHOW
3 THE
Party at the White House

4 RASS

Burt með kvótann

5 SYSTEM OF A DOWN

Old School Hollywood

6 WEEZER
We Are All on Drugs
7 TRABANT
Maria
STRIPES
8 WHITE
My Doorbell

9 JAN MAYEN
Nick Cave

GURU
10 CYNIC
Drugs
GREEN DAY Bandaríska rokksveitin
Green Day er komin
í toppsætið X-listans.

[ SMS ]
UM NÝJUSTU PLÖTURNAR

The Magic Numbers: The
Magic Numbers „Frumraun The Magic
Numbers er afbragð. Plata fyrir þá sem sækja í
góðar lagasmíðar og vingjarnlega strauma. Falleg

M.I.A.: Arular

BÖS

„Frumraun M.I.A. er með

þeim magnaðri í áraraðir. Þessi plata er svo heit að
hún á eftir að brenna harða diskinn ykkar. Ólíkt flestu
sem þið hafið heyrt áður og algjör skyldueign.“

BÖS

The Duke Spirit: Cuts Across
the Land „The Duke Spirit er ný töffarasveit
frá London sem var að gefa út fyrstu plötu sína.
Þetta er töffararokk eftir formúlunni, tekur litla
áhættu, en útkoman er vel yfir meðallagi. Ekki
skemmir að það er ljóska í fremstu víglínu með
blúsaða sandpappírsrödd.“

BÖS

Björk: Drawing Restraint 9
„Björk fer lengra með pælingarnar á Medúllu og
skilar frá sér skrítinni plötu, sem þó á sín aðgengilegu augnablik. Eflaust á þessi plata vel við kvikmynd eiginmannsins en ein og sér er hún ekkert
sérlega heillandi.“

RÚNAR Tónlistarmaðurinn Rúnar er að gefa út sína
fyrstu sólóplötu.

KAISER CHIEFS:
Employment

„Frumraun Kaiser
Chiefs er stórkostleg frumraun.
Metnaðarfull og skotheld rokkpoppplata sem flestir ættu að
grípa við fyrstu hlustun. BÖS

> Popptextinn ...
„I want to kiss you but I want it
too much (too much)
I want to taste you but your lips
are venomous poison
You’re poison running through
my veins.“
- Rokkarinn Alice Cooper
syngur væntanlega slagarann Poison á tónleikunum í Kaplakrika annað
kvöld.

Önnur plata hljómsveitarinnar
Leaves, The Angela Test, kemur
út á mánudag. Gífurlegt fjaðrafok
var í kringum Leaves áður en
fyrsta plata hennar, Breathe, kom
út fyrir fjórum árum. Samnefnt
smáskífulag kom snjóboltanum af
stað og fyrr en varði, áður en Leaves náði að ljúka við gerð sinnar
fyrstu plötu, gerði hún útgáfusamning við bandaríska stórfyrirtækið Dreamworks sem hljóðaði
upp á sex plötur.

Your Time Has Come

plata sem gerir daginn örlítið betri.“

Rúnar hefur fengið fín viðbrögð við lögunum sínum og meðal annars haldið tónleika í Færeyjum
við góðar undirtektir. Hann lét aftur á móti fyrst að
sér kveða einn á báti á plötunni Sándtékk sem
kom út 2003 þar sem hann átti tvö lög.
Solitude er tilfinningaþrungin plata, þar sem
Rúnar syngur á angurværan hátt um lífið og tilveruna líkt og þekktari trúbadorar á borð við
Damien Rice og Jeff Buckley hafa gert svo vel á
undanförnum árum. „Ég hef hlustað á þá og
tekið þá til fyrirmyndar en mest hef ég reynt að
hlusta á sjálfan mig. Þessi plata er eiginlega
uppgjör við sjálfan mig,“ segir hann.
Rúnar ætlar að flytja til Kína á næstunni, en þangað
fór hann einnig fyrr í sumar. Þar ætlar hann að búa
um hríð og meðal annars taka upp aðra plötu.
Fyrst ætlar hann þó að halda útgáfutónleika vegna
Solitude hér á landi í kringum Menningarnótt.

> Plata vikunnar ...

Hið hefðbundna lagaform brotið upp

X-IÐ 977
1

Tónlistarmaðurinn Rúnar hefur sent frá
sér sína fyrstu plötu sem nefnist Solitude. Platan hefur að geyma ellefu lög
eftir Rúnar sem spanna tvö ár í lífi
hans og er þeim raðað upp í tímaröð. Rúnar var áður í hljómsveitinni Náttfara sem nú er hætt
störfum. Í framhaldinu ákvað
hann að prófa hlutina upp á eigin spýtur og hófst handa við
gerð þessarar sólóplötu, þar sem
hann spilar einn á kassagítarinn í
flestum lögunum. „Ég ætlaði að
gera rokkplötu en þetta var einhvern veginn nær mér og
áreynslulausara en nokkuð annað sem ég hef gert. Ég gerði
þessa plötu fyrst og fremst fyrir
sjálfan mig og ómeðvitað urðu
lögin til í réttri tímaröð á þessu
tveggja ára ferli,“ segir Rúnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Vel heppnuð tónleikaferð
Síðan þá hafa nokkrar mannabreytingar orðið á Leaves og á
síðasta ári gerði sveitin samning
við Island/Universal á næstu
fimm plötum sínum í Evrópu.
Hún hefur verið á tónleikaferð
um Bretland undanfarið til að
kynna nýju plötuna og hitaði meðal annars upp fyrir Supergrass
fyrr í sumar. „Það gekk rosalega
vel. Þetta eru fínir gaurar og
stemningin var fín,“ segir Arnar
Guðjónsson, söngvari Leaves.
„Við förum út um helgina, en
þessi túr verður í styttri kantinum. Þetta er búið að ganga rosalega vel og í síðasta túr vorum við
aðalnúmerið. Maður hefur séð
það aukast á þessum tónleikum að
fólkið sem mætir þekkir lögin.
Þetta er því farið að skila sér,“
segir hann.
Tilraunakenndari en áður
Að sögn Arnars er The Angela
Test miklu meiri hljóðsversplata
en Breathe. „Það er mikill munur
á hljómsveitinni sjálfri. Tónlistin
er búin að þróast mjög. Þetta
stóra bil á milli fyrstu plötunnar
og þessarar gaf okkur tíma til að
þróa sándið miklu lengra. Við
hentum mörgum lögum og eyddum miklum tíma saman sem band
því síðast höfðum við eiginlega
engan tíma til þess.“
Arnar segir að nýja platan snúist mikið um að brjóta upp hið
hefðbundna lagaform. „Þessi

LEAVES Hljómsveitin Leaves gefur út plötuna The Angela Test á mánudag.

plata er miklu tilraunakenndari
en fyrsta platan en við erum samt
ekkert að fara út í einhverja sýru.
Við reyndum að halda okkur við
melódíurnar en samt að brjóta
upp þetta form og taka hlutina aðeins lengra. Við höfum fengið
mjög góð viðbrögð við þessu nýja
efni og það verður spennandi að
sjá þegar platan kemur út. Fólk
þarf að eyða meiri tíma með þessari plötu. Hún virkar kannski ekki
alveg einn, tveir og þrír.“
Langt frá Coldplay
Arnar gefur lítið fyrir samanburðinn við breskar sveitir á borð
við Coldplay, en nýlega var Leaves sögð vera hin íslenska Coldplay. „Mér finnst þessi samanburður alltaf vera að minnka. Mér
finnst þetta vera töluvert langt
frá Coldplay það sem við erum að

gera núna. Þegar við gerðum
fyrstu plötuna vildum við gera
einfalda plötu með mikið af
kassagítar. Við erum búnir að þróast langt frá því núna en við
hljómuðum kannski líkt og Coldplay þá. Núna er bara kassagítar í
tveimur lögum á plötunni.“
Upptökustjóri nýju plötunnar
var Marius DeVries, sem vann
unnið að plötunum Post og Debut
með Björk og Protection með
Massive Attack, auk þess sem hann
var tilnefndur til Grammy-verðlaunanna fyrir vinnu sína við Ray
of Light með Madonnu. „Það var
mjög gott að vinna með honum.
Lögin voru nokkurn vegin tilbúin
þegar þau komu í hljóðver en hann
kom inn með alls konar smáatriði.
Hann vann með okkur í röddunum
en hann hafði ekki mikil áhrif á
sándið í sveitinni.“

Undirbúa næstu plötu
Eftir tónleikaferðina til Bretlands
spilar Leaves á V-Festival sem
verður haldið á tveimur stöðum
fyrir utan London. Aðalnúmerin á
hátíðinni verða stór nöfn á borð
við Oasis, Franz Ferdinand og Scissor Sisters. Ekki er víst hvenær
Leaves spilar hér á landi næst, en
ekki er langt síðan sveitin tróð
upp á Nasa og hitaði upp fyrir
Duran Duran.
Tónleikaferð verður farin um
Bretland í október en á nýju ári
fer sveitin hugsanlega til Bandaríkjanna. Þess á milli ætla Arnar
og félagar að vinna að nýju efni.
„Á meðan það eru göt reynum við
að nýta þau. Við viljum ekki lenda
í því að hafa svona langt bil á milli
platna aftur. Við erum heitir og
ætlum að reyna að keyra dálítið
freyr@frettabladid.is
vel áfram.“

Birgir Örn Steinarsson / Freyr Bjarnason

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

Munið eftir
hjálmunum!
Vegna mikillar eftirspurnar byrjum við í dag!

Rokksveitin Iron Maiden, sem
hélt vel heppnaða tónleika í Egilshöll í sumar, fær nafn sitt skráð á
frægðarstétt rokksins við Sunset
Boulevard í Hollywood 19. ágúst.
Bætist hún í hóp þekktra tónlistamanna á borð við Elvis
Presley, John Lennon, Jimi Hendrix og James Brown. Iron Maiden
er þessa dagana á Ozzfest-tónleikaferð í Bandaríkjunum en fer
síðan til Bretlands undir lok mánaðarins til að spila á hátíðunum í
Reading og Leeds. Nýjasta smáskífulag Maiden, The Trooper,
verður gefið út á mánudaginn.
Tvöfalda tónleikaplatan Death on
the Road kemur síðan út 29. ágúst.

Sími: 869 0898
Erum á ferð um landið:
Í dag: Egilsstöðum, við Bónus frá kl. 13 - 15 - Reyðarfirði, 16 - 18

IRON MAIDEN Rokksveitin Iron
Maiden spilaði í Egilshöll í sumar við
góðar undirtektir.

Ákæra dregin
til baka
Förðunardaman Kylie Bell hefur
dregið til baka nauðgunarákæru
sína gegn rapparanum og Íslandsvininum Snoop Dogg. Bell hélt því
fram að rapparinn hefði nauðgað
sér ásamt fjórum félögum sínum í
búningsherbergi eftir upptökur á
þættinum Jimmy Kimmel Live á
ABC-sjónvarpsstöðinni
fyrir
tveimur árum. Hún sagðist hafa
verið með óráði eftir að hafa fengið sér drykk baksviðs og
hafði því enga stjórn
á líkama sínum. Sakaði hún Snoop og félaga um að hafa
nýtt sér ástand
hennar og nauðgað
henni. Bell krafðist
1,6 milljarða króna
í skaðabætur en
segist nú hafa
leyst málið í
vinsemd.
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KRAKKARNIR Í TASIILAQ Fjölmenntu á skákæfingu fyrir framan skákhöllina á miðvikudag. Taflmennskan var fjörug og ýmsar furðulegar stöður komu upp en þeir sem urðu að lúta í lægra haldi leituðu huggunar í
íslensku sælgæti.

LJÓSMYNDARINN Martin
Jørgensen er fimmtán árum
yngri en prinsessan.
ALEXANDRA Prinsessan er nú á forsíðum slúðurblaðanna því hún er komin með nýjan
kærasta.

Alexandra prinsessa komin
me› n‡jan kærasta
Ellefu mánuðum eftir skilnaðinn
frá Jóakim prins hefur Alexandra náð sér í nýjan kærasta.
Martin Jørgensen heitir sá og er
lærður ljósmyndari. Hann er
fimmtán árum yngri en prinsessan, aðeins 26 ára. Þess má
geta að Jóakim er fimm árum
yngri en Alexandra. Myndir af
parinu eru nú á forsíðum dönsku
slúðurblaðanna og hafa vakið
töluverða athygli í Danmörku.
Parið kynntist við gerð sjónvarpsþáttar um Alexöndru sem

faðir Martins framleiddi. Talið
er að samband Martins og Alexöndru hafi hafist í vor en ekki
fyrr en nú að upp um þau kemst.
Þau hafa dvalið langdvölum í
sumarhúsi foreldra Martins á
Ítalíu og þannig náð að halda
þessu leyndu. Ef Alexandra
giftir sig aftur á hún á hættu að
missa prinsessutitilinn og skattfríðindin. Hún fær þó áfram úthlutað tæpum tuttugu milljónum
króna árlega frá danska þinginu.

Hrókur alls fagna›ar á Grænlandi
Skákhátíð Hróksins 2005 er hafin
á Austur-Grænlandi. Hróksmenn
byrjuðu að tínast til Tasiilaq á
mánudaginn og eftir að hafa tekið
samkomuhús bæjarins í gegn var
opnaður skákskóli á þriðjudag.
Aðaltorg bæjarins iðaði svo af lífi
á miðvikudaginn, þegar tugir
Grænlendinga tefldu í glampandi
sól.
Miðstöð skákhátíðarinnar er í
Tasiilaq, stærsta bæ AusturGrænlands. Íbúar eru tæplega
2.000 og í grunnskóla bæjarins
eru hátt í 500 börn. Á föstudaginn
verður barnaskákmót á torginu í
Tasiilaq en meðal keppenda verða
börn úr Hróknum sem sum hver
eru að koma og keppa í Tasiilaq í
annað sinn.
Danski stórmeistarinn Henrik
Danielsen, skólastjóri Hróksins,
kennir heimafólki skák dagana
sem hátíðin stendur yfir og sér til
halds og trausts hefur hann

Namibíumanninn Otto Nakapunda
en skákglaðir Grænlendingar
bíða spenntir eftir að fá að etja
kappi við hann í fjöltefli. Otto er
þrjátíu ára gamall en hann sigraði
á skákmóti Hróksins og Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í
Namibíu í vor og hlaut að launum
þriggja vikna ferð til Íslands – og
Grænlands. Otto er býsna slyngur
skákmaður og heimamenn dást
sérstaklega að því hversu handfljótur hann er þegar hann stýrir
taflmönnum sínum til sigurs.
Hróksliðið setur svo sannarlega svip sinn á bæinn og vekur
ekki síst lukku hjá unga fólkinu
sem fjölmennir við útitaflið fyrir
framan samkomuhús bæjarins
sem breytt hefur verið í skákhöll
á mettíma. Þó að skákin sé aðalmálið bryddar Hrókurinn upp á
ýmsum öðrum uppákomum á
meðan hátíðin stendur yfir. Guðmundur J. Haraldsson leikari

verður með leiksmiðju fyrir
börn á fimmtudag og föstudag.
Þá opnar sýning á verkum listakonunnar Huldu Hákon í skákhöllinni á morgun. Hún sýnir sjóskrímsli sem sannarlega kynda
undir ímyndunaraflinu. Samhliða verður opnuð sýning á ljósmyndum frá landnámi Hróksmanna á Grænlandi á síðustu
árum.
Á laugardag og sunnudag verður svo hápunktur hátíðarinnar,
Grænlandsmótið 2005, sem tileinkað er minningu Haraldar
Blöndal hæstaréttalögmaður sem
var einn af stofnendum Hróksins
og í stjórn félagsins. Meðal keppenda á mótinu verða Henrik Danielsen og Róbert Harðarson sem
ætla sér báðir stóra hluti. Þá tekur gesturinn frá Namibíu að sjálfsögðu þátt ásamt flestum öðrum
sem vettlingi geta valdið.
thorarinn@frettabladid.is

HAMINGJUSÖM FJÖLSKYLDA Lengi vel var hjónaband Nicole Kidman og Tom Cruise
talið það traustasta í Hollywood. Því kom mörgum á óvart þegar upp úr slitnaði.

Vill a› Cruise höndli hamingjuna
Nicole Kidman segist óska þess að
Tom Cruise, fyrrum eiginmaður
hennar, verði hamingjusamur.
Hún segir það vera best fyrir
börnin sem þau ættleiddu saman.
„Ég vona að hann sé hamingjusamur því það gerir börnin okkar
líka hamingjusöm,“ hefur fréttavefurinn ananova.com eftir henni.
Ástarmál Cruise hafa verið
töluvert mikið á milli tannanna á
fólki að undanförnu í ljósi hálf
undarlegs sambands hans og
Katie Holmes. Hann tók saman
við Penelope Cruz skömmu eftir
skilnaðinn en þegar upp úr því
slitnaði hvíldi hann í rúmi fyrirsætunnar Sofiu Vergara. Nýlega
var svo tilkynnt um trúlofun hans

og Katie Holmes. Samband þeirra
hefur verið á forsíðum allra
helstu slúðurblaða, ekki síst
vegna þess að svo virðist sem
Cruise sé farinn að stjórna hlutverkavali verðandi eiginkonu
sinnar. Hún hefur nú ákveðið að
dvelja á tökustað unnusta síns
þegar hann byrjar að leika í MI:3.
Minna hefur farið fyrir ástarmálum Nicole Kidman. Hún var á
tímabili orðuð við popparann
Robbie Williams og rokkarann
Lenny Kravitz. Kidman hefur líka
haft í nógu að snúast með feril
sinn en það virðist vera lenska hjá
fyrrum ástkonum Cruise að þær
komast fyrst á flug þegar þær eru
hættar með honum. ■

Skítamórall spilar á Austfjör›um
Hljómsveitin Skítamórall spilar
í Valaskjálf á Egilsstöðum næstkomandi laugardag. Bæjarhátíð
Fljótsdalsbyggðar, Ormsteiti,
fer fram um helgina og er ballið
með Skítamóral hluti af henni.
Spilaði sveitin á sömu hátíð í
fyrra fyrir fullu húsi.
Skítamórall, sem spilaði á
Þjóðhátíð í Eyjum um verslunarmannahelgina við góðar undirtektir, sendi nýverið frá sér
lagið Má ég sjá. Lagið hefur
fengið góða spilun á FM 957 og
er á meðal tíu efstu laga á Netlistanum. Ný plata Skítamórals
er síðan væntanleg í haust. ■

SKÍTAMÓRALL Hljómsveitin Skítamórall
er að undirbúa nýja plötu sem kemur út í
haust.

öngspíran Christina
Aguilera heldur því fram
S
að frami Britneyar Spears
sé dauðadæmdur. „Hún á
ekki eftir að rísa hátt á vinsældalistunum eftir fæðinguna því hún hefur alveg sleppt tökum á útlitinu. Hún lítur ekki vel út
og nær aldrei aftur fyrri
stöðu sem kyntákn,“
sagði Christina.
gyrti niður um
sig á tónleikum nýlega
Eogminem
prumpaði í hljóðnemann. Rapparinn er
þekktur fyrir alls
kyns strákapör
en mörgum
þótti hann
ganga heldur
langt í þetta
skiptið og var
tónleikagestum
misboðið. Tónleikarnir, sem fóru
fram í Madison
Square-garðinum
í New York, voru
þeir síðustu í
Anger Management-tónleikaferð hans
um Bandaríkin.
eira Knightley og
kærasti hennar
K
Jamie Dornan eru
hætt saman. Sambandið entist í tvö
ár og Keira er sögð
vera miður sín af ástarsorg. Jamie starfaði sem fyrirsæta
í nokkur ár en
Keira hefur unnið
hörðum höndum að því að
koma honum á
kortið í kvikmyndaheiminum og virðist
hafa tekist
það því hann
fékk nýlega sitt
fyrsta hlutverki
í væntanlegri
mynd um
Marie Antoinette. „Þau voru búin að
halda neyðarfundi nánast á hverjum
degi í langan tíma og áttuðu sig
loksins á því að þessu væri bara
ekki ætlað að ganga upp,“ sagði
vinur Keiru.

N‡ plata í haust
Næsta
plata
söngkonunnar
Madonnu nefnist Confessions on a
Dancefloor og kemur út hinn 14.
nóvember næstkomandi.
Fyrsta
smáskífulagið verður
Hung Up og kemur
það út 31. október.
Síðasta
plata
Madonnu, American Life, kom út
2003. Á nýju plötunni er Madonna MADONNA
sögð vera undir Söngkonan
áhrifum frá hljóm- Madonna kemur
sveitinni
Gold- með nýja plötu í
frapp, en hún hefur næsta mánuði.
verið iðin við að prófa sig áfram í
ýmsum tónlistarstefnum í gegnum árin. ■

KOMIN Í BÍÓ

OFURHETJURNAR
ERU MÆTTAR Í EINNI
STÆRSTU MYND
ÁRSINS
Fór beint á toppinn í USA
Þriðja stærst opnun ársins í USA
XY félagar fá miðann á aðeins 600 kr !!
Allir sem kaupa miða á
myndina dagana 10.-15.
ágúst fá fría mánaðaráskrift
á tónlist.is
TONLIST.IS

Sýnd í Borgarbíói kl. 5.50, 8 og 10.10 B.i. 10 ára

Sýnd í Smárabíói kl. 3.20, 4.20, 5.40, 6.40, 8, 9, 10.20 og 11.20
Sýnd í Lúxussal kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

POWERSÝNING Í LAUGARÁSBÍÓI KL.10.15 Á STÆRSTA THX TJALDI LANDSINS

Sýnd í Regnboganum kl. 6, 8.30 og 10.50 B.i. 10 ára

Sýnd í Laugarásbíó kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15(POWER) B.i. 10 ára

BESTA GRÍNMYND SUMARSINS
- FGG, FBL

★★★1/2

REGLA #27:
EKKI DREKKA YFIR ÞIG,
TÓLIN VERÐA AÐ VIRKA

-KVIKMYNDIR.is

★★★

-KVIKMYNDIR.com
REGLA #10:
BOÐSKORT ERU FYRIR
AUMINGJA!

★★★
-ÓHT. Rás 2
★★★

REGLA #26:
VERTU VISS UM AÐ
HÚN SÉ Á LAUSU.

-SK. DV

REGLA #18:
ÓKEYPIS DRYKKIR,
HVÍ EKKI?

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG
Sýnd í Borgarbíói kl. 8 og 10.20

Sýnd í Smárabíói kl. 2.40, 5.20, 8 og 10.30

Sýnd í Regnboganum kl. 6, 8.30 og 11

Sýnd í Laugarásbíó kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15

Sýnd kl. 8 og 10.30
Sýnd kl. 8
Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 16 ára

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-S.V. Mbl.

★★★

Sýnd kl. 5.30 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 6 í 3vídd
Sýnd kl. 3.40 og 5.50 í 3vídd

Sýnd kl. 10.30 B.i. 16 ára

Erfingjar mod-rokksins komnir á aldur
[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Mér finnst það vera langt síðan ég
heyrði jafn skotheldan slagara og
Every Day I Love You Less and
Less, sem flestir virðast hafa á heilanum þetta sumar. Þetta lag er álíka
hressandi og ískalt vatnsglas á heitum degi. Það er engin furða að hjólin séu að snúast svona hratt fyrir
þessa sveit þessa dagana.
Frumraun hennar er heldur ekkert slor. Hresst adrenalínrokk,
hannað til þess að hreyfa mennsk
liðamót á tónleikum eða á næturklúbbum. Það er líka greinilegt að
þessir piltar eru undir töluverðum
áhrifum frá sveitum á borð við The
Clash, The Who, Supergrass eða
öllu heldur The Jam. Gömlu modararnir brosa líklegast sínu breiðasta þessa daganna.
Svona á líka að gera popprokkplötur. Ellefu lög, þar sem hvert og
eitt hefur sinn tilgang, með hæfilegum skammti af slögurum og þjóðfélagsgagnrýni. Sum lögin eru svo
grípandi að það er nóg að heyra þau
einu sinni til þess að þau vistist endanlega á harða drifinu hjá manni.
Útsetningarnar eru líka mjög forvitnilegar. Hljómurinn er mjög hrár
og lifandi þrátt fyrir að sveitin
styðjist annað slagið við forritanir.
Það er þó aldrei tölvuyfirbragð yfir
tónlistinni. Ef það eru forrituð bít
með eru þau eingöngu notuð sem

ALLIR SEM KAUPA MIÐA Á
MYNDINA 10.-15. ÁGÚST FÁ
FRÍA MÁNAÐARÁSKRIFT Á TÓNLIST.IS!

LESTU
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA
Á MYNDINA!

XY FÉLAGAR
FÁ MIÐANN
Á AÐEINS 600 KR!

KAISER CHIEFS: EMPLOYMENT
NIÐURSTAÐA: FRUMRAUN KAISER CHIEFS

ER STÓRKOSTLEG FRUMRAUN. METNAÐARFULL OG SKOTHELD ROKK-POPPPLATA
SEM FLESTIR ÆTTU AÐ GRÍPA VIÐ FYRSTU
HLUSTUN. LOKSINS FÁUM VIÐ AFTUR
NÝTT, FERSKT OG VERULEGA ATHYGLISVERT ROKK FRÁ BRETLANDI.

skraut og alltaf til að undirstrika
eitthvað sem er þegar til staðar.
Moog-hljómborðið er svo eins og
vingjarnlegur róbot sem fær að
vera með í partíinu.
Þessi plata er nær skotheld, hún
rennur í gegn án þess að missa
nokkurn tímann dampinn og tónlistin stelst aldrei í meðalmennskuna.
Án efa ein af athyglisverðari sveitum Breta þessa daganna. Og án efa
ein af plötum ársins.
Birgir Örn Steinarsson

400 kr. í bíó!

Trabant
tryllir
Það er engu logið upp á hljómsveitina Trabant þegar fullyrt
er að hún sé með betri tónleikahljómsveitum landsins, ef ekki
sú besta. „Bestir á balli“ eins og
FM 957 kallar það víst. Enda
ekki margar hljómsveitir sem
bjóða upp á aðra eins skemmtun
og stuð eins og Trabant á sínum
tónleikum.
Þetta varð líka raunin í Kaupmannahöfn á laugardaginn þegar Trabant-liðar spiluðu á tónleikastaðnum Rust. Salurinn var
fullur af Íslendingum sem voru
greinilega
komnir
til
að
skemmta sér og því mikil
stemning þegar hljómsveitin
steig á svið. Síðan tók við nokkuð hefðbundin tónleikadagskrá
Trabants. Boðið var upp á helling af glimmeri, kampavíni og
nekt með músíkinni og þetta
kunni fólk að meta. Því var heitt
í kolunum þegar tónleikunum
lauk með dúndrandi lófataki
kátra gesta.
Tónleikarnir voru liður í að
til kynna Iceland Airwaves-hátíðina fyrir Dönum og voru

Sýnd í Laugarásbíó
kl. 4 og 6 í 3vídd

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd í Laugarásbíó

Sýnd kl. 8 og 10.15 B.i. 14 ára

LJÓSMYND/KRISTJÁN SIGURJÓNSSON

Sýnd kl. 6 í 3vídd

„EKTA STÓRSLYSAMYND“
-Ó.Ö.H, DV

plötusnúðarnir Margeir og Árni
með í för. Þessu framtaki var
vel tekið af Íslendingum en
kannski hefðu fleiri Danir mátt

mæta. Þess má geta að nýlega
fékk Emotional, plata Trabants,
fjórar stjörnur af sex í tónlistartímaritinu Gaffa. ■

TONLIST.IS

EIN STÆRSTA MYND ÁRSINS!

KOMIN Í BÍÓ!

Ætti ekki a› koma neinum á óvart
[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

Í kvikmyndinni Fantastic Four
neyðist vísindamaðurinn Reed Richards til að kyngja stolti sínu. Hann
er gjaldþrota og þarf því að fá fyrrum keppinaut sinn, Victor Von
Doom, til að styrkja vísindaleiðangur. Tilgangurinn er að rannsaka
undarlegt ský sem myndast hefur
úti í geimnum. Með þeim fara Susan
Storm, fyrrum kærasta Richards,
og bróðir hennar Johnny auk nánasta vinar Richards, Ben Grimm.
Leiðangurinn fer úrskeiðis og fimm
manna hópurinnn verður fyrir
áhrifum af skýinu sem veldur því
að þau öðlast yfirnáttúrulega
krafta. Einn þeirra Von Doom
ákveður að beita sínum til ills og hin
fjögur verða að standa saman til að
sigrast á honum.
Kvikmyndin Fantastic Four er
byggð á hasarblöðum frá Marvelfyrirtækinu. Það er hinn goðsagnakenndi Stan Lee sem er höfuðpaurinn á bak við sögurnar en hann
gerði einnig Spiderman. Færri vita
kannski að hasarblöðin um Fantastic Four eru meðal þeirra elstu í
heiminum og því kannski ráð í tíma
tekið að festa sögurnar á filmu.
Kvikmyndagerðarmennirnir
hefðu þó mátt eyða meiri tíma í
handritið því að það er hvorki fugl
né fiskur. Get ekki ímyndað mér að
Stan Lee sé ánægður með útkomuna, sérstaklega ef hann ber myndina saman við Spiderman-myndir

FANTASTIC FOUR
LEIKSTJÓRI: TIM STORY
AÐALHLUTVERK: IOAN GRUFFUDD,

JESSICA ALBA OG MICHAEL CHIKLIS.
NIÐURSTAÐA: Fantastic Four líður fyrir hversu
vel hefur tekist að útfæra hetjur hasarblaðanna
að undanförnu. Það líðst engin meðalmennska, sem er einmitt helsta einkenni hennar, og myndin nær ekki þeim hæðum sem
hana langar í. Hún er dæmigerð sumarskemmtun, góð meðan á henni stendur en
skilur ekkert eftir.

Sam Raimi. Myndin er uppfull af
fúlum fimm aura bröndurum sem
nánast allir koma út úr munni
Johnny Storm.
Fantastic Four líður fyrir hversu
vel hefur tekist að útfæra hetjur
hasarblaðanna að undanförnu. Það
líðst engin meðalmennska, sem er
einmitt helsta einkenni hennar, og
myndin nær ekki þeim hæðum sem
hana langar í. Hún er dæmigerð
sumarskemmtun, kemur engum á
óvart, góð meðan á henni stendur en
skilur ekkert eftir. Freyr Gígja Gunnarsson

Unglingatilbo›
Tilbo›i› gildir einungis í veitingasal

Margaríta Pizza og
Pepsi á kr. 800

Láttu sjá ﬂig

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

FRÉTTIR AF FÓLKI
lúðurblöð í Bandaríkjunum hafa
birt myndir af Jennifer Aniston og
S
Vince Vaughn í faðmlögum en þau
leika saman í myndinni The Break
Up. Skiptar skoðanir eru um það
hvort þau séu bara svona góðir vinir
og séu að æfa sig fyrir hlutverkin í
bíómyndinni eða
hvort þau séu byrjuð saman. Jennifer
og Vince neita því
að um ástarsamband sé að ræða
og segja slúðurblöðin bara
svona æst í að
skrifa eitthvað
um ástarlíf
Jennifer eftir
skilnað
hennar og
Brad.

atherine Zeta-Jones og Michael
Douglas eru sennilega samrýmdC
ustu hjónin í Hollywood en nú
þurfa þau að taka á stóra sínum.
Þau hafa verið skráð til leiks í golfmótinu All Star Cup, sem fram fer í
Skotlandi og sýnt verður frá á Sky
One, hvort í sitt
liðið. Catherine
verður meðal
annarra
frægra í Team
Europe en
eiginmaður
hennar verður í Team
USA. Mótið fer
fram í lok
ágúst og
skartar
fjöldanum
öllum af
frægu
fólki.

eikkonan Jamie Lee Curtis er
búin að segja lýtaaðgerðum stríð
L
á hendur. Hún sat fyrir í myndatöku
hjá blaði á nærfötunum án farða og
bannaði að myndirnar yrðu lagfærðar í tölvu í mótmælaskyni við fegurðardýrkunina í Hollywood. Leikkonan kallað botox hrukkumeðalið
„faraldur sem farinn er úr böndunum“ í Daily Mail og sagði: „Fólk er
farið að líta út eins og frosnar geimverur eftir allar þessar sprautur.“
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VIÐ TÆKIÐ

FREYR BJARNASON horfði á kanadíska sjónvarpsmynd um Hitler og hafði gaman af

Hitler í breskum höndum

▼

▼

Svar:
Beck í kvikmyndinni Assault on
Precint 13 árið 2005.

23.35

21.30

BÍÓ

19.30

Gaman
TWO AND A HALF MEN

21.00

Tónlist
ÍSLENSKI
LISTINN

eins trúverðuga og hún
hefði getað orðið.
Breski leikarinn Robert Carlyle, sem er
þekktur úr myndum á
borð við Trainspotting
og The Full Monty, var
í hlutverki Hitlers og
tók það nokkurn tíma
að venjast honum í
hlutverki harðstjórans.
Engu síður var um fína
sjónvarpsmynd að
ræða en ef um þýskumælandi leikara eins og í Downfall
hefði verið að ræða í öllum hlutverkum hefði myndin orðið ennþá áhrifameiri.

WILDBOYZ

SJÓNVARPIÐ

19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Buddy Norsk gamanmynd frá 2003.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 Simpsons
20.00 Arrested Development (1:22) Michael

▼

6.00 League of Extraordinary Gentl 8.00 White
Men Can’t Jump 10.00 Men in Black 12.00 Thing
You Can Tell Just by Looking at Her 14.00 White
Men Can’t Jump 16.00 Men in Black 18.00 Thing
You Can Tell Just by Looking at Her 20.00 League
of Extraordinary Gentl 22.00 The Hulk 0.15
Hardball 2.00 Last Run (Stranglega bönnuð
börnum) 4.00 The Hulk (Bönnuð börnum)

▼

Bluth er sá eini í lagi í léttgeggjaðri
fjölskyldu. Faðir hans var sendur í
steininn fyrir bókhaldsbrellur og nú
reynir á Michael að halda fjölskyldufyrirtækinu gangandi.
20.30 Það var lagið
21.30 Two and a Half Men (15:24)
21.55 Osbournes (5:10)
22.20 City of Ghosts (Draugaborgin) Aðalhlutverk: Matt Dillon, James Caan,
Natascha McElhone, Gerard Depardieu. Leikstjóri: Matt Dillon. Stranglega
bönnuð börnum.

0.15 Spin the Bottle 1.40 Essex Boys (Stranglega bönnuð börnum) 3.20 Fréttir og Ísland í
dag 4.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA
8.00 Barnaefni 8.30 Superbook - barnaefni 9.00
Blandað efni 10.00 Joyce Meyer 10.30 Benny
Hinn 11.00 T.D. Jakes 11.30 Midnight Cry 12.00
Kvöldljós 13.00 Peter Popoff Ministries 13.30 Ron
Phillips 14.00 Maríusystur 14.30 Blandað efni
16.00 The Way of the Master 16.30 Flying House
- barnaefni 17.00 Superbook - barnaefni 17.30
LifeLine 18.30 From the River 19.00 CBN fréttastofan ñ 700 Club 20.00 Samverustund (e) 21.00
Dr. David Cho 21.30 Freddie Filmore 22.00 Joyce
Meyer 22.30 Benny Hinn 23.00 T.D. Jakes 23.30
Global Answers 0.00 The Way of the Master

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Seinfeld 3
19.30 Íslenski listinn Jónsi í Svörtum Föt-

20.00
20.30
22.00
22.45

um fer með okkur í gegnum vinsælustu lög vikunnar og tekur púlsinn á
öllu því heitasta í dag.
Seinfeld 3
Friends 2 (11:24)
Kvöldþátturinn (brot af því besta)Brot
af því besta úr Kvöldþáttum vikunnar.
David Letterman Það er bara einn David Letterman. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.35 David Letterman 0.25 Friends 2
(11:24) 0.50 Kvöldþátturinn 1.35 Seinfeld 3

17.30 Cheers 18.00 Upphitun

15.10 Landsbankadeildin. Útsending frá leik
ÍA og Vals. 17.00 Olíssport 17.30 Gillettesportpakkinn 18.00 Motorworld

18.30
19.15
19.30
20.00
20.50

18.30 Mótorsport 2005 Ítarleg umfjöllun um

Worst Case Scenario (e)
Þak yfir höfuðið (e)
Still Standing (e)
Ripley’s Believe it or not!
Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.
21.00 Wildboyz Í þáttunum heimsækja
Steve O og Chris Pontius ólík lönd og
einbeita sér að því að öðlast þekkingu
á þeim ólíku dýrategundum sem
byggja hvert land.
21.30 MTV Cribs
22.00 Tremors Hjá íbúum Dýrðardals (Perfection Valley) Nevada gengur lífið
sinn vanagang flesta daga. Nema þegar Ormurinn hvíti, hinn 10 metra langi
þorpsormur rumskar af værum svefni.
22.45 Everybody loves Raymond (e)

▼

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers (109:150) 13.25 MacIntyre’s Millions (3:3) 14.10 The Guardian
14.55 LAX 15.40 Bernie Mac 2 (e) 16.00
Barnatími Stöðvar 2 17.30 Simpsons 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag

STÖÐ 2 BÍÓ

PGA-MÓTIÐ Í GOLFI

7.00 Olíssport

▼

15.20 Táknmálsfréttir 15.30 HM í frjálsum
íþróttum. Bein útsending frá mótinu sem
fram fer í Helsinki.

23.35 Smábófar (Small Time Crooks) 1.05
Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Íþróttir

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

Kristoffer er 24 ára og verður fyrir
miklu áfalli þegar kærastan segir honum upp en stuttu seinna er líf hans
orðið að skemmtiefni í sjónvarpi. Leikstjóri er Morten Tyldum og meðal leikenda eru Nicolai Cleve Broch og Aksel
Hennie.
21.55 Hvar er Marlowe? (Where’s Marlowe?)
Gamanmynd frá 1998 um ástríður,
morð og ýmislegt sem getur bara
gerst í bíómyndum. Leikstjóri er Daniel Pyne og meðal leikenda eru Miguel
Ferrer, John Livingston, Mos Def og
John Slattery.

20.00

Lífsstíll

23.15 The Swan (e) 0.00 Dead Like Me (e)
0.45 Tvöfaldur Jay Leno (e) 2.15 Óstöðvandi

íslenskar akstursíþróttir. Umsjónarmaður er Birgir Þór Bragason.
19.00 World Supercross Nýjustu fréttir frá
heimsmeistaramótinu í Supercrossi.
Hér eru vélhjólakappar á öflugum
tryllitækjum (250rsm) í aðalhlutverkum.
20.00 US PGA Championship Bein útsending frá Championship sem er liður í
bandarísku mótaröðinni. Vijay Singh
sigraði á mótinu í fyrra og á því titil að
verja. Leikið er í Springfield, New Jersey. Þetta er eitt af fjórum stærstu golfmótum ársins.

▼

SMALL TIME CROOKS

vondur við hann, sem átti
samkvæmt myndinni sinn
þátt í brenglun hans síðar
meir. Hitler barðist í fyrri
heimsstyrjöldinni og þegar
hann særðist vildi hann
fara strax aftur í skotgrafirnar í stað þess að húka í
rólegheitunum á sjúkrahúsinu. Sýndi hann þar mikla
hollustu við land og þjóð
sem átti eftir að endurspeglast í brjálæðislegum
HITLER
þjóðernisrembingi síðar
meir.
Helsti galli myndarinnar var líklega sá
að enskir leikarar voru í öllum hlutverkum, sem gerði hana ekki alveg

▼

„Your eyes are glazed. You been eatin' donuts?“

Nasistaleiðtoginn Adolf Hitler virðist
vera nokkuð vinsælt umfjöllunarefni
um þessar mundir. Fyrr í vetur var
sýnd hér á kvikmyndahátíð hin þýska
Downfall, sem fjallaði um síðustu daga
Hitlers í neðanjarðarbyrginu. Sú mynd
var gríðarvel úr garði gerð, enda tilnefnd til Óskarsverðlaunanna á síðasta
ári.
Síðastliðinn sunnudag var síðan sýndur í Ríkissjónvarpinu fyrri hluti
kanadísku sjónvarpsmyndarinnar
Hitler: The Rise of Evil, sem fjallar
eins og nafnið gefur til kynna um uppgang Hitlers í Þýskalandi. Sú mynd
var einnig áhugaverð og gaf ágæta
innsýn inn í líf Hitlers. Foreldrar hans
voru frændsystkini og pabbi hans var

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

23.00 World Poker Tour 2 0.30 K-1

tónlist

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 Life is Great with Brooke Burke
13.00 Hottest Hollywood Style 14.00 Style Star 14.30
Extreme Close-Up 15.00 The Daily Blend 16.00 101 Biggest Celebrity Oops! 17.00 Dr. 90210 18.00 E! News
18.30 Behind the Scenes 19.00 Hollywood Love Story
Hot & Hitched 20.00 High Price of Fame 21.00 Style Star
22.00 Uncut 23.00 E! News 23.30 Life is Great with
Brooke Burke 0.00 Wild On 1.00 101 Biggest Celebrity
Oops!

AKSJÓN
7.15 Korter

ENSKI BOLTINN
18.00 Upphitun 19.00 Leiktíðin 2004 – 2005
20.00 Bestu mörkin 2004 – 2005 21.00 Leiktíðin 2004 – 2005 (e) 22.00 Bestu mörkin 2004 –
2005 (e) 23.00 Upphitun (e) 0.00 Dagskrárlok

FRIENDS

FYNDNUSTU VINIR Í HEIMI
ALLA VIRKA DAGA KL. 20:30

FYLGSTU MEÐ!
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Arrested Development

Stöð 2 kl. 20.00
Þetta er fyrsti þáttur.

Léttgeggju› fjölskylda

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.30 Athletics: World Championship Helsinki Finland 19.00 Freestyle
Motocross: US Tour Pittsburgh 20.00 Athletics: World Championship
Helsinki Finland 22.00 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 22.30 Xtreme
Sports: Lg Action Sports
BBC PRIME
12.00 Miss Marple 12.55 Teletubbies 13.20 Tweenies 13.40 Fimbles
14.00 Balamory 14.20 El Nombre 14.25 Bill and Ben 14.35 Blue Peter Flies the World 15.00 Antiques Roadshow 15.30 Vets in Practice
16.00 Animal Park 17.00 Rick Stein’s Food Heroes 17.30 Mersey
Beat 18.30 Dog Eat Dog 19.00 Blackadder II 19.30 3 Non-Blondes
20.00 I’m Alan Partridge 20.30 Top of the Pops 21.10 Extreme Lives
22.00 Cutting It 23.00 A History of Britain 0.00 British Isles: A Natural
History 1.00 Greek Language and People
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Victory in the Pacific 13.00 Hitler’s Sunken Secret 14.00 Ten
Days To Victory 16.00 The Hunt For Hitler’s Scientists 17.00 Victory in
the Pacific 19.00 Paranormal? 20.00 Bridge on the River Kwai – The
Documentary 21.00 The Truth About Killing 23.00 Bridge on the River
Kwai – The Documentary 0.00 The Truth About Killing
ANIMAL PLANET
12.00 Killing for a Living 13.00 Pet Star 14.00 Animal Precinct 15.00
Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Videos 16.30
Big Cat Diary 17.00 Monkey Business 17.30 Animals A-Z 18.00 Miami Animal Police 19.00 Killer Elephants 20.00 Crocodile Hunter
21.00 Venom ER 22.00 Monkey Business 22.30 Animals A-Z 23.00
Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Killer Elephants 1.00 Miami
Animal Police
DISCOVERY
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Fishing on the Edge 13.00
Extreme Engineering 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap
Challenge 16.00 Thunder Races 17.00 American Chopper 18.00
Mythbusters 19.00 Dangerman 20.00 Material Witness 21.00 American Casino 22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 21st
Century War Machines
VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1’s video jukebox 17.00 Smells Like the 90’s
18.00 VH1 Classic 18.30 MTV at the Movies 19.00 Ultimate Albums
20.00 Mtv Live Keane 20.30 Mtv Live Coldplay 21.00 Friday Rock
Videos 23.30 Flipside 0.00 Chill Out 0.30 Ultimate Albums 1.30 VH1
Hits
MTV
13.00 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV
16.30 MTV:new 17.00 Dance Floor Chart 18.00 Punk’d 18.30 Viva
La Bam 19.00 Wild Boyz 19.30 The Osbournes 20.00 Top 10 at Ten
21.00 I Want a Famous Face 21.30 Wonder Showzen 22.00 Isle of
MTV Warm Up 23.00 Isle of MTV 2005 0.00 Isle of MTV – The Tour
0.30 Just See MTV
CLUB
12.10 Retail Therapy 12.35 The Stylists 13.00 Staying in Style 13.30
Hollywood One on One 14.00 Fashion House 14.25 City Hospital
15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method
16.50 Other People’s Houses 17.40 Fantasy Open House 18.05 It’s
a Girl Thing 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.15 Sextacy 21.10 My Messy Bedroom 21.35
Sex and the Settee 22.00 Sextacy 23.00 Single Girls 0.00 Vegging
Out 0.25 Loyd on Location 0.55 Use Your Loaf
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
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Spider-Man 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40 SpiderMan 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies
MGM
12.05 Bandido 13.35 Electra Glide in Blue 15.25 Grow Old Along with
Me (i.h.o.n) 17.00 Land of Doom 18.25 Prey for the Hunter 19.50
Vietnam Texas 21.20 Hornet’s Nest 23.10 What Happened Was...
0.40 Wisdom 2.30 Women of San Quentin
TCM
19.00 Soylent Green 20.35 Key Largo 22.15 The Hunger 23.50 Once
a Thief 1.35 The Glass Slipper 3.10 MGM: When the Lion Roars
HALLMARK
12.30 Murder Without Conviction 14.00 Varian’s War 16.00 Touched
by an Angel IV 16.45 The Infinite Worlds of H.g. Wells 18.15 MacShayne: Final Roll of the Dice 20.00 Law & Order Viii 20.45 Deadlocked:
Escape From Zone 14 22.30 Flood: A River’s Rampage 0.00 Law &
Order Viii 0.45 MacShayne: Final Roll of the Dice 2.15 Deadlocked:
Escape From Zone 14
BBC FOOD
12.00 Tyler’s Ultimate 12.30 Nigel Slater’s Real Food 13.00 Beyond
River Cottage 13.30 Paradise Kitchen 14.00 Conrad’s Kitchen:
Access All Areas 14.30 Kitchen Takeover 15.30 Ready Steady Cook
16.00 Food Source 16.30 Gondola On the Murray 17.00 Jancis
Robinson’s Wine Course 17.30 The Tanner Brothers 18.00 Gary
Rhodes’ New British Classics 18.30 Diet Trials 19.00 Kitchen
Takeover 19.30 Far Flung Floyd 20.00 Tyler’s Ultimate 20.30 Rick
Stein’s Food Heroes 21.30 Saturday Kitchen
SV1
13.00 Sommardebatt 14.00 Rapport 14.05 Ballroom för bögar 14.30
Solens mat 15.00 Friidrott: VM Helsingfors 16.15 Så såg vi sommaren
då 16.30 Richard Scarrys äventyrsvärld 16.55 Om jag hade fötts i ett
annat land 17.20 Friidrott: VM Helsingfors 17.30 Rapport 18.00 Friidrott: VM Helsingfors 19.00 Betty tur och retur 20.50 Rapport 21.00
Allsång på Skansen 22.00 Det femte offret 23.40 Sändning från
SVT24
DR1
12.20 Gr¢n glæde 12.50 Herlufsholm 13.20 Hokus Krokus 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Livet ombord 14.30 Kystfiskerne 15.00
Dem og de andre 15.15 Lovens vogtere 15.35 VERA 16.00 Fredagsbio 16.10 Den lille r¢de traktor 16.20 Pingu 16.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 Endelig fredag 19.00 TV
Avisen 19.30 Besat af fortiden 21.35 Chill Factor

12.15 Hádegisútvarpið - Fréttatengt efni.
13.01 Hrafnaþing 14.03 Birta – Umsjón: Ritstjórn Birtu. 15.03 Allt og sumt 17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00
Margrætt með Elísabetu Brekkan e. 21.00 Á
kassanum e. 21.30 Hádegisútvarpið e. 22.00
Úrval úr Allt & sumt e. 23.00 Hrafnaþing e.
00.00 Birta e. 01.00 Margrætt e.

BYLGJAN

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Óskastundin 9.50 Morgunleikfimi 10.13
Hveragerði er heimsins besti staður 11.03
Samfélagið í nærmynd
12.20 Hádegisfréttir 13.00 Sakamálaleikrit:
Mærin í snjónum 13.15 Sumarstef 14.03 Útvarpssagan: Einbjörn Hansson 14.30 Miðdegistónar 15.03 Útrás 16.13 Lifandi blús 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Plötuskápurinn 19.40 Útrás 20.30 Kvöldtónar 21.00 Hljómsveit Reykjavíkur 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Pipar og salt
23.00 Kvöldgestir

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

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

8.00 Adda 10.00 Rósa 11.00 Bláhornið

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið 13.00 Ylfa Lind 14.00 Kjartan G 15.00 Hildur H 17.00 Gústaf 18.00 Meinhornið
19.00 Bláhornið 20.00 Adda 22.00 Rósa 23.00
Kjartan G 0.00 Hildur H 2.00 Gústaf 3.00
Rósa 4.00 Kjartan G 5.00 Adda

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Ungmennafélagið með Karli og Ásgeiri
22.10 Næturvaktin
2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

»

Í kvöld hefur göngu sína einn vinsælasti gamanþáttur síðari ára. Hann fjallar
um léttgeggjaða fjölskyldu þar sem
Michael Bluth virðist vera sá eini í ættinni með fullum sönsum. Faðir hans
var sendur í steininn fyrir bókhaldsbrellur og nú reynir á Michael að halda fjölskyldufyrirtækinu gangandi. Sonurinn
gæti hugsað sér margt skemmtilegra,
en þegar örlögin taka í taumana verður
ekki aftur snúið.
Á meðal leikenda eru Portia de Rossi
og Jason Bateman, sem fékk Golden
Globe-verðlaunin 2005 sem besti
Fjölskyldan.
gamanleikari í sjónvarpsþætti.

FM 90,9

7.03 Morgunútvarpið 9.03 Margrætt með Elísabetu Brekkan. 10.00 Fréttir 10.03 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying
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REYK JAVÍKURNÆTUR
HARPA PÉTU RSDÓTTI R VILL BERA SIG EFTIR BJÖRGINNI

Hver er sinnar gæfu smi›ur
Það hefur eflaust hent marga að hætta í sambandi og finna ekki fyrir neinni afgerandi depurð eða þunglyndi. Þá á það líka til að gerast i
framhaldinu að manneskjan fer að hitta einhvern annan. Sumum finnst það óviðeigandi
og illa gert gagnvart fyrrverandi og aðrir segja:
góóóð og gefa hæ fæv!
Má fljótlega fara að hitta nýtt fólk og jafnvel í
samband? Það er vísbending um að manni hafi
verið alveg sama og sé kominn yfir manneskjuna eða er vísbending um að manni finnist
maður engan tíma mega missa og vilji njóta
hins stutta lífs sem manni er fengið?

HRÓSIÐ
...fær leikhópurinn Á senunni
fyrir vandaðan og metnaðarfullan Kabarett.

1

2

3

4

Ég held að það sé klárt mál að manni er ekki
sama um þann sem verið var að yfirgefa þrátt
fyrir að geta hugsað sér að hitta annað fólk.
Hins vegar er það frekar köld gusa í andlitið að
upplifa það sjálfur að manns fyrrverandi finnst

hann tilbúinn til að sjá nýtt andlit á morgnana
og að fortíðin sem maður átti saman sé vatn
undir brúnni.
Þegar maður er farinn að hitta annan, stuttu
eftir að fyrra samband kláraðist, og nýju málin
jafnvel orðin alvarleg, þá fer maður að spyrja
sig krítísku spurningarinnar: er þetta bara „fráhvarfafling“? Ósjálfrátt spyr maður sig hvort
maður sé í raun og veru þannig gerður að
maður geti borið alvöru tilfinningar svona
stuttu síðar. Þá efast maður um heilindi sín og
sér þann möguleika í sjóndeildarhringnum að
kannski sé maður að plata sjálfan sig og fleiri.
Þetta getur nefnilega komið illa niður á hinum
leikmanninum! Ég er ansi viss um að ég tali
réttu máli þegar ég segi að mörg sambönd
sem byrja fljótlega eftir að annar aðilinn hættir
í öðru séu stormasöm og uppfull af afbrýðisemi og endi svo snögglega eftir stuttan líftíma.

Hins vegar er aldrei hægt að staðhæfa svona
hluti og auðvitað eru fjölmörg sambönd sem
hafa byrjað stuttu síðar eða jafnvel áður en
endar hafa verið bundnir og síðan lifað
góðu og heilbrigðu lífi.
Getur verið að það sé fullkomin
sjálfselska að stökkva beint á deit
meðan rúmið er enn þá heitt eða
er lífið of stutt til að neita sér um
að hafa gaman af því að vera
til?
Ég verð að viðurkenna að
það eru margar spurningar að
spyrja sig hvað þetta varðar og
er sjálf eitt stórt spurningarmerki.
Það má þó ekki gleyma því að hver
er sinnar gæfu smiður og því segi
ég gangi ykkur vel!

5

FLAGS OF OUR FATHERS: TÖKUR HEFJAST Í DAG
6

7

8

Ekkert ruslfæði fyrir stjörnurnar
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Lárétt: 1 stórborg, 6 á húsi, 7 grastotti, 8
jökull, 9 hvíldi, 10 eldsneyti áður fyrr, 12
rödd, 14 matur, 15 ekki, 16 tímabil, 17
hræðslu, 18 mæla.
Lóðrétt: 1 ánægjuvottur, 2 trjátegund, 3 í
röð, 4 nákvæm, 5 veiðarfæri, 9 eyða, 11
nakta, 13 ættgöfgi, 14 glöð, 17 öfugur tvíhljóði.
Lausn.
Lárétt: 1 berlín, 6 ris, 7 tó, 8 ok, 9 sat, 10
mór, 12 alt, 14 ket, 15 ei, 16 ár, 17 ugg,
18 tala.
Lóðrétt: 1 bros, 2 eik, 3 rs, 4 ítarleg, 5 nót,
9 sóa, 11 bera, 13 tign, 14 kát, 17 ua.

KVÖLDÞÁTTURINN
ALLA VIRKA DAGA

FYLGSTU MEÐ!

Það hefur væntanlega ekki farið
fram hjá neinum að Clint
Eastwood er kominn til landsins.
Hann verður hér í tæpan mánuð
til þess að taka upp árásina á Iwo
Jima fyrir myndina Flags of our
Fathers. Sandvíkinni á Reykjanesi verður breytt í Japan og nú í
morgun réðst bandaríski herinn
þar inn undir styrkri stjórn kvikmyndatökuliðs Eastwoods.
Það þarf að fóðra liðið. Clint
lætur ekki bjóða sér og samstarfsfólki sínu hvað sem er. Hann er
fagmaður fram í fingurgómana,
stundvís með eindæmum. Hann
fékk besta mötuneytið í Hollywood með sér til landsins , Tony’s
Food Service. Sá er enginn viðvaningur á þessu sviði. Sá um
matinn í myndum á borð við Mystic River, Unbreakable og Charlie’s
Angels. Strákarnir okkar eru því
ekkert að borða neitt ruslfæði.
Sama mat og Bruce Willis, Cameron Diaz og Sean Penn fengu að
borða.
Það kemst enginn hjá því að
rata á tökustaðinn. Á leiðinni til
Hafnar eru gul merki sem vísa
þátttakendum leiðina. Í Höfn var
verið að vinna við eitthvað af leikmununum. „Þessi á að ferja einhverja leikarana,“ sagði öryggisvörður þegar hann vísaði mér af
svæðinu. Hann var með myndavél
frá tökustaðnum og sagði hana
virði milljón dollara. „Þú vildir örugglega komast í þessar,“ sagði
hann stoltur og glotti. Annar öryggisvörður og kafari að nafni
Jim komu að. Kafarinn gaf sér
smá tíma til að spjalla.“Verður
mynd af mér í blaðinu á morgun?,“ spurði hann. Jim sá um öll
neðansjávaratriði auk þess sem
hann gætti öryggis leikarana í
sjónum. Hann vildi engar frekari
upplýsingar gefa.
Um 600 staðgenglar hafa eytt
nokkrum dögum í æfingar og
mátanir. Einhverjir fá að vera
mjög nærri aðalleikurunum og

KAFARINN JIM Jim sér um að allir leikarar komist örugglega á þurrt land. Vildi ekki segja neitt meira um málið

EKKI HÆGT AÐ VILLAST Vegvísar fyrir
leikara og aðstandendur Flags of our
Fathers-myndarinar eru út um allt. Það er
ekki hægt að fara á mis við tökustaðinn.

TÖKUSTAÐURINN ÚR FJARSKA. Ekki var hægt að komast neitt nær fyrir ákveðnum en
kurteisum öryggisvörðum.

kemur andlit þeirra því fyrir
augu milljóna. Aðrir verða
drepnir á fyrstu sekúndunni.
Þeir geta huggað sig við góðan
mat og nærveru Clints.
Miðvikudagskvöldið
hafði

víst verið ansi skrautlegt. Teiti á
Kjarvalsstöðum og svo beint á
Óliver. Íslensku stúlkurnar slefuðu yfir þekktu bandarísku
kvikmyndaleikurunum. „Þær
voru eins og mý á mykjuskán,“

sagði einn sjónarvottur. Laugardagskvöldin gætu reynst þeim
happadrjúg því allir eiga frí á
sunnudögum. Líka kvikmyndastjörnur.
freyrgigja@frettabladid.is

REISUBÓKARBROT

Stór og fallegur humar
Saltfiskhnakkar,
fyrir vandláta fólkið.
Túnfisksteikur beint á grillið.
Risarækjurnar eru komnar aftur.

ÞÓRARIN N ÞÓRARINSSON ER Á SKÁKHÁTÍÐ HRÓKSINS Á GRÆNLANDI.

Ísbjarnakjöt í átta daga
Það var rjómablíða í Kulusuk þegar föruneyti Hróksins lenti þar á
miðvikudag en ætlunin var að
sigla þaðan með bát til Tasiilaq
þar sem Hrókurinn heldur skákveislu annað árið í röð. Þrátt fyrir
glampandi sól og lygnan sjó
reyndist siglingaleiðin þó ófær
vegna ísa þannig að þyrluferð
varð ofan á. Ég var alveg búinn að
gíra mig upp fyrir siglingu ekki
síst þar sem hópurinn sem fór á
undan okkur fékk að sigla með
Sigurði Ísmanni sem Reynir
Traustason hefur gert ódauðlegan; fyrst í bók sinni Seiður Grænlands og ekki síður í fréttum sínum af því þegar Ísmaðurinn ógurlegi fangaði hákarl og drap með
berum höndum. Það þótti heimsfrétt. Það er hins vegar eitthvað
svo geggjað við að fljúga með

þyrlu þannig að ég grét það þurrum tárum að fá ekki að sigla á
milli ísjaka og horfast í augu við
seli í sínu náttúrulega umhverfi.
Ísmaðurinn tók svo á móti okkur á
þyrluflugvellinum í Tasiilaq, vígreifur að vanda, nýkominn úr ævintýralegri veiðiferð sem ætti
fullt erindi á Sky og CNN.
Ísmaðurinn fór, eins og svo oft
áður, einn í þessa veiðiferð en
þegar hann hafði fellt tvo birni
missti hann skrúfuna undan bátnum og var strandaglópur í átta
daga. Hann hafðist við á ísjaka og
át kjötið af skepnunum sem hann
hafði drepið. Hann gerði þó lítið
úr þessum hrakningum enda er ísbjarnakjöt víst herramannsmatur
þó það væri orðið „helvíti þreytandi áttunda daginn í röð“. Siggi
Ísmaður býr í Kuummiit sem er

vægast sagt afskekkt pláss þar
sem hvorki er rennandi vatn né
rafmagn og fólk gengur örna
sinna í fötur. Fjórir Hróksmenn
þáðu heimboð Ísmannsins sem
sigldi með þá áleiðis til Kuummiit
um leið og það mynduðust glufur í
íshrönglinu. Það er með ólíkindum að magnaðasti maðurinn á
Grænlandi skuli vera Íslendingur.
Þetta er annað árið í röð sem ég
geri mér upp forföll til þess að
komast hjá heimsókn til Kuummiit. Þetta er auðvitað lygilegur
roluskapur og ég veit að ég er að
flýja undan ævintýri en ég treysti
mér ekki enn til að fara fjær vestrænni siðmenningu en til Tasiilag.
Þar er þó í það minnsta kaupfélag
þar sem hægt er að kaupa egg,
beikon og haglabyssur. ■

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
SÚSÖN N U SVAVARSDÓTTU R

Fangagrúppíur
Þ

að er orðið langt síðan ég las
Sjálfstætt fólk, en það er eins
og mig minni að Bjartur í Sumarhúsum hafi sagt eitthvað á þá leið
að aumt væri mannfólkið, en
aumara væri kvenfólkið. Kenningin
sú situr pikkföst í hausnum á mér
þessa dagana, þegar sjónvarpsstöðvar í Ameríku keppast um að
finna upp nýjasta hjólið; það er að
segja, svarið við því hvers vegna
konur giftast morðingjum og
nauðgurum, sem sitja í fangelsum,
jafnvel bíðandi eftir að dauðadómi
verði fullnægt. Strákarnir á dauðadeildinni eru vinsælastir. Fram að
þessu hafa fanga-grúppíur þótt
fyndnar. En ekki lengur. Það er gersamlega gengið fram af mannskapnum.

TIL að byrja með var eitt atriði
sem vafðist fyrir ykkar einlægu:
Hvernig í fjáranum komast mannfýlur sem sitja í grjótinu fyrir
óhugnanlega glæpi í samband við
konur utan múranna? Auðvitað, í
gegnum netið. Svo byrja þær að
heimsækja þá, ástin blossar upp í
hjörtunum, svo er gift sig og lifað í
hamingjusamri fjarbúð, með áköfum heimsóknum, þar til yfir lýkur.
Sumt af þessu fólki eignast börn.
Föngunum líður betur. Svo mannúðlegt.

KALLIÐ mig harðbrjósta ef þið
viljið en ég skil ekki svona vitleysu.
Fyrir mér er þetta mannúðar-rangstaða. Mig hefur alltaf grunað að
einn daginn myndi hið fullkomna
gæfuleysi í þessu fyrirkomulagi
birtast okkur. Og, vei ó vei, hvað
gerðist ekki í fyrradag? Ein af
grúppíunum, skaut lögreglumann
og bjargaði sínum einkaglæponi úr
klóm réttvísinnar í rúman sólarhring. Sú er fyrrverandi hjúkka í
fangelsinu og hefur greinilega orðið svo hrifin af lífinu á því heimili
að hún varð sjálfri sér úti um ævilanga vist þar.
ÞAR sem verstu glæponarnir eru
vinsælastir, hlýtur maður að bíða
spenntur eftir því að Saddam
Hussein verði dæmdur. Það verður
æsispennandi að sjá hver hlýtur
hnossið í kjölfarið. Eitt er víst.
Samkeppnin verður hörð því þeir
gerast varla ömurlegri en hann.
Þangað til bíðum við spennt eftir
svarinu við því hvað sé eiginlega að
þessum konum sem sýna þeim
mannúð sem hafa sjálfir aldrei
skilið hvað felst í því hugtaki. ■
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