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Sími: 550 5000

Íslenskur piltur fluttur
me› ﬂyrlu af fló›asvæ›i
Matthías ﬁór Ingason, tólf ára Njar›víkingur, hefur veri› innlyksa á hóteli í
bænum Engelberg í Sviss í nokkra daga. Grí›arleg fló› hafa veri› ví›a í
Evrópu undanfari› og hafa tugir manna farist.
FLÓÐ Íslenskur piltur er innlyksa á
svissnesku hóteli ásamt enskum
föður sínum og vinkonu hans. Flóð
sem tugir Evrópubúa hafa farist í
hafa lokað hótelið af og verður að
senda þyrlu eftir fólkinu í dag svo
það komist leiðar sinnar.
Matthías Þór Ingason hefur
dvalið á hóteli í svissneska bænum
Engelberg í viku. Eftir þriggja
daga stanslaust úrhelli lét vegurinn út úr bænum undan vatnselgnum og ruddist með flóðinu yfir
nærliggjandi járnbrautarteina. Við
það rofnuðu samgöngur á jörðu
niðri til og frá bænum og ekki aðra
leið að fara en loftleiðina. Þyrlur
hafa flutt fólk út úr bænum og
borið mat til baka. Tólf kílómetra
loftleið er til næsta bæjar.
„Þetta var slæmt fyrst en
hefur batnað,“ segir Matthías Þór,
sem meðal annars horfði upp á

MATTHÍAS ÞÓR INGASON Hann hefur ekki
fundið til hræðslu en segir upplifunina
merkilega.

lítið hús verða að spýtnabraki
nærri hótelinu. Matthías dvelur á
annarri hæð og hefur ekki verið í
hættu en vatnið hefur náð upp að
gluggum fyrstu hæðarinnar.
Matthías Þór segist aldrei hafa
óttast um líf sitt en viðurkennir að
upplifunin sé sérstök. “Ég hef
ekkert orðið hræddur og það er

bara gaman að upplifa þetta.“
Í dag verða Matthías Þór, faðir
hans og vinkona flutt með herþyrlu
frá Engelberg til næsta bæjar, þaðan sem þau taka lest til Luzern og
heldur Matthías af stað flugleiðina
til Íslands á morgun.
„Það hefur verið mjög erfitt að
fylgjast með þessu héðan frá Íslandi,“ segir Þóra Birgitta Garðarsdóttir, móðir Matthíasar. Hún segir
óvissuna hafa verið erfiðasta enda
hafi hún aldrei vitað hvað myndi
gerast næst. „Ég verð mjög fegin
að fá hann heim,“ segir hún og
bætir við að ættingjar og vinir hafi
einnig haft þungar áhyggjur.
Matthías býr í Njarðvík og átti
eins og önnur íslensk börn að
byrja í skóla í vikunni. Hann mætir á mánudag og hefur eflaust frá
ýmsu að segja þegar hann hittir
vini sína og skólasystkini.
- bþs

Sigur Rós er í stuttu stoppi hér á landi
eftir tónleikaferð um Evrópu sem hófst
í júlí. Tilefni er
fjórða plata
sveitarinnar,
Takk, sem
kemur út 12.
september.

BJARTVIÐRI ÁFRAM SYÐRA en
skúraveður norðan- og austanlands.
Fremur svalt í veðri norðanlands.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

VEÐUR 4

ÞORSTEINN OG PYSJAN Þúsundir lundapara verpa í eyjunum á Sundunum og er algengt að pysjur sæki í ljósin í bænum á haustkvöldum.
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hélt á mynd af Saddam Hussein þegar
hún mótmælti drögum að stjórnarskrá
Íraks.

Stjórnarskrá Íraks:

Leggja drögin
fyrir ﬂingi›
ÍRAK, AP „Samkomulag hefur náðst
um deilumál, þar á meðal hugmyndina um sambandsríki,“ sagði
Humam Hammoudi, formaður
stjórnarskrárnefndarinnar, þegar
hann tilkynnti að drög að nýrri
stjórnarskrá yrðu lögð fyrir
stjórnarskrárþing Íraks í dag eða
á morgun.
Hammoudi sagði samkomulagið fela í sér tryggingar fyrir
súnnía um að hagsmunum þeirra
yrði borgið. Fulltrúar súnnía
höfnuðu hins vegar drögunum og
hvöttu landsmenn til að fella þau.
Sjá síðu 10

Mögur og villt
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STJÓRNARSKRÁNNI MÓTMÆLT Þessi kona

Lundapysja spókar sig í Örfirisey:

TÓNLIST 34
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ÁST VIÐ STRENDUR TYRKLANDS

NÁTTÚRAN Lundapysja spókaði sig
á athafnasvæði Lýsis í Örfirisey
í Reykjavík í gærmorgun. Þorsteinn Waagfjörð, starfsmaður
fyrirtækisins, gekk fram á pysjuna eftir tíukaffið og átti ekki í
vandræðum með að handsama
hana, enda Eyjamaður að upplagi.
„Hún var ráðvillt enda hafði hún
líklega aldrei séð svona furðulega skepnu áður,“ segir Þorsteinn og á þar við sjálfan sig.
Pysjan var talsvert magurri en
þær sem Þorsteinn þekkir úr
Vestmannaeyjum en hress að
öðru leyti.
Þorsteinn geymdi pysjuna í
kassa í gær og sleppti henni á
haf út í gærkvöldi.
Líklegt er að pysjan hafi
komið úr Akurey, Andríðsey eða
Lundey á Kollafirði en líflegt
lundavarp er í þessum eyjum.
Að sögn Ólafs Nielsen, starfsmanns Náttúrufræðistofnunar
Íslands, finnast lundapysjur á
hverju hausti í Reykjavík. - bþs

Grunaður banamaður varnarliðskonu fluttur til Þýskalands:

Gísli Marteinn Baldursson:

Varnarli›sma›ur neitar sök

Sækist eftir
fyrstaGíslisæti
Marteinn Baldurs-

LÖGREGLUMÁL Varnarliðsmaðurinn
sem grunaður er um að hafa orðið
konu að bana á Keflavíkurflugvelli sunnudaginn 14. ágúst hefur
verið fluttur frá Keflavíkurflugvelli til Þýskalands. Þar er hann í
haldi í herbúðum varnarliðsins.
Hann neitar staðfastlega sök,
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
Í ljós hefur komið að engin
vitni voru að því þegar bandarísku varnarliðskonunni, sem var
tvítug, voru veittir áverkar sem

síðan drógu hana til dauða. Atburðurinn átti sér stað í húsnæði
einhleypra
varnarliðsmanna.
Varnarliðskonan var með lífsmarki þegar hún fannst á sunnudagskvöldið, en lést skömmu síðar
á hersjúkrahúsi á Keflavíkurflugvelli af völdum stungusára. Íslensk kona sem var gestkomandi í
íbúðinni reyndist hafa verið í
svefnherbergi
hins
grunaða
meðan verknaðurinn var framinn
annars staðar í íbúðinni.
Varnarliðsmaðurinn hafði átt í

deilum við hina látnu vegna þess
að hann hafði, í félagi við annan
varnarliðsmann, stolið umtalsverðum fjárhæðum af greiðslukorti hennar. Það mál komst upp.
Vitorðsmanninum var vikið úr
hernum, en enn átti eftir að rétta í
máli hins grunaða.
Rannsóknardeild sjóhersins og
lögreglan á Keflavíkurflugvelli
hafa haft samvinnu um rannsókn
málsins. Ekki liggur fyrir hvort
réttað verður í því hér á landi eða
- jss
í Þýskalandi.

STJÓRNMÁL

son mun tilkynna stuðningsmönnum sínum á sunnudag að hann hyggist sækjast eftir fyrsta sæti á lista
sjálfstæðismanna fyrir næstu borgarstjórnarkosningar.
Byrjað er að kynna fund sem
stuðningsmenn Gísla Marteins
halda í Iðnó kl. 14 á morgun og
hefur Fréttablaðið traustar heimildir fyrir því að þá muni hann kynna
framboð sitt. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson hefur áður tilkynnt að
hann sækist eftir fyrsta sætinu. - ss
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Héraðsdómur Vestfjarða dæmir þremur húseigendum í vil:

Grunnskóli Blönduóss:

Fá 57 milljónir í sta› 40

Börnin send á
veitingahús
Gangi allir samningar

Héraðsdómur Vestfjarða dæmdi í gær Bolungarvíkurkaupstað til að greiða eigendum þriggja húsa við Dísarland í Bolungarvík rúmar 57
milljónir auk vaxta í eignarnámsbætur. Olgeir Hávarðarson, eigandi eins hússins, segir
þetta í það minnsta einn áfanga
og fagnar því, þótt óljóst sé
hvort kaupstaðurinn áfrýi dómnum til Hæstaréttar.
Húsin við Dísarland og Traðarland voru öll metin á snjóflóðahættusvæði og var ákveðið árið
2001 að reisa snjóflóðavarnargarð
þar sem húsin standa nú. Ákvað
þá kaupstaðurinn að taka húsin

DÓMSMÁL

Edda, gengur ekkert a› skilja?
„Nei, það gengur ekkert að skilja - við
sýninguna Alveg brilljant skilnaður. Guði
sé lof, það er svo gaman að leika í henni.“
Edda Björgvinsdóttir snýr aftur á sviðið með sýninguna Alveg brilljant skilnaður, sem hún sýndi
sextíu sinnum síðasta vetur. Ekkert lát virðist á
vinsældum verksins.

MÓTMÆLT Á ÞAKI STJÓRNARRÁÐSINS

Mótmælendur skiptu þjóðfánanum út fyrir
mótmælaborða gegn álverum.

Mótmælendur við Stjórnarráðið:

Tóku íslenska
fánann ni›ur
LÖGREGLUMÁL Tveir mótmælendur
voru handteknir laust eftir hádegi
í gær eftir að þeir fóru upp á þak
Stjórnarráðsins í Lækjargötu og
drógu þar að húni mótmælaborða
í stað þjóðfánans sem þar blaktir
venjulega.
Vel gekk að ná mönnunum
niður og veittu þeir engan mótþróa
við handtökurnar en einhverjar
skemmdir urðu á þaki hússins. Á
borða þeim er mennirnir drógu að
húni stóð „Engin helvítis álver“.
- aöe

Breytingar í Garðasókn:

ﬁarf a› svara
bréfi biskups
Biskup Íslands hefur óskað
eftir því við Björn Bjarnason, ráðherra dóms- og kirkjumála, að Birgir Ásgeirsson verði settur sóknarprestur í Garðabæ til þriggja mánaða. Áætlað er að auglýsa starf
sóknarprests í Garðasókn laust til
umsóknar frá 1. desember.
Séra Hans Markús Hafsteinsson,
sóknarprestur í Garðabæ, hefur
fengið viku frest til að svara því
hvort hann sæti tilflutningi í starfi
og taki við nýju embætti héraðsprests í Reykjavíkurprófastsdæmi
vestra eða láti af störfum. Lögmaður Hans Markúsar segir flutninginn
jafngilda uppsögn þar sem störfin
séu ekki sambærileg.
- óká
KIRKJAN

eignarnámi og var óskað eftir
mati matsnefndar eignarnámsbóta. Matið hljómaði upp á rúmar
57 milljónir fyrir þessi þrjú hús.
Bolungarvíkurkaupstaður vildi
síðar að mati nefnarinnar yrði
hnekkt og markaðsvirði greitt
fyrir húsin, um 40 milljónir.
Héraðsdómur staðfesti að
greiða ætti samkvæmt mati
matsnefndar, en ekki markaðsvirði, fyrir eignarnám auk
dráttarvaxta. Þá ber Bolungarvíkurkaupstað að greiða tvær
milljónir í málskostnað. Ofanflóðasjóður greiðir níutíu prósent af markaðsvirði fasteignanna, um 36 milljónir. Kaupstað-

SKÓLAMÁL

SNJÓFLÓÐAHÆTTA AF BOLAFJALLI Bolungarvíkurkaupstaður þarf að greiða eigendum þriggja húsa í bænum hærra verð en
markaðsvirði segir til um.

urinn mun því þurfa að greiða 21
milljón auk vaxta og málkostn- ss
aðar.

Tuttugu nau›ganir
kær›ar til lögreglu
81 kynfer›isbrotamál hefur borist ney›armóttöku vegna nau›gana ﬂa› sem af
er ﬂessu ári. ﬁar af hafa 34 veri› kær› til lögreglu. Kærur vegna nau›gunar
sem lögreglan í Reykjavík hefur fengi› til me›fer›ar eru tuttugu talsins.
Tuttugu
kærur
vegna nauðgunar hafa borist til
lögreglunnar í Reykjavík það sem
af er þessu ári, að sögn Harðar Jóhannessonar yfirlögregluþjóns.
Rannsókn fimm þessara mála er
lokið hjá lögreglu og þau farin til
saksóknara. Fimmtán eru enn til
rannsóknar. Fjöldi slíkra kæra
undanfarin
ár
KÆRUR EFTIR
hefur verið á bilMÁNUÐUM 2005
inu 20-40.
janúar 3
„Af þessum
febrúar 3
tuttugu kærum
mars 2
apríl 4
eru tvær sem við
maí 2
tókum við utan af
júní 3
landi,“
segir
júlí 0
Hörður.
„Að
ágúst 3
minnsta kosti í
tveimur tilvikum er ekki vitað um
geranda. Í þeim málum kæra
stúlkur nauðgun inni á veitingastað og það er engin lýsing á því
hver gerandinn er. Í flestum
hinna málanna er gerandinn
þekktur. Áður fyrr áttu svona atvik sér yfirleitt stað í heimahúsum eða annars staðar þar sem
fólk var saman komið. En á
undanförnum árum hafa alltaf
komið nokkur mál þar sem nauðgun er sögð hafa átt sér stað inni á
salernum á veitingastað.“
Hann segir allan gang á því
hvernig þessi mál fari af stað. Sá
sem verði fyrir nauðgun geti leitað til neyðarmóttöku vegna
nauðgunarmála í Fossvogi og
fengið aðstoð þar. Þaðan sé svo
haft samband við lögreglu. Þá
geti viðkomandi hringt beint í
lögregluna. Fyrstu viðbrögð
hennar séu að koma manneskj-

eftir munu flestir nemendur
grunnskólans á Blönduósi fara út
að borða í hádeginu í allan vetur en
bæjarráð hefur falið bæjarstjóra
að semja við veitingahús um skólamáltíðir barnanna í vetur.
Helgi Arnarsson skólastjóri
segir þetta ekki jafn slæmt fyrirkomulag og virðist við fyrstu sýn
enda sé umrætt veitingahús á
skólalóðinni sjálfri. „Það má segja
að um nokkurs konar reddingu sé
að ræða enda gafst sá upp er hafði
samninga um skólamáltíðir til
næstu tveggja ára. Ekkert mötuneyti er í skólanum og því er þetta
ein besta lendingin í málinu.“ - aöe

Kosningar í Noregi:

Stoltenberg
sækir enn á

NOREGUR Verkamannaflokkur Jens
Stoltenberg eykur enn á forskot
sitt í aðdraganda norsku þingkosninganna sem fram fara 12.
september. Stuðningur flokksins
mælist nú nær
35 prósent atkvæða.
Næststærsti
flokkur Noregs
virðist
vera
ÞINGKOSNINGARNAR
Framfaraflokkur Carl Hagen,
sem fengi ríflega
tuttugu prósent
atkvæða
ef
gengið yrði til
kosninga
nú.
Kristilegi þjóðarflokkurinn,
flokkur forsætisráðherrans, Kjell
JENS
Magne Bondevik,
STOLTENBERG
tapar hins vegar
enn fylgi og mælist nú með rétt
rúm fimm prósent atkvæða en
fékk ríflega tólf prósent í síðustu
- oá
þingkosningum.

Norsku

LÖGREGLUMÁL

Nýr sparkvöllur á Vopnafirði:

Mei›sli eru tí›
Nokkur ungmenni hafa
meiðst á nýjum sparkvelli með
gervigrasi á Vopnafirði en hann
var tekinn í notkun fyrir um tíu
dögum. Þorsteinn Steinsson sveitarstjóri segir að meðal annars
hafi tveir drengir brotnað en hann
vill þó ekki kenna sparkvellinum
um. „Meiðsli eru alltaf leiðinleg
en þau fylgja knattspyrnuiðkun,“
segir Þorsteinn.
Eyjólfur Sverrisson er verkefnisstjóri sparkvallaátaks Knattspyrnusambands Íslands og segir
hann að 63 sparkvellir séu hringinn í kringum landið. „Ég hef ekki
fyrr frétt af meiðslum á þessum
- kk
völlum,“ segir Eyjólfur.

SLYS
FÓRNARLÖMB Fjöldi fórnarlamba í kynferðisbrotamálum hleypur á tugum á hverju ári. 34

slík mál hafa verið kærð til lögreglunnar það sem af er þessu ári, þar af tuttugu nauðgunarmál. Myndin er sviðsett.

unni í neyðarmóttökuna, eftir að
hafa tekið niður upplýsingar í
því skyni að tryggja sönnunargögn og að viðkomandi fái þá aðstoð sem í boði sé.
„Svo eru hin dæmin, þar sem
tilkynnt er um nauðgun nokkru
eftir að hún hefur átt sér stað,“
segir Hörður. „Þá er hugsanlegt
að viðkomandi hafi farið á neyðarmóttökuna á sínum tíma. Reglan
er nokkurn veginn sú að ekki er
kallað í lögreglu nema viðkomandi ætli að kæra.“
Eyrún Jónsdóttir, umsjónarhjúkrunarfræðingur neyðarmót-

töku Landspítala - háskólasjúkrahúss í Fossvogi, segir að þangað
hafi verið leitað vegna 81 kynferðisbrotamáls það sem af sé árinu. 34 þeirra hafi verið kærð til
lögreglu, auk þess sem lögregla
hafi haft afskipti af þremur sem
ekki hafi enn verið kærð.
jss@frettabladid.is

KÆRÐAR NAUÐGANIR
2004 - 24
2003 - 33
2002- 41
2001 - 30
2000 - 22
1999 - 30

GEKK ALMENNT VEL Menningarnótt tókst
vel að mati þeirra sem sáu um skipulagningu.

Skipulagning Menningarnætur:
MYND/AP

SPURNING DAGSINS

27. ágúst 2005 LAUGARDAGU R

LEITAÐ Í BRAKINU Leitað er að vísbendingum sem varpað gætu ljósi á orsakir flugslyssins.

Rannsókn hafin á tildrögum flugslyssins í Perú:

Varpa sök á flugstjóra
Hundruð björgunarsveitarmanna hafa síðustu daga
grandskoðað hvern krók og kima
í flaki Boeing 737-þotunnar sem
fórst í Perú á þriðjudagskvöld.
Leitað er í farangri, kringum rafleiðslur og í braki að hverri þeirri
vísbendingu sem varpað gæti
frekara ljósi á orsakir flugslyss-

PERÚ, AP

ins, sem varð 37 manns að bana.
Þrátt fyrir að opinber rannsókn
sé einungis nýhafin hafa sumir sérfræðingar viljað varpa sökinni á
flugstjórann. Hann var áður herflugmaður og er sagður hafa tekið
áhættu sem að öllu jöfnu eigi ekki
að taka. Forsvarsmenn flugfélagsins kenna vondu veðri um. ■

Flestir ánæg›ir
me› hátí›ina
BORGARMÁL Engin ákvörðun var
tekin um hugsanlegar breytingar
á fyrirkomulagi Menningarnætur
í Reykjavík á fundi aðstandenda
sem fram fór í gær.
Skipuleggjendur
og
starfsmenn hátíðarinnar mættu á
fundinn og báru saman bækur sínar. Samkvæmt heimildum voru
allflestir á því að afar vel hefði
tekist til í meginatriðum. Ýmsar
hugmyndir voru þó ræddar um
skipulagningu Menningarnætur
að ári.
- aöe
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GENGIÐ

Leigubílstjórar í Keflavík ósáttir við umgengni viðskiptavina af Vellinum:

GENGI GJALDMIÐLA 26.08.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD 63,13

63,43

Sterlingspund

GBP 114,02

Evra

EUR 77,71

Dönsk króna

DKK 10,416

10,476

Norsk króna

NOK 9,793

9,851

Sænsk króna

SEK 8,329

8,377

Japanskt jen

JPY

SDR

XDR 92,8

0,5754
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114,58
78,15

0,5788
93,36

Gengisvísitala krónunnar
108,63 -0,34%
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Vesturbakkinn:

Segir varnarli›smenn ganga berserksgang Landnemum
„Það fer ekkert á
milli mála að framkoma þessara
manna hefur versnað til muna síðustu misserin,“ segir Magnús Jóhannsson, framkvæmdastjóri Ökuleiða í Keflavík.
Tvívegis á stuttum tíma hafa
bandarískir hermenn gengið berserksgang í bílum fyrirtækisins
með þeim afleiðingum að eigendur
þeirra urðu fyrir allmiklu tjóni.
Varnarliðsmenn hafa þannig oftar en einu sinni skorið með hníf í
sæti bílanna í vetur og einn leigubílstjóri lenti í því að þurfa að greiða
200 þúsund krónur fyrir hreinsun á
bíl sínum eftir að einum hermanni
blæddi heiftarlega í aftursætinu án
þess að láta vita af því.

LÖGREGLUMÁL

Magnús telur að utanríkisráðuneytið beri ábyrgð á gerðum varnarliðsmanna utan vallarmarka en
þar er vísað á bug öllum tilraunum
til að fá tjón bætt.
Hann kann enga skýringu á
þessu háttalagi varnarliðsmannanna en segir athugavert að svo
virðist sem flestir þeirra gangi um
með stóra hnífa. „Þetta var ekki
vandamál hér áður en það er til
staðar nú og á því verður að taka.
Hin leigubílastöðin í Keflavík þjónar ekki lengur varnarliðinu og við
viljum ekki loka á þá því aðeins er
um lítinn fjölda þeirra að ræða en
stjórnvöld þurfa að axla sína
ábyrgð.“
- aöe

hefur fjölga›

HNÍFAR ALGENGIR Leigubílstjórar í Keflavík
segja áberandi hve margir varnarliðsmenn
fari ekki út af vellinum án þess að bera
hnífa á sér og noti þá jafnvel til að valda
skemmdum á bílunum.

JERÚSALEM, AP Ísraelskum landtökumönnum á Vesturbakkanum
hefur fjölgað umtalsvert undanfarin misseri.
Eftir vel heppnaðan brottflutning Ísraela frá Gaza-ströndinni
bjuggust margir við að svipuð
þróun væri í bígerð á Vesturbakkanum. Nýjar tölur frá ísraelska
innanríkisráðuneytinu sýna aftur
á móti að landnemum þar hefur
fjölgað um fimm prósent á einu
ári og eru þeir nú 246 þúsund. Búist er við að hluti þeirra 8.500 sem
bjuggu á Gaza muni flytjast á
Vesturbakkann og því muni fjöldi
landtökumanna þar aukast enn
meira. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

FAGNAÐARFUNDIR Systurnar Yoo Moo-un

SÍÐASTI STÖÐUMÆLIRINN Þóra Ákadóttir,
forseti bæjarstjórnar og Guðmundur Jóhannsson fjarlægja síðasta mælinn.

og Yoo Soon-bok hafa ekki sést í áratugi.

Endurfundir í Kóreu:

Bílastæðaklukkur á Akureyri:

Hittust eftir
hálfa öld
SEÚL, AP Um 150 Suður-Kóreumenn
hittu í fyrsta skipti í gær ættingja
sína sem búa í Norður-Kóreu eftir
rúmlega hálfrar aldar aðskilnað.
Á mánudag er svo ráðgert að 430
aðrir Suður-Kóreumenn fari norður að hitta ættingja.
Aldraðir
Suður-Kóreumenn
sækjast mjög eftir að komast
norður yfir landamærin í nokkra
daga til að hitta ættingja sem þeir
skildu við fyrir hálfri öld. Þetta er
í ellefta skipti sem slíkar ferðir
eru farnar. Þá hefur einnig verið
komið á fjarfundum með þar til
gerðum tölvubúnaði. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR
BÍLVELTA Í SKAGAFIRÐI Bílstjóri
slapp án meiðsla að ráði þegar bíll
hans fór út af veginum við Silfrastaði í Blönduhlíð í Skagafirði um
þrjúleytið í fyrrinótt. Bílstjórinn
var einn í bílnum, sem er töluvert
skemmdur.
MEIDDUST LÍTILLEGA Fjórir voru
fluttir með minniháttar meiðsl á
sjúkrahús á Selfossi eftir bílveltu í
fyrrinótt á Biskupstungnabraut til
móts við Vaðnesafleggjara. Fimm
voru í bílnum, sem var dreginn á
brott.
TRILLU LEITAÐ TF-SIF, þyrla Landhelgisgæslunnar, var send til leitar að trillu sem datt úr talstöðvarsambandi við tilkynningarskyldu í
gærmorgun. Trillan fannst um 50
sjómílur suðvestur af Reykjanesi
klukkan rúmlega eitt eftir hádegi.

Sí›asti mælirinn fjarlæg›ur
Allir stöðumælar á
Akureyri hafa verið fjarlægðir og
heyra nú sögunni til. Í stað stöðumælanna verða bílastæðaklukkur
teknar í notkun og er búið að
dreifa þeim í öll hús á Akureyri.
Bíleigendum er skylt að stilla
klukkuna samviskusamlega þegar
bíl er lagt í stæði í miðbænum.
Mismunandi er eftir svæðum
hversu lengi bílar mega standa
óhreyfðir í stæði, frá fimmtán
mínútum upp í tvær klukkustundir, en stöðuverðir fylgjast með að
tímamörk séu virt og sekta þá
sem fara fram yfir.
- kk

BÍLASTÆÐI
BJÖRN INGI HRAFNSSON Játar hvorki
né neitar áhuga á efsta sæti lista
Framsóknarflokksins í Reykjavík.

ANNA KRISTINSDÓTTIR Hefur ekki gert

upp við sig hvort hún leggur í slag við
Alfreð Þorsteinsson.

ALFREÐ ÞORSTEINSSON Ákveðinn í að
bjóða sig fram í efsta sæti listans og
treystir á fjöldafylgi.

2000 framsóknarmenn
fá a› velja efstu menn
Framsóknarmenn í Reykjavík vilja opi› val á efstu mönnum frambo›slista.
Alfre› ﬁorsteinsson hefur einn l‡st yfir a› hann sækist eftir efsta sætinu.
Anna Kristinsdóttir og Björn Ingi Hrafnsson eru líklegir keppinautar hans.
Kjördæmasambönd
Framsóknarflokksins í suður- og
norðurkjördæmum Reykjavíkur
undirbúa sameiginlegan fund þar
sem endanlega verður ákveðið
hvernig staðið verði að sjálfstæðu
framboði
Framsóknarflokksins
fyrir borgarstjórnarkosningarnar
næsta vor. Fundurinn verður haldinn innan tíðar.
Á félagsfundi Framsóknarflokksins í Reykjavík í fyrrakvöld
var samþykkt að flokkurinn skyldi
bjóða fram eigin lista líkt og aðrir
R-listaflokkar hafa þegar ákveðið
að gera.
Samþykktin felur að minnsta
kosti í sér að öllum flokksbundnum
framsóknarmönnum í Reykjavík
verði gefinn kostur á að taka þátt í
STJÓRNMÁL

vali fulltrúa og uppröðun á framboðslistann. Kjördæmasamböndin
ráða því hins vegar hvernig að því
verður staðið.
Alfreð Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, fagnar
þessari samþykkt. „Flokksbundnir
framsóknarmenn eru yfir tvö þúsund í höfuðborginni og fram kom
ótvíræður vilji fundarins til þess að
hafa þetta val sem opnast.“
Alfreð Þorsteinsson hefur
ákveðið að gefa kost á sér í fyrsta
sæti listans. Anna Kristinsdóttir
varaborgarfulltrúi hefur ekki
ákveðið hvort hún sækist einnig
eftir fyrsta sætinu. Fréttablaðinu
hefur ekki tekist að fá staðfestar
fregnir um breiðan og almennan
stuðning framsóknarmanna í

VEÐRIÐ Í DAG

Reykjavík við framboð Önnu í
fyrsta sætið.
Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðarmaður forsætisráðherra, játar því
hvorki né neitar að hann hafi hug á
að sækjast eftir efsta sæti listans.
Fleiri gætu bæst í hópinn.
Talið er að sjötíu til níutíu manns
hafi sótt félagsfund framsóknarmanna í fyrrakvöld. Auk þess sem
samþykkt var að bjóða fram eigin
lista Framsóknarflokksins og heimila sem flestum flokksmönnum að
taka þátt í vali efstu manna á lista
voru samninganefnd flokksins um
áframhaldandi samstarf innan Rlistans færðar þakkir enda hefði
hún unnið af heilindum og teygt sig
langt til frekara samstarfs.
johannh@frettabladid.is

Stefán Jón Hafstein:

Vill skipa
fyrsta sæti
STJÓRNMÁL Stefán Jón Hafstein
hefur ákveðið að sækjast eftir
fyrsta sæti á framboðslista Samfylkingar.
„Ég hef ákveðið að gefa kost á
mér í fyrsta sæti á framboðslista
Samfylkingarinnar í komandi
borgarstjórnarkosningum.
Ég
hlaut mjög afgerandi og mikinn
stuðning í það sæti í prófkjöri
fyrir síðustu kosningar, og í kjölfarið hef ég gegnt mörgum
ábyrgðarstöðum í borgarstjórn,“
segir Stefán Jón.
Steinunn Valdís Óskarsdóttir
borgarstjóri sækist einnig eftir
- bþg
fyrsta sæti á listanum.

Allar
pottaplöntur

Pottaplöntu

20-60%
afsláttur

útsala

Orkideur

ný sending
999

Blómapottar

20% afsl.

Sigtún - Grafarholt - Kringlan - Smáralind
- Akureyri - Keflavík - Selfoss krækiber og rifsber
Íslensk ber Aðalbláber,
eingöngu í Sigtúni
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Hundruð trassa mánuðum saman að borga bifreiðatryggingar:

Lögreglan í Reykjavík:

Tvö ﬂúsund ótrygg›ir bílar á götunum

Vill hjálp tryggingafélaga

Ríflega 2.200
bílar voru í gær á skrá Umferðarstofu yfir ótryggða bíla, þar af
voru um 800 sem hafa verið á
listanum frá því fyrir áramót.
Gera má því ráð fyrir að yfir
þriðjungur þeirra sem á annað
borð skulda tryggingar trassi
það mánuðum saman að borga.
Kristján V. Rúriksson, verkefnisstjóri hugbúnaðarþróunar
hjá Umferðarstofu, segir mikla
hreyfingu á listanum, enda séu
stöðugt einhverjir að greiða upp
tryggingar sínar og aðrir bílar að
bætast á listann. Hann sagði
skrána ná yfir bíla sem væru í
umferð og á götunni. „Þeir sem
reyna að sleppa við að borga

UMFERÐARÖRYGGI

KJÖRKASSINN
Á Sjónvarpið að einbeita sér
að innlendri dagskrárgerð?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

60,1%

Nei

39,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á Reykjavíkurborg að leigja
Blind Pavilion til tveggja ára?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

tryggingarnar beita náttúrlega
ýmsum leiðum, leggja til dæmis
ekki við heimili sitt, heldur í
næstu götu og svo framvegis,“
segir Kristján en vill ekki skjóta
á hversu margir bifreiðaeigendur á listanum séu svo kræfir.
Hann segir lögregluna fá vikulega lista yfir ótryggða bíla og að
auðvelt sé hægt að raða þeim
upp þannig að það sjáist hverjir
hafi trassað lengst að borga. - óká

BIFREIÐATRYGGINGAR Geir Jón Þórisson, yfirlögregluþjónn í Reykjavík,
segir lögregluna í stöðugri vinnu við
að klippa númer af ótryggðum ökutækjum. Sökum umfangs segir hann
lögregluna þó gjarnan vilja sjá
breytingar á vinnulagi við starfann.
„Til dæmis hvort tryggingafélögin
geti ekki tekið meiri þátt, til dæmis
með starfsfólki sem tæki að sér að
leita uppi þessi ökutæki og það fengi
síðan heimild til að taka númerin af
bílunum. Það er alveg ljóst að þetta
er óskaplega mikil vinna, sérstaklega við leit að ökutækjunum,“ segir
hann, en á hverjum tíma eru um
1.100 ökutæki án lögboðinna trygg- óká
inga í Reykjavík einni.

BORGARUMFERÐIN Í GÆR Umferðarstofa
sendir lögreglu vikulega skrá yfir ótryggða
bíla í hverju umdæmi, en vörubíll sem
lenti nýverið í alvarlegum árekstri við
strætisvagn var ótryggður og hefði átt að
vera búið að klippa af honum númerin.

Fjórtán
börn
t‡ndu
Má vísa
þér á lægsta lífi í eldsvo›anum
verðið?

200 sæti í boði
til VISA-korthafa.

Sértilboð til VISA-korthafa: 2 fyrir 1 tilboð í sólina

Portúgal 29. ágú. og 5., 12., 19. sept.

*

37.950
á mann m.v. að 2 ferðist saman.

67.100 kr./2 = 33.500 kr. á mann + flugvallarskattar*
Innifalið: Flug, gisting í 7 nætur á Alagoamar, flugvallarskattar og ísl. fararstjórn.

Benidorm 31. ágúst

*

34.280
á mann m.v. að 2 ferðist saman.

60.900 kr./2 = 33.550 kr. á mann + flugvallarskattar*
Innifalið: Flug, gisting í 7 nætur á Los Gemelos XXII, flugvallarsk. og ísl. fararstjórn.

Benidorm 5. okt.

*

48.180
á mann m.v. að 2 ferðist saman.

88.700 kr./2 = 44.350 kr. á mann + flugvallarskattar*
Innifalið: Flug, gisting í 21 nótt á Halley, flugvallarskattar og ísl. fararstjórn.

*Verðdæmi til VISA-korthafa og miðast við að 2 ferðist saman.
Innifalið er flug, gisting, fararstjórn erlendis og flugvallarskattar.
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FRAKKLAND Sautján afrískir innflytjendur fórust í eldsvoða í
hrörlegu fjölbýlishúsi París í
fyrrinótt. Þar af voru fjórtán
börn. Harmleikurinn hefur beint
kastljósinu að bágum aðbúnaði
innflytjenda í landinu.
Eldurinn kom upp í húsi í 13.
hverfinu en þar bjuggu afrískir
innflytjendur frá Senegal og
Malí, hundrað börn og þrjátíu
fullorðnir. Talið er að eldurinn
hafi kviknað á jarðhæð hússins
undir miðnætti og næstu þrjár
klukkustundirnar teygðu logarnir sig upp bygginguna svo að íbúarnir, sem flestir voru í fasta
svefni, áttu sér enga undankomuleið.
Fjórtán börn voru á meðal
þeirra sautján sem létust en 23
voru fluttir á sjúkrahús. Serge
Blisko hverfisstjóri sagði að svo
virtist sem flestir hefðu andast í
svefni vegna reykeitrunar en
slökkviliðsmenn telja að einhverjir hafi látist af sárum sínum.
„Ég heyrði börn gráta og fullorðna öskra,“ sagði Oumar Cisse,
íbúi í húsinu, sem komst naumlega úr eldhafinu. „Mörg börn
kölluðu í angist sinni á foreldra
sína og fólk stökk ofan úr gluggum.“ Cisse bætti því við að húsið
hefði verið í mjög slæmu ástandi
og þar hefði verið krökkt af rottum, músum og öðrum meindýrum. Fólkið hefði beðið eftir
betra húsnæði síðan 1991 en ekkert hefði gerst.
Eldsupptök eru ókunn og
vinnur lögregla að rannsókn á
þeim. Þó er talið ólíklegt að rafmagn hafi valdið brunanum.
Þetta er í annað sinn á stuttum
tíma sem mannskæður eldsvoði
kemur upp í híbýlum innflytjenda í París en í apríl fórust 24

MYND/AP

Eldur kom upp í anna› sinn á stuttum tíma í húsi afrískra innflytjenda í París og í ﬂetta
sinn brunnu sautján manns inni. A›stæ›ur ﬂessa ﬂjó›félagshóps eru afar bágbornar.

MANNLEGUR HARMLEIKUR Ættingjar þeirra sem týndu lífi í brunanum í París í gær voru
að vonum miður sín í gær. Íbúar hússins höfðu mátt hírast þar innan um rottur og mýs
síðan 1991.

þegar hótel brann til kaldra kola.
Mikil reiði ríkir í Frakklandi
vegna slæms kosts sem Afríkubúar virðast þurfa að sætta sig
við. „Í París eru engin hús fyrir
barnmargar fjölskyldur,“ sagði
Dogad Dogoui, formaður samtaka afrískra innflytjenda í
Frakklandi, í samtali við BBC.
„Þessi börn eru frönsk börn. Þau
eru þeldökk en engu að síður

Auralitlir farþegar með Norrænu:

frönsk. Það er á ábyrgð ríkisstjórnarinnar og borgaryfirvalda að finna þeim mannsæmandi bústað.“
Jacques Chirac Frakklandsforseti lýsti yfir hryggð sinni og
Nicolas Sarkozy innanríkisráðherra fór á vettvang og skoðaði
verksummerki. Honum var að
sögn CNN mjög brugðið.
sveinng@frettabladid.is

Kosningar í Srí Lanka:

Fóru fram á pólitískt hæli Tamílar eru
FERÐAMENN Fjögurra manna fjölskylda frá Búlgaríu, sem kom
með Norrænu til Seyðisfjarðar
síðastliðinn fimmtudag, hefur
óskað eftir pólitísku hæli á Íslandi.
Lárus Bjarnason, sýslumaður á
Seyðisfirði, segir að við reglulegt
eftirlit hafi komið í ljós að fólkið
hefði ekki nægileg fjárráð til
framfærslu á Íslandi. „Því var
fólkinu gerð grein fyrir því að líklega yrði því vísað úr landi en þá
fór það fram á pólitískt hæli.
Fólkið er nú í höndum Rauða
krossins á Egilsstöðum en við
munum senda Útlendingastofnun
- kk
skýrslu,“ segir Lárus.
NORRÆNA Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
segir að líklega muni Útlendingastofnun
vísa fólkinu úr landi.

hæstánæg›ir

SRÍ LANKA, AP Hæstiréttur Srí
Lanka úrskurðaði í gær að halda
skyldi forsetakosningar á þessu
ári. Tíðindin þykja sigur fyrir
stjórnarandstöðu Tamíla en að
sama skapi áfall fyrir forsetann
Chandrika Kumaratunga og
stuðningsmenn hennar. Að hennar mati átti kjörtímabilið að vara
ári lengur, en dómstóllinn komst
að annarri niðurstöðu.
Vonast er til þess að úrskurðurinn og kosningarnar verði til
þess að skriður komist á friðarferlið í landinu en þar hefur
verið vopnahlé milli Tamíla og
Singalesa síðan árið 2002. Vopnahléið hefur oft staðið tæpt en
unnið er að því að koma á varanlegum friði. ■
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Sunnudag 28. ágúst kl. 14-17
Norræna húsið, Sturlugötu 5, 101 Reykjavik
Verið velkomin!! Verð kr. 1500
Fyrirlestur um Biopati fyrir þig sem langar að vita
meira um náttúrulyf fyrir eigin medhöndlun, fyrir þig
sem vinnur með óhefðbundnar lækningar, eða ert að
hugsa um að fara i Biopat-námið, sem byrjar í
Reykjavík september 2005.
Stór og breið menntun innan náttúrulækninga
• 18 eda 36 mán. MENNTUN, á hlutatíma
• Menntun í m.a..
*Næringarefnafræði *Vítamín- og steinefnafræði
*”Regulations”- og jurtameðhöndlun (urter)
*Samlífsfræði, *Ónæmisfræði
*Írisgreining *Svæðanudd og margt fleira….

Úsbesk stjórnvöld:

Kröfu verjanda hafna›

Hundru› pyntu› tilYfirvöld
játninga
í Úsbekistan

Kröfu Björns Ólafs
Hallgrímssonar, verjanda Lofts
Jens Magnússonar, um að kvaddir
yrðu til matsmenn til að fara yfir
krufningarskýrslu Þóru Steffensen
réttarmeinafræðings var vísað frá í
gær.
Arnfríður
Einarsdóttir
héraðsdómari kvað upp úrskurðinn.
Lofti Jens er gefið að sök að
hafa með hnefahöggi banað Ragnari Björnssyni á veitingahúsinu
Ásláki í Mosfellsbæ í byrjun desember á síðasta ári.
Björn Ólafur kvaðst taka sér
umhugsunarfrest þar til á mánudag um það hvort hann kærði úrskurðinn. Öðrum kosti er málinu
vísað til aðalmeðferðar þann 18.
- oá
október.
DÓMSMÁL

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Fyrirlestrar í ágúst:

Beiðni um krufningarskýrslu í Ásláksmáli:

ÚSBEKISTAN

BJÖRN ÓLAFUR HALLGRÍMSSON Tekur sér
umhugsunarfrest fram yfir helgi um það
hvort hann kærir úrskurð Héraðsdóms.

hafa hneppt hundruð manna í varðhald og þvingað þá til að viðurkenna
tengsl við íslamska öfgamenn. Samtökin Human Rights Watch segja
stjórnvöld hafa gert þetta til að réttlæta harkalegar aðgerðir sínar gegn
mótmælendum í bænum Andizhan í
maí sem kostuðu 500 mannslíf.
Ríkisstjórnin hefur hafnað alþjóðlegri rannsókn á þessum hörðustu aðgerðum stjórnarhers gegn
borgurum síðan fjöldamorðin á
Torgi hins himneska friðar í Kína
árið 1989. Hún staðhæfir að aðfarirnar hafi verið nauðsynlegar til að
berja niður íslamska bókstafstrúarmenn. ■

MYND/VÍKURFRÉTTIR/ATLI MÁR
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SAMBAND ÍS.:
Sigurdís Hauksdóttir – TLF 5540427

Biopatskolen,
Pilegårds Vænge 44,
DK 2635 Ishøj
UPPBOÐSGÓSS Starfsmenn sýslumannsembættisins með sýnishorn af því sem hægt verður bjóða í á uppboðinu í dag.

KONTAKT DK:
TLF +46 702879405 FAX +45 43533432
MAIL: Biopatskolen@ishoejby.dk

Sýslumannsembættið á Keflavíkurflugvelli:

Mótorhjól, gullke›jur og pels á uppbo›i
Margt óvenjulegra muna
verður á uppboði sem sýslumannsembættið á Keflavíkurflugvelli
efnir til í dag. Þar má nefna bifreið, tjaldvagn, pels, hljómflutningstæki og mótorhjól. Byssukíkir
verður einnig á uppboðinu, svo og
forláta veiðistöng, fjöldinn allur af
hátölurum, skartgripir, þar á
meðal gullkeðjur, og tískufatnaður.

UPPBOÐ

AUGLÝSINGASÍMI

þega sem komu í gegnum Leifsstöð. Í þeim tilvikum þar sem
varnarliðsmenn voru að verki var
það einkum fatnaður sem var
gerður upptækur.
Uppboðið hefst klukkan 13 og
verður að Grænási 10 í Reykjanesbæ. Menn þurfa að staðgreiða
við hamarshögg, ávísanir verða
ekki teknar gildar.
- jss

MYND/AP

550 5000

Að sögn Guðmundar Kárasonar, starfsmanns embættisins, er
þessi varningur að mestu til kominn vegna tollamála þegar reynt
var að smygla honum inn í landið,
en laganna verðir sáu við þeim tilraunum og gerðu hann upptækan.
Ýmist var um að ræða smygltilraunir varnarliðsmanna, sem
voru þá teknir í hliðinu, eða far-

BRIM VIÐ FLÓRÍDA Vindhraðinn mældist yfir 40 metrar á sekúndu.

Fellibylurinn Katrina gekk á land á Flórída:
ENNEMM / SÍA / NM17851

Sjö létust í fárvi›rinu
Að minnsta kosti sjö
létust þegar fellibylurinn Katrina
gekk á land á suðurhluta Flórída í
fyrrinótt. Tré rifnuðu upp með
rótum og yfir ein milljón heimila
varð rafmagnslaus í fellibylnum.
Vindhraði mældist yfir 40 metrar
á sekúndu. Katrina heldur svo á
haf út á Mexíkóflóa þar sem óttast
er að hún geti valdið skemmdum á
olíuborpöllum.
Rigningin sem fylgdi ofviðrinu olli einnig töluverðum vandræðum en 380 millimetra ofankoma mældist á sumum mæli-

FLÓRÍDA, AP

ﬁÖKKUM FRÁBÆRAR VI‹TÖKUR!
opnunartilbo› alla helgina!
Full bú› af n‡jum vörum - komi› og geri› gó› kaup
á glæsilegum skólafatna›i!
Smáralind • sími 554 4242 • www.zink.is

stöðvum í Miami-Dade sýslu.
Mestu skemmdirnar af völdum
fárviðrisins urðu í húsbílagörðum
þar sem heimili fólks bókstaflega
þeyttust upp í loftið. Einnig urðu
miklar skemmdir þegar brú yfir
mislæg gatnamót hrundi niður á
hraðbrautina fyrir neðan.
Jeb Bush, ríkisstjóri Flórída,
hvatti fólk í ljósi reynslunnar af
fellibyljunum Ívan, sem gekk yfir
í fyrra, og Dennis, sem blés í vor,
til að fylgjast vel með ferðum
Katarínu og yfirgefa heimili sín
ef frekari hætta steðjaði að. - oá

DEB 29355 08/2005
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Komdu uppádressuð eins og Pamela Anderson til okkar í dag. Sú allra flottasta fær gjafapakka frá MAC.
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Ó borg, Hugsanleg sameining níu sveitarfélaga við Eyjafjörð:
mín borg! Engum bæjarstarfsmanni sagt upp

Netverð

39.319 kr.

m.v. að 2 fullorðnir ferðist saman.
Innifalið: Flug, gisting í 2 nætur
á Camden Court hótelinu,
flugvallarskattar og íslensk
fararstjórn.

OKTAVÍA JÓHANNESDÓTTIR Bæjar- og
sveitarstjórar á Eyjafjarðarsvæðinu munu
lækka í launum ef sveitarfélögin sameinast og þeir kjósa að starfa hjá nýju sveitarfélagi.

Bush blandast í vi›ræ›urnar

Enn er pattsta›a í stjórnarskrárger› Íraks. Sjíar og Kúrdar hyggjast leggja plaggi› í dóm ﬂjó›arinnar ﬂrátt
fyrir mikla andstö›u súnnía vi› inntak ﬂess. Sem fyrr er valddreifing ásteytingarsteinn. George W. Bush
Bandaríkjaforseti blanda›i sér í gær í vi›ræ›urnar í gær ﬂegar hann hringdi í lei›toga heittrúa›ra sjía.
Íraskir sjíar og Kúrdar
munu að öllum líkindum leggja
drög að stjórnarskrá landsins í
dóm þjóðarinnar án þess að þingið fjalli sérstaklega um málið.
George W. Bush Bandaríkjaforseti hringdi í gær í Abdul Aziz alHakim, einn leiðtoga heittrúaðra
sjía, og bað hann um að slá af
helstu kröfum sínum.
Íraska þingið fékk ekki að
fjalla um drög að stjórnarskrá
landsins í gærkvöldi eins og búist
hafði verið við, þar sem enn ríkir
sundrung á meðal sjía og Kúrda
annars vegar og súnnía hins
vegar um inntak plaggsins. Allt
bendir því til að fyrrnefndi hópurinn vísi uppkastinu til þjóðaratkvæðagreiðslu 15. október en
án blessunar súnnía gæti slík
ráðstöfun kynt enn frekar undir
ófriðarbálinu sem þegar logar í
landinu.
Í gær hringdi George W. Bush
Bandaríkjaforseti í Abdul Aziz
al-Hakim, leiðtoga Íslamska byltingarráðsins í Írak og einn af
oddvitum heittrúaðra sjía, og
hvatti hann til að miðla málum
svo sættir næðust. Talsmaður alHakim sagði að sjíar væru til viðræðu um að endurskoða sínar

ÍRAK

Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100

DÓMSMÁL Þrír sæta ákæru vegna
fyrirtækisins CRM markaðslausna ehf. sem tekið var til gjaldþrotaskipta í sumar; framkvæmdastjóri, stjórnarformaður
og stjórnarmaður.
Mönnunum er gefið að sök að
hafa á árunum 2001 og 2002 látið
undir höfuð leggjast að standa
skil á 756 þúsund króna virðisaukaskatti og fyrir að standa ekki
skil á launatengdum gjöldum upp
á rúmar 4,9 milljónir króna. Báðir
stjórnarmennirnir neituðu sök, en
framkvæmdastjórinn fór fram á
frest til að taka afstöðu til
- óká
ákærunnar.

ítrustu kröfur um að Írak yrði
sambandsríki og um hreinsun
valdakerfisins af fyrrverandi félögum úr Baath-flokknum. Engin
viðbrögð hafa fengist frá súnníum um tilboð sjíanna en ólíklegt
þykir að þeir láti freistast af því.
Sem fyrr stendur aðalágreiningurinn um valddreifingu í landinu. Í núverandi drögum er gert
ráð fyrir að átján héruð landsins
hafi umtalsverða sjálfstjórn og
engin takmörk eru sett fyrir því
hversu mörg þeirra mega hópa
sig saman og mynda stærri einingar. Slíkt hugnast súnníum afar
illa því þeir óttast að verða landluktir í miðju Írak án nokkurra
olíulinda. Sjíar og Kúrdar hugsa
hins vegar með hryllingi til
þeirra tíma þegar öflug einræðisstjórn stjórnaði öllu frá Bagdad
og vilja því ríkt sjálfræði.
Afskipti Bush af íröskum innanríkismálum eru svo allrar athygli verð og sýna hversu mikið
stjórnvöld í Washington leggja
upp úr að skriður komist á stjórnmálauppbyggingu í landinu.
Hann á enda í vök að verjast
heima fyrir þar sem stuðningurinn við hersetuna fer stöðugt
sveinng@frettabladid.is
þverrandi.

Drepfyndin
verðlaunabók
KOMIN Í
VERSLANIR
Eftir að kona Matti fer frá honum með
fimm ára dóttur þeirra ákveður hann
að grípa til aðgerða til að sameina
fjölskylduna að nýju.
Frábærlega vel skrifuð og skemmtileg
saga sem farið hefur mikla sigurför
um flest lönd Evrópu og alls staðar
orðið metsölubók. Finnskur húmor
eins og hann gerist bestur.

MYND/AP

í allt haust!

ﬁrír menn
sæta ákæru

BEÐIÐ FYRIR BETRI TÍÐ Skoðanir Íraka á nýju stjórnarskránni eru mjög skiptar. Stuðningsmenn sjíaklerksins Muqtada al-Sadr héldu mótmælafund í í Kazimiyah-hverfinu í Bagdad í
gær en þeir leggjast eindregið gegn því að landið verði gert að sambandsríki.

Hlé hefur verið gert á fílaflutningum í Kenía:

Bifrei›in gaf sig undan fílnum
KENÍA, AP Stærstu fílaflutningar í
sögu Kenía standa nú yfir. Hlé
hefur hins vegar verið gert á
flutningunum þar sem bifreið
sem flytja á fílana gaf sig undan
þunganum.
Kenísk yfirvöld áforma að
flytja 400 fíla frá verndarsvæðinu
í Shimba-hæðum til þjóðgarðsins í
Austur-Tsavo 350 kílómetra í
burtu. Shimba-hæðir eru heimkynni 600 fíla í dag en aðeins er
talið að svæðið geti borið 200 dýr
með góðu móti. Því hafa fílarnir
gert sig heimakomna í mannabyggðum í æ ríkari mæli þar sem
þeir slasa fólk og spilla uppskeru.
Fyrsta dýrið sem átti að flytja

var 22 ára tarfur en ekki vildi
betur til en svo að flutningabíllinn
sem flytja átti skepnuna á
fimmtudaginn gaf sig undan
þunga hennar. Því hefur flutningunum verið frestað um óákveðinn
tíma og er þessi 200 milljóna
króna aðgerð því í uppnámi.
Hart hefur verið sótt að fílunum undanfarna áratugi. Árið 1972
bjuggu 25.268 fílar í Austur-Tsavo
en í dag eru þeir einungis 10.397.
Orsök fækkunarinnar er að sjálfsögðu veiðiþjófnaður en eftir að
alþjóðlegt bann við viðskiptum
með fílabein var sett á 1989 hefur
mjög dregið úr slíkum drápum.
- shg

MYND/AP

Dublin

segir að æðstu stjórnendum sveitarfélaganna, bæjar- og sveitarstjórunum og einum starfandi
oddvita, verði boðin störf ef þeir
óski svo en væntanlega muni laun
þeirra lækka. „Við getum eðlilega
ekki haft fjölda manns á bæjarstjóralaunum en hagræðing hvað
varðar starfsmannamál felst
fyrst og fremst í því að hugsanlega verður ekki ráðið í störf sem
losna hjá sameinuðu sveitar- kk
félagi,“ segir Oktavía.

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN

Enginn núverandi
starfsmaður sveitarfélaganna níu
við Eyjafjörð mun missa vinnu
sína þó sameining verði samþykkt
í kosningunum 8. október næstkomandi. Í skýrslu vinnuhóps um
stjórnsýslu í sameinuðu sveitarfélagi segir að í einhverjum
byggðarkjarnanna muni störfum
hugsanlega fjölga en hins vegar
sé ljóst að sumir starfsmenn verði
færðir til í starfi eða verksvið
þeirra breytast. Miðstöð stjórnsýslunnar verður á Akureyri en
þjónustuskrifstofur verða í flestum byggðarkjörnunum.
Oktavía Jóhannesdóttir, hópstjóri stjórnsýsluhóps samstarfsnefndar sveitarfélaganna níu,

SAMEINING

CRM markaðslausnir:

„Ég hló svo mikið að ég var nærri
dottinn af stólnum.“
- Lasse Pöysti

Bókmenntaverðlaun
Norðurlandaráðs
2004
TARFURINN DREGINN Á PALL Áður en reynt var að koma skepnunni upp á vörubílinn var
hún svæfð og síðan bundin. Ekkert varð þó af ferðalaginu.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Sjálfstæði ritstjórna

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Tryggingafélögin verða árlega að fella niður
ábyrgðartryggingar af fjölda bíla.

Ósko›a›ir og
ótrygg›ir bílar
Hvernig má það vera að hundruð eða þúsundir bíla séu ótryggð og
óskoðuð í umferðinni hér á landi? Þetta er staðreynd sem ekki
verður vikist undan að taka til alvarlegrar athugunar. Það er eitthvað brogað við bílatryggingakerfið og eftirlit með því. Hér áður
fyrr, þegar menn þurftu að mæta árlega með bíla sína í skoðun,
hvort sem þeir voru aðeins ársgamlir eða margra ára, var þetta
ekki vandamál, því bílarnir fengu ekki skoðun nema hægt væri að
framvísa kvittunum fyrir greiðslu ábyrgðartrygginga af þeim.
Eftir að skoðunarreglum var breytt og bíleigendur þurfa ekki að
koma með nýja bíla til skoðunar árlega virðist sem eftirlit með
greiðslu ábyrgðartrygginga hafi slaknað.
Eftir alvarlegt umferðarslys á fjölförnum gatnamótum í
Reykjavík á dögunum kom í ljós að stór og mikill vörubíll sem þar

Ef tryggingafélögin myndu fela einhverjum ö›rum a› elta uppi
ﬂá sem aka um á ótrygg›um bílum ﬂyrfti eflaust a› breyta lögum og regluger›um, ﬂannig a› starfsmenn öryggisfyrirtækja
fengju heimild til a› klippa númer af bílum sem væru ótrygg›ir í
umfer›inni. ﬁetta yr›i ﬂá sambærilegt vi› ﬂa› a› nú annast
mörg einkafyrirtæki sko›un á bílum.
átti hlut að máli var bæði óskoðaður og ótryggður. Með réttu átti
að skoða vörubílinn í vor og var því komið fram yfir þann tíma
sem bifreiðaeigendur hafa til að koma með bíla til skoðunar. Þegar
um stóra og mikla atvinnubíla er að ræða sem eru mikið í umferðinni er það lágmarkskrafa að eigendur þeirra láti skoða þá á réttum tíma. Atvinnumenn ættu að vera fyrirmynd annarra í umferðinni hvað þetta varðar. Þeir geta með trassaskap sínum komið
óorði á aðra í stétt sinni, þannig að saklausir verði fyrir aðkasti.
Það var ekki nóg með að þessi stóri og mikli vörubíll væri
óskoðaður, heldur höfðu tryggingaiðgjöld ekki verið greidd á réttum tíma. Í umræðu sem orðið hefur eftir þetta alvarlega slys, þar
sem strætisvagnabílstjóri missti báða fótleggi neðan við hné,
hefur komið í ljós að tryggingafélögin ætlast til þess að lögreglan
hafi uppi á bílum sem ekki eru með ábyrgðartryggingar í lagi. Þá
hefur það komið fram að þetta hlutverk lögreglunnar er ekki á
forgangslista í daglegum störfum hennar. Það er mikil spurning
hvort lögreglan á yfirleitt að sinna þessu, hvort kröftum hennar
er ekki betur varið við eitthvað annað, eins og aukið umferðareftirlit í bæ og borg og úti á þjóðvegunum.
Ef tryggingafélögin myndu fela einhverjum öðrum að elta
uppi þá sem aka um á ótryggðum bílum þyrfti eflaust að breyta
lögum og reglugerðum, þannig að starfsmenn öryggisfyrirtækja
fengju heimild til að klippa númer af bílum sem væru ótryggðir í
umferðinni. Þetta yrði þá sambærilegt við það að nú annast mörg
einkafyrirtæki annast skoðun á bílum. Það fyrirkomulag hefur
gefist vel þótt margir spáðu ekki vel fyrir því þegar ríkið sleppti
hendinni af skoðun á bílum.
Í umfjöllun Fréttablaðsins um þetta mál hefur komið í ljós að
tryggingafélögin hafa í ár fellt niður ábyrgðartryggingar á
hundruðum eða þúsundum bíla. Þeir sem verða fyrir tjóni af bílum
sem þannig er ástatt um fá bætur hjá tryggingafélögunum, en þau
eiga svo endurkröfu á eigendur bílanna. Þar getur oft verið um
miklar upphæðir að ræða sem bíleigendur þurfa að greiða og því
eins gott fyrir þá að greiða tryggingar á gjalddaga. ■

Skiptar skoðanir eru um það, hvort
ástæða sé til að hafa áhyggjur af afskiptum eigenda fjölmiðla af ritstjórnarlegu
efni þeirra. Sumir telja að ritstjórnir eigi
að vera fullkomlega sjálfstæðar og starfa
á grundvelli opinberra siðareglna. Þetta
er sú lína sem yfirlýst er að Fréttablaðið
fylgi. Samfylkingin boðaði á sínum tíma lagafrumvarp til að hnykkja á
þessari reglu, en til þess
hefur ekkert spurst. Aðrir
vara við því að of langt
sé gengið í þessu efni.
Það geti á sinn hátt takmarkað tjáningarfrelsið. Eigendur fjölmiðla hljóti að mega
hafa áhrif á efni þeirra og efnistök á
sama hátt og gengur og gerist í fyrirtækjarekstri. Þá er spurningin hvort fjöl-

miðlun sé ekki annars eðlis þannig að
þessi samanburður eigi ekki við.

Áhrif eigenda
Í nýlegum pistli á heimasíðu sinni rekur
Björn Bjarnason ýmis afskipti eigenda af
ritstjórn fjölmiðla. Sjálfur segist hann hafa
kynnst því á Morgunblaðinu á sínum
tíma að menn úr hópi eigenda
blaðsins reyndu að tempra gagnrýnin skrif um Sovétríkin sálugu
vegna viðskiptahagsmuna sinna.
Björn virðist ósáttur við þessi afskipti og raunar öll afskipti
eigenda af fjölmiðlum sínum. Rekur hann
í nokkrum hneykslunartón fjölmörg
dæmi úr samtímanum þar sem hann telur að hagsmunir eigenda fjölmiðla ráði
ferðinni í fréttaflutningi.

Í eigin óþökk
Þessi skrif urðu til þess að minna einn af
lesendum okkar á eftirfarandi klausu úr
eldri pistli á vefsíðu ráðherrans. Hinn 13.
janúar 2001 stendur þar: „Í sömu andrá
og ég er að leggja síðustu hönd á þennan
pistil er viðtal í RÚV um fjölmiðla við Herdísi Þorgeirsdóttur, sem er að fjalla um þá
fræðilega við háskóla í Svíþjóð. Hún leggur
áherslu á, að starfsmenn fjölmiðla skuli
hafa frelsi til að vinna störf sín, hvað sem
eigendur þeirra segja, en umræður á þessum forsendum enda alltaf í öngstræti, eins
og sannast, þegar ætlunin hefur verið að
festa reglur um slíkt í alþjóðasamninga til
dæmis á vettvangi Evrópuráðsins. Verður
þess krafist af einhverjum, að hann verji
eigin fjármunum í eigin óþökk? Skyldu
þeir, sem þannig tala, vera tilbúnir til þess
sjálfir, væru þeir loðnir um lófana?“
gm@frettabladid.is

Stjórnmálin hafa seti› eftir
Það má hafa nokkuð gaman af
þessum undanfara prófkjara
vegna komandi sveitarstjórnarkosninga sem við upplifum
þessa dagana. Sveitarstjórnarmenn – og þeir sem vilja verða
sveitarstjórnarmenn – eru allt í
einu eitthvað svo hugmyndaríkir og frjóir. Einn vill landfyllingu út í Akurey, annar tennisvöll á Klambratún, þriðji flugvöll út á Löngusker og fjórði
kaffihús niður í Hljómskálagarð. Og svo hefur hjartað í
þessu fólki skyndilega stækkað.
Það finnur til með gæslukonum
sem missa vinnuna, útigangsmönnum sem eru svangir og
barnmörgum fjölskyldum. Það
vill öllum vel. Er ráðdeildarsamt og réttsýnt. Glaðlegt en
alls ekki kærulaust. Lífsglatt en
ábyggilegt og traust. Alveg eins
og við hin en samt tilvalið til að
leiða okkur og hjálpa, stýra
okkur og stjórna.
Ég skal alveg viðurkenna að
ég hef fyrir löngu síðan misst
þráðinn í íslenskri pólitík. Ég
hef ekki hugmynd um það lengur hvað þetta fólk er að selja
mér. Ég veit það vill geisla af
trausti, en ef stjórnvöld, sveitarstjórnir og stjórnmálamenn
vekja með mér einhverja tilfinningu er það nettur uggur um
að þessi fyrirbrigði muni gera
líf mitt erfiðara, leiðinlegra og
ruglaðra en það þyrfti að vera.
Og ég veit að ég verð blankari
eftir viðskipti við þetta fólk.
Æði stór hluti af innkomu minni
– og væn sneið af allri eyðslu
minni – fer til ríkis og bæjar, og
það verður að segjast eins og er
að þetta fé fer ekki allt til nýtra
verkefna heldur brennur að
mestu upp í bruðli og tilgangsleysi.
En þótt ég geti eins og aðrir
borgarar kvartað undan stjórnmálamönnum held ég að það sé
eiginlega enn verra hlutskipti í
dag að vera stjórnmálamaður.

Í DAG

STJÓRNMÁLAUMRÆÐAN

GUNNAR SMÁRI
EGILSSON

Kannski höldum vi› stjórnmálaumræ›unni gangandi af
vir›ingu fyrir fólki fyrra tíma
sem gat tekist á um raunveruleg ver›mæti og glímt vi›
raunverulegan vanda – stjórnmálamenn sem tókust á vi›
meira krefjandi verkefni en
kaffihús í Hljómskálagar›inum
e›a tennisvöll á Klambratúni.
Sem kunnugt er skipa stjórnmálamenn sér í flokka til að
standast betur samkeppni um
atkvæði almennings við aðra
flokka stjórnmálamanna. Þeir
reyna síðan í fjölmiðlum og á
öðrum vettvangi almennrar umræðu að draga fram kosti sína
og síns flokks og ágalla annarra
flokka, tillagna þeirra og frambjóðenda. Stjórnmálavettvangurinn er því ekki ólíkur annarri
samkeppni; viðskiptum eða
íþróttum – svo dæmi séu tekin.
Munurinn er helstur sá að í viðskiptum þykir ekki góð latína að
eyða púðri í að sverta samkeppnisaðila en í stjórnmálum
verja menn mestum tíma sínum
í þá iðju. Áður fyrr mátti heyra
á íþróttavöllum hrakyrði stuðningsmanna um andstæðinginn
til jafns við hvatningu til sinna
manna; en flestir áhugamenn
um íþróttir hafa aflagt slíkt –
nema allra verstu fótboltabullur, sem af þeim sökum er

meinað að ferðast á milli landa
og jafnvel til næsta bæjar. En í
stjórnmálum þykir enn gott og
gilt að hreyta hnjóðsyrðum í
andstæðinginn og njóta þeir
stjórnmálamenn mestrar virðingar kollega sinna sem leiknastir eru við þá iðju.
En þótt tilburðir og framkoma
stjórnmálamanna
sé
þannig æði hallærisleg og úr
tísku fallin er eiginlega enn
sorglegra að öll sviðsetning
stjórnmálanna, orðanotkun og
svipbrigði – allar þessar endalausu áhyggjur, hneykslan og
vandlæting – virðist vera sótt í
átök sem eru löngu liðin og hugmyndaheim sem er ekki bara
horfinn, heldur sem enginn
saknar. Stundum virka stjórnmálin á okkur eins og sviðsetning á Skugga-Sveini eða leikriti
eftir Molière; leikarar að velkjast um í hlutverkum sem þóttu
einu sinni fyndin en vekja
engum bros lengur – eins konar
fórn
til
menningararfsins.
Kannski höldum við stjórnmálaumræðunni gangandi af virðingu fyrir fólki fyrra tíma sem
gat tekist á um raunveruleg
verðmæti og glímt við raunverulegan vanda – stjórnmálamenn sem tókst á við meira
krefjandi verkefni en kaffihús í
Hljómskálagarðinum eða tennisvöll á Klambratúni.
Samfélagið tekur sífelldum
breytingum og ekki bara hegðan
manna á kappleikjum. Það sem
einu sinni þótti gott og gilt verður einn daginn óþarft og tilgangslaust. Það hefur margt
breyst hjá okkur á undanförnum
árum og áratugum og flest til
nokkurs batnaðar. En það er
eins og stjórnmálin hafi setið
eftir. Og það er fyrir löngu orðið
tímabært að stjórnmálamennirnir okkar, flokkarnir þeirra og
stefnumálin, verði líkari öðrum
þáttum samfélagsins og þjóni
þeim betur. ■
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ﬁÚ GETUR ALLT
Hagkvæmur og traustur Nissan Double Cab

Bíll á mynd er 33" breyttur

NISSAN DOUBLE CAB 4x4
Nissan Double Cab er rétti bíllinn fyrir verktaka og framkvæmda-menn
sem ﬂurfa a› sinna störfum sínum óhindra›, hva› sem á dynur. Hann
er frábær kostur í sportvei›i og útivist utan alfaralei›a, ﬂægilegur á
langfer›um og á hreint ótrúlegu ver›i. Hentu dótinu á pallinn og ﬂú
ert til í slaginn!

Double Cab 2,5 DC dísil
– Beinskiptur
– 133 hestöfl
– 1125 kg bur›argeta

Breyttur, 33” breyting, samlitir stu›arar, stigbretti og
Pioneer geislaspilari.
Ver› 2.390.000 kr.

Ver› 3.090.000 kr.

Tilbo›sver› 2.090.000 kr.

Tilbo›sver› 2.700.000 kr.

21.802 kr. pr. mán.

28.125 kr. pr. mán.

F í t o n / S Í A

*Bílasamningur Glitnis me› 30% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.
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Helgarb
Helgarbla
›

MAÐUR VIKUNNAR

Tekur á málum
af sanngirni

KRAFTAVERKABÖRNIN

Hetjur sem
neita að
gefast upp

GEIR JÓN ÞÓRISSON

Þegar dópneysla
leiðir til morðs
MYRTI KUNNINGJA SIN
N Á HVERFISGÖTU

HILDUR DUNGAL

Fegurðardrottning í
forstjórastóli

Bls.12–13

Bls.30–31

Helgarblað Bara „vinkona“

LAUGARDAGUR
27. ÁGÚST

2005 DAGBLAÐIÐ
VÍSIR 193.

Frosta í Mínus

TBL. – 95. ÁRG.

KRAFTAVERKABÖRNIN

Sum börn þurfa að
berja
æsku. Þessi litlu kraf st við sjúkdóma alla sína
taverkabörn eru alvö
ur og neita að gefa
ru hetjst upp. Helgarbla
ð DV
við foreldra nokk
urra barna sem eiga ræddi
það
sameiginlegt að meir
a
en önnur börn. Fore hefur verið lagt á þau
ldrarnir eru allir afar
stoltir af litlu hetju
num sínum enda
ekki
annað hægt. Bls.
32–33

– VERÐ KR. 295

Bls.53

Frægar & fallegar
á lausu

Úttekt á 20

Bls.26–27

gum, ólofuðu
alvöru íslefalle
m
nskum kon
um

Lifa í skugga
lífshættulegra

sjúkdóma

Aron Pálmi
á leið
heim
til Íslands

Dansar áfram
þótt beinin
brotni
Ein
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Bls.16–17

eins að gera skyldu sína og halda
uppi lögum og reglu.
Geir Jón er ekki maður sem
auðveldlega getur falið sig í
mannfjölda. Hann er einn af
hæstu mönnum landsins. Hann er
ekki síður þekktur fyrir annað
sérkenni. Hann er heittrúaður

hvítasunnumaður sem
fer með bænirnar á
hverju kvöldi, stundum
oft á dag, sækir messur reglulega og syngur í kirkjukór. Trúin
er sögð veita honum
styrk í erfiðu starfi
og mun Geir Jón
ekki vera eini lögreglumaðurinn
sem þangað sækir
andlega næringu og
stuðning í erli dagsins.
Geir er rúmlega
fimmtugur. Hann gekk í
lögregluskólann ungur
maður og starfaði síðan í
næstum tvo áratugi sem
lögregluþjónn í Vestmannaeyjum, þar sem
hann kynntist konu sinni,
vitaskuld í söfnuði hvítasunnumanna sem er öflugur þar í plássinu. Í Eyjum var hann í ýmsu félagsmálastússi og íþróttum meðfram safnaðarstarfinu. Hann starfaði
meðal annars í Sjálfstæðisflokknum og var einn af
liðsmönnum Þorsteins
Pálssonar þegar hann var
að hefja feril sinn í
Suðurlandskjördæmi.
Árið 1992 fékk Geir Jón
starf aðalvarðstjóra hjá
lögreglunni í Reykjavík
þar sem stjarna hans reis
hratt. Hann varð aðstoðaryfirlögregluþjónn og
loks yfirlögregluþjónn.
Að óbreyttu skipulagi lögreglunnar er hann kominn á topinn, því lögreglustjórinn verður
að vera lögfræðingur að mennt.
„Ég er heldur ekkert viss um að
sú staða sé eftirsóknarverð. Ég
gæti miklu fremur hugsað mér að
ljúka ferli mínum sem venjulegur
lögreglumaður úti á götu, vera í
göngueftirliti eða einn á bíl og
fara í hverfin og hitta fólk. Það er
draumastarf,“ sagði Geir Jón í
viðtali við Morgunblaðið fyrir
tveimur árum. Draumastarf fyrir
draumalöggu! ■

N‡ja lei›akerfi›: skipulagt klú›ur
UMRÆÐAN
STRÆTÓ

Bls.22–23

KATRÍN INGVADÓTTIR

n besti
dansari
landsins

Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn var ekki
ýkja glaður þegar Menningarnótt í Reykjavík
náði hátindi sínum síðastliðið
laugardagskvöld og aðfaranótt
sunnudags. Hann stóð
vaktina með sínum
mönnum og fannst
satt að segja lítill
menningarbragur á
hegðun ýmissa bæjarbúa og gesta þeirra.
Kófdrukknir og ruglaðir ráfuðu ungir sem
aldnir um götur miðborgarinnar meðan aðrir slógust með berum hnefum
eða flöskum eða gripu til
eggvopna. „Okkur fannst á
tímabili að við værum
jafnvel að missa þetta allt
saman yfir okkur. Það var
alveg á mörkunum,“ sagði
Geir Jón í viðtali við
Fréttablaðið á fimmtudaginn. Það lá við múgæsingu í
bænum. Og það furðulega
er að það vissi enginn af
hverju fólkið var svona
æst og yfirspennt. Geir Jón
vill að ábyrgir aðilar setjist
nú niður og ræði til hvaða
ráðstafana sé hægt að
grípa, því svona nokkuð sé
ekki hægt að líða ár eftir
ár.
Borgaryfirvöld komast
ekki hjá því að hlusta á
Geir Jón. Hann þykir jafnan vera rödd skynsemi og
ábyrgðarkenndar og er nú
einu sinni næstæðsti yfirmaður
Reykjavíkurlögreglunnar. Í huga
margra er hann lögreglan sjálf
eða að minnsta kosti ímynd hennar. Og það er ekki vond ímynd því
Geir Jón er traustvekjandi, þykir
mikill öðlingur sem tekur á málum af sanngirni en ákveðni eins
og lögregla á að gera. Eins og
gengur hafa þó ekki allir alltaf
verið sáttir við framgöngu hans.
Hann var til dæmis gagnrýndur
fyrir að sýna of mikla hörku í
Falun Gong-málinu sumarið 2002
en hann sagði þá að hann væri að-

KRISTINN SNÆLAND

Nú alveg nýlega hefur nýtt leiðakerfi strætisvagna séð dagsins
ljós. Þegar hafa komið fram vankantar á hinu nýja kerfi og þrátt
fyrir marga og dýra sérfræðinga
fór svo að nýjar sérleiðir vagnanna reyndust ólöglegar, m.ö.o.
ekki hafði verið gætt að því að
nauðsynleg umsögn og samþykki
lögreglu lægi fyrir varðandi sérleiðirnar. Merking á sérleiðunum
er BUS, sem vandséð er að skyldi
nokkurn Íslending að virða þá
merkingu, nema enska sé orðin
hið opinbera lagamál hér á landi.
Um TAXI má vitanlega segja hið
sama og því skal ekki gert mikið
úr BUS-merkingunni. Hitt er mun
verra að hvarvetna sem strætisvagnar, hópferðabílar eða leigubílar eiga erindi þá virðast stjórnmálamenn, arkitektar og verkfræðingar alveg eins og út úr kú
varðandi skilning á því hvað telja
eigi almenningsfarartæki. Leiðir
sem merktar eru Strætó aka hik-

laust nær allir hópferðabílar – athugasemdalaust. Aki leigubíll slíkar sérleiðir ætlar oft allt vitlaust
að verða.
Tilgangur með sérleiðum er sá
að almenningsbílar hafi forgang
sem verði þá til þess að för þeirra
verði fljótari. Jafnframt leiðir það
væntanlega til þess að einkabílum
í umferðinni fækki hlutfallslega.
Sérleiðirnar eru því vissulega
sjálfsagðar og mættu vera fleiri
og víðtækari.

Skilgreining á ﬂví hva› er almenningsfarartæki ﬂyrfti a›
vera alveg sk‡r. Strætisvagnar
vir›ast samﬂykktir sem slíkir
og hópfer›abílar fylla sama
flokk a› mestu. Leigubílar eiga
aftur á móti undir högg a›
sækja í ﬂessu efni.
Skilgreining á því hvað er
almenningsfarartæki þyrfti að
vera alveg skýr. Strætisvagnar
virðast samþykktir sem slíkir og
hópferðabílar fylla sama flokk að
mestu. Leigubílar eiga aftur á
móti undir högg að sækja í þessu

efni. Það er hreinlega svo sem
stjórnmálamenn, og skipulagsfræðingar geti alls ekki áttað sig á
því að í umferðinni eru leigubílar
vissulega almenningsfarartæki og
auk þess dýrustu farartæki
almennings. Væri þessi skoðun
virt og viðurkennd þá ættu leigubílarnir að hafa mestan forgang
almenningsfarartækja í umferðinni. Leigubíl tekur fólk oftast
þegar það er mest að flýta sér og
getur ekki beðið eftir strætisvagni. Nú skal þess alls ekki krafist hér að leigubílar hafi meiri forgang í umferðinni en önnur
almenningsfarartæki.
Með
þessum skrifum er aðeins farið
fram á jafnræði eða jafnrétti til
forgangs. Um leið vil ég hvetja
alla atvinnubifreiðastjóra til þess
að hjálpast að með að láta umferðina renna sem liðugast og sýna
hjálpsemi og tillitssemi hver sem
á í hlut. Skipulagssérfræðingana
hvet ég til þess að átta sig á því að
margnefnd almenningsfarartæki
þurfa hvert fyrir sig athafnasvæði
þar sem margmenni kemur saman
eða á leið um. Dæmi um skilningsleysi þeirra eru alltof mörg, hvarvetna í borginni við hótel, kvikmyndahús og önnur samkomuhús.
Að lokum, viðurkennið að leigubíll
er almenningsfarartæki. ■
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Eru bankarnir komnir út fyrir sitt svi›?
UMRÆÐAN
BANKARNIR

BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON

ﬁa› getur valdi› margvíslegum hagsmunaárekstrum, ef
stórir bankar hasla sér völl í
óskyldum atvinnurekstri.
Samkvæmt núgildandi lögum um
fjármálafyrirtæki
(viðskiptabanka) er bönkunum ekki heimilt

BRÉF TIL BLAÐSINS

Hugmynd
fyrir Icelandair
Kolbrún Anna Örlygsdóttir, Hvanneyri,
skrifar:

Fyrir nokkrum misserum skrifaði ég
grein hér í Fréttablaðið um ótrúlega
mikinn verðmun á kostnaði við flug frá
Íslandi til Bandaríkjanna og frá Danmörku til Bandaríkjanna, með viðkomu
á Íslandi, með sama flugi til Bandaríkjanna. Þriðjudaginn 24. ágúst settist ég
við tölvuna og athugaði með kostnað
við flug frá Keflavík til Washington
(BWI). Brottför 27. september og heimkoma 10. október. Leitarvélin skilaði
mér niðurstöðu hratt, kr. 49.240 með
sköttum. Til gamans athugaði ég með
sama flug, en að viðbættu flugi til og frá
Danmörku og viti menn, Icelandair er
enn að mismuna okkur Íslendingum og
fólki frá öðrum löndum! Með því að
fljúga fyrst frá Kaupmannahöfn til Keflavíkur og þaðan áfram til Bandaríkjanna,
með sömu flugvél og ég kannaði flug
með í upphafi, og svo til baka aftur gat
ég sparað tæplega 13 þúsund krónur!
Flugið frá Kaupmannahöfn til Bandaríkjanna átti nefninlega að kosta 36.343
með sköttum (miðað við gengi hjá KB
banka 24. ágúst)!
Ég nenni hreinlega ekki að spyrja af
hverju þetta er svona, gerði það síðast
og fékk engin svör. Nú spyr ég því hvort
ég geti keypt miða frá Kaupmannahöfn
til Bandaríkjanna og til baka og einfaldlega gefið ykkur fyrsta og síðasta legg
flugleiðarinnar? Þið hjá Icelandair getið
þá selt miðann aftur (að vísu bara frá
Kaupmannahöfn til Keflavíkur og til
baka því ég ætla að nýta miðhluta miðans) og ættuð að græða á því að
minnsta kosti þessar 13 þúsund sem ég
spara á þessu því vafalítið vilja margir
kaupa miða aðra leiðina á milli Íslands
og Danmerkur á 6.500. Ef hagnaður
verður meiri en þessar 13 þúsund krónur, legg ég til að þið gefið helming þess
hagnaðar til Barnaspítala Hringsins og
þá græða einfaldlega allir! Ég hef þá
þegar sparað mér 13 þúsund, þið hafið
þá selt flugmiðann á hærra verði en
upphaflega stóð til (að minnsta kosti
miðað við verðið sem Danir eiga að
borga) og Barnaspítalinn fær smá tekjur
líka, ekki veitir af. Hvað segið þið
Icelandair-fólk, náum við Íslendingar
samkomulagi um þetta við ykkur eða er
hugmyndin að láta okkur Íslendingana
greiða áfram niður fargjöldin fyrir einhverja útlendinga? Hlakka til að heyra
frá ykkur.

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

að stunda starfsemi óskylda starfsemi fjármálafyrirtækja. Þeim er
því til að mynda ekki heimilt að
stunda skiparekstur, fisksölu eða
fasteignaviðskipti.
Bankarnir eru því augljóslega
komnir út fyrir sitt svið þegar þeir
fjárfesta í slíkri starfsemi. Ráðherrar hafa gagnrýnt á „penan“
hátt ýmiss konar fjárfestingu
bankanna í óskyldri starfsemi. En
það hefur enginn þungi verið í
þeirri gagnrýni. Og fjármálaeftirlitið hefur verið algerlega máttlaust. Það hefur nánast lokað augunum fyrir fjárfestingu bankanna í
starfsemi óskyldri bankarekstri.
Hér þarf greinilega að taka til
hendinni. Það gengur ekki, að
bankarnir noti fjármuni sína í alls

konar brask til þess að hagnast
sjálfir. Landsbankinn var dreginn
inn í Eimskipafélagið, alls óskylda
starfsemi, og látinn stunda umdeilanleg viðskipti með hluti í sjávarútvegsfyrirtækjum á Akureyri.
Þar var um að ræða dæmi um viðskipti banka, sem ekki samræmast
anda laganna um fjármálafyrirtæki. Landsbankinn græddi marga
milljarða á þessum vafasömu viðskiptum. Sjávarútvegurinn varð að
greiða þá fjárhæð. Fleiri dæmi
mætti nefna um umdeilanleg viðskipti bankanna. Einn bankanna
mun hafa farið út í fasteignaviðskipti. Slík viðskipti eru ekki á
verksviði bankanna. Kaup bankanna á hlutum í SH, SÍF og Flugleiðum voru einnig mjög vafasöm

og samrýmast ekki lögum um
starfsemi viðskiptabanka. Kaupin í
Flugleiðum voru gegnum Straum.
Þröngar undanþáguheimildir
eru í lögunum um fjármálafyrirtæki. T.d. geta bankarnir fjárfest í
óskyldri starfsemi tímabundið og í
þeim tilgangi að ljúka viðskiptum.
En fjárfestingar þær á vegum
bankanna, sem nefndar voru hér að
framan, féllu ekki að mínu mati
undir slíkar undanþáguheimildir.
Það getur valdið margvíslegum
hagsmunaárekstrum, ef stórir
bankar hasla sér völl í óskyldum
atvinnurekstri. Bankarnir geta
verið með margvíslegar trúnaðarupplýsingar um keppinauta þeirra
fyrirtækja, sem bankarnir eignast.
Enda þótt ganga verði út frá því, að

bankarnir virði trúnað við viðskiptavini sína getur slík aðstaða
valdið tortryggni og jafnvel
trúnaðarbresti.
Upphaflegt markmið bankanna
hér á landi var að varðveita og
ávaxta sparifé landsmanna og lána
íslenskum atvinnuvegum fé. Þetta
gamla markmið virðist gleymt. Nú
er markmiðið að braska með fjármuni hér innan lands og erlendis í
því skyni að græða sem mest fyrir
eigendur bankanna. Það hefði verið
skynsamlegra að halda einum viðskiptabanka áfram í höndum ríkisins. Sá banki hefði þá getað þjónað
landsmönnum fyrst og fremst,
sparifjáreigendum og atvinnuvegunum og sinnt landsbyggðinni
vel.■
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Fjöldi viðskipta: 246
Velta: 3.944 milljónir

ICEX-15 4.550,4 +0,29%
MESTA HÆKKUN
Landsbankinn
Og fjarskipti
Bakkavör

MESTA LÆKKUN
2,8%
2,6%
1,4%

SÍF
Atorka
Mosaic Fashions

-2,1%
-1,4%
-0,8%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 41,70 -0,2% ... Bakkavör 42,00 +1,4%... Burðarás 17,50 +1,2% ... FL Group 15,50
+0,00% ... Flaga 4,05 -0,7% ...HB Grandi 8,55 +0,00% ... Íslandsbanki 15,10 +0,00% ... Jarðboranir 20,80 +0,00% ... KB banki
580,00 -0,3% ... Kögun 57,5 +0,00% ... Landsbankinn 21,70
+2,8% ... Marel 62,8 -0,3% ... SÍF 4,70 -2,1% ...Straumur 13,25 0,4% ... Össur 88,5 +0,6%

Umsjón:

nánar á visir.is

Peningaskápurinn…
Milljóna útsending
Bræðurnir í Bakkavör kynntu uppgjör félagsins í gærmorgun fyrir áhugasömum fjárfestum og greinendum bankanna. Þetta er
fyrsta ársfjórðungsuppgjörið þar sem rekstur
Geest kemur við sögu og því margir spenntir
að sjá hina nýju Bakkavör í raunstærð, ef
svo má að orði komast. Uppgjör Bakkavarar
var í stórum dráttum í samræmi við væntingar og búast forráðamenn félagsins við að
niðurgreiðsla skulda verði komin á það stig í
lok næsta árs að félagið sé þá skuldsett í samræmi við framtíðarskipan fjármagns í félaginu.
Allt er því á áætlun hjá þeim bræðrum.
Ágúst ávarpaði gesti í upphafi fundar og
sagði fundinn nú fara fram á ensku í
fyrsta sinn. Honum væri varpað yfir
netið. „Það eru því milljónir manna sem
fylgjast með fundinum,“ sagði Ágúst og
glotti við kátínu fundarmanna.

Atorka skilar tapi
Fjárfestingarfélagið
Atorka
Group tapaði um 241 milljón
króna á öðrum ársfjórðungi en
hagnaðist hins vegar um 659
milljónir á þeim fyrsta.
Tapið skýrist af lækkun á
stórum eignarhlutum í bresku
iðnaðarfyrirtækjunum Low and
Bonar og NWF Group en sú
lækkun hefur gengið til baka á
þriðja ársfjórðungi. Meðal annarra eigna Atorku eru Austurbakki, LÍF og Promens, sem
keypti nýverið Bonar Plastics.
Arðsemi eigin fjár var rúm
tíu prósent á ársgrundvelli, sem
er undir markmiðum stjórnar
félagsins. Heildareignir voru
hinn 30. júní um sautján milljarðar króna og eigið fé um 8,5
- eþa
milljarðar.

STYRMIR ÞÓR BRAGASON, FORSTJÓRI ATORKU Félagið tapaði á öðrum
ársfjórðungi um 240 milljónum króna. Hagnaður varð af starfseminni á fyrri hluta árs.

UM BORÐ Í LOÐNUSKIPI SAMHERJA
Rekstrartekjur aukast mikið milli ára.

Á fáa menn í heiminum er betur hlustað
en öldunginn Alan Greenspan. Hann hóf
upp raust sína og varaði við því að með
hækkandi eignaverði væri hætta á að
fjárfestar gættu ekki nauðsynlegrar varúðar. Slíkt gæti endað illa á fjármálamörkuðum. Menn ættu ekki að taka
þeim stöðugleika sem Bandaríkjamenn
hafa búið við sem gefnum. Greenspan
telur hins vegar að bandarískt efnahagslíf hafi góðar forsendur til
að mæta skyndilegum mótbyr,
en sagði verndarstefnu og
halla á fjárlögum helstu ógn
efnahagslífsins. Þótt hér sé afgangur af fjárlögum er eflaust
margt sem Íslendingar geta
tekið til sín í orðum hins vísa
öldungs.

P/F Atlantic Petroleum tapaði 1,3
milljónum danskra króna á öðrum ársfjórðungi, eða 13 milljónum íslenskra
króna.
Hagnaður Landsvirkjunar á fyrstu sex
mánuðum ársins nemur 2.008 milljónum króna samanborið við 645 milljóna
króna tap á sama tíma í fyrra.
Hlutabréf Pixar Animation Studios
Inc. lækkuðu um tvö prósent eftir að
bandaríska fjármálaeftirlitið óskaði eftir
nánari upplýsingum um uppgjör annars
ársfjórðungs.
Merck hefur tilkynnt að það hyggist
ljúka einhverjum kærum vegna aukaverkana lyfsins Vioxx með sáttum en
þúsundir kæra liggja fyrir á félagið.

Gagnvirkt sjónvarp
handan við hornið
Síminn hagnaðist um tæpa
2,2 milljarða á fyrri helmingi ársins. Það er betri afkoma en greiningardeildir
bankanna spáðu.

Hagna›ur Samherja dregst
lítillega saman
Samherji hagnaðist um 1.065
milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins samanborið við 1.098
milljónir króna árið áður.
Rekstrartekjur samstæðunnar
voru 11,6 milljarðar króna á tímabilinu og hafa aukist um helming
milli ára en þær voru 7,2 milljarðar árið áður. Veltufé frá rekstri
nam 1.038 milljónum króna
samanborið við 747 milljónir árið
áður. Eiginfjárhlutfall Samherja í
lok júní var 41 prósent.
- dh

Viðvörun hjá Greenspan

MARKAÐSFRÉTTIR...

Hagnaður Símans fyrstu sex mánuði ársins var tæpir 2,2 milljarðar
króna. Á sama tíma í fyrra nam
hagnaðurinn rúmum 1,2 milljörðum. Tekjur félagsins hafa aukist
meira en útgjöld á þessum tíma.
Mest var tekjuaukningin á farsímasviði, um 450 milljónir króna.
Í uppgjörinu munar þó mest um
hagnað af sölu hlutabréfa í
Straumi fjárfestingarbanka, sem
var 702 milljónir króna. Einnig
voru seld hlutabréf í gervihnattafélagi sem skilaði 106 milljónum í
hagnað. Arðsemi eigin fjár hækkaði úr 16 prósentum í tæpt 31 prósent.
Í tilkynningu Símans til Kauphallar Íslands í gær segir að fjarskiptamarkaðurinn sé í örum
vexti og framtíðarhorfur fyrirtækisins góðar. Síminn hafi ráðist í stóra uppfærslu á ADSLkerfinu til að geta sinnt sjónvarpsþjónustu Símans. „Að uppfærslunni lokinni verður hraðinn
meiri, sjónvarpsstöðvum í sjónvarpsþjónustu mun fjölga auk

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ Hlutabréf ]

LANDSSÍMI ÍSLANDS Þetta er í síðasta sinn sem Síminn skilar uppgjöri á meðan hann
er í ríkiseigu.

þess sem gagnvirkt sjónvarp er
handan við hornið,“ segir í tilkynningunni.
Í uppgjörinu kemur fram að
Síminn á tæp 90 prósent hlutafjár í Íslenska sjónvarpsfélaginu,
sem rekur Skjá einn. Á tímabilinu breytti Síminn 750 milljón
króna skuld sjónvarpsfélagsins í
hlutafé. Ekki er gefið upp á
hvaða gengi Síminn keypti hluta-

bréfin í Skjá einum.
Bæði greiningardeild Landsbankans og KB banka segja
rekstrarárangur Símans á öðrum
ársfjórðungi betri en spáð var.
Starfsfólk beggja bankanna gerði
ráð fyrir því að Síminn myndi
hagnast um 780 milljónir króna.
Niðurstaðan var hins vegar 928
milljóna króna hagnaður.
bjorgvin@frettabladid.is

27. ágúst 2005 LAUGARDAGU R

22

MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST > 27. ÁGÚST 1979

Frændi drottningar drepinn
timamot@frettabladid.is

Elskulegur sonur minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sævar Tryggvason
Ásgarði 24a, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn 26. ágúst.
Innilegar þakkir fær starfsfólk Krabbameinsdeildar 11E fyrir
góða umönnun og hlýhug. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Þórhildur Stefánsdóttir
Hildur Lind Sævarsdóttir
Anna Lilja Sævarsdóttir Unnsteinn Einar Jónsson,
Tryggvi Unnsteinsson
Rúnar Unnsteinsson
Sindri Unnsteinsson.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Maren Níelsdóttir Kiernan
lést á Dvalarheimilinu Hrafnistu, Reykjavík, föstudaginn 26.
ágúst. Útförin auglýst síðar.
Edward, Erla, Elsa, Stella, Jóhann og Victor Pétur tengdabörn,
barnabörn og barnabarnabörn.

Jóns Sæmundssonar

Nanna Kaaber heilsar með hlýlegu
en þéttu handabandi. Hún er 87 ára
gömul en alveg ótrúlega ern, snör í
snúningum og snögg í tilsvörum.
Hún er einn af stofnfélögum ferðafélagsins Útivistar, sem heldur upp
á þrjátíu ára afmæli sitt í Básum í
Þórsmörk í dag. „Þeir ætla að
dubba mig upp í mitt gamla starf,“
segir Nanna og skellihlær, en hún
starfaði sem fararstjóri allt þar til
fyrir tveimur árum.
„Útivist var nýtt félag, það þótti
afskaplega spennandi. Við fórum
ákaflega vel af stað og það safnaðist að okkur mikið af ungu fólki og
við höfum haldið því,“ segir Nanna
þegar hún rifjar upp fyrsta starfsár
félagsins, en Útivist varð til þegar
Ferðafélag Íslands klofnaði vegna
misklíðar. „Þeir voru voða reiðir
við okkur í upphafi yfir að fá svona
samkeppni,“ minnist hún en segir
allt í góðu milli félaganna í dag.
Það var þó ekki dans á rósum að
hrinda starfseminni úr vör. „Við
stóðum þarna eins og álfar þessar
55 manneskjur með nýtt félag í
höndunum en ekki krónu. Okkur
tókst að útvega húsnæði á efstu

Hjartans þakkir til ykkar allra sem sýnduð okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra
sonar og bróður,

Grænatúni 6, Kópavogi.

Margrét Samúelsdóttir
Sveinbjörn Sveinsson

VATNSBERI Nanna man vel eftir því
þegar hún var sett í að bera vatn í fötum
til að blanda í steypu við byggingu fyrsta
skálans í Básum.

ANDLÁT

Guð blessi ykkur öll.
Sveinn Sveinbjörnsson
Grétar Már Sveinsson

1952 Menntamálaráðherra leggur bann við því að auglýsa
dansleiki í Ríkisútvarpinu.
1967 Brian Epstein, umboðsmaður Bítlanna finnst látinn á heimili sínu í
London. Hann lést vegna
ofneyslu svefnlyfja.
1970 Flugsveitin Rauðu örvarnar
sýnir listir sýnar í Reykajvík.

Saknar þess að ferðast

Ragnhildur Þórðar
Smári Karlsson
Guðmundur Helgason

Hjartar Sveinssonar

1946 Fyrsti bíllinn kemst yfir
Siglufjarðarskarð. Vinna við
veginn hafði staðið í ellefu
ár.

ÚTIVIST HELDUR UPP Á ÞRJÁTÍU ÁRA AFMÆLI SITT AÐ BÁSUM Í DAG

bryta, Ljósheimum 8a.

Margrét Kr. Sigurpálsdóttir
Jón Veigar
Jóhanna María
Linda Valgerður
Ingibjörg Ls. Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

1912 Bókin um Tarsan konung
apanna eftir Edgar Rice
Burroughs kemur út í fyrsta
sinn.

Guðný Jóhannesdóttir, Einhamri, áður
Jörundarholti 26, Akranesi, lést á Sjúkrahúsi Akraness mánudaginn 22. ágúst.
Héðinn Jónsson skipstjóri, Mýrum 14,
Patreksfirði, andaðist mánudaginn 22.
ágúst.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hjartans þakkir til ykkar allra sem sýnduð okkur
samúð og hlýhug við fráfall og útför eiginmanns míns,
föður, fósturföður, tengdaföður, afa og langafa,

Frændi drottningar Englands,
hafði nýlagt úr höfn í fiskiþorpLouis Mountbatten lávarður, lést
inu Mullaghmore þegar sprengjþennan dag árið 1979 þegar
an sprakk. Vitni sagði að bátuinn
sprengja sprakk í báti hans.
hefði sprungið í tætlur og farÁsamt honum létust fjórtán ára
þegarnir sjö kastast í sjóinn.
barnabarn hans, eldri kona og
Nokkrir sjómenn þustu að til
fimmtán ára skipsdrengur.
þess að hjálpa Mountbatten en
IRA, Írski lýðveldisherinn, lýsti
fætur hans voru nær klipptir af
ódæðinu á hendur sér en aðog hann lést skömmu síðar. Ateins nokkrum klukkutímum síðburðurinn vakti spurningar um
ar létust átján breskir hermenn í
öryggi Mountbatten-fjölskyldsprengingu við Warranpoint, ná- LOUIS MOUNTunnar en lávarðurinn hafði aldrei
lægt landamærum írska lýðveld- BATTEN LÁVARÐUR haft lífvörð.
isins.
Thomas McMahon var síðar dæmdur fyrir
Mountbatten lávarður var 79 ára. Hann
morðið á Mountbatten. Lögreglan hafði haft
dvaldi ásamt fjölskyldu sinni í kastala þeirra af honum afskipti aðeins tveimur tímum
í Sligo norðvestur af Írlandi. Bátur hans
fyrir sprenginguna vegna gruns um bílstuld.

1883 Gríðarlegt eldgos hefst á
óbyggðu eyjunni Krakatau
vestur af Súmötru í
Indónesíu. 36 þúsund
manns látast í kjölfar flóðbylgju sem myndast við
eldgosið.

NANNA KAABER Ein af stofnfélögum Útivistar.

hæð í Lækjargötu 6 og það voru svo
slitnir stigarnir að það lá við að
maður dytti í gegnum þrepin,“ segir Nanna og hlær að minningunni.
Hún bætir við að lengi vel hafi
gestir varla haft stól að sitja á.
Ekki var liðin nema vika frá
stofnfundi í mars 1975 þegar fyrsta
ferðin var farin. „Ferðafélagið
hafði sinn samastað austan megin á
Umferðarmiðstöðinni svo við auglýstum stíft að Útivist væri vestan
megin. Svo stóðum við þarna fimm,
sex hræður og biðum í ofvæni eftir
því hvort einhver kæmi,“ segir
Nanna og sýpur á kaffinu sínu.
Áhyggjurnar voru ástæðulausar
því sjötíu manns mættu á staðinn.
„Ég mun aldrei gleyma þessari
stund,“ segir Nanna með blik í augum.
Nanna á fjölmargar góðar minningar frá starfi sínu með Útivist. Því
til staðfestingar á hún fimmtán stór
myndaalbúm með myndum af ferðalögum sínum í þrjátíu ár. „Það veit
sá sem allt veit að ég sakna þess alveg óskaplega að ferðast með Úti-

vist,“ segir Nanna með trega í
röddu. Í góðu veðri horfir hún út um
gluggann á útsýnið yfir Snæfellsjökul og óskar sér upp í fjöll. Hún er
þó langt í frá sorgmædd og hefur
nóg að gera alla daga. Til að mynda
vaknar hún hvern einasta morgun
og skellir sér í sund.
Uppáhaldsstaður Nönnu er
Básar í Þórsmörk. „Maður var svo
mikið með í þessari uppbyggingu og
það kostaði mikið erfiði að koma
þessu öllu í kring,“ segir Nanna og
greinir frá því þegar fyrsti skálinn í
Básum var byggður úr gömlum
spýtum úr tveimur húsum sem Útivist fékk gefins. „Það var ægilega
gaman,“ segir Nanna og gengur að
skáp og dregur úr honum lítinn
hamar. „ Við vorum beðin um að
koma með verkfæri og ég kom með
þennan. Hann þótti ekki burðugur í
svona stórsmíðar en sjáðu bara,“
segir hún og sýnir mikið eyddan flöt
hamarsins. „Ég ætla að hafa hann
með inn eftir núna og gefa félaginu
hamarinn með rauðri slaufu,“ segir
Nanna og skellihlær. ■

Nína Kristbjörg Guðmundsdóttir, Kjalarsíðu 14b, Akureyri, lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri mánudaginn
22.ágúst.

JAR‹ARFARIR

Bryndís Ingvarsdóttir, Sólvangi, Hafnarfirði, áður Móabarði 22b, Hafnarfirði,
lést fimmtudaginn 25. ágúst.

11.00 Daníel Teitsson, Hátúni 12,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Hvanneyrarkirkju.
13.30 Guðrún Jóna Dagbjartsdóttir,
Brekku, Núpasveit, verður jarðsungin frá Snartarstaðakirkju.
14.00 Áslaug Sigurðardóttir, Hávík,
Skagafirði, verður jarðsungin frá
Sauðárkrókskirkju.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Guðbjörg Olsen
Dvalarheimilinu Grund,

Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma,

14.00 Ólafur Eiríksson, Grjóti, Þverárhlíð, verður jarðsunginn frá Borgarneskirkju.

Bryndís Ingvarsdóttir
Sólvangi, Hafnarfirði, áður Móabarði 22b, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut miðvikudaginn 24. ágúst.
Útför hennar fer fram 30. ágúst frá kirkju óháða safnaðarins við
Háteigsveg og hefst athöfnin kl. 13.00.
Hildur Jóhannsdóttir
Sigríður Skúladóttir
Jón B. Skúlason
Unnur Skúladóttir
Dóra Skúladóttir
Elínborg Skúladóttir
Daníel H. Skúlason
makar, barnabörn og barnabarnabörn.

lést að morgni dags 25. ágúst. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Guðmundur Rúnar Guðmundsson
Valgerður Guðmundsdóttir
Guðmundur Rúnar Guðmundsson
Ingvar Guðmundsson
og barnabörn

Hjálmar Árnason
Vilborg Sverrisdóttir
Rut Brynjarsdóttir.

www.steinsmidjan.is
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JÓNA HRÖNN BOLLADÓTTIR
„Unglingadrykkja í miðborginni hefur verið
á hröðu undanhaldi. Það ber að þakka
markvissu samstarfi foreldra, ýmissa samtaka, hreyfinga, lögreglu og Reykjavíkurborgar,“ segir miðborgarpresturinn. „Einnig
mjög virkri forvarnafræðslu fyrir foreldra
um ábyrgð þeirra og hlutverk. En á Menningarnótt er eins og öllu sem hefur áunnist
sé kastað í ræsið.“

mánudeginum eftir Menningarnóttina og menn töldu margir
hverjir að það væri alveg nauðsynlegt að rasa út áður en hann færi
að herja á þá.“
Hún segir ekki mega gleyma
hinu, að hún hafi hitt fjöldann allan
af ungu fólki þessa nótt sem hafi
verið sjálfu sér og öðrum til gleði.
„En þau voru bara einfaldlega í
hættu og mörg hver höfðu hvorki
reynslu né þroska til að meta hana.
Kannski verðum við að leggja
Menningarnótt niður í eitt skipti til
að sjá hvernig þessi nótt þróast
eða jafnvel að hafa ekki tónleika
og dagskrá eftir klukkan átta.“

Ég græt inni í mér
Jóna Hrönn Bolladóttir mi›borgarprestur er slegin
eftir a› hafa veri› á ferli um mi›borgina eftir mi›nætti á Menningarnótt. Í samtali vi› Jóhönnu S. Sigﬂórsdóttur ræ›ir hún um ástandi›, kallar foreldra til
ábyrg›ar og stingur upp á a› menningarhátí›in
ver›i stytt til reynslu.

V

ið sem vorum að störfum
eftir miðnætti á Menningarnótt vorum öll miður
okkar. Lögregla, fulltrúar Íþróttaog tómstundaráðs, hverfamiðstöðvar og sjálfboðaliðar,“ segir
Jóna Hrönn Bolladóttir miðborgarprestur. Hún kveður fast að orði
þegar hún ræðir um ástandið í miðborginni þessa nótt og hefur þungar áhyggjur af þróuninni, sem
verði ekki stöðvuð nema með sameiginlegu átaki.

„Menningarnótt er frábær viðburður sem kemur upphaflega til
vegna umhyggju fyrir miðborginni,“ segir Jóna Hrönn þegar hún
rifjar upp tilurð Menningarnætur.
„Við eigum hana saman og margir
vilja veg hennar sem mestan.
Menningarnótt var sett á fót til
þess að laða fólk til miðborgarinnar og sýna hvað hún hefur upp á að
bjóða. Þessi menningarhátíð hefur
þróast hægt undir góðri verkefnastjórn og skapað samfélagslega

Barnakór
Háteigskirkju
er fyrir hressa krakka á aldrinum 7-9 ára.
Æfingar byrja 31. ágúst.
Skráning og fyrirspurnir hjá kórstjóra,
Þóru Marteinsdóttur í síma 867 9193
og barnakor@hateigskirkja.is

Kór
Háteigskirkju
getur bætt við söngfólki í allar raddir.
Einhver reynsla af söng og nótnalestri æskileg
Áhugasamir hafi samband við kórstjórann
Douglas A. Brotchie í síma 899 4639 og
douglas@hateigskirkja.is

stemningu. Þetta er nokkurs konar
grasrótar- og þróunarstarf.“
Jóna Hrönn segir marga haldna
fordómum gagnvart miðborginni.
Hún telur Menningarnótt stærsta
og merkilegasta viðburðinn til að
bæta þar úr. Að auki sé hún góð
tekjulind fyrir verslun og þjónustu. Hún leggur áherslu á að
Menningarnótt sé alls ekki ætlað
að vera nætursamkoma. En svo
hafi það gerst fyrir fimm árum að
aðrir gestir hafi komið í miðborgina eftir að Menningarnótt lauk.
Fyllerísnótt sumarsins
Jóna Hrönn hefur undanfarin fimm
ár stýrt vakt sjálfboðaliða sem
farið hafa um miðborgina eftir miðnætti og hlúð að ungmennum í
vanda. Nú síðast voru þeir þrettán.
„Allan þennan tíma höfum við
verið á röltinu og fylgst með þessum gestum sem koma eftir miðnætti. Þar hefur orðið mjög neikvæð breyting,“ segir hún. „Þetta
er orðin aðalfyllerísnótt sumarsins. Við sjáum mikla neyslu fólks á
öllum aldri og hættulegt ástand.“
Margir muna slæmt ástand sem
var í miðborg Reykjavíkur á árunum kringum 1997-98. Unglingar á
grunnskólaaldri hópuðust þá í miðborgina að kvöld- og næturlagi,
margir undir áhrifum áfengis eða
annarra vímuefna. Með samhentu
átaki tókst að snúa þeirri þróun
við.
„En nú sjáum við þetta aftur
þessa nótt. Sem þýðir bara eitt, að
við verður að taka höndum saman.
Ekkert getur breytt þessu nema
við fullorðna fólkið með gagnkvæmri virðingu og samstarfi til
heilla fyrir börnin okkar. Það er
ekki hægt að kenna neinni menningarhátíð um að unglingarnir okkar séu í neyslu, allt sé brjálað í
bænum og fólk í lífshættu.
Það eru ekki Reykjavíkurborg
og lögreglan sem ala upp börnin
okkar. Við gerum það sjálf. Við
erum fyrirmyndir þessara barna
og unglinga sem síðan safnast í
bæinn á Menningarnótt. Af hverju
verður alltaf ákveðið uppþot eftir
hverja Menningarnótt? Af því að
við erum að horfast í augu við
glundroða sem skapast af neyslu
og erfiðleikum. Þetta er svo sárt að
við reynum að finna blóraböggla,
reynum að gera einhverja ábyrga.
Við köllum fram ásökun og sektarkennd á víxl, sem eru tilfinningar
sem fylgja svona uppákomu.“
Eins og vel þjálfuð vopn
Jóna Hrönn nefnir dæmi frá nýliðinni Menningarnótt sem skýrir vel
það sem hún er að tala um.

„Ég sá hóp af ungum karlmönnum þessa nótt sem voru auðsjáanlega á örvandi efnum. Þegar ég
horfði á þá hlaupa um götur borgarinnar upplifði ég þá sem vel
þjálfuð vopn. Þeir hrifu með sér
yngra fólk, sem fór sífjölgandi.
Orkan frá þeim einkenndist af
spennu, hraða og ofbeldi. Þeir sem
hefðu gengið í veg fyrir þá hefðu
verið í lífshættu. Ég var miður mín
því þeir voru stjórnlausir. Þeir
voru keyrðir áfram af fíkniefnum
og reiði.
Margir voru beittir líkamlegu
ofbeldi þessa nótt. Tvö ungmenni
sem ég þekki til urðu fyrir árás
þriggja fullorðinna einstaklinga.
Sem betur fer var þeim komið til
hjálpar.
Það sem maður upplifir í gegnum fíkniefnin eru þessar tilefnislausu árásir. Þú þarft ekki annað
en að koma snöggt fyrir horn eða
horfa í augun á einhverjum til að
lenda í hættu. Það er eins og sálin
sé tekin í burtu úr þeim sem eru á
örvandi efnum. Andlitið, líkamsburðirnir og ofsóknaræðið; allt ber
þetta merki um að þetta fólk sé
ekki lengur siðferðisverur heldur
algerlega stjórnlausir einstaklingar. Það er eins og þessi efni geri
það að verkum að neytandinn
skynji ekki dýrmæti samferðamanna sinna. Í stað þess að sjá að
hver manneskja er óendanlega
dýrmæt er hún bara drasl. Sem er
í hróplegri mótsögn við það siðferði sem við byggjum á, að lífið er
heilagt. Ég græt inni í mér þegar
ég sé hvernig þessi efni ræna sálum einstaklinganna og gerir þá að
ógn í samfélaginu. Að sjá svo unglinga á öllum aldri þarna innan um,
marga hverja edrú og svo algerlega ónæma fyrir því að þeir væru
í dauðans hættu. Samkoma þessa
fjölda gesta um nóttina skapar líka
ótrúlegan vettvang fyrir þá sem
selja fíkniefni eða vilja höggva
mann og annan.“
Hugsanlegar breytingar
„Eigum við að sætta okkur við það
að þeir sem taka við nóttinni eftir
miðnætti og vita ekkert af menningarhátíðinni leggi niður það
grasrótar- og þróunarstarf sem
hefur átt sér stað á undanförnum
árum, og haldi þessari hátíð borgarbúa í herkví, eins og gerst
hefur?“ heldur Jóna Hrönn áfram
og er mikið niðri fyrir.
„Það er líka staðreynd að þessa
nótt nota menn til að gera upp
ýmiss konar mál eftir verslunarmannahelgina. Svo er sumarhýran
eftir og hægt að kaupa verulegt
magn af áfengi. Skólinn byrjaði á

Alvarleg skilaboð
Jóna Hrönn segir að á bak við
fíkniefnaneyslu sé oft löng saga
öryggisleysis og óhamingju. Það
þurfi vitundarvakningu. Breyttar
áherslur. Samstillt átak okkar allra.
„Við erum alltaf að tala um peninga og viðskipti og upphefja þá
sem við teljum auðuga að veraldlegum eigum, örugglega oftast í
óþökk þeirra sjálfra. Við upphefjum aldrei hina sem eru að vinna
svo ótrúleg verk til að bæta mannfélagið, mæta öðrum með kærleika og umhyggju og leggja á sig
þrotlausa vinnu. Ég nefni sem
dæmi fólk sem vinnur aðhlynningarstörf. Ég hef kynnst fólki sem
vinnur á heilabilunardeildum.
Þetta er fólkið sem ég ber mikla
virðingu fyrir. Fólkið sem vinnur
með hjartanu. Fólk sem þarf að
beita þolinmæði, kærleika og ótrúlegri samskiptafærni samfellt allan vinnudaginn.
Ríka fólkið og glamúrstjörnurnar eru fyrirmyndirnar sem við
setjum upp fyrir unglingana
okkar. Þarna er verið að skapa
fyrirmyndir sem eru svo langt frá
raunveruleika flestra. Það er eftirsóknarverðast að verða stjarna
eða velta sér upp úr peningum. Oft
þegar ég spyr ungt fólk hvað það
vilji gera í framtíðinni heyrist
oftar en ekki „ég ætla að fá mér
vinnu þar sem ég ræð mínum
vinnutíma og hef góð laun án
mikillar fyrirhafnar.“ Erum við að
vekja athygli á fólki sem er að
vinna stórvirki á sviðum vísinda
eða hjálparstarfa? Allt of sjaldan.“
Þjóð undir eftirliti
Í fjölmiðlum er sífellt verið að tala
við sama fólkið með yfirskriftinni;
„Ástin, frægðin og kjaftasögurnar“
og svo erum við alltaf að auka eftirlit með fólki, í stað þess að leggja
áherslu á siðfræðikennslu og eiga
samfélag við börnin okkar. Skilaboðin eru þau að við þurfum ekki
að takast á við að vera siðferðisverur. Við erum hvort eð er bara
undir eftirliti. Ég stel ekki af því að
það gæti verið myndavél í herberginu, en ekki af því að það er rangt
að stela frá öðrum og eftirsóknarvert að reynast öðrum vel.
Svo er til fólk sem berst gegn
því að kenna kristin fræði í skólum.
Ég hugsa stundum til þess fólks
þegar ég hef orðið vitni að ofbeldisverkum í miðborginni. Þá eru boðorðin tíu ekki það fyrsta sem mig
langar að taka út úr kennslu í
grunnskólum.“
Jóna Hrönn nefnir einnig hve
alvarlegt það sé hvernig íslenskir
stjórnmálamenn tali hver um annan og hver við annan opinberlega.
Menn geti verið að hreyta ókvæðisorðum og sýna hver öðrum dónaskap á þingi og í fjölmiðlum .
„Hvernig skilaboð eru þetta til
barnanna og unglinganna okkar?
Ábyrgð foreldra, skóla, kirkju,
stjórnmálamanna og fjölmiðla er
gríðarleg gagnvart komandi kynslóðum. Við eigum að láta okkur
varða fyrst og fremst um hamingju
barna okkar. Þá heyrir nótt eins og
um síðustu helgi sögunni til.“ ■
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Græ›gi, hry›juverk og gó›ur húmor
Leikfélag Akureyrar hlaut tvenn Grímuver›laun fyrir
söngleikinn Ólíver á sí›asta ári. Í spjalli vi› Magnús
Geir ﬁór›arson leikhússtjóra kemst ﬁóra Karítas
a› ﬂví a› móttökur leikhúsgesta og a›sókn, sem fór
fram úr björtustu vonum, gefa leikfélaginu byr undir
bá›a vængi.

V

ið bjóðum upp á glænýtt
rússneskt leikrit, sígildan
söngleik og rómantískt gamanleikrit,“ segir Magnús Geir Þórðarson, leikhússtjóri Leikfélags Akureyrar, um dagskrá komandi leikárs en atburðir vetrarins á Akureyri voru kunngjörðir í gær.
Magnús Geir segir fjölbreytnina ráða ríkjum í verkefnavali en
auk þriggja nýrra verka verða á
fjölunum ýmsar góðar gestasýningar og verk frá fyrra leikári.
„Leikárið hefst í september á
sýningum á Pakkinu á móti í leikstjórn Agnars Jóns Egilssonar. Við
frumsýndum leikritið í vor en það
fjallar um hryðjuverkaógnina.
Höfundurinn Henry Adams vann
Edinborgarverðlaunin fyrir Pakkið
á móti fyrir tveimur árum en síðan
í vor hafa, eins og allir vita,
sprengingar átt sér stað í London.
Þegar maður heyrir fréttir af
hörmungaratburðum sem þessum
á maður til að fjarlægja sig þeim
en persónurnar í verkinu eru svo
sterkar að við það að horfa á verkið
færist maður
óhjákvæmilega
nær.“
Gamanleikrit í anda Love Actually
Auk Pakksins á móti verður gestasýning Borgarleikhússins, Belgíska
Kongó, á dagskrá í september. Þegar komið er fram í miðjan október
verður gamanleikritið Fullkomið
brúðkaup frumsýnt á Akureyri.
„Þetta er eiginlega rómantískt gamanverk í anda Love Actually, Four
Weddings and a Funeral og allra
þessara bresku góðu gamanmynda.
Verkið er eftir Robin Hawdon, sama
höfund og gerði farsann Sex í sveit,
en það er vinsælasta leiksýning sem
Leikfélag Reykjavíkur hefur sett
upp.“
Magnús Geir segir að Fullkomið
brúðkaup sé drepfyndið verk sem
hefst þegar ungur steggur vaknar
skelþunnur á brúðkaupsdaginn með
ókunnuga nakta konu sér við hlið.
„Brúðurin er á leiðinni og allt fer á
fullt í endalausum misskilningi.
Leikritið gerist á leifturhraða og
fjallar um þessi mál sem allir eru
endalaust að velta fyrir sér.

Hvernig það er að vera ástfanginn,
að hætta að vera ástfanginn og vera
jafnvel ekki ástfanginn af þeim sem
maður hélt að maður væri ástfanginn af.“
Kraftmikil maríubjalla í húsinu
Nýtt leikrými, Húsið, verður svo
tekið í notkun hjá Leikfélagi Akureyrar í mars. Í Húsinu var áður
diskótekið Dynheimar, menningarmiðstöð ungs fólks, en nú þjónar
rýmið æfinga- og sýningarhaldi hjá
leikfélaginu ásamt því að hýsa búninga og leikmunageymslu. „Það er
gaman að segja frá því að í Húsinu
frumsýnum við Maríubjölluna, sem
er glænýtt rússneskt leikrit. Verkið
er eftir ungt leikskáld sem stendur í
framvarðasveit rússneskra nútímahöfunda en leikstjórinn, Jón Páll
Eyjólfsson, er einnig i framvarðasveit. Jón er ungur og upprennandi
leikstjóri sem vakti verðskuldaða
athygli fyrir pólitíska sýningu hjá
Stúdentaleikhúsinu í fyrra.“
Magnús Geir segir að Maríubjallan höfði til allra þeirra sem
vilji láta hreyfa við sér. „Verkið er í
anda Kæru Jelenu og Stjörnu á
morgunhimni. Maríubjallan gerist á
einu kvöldi í kveðjupartíi hjá manni
sem er að halda í herinn. Atburðarásin tekur óvænta stefnu og við
fáum ansi magnaða sýn inn í líf
þessa fólks. Allt litróf tilfinninganna er staðsett í ansi harkalegum
heimi en útkoman er kraftmikið og
fallegt leikrit.“
Rokkuð græðgisvæðing
Leikfélag Akureyrar ætlar ekki að
láta sitt eftir liggja í söngleikjauppfærslum næsta árs. „Í fyrra sýndum við Ólíver, þar sem sinfóníuhljómsveit lék fyrir okkur ljúfa
tónlist. Nú ætlum við að láta rokkið
lyfta þakinu af gamla leikhúsinu,“
segir Magnús Geir en Litla Hryllingsbúðin verður frumsýnd í febrúar. „Þó söngleikurinn sé bara 25 ára
gamall er hann sígildur. Þetta er
verk sem höfðar til allrar fjölskyldunnar með litríkum persónum,
fyndinni sögu og grípandi tónlist.
Það hefur mikið verið rætt um
græðgisvæðingu á Íslandi að undan-

MAGNÚS GEIR Leikhússtjórinn segir Leikfélag Akureyrar veðja á unga fólkið í vetur.

förnu og Litla hryllingsbúðin snýst
um græðgi og spurninguna um hvað
eigi að leggja á sig fyrir frægð og
velgengni. Söngleikurinn hefur
verið settur upp tvisvar sinnum hér
á landi í atvinnuleikhúsum en við
ætlum að fara nýja leið að Litlu
Hryllingsbúðinni,“ segir Magnús
Geir leyndardómsfullur en hann
vinnur nú að því að velja leikhópinn
til verksins.
Sigra heiminn frá Akureyri
Hluti af þeim stefnubreytingum
sem áttu sér stað hjá Leikfélagi
Akureyrar þegar Magnús Geir tók
við starfseminni var að losa upp
leikhópinn sem var til staðar til
þess að koma á því fyrirkomulagi
að lítill hópur leikara yrði fastráðinn í eitt ár í senn og aðrir leikarar
lausráðnir. „Nú erum við að veðja á
ungt fólk sem leggur allt undir
fyrir leiklistina. Við fastréðum
fjóra leikara, þá Guðjón Davíð

Karlsson, Jóhannes Hauk Jóhannesson, Álfrúnu Örnólfsdóttur og
Esther Talíu Casey,“ en þau verða
fastráðin ásamt reynsluboltanum
Þráni Karlssyni sem er að hefja
sitt fimmtugasta leikár með
Leikfélagi Akureyrar.
Þetta nýja fyrirkomulag segir
Magnús að hafi ýmsa kosti í för
með sér. „Þá er kjarni til staðar
sem fókuserað er á og ber uppi
starfsemina. En þar sem fastráðningin stendur aðeins yfir í eitt ár er
engin hætta á því að leikararnir
fari að endurtaka sig eða að áhorfendur fái leið á því að sjá alltaf
sömu andlitin. Hópurinn sem verður hjá okkur í ár kemur í stuttan
tíma og tekst á við bitastæðar rullur svo það geti sigrað heiminn frá
Akureyri.“
Miðar á bíóverði fyrir unga fólkið
Leikfélag Akureyrar setur líka
fókusinn á ungt fólk þegar kemur

að áhorfendum. „Síðasta vetur
buðum við tvö þúsund krökkum á
aldrinum tólf til fimmtán ára að
koma í leikhúsið. Mörg þeirra
höfðu aldrei komið áður í leikhús
en þetta er gert með það í huga að
vekja leikhúsáhuga hjá ungu fólki
og ala upp áhorfendur framtíðarinnar.“
Í fyrra margfaldaðist leikhúsaðsókn á Akureyri og segir
Magnús það spila inn í að meðalaldur áhorfenda hafi lækkað
umtalsvert. Á nýju leikári verður
sérstakur afsláttur í boði fyrir
áhorfendur undir 25 ára aldri.
„Landsbankinn hefur komið til
liðs við okkur og nú bjóðum við
upp á áskriftarkort á fjórar leiksýningar á hálfvirði, eða á 3.450
krónur. Það er svo oft talað um að
unga fólkið fari ekki í leikhús því
það hafi ekki efni á því en með
þessu tilboði fást leikhúsmiðarnir
á bíóverði.“ ■
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Suzuki Swift er skemmtilegur
smábíll BLS 2

Lítil stórborg með stórt
hjarta BLS 4

Spænskir eðalskór frá
Salvador Sapena BLS 6
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Góðan dag!
Í dag er laugardagur 27. ágúst,
239. dagur ársins 2005.

KRÍLIN
Eggjakaka er matur
sem er kreistur úr
hænunum og borðaður í morgunmat!

SMÁAUGLÝSINGAR
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið

Guðmundur Þór er oft fenginn til að aka brúðhjónum í bílnum rauða.

Tómstundir & ferðir

Bíll sem á engan sinn líka

Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

SMÁAUGLÝSINGAR
SÍMI: 550 5000

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Galaxyinn hans Guðmundar Þórs
Ármannssonar var öskuhaugamatur
í Arkansas í Bandaríkjunum þegar
Guðmundur fann hann. Nú er hann
glæsikerra og sá eini sinnar gerðar
á landinu.

ódýrara en golfið,“ fullyrðir hann og bætir
við: „Svo er hann búinn að borga sig upp því
ég leigi hann út við hátíðleg tækifæri eins og
brúðkaup og ek þá sjálfur. Líka í myndatökur og myndbönd og hef verið beðið um
hann í auglýsingar en átti ekkert að fá fyrir
það svo ég spurði bara hvort ég ætti að
borga bensínið líka!“
„Það eru svona átta ár síðan ég keypti þennGuðmundur Þór kveðst mikill bílaáhugaan Ford Galaxy 500 XL. Þá var hann bara
maður og á annan Ford Galaxy, tveggja
hræ. Hann var kominn til Arkansas frá Las dyra, sem hefur fylgt honum í þrjátíu ár. En
Vegas og ég keypti hann af manni sem heitir sá rauði á engan sinn líka á landinu. „Þeir
David. Svo fór ég að gera hann upp,“ segir þóttu svolítið dýrir þessir bílar enda stórir
Guðmundur Þór og horfir
og innréttingin íburðarástúðlega á gripinn. Hann
mikil,“ segir Guðmundur
FORD GALAXY
kveðst hafa rifið varahluti úr
Þór, sem fer í bíltúr af og
tveimur öðrum bílum sem
til á eðalvagninum með
500
XL
hann hafi fengið í rusli og
fjölskylduna innanborðs
Framleiðsluland: Bandaríkin
sett í þennan. „Vinur minn
eða heldur til fundar við
Árgerð: 1962
sprautaði bílinn fyrir mig og
aðra bílaáhugamenn. Alls
ég gerði eitthvað annað fyrir
staðar vekur bíllinn atTegund vélar: Thunderbird
hann. Það er ágætt að hafa
hygli. „Margir sem labba
fjögurra hólfa, 390 kúbik
vinnuskipti,“ segir hann og
framhjá honum nema staðHestöfl: 335
neitar því að bíllinn sé búinn
ar til að dást að honum,“
að vera honum dýr. „Þetta er
segir eigandinn stoltur.

LIGGUR Í LOFTINU
[BÍLAR - FERÐIR - TÍSKA]
Bílaskattar á Íslandi fara yfir
40 milljarða króna á árinu, að
því er fram kemur á
vef FÍB. Áætlað er að
tekjurnar hafi verið
um 31 milljarður árið
2004. Aukningin er
því um þrjátíu prósent sem að mestu
má rekja til aukins
innflutnings á bílum.
Þá bætir hækkun
eldsneytisverðs á
heimsmarkaði einnig
mörgum krónum í ríkiskassann.
Enski boltinn er farinn á flug
og flugfélögin bjóða nú alls
konar boltaferðir. Iceland Express býður til dæmis í samstarfi við Markmenn ehf. Dagana 9. til 11. september ferð til
London á leik Chelsea og
Sunderland. Ferðin kostar
49.900 krónur. Innifalið er flug,

gisting með morgunverði og
miði á leikinn.
One For You And One For Me
er ný netverslun sem selur alls
konar tískufatnað. Fókusinn
er á götutískuna. Forsprakki heimasíðunnar, Deborah Efemini,
segist leggja áherslu á að
eiga ekki of mörg eintök
af hverri flík, til að
tryggja að hver og einn
geti skapað sinn
persónulega stíl. Síðan er mjög
lifandi og skipt er um vörur á
fjögurra daga fresti. Verð er í
enskum pundum, dollurum og
evrum og hægt er að fá vörurnar sendar heim að dyrum hvar
sem maður býr í heiminum.
Slóðin er www.oneforyouandoneforme.com
bílar@frettabladid.is

[

]

Umferðarskilti
Ágætt er að rijfa upp merkingar umferðarskilta öðru hvoru, þar sem sú
þekking getur skipt sköpum í umferðinni. Öðru hverju koma ný umferðarskilti sem gott er að kynna sér og þekkja.

Nýr Suzuki Swift er snaggaralegur útlits og minnir svolítið á gamla góða Austin Mini þótt hér sé vissulega á ferðinni stærri og meiri bíll.

Heillandi smábíll
Nýr Suzuki Swift er skemmtilegur og einstaklega lipur
smábíll sem auk þess hefur útlitið með sér. Hann er góður
kostur fyrir þá sem leggja upp
úr lipurleika og þægilegu rými.

Tjónaskoðun

VINNUM EFTIR
CABAS-KERFINU

Nýi Suzuki Swiftinn fellur ekki
beinlínis í fjöldann. Það er eitthvað snaggaralegt og skemmtilegt
við útlitið á honum sem gerir hann
frábrugðinn flestum öðrum smábílum á götunni. Eiginlega minnir
hann á gamla góða Austin Mini-inn
án þess að hann sé á nokkurn hátt
gamaldags í útliti, síður en svo.
Framendinn er afgerandi og svipsterkur og bíllinn hefur í raun
frekar evrópskt útlit en japanskt.
Gluggasetningin á bílnum gefur
honum líka sterkan svip, tiltölulega stór framrúða og svo minnkandi hliðarrúður. Einnig er ástæða
til að vekja athygli á einstaklega

fjörlegum litum sem í boði eru.
Reynsluekið var bæði handskiptum og sjálfskiptum Swift og sömuleiðis bæði tekið í GL og GLX bílinn.
Í raun og veru er þó um sama bílinn
að ræða en undirritaðri þótti þó
einkum sá sjálfskipti vera afburðaskemmtilegur bíll. Lykillaus hurðaopnun og ræsing sem er viðbót í
GLX-útgáfunni er líka skondinn og
skemmtilegur búnaður sem nú er
fáanlegur í vaxandi fjölda bíla.
Swiftinn er mjög aðgengilegur
borgarbíll. Hann er snarpur og viðbragðsfljótur og einstaklega lipur í
öllum meðförum. Til dæmis er leitun að meðfærilegri bíl að leggja í
stæði. Pláss fyrir farþega er ljómandi gott miðað við stærðina en farangursrýmið telst ekki stórt. Þó er
þar ágætt pláss fyrir innkaupapoka
og farangur smærri fjölskyldu. Innréttingin er falleg og hefur yfir sér
vandað yfirbragð.
Hér á landi fæst aðeins fimm
dyra útfærsla bílsins enda virðist

SUZUKI SWIFT

VERÐ

Bensínbílar
1,5 lítra DOHC vél
GL 5 gíra handskiptur
1.479.000
GL 4 gíra sjálfskiptur
1.619.000
GLX 5 gíra handskiptur
1.599.000
GLX 4 gíra sjálfskiptur
1.739.000
Uppgefin meðaleyðsla 6,5-6,9 l/100 km
Dísilbíll
1,3 lítra DDiS vél
GL 5 gíra beinskiptur
1.599.000
Uppgefin meðaleyðsla 4,6 l/100 km

sem ekki sé hér mikill markaður
fyrir þriggja dyra bíla. Auk bensínbílanna sem reynslueknir voru er
einnig fáanleg dísilútgáfa með 1,3
lítra vél.
Af staðalbúnaði í Suzuki Swift
má nefna EDB hemlajöfnun, rafstýrða útispegla með upphitun, litaðar rúður, frjókornasíu og eyðslumæli en ef tekin er GLX útgáfa
bætast við álfelgur, þokuljós í framstuðara og lykillaus hurðaopnun og
vélarræsing sem fyrr er nefnd.
Verðið á Suzuki Swift getur ekki
annað en talist hagstætt miðað við
það sem í boði er fyrir peningana.
steinunn@frettabladid.is

Á þessu upplýsingaborði fyrir miðju mælaborðsins má lesa tímann, hitastig úti og eyðslu.

Farangursrýmið er ágætt og vel aðgengilegt.

Rofar í stýri auka þægindin.

Hönnunin að innan er nútímaleg og þarna
eru allir hlutir aðgengilegir.

Lúxusbílar GM
í Indlandi
Hjá General Motors er áhugi
fyrir að selja Hummer og
Cadillac á Indlandi.

Almennar bílaviðgerðir

Bílaframleiðandinn General
Motors
gæti
hafið sölu á
Hummer
og
lúxusbílnum
Cadillac á Indlandi á næstunni þar sem öflugur efnahagur
hefur aukið bifreiðasölu til muna.
Lokaákvörðun verður þó ekki
tekin fyrr en á næsta ári. Bifreiðarnar hefðu þá stýrið hægra megin
eins og aðrir bílar á Indlandi.
Innfluttir lúxusbílar, eins og
Hummer og Cadillac, seljast á
margar milljónir rúpía á Indlandi
og er sala á þeim takmörkuð.
General Motors selur nú þegar
Chevrolet og Opel í Indlandi og
ætlar að setja nýjan smábíl á markað bráðlega.
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Fyrsti bíllinn kominn
Ný lína af Mercedes-Benz
fjölnota bílum var að koma
til landsins.
Afl, rými og sportlegar línur eru
einkennisorðin í hönnunninni á
nýjum Mercedes-Benz bíl sem
er við það að gera innrás á íslenskar götur. B-Class er svokallaður fjölnota bíll. Hann er
sportlegur með gott rými að innan þrátt fyrir að vera nettur á
velli. Hann hentar því vel fjölskyldum, bæði innanbæjar og
sem ferðabíll.
Hjá Öskju, sem er með umboð
fyrir Mercedes-Benz á Íslandi,
fengust þær upplýsingar að
fyrsti bíllinn væri þegar kominn
til landsins og búist væri við

Egeus á að fara hvert á land sem er.

Hönnun í
fyrirrúmi
Nýr sportjeppi er væntanlegur frá franska bílarisanum
Renault.
Mikið verður lagt í hönnun á
glæsilegum sportjeppa sem brátt
er væntanlegur á markað frá
Renault. Bíllinn hefur fengið
nafnið Egeus og verður í samkeppni við mikinn fjölda jepplinga sem þegar er á markaði.
Bíllinn verður sjö gíra með
þriggja lítra V6-turbóvél sem
mun skila 250 hestöflum í fullum
afköstum. Fjórhjóladrifið verður
sívirkt og sportjeppinn verður
með splunkunýrri tegund Michelin-dekkja sem eiga meðal annars
að draga úr eldsneytisnotkun. Af
öðrum nýjungum má nefna
hleðslusleða, sem auðveldar að
koma þungum eða umfangsmiklum hlutum í farangursrýmið.

Gömlu númerin
Enn bregður fyrir bílum á vegum
landsins og götum með gömlu bílnúmerunum sem sögðu til um
hvaðan hvert ökutæki var. Rifjum
þau upp til gamans.
A Akureyrarkaupstaður og
Eyjafjarðarsýsla
B Barðastrandarsýsla
D Dalasýsla
E

Akraneskaupstaður

F

Siglufjarðarkaupstaður

G Hafnarfjarðarkaupstaður og
Gullbringu- og Kjósarsýsla
H Húnavatnssýsla
Í

Ísafjarðarkaupstaður og
Ísafjarðarsýsla

J

Íslenskir starfsmenn á
Keflavíkurflugvelli

JO Erlendir starfsmenn á
Keflavíkurflugvelli
VL Varnarliðið
VLEÖkutæki hermanna
K Sauðárkrókskaupstaður og
Skagafjarðarsýsla
L

Rangárvallasýsla

M Mýra- og Borgarfjarðarsýsla
N Neskaupstaður
Ó Ólafsfjarðarkaupstaður
P Snæfells- og Hnappadalssýsla
R Reykjavík
S

Seyðisfjarðarkaupstaður og
Norður-Múlasýsla

T

Strandasýsla

U Suður-Múlasýsla
V

Vestmannaeyjakaupstaður

X Árnessýsla
Y Kópavogur
Z

Skaftafellssýsla

Þ Þingeyjarsýsla
Ö Keflavíkurkaupstaður

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
Viðurkennt
CABAS-verkstæði

Einn B-Class bíll er kominn til landsins.

fleiri bílum strax í næstu viku.
Verðið er mismunandi eftir gerð
og búnaði en boðið er upp á bílinn

í sex útfærslum. Búast má við að
ódýrasta gerð bílsins muni kosta
um 2,6 milljónir.

www.nysprautun.is

Krókódílakjötið á XL er ljúffengt.

Ekta ástralskt – í Danmörku
VEITINGASTAÐURINN XL Í ÁRÓSUM BÝÐUR UPP Á FRÁBÆRAN OG FRAMANDI
MAT Á HAGSTÆÐU VERÐI.
Á Sct. Clemens torv 15 í miðbæ Árósa í
Danmörku er stór og voldugur veitingastaður sem ber það kröftuga heiti XL.
Á veitingastaðnum gætir ástralskra
áhrifa og er flest á matseðlinum ekta
ástralskt. Skammtarnir eru stórir og
þetta er svo sannarlega staðurinn til
að fá sér framandi og feikigott kjöt. Á
matseðlinum er til dæmis emúakjöt,
kengúrukjöt, krókódílakjöt og kjöt af
villigelti.
Sunnudaga til fimmtudags er sérstakt
ástralskt hlaðborð frá klukkan 17 á

daginn og þá er hægt að gæða sér á
öllu því besta sem kokkurinn hefur
upp á að bjóða.
Grænmetisætur þurfa ekki að óttast
því staðurinn býður upp á meira en
kjöt. Rækjukokkteill, kræklingur og
súpa dagsins eru engir eftirbátar
kjötsins.
Ekki skemmir fyrir að karókístemning
ríkir á staðnum öll föstudags- og laugardagskvöld. Þá er bara um að gera
að taka didsjerídúið með og fíla sig
sem ekta Ástrala – í Danmörku.

Pakkaðu eins litlu og þú getur og taktu aðeins það sem þú þarft. Ferðin verður þá
mun auðveldari fyrir vikið. Ef eitthvað vantar í farangurinn er yfirleitt hægt að útvega
sér það á áfangastað og hægt að koma fötum í þvott.

]
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Pakkað niður

Alparnir eru norður af borginni og strandlengja Adríahafsins er skammt frá.

Lítil stórborg me› stórt hjarta
Ljubljana, höfuðborg Slóveníu, er einstaklega vinaleg og
notaleg borg.
Höfuðborg Slóveníu heitir Ljubljana sem þýðir ástkær og þykir
það hæfa þessari fallegu og vinalegu borg vel. Ljubljana er ein fámennasta höfuðborg Evrópu, smá
í sniðum en býr að ríkulegri arfleifð og hefur allt það sem aðrar
höfuðborgir bjóða. Áin Ljubljanica rennur í gegnum borgina og
niður í vesturhluta Slóveníu.
Strandlengja Adríahafsins er í um
150 kílómetra fjarlægð frá borginni og Alparnir til norðurs.
Borgin er mjög hugguleg með
lítilli á og litlum hæðum með húsum og trjám. Bærinn sjálfur er
mjög þéttur, en aðalgatan heitir
Slovenska cesta og liggur í gegnum bæinn í suður í átt frá lestarstöðinni. Við götuna eru bankar og
skrifstofubyggingar, ásamt verslunum og veitingastöðum. Aðal-

Kaffihús og veitingastaðir finnast í þröngum strætum gamla bæjarins.

gatan liggur að miðbæ gamla
hluta borgarinnar þar sem Presernov-torg stendur iðandi af
mannlífi, með minnisvarða á því
miðju og gegnt því stendur lítil
kirkja. Þaðan er hægt að sjá
nokkrar brýr sem liggja yfir ána
og mikið af veitingahúsum. Í
gamla hluta bæjarins eru margar
smáar og þröngar götur og stræti
þar sem andi fyrri tíma svífur
yfir vötnum. Ljubljana er mjög
græn borg og þar er mikið af
fallegum görðum sem gaman er

Lítil á rennur í gegnum borgina og víðsvegar eru fallegar brýr.

Ljubljana er falleg borg með mikla sögu
að baki.

LJUBLBLJANA
Höfuðborg Slóveníu
Íbúar: 275.000
Tákn borgarinnar: Dreki

að ganga um. Þar sem bærinn er
ekki mjög stór er nánast ógerlegt
að villast þar. Notalegt þykir að
rölta þar milli kaffihúsa og verslana og heimsækja markaðinn þar
sem hjarta borgarinnar slær.
Borgin er mjög gömul en Rómverjar komu þar á fót byggð um
árið 50 fyrir Krist og fékk hún að
þróast í um 500 ár, eða þar til Húnar komu og jöfnuðu hana við jörðu.
Skömmu eftir það reisti hópur
Slava virki uppi á miðri hæðinni og
lítill bæjarkjarni myndaðist í
kringum það. Borgin dafnaði og
stækkaði fram til ársins 1511 en þá
eyðilagði jarðskjálfti stóran hluta
hennar. Borgin var byggð upp
aftur í endurreisnarstíl. Annar
jarðskjálfti skall á árið 1895 og
eftir það fékk borgin mikla andlitslyftingu. Árið 1918 varð hún
höfuðborg Slóveníu.
Á millistríðsárunum breytti
arkitektinn Joze Plecnik ásýnd
miðbæjarins, og á hann mikinn
heiður af ásýnd borgarinnar í dag.
Í síðari heimsstyrjöld var Ljubljana hertekinn af Ítölum og Þjóðverjum en vegna gífurlegrar mótspyrnu borgarbúa var hún girt af
með gaddavír. Hún hlaut ekki mikinn skaða í styrjöldinni og ekki
heldur í 10 daga stríðinu 1991. Eftir að lýst var yfir sjálfstæði frá
Júgóslavíu árið 1991 varð Ljubljana aftur höfuðborg Slóveníu og
hefur blómstrað æ síðan. ■

GOLF, VEIÐI OG GISTING
Gerum tilboð.
Efri-Vík ehf 880 Kirkjubæjarklaustur
netfang: efrivik@simnet.is • veffang: www.efrivik.is • s: 487 4694
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Ferðamönnum hefur fækkað mikið í
Lundúnum.
Heimsborgin Tókýó heillar margra.

Beint flug til Tók‡ó
Í næsta mánuði skapast
möguleiki fyrir Íslendinga til
að bregða sér til Japan í beinu
flugi á vegum ferðaskrifstofunnar Úrvals-Útsýnar.
„Við erum að selja sæti í beint
flug milli Reykjavíkur og Tókýó
hinn 12. september og örfá sæti til
baka hinn 21.,“ segir Guðrún Sigurgeirsdóttir, framleiðslustjóri
hjá Úrvali-Útsýn, og lýsir tildrögum þessa flugs. „Japanir eru að
flykkjast hingað til lands og því
verða nokkur leiguflug á milli
Reykjavíkur og Tókýó í haust með
Boeing 767-breiðþotu hjá Loftleiðum Icelandic. Við sendum vél út
til að sækja Japanina og þá er nóg
framboð af sætum fyrir Íslendinga en eftir það eru vélarnar með
Japanina meira og minna fullar.
Þó eru nokkur sæti laus frá Tókýó
heim hinn 21. september. Ef fólk
ætlar að nota beina flugið fram og
til baka er því bara hægt að
stoppa í viku en auðvitað getur
það notað beina flugið út og bókað
sig heim með áætlunarflugi
hvenær sem er. Það eru ágætar
tengingar með SAS gegnum
Kaupmannahöfn og Finnair gegn-

um Helsinki,“ segir Guðrún. Hún
bendir líka á að heimssýningin
Expo 2005 stendur enn í Nagoya
og þangað tekur tvo tíma að ferðast í hraðlest frá Tókýó.
Verð á flugsæti er 62.600 aðra
leiðina og 123.300 fram og til baka
á almennu farrými með sköttum.
Einnig er hægt að fljúga út á Saga
class og heim á almennu fargjaldi.
Þá kostar farið 208.400 krónur á
mann fram og til baka.
Tímamismunur milli Íslands
og Japan er níu klukkustundir en
flugið tekur tólf tíma. Eins og
Guðrún bendir á er hægt að horfa
á góðar bíómyndir, lesa og sofa á
leiðinni. ■

Heimssýningin Expo 2005 stendur til 25.
september.

Ferðamenn lokkaðir til Lundúna
HÆGT ER AÐ GERA GÓÐ KAUP Í
LUNDÚNUM ÞVÍ GERT ER VEL VIÐ
ÞÁ FERÐAMENN SEM LEGGJA LEIÐ
SÍNA ÞANGAÐ.
Hagsmunaaðilar í ferðamannabransanum eru á nálum vegna þess
hve fáir ferðamenn velja að heimsækja Lundúnir. Margir segja að
sala á haustferðum til borgarinnar
verði að aukast til að forða iðnaðinum frá hræðilegum örlögum. Síðan
sprengjurnar sprungu í almenningssamgangnakerfi Lundúna hefur
ferðamönnum fækkað svo um
munar. Fulltrúar helstu ferðamannastaða Lundúnaborgar eins og
London Dungeon segja að fjöldi
heimsókna hafi hrapað um þriðjung
og fulltrúar leikhúsa á West End
kvarta undan því sama og nefna
margir allt upp í fjórðungs fækkun í
því sambandi.
Ferðamennirnir sjálfir geta þó grætt
á þessu ófremdarástandi. Fólk sem
á hagsmuna að gæta í borginni
hefur nefnilega tekið höndum saman og lækkað verð til að reyna að
lokka fleiri til Lundúna. Hótelherbergi og leikhúsmiðar eru
ómissandi fyrir ferðamenn og hafa
af þeim sökum lækkað talsvert í
verði. Það er því óhætt að segja að
heimsókn til Lundúna í haust gæti
orðið hagkvæm ráðstöfun.

Mikið úrval af skotveiðibúnaði
fyrir gæsaskyttur ...

FAIR og
Sabatti haglaskot frá
Baschieri og Pellagri
Tvíhleypur frá

Einnig veiðirifflar í hreindýraveiðina
frá Mannlicher og Sabatti
OPIÐ Í SUMAR:
laugardaga 10-17, sunnudaga 11-16, virka daga 9-19
Neyðarsími allan sólarhringinn 844 7000

Síðumúla 11 • 108 Reykjavík • Sími: 588 6500 • www.utivistogveidi.is
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Stígvél
Stígvél eru heit núna, bæði við pils og utan yfir buxur. Brúnir litir eru sérstaklega
áberandi en svarti liturinn er þó líka í tísku, enda sígildur og alltaf smart.

Allt sem þú þarft
og meira til

Ljósir/rauðgulir skór
kr. 14.990

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 28049 04/2005

Svartir skór með hvítum
saum kr. 14.990

Allt um atvinnu
á sunnudögum í Fréttablaðinu.

Flöskugrænir skór
kr. 13.990
Bronslitaðir skór
kr. 12.990

Spænskir e›alskór

Bleikir skór kr. 13.990

Skór frá Salvador Sapena í Kron á
Laugavegi.
Í skóversluninni Kron Laugavegi þar
sem Camper-skórnir eru hvað mest
áberandi er einnig á boðstólum ágætt
úrval af spænsku eðalskónum frá
Salvador Sapena.
Kron hefur í nokkur ár verið með
Sapena-skóna í hillunum en þetta
spænska skómerki á sér rúmlega þrjátíu
ára sögu. Árið 1999 varð stefnubreyting
hjá fyrirtækinu og ákveðið að áherslan
skyldi lögð á frísklega hönnun á hágæða
kvenskófatnað. Síðan hefur boltinn rúllað hratt og nú eru Sapena-skór seldir í
yfir tuttugu löndum og fyrirtækið
tekur þátt í öllum helstu skósýningum heims. Nánari upplýsingar á
www.salvadorsapena.com.

Svört stígvél kr. 20.800
Bronsstígvél kr. 22.800

Krassandi skart hjá Kornelíusi
Margt forvitnilegt í gömlu búðinni við Bankastræti.

LANGAR ÞIG AÐ LÆRA
AÐ SETJA Á GEL NEGLUR?

Í versluninni hjá Kornelíusi að Bankastræti 6 kennir
margra grasa. Fyrir utan úrin og klukkurnar, sem eru í
meirihluta, er þar ágætt úrval af skarti, borðbúnaði ýmiss
konar og öðrum silfurslegnum smávarningi. Skartgripaúrvalið í versluninni er um margt merkilegt en þar leynast
gripir sem eiga sér allt að hálfrar aldar ára sögu í bland við
nútímalegri skartgripi. Meðal annars má finna hjá Kornelíusi græna eðalsteina og egypsk skrautarmbönd, gullsnáka og appelsínugula
plasteyrnalokka. Fjölbreytnin er
allsráðandi og verðið er ánægjulegt. Bankastræti 6 er fyrirtaks viðkomustaður fyrir þá
ssem vantar flotta litríka
lokka fyrir helgina eða
leita að litlum hagkvæmum gjöfum til vina og
vandamanna.

Námskeið byrja
í september frá
The Edge
professional nails
Allar frekari
upplýsingar inná
www.karon.is

Upplýsingar í síma 862 1823

Appelsínugulir lokkar
og svartir
lokkar kr.
850 og kr.
790.

Hvítir lokkar
kr. 1.200.
Snákaarmband
kr. 1.700.

Hálsfesti og lokkar
kr. 12.900 settið.
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Skemmtileg
regnhlíf fyrir börnin,
Drangey 850 kr.

Dansa› í rigningunni
Það er bráðnauðsynlegt að eiga góða og fallega
regnhlíf. Úrvalið er meira en margan grunar.
Regnhlífar eru hið mesta þarfaþing og ólíkt því sem margir halda
er alveg hægt að nota regnhlífar á
Íslandi. Það kemur jú fyrir að það
rigni í logni og þá getur regnhlíf
gert alveg jafn mikið gagn og
pollagallinn. Þessu virðast Íslendingar hafa verið að átta sig á undanfarin ár og það verður æ algengara að sjá fólk með skrautlegar regnhlífar. Skemmst er að
minnast skýfallsins á Menningarnótt fyrir viku þegar furðumargir gátu brugðið regnhlífum
sínum á loft til að verjast því að
verða gegndrepa. Regnhlífar fást
í öllum stærðum og gerðum og úr-

Trúðaregnhlíf, Hagkaup
500 kr.

valið er meira en
margir halda. Hægt
er að fá klassískar
svartar regnhlífar
með tréskafti sem
nota
má
sem
göngustaf, skræpóttar regnhlífar í
líflegum litum og
enn aðrar sem eru
svo fyrirferðarlitlar að þær komast í
vasann en verða
svo að risastóru
rigningarskýli
þegar þær eru
spenntar upp.

Græn og glæsileg úr
Debenhams, 1.990 kr.

Skemmtileg hálfgegnsæ
plastregnhlíf, Drangey 1.295 kr.

Pamela tekur sig vel út með varalitinn frá MAC.

Pamela varalitar sig
gegn alnæmi
Snyrtivöruframleiðandinn MAC fær liðsstyrk í auglýsingaherferð gegn alnæmi.
Strandvörðurinn gamli Pamela
Anderson er gengin til liðs við
auglýsingaherferð MAC-snyrtivörurisans. Hún tekur þátt í auglýsingaherferð fyrir varalit og
varagloss en allur ágóði snyrtivaranna rennur í sjóð til baráttunnar gegn alnæmi. Pamela
bætist þar í hóp stórstjarna á
borð við Christinu Aguilera og
Missy Elliot sem hafa ljáð baráttunni lið, en hún snýst líka um að
hvetja fólk til að fara og láta
athuga hvort það sé smitað.
Forsvarsmenn MAC-fyrirtæk-

isins eru hæstánægðir með að fá
Pamelu í hópinn, ekki síst vegna
fortíðar hennar en eins og margir
vita er hún haldin ólæknandi
sjúkdómi. Sjálf segist Pamela
vera mjög sátt við að taka þátt í
svona verðugu verkefni og efar
ekki að hún sé rétta manneskjan í
það. „Eftir að ég smitaðist af lifrarbólgu C lærði ég mikilvægi
þess að þekkja stöðuna á líkamanum sínum. Aðeins þá getur maður
tekið upplýstar og ígrundaðar
ákvarðanir um heilsuna og lífið,“
segir Pamela Anderson.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA
KL. 8–22

Opel Astra 1.6GL nýskr. 01/99, bsk, ek.
101 þús. km. Verð 790.000. Tilboð
650.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Ford Focus nýskr. 11/01, bsk, ek. 71
þús. km. Verð 1.170.000. Tilboð
950.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Suzuki Grand Vitara nýskr. 03/00, bsk,
ek. 86 þús. km. Verð 1.080.000. Tilboð
920.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Opel Astra 1.2 nýskr. 05/02, bsk, ek. 85
þús. km. Verð 970.000. Tilboð 790.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 09/99, ssk, ek.
120 þús. km. Verð 890.000. Tilboð
660.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020

Lexus RX300 nýskr. 11/02, ssk, ek. 57
þús. km. Verð 3.620.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Renault Megane Scenic nýskr. 07/99,
bsk, ek. 88 þús. km. Verð 770.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Vectra 1.6GL nýskr. 06/98, ssk,
ek. 113 þús. km. Verð 780.000. TILBOÐ
570.000. 100% lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.
Range Rover nýskr. 10/98, ssk, ek 116
þús. km. Verð 2.130.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Suzuki Baleno 4WD nýskr. 07/02, bsk,
ek. 34 þús. km. Verð 1.190.000. Tilboð
990.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

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

Opel Vectra Elegance nýskr. 01/01, ssk,
ek. 97 þús. km. Verð 1.470.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota Avensis sedan nýskr. 05/01, ssk,
ek. 71 þús. km. Verð 1.320.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

Subaru Forester CS nýskr. 12/00, bsk,
ek. 111 þús. km. Verð 1.240.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Hyundai Matrix nýskr. 07/02, ssk, ek 45
þús. km. Verð 1.190.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Isuzu Trooper 3.0 Diesel nýskr. 01/00,
ssk, ek. 105 þús. km. Verð 1.820.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Toyota RAV4 nýskr. 10/02, bsk, ek. 20
þús. km. Verð 1.720.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020

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

Opel Astra 1.6GL nýskr. 07/00, bsk, ek.
72 þús. km. Verð 860.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Almera Luxury nýskr. 04/01, ssk
ek. 48 þús. km. Verð 1.030.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG

Subaru Legacy Outback nýskr. 03/00,
ssk, ek. 119 þús. km. Verð 1.590.000.
100% Lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Lancer nýskr. 07/00, bsk, ek.
84 þús. km. Verð 740.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chevrolet Suburban 4WD nýskr. 10/92,
ssk, ek. 225 þús. km. Verð 970.000.
Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.

8–18
8–19
11–16

Peugeot 206 nýskr. 07/00, bsk, ek. 76
þús. km. Verð 590.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Subaru Legacy Wagon nýskr. 09/00,
bsk, ek. 91 þús. km. Verð 1.250.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Chevrolet Silverado 1500 nýskr. 12/04,
ssk, ek 6 þús. km. Verð 4.450.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Corsa 1.4 nýskr. 07/98, bsk, ek.
107 þús. km. Verð 490.000. Tilboð
320.000. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.
Nissan Terrano Luxury nýskr. 02/99,
ssk, ek 215 þús. km. Verð 1.180.000.
100% lánamöguleikar. Hafið samband
við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Nissan Patrol Elegance 38” nýskr.
05/00, ssk, ek. 120 þús. km. Verð
2.850.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í
síma 525 8020.
Opel Combo nýskr. 05/03, bsk, ek. 38
þús. km. Verð 1.080.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Peugeot 406 nýskr. 06/01, bsk, ek. 72
þús. km. Verð 1.180.000. 100% lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Volkswagen Golf nýskr. 05/00, bsk, ek
73 þús. km. Verð 850.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Citroen Berlingo nýskr. 08/04, bsk, ek.
16 þús. km. Verð 1.180.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 08/02, ssk,
ek. 38 þús. km. Verð 1.680.000. 100%
Lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Daihatsu Charade nýskr 04/99, bsk,
ek.80 þús. km. Verð 490.000. Hafið
samband við söluráðgjafa okkar í síma
525 8020.

Opel Zafira Comfort nýskr. 11/03, ssk,
ek. 29. þús. km. Verð 1.940.000. 100%
lánamöguleikar. Hafið samband við
söluráðgjafa okkar í síma 525 8020
Subaru Legacy GX nýskr. 02/97, ssk, ek.
152 þús. km. Verð 660.000. Tilboð
440.000. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

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

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

Suzuki Vitara nýskr. 05/99, bsk, ek. 76
þús. km. Verð 1.090.000. 100% Lánamöguleikar. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525 8020.

Mitsubishi Lancer nýskr. 01/97, bsk, ek.
111 þús. km. Verð 470.000. Hafið samband við söluráðgjafa okkar í síma 525
8020.

Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 525 8000
www.ih.is
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Toyota Landcruiser 100 vx árgerð 2000,
ekinn 118 þ. km, leður, topplúga, dráttarkúla, gullfallegur bíll með 100% þjónustu. Verð 4.490.000.- skipti möguleg á
ódýrari.

Hyundai Sonata Glsi 2.0. Árg. 1999, Ek.
69 þús km, rafmagn í rúðum og speglum, Abs, reyklaus, samlæsingar, smurog þjónustbók. Verð 770 þús. Bíllinn er
til sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls 110 RVK)
sjá fleiri myndir á www.bilalif.is. Uppl. í
síma 562 1717.

MCC SMART Árgerð 1999. Ekinn 74
þ.km. Verð kr. 890.000. 100% lán
vaxtalaust aðeins 17.000- á mán SG Bílar s.421 4444

RENAULT MEGANE CLASSIC Árgerð
1999. Ekinn 87 þ.km. Verð kr. 750.000.
100% lán vaxtalaust aðeins 14.900 á
mán SG Bílar s.421 4444

MMC LANCER GLX Árgerð 1987. Ekinn
117 þ.km. Verð kr. 460.000. 100% lán
vaxtalaust aðeins 17.000- á mán SG Bílar s.421 4444

RENAULT SCENIC Árgerð 1998. Ekinn
117 þ.km. Verð kr. 640.000. 100% lán
vaxtalaust aðeins 11.700 á mán SG Bílar s.421 4444

DAEWOO MUSSO 2300 33” Árgerð
1998. Ekinn 97 þ.km. Verð kr.
1090.000. 100% lán vaxtalaust aðeins
22.900 á mán SG Bílar s.421 4444

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykjanesbæ
Sími: 421 4444

Skoda Octavia Ambiente 2.0 4x4. árgerð 2001, ekinn 60 þ. km, beinskiptur,
geislaspilari, álfelgur, verð 1.290.Skoda Octavia STW 2.0. Árg. 2001 Ek.
72 þús. km, samlæsingar, Abs, reyklaus,
smur- og þjónustubók 4 sumar og 4
vetradekk. Verð 1.250 þús. Tilboð.
1.050 þús. Bíllinn er til sýnis og sölu hjá
Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við
Klettháls 110 RVK) sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is. Uppl. í síma 562 1717.

HYUNDAI TERRACAN Árgerð 2004. Ekinn 18 þ.km. Verð kr. 3520.000. 100%
lán SG Bílar s.421 4444

DAEWOO NUBIRA SX SEDAN Árgerð
1998. Ekinn 100 þ.km. Verð kr.
350.000. 100% lán vaxtalaust aðeins
10.200 á mán SG Bílar s.421 4444
MMC LANCER GLX Árgerð 1999. Ekinn
144 þ.km. Verð kr. 640.000. 100% lán
vaxtalaust aðeins 13.900 á mán SG Bílar s.421 4444

TOYOTA AVENSIS TERRA Árgerð 1999.
Ekinn 114 þ.km. Verð kr. 870.000.
100% lán vaxtalaust aðeins 18.700 á
mán SG Bílar s.421 4444

MMC L-200 D/C árgerð 2003, ekinn
132þkm, 5 gíra. Verð 1.780.- skipti á
ódýrari.
MMC Pajero 3200 TD-i Gls. Árg. 2001
Ek. 105 þús. Sjálfsk., rafmagn í rúðum,
intercooler, abs, lofkæling, kastarar,
þjónusbók, reyklaus. Verð. 3350 þús.
Tilboð 2980 þús. Bíllinn er til sýnis og
sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls 110 RVK) sjá fleiri
myndir á www.bilalif.is. Uppl. í síma
562 1717.

DAEWOO NUBIRA WAGON Árgerð
2000. Ekinn 113 þ.km. Verð kr.
540.000. 100% lán vaxtalaust aðeins
11.800 á mán SG Bílar s.421 4444

NISSAN ALMERA Árgerð 1997. Ekinn
160 þ.km. Verð kr. 370.000. 100% lán
vaxtalaust aðeins 10.800 á mán SG Bílar s.421 4444

Toyota Double Cab Disel (35’’) nýsk.
6/2003 km. 55 þ. álfe., hús, hlutföll
4/88 og fl. V. 2.590 þ. Ath skipti.

Chevrolet EQUINOX LT. árgerð 2005,
ekinn 5þkm, leður, topplúga, hraðastillir, sumar/vetrardekk, Fluttur nýr inn af
Master. verð 3.950þ áhvílandi 2.500.
skipti
HONDA SHUTTLE Árgerð 1999. Ekinn
84 þ.km. Verð kr. 1090.000. 100% lán
vaxtalaust aðeins 20.900 á mán SG Bílar s.421 4444

Subaru Legasy 2.0. árgerð 1999, ekinn
142 þ. km., beinskiptur, þjónustubók,
verð 920 þ. áhvílandi 770 þ. 25 þ. pr.m.

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

Ford Explorer Limited V8 árg. 2002. Ek.
67 þús. km, bakkskynjari, mynni í sætum, tölvumiðstöð, aksturstölva. rafmagn í öllu, topplúga, leður, stigbretti,
og fl. Verð. 2.980 þús. Bíllinn er til sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls 110 RVK) sjá
fleiri myndir á www.bilalif.is. Uppl. í
síma 562 1717.

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

DAEWOO LANOS Árgerð 1999. Ekinn
100 þúsund km. Litur fjólublár með rafmagn í rúðum. Sportlegur framhjóladrifinn bíll. Fimm dyra og fimm gíra.
Verð kr. 390.000.

VW Passat Highline árgerð 2005 ek. 4
þús svartur með leður, lúga og álfelgur
einn með öllu. Verð 2,750, þús.
áhvílandi 1,845, þús. afborgun 26 þús.
á mánuði. Upplýsingar í síma 482 4002
Hekla Selfossi.

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

Bílasala Selfoss
Hrísmýri 3, 800 Selfoss
Sími: 482 1416

OPEL ASTRA GL 1200 Árgerð 2001. Ekinn 64 þ.km. Verð kr. 940.000. 100%
lán vaxtalaust aðeins 19.900 á mán SG
Bílar s.421 4444

HONDA HR-V Árgerð 1999. Ekinn 112
þ.km. Verð kr. 820.000. 100% lán vaxtalaust aðeins 17.000- á mán SG Bílar
s.421 4444

RENAULT CLIO RN Árgerð 2003. Ekinn
39 þ.km. Verð kr. 1040.000. 100% lán
vaxtalaust aðeins 20.900 á mán SG Bílar s.421 4444

HYUNDAI ACCENT Árgerð 1999. Ekinn
87 þ.km. Verð kr. 480.000. 100% lán
vaxtalaust aðeins 13.000 á mán SG Bílar s.421 4444

RENAULT KANGOO 1400 Árgerð 2000.
Ekinn 99 þ.km. Verð kr. 690.000. 100%
lán vaxtalaust aðeins 14.900 á mán SG
Bílar s.421 4444

LAND ROVER FREELANDER Árgerð
2001. Ekinn 17 þ.km.Verð kr. 2290.000.
SG Bílar s.421 4444

SUBARU LEGACY 2.0 GL STATION Árgerð 1991. Ekinn 217 þ.km Verð kr.
190.000. SG Bílar s.421 4444

Honda CRX Executiva 2.0i I-VTEC nýsk.
1/2005 km. 19 álfe. lúga. leður og fl.,
verð 3.290 þús. Bein sala

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

HYUNDAI TERRACAN Árgerð 2003. Ekinn 45 þ.km. Verð kr. 2990.000. 100%
lán SG Bílar s.421 4444

Frumsýning nýi 2006 Subaru B9 Tribeca
Jeppin. Fáanlegur 5 og 7 manna. Okkar
verð frá 4.250 þús. 7 manna Limited útfærsla á staðnum sem er geysilega vel
útbúinn. Okkar verð 4.636 þús.
HYUNDAI ELANTRA GLSI WAGON Árgerð 1999. Ekinn 106 þ.km. Verð kr.
640.000. 100% lán vaxtalaust aðeins
13.900- á mán SG Bílar s.421 4444

RENAULT KANGOO 1400 Árgerð 2000.
Ekinn 86 þ.km. Verð kr. 730.000. 100%
lán vaxtalaust aðeins 14.900 á mán SG
Bílar s.421 4444

HYUNDAI SANTA FE Árgerð 2005. Ekinn
7 þ.km Verð kr. 2870.000. 100% lán SG
Bílar s.421 4444

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

BÍLAR TIL SÖLU
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Bílar til sölu

250-499 þús.

Toyota Yaris SOL 12/2000 Ek. 110þús.
4dyra, rafmagn í rúðum, samlitur
TOPP smurbók., reyklaus, lítur vel út.
Ásett verð 740.000 TILBOÐ 80.000 og
yfirtaka á bílaláni sem er 530.000 afborg. á mán er 12.000. Uppl. Í síma
867 1058.

Ford F-350 Double Cab Diesel árgerð
2005, ek. 13 þ. km., brúnsans, álfelgur,
pallhús, leður, dráttarkúla o.m.fl. Verð
4.790.000.- Það sem gróskan er þar
erum við, þangað sem fólkið leitar þar
erum við, þar sem viðskipti gerast þar
erum við... business!

MMC lancer Station’93. 4x4. Sk’06.
Margt nýtt V.100þ. Civic ‘95 5dyra ek
104þ.V 150þ. Van ‘78. V. 140þ. S 8228171

Yaris t-sport 2004, 5 dyra, keyrður
16.000. Aukabúnaður; álpedalar, hátalarar aftur í hillu, tweaterar, spoiler, filmur, króm púst og 16” standard álfelgur.
Verð 1.450.000. Áhugasömum bent á
að hafa samband við Viktor í síma 823
5114.

BMW 535 árg. ‘99. Með öllu. Verð
2.850 þús. Tilboð 2.390 þús. Uppl. í s.
864 4400.

MMC Galant GLSI, ‘90 sjálfsk. mjög gott
eintak með öllu. ‘06 skoðun. V. tilboð.
S. 616 9583.
Til sölu Suzuki Swift GLS 1300, árg ‘98.
Ekinn 97þ. Í góðu ástandi. Tilboð
óskast, s. 8626196.

Subaru Legacy ‘92. Mikið endurnýjaður.
Verð 140 þús. S. 663 7576.
Honda Accord ‘91 þokkalegur bíll en
þarfnast smá aðhlynningar. Tilboð.
Uppl. í s. 898 1649.

Til sölu Hyundai Elantra árg. ‘98, einn
eigandi (kona), ek. 90 þús. Verð kr.
450.000. Uppl. í s. 899 5564 & 564
1150 Harpa.

Tveir eðal vagnar til sölu. MMC Galant
árg. ‘00, ek. 80 þ. km, þjófavörn/start
17” sumar 15”vetrar á álfelg verð
1600þús. WV rúbbi ‘79 gasmiðstöð/hellur, dvd,12xcd o.fl tilboð
óskast. Kalli sími 6941360

Volvo XC90 árgerð 2005, ek. 9 þ.mílur,
svartur, leður, álfelgur, heilsársdekk,
filmur, cruise control o.m.fl. Verð
4.800.000.- Það sem gróskan er þar
erum við, þangað sem fólkið leitar þar
erum við, þar sem viðskipti gerast þar
erum við... business!

Subaru Legacy Outback 4x4 nýskr 7 /
2001, ekinn aðeins 27 þús. km ! sjálfskiptur, abs bremsur, 2 sóllúgur, 16”
álfelgur, Leðurinnrétting, dráttarkrókur,
Digital miðstöð, Ac , fjarlæsing, cruisecontrol, cd, ofl ofl.Gríðarlega vandaður og fallegur bíll ! V: 2.350þ ATH ÖLL
SKIPTI S:663-2430 og 565-2430.

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

Góður station! Nissan Sunny 4w, sk. ‘06
ek. 160 þ. Verð 150 þ. S. 663 4143.

Jaguar XJ12 series 3, árg. ‘89 í nokkuð
góðu standi, ek. 160 ? 170 þús., leður,
sk., þarfnast smávægilegrar lagfæringa.
Fæst ódýrt af þeim sökum eða
450.000. S. 553 3191 & 864 7452.

Jimny Jimny!!! Óska eftir Suzuki Jimny í
skiptum fyrir Toy. Hilux D/C “38 ‘92 ek.
189 þ. 5:71 S. 659 3515.
Bílaleit okkar ber árangur! 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

100 þús. út og yfirt. af láni. Afb. 35 þús.
á mán. Dodge Stratus ‘03 V6 200 hö,
ek. 20 þús. Uppl. í s. 897 5358.

GMC Suburban árg. ‘94, 5,7L 33” dekk,
ekinn 260 þús. Verð 850 þús. þarfnast
viðg. á sjálfsk. Bens CE 320 árg. ‘94, ekinn 190 þús. 17” felgur. Áhv. 750 þús.
Afb. 18 þús. Ásett verð 1450 þús. 1250
þús. stgr. Uppl. í s. 896 6252.

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

VW Golf ‘95 til sölu á 190 þús. og varahlutir í Nissan Pathfinder ‘89. S. 895
1666.
Hvít Corolla árg. ‘92 ekinn 118 þús. Ný
skoðaður, frábær í skólann. Tilboð
óskast. Uppl. í s: 822 8587.

VW Golf Higline árg. ‘02. Ek. 29.000 þ.
km. Beinsk., topplúga og álfelgur. Mjög
vel með farinn. Verð 1.300 þ. stgr. Engin skipti. Uppl. í s. 698 4040.

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED. Ssk.
Árg ‘97. Ek 83 þ.km. Álfelgur, Dráttarkúla, CD.Verð kr. 1090.000

Tilboð óskast í Patrol SE+ ‘99, Ford 350
‘05 og Alfa Romeo 156. S. 893 4595.

Chevrolet Camaro Z 28 Iroz Z 1987
Þarnast viðgerðar ó riðgaður 150þús
allt nýtt í T topp einnig borla pústkerfi
undir Camaro 93-02 Verðtilboð S. 697
4295.
V W Transporter árg.93 þarnast lagfæringar fæst ódýrt. Upplýsingar í síma 820
5151.
Volvo 460 2,0 árg 1995. Þarfnast viðgerðar ek. 172 þús. Uppl. 694 6338.
Renault 19 árg. 1995, lítið ekinn með
1.4 lítra vél, allt rafdrifið, nýr CD spilari,
góð dekk og selst ódýrt. S. 899 9377.

0-250 þús.
Mitsubishi Pajero/Montero Limited Árgerð 2005 Splúnkunýr frá verksmiðju
með nær öllum fáanlegum aukalhlutum. Jeep, Ford, Mercedes-Benz, VW,
Toyota og önnur topmerki langt undir
markaðsverði. 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

Mazda 323 F,’93, 1600 vél, sjálfsk., ek.
170 þ. km. Skoðaður’06, ný sumard.,
nýl. naglad. Samlæs., rafm. í rúðum.
Verð 150 þús. S. 699 8573.
Dodge Neon til sölu. Árg. ‘95. Ek.
88.300 mílur. Sk. ‘06. Uppl. í s. 862
3568.
Hyundai Sonata árg. ‘96, ekinn 210 þús.
Verð kr. 200 þús. stgr. Einnig Toyota
Corolla árg. ‘93. Tilboð. Uppl. í s. 482
2176 & 480 0908, Sigmar.
Daihatsu Feroza EL-II árg. ‘93 sk. ‘06 ek.
170 þús. Frábært ástand og útlit. V. 150
þús. Uppl. í síma 845 9670.
Nissan Sunny 1600, SXL, ek. 215 þús.,
ssk, sk. ‘06., sumar og vetradekk. Verð
140 þús. Uppl. í s. 699 3563 & 434
1359.
MMC pick-up árg. ‘92, dísel, afturhjóladrifinn, nýskoðaður, sumar & vetardekk,
góður bíll. Ásett verð 240 þús. Uppl. í s.
849 2401.
Toyota Carina E árg. ‘94, sk. ‘06, sjálfskiptur. Verð 250 þús. Upplýsingar í s.
861 1221.

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

VW Vento árg. ‘94 ekinn 168 þús. Dökkblár með topplúgu og fleiru. Nýbúið að
skipta um rafgeymir, alternator, púströr
og fleira. Áhugasamir hafið samband í
s. 693 3459.
MMC Lancer 1500 árg. ‘92 ný skoðaður, 4ra þrepa s.sk. rafmagn í rúðum, hiti
í sætum, ek. 150 þús. Konubíll. Uppl. í
s: 696 5703 & 659 1946.

Honda Civic ‘92 1400. Verð 150 þús.
Lítur mjög vel út. Sparneytinn. Í góðu
lagi. Fínn fyrir skólafólk. S. 869 4126.
Golf ‘92 1,8 GL, ekinn 180 þús. sk. ‘06.
Mikið endurnýjaður, tímareim og fl.
Sumar og vetrardekk. Góður bíll. Verð
175 þús. S. 694 4332.

Til sölu Landrover Defender árgerð
2000. Breyttur, á 38 tommu dekkjum,
spil, loftlæsingar framan og aftan. Stór
farangursgrind, GPS, sími ofl. Verð
2.900.000 eða tilboð. Litla Bílasalan,
Funahöfða 1 s. 587 7777.

Peugeot 306 árg. ‘95. Ek. 115.000,
1400 cc með nýja tímareim ofl. 150
þús. S. 661 8851.
Volvo 740 árg. 1987, nýsk., vel útlítandi.
Verð ca 200 þús. S. 555 3272 & 694
3150.

Subaru Impreza WRX, árg. 6/2001, ek.
81 þ. Topp eintak. Nánari uppl, er hægt
að finna á www.simnet.is/anykey eða í
síma 892 0734.

Mazda 323, árg. ‘96, ekinn 126 þús.
Mikið yfirfarinn. Góður bíll. Verðtilboð.
Uppl. í s. 899 0244.

Toyota Corolla XLi árg. ‘96 ek. 153 þús.
Verð 400 þús. Uppl. í s. 696 3867 eða
555 1452.

Toyota Carina E árg. ‘94, þarfnast aðhlynningar. Selst á 150 þús. Einnig
Toyota Touring með bilaða vél. Selst
gegn tilboði. Uppl. í s. 617 7227.

Porsche 944 árg. 1985. Þarfnast viðgerðar, selst ódýrt. Sími 461 3027 &
659 2460.
Nissan Sunny station 4WD árg. ‘95, ek.
150 þús. Ásett verð 370 þús. Fæst á
góðu stgr. verði. Uppl. e. kl. 17 í s. 860
1117.

MMC Lancer 1500 GLXi árg. ‘92, ek.
127 þús. Uppl. í síma 898 9324.
VW Golf ‘94, ek. 225 þ., bsk., 3ja dyra,
dimmrauður, CD magasín. Sk. ‘06. Verð
100 þ. S. 845 9464.

Til sölu Toyota Carina ‘95, 2000 vél, ek.
155 þús., sk. ‘06. Verð 350 þús. Uppl. í
s. 552 8161.

Toyota Corolla, sjálfsk., CD. Mjög góður
bíll. Verð 160 þús. Uppl. í s. 899 9968.

Audi A6 STW skr. 2/02 ek. 72. Einn með
öllu. V. 2990 þús. (Lán 2750 Þ./40 þ. á
mán.) Litla Bílasalan, Funahöfða 1 s.
587 7777.

Til sölu Galloper dísel árg. 2000, ek. 176
þús. 2 dekkjagangar, nýskoðaður í
topplagi. Uppl. í s. 892 8970 & 565
0135.

Toyota Avensis 2.0 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. Lækkað Verð. 1.590 þ. kr. Bílalán 1.100 þ. Afb. 25 þ.kr. Ath. skipti.
Mjög rúmgóður og glæsilegur bíll !
Uppl. í síma 663 2430 & 565 2430.

Til sölu Honda Accord árg. ‘93, Toyota
Carina E árg. ‘93, Toyota Corolla árg.
‘93, MMC Galant árg. ‘94, MMC Galant
árg. ‘91. S. 868 3069.
Pontiac Grand Prix ‘91 sk. ‘06. Sjálfs. í
toppstandi. Verð 185 þ. S. 865 0482
eftir 16.

“Tilboð” nýupptekin sjálskipting úr Huyndai Sonata árg.’ 93 til sölu á hlægilegu verði. Bíllin getur fylgt með. Á
sama stað 15” álfelgur á nýjum Low
Profile dekkjum, verð 35 þús. S. 845
9030.

Hyundai H1, 9 manna, dráttakrókur, ek.
ca. 306 þús km. nýskoðaður. S. 822
5260.

Til sölu Ford Bronco árg. ‘89. 302 vél og
C4 skipting. Vél og skipting nýupptekin.
Verð 90 þús. S. 897 0468.
Audi A6 STW skr. 2/02 ek. 72. Einn með
öllu. V. 2990 þús. (Lán 2750 Þ./40 þ. á
mán.) Litla Bílasalan, Funahöfða 1 s.
587 7777.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

MMC Galant ‘91, skoðaður ‘06, verð
120 þús. Uppl. í síma 662 5798.

Nissan Patrol 3,0 Diesel ekinn 112 þús.
km. sjálfskiptur, árg. 2000. Ný 33” dekk.
S. 898 2811.

Sem nýr selst mjög ódýrt Chrysler Voyager ‘02 ek. 27 þús. einn eigandi. Uppl.
895 8898.

Hyundai Sonata árg. ‘96, ek. 172 þús.,
nýsk., hvítur, þarfnast smá lagfæringar,
mjög góður bíll. Verð 200-250 þús.
Ásett verð 370 þús. Uppl. í síma 699
4894.

Pajero ‘89 diesel langur, sk. ‘06, mikið
endurnýjaður og góður vinnubíll. Verð
220 þús. S. 861 6618.
Toyota Corolla árg. ‘93 ek. 192 þús. CD,
fjarst. samlæs. Tilboðsverð 180 þús. S.
659 9696.

Galant ‘93 2,0, ssk. Ek. 186 þús. Nýsk.
Ný tímareim, vatnsdæla og demparar.
Aðeins 260 þús. stgr. S. 699 5750.
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2 milljónir +

Verðlækkun

Toyota Corolla árg. ‘96, ekinn 150 þús.
Sjálfsk., vetrar + sumard. á felgum. Verð
330 þús. 2 eigendur. S. 863 9991.

Peugeot 306 XS, 3 dyra. 2000 árgerð,
ekinn 116 þús. Nýjar bremsur að framan og aftan. CD. Tilboð óskast. Uppl. Í
síma 695 0950, Svanur.

Til sölu Kia Sportage Grand Wagon árg.
‘00, ek. aðeins 44 þús., vel með farinn,
dráttarkúla, 29” sumar og vetradekk.
Verð 950 þús. Uppl. í s. 692 7706.

BMW 318i, 8/2002 ek. 62.000 km,
sjálfsk. Flottur bíll, skoða skipti. Uppl. í s.
897 1919.

Sá eini á landinu

VW Golf árg. ‘98 dökkblár, CD, 17”
álfelgur, 4 vetrardekk á felgum. Ásett
600 þ. Tilboð 450 þ. S. 848 8842.

Til sölu Nissan Skyline árg. ‘94, sk. ‘06.
Verðhugmynd 1.190 þús. eða hæsta tilboð. Uppl. í síma 865 3729.

Til sölu Suzuki Baleno sjálfsk. árg. ‘97,
ekinn aðeins 53 þús. Verð 390 þús.
Uppl. í síma 820 2466.
Til sölu MMC Lancer station 4x4, árg.
‘96, hvítur, beinskiptur, ek. 170 þús.,
nýsk. ‘06, öruggur og góður bíll sem
selst ódýrt. Verð 330 þús. Uppl. í s. 698
9808 & 823 6233.

Lítið ekinn (74 þús.) Daewoo Lanos,
1600cc, Nýskr. 10/98, 5gíra. Tilboð 390
þús. Uppl. í s 693 0742.

Toyota Carina E árg. ‘95, ek. 163 þús.,
sk. ‘06, þarfnast smávægilegra viðgerða. Verð 290 þús. S. 551 4220.

2001 BMW X5, 4.4l til sölu. Tæp 300hp.
Hlaðinn aukahlutum, ek. 70. þús. Uppl.
í síma 843 1253.

Lincoln Town Car 2003. Verð 2,9 milj.
Fæst á enn lægra verði. Toppeintak. S.
577 1155
BMW 740, árg. ‘93, sumar/vetrar dekk
og felgur, svart leður. Sími 861 4540.

Nissan Primera ‘00, ek. 144 þ. km,
2000 vél, ssk., tiptronic, allt í leðri, rafdr.
speglar og rúður, álfelgur, spoilerkit. V.
1.050.000. S. 662 4346.
2000 Audi A6, 1.8T til sölu. Vel útbúinn
og fallegur, ek. 94. þús. Uppl í síma 843
1253.

Renault Twingo ‘96, ek. 75 þús. Verð
270 þús. Uppl. í s. 694 4516.
Toyota Corolla Station 1600 XLi árg. ‘97.
Verð 480 þús. Uppl. í síma 897 6967.

Lincoln Navigator 2003. Verð. 4,3 milj.
Fæst á enn lægra verði. Toppeintak. S.
577 1155

500-999 þús.
Mercedes-Benz C-180 Elegance 1995
Mjög huggulegt og gott eintak. S. 8978597.
Glæsilegur Subaru Legacy 2,0, ssk,
1996 ek. 160 þ., smurbók/þjónustubók, nýl. tímareim, sk. 06, fallegur og
traustur bíll á tilboði 490 þús. Uppl í s.
861 7271.
Gullfallegur og vel með farinn Toyota
Camry ‘99 ek. 85.000 km. Verð
990.000. Uppl. í 892 8089.

Bílar óskast
RX7, Mazda RX7 óskast. árg. ‘80 - ‘91.
Má vera bilaður. Sími 864 9296.
Skoda Octavia 1,8T árg. ‘02, ek. 59 þ.
300 þús. út og yfirtaka á láni. 822 2486
& 822 6842.

Til sölu Honda Civic 1.5 V-TEC árgerð
‘97, ekinn 150 þús., geislaspilari, magnari, keila og Kenwod hátalar, 17
tommu, sumardekk, vetrardekk og orginal felgur fylgja með. Verð 625 þús.
Upplýsingar í síma 894 2255.

Einn góður fyrir veturinn, Legacy ‘97
ssk. ekinn aðeins 95 þús, góður bíll og
vel með farinn. Verð 600 þús. S. 691
5469.

VW Golf ‘99 ek. 110 þ. km ný tímareim
skoðaður ‘06. Konubíll 650 þ. kr. Axel
861 4600.

Til sölu MMC Lancer ‘98. Keyrður 88
þús. sjálfskiptur, 2 eigendur. mögul. á
100% láni. Verð 590 þús S. 897 7345.

Svartur Subaru Legacy, 01.05, ek.
14.300 km. Ssk., dr.kúla, litað gl, 2 nýjir
dek. gangar á álfelgum. Gott lán. V.
2.390 þús. Uppl. í s. 861 7182 e. kl:
18:00.

Frábær bíll, Izusu Trooper ‘99, ssk., 3.5
bensín. Er sem nýr. Verð 1.570 þ. Uppl.
í síma 893 3791.

BMW 520i ‘97, ekinn 144 þ., sk. ‘06,
áhv.lán 600 þús., er í Rvk. Sjón er sögu
ríkari. Uppl. í s. 848 1954.

Vitara á sértilboði. Árg. ‘00. Ek 58 þ. Ný
dekk, dráttarkr., CD, skíðab. o.fl. Fæst á
850 þ. 650 þ lán getur fylgt. Til sýnis og
sölu á Bilasölu Suðurlands.

Toyota Land Cruiser 100 TDI (180624)
skr.d. 10/2001, ek. 92 þ.km., leður,
cruscontr., þjófav., topplúga, dr.kúla,
magasín og fleira. Mjög flott eintak,
einn með öllu. verð: 4.890 þ. Nánari
upplýsingar veitir Toyota Selfossi í síma
480 8000.

Til sölu Renault Megane 1600, nýskr.
06/ 2001, 4ra dyra, beinsk. Dökkgrár.
Ekinn 65 þús. km. S. 431 2581 & 692
3581.

Skoda Octavia Turbo

Til sölu Dodge Caravan árg. 1997, sjálfskiptur, ekinn 104 þús. km. Grænn að
lit. Þægilegur 7 manna fjölskyldubíll.
Verð 850 þús. Upplýsingar í síma 564
2951, 825 8121 eða 698 2951.

0-150 þ. staðgreitt, ekki eldri en ‘93, má
þarfnast lagf, eða skoðunar. S. 659
9696.

MMC Carisma árg. ‘99, ek. 78 þús.,
dökkblár, spoiler, á álfelgum, sporttýpa,
CD, mjög góður bíll. Uppl. í síma 698
9847 & 822 5503.

Til sölu Toyota Avensis 2000, árg. ‘00,
ek. 87 þús. km, sjálfsk., dráttark., fjarst.
saml., CD, sumar og vetrard. Verð
1.040.000. Áhv. 940 þús. Uppl. í s. 662
2309.

Til sölu Honda Civic , 1.4 l, beinskiptur,
árgerð ‘96, ekinn 124.000 þús. Góður
bíll sem nýbúið er að yfirfara. S. 821
3580.

Accord 2,4 type-S árg. ‘04, ekinn 22
þús. 18” krómf. og 16” álfelgur. Ásett
verð 2.550 þús. Áhv. gott lán. Tilboð
óskast. Sími 693 9493 & 693 7373.

VW Golf 1600 Comfortline skr. 05/98,
sjálfskiptur, topplúga, álfelgur, ek. 100
þús. Verð 790 þús. Uppl. í s. 846 0448.

Musso turbo diesel ‘96, gott eintak,
eyðir litlu. Skoðaður ‘06, tilboð óskast.
Uppl. 864 5490.

Til sölu Honda Civic ESI árg. ‘94, sk. ‘06,
góður bíll í góðu standi. Uppl. í s. 846
5090.

Óska eftir góðum M.Benz fólksb. í skipt.
fyrir Musso ‘97 og 350 þús. í pen. ek.
207 þús. góður bíll á 32”. Uppl. í síma
663 0522.

Jeppar

Ford Focus ‘04 Ameríkutípa, ssk.,
150hö, vél 2300, 16” álf., ek. 11.500,
bílalán, gott verð. S. 694 3636.

BMW 325i ‘92 18” HM2 felgur, ný dekk,
leður, lúga. Ásett 830 þ., áhv. 0, engin
skipti tilboð og uppl. bjammi@hotmail.com.

Óska eftir M.Bens á
1.000.000-1.100.000

Óska eftir bíl á allt að 300 þús. stgr. S.
868 4972, Dóri.

Verð 350 þ. Nissan Almera 1.6 SLX, árg.
‘98, ek. 152 þ. nýsk. 06, ssk, S. 861
3678.
Til sölu Volvo S 40 árg. ‘98, ek. 119 þús.,
í toppstandi. Er á nýjum dekkjum og ný
vetrardekk fylgja. Verð 750 þús. Uppl. í
s. 894 2076.

Grand Cherokee Limited 2005 með
sérbúnaði. Ek. 7.000km. 5.7L Hemi.
Ábyrgð Ræsi. Litur Khaki. Verð 5.2 millj.
Sími 696 7669.

Óska eftir góðum skólabíl. Má kosta 0500 þús. Helst skoðaðan. Uppl. í síma
866 8798.

VW Golf Highline nýskr. 06/’02 sjálfsk.
Ek. 55 þús. Uppl. í s. 867 1870.

Til sölu Honda Civic 1400 SI árg. ‘98,
ekinn 163.000. Álfelgur, spoilerar og
CD. Skoðaður ‘06 og í góðu ástandi.
Fallegur og skemmtilegur bíll. Verð
490.000 athuga skipti á ódýrari. Uppl. í
síma 694 4336.

Lexus IS200 árg. 12/03, ek. 11 þ. Ssk. V.
2,4 m. Áhv. 1,6 m. (24 þ./mán.) Skipti á
ód. Sími 821 2029.
Til sölu Chevrolet Equinox ‘05 einn
með öllu. Góður stgr.afsl. Skoða öll
skipti. Uppl. í síma 844 5868.

Toyota Hilux Double Cap 2.4 Diesel til
sölu á 550 þús. Áhugasamir hafi samband í s. 895 7041 & 692 5009.

Toyota Carina E árg. ‘93, sk. ‘06. ek. 202
þús. Hiti í sætum, rafmagn í rúðum, fallegur bíll. V. 290.000. Uppl. í s. 660
2326

Toyota Yaris T-sport árg. ‘03, vetrardekk
á stálfelgum fylgja. Filmur, kraftpúst.
Verðhugm. 1,3 m. S. 695 2920.

Station, árg. 2000, ek. 93 þús. Svartur,
ABS bremsur, 150 hestöfl. Sprækur fjölskyldubíll. Verð 820 þús. Uppl. í s. 698
0806 & 554 0806.

Rav4 ‘00. Ek. 77 þús. ssk. CD, þakbogar
og álfelgur. Verð 1.650.þús. Uppl. í s.
845 0404.
Óska eftir Dodge Ram 1996 í skiptum
fyrir Toyota 4-Runner 1991. Uppl. í s.
896 0357. Jón B. Finnsson.

Pontiac GrandAm árg. 2004, 3,4l. V6
vél, ek. 13 þ. mílur, ssk., hraðastillir,
ABS, álfelgur, loftkæling, cd, rafm í öllu.
Verð 2.490 þkr. Bílalán getur fylgt. Uppl.
í s. 617 6931.

Verður að seljast!

1-2 milljónir

Splúnkunýjir frá kr. 3.390.000. Næstum
nýjir 2005 árgerð frá kr. 2.800.000! 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

Ford Fiesta árgerð 2004, ek. 20 þús., 5
dyra. Fæst gegn yfirtöku á láni. Uppl. í s.
698 9991.
Til sölu Kia Clarus stw 2003 ekinn
51.000 grár, sumar og vetradekk á
álfelgum. 100% gott lán ákv. afborgun
22.000 á mán. getur fylgt með. Verð
1.050.000. Uppl. í s. 426 8667 & 896
0436.

Subaru Legacy 2,0 árg. ‘92, ekinn 224
þús. Ssk., sk. ‘06, nýleg tímareim,
demparar og bremsur, vetrardekk
fylgja. Góður bíll. Verð 330 þús. Uppl. ís
. 691 0110.

Fallegt og gott eintak af VW Boru Highline, seint á götuna ‘99, ekinn 118
þús. Álfelgur, CD, litaðar rúður, topplúga. Fæst gegn yfirtöku á láni. Áhugas.
hafi samband í s. 692 7131.

Gullmoli

VW Golf GTi nýskráður 08/2000, ek. 43
þús., 1 eigandi, 1800, 150 hö, dökkblár,
BBS felgur, vetrardekk fylgja. Verð 1.700
þús. Engin skipti. Uppl. í s. 845 9662.

Til sölu Skota Octavia 2001 stw 1800
turbo, sjálfskiptur með sóllúgu, svartur,
sumar og vetradekk. 100% gott lán ákv.
afborgun 27.000 á mán. getur fylgt
með. Verð 1.190.000. Uppl. í s. 426
8667 & 896 0436.

Nýr Lexus IS-200 Sport, ssk. 05.05. Ek.
4.500. V. 3.450.000. Engin skipti. Uppl.
í s. 691 0202 & 692 7273.

L.C.90 Diesel 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.
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Til sölu MMC Pajero GLS. DID árg. ‘04
ek. 28 þús.km., krókur, varadekkshlíf og
hlaðinn aukabúnaði. Verð kr. 4,5 millj.
Uppl. í s. 897 0908.

Glæsilegur VW Toareg árgerð 2004 eins
og nýr úr kassanum. Vel útbúinn 6cyl
bíll með öflugum hljómtækjum og leðurinnréttingu. 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 Bíllinn er á
staðnum - Hringdu í 552 2000 til að
skoða hann!

Mitsubitsi Pajero (Montero) 2004, 3,8L
6 cyl, ssk., 7 manna, leður, EPS Dráttarbeisli, CD magasin og fl. og fl. Gott staðgreiðsluverð. Uppl. 824 3801.

Skólaúlpurnar komnar.
Falleg skólaföt á góðu
verði.
Du Pareil au meme.
Franska búðin
Laugavegi og Kringlunni

Frábær bíll

Til sölu Toyota Landcruiser 90 árg. ‘99,
ekinn aðeins 84 þús. 35” breyttur, ný
dekk, dráttarbeisli og grillgrind. Uppl. í
síma 862 7050.

Renault Kangoo ‘05, m/lúxuspakka, ek.
1.500 km. Fæst v/sértakra aðstæðna á
1.450.000. S. 892 2433.

Hópferðabílar

Toyota Hilux árg. ‘85 mikið breyttur bíll,
38” dekk, 350 Buick fl.fl. Verð Tilboð.
Skoða öll skipti. Uppl. 868 5922.

Nissan Terrano II árg. 03/04/01, dísel,
ssk., ek. 150 þ., dr.kr., toppl., 6 diska CD
magasín, rafm., fjarst. saml. Gullfallegur
bíll og vel með farinn. Bílalán 1.712 þ.
30 þ. á mán. Verð 2.090 þ. Uppl. í s.
487 5838 & 892 5837.

Til sölu M. Benz 0614D árg. 1991, 20
farþegar (23 skólabörn). Ekinn 480
þús. Nýr mótor 02/2003, ekinn 36 þús.
Góð farangursgeymsla. Verð 1980 þús.
stgr. Uppl. í s. 897 9310.

Vörubílar
Til sölu Range Rover 4,0SE árg. ‘99, ekinn 86 þús. km. Verð 2.750 þús. Uppl. í
s. 659 8757.
Nissan Patrol TD-6 SE+ skr. 09.98 ekinn
85 þús., 2 eigendur. Einn með öllu, einstakt eintak, aldrei keyrður að vetri til.
Nánari uppl. í s. 869 1746.
L300 4X4 árg. ‘91 til sölu. Upptekið
hedd, nýuppt. gírkassi. Fínn bíll. Verð
280 þ. S. 824 8903.

Toyota Landcruiser VX80 4,2Tdi, ekinn
165 þús. Ný 44” dekk, skriðgír,
aukatankur, loftdæla, rafm. læsingar,
spil, kastaragrind, 4 kastarar, þakbogar,
tengdóbox, 6 toppljós, IPF fjarstýrt leitarljós, garmin 182C, GPS með Ísl. korti,
ný VHF, CB, CD, MP3, DVD og MNT
sími. 3 LCD DVD skjáir, lækkuð hlutföll,
nýtt í drifum (hjá Toyota) nýjar legur,
bremsur og diskar, slökkvitæki, sjúkrakassi og m. fl. Sk. ‘06. Toppbíll, mikið í
hann lagt. Verð 3,6 milj. S. 616 6646.

Til sölu Musso 2.9 Diesel 1998, 145
þús, sk. ‘06. Verð 920 þús. S. 869 0290.

Toyota Land Cruiser VX
2004 með öllu

Cruiser með topplúgu, leðri, bakskynjurum, stöðuleikastýringu, þjónustbók,
krók o.fl. ekinn 40 þús. Algjör gullmoli.
Selst á 5 milljónir staðgreitt. Sími 821
2246.

Ford Explorer ‘91 ek. 112 þ. Mikið endurnýjaður og góður bíll ásett v. 400 þ.
Skoða öll skipti nánari uppl. í s. 899
3621.

Skattl. Econoline 150 ‘80, 4x4, 36”
dekk, 6cyl, 3”púst + flækjur, nospin aftan.Þarf viðg. f.sk.05. Afturhás.m.
fljót.öxlum fylgir. Tilvalinn í gæs. Verð
220 þ. S. 896 9316 & 897 2702.

Mercedes Bens Actros 2553 árg. ‘00.
Flutningakassi og flatpallur. Einnig mælislaus kerra. Uppl. í s. 893 6707.

Nissan Patrol árg. ‘90, breyttur 38”.
Þarfnast lagfæringar. Með aukatank.
Verð 400 þús. stgr. S. 694 9073.

Mercedes Benz 612D 1997 pallbíll m
2,5t krana. Getum útvegað þennan bíl
ásamt fl pallbílum m krana. Heiði Vélahlutir S 534-3441

Willys ‘88 módelið. Fullt af aukahlutum
geta fylgt með, hásingar, gírkassi, vél.
Verð tilboð. Uppl. í s. 868 9138.

GMC Suburban ‘96 5.7L bensín. Sumar
og heilsársdekk fylgja. Ný skoðaður og
yfirfarinn. S. 897 7698.

Pallbílar

Benz 307 D, árg. ‘89, ek. 300 þús., krani
og spil á palli. Fæst gegn góðri stgr.
Uppl. í s. 899 7679.

Patrol 35” ek. 165 þús. Nánari uppl. í s.
694 1908.

Kranabílar frá 20tm-120tm. Scania
143.420 8x4 dráttarbíll m 98tm Effer
krana. Getum útvegað þennan bíl
ásamt fl kranabílum, vögnum og tækjum Heiði Vélahlutir S 534-3441
Til sölu varahlutir í Volvo F - 16 árg.’90,
Scania 141 árg.’81, Scania 142 árg.’88,
Iveco Turbo star árg.’86, Iveco 26-321
árg.’84, Icarus steypubíll árg.’84, MAN
26-361 árg.’86, Volvo FB-88 árg.’72-74,
Dragskófla (krani) með öllum búnaði
árg.’68, vörubílspallar, gámaheysi, malarvagnar, snjóblásari, vagnar smíðaðir
úr vörubílsgrindum einnig varahlutir í
ýmsar aðrar gerðir vörubíla. Uppl. í s.
893 4880 & 849 9536
Erum að rífa Volvo FH12, FL10, Scania
143,142 einnig varahl. í M. Bens og
Man. Nýjar fjaðrir á lager í Volvo, Scania,
MB og Man. Heiði Vélahlutir. S. 534
3441.

Húsbílar

Toyota RAV4 EXE,2004,skk,leður,topplúga,Cruise control,sjálvirk loftkæling,stöðuleikastýring og spólvörn.Hlaðin aukabúnaði.verð:3.100.000. S:8208483

Splúnkunýjir Ford F150 pallbílar á ótrúlega hagstæðu tilboðsverði eða frá kr.
1.995.000! Við seljum nýja bíla frá öllum
helstu framleiðendum á miklu lægra
verði. Ef þú vilt heldur notaðan þá finnast
meira en þrjár milljónir bíla í tölvunni hjá
okkur. Gerðu reyfarakaup á BílaUppboði
eða kjarakaup í stærstu BílaBúð landsins.
Allt að 5 ára ábyrgð og bílalán. Þjónustuver sími 552 2000. Þú finnur bestu bílakaupin á www.islandus.com

Dell Fartölvur í skólann.
EJS, Grensásvegi.
Flísa-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.
Fegrið heimilið með
glæsilegum pottaplöntum.
20 - 60% afsláttur.
Blómaval.
Sixties í kvöld.
Kringlukráin.
Skessubrunnur opið.
Skessubrunnur.is
Parket-útsala.
Egill Árnason, Ármúla.

Opið hús hjá NTV í dag
frá klukkan 13-17.
Kynningar á öllum námskeiðum haustannar.
Tíu heppnir gestir fá
25.000 króna gjafabréf.
ntv.is
Flísaútsala.
Álfaborg.

Orkideur, 999 krónur.
Blómaval.

Parket-útsala.
Harðviðarval.

18 milljónir á laugardaginn.
Lottó.

Nýjar vörur daglega.
Tískuverslun Steinunnar,
Akureyri.
Fartölvuveisla hjá EJSDell fartölvur á skólatilboði.
EJS, Grensásvegi.
Dell Latitude er rétta fartölvan í skólann.
EJS, Grensásvegi.

Dell fartölvuveislan er í
fullum gangi.
Opið til fjögur í dag.
EJS, Grensásvegi.
Sýningin Tívolí,
Listasafn Árnesinga
Hveragerði.
18 milljónir breyta öllu.
Lottó.
Pottaplöntuútsala.. 20 60% afsláttur.
Blómaval
Hún á engan pening en
ég á pening.
Lottó.

Útsala,
Valhúsgögn, Ármúla

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.

Til sölu F-150 2004 ek. 30 þ. km. V.
3850 þ. Mjög flottur bíll. S. 897 7345.

Sendibílar

Pottaplöntuútsala..
Blómaval

Ferðamenn, hópar og
áhugamenn
um íslenska náttúru,
Gauksmýri, Húnaþingi
Vestra býður
gistingu, mat og afþreyingu í hæsta
gæðaflokki árið um kring.
Hestaleiga, fugla og selaskoðun.
Slóðir Grettis kannaðar.
Góð helgartilboð í gangi
fyrir starfsmannahópa.

Allar pottaplöntur á útsölu.. 20 - 60 % afsláttur.
Blómaval.

Góð dekk+felgur á Grand Vitara org.
35”álfelg á Toyotu. S 821-5885.

MMC Pajero V6 3000 bensín árgerð
‘92, ekinn 191 þús. km. Álfelgur,
5manna mikið endurnýjaður bíll sem
lítur vel út og er með ‘06 skoðun án athugasemda. Verð 340.000.- S. 898
4110.

Líkamsræktarkort fyrir 1.
september.
Það borgar sig.
Mecca-Spa, Nýbílavegi.
Mecca-Spa, Hótel Sögu.

Ball ársins
laugardagskvöld á Seltjarnarnesi,
Stuðmenn

Til sölu MMC Pajero árg. ‘91, ek. 220
þús. Verð ca 180 þús. Uppl. í s. 897
7164.

Til sölu Toyota Rav árg. 2003, ekinn
38.500 km. Sjálfsk. með auka dekkjum
og dráttarkrók. Verð 2,3 m. Uppl. í s.
696 3210.

30 ára afmæli ferðafélagsins útivistar í básum
Goðalandi laugardaginn
27. ágúst
Allir útivistarunnendur
velkomnir.
Frí tjaldsvæði í básum alla
helgina.
Ferðafélagið Útivist

Geirmundur Valtýrsson,
laugardagskvöld
Klúbburinn
við Gullinbrú.

Til sölu Pajero árg. ‘99, ek. 100 þús.,
2800 cc, rauður, ssk, góður bíll. S. 895
1773.

Landrover Discovery ‘91 lítur vel út en
þarfnast lagfæringar fyrir skoðun. Verð
150 þús. Sími 660 8862.

The earth collection á Íslandi.
Villtar og vandlátar
Laugavegi 41

Fjórfaldur pottur.
Lottó

Til sölu LMC Fíat húsbill 2.8 árg. ‘00. id
TD 6 metra lángur einn með öllu verð
3.5 m. Uppl. í s. 892 3653.

ÞINN MARKHÓPUR?
70% hlustenda samkeyrðra
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.

Tilboð óskast í Nissan Patrol SE+ 1998
ekinn 203 þús. (uppt. hedd nótur
fylgja) 7 manna. Uppl. í síma 844 2219.

Daihatsu Feroza árg. ‘90, ekinn aðeins
91 þús. Gott eintak. Nýtt púst og nýsmurður. Verð ca 180 þ. Uppl. í síma
862 5969.

Til sölu Mercedes Bens 1117, árg. ‘92,
kojuhús, lyfta og 4 hurðar á vinstri hlið,
6 metra kassi. S. 895 3905.

At.h. breytt verð. Til sölu er húsbíll árg.
1994, ekinn 70 þús. míl. Verð
2.400.000. Sími 691 9504 & 894 1412.

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.
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Til sölu ný Honda Shadow 750cc ár.
2005. svart. ekið 600 km. Flutt inn af
umboðinu. Verð 890 þ. Uppl. 697 9000
Yamaha Dragstar 650 árg.’05. Ekinn 2
þús. Öll skipti athugandi. Nýtt hjól.
Áhv.lán. Uppl. í s. 822 3072.

Til sölu er Dodge Ram 150 árg. ‘84, 38”
breyttur húsbíll, nýupptekin sjálfsk., 318
cid, CD, VHF, NMT og CB stöðvar,
gasmiðstöð, vaskur og helluborð GPS
Garmin 162 map og aukatankur o.fl
Ath. skipti. Nánari uppl. í síma 661
8904.

Til sölu Suzuki RM-Z 250 fjórgengis árg
2004, nýupptekin mótor, wiseco stimpill, öflugri vatnsdæla, ný tannhjól að aftan og framan, ný keðja og nýr dekkjagangur fylgir. Ásett verð 550 þ., selst á
485 þ. staðgreitt. Uppl. í síma 869 3272
milli 12-18.

Suzuki ‘81

Suzuki GS 550 LX, 550 cc, 4 cylendra.
Verð 200 þús. Uppl. í síma 692 4055.
Til sölu KTM 250 SXF 2006. Ekið 2.5
tíma. Nýtt hjól. Upplýsingar í s. 820
9395.

Vespur
Til sölu GMC Van Tura 1989 húsbíll.
Verð 700 þús, eða skipti á gröfu. Góður
bíll. Uppl. í síma 587 4700 & 899 4009.

Til sölu sem nýtt Coleman Bayside árg.
‘03, með nánast öllum aukabúnaði, alveg toppgræjað. Verð tilboð. Uppl. í
síma 894 4653.
Bayside fellihýsi til sölu árg. ‘04, skráð
‘03, upphækkað, fortjald og aðrir aukahlutir. Tilboð. 1.480 þús. S. 862 1425.
Coleman Sedona 10 feta árg. 2003 til
sölu. Lítur út eins og nýtt. Trumatic
E2400 miðstöð, sólhlíf og ísskáp. Ásett
verð 990 þ. Haustverð aðeins 850 þ. S.
695 9131.

JCB 426 HT, árg. 1999, 7.350 vinnust.
Verð 3.1 millj + VSK. S. 895 6025.

Til sölu Colemann Chayenne ‘99, ný
miðstöð, gaseldavél, cd spilari, loftpúðafjöðrun. Í góðu ástandi. Uppl. í
síma 821 6362.

Tek að mér margs konar jarðvinnu. Sími
849 7965.

Gröfuþjónusta Markúsar
Traktorsgrafa til sölu

Tjaldvagnar
Til sölu Camp-let Apollo, árg.’03, með
vask, eldavél og fortjaldi. Fæst nú fyrir
395 þús. Mjög góður vagn. Uppl. 862
7050

Gerð: Hymas/Ford, þarfnast lagfæringar. Uppl. gefur Kjartan í s. 846 3424.

Lyftarar

Til sölu Færeyingur. Björgunarbátur,
GPS, talstöð, tilkynningarskylda. Uppl. í
s. 895 3905.
Til sölu notaður Pioneer-10 árabátur
stærð l. 305 cm, b. 137 cm. Uppl. í s.
892 9804.
Óska eftir að kaupa bát undir 6 metrum, ekki spíttbát. Sími 845 1518.

Til sölu 4 stk. 15”, 5 gata álfelgur. Verð
35 þús. Uppl. í s. 897 6183.
Til sölu stál felgur 14” tommu undir
Nissan Almera árg. ‘97-’98. Upplýsingar
í síma 863 6460.

Varahlutir

Kajakar

Til sölu Combi Camp Panda árg. ‘00,
mjög vel með farinn. Stór fortjald og
geymslukassi. Hugsanleg skipti á bíl.
Uppl. í s. 899 4501.

Vinnuvélar

Mercedes Benz 309D árg.’81 ek. 170
þús. km. Ný skoðaður og í ágætu
ástandi. Verð 1,3 millj. Uppl. í síma 864
5988.
Ford Econoline húsbíll fæst í skiptum
fyrir Yaris eða Suzuki jeppa. Uppl. í síma
662 1798.

Mótorhjól

Til sölu nýr og ónotaður Bic Sport Bilbao Kayack. Ónotað björgunarvesti fylgir. Verð 60.000 kr. Uppl. í síma 893
0408.

Vespa (Helst ítölsk, en þó ekki skilyrði)
óskast í skiptum fyrir þetta mótorhjól.
“Royal Enfield Bullet Sixty5”, 2004
módel, lítið ekið. Uppl. í símum 482
1659 & 864 4756.

Flug

Fjórhjól

Rekkakerfi til sölu fyrir 9 metra lofthæð
fæst fyrir lítið ef kaupandi tekur það
niður sjálfur. Upplýsingar gefur Hjalti í
síma 821 6560.

2002 Polaris 4x4 Sportsman 500H.O.
Spil, handhitarar, stærri dekk, töskur. Yfirfarið af þjónustuaðila. Uppl. Þór í s.
898 0089.

Bátar
Vélsleðar
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.

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

Yamaha XJ600 árg ‘92 ek. 44 Toppeintak. Fæst á 300 þús. stgr.

Bílaþjónusta
Bílaverkstæðið Skúffan

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

Aukahlutir í bíla
Yamaha YZ 250F árg. 2005 nýtt.
Yamaha YZ 250T árg. 2005 nýtt.
Yamaha WR 450F 2005 OG notað
2004. Yamaha TTR 125 og TTR 90 árg.
2004. Góð hjól á góðu verði S. 898
2811.

Hjólhýsi

Vertu ósýnilegur í umferðinni!með
Laser/Radar scrambler. Uppl. í síma
863 8007.

John Deere hágæðaolíur;

Smurolíur, vökvakerfisolía, koppafeiti
og frostlögur. 50% lengri endingatími.
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk,
414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 4648600

Hjólbarðar
Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18
Lau. 10-15.

Til sölu Hobby hjólhýsi árg. ‘05 með
hjónarúmi og kojum. Verð aðeins 1,8
m. Allt að 75% lán. Uppl. í s. 896 9666.
Yamaha YZF600R árg ‘95, nýlega yfirfarið og er í toppstandi. Uppl í s. 861
3362.
Til sölu Honda CR250 krossari árg. ‘97
mikið endurnýjað, nýr stimpill, cylinder,
legur í mótor og allar nýjar legur í link.
Verð 260 þús. Upplýsingar í s. 869
4474.

Rúmgott og breitt hjólhýsi, 22 feta, 2,50
á breidd. Verð ca 1,2 milljónir. Sími 896
7935.
Tökum hjólhýsi/fellihýsi til geymslu í
vetur. Hagstætt verð. Gjafakot Siglufirði,
s. 555 6770.
Hjólhýsi til sölu árg. 2005, sólarsella og
skyggni fylgja. Uppl. í s. 894 6817.

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

Til sölu er Hafrós KE-2 (1294). Smíðaður árið 1973, Mál: 10,9 brl. Ml. 11,7m
Ford mermaid vél skráð 115 hestöfl eða
85kW. árgerð 1989. Allt fylgifé bátsins
fylgir s.s. þrjár Dng færavindur og öll
fiskleitar og siglingatæki fylgja. Selst án
aflaheimilda. Skipamiðlunin ehf, Bátar
& Kvóti, Sími 5-888-111. www.skipasala.com Síðumúli 33.

Rómantískar

Rómantískar ágúst nætur í fellihýsi.
Viku og helgarleigur. Uppl. í s. 616
2716.
Suzuki GSXR 600 árg. 2002, 120 hö.
Ásett verð 890 þús. Tilboð 650 þús.
Uppl. í s. 691 9374.

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.
Varahlutir úr Mitsubishi Pajero 1988 og
Mitsubishi L-200 1991. Toyota HIACE
4X4 1994. Nissan cik cap 1991. Til sölu.
Uppl. í gsm 660 0595.
“Tilboð” nýupptekin sjálskipting úr Huyndai Sonata árg.’ 93 til sölu á hlægilegu verði. Bíllin getur fylgt með. Á
sama stað 15” álfelgur á nýjum Low
Profile dekkjum, verð 35 þús. S. 845
9030.

Fellihýsi

Frítt á tjaldsvæðið í Hveragerði á Blómstrandi dögum 26-28 ágúst. Dagskrá
við allra hæfi alla helgina, verið velkomin.

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

Er að rífa Toyotu Corollu GLI árg. ‘93.
Uppl. í s. 690 9547.
JCB 530-70, árg. 2001, 5.350 vinnust,
ný dekk. Verð 3.3 millj + VSK. S. 895
6025.

Tveir frábærir slöngubátar með utanborðsmótor annar gulur og hinn rauður. Verð Tilboð. Sími 894 2967.

Til sölu varahlutir í Patrol ‘91, ek. 115
þús. km. Uppl. gefur Hannes í s. 697
9099

SKEMMTANIR/TIL SÖLU
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TILBOÐ

Vélar og verkfæri

Kaupmaðurinn á horninu í Kolaportinu
Geisladiskar frá 200 kr. stk. Bítlarnir, Rolling Stones, Pink Floyd,
Metalica, Dire Strates, Elvis
Prestley o.m.fl.
Kolaportið

Til sölu

Beygjuvélar -klippur.

Úrvals einfasa járnabeygjur og klippur.
Taka 25 MM. Tvær beygjugráður. Góð
verð og þjónusta. Rafbjörg EHF, Vatnagörðum 14, sími 581 4470.

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.

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

Axenta 1100 þvottavélar fyrir vélahluti á
tilboði í ágúst Öflugar vélar á góðu
verði, tilvalið á verkstæðið til þvotta á
vélahlutum. Jákó/Ísaco Auðbrekka 23
Kóp S. 564 1819 og 565 7744.

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

Til sölu ljósavél 3cyl, 15hp Lister,
3X220volt, 11,5kw rafall. Er í mjög góðu
standi. Rafall og mótor nýlega upptekin.
Verð 370 þús. Uppl. í s. 847 8531.

Til sölu eldhústæki fyrir veitingahús.
Einnig vantar ýmis tæki. S. 899 8922.

Hlaupaköttur til sölu. Tegund: Demac,
breidd 16 metrar, hífigeta 4 tonn. Verð
500 þús. Uppl. í síma 846 3424 Kjartan.

Stór furuskápur 23 þ. Antik barskápur
15 þ. Skíði með öllu nr. 38 12 þ. Góðir
Línuskautar nr. 38 5 þ. Barnahjól 3 þ.
Stórt heimskort 3 þ. Speglaflísar 60x60
10 þ. Casa veggborð 28 þ. 15 kassar
Kolaportadót 15 þ. om.fl. ATH. má
prútta. Uppl. í s. 899 9071.
Nýr Sky digital búnaður til sölu ásamt
áskrift. Frabært verð. Útvegum örugga
áskrift að Sky. Hringdu núna. ONOFF S.
892 9804.

Til sölu hreindýrshaus

Uppstoppaður hreindýrshaus með stórum hornum (Tarfur). Verðtilboð. Uppl. í
s. 894 2273 & 423 7747 Lárus.

Vindskilti

Expo vindskilti 50x70 kr. 17.900. +VSK.
Eigum til gott úrval af skiltum í öllum
stærðum og gerðum. Verslunartækni
ehf. Draghálsi 4 S. 535 1300
www.verslun.is
Ný sending komin af vinsælu viðarkamínunum á aðeins 43.900 kr.
Norme-x Auðbrekku 6 sími 565 8899
og 821 6920. Söluaðilar Ísafjörður s.
456 3345 og Hornafjörður sími 691
0231.

Vel með farið King size rúm, Serta frá,
193x203 cm (dýna enn í ábyrgð), hlífðardýna, blá pífa og 3 lök fylgja. Verð
60.000. Einnig 2 barnarúm, 1 ungbarna
og hitt fyrir 2-6 ára. S. 699 7955 Heiða.

Gefins
Ekkert Bruðl!

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

Til bygginga
Til sölu ný níu slaufu Danfoss deilikista
með öllu sem því fylgir. Verð um 100
þús, selst á 50 þús. Uppl í s. 868 0753

Verslun

Kaupmaðurinn á horninu í Koalportinu
Leðurjakkar og leðurkápur úr
besta fánlega leðri frá kr. 5.000.
Kolaportið.

Gamalt stórt skrifborð (180cm x 97cm)
og 2 stólar til sölu. Ódýrt. Uppl. ís . 897
6853.
Til sölu notaður hringstigi með viðartröppum og handriði. Hæð 245 cm og
þvermál 110 cm, fæst fyrir sanngjarnt
verð. Uppl. í s. 696 3535.

Nýr 6 manna pottur 1200L, legub., gert
ráð fyrir nuddi. Uppl. í síma 869 6696.

Til sölu sambyggð Shephard trésmíðavél. Verð 120 þús. Uppl. í s. 661 8984.

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.

2 kassavanir 9 vikna kettlingar fást gefins. Uppl. í síma 695 0208.

Óskast keypt
Óska eftir að kaupa notaða hurð á
10fm frystiklefa. Uppl. í s. 863 7330.

Comet iðnaðarryksugur

tvær gerðir, verð frá kr. 12.608 m/vsk.
Vélaborg ehf., Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Óska eftir að kaupa NMT farsíma. Upplýsingar í síma 861 7845.

Hljóðfæri
Get útvegað allar gerðir af harmonikkum. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is
Petrof Píanó til sölu, vel með farið Sími
894 2967.

Útsala - útsala

Lokadagur útsölunnar. Markaðsþjónn/Töfrateppið, 30 - 70 % útsala,
leðurjakkar,
húsgögn
handhnýtt
perskneskra teppi og gjafavara. Rangárseli 4. Opið 13 - 18 virka daga, laugard.
12-18. S:534 2288/ 864 0580

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

Kurtzweil PC88 midi píanó 60.000, Roland D-50 Synti 22.000, Roland 12E 12
rása Mixer 10.000 Marshall V 80+80w
2ja magn. 20.000 6 space Rack 18.000.
Nord Lead 2 og Modula á 65 þús. S.
663 7686.
Klarinett og tenór Saxafónn til sölu.
Upplýsingar í síma 863 0044.
Til sölu Gerzt píanó mjög vel með farið,
mahóný viður. Uppl. veitir Óli í s. 895
7035.

Píanó til sölu

Svart Hyundai píanó til sölu. Upplýsingar í síma 897 6594.

Barnagæsla

Til sölu lítill enskur flygill, Rogers ca.
1900. Í góðu ástandi. Uppl. í s. 892
3177.

Sportlegu Heilsuskórnir

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

Vinsælu Heilsuskórnir komnir aftur, 8
litir, einnig í gull og silfri, stærðir 35-41,
verð 3.990 kr. La Vida Laugavegi 51,
Gallery Freydís Laugavegi 59, Töff Föt
Húsavík, Okkar á milli Egilsstöðum,
Heimahornið Stykkishólmi, Nína Akranesi.

Barnapía óskast. Óskum eftir áreiðanlegri barnapíu til þess að koma og
passa 3 ja og 1/2 árs gamalt barn við
erum í Hlíðunum í Rvk tvisvar í viku
seinnipartin. Upplýsingar í síma 692
0836 Veiga.
Dagmóðir í Efra Breiðholti með margra
ára reynslu getur bætt við sig börnum.
Er með mjög góða aðstöðu. Uppl. í s.
557 1646.

15

SMÁAUGLÝSINGAR

Garðyrkja
Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666
Gylfi Jónsson
Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is
Alhliða garðyrkjuþjónusta. Halldór
garðyrkjumaður sími 698 1215.

Sólpallar/girðingar

Getum bætt við okkur verkefnum. Vanir menn, vönduð vinna. S. 863 7311 &
660 7700.

Til öslu hillusamstæða. Vel með farin.
Verð 12 til 15 þús. Uppl. í s. 897 6183.

Spádómar

Til sölu furu hillusamstæða úr Línunni.
Kostaði 75 selst á 15 þús lítur vel út. S.
669 9318.

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

Ikea sófasett til sölu, 4ra ára gamalt. 2ja
sæta sófi og 3ja sæta svefnsófi. Verð 50
þús. S. 897 1719.

Spásíminn 908-5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Námskeið

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

Stórglæsileg antík húsgögn, m.a.
skathol, rúm og felliborð. Einnig frá Ikea
Thomsen rúm/sófagrind og Hemnes
náttborð. Uppl. í síma 846 0448.

Vegna óviðráðanlegra aðstæðna er
gullfallegur Íslenskur hvolpur til sölu.
Selst ódýrt. S. 848 3127.

Fyrir veiðimenn

Dobermann hvolpur

Til sölu mjög fallegur brúnn rakki. Tilbúin til afhendingar 5. sept. Íshundaættbók, uppl. í s: 866 7214.

Ýmislegt

Amerískur 2ja sæta svefnsófi (Lazyboy)
eins og nýr. Uppl. í s. 663 4173.

www.sportvorugerdin.is

Ósk 902 5151

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

Bættu Microsoft prófgráðu í ferilskrána.
MCSA námið hefst 12. sept. Rafiðnaðarskólinn. www.raf.is

Túnþökusala Oddsteins

Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 / 663 7666.

Önnur þjónusta

Til sölu vegna flutnings 36” Toshiba
sjónvarp (36ZP48P). Vandaður skápur
og fjórir aukahátalarar fylgja með. Allt
eins og nýtt, enda aðeins 2ja ára. Selst
á hálfvirði! Ennfremur vönduð Onkyo
hljómflutningstæki. Uppl. í s. 822 1949.

Saumastofa

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

Gluggatjaldasaumur, nýsaumur, fataviðgerðir og breytingar. Saumastofa Jónu
Háholti 14 Mosfellsbæ. Sími 565 9222,
GSM 845 8492.

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

Design tískustólinn, verð áður 29.900,
verð nú 14.900 www.rum.is Snorrabraut 56, Rvk. S. 551 5200, Glerárgötu
36, Akureyri 461 5300.

Málarameistari getur bætt við sig inniverkum. Sími 693 0999.

Antík
Meindýraeyðing
Heilsuvörur
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.
Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

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

Ferðanuddbekkur og/eða dýna óskast.
Thai- olíu- og fótanudd í boði. S. 663
8603.

Fæðubótarefni
Búslóðaflutningar

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

Ullarþæfing - merinóull/silki
Þæfingarnámskeið , kennari Inge
Marie Regnar 1.Helgarnámskeið,
17. og 18. sept., kl. 9:00 - 16:00
2.Morgunnámskeið, 19., 20. og
21. sept., mánud. - miðv.d., kl.
8:30 - 13:00 3.Síðdegisnámskeið,
19., 20. og 21. sept., mánud. miðv.d., kl. 15:00 - 19:30 Fyrir
framhaldsnemendur: 4. Síðdegisnámskeið, 22.- 23. sept.,
fimmtud. - föstud., kl. 13:00 20:00 5. Helgarnámskeið, 24. 25. sept., kl. 9:00 - 16:00
Upplýsingar um önnur námskeið á heimasíðu HANDÍÐIR,
Hamraborg 1, Kóp., 2. hæð
www.handidir.is Upplýsingar
og skráning í síma 616-6973
hs@heimsnet.is

Nudd

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.
Búslóðaflutningar, stórir bílar og litlir til
leigu, með manni eða án manns. Gerum tilboð í flutninga út á land. Sími 898
9006 Proflutningar.

Höfuðbeina og spjaldhryggsmeðferð f.
fullorðna og börn frá 7 ára aldri. Er í
Craniosacral félagi Íslands. Uppl. í s.
864 1717.

Heimilistæki
Nýleg þvottavél, AEG Lavamat 1030, 5
kg í mjög góðu lagi. Sími 849 0453.
Nýlegur Indesit (silfurkrómaður) ísskápur, 170cm. Á sama stað Philco þvottavél, AEG þurrkari, sófi, sófaborð og tvöfalt rúm til sölu. S. 8626196.

Lærum heima www.heimanam.is Frábær námskeið allt árið. Tölvufræðslan s.
562 6212.
Olíulitun, vatnslitun, teikning, litafræði, myndbygging og fl. Byrjendur
og lengra komnir. Uppl. í s. 554 6585
& 824 7585.

Skrifborð til sölu, massíft og gott. 160 x
80 cm borðplata. Selst á 5 þús. gegn
flutningi. Hafsteinn S. 893 9702.
Nýtt Electrolux keramik helluborð með
tökkum til sölu. Selst á 30 þús. Nýtt
kostar 43 þús. S. 691 1240.

Byssur
Vöðluviðgerðir.

Byssusmiðja Agnars, sími 891 8113.

Dýrahald
Kennsla
Nám í útlitsráðgjöf

Húsaviðhald

Til sölu tveir sófar frá Húsg. höllinni.
Sófaborð sem þarfnast lagfæringar
selst ódýrt. Gefins fást 6 stólar og borðstofuborð sem þarf að laga. Uppl í síma
866 1161.

Til sölu 250 L frystikista, fæst fyrir lítið.
Uppl. í s. 847 7070.

Myndlistarnámskeið

Snyrting

Til sölu vel með farið antík sófasett. 3ja
sæta sófi og 3 stólar. Verðtilboð óskast.
Uppl. í s. 660 0010

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitting fáanleg á sama stað. Atlandskaup
ehf Uppl.s 533 3700.

TILKYNNINGAR

The Academy of Colour and Style - útlits- og förðunarskóli. Innritun er hafin
fyrir haustönn, uppl. í síma 533 5101.
Píanókennsla fyrir byrjendur og lengra
komna. Uppl. í s. 899 3787.

Flug
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).
Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Háþrýstiþvottur

Náum allri málningu af með hita-þvotti.
Sandblásum vinnuvélar og tæki með
vot-sandi. Múrþvottur. Öflug tæki og
gott verð. BP Háþrýstiþvottur. S. 820
3420.

Bóklegt námskeið hefst um miðjan
sept. Skráning á geirfugl.is - Sími 511
5511.

Ökukennsla
Ökukennsla og akstursmat kenni á
Opel Vectra. Sími 898 2833, Marteinn
Guðmundsson.

!!!!!!!!!!!!Siberian Husky!!!!!!!!!!!!!www.siberianhusky.is

Hreinræktaðir Labradorhvolpar til sölu.
Uppl. í síma 555 2227 & 860 2188.

Brandur er týndur!

Stífluþjónusta

Tölvur

Íshundar

Skráningu á haustsýningu félagsins lýkur 2. sept. nk. Skráning fer fram á skrifstofu félagsins Síðumúla 31, á ishundar@ishundar.is og í símum 863 0474 &
863 8596.

Hreinræktaðir poodle hundar til sölu.
Uppl í s 663 4852

Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja eða mála þakið. Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.

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

Papillon hvolpur til sölu (smáhundur).
M/ættbók frá HRFÍ. Uppl. í s. 824 0115
e.kl.13.

Húsgögn
Mjög fallegt rautt pluss sófasett 3+2+1,
eikarstofuborð og tvö minni borð.
Hornsamstæða í palizander með gleri.
Spegill og símab. með 2 skúffum úr
dökkum við. S. 844 3553.

Brandur er Alsvartur köttur sem tapaðist í grennd við Kattholt Árbæjarhverfi.
Hann er með rauða kringlótta merkiplötu hangandi um hálsinn og skráð
nafnið Brandur, Ljósvallagötu 28. Ef einhver verður var við þennan svarta kött,
hann gæti jafnvel hafa lokast inni einhvers staðar, vinsamlegast látið vita í
Kattholti.
Til sölu am. Cocker Spaniel hvolpar
með ættbók frá HRFÍ. S. 868 0019.

Kynjakettir

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 898 0690
(Ríkharður). Milli kl 8-23 alla daga.

Vel með farið borðstofuborð (stækkanlegt í 2.50m) og 6 stólar með ljósu
áklæði. Verð 25 þús. Sími 897 4972

Kattasýningar verða 8. og 9. okt. í Reiðhöll Gusts í Kópavogi. Skráningu líkur
9.sept. Upplýsingar á www.kynjakettir.is.

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

Til sölu borðstofuborð úr Tekk með 6
stólum. 135/205 Verð 40 þús. Uppl. í s.
869 9282 & 694 1740.

Gullfallegir og yndislegir persnerskir
skógarkettlingar til sölu. Kassavanir,
seljast ódýrt. S. 691 7306.

ATVINNA Í BOÐI
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Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330.
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi:
Húsnæði í boði

Atvinna í boði

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.

Námsmenn á landsbyggðinni

Bjart herbergi til sölu í Hraunbæ. S. 844
7079.
Einstaklingsíbúð til leigu í Seljahverfi,
laus nú þegar. Reglusemi áskilin. S. 899
8195.
Húsnæði í vesturbæ til leigu frá 1. september, 55 fm (var áður verslun). Upplýsingar í s. 897 5531.

Óskum eftir starfsfólki á
dag- og kvöldvaktir
Rafgirðingaefni.

Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennugjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarrafhlöður, leiðarar, einangrar, randbeitargirðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar. Vélaborg ehf.,
Krókhálsi 5F,110 Rvk, 414-8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464-8600

Við hjá Skúlason leitum að fólki
18 ára og eldra við úthringingar
og símsvörun. Dag- og kvöldvaktir
í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Hafðu samband í síma
575 1500 eða á vaktstjorn@skulason.is og leggðu inn
umsókn.
Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

3ja herbergja íbúð til leigu á svæði 110.
Upplýsingar í s. 866 3114.
Góð 2ja herbergja íbúð í Garðabæ til
leigu frá 01. sept n.k. Uppl. í s. 820
8586 & 554 5504.
Meðleigjandi óskast. Stórt og gott herbergi, öll tæki, er á svæði 101. Uppl. í s.
697 3077.
Risíbúð til leigu í Kóp. frá 1. sept. 70-80
fm, 3-4 herb. 85 þús. Greiðsluþjónusta,
tryggingav. S. 554 2542.
Herbergi með eldhús, þvotta og klósettaðstöðu til leigu í miðbæ Rvk frá og
með 1. sept. Ca 40 þús. á mán. Reyklaust. Uppl. í s. 698 0563, Þorsteinn.

Húsnæði óskast
Sumar á Hörgslandi

Gisting, veiði, sumarhús, golf. S. 487
6655. horgsland.is
Höfum til leigu jörð í Meðallandi Skaftárhrepp fyrir gæsaveiði. Húsnæði getur
fylgt. Uppl. í s. 891 8853 & 897 0214.
Ódýrir og stórir maðkar til sölu! Silungs
og laxa. Margra ára reynsla. Geymið
auglýsinguna. S. 692 5133.

Hestamennska
Sölusýning á hrossum í Hestheimum
Rangárvallarsýslu nk. sun. 28. ágúst. kl.
14. Uppl. í s. 487 6666.

Ýmislegt

Óska eftir að kaupa íbúð eða atvinnuhúsn. á stór Rvk. svæðinu. Má þarfnast
lagf. og vera mikið skuldsett. S. 899
8922.
Hjón vantar 2-3ja herb.íb. á hb.sv. Skilv.
gr. og góðri umg. lofað. Samuel s. 697
4179.
28 ára heiðarlegur og reglusamur maður óskar eftir 2ja-3ja herb. íbúð. Áhugas. hafið samband v.Friðjón s. 616
9013.
24 ára reyklaus og reglusamur nemi
utan af landi óskar eftir einstaklingsíbúð til leigu á höfuðborgarsvæðinu.
Uppl. í s. 868 8377.
Óska eftir 2ja berb. eða stúdíoíbúð ca
40-50 fm. Helst í Kóp. eða Garðabæ.
Reglusamur, reyklaus og skilvís. Möguleiki á greiðslu fyrirfram gegn sanngjarnri leigu. Verðhugm. 35-50 þús. S.
693 7373, Haukur.

Mikil Sala
Til sölu 64 fm sumarhús. Tilbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð 5 mill.
Upplýsingar í s. 692 9383 & 555 3383.
Húsið er til sýnis um helgina.
Olíukældur ísskápur Electrolux 85L +
12L frystihólf. (Í rafm. lausan sumarbústað). H. 94 cm, br. 58 cm. Verð 12 þús.
S. 822 5285.

Atvinnuhúsnæði
Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.

Til leigu eða sölu

við Grensásveg 2 verslunarbil 55fm og
90fm. Leigist eða seljist saman eða í
sitthvoru lagi. Möguleiki á að taka bíl
upp í kaupin. Uppl. í s. 891 6768

Atvinnu/Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæði

Óska eftir 2ja til 3ja herb. íbúð í Grafarvogi eða nágrenni. Skilvísum greiðslum
heitið. Uppl. í s. 865 6947.

Reglusamar mæðgur óska eftir 2-3
herb. íbúð (langtíma) í Grafarv. eða
nágr. Öruggar greiðslur. Bankaábyrgð.
Uppl. í s. 866 8647.
Einbýli óskast til leigu, helst í dreifbýli.
Hámark 50 km frá höfuðb. svæðinu. Er
með hunda. Reglusemi og skilvísar
greiðslur. S. 893 8666.
Ungt par óskar eftir 3ja herb. íbúð á
Höfuðb. svæðinu frá 1. okt. Uppl. í s.
849 5458 eftir kl. 20.
Ung hjón með tveggja ára gutta óska
eftir snyrtilegri 3ja herbergja íbúð frá og
með 1 okt. Helst í Grafarholti. Sími 660
3571.
Óska eftir 2ja herb. íbúð til leigu í
Reykjanesbæ. Sími 868 6623.
Reyklaus og skilvís námsmaður óskar
eftir ódýru herbergi í hverfi 107 Reykjavík. Uppl. í s. 690 8584.

SOS

Einstaklingur óskar eftir stóru herbergi
með aðgang að öllu því helsta. Helst
fyrir þriðjudag. Uppl. í s. 869 9175 Karl.

Sumarbústaðir

Atvinna í boði.
Rúmfatalagerinn í skeifunni óskar
eftir hressu fólki til afgreiðslu
starfa. Um er að ræða 50-100%
starf í skemmtilegu umhverfi.
Umsækjendur hafi samband
við verslunarstjóra á staðnum
eða í síma 568 7499 eða á
www.skeifan@rumfatalagerinn.is.

Fyrirtæki í Reykjavík óskar eftir 2ja-3ja
herbergja íbúð til leigu í 1 ár. Uppl. í s.
663 3989.

Óska eftir 2ja herb. íbúð í Rvík. Reyklaus
og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í
síma 863 0430.

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu
á dagvaktir og kvöldvaktir.
Uppl. í s. 663 0970.

Óskast til leigu, vantar 50-100 fm á höfuðborgarsvæðinu. Símar 691 3658.

Snyrtil áb reglum nýfl til landsins óskar
eftir góðu herb m/húsg & aðstöðu sem
fyrst. Vins hringið í 845 1326

Handlaginn og nuddkona óska eftir 12ja herbergja íbúð. Vinnuskipti ? Reglusemi. S. 663 8603.

Vegna mikillar sölu á okkar frábæru heilsu og snyrtivörum frá
Volare vantar okkur söluráðgjafa
um allt land. Góð laun í boði fyrir
duglegt fólk. Hafðu samband. Eydís Davíðsdóttir sjálfstæður söluráðgjafi og deildarstjóri Volare.
S. 869 5226, email
eydis@tpostur.is

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymslaeitt.is. S. 564 6500.
Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir á brettum. Starfað í 18 ár. Uppl. í s.
567 4046 & 892 2074. Sækjum og
sendum búslóðirnar.
Upphitað geymsluhúsnæði á Suðurnesjum. Tek í geymslu tjaldvagna og
fellhýsi í vetur. Uppl. í s. 865 1166 &
895 5792.
Hýsum tjaldvagna ódýrt í Mosfellsbæ.
Vinsamlegast hafið samband, Bjarni
698 0906 & 820 0134.
Til leigu geymslupláss fyrir fornbíla,
hjólhýsi og tjaldvagna. Uppl. í síma 869
2241, Þórarinn.
Hef geymslupláss í Þykkvabæ fyrir fellihýsi og húsbíla. Upplýsingar í s. 487
5622 eða 866 2550.

Bílskúr
Bílskúr til leigu í Austurbænum. Uppl. í
s. 863 2878.
Til leigu 26 fm bílskúr á svæði 112, rafmagn og hiti. Leigist sem geymsla. S.
567 2827.

Frábær-aukavinna

Okkur vantar hressa, jákvæða og þjónustulunda starfsmenn til þjónustustarfa
í sal á veitingastaði okkar í Skipholti og
Höfðabakka. Kvöld og helgarvinna, eða
dagvinna, sveigjanlegur vinnutími við
allra hæfi. Góð laun í boði fyrir gott fólk.
Uppl. gefur Skipholt Haukur í s.552
2211 eða 660 1143. Höfðabakki Gunnar s.517 3990 eða 660 1144

Málarar óskast
Óskum eftir nokkrum vönum
mönnum í málningarvinnu. Góð
framtíðarstörf í boði hjá traustu
fyrirtæki.
Upplýsingar í síma 660 0221.

Bílskúr til leigu í Mávahlíð. Uppl. í síma
864 0535.

Gisting
70 fm heilsárshús til sölu. Tilbúið að
utan og einangrað að innan. Uppítaka
á nýlegum díseljeppa möguleg. Gestahús getur fylgt. Nú er rétti tíminn til að
panta. S. 5174200 og
www.husoghonnun.is S. 822 4200.

Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, miðsvæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530
gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk
Íbúð til leigu í Barcelona, Playa de Aro
og Menorca. Uppl. í s. 899 5863.

Laghenta einstaklinga vantar til starfa á
hraðþjónustu Max1, Bíldshöfða Reykjavík. Áhugasamir leiti upplýsinga fyrir 3
september í síma 515 7093 milli kl. 1617 virka daga.

Á virkum dögum:

101-13 Laugavegur
Snorrabraut
101-14 Hverfisgata
101-16 Grettisgata
Vitastígur
101-17 Bárugata
Stýrimannastígur
101-20 Framnesvegur
101-21 Blómvallagata
Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata
101-22 Hávallagata
Túngata
101-24 Ránargata
101-27 Eggertsgata
101-29 Hörpugata
Reykjavíkurvegur
Þjórsárgata
Þorragata
101-33 Bauganes
Baugatangi
Skildinganes
101-37 Hólavallagata
Suðurgata
Túngata
101-39 Bjarkargata
Hringbraut
Suðurgata
Tjarnargata
101-44 Bræðraborgarstígur
Drafnarstígur
101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata
101-47 Laugavegur
101-49 Aðalstræti
Lækjargata
Pósthússtræti
Tryggvagata
101-56 Brekkustígur
Holtsgata
Sólvallagata
Vesturvallagata
101-61 Fossagata
Skerplugata
104-02 Brúnavegur
Dyngjuvegur
Kleifarvegur
Kleppsvegur
Vesturbrún
104-03 Laugarásvegur
Sunnuvegur
104-07 Langholtsvegur
104-08 Langholtsvegur
104-14 Drekavogur
Hlunnavogur
Njörvasund
Sigluvogur
104-20 Skeiðarvogur
104-34 Dragavegur
Kleppsvegur
Norðurbrún
105-02 Flókagata
Hrefnugata
Kjartansgata
105-04 Háteigsvegur
105-06 Hjálmholt
Skipholt
Vatnsholt
105-07 Flókagata
105-12 Langahlíð
Skaftahlíð
105-17 Hamrahlíð
Háahlíð
Hörgshlíð
105-34 Rauðalækur
105-39 Blönduhlíð
105-40 Hamrahlíð
Stigahlíð
105-47 Flókagata
Skeggjagata
107-01 Hringbraut
107-02 Reynimelur
107-03 Hagamelur
107-04 Einimelur
Hofsvallagata
Melhagi
107-09 Grímshagi
Lynghagi
Starhagi
107-10 Dunhagi
Fálkagata
Smyrilsvegur
Þrastargata
107-11 Fornhagi
Hjarðarhagi
107-13 Ægisíða
107-14 Faxaskjól
Sörlaskjól
107-17 Kaplaskjólsvegur
Nesvegur
107-23 Kaplaskjólsvegur
Reynimelur
108-18 Borgargerði
Rauðagerði
109-06 Brúnastekkur
Fornistekkur
Fremristekkur
Geitastekkur
Gilsárstekkur
109-10 Engjasel
110-15 Fiskakvísl
Laxakvísl
Reyðarkvísl
110-17 Urriðakvísl
Álakvísl
110-18 Birtingakvísl
Bleikjukvísl
Bröndukvísl
Stangarhylur
110-26 Seiðakvísl
Árkvörn
111-09 Suðurhólar
111-15 Depluhólar
Erluhólar
Fýlshólar
Haukshólar
Vesturhólar
111-24 Unufell

112-01 Bláhamrar
Dverghamrar
Dyrhamrar o.fl.
112-05 Funafold
112-06 Hverafold
112-09 Fannafold
112-36 Bakkastaðir
112-37 Bakkastaðir
Barðastaðir
112-49 Frostafold
112-52 Breiðavík
113-02 Maríubaugur
170-05 Fornaströnd
Látraströnd
Víkurströnd
170-42 Kirkjubraut
Skólabraut
200-01 Kópavogsbraut
Mánabraut
Sunnubraut
Þinghólsbraut
200-02 Kópavogsbraut
200-07 Kópavogsbraut
Sunnubraut
Þinghólsbraut
200-10 Holtagerði
200-36 Skálaheiði
Álfaheiði
200-48 Kársnesbraut
Litlavör
200-50 Hlaðbrekka
Nýbýlavegur
Þverbrekka
200-58 Auðbrekka
210-01 Haukanes
Þrastanes
210-15 Garðaflöt
Smáraflöt
Stekkjarflöt
210-18 Garðaflöt
Lindarflöt
210-22 Holtsbúð
210-24 Sunnuflöt
210-25 Asparlundur
Einilundur
Hvannalundur
Skógarlundur o.fl.
210-29 Hrísmóar
Kjarrmóar
210-32 Holtsbúð
220-03 Austurgata
Fjarðargata
Reykjavíkurvegur o.fl.
220-27 Háakinn
Kaldakinn
Stekkjarkinn
220-28 Lækjargata
Öldugata
Ölduslóð
220-33 Hringbraut
Reynihvammur
Strandgata
220-56 Kvíholt
Túnhvammur
Ölduslóð
230-11 Faxabraut
Háholt
Lyngholt
Skólavegur
230-14 Austurgata
Framnesvegur
Hrannargata
Suðurgata o.fl.
230-16 Brekkubraut
Mánagata
Sólvallagata
Vatnsnesvegur o.fl.
230-17 Faxabraut
Mávabraut
230-25 Efstaleiti
Vatnsholt
240-05 Blómsturvellir
Efstahraun
Gerðavellir
Hólavellir
Höskuldarvellir
Iðavellir o.fl.
240-06 Arnarhraun
Borgarhraun
Leynisbraut
Leynisbrún
Staðarhraun
240-08 Marargata
Túngata
Víkurbraut
250-04 Heiðarbraut
Klapparbraut
Lyngbraut
Urðarbraut
Valbraut o.fl.
250-05 Garðaveg
Garðbraut
Melabraut
Melteigur
Nýjaland-Kríuland
Skagabraut o.fl.
270-01 Akurholt
Arkarholt
Álmholt
Ásholt
270-03 Barrholt
Bergholt
Njarðarholt
Urðarholt o.fl.
270-19 Brekkuland
Hagaland
Helgaland
Hjarðarland o.fl.
310-01 Arnarklettur
Austurholt
Fálkaklettur
Hrafnaklettur
Höfðaholt o.fl.
600-09 Furulundur
810-02 Arnarheiði
Borgarheiði
Þelamörk
810-03 Brattahlíð
Dynskógar
Klettahlíð
Laufskógar
810-05 Breiðamörk
Heiðmörk
Hveramörk o.fl.
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Bón og þvottaatöðin Sóltúni 3
Ert þú ekki að fara í
skóla?

Viltu koma í Pizza Hut
liðið

Pizza Hut leitar að duglegu og stundvísu starfsfólki í veitingasal, í eldhús og
í símaver. Um er að ræða fullt starf og
hlutastarf. Lágmarksaldur er 18 ára.
Áhugasamir sendi inn umsóknir á
loa@pizzahut.is

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.

Leikskólinn Laugarborg Skilastaða
Vaktstjórar á Pizza Hut

Pizza Hut leitar að öflugum vaktstjórum
í veitingasal. Starið felst í þjónustu,
stjórnun vakta , mannastjórnun í samráði við veitingastjóra. Hæfniskröfur eru
reynsla af þjónustu, mikil þjónustulund,
samviskusemi og hæfni í mannlegum
samskiptum. Aldurstakmark er 25 ár.
Um er að ræða framtíðarstarf. Áhugasamir sendi inn umsókn á loa@pizzahut.is sem fyrst. Nánari uppl. í síma 533
2010 eða í loa@pizzahut.is

Starfsmaður óskast sem fyrst,
vinnutími frá kl. 15:30 (16:00) 17:30
Upplýsingar gefur leikskólastjóri síma 553 1325

Hagkaup Smáralind

óskar eftir starfsmönnum í fulla
vinnu núna í haust og vetur á
aldrinum 18-25 ára.
Uppl. í s. 551 4820 alla virka
daga milli 8-18.30 og á staðnum.

Óskar eftir að ráða sölumann til starfa í
raftækja- og tónlistadeildina. Í boði er
heilsdagsstarf með vinnutíma 9-18, auk
annar hver laugardagur. Áhugasömum
er bent á að hafa samband við Önnu
Ingvarsdóttur, aðstoðarversluarstjóra í
síma 530 1000, einnig er hægt að
sækja um á www.hagkaup.is

Óskum eftir rösku fólki til heilsdagstarfa. Um er að ræða almenn afgreiðslustörf, afgreiðslu á kössum, afgreiðslu í kjötdeild, vinnu við áfyllingu
og pökkun og umsjón með brauðdeild.
Einnig vantar fólk til hlutastarfa á kvöldin og um helgar. Umsóknareyðublöð og
uppl. í Melabúðinni, Hagamel 39 og hjá
verslunarstjóra í s. 551 0224.

Ræsting Grafarvogi
Fyrir hádegi virka daga
S. 533 6020 rosa@raestir.is

Hvar ert þú að vinna í
haust ?

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til malbikunarframkvæmda og jarðvinnuframkvæmda. Heimkeyrsla
og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Ræsting Kringlunni
6 daga fyrir hádegi
S. 533 6020 rosa@raestir.is

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn Glæsibæ, Húsgagnahöllinni, Smáratorg, Suðurveri og mjódd óskar eftir afgreiðslufólki. Ýmsir vinnutímar í
boði t.d 7-14, 8-16 og 10-19.
Uppl. í s. 897 5470 einnig umsókareyðublöð á www.bakarameistarinn.is

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

á Háaleitisbraut 58-60,Rvk. óskar
eftir góðu fólki til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn er frá
13:00-18:30 virka daga og einn
dag aðra hverja helgi frá 7:3016:30.
Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Óskum eftir starfsfólki í sal og
barþjóna á kvöldin og um helgar.
Upplýsingar veitir Baldur í
síma 692 0735, info@cafeviktor.is.

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

Leikskólinn Rofaborg
Starfsmann vantar á leikskólann
Rofaborg Árbæ við uppeldi og
kennslu ungra barna. Viðkomandi
þarf að hefa áhuga á að starfa
með börnum, vera glaðlegur
ábyggilegur.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri síma 587 4816 eða 567
2290 til kl 16-30.

Mosfellsbakarí
Mosfellsbæ, óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn
er frá 13:00-18:30 virka daga og
einn dag aðra hverja helgi frá
7:30-17:30.
Nánari upplýsingar veitir Áslaug eða Linda í síma 566
6145.

Starskröftum í eftirtalin störf:
Vaktstjóra, þjóna/þjónustufólk í
sal, uppvask. Í boði fyrir rétta aðila eru bæði 100% störf og hlutastörf.
Upplýsingar í s. 864 6600 &
896 4000 eða senda á
energia@energia.is.

Síðdegisræstingar

Dagvinna-Subway

Vantar fólk í dagvinnu, bæði í fullt starf
og hlutastarf. Sveiganlegur vinnutími.
Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki
með mikla þjónustulund. Hægt er að
sækja um á subway.is Hentar fólki á öllum aldri

Vantar nokkra starfsmenn til
ræstinga á höfuðborgarsvæðinu. Unnið alla virka daga eftir
kl. 16.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 5546088.

Morgunræstingar

Leikskólinn Jöklaborg
Aðstoðarmaður í eldhús óskast á
Leikskólann Jöklaborg í Seljahverfi í 50 % starf. Vinnutími
12.30 - 16.30.
Uppl. veitir leikskólastjóri í s.
557 1099

Okkur vantar gott fólk í störf með
skóla/vinnu. Ef þú ert dugleg/duglegur og hefur áhuga á
mjög góðum tekjumöguleikum,
skemmtilegri vinnu og vinnuumhverfi þá ert þú sá sem við erum
að leita að.
Áhugasamir sendi póst með
helstu upplýsingum um sig á
hordur@ipf.is

energia óskar eftir

Café Viktor auglýsir
Mosfellsbakarí

Gullnesti, Grafarvogi
Óskar eftir rösku starfsfólki í fullt
starf.
Uppl. í s. 567 7974.

Skemmtileg vinna með
skóla

Vantar fólk í kvöld og helgarvinnu,
vaktavinna. Tilvalið fyrir skólafólk. Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki með
mikla þjónustulund. Hægt er að sækja
um á subway.is og á stöðunum.

Vantar nokkra starfsmenn við
ræstingar á höfuðborgarsvæðinu, unnið alla virka daga frá kl:
8.00.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 5546088.
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Aðalstarf ./. aukastarf. Þitt er valið. Góðir tekjumöguleikar. www.heilsufrettir.is/larus S. 898 2075.

Dyravörður, vélamaður
og afgreiðslufólk
Óskum eftir að ráða fólk í afgreiðslu, dyravörslu og vélamann.
Ekki yngri enn 18 ára.Einnig vantar ábyrgt fólk í vakstjórastöður(
ekki yngri en 20 ára)
Umsóknareyðublöð eru á
www.keiluhollin.is Uppl. eru
ekki gefnar upp í síma.

Atvinna

Jolli Hafnarfirði

Vantar starfsfólk í 100% starf. Mikil
vinna framundan. Góð laun í boði fyrir
góða einstaklinga. Rúmfatalagerinn
Smáratorgi 1 Sími 820 8004.

Óska eftir barngóðri manneskju til að
aðstoða ung hjón með þrjú ung börn.
Upplýsingar í s. 895 5554, eftir kl. 12.

Vörubílstjóri/Reykjanesbær

Vanan háseta vantar á bát með beitningarvél. Uppl. í s. 861 7655.

Vanur meiraprófs bílstjóri óskast á nýjan vörubíl í Reykjanesbæ (malarflutningar). Uppl. í s. 840 6100
Bifreiðasmiður eða vanur maður óskast
til starfa á réttingaverkstæði. Upplýsingar í síma 892 1822 & 848 2526.

Kassastarfsmaður

Bónus vantar starfsmenn til afgreiðaslu
á kassa í verslunum fyrirtækisins í
Smáratorgi, Skútuvogi, Faxafeni og Seltjarnarnesi. Áhugasamir geta sótt um í
verslunum eða á www.bonus.is

100e%
rnd

Starfskraftur óskast í dagvinnu og vaktavinnu, eða eftir nánari samkomulagi.
Uppl. á staðnum eða í síma 898 6670.

Verðv ýrastir!
Alltaf

Steinsteypusögun!
Góður starfsmaður óskast í steinsteypusögun og kjarnaborun. Gott
kaup fyrir góðan aðila. Góður
vinnustaður.
upplýsingar í s. 893-3236

Red chili

Viljum bæta við okkur hressu og duglegu starfsfólki í sal. Vegna mikilla anna
í vakta og dagvinnu. Umsóknir og upplýsingar á staðnum eða í s. 660 1855.
Laugavegur 176.
Vantar verkamenn til byggingavinnu
strax. Uppl. í s. 699 3366.

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

Hefur þú áhuga?

Framtíðarstarf

Búr ehf Bæjarflöt 2 óskar eftir starfsmanni á lager til framtíðarstarfa. Æskilegt að viðkomandi sé orðinn 25 ára,
reyklaus með lyftararéttindi. Nánari
uppl. í s. 896 2836 á skrifstofutíma.

Bakarí

Viljum bæta við okkur hressum og
áreiðanlegum aðstoðarmanni í eldhús
eða góðum pizzabakara. Uppl. og umsóknir á staðnum eða á www.kringlukrain.is.

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraustum starfsmanni í vinnu við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Þarf að hefja
störf strax. Umsóknir og umsögn um
reynslu berist til. sotthreinsun@sotthreinsun.is - www.sotthreinsun.is

Vanan matsvein vantar á tæplega 200
tonna netabát sem gerður er út frá Suðurnesjum. Uppl. í s. 892 5522 & 845
3480.

Ferðamannaverslun í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir að ráða byrgðarstjóra.
Umsækjendur þurfa að vera reglusamir, stundvísir og hafa reynslu af lagervinnu. Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknir sendist á ymir@rammagerdin.is
Konu vantar í eldhús og í afgreiðslu.
Vinnutími frá 8-14 og 14-20. Uppl. í
síma 567 9999.
Sálfræðinemar / Félagsráðgjafanemar
Fjögur börn með athyglisbrest og einhverfu. Aðstoð á heimili í Rvk. kl.1821,30 klst. á viku. Félagsþjónustan
greiðir og BUGL ráðleggur. S. 824 4309.
Vantar vana járnamenn, og aðstoðarmenn. Mikil vinna. Upplýsingar í síma
894 3398 Ármann eða 699 6060 Steingrímur.
Cafe Oliver óskar eftir vönu þjónustufólki í kvöld og helgarvinnu upplýsingar
á staðnum hjá Gunna og Arnari.

Óskum eftir að ráða bifreiðstjóra og
vélamenn með meirapróf og reynslu til
starfa á Vesturlandi. Mikil vinna. Uppl. í
síma 895 9812.

Aðstoðarmaður óskast í bakstur í Breiðholti. Uppl. í s. 893 7370 eða 820 7370

Einkamál

Óskum eftir reyklausu og ábyggilegu
starfsfólki um helgar og seinnipart á
föstudögum. Aðeins 18 ára og eldri.
Uppl. í s. 821 8980. Söluturninn Eiðistorgi.

.vsk

Menntaður matreiðslumaður með 8
ára reynslu af rekstri tengt veitingum og
þjónustu óskar eftir starfi. Ýmislegt
kemur til greina. Áhugasamir hafið
samband í s. 891 9409 eða olisol@simnet.is. Ath. Einungis öruggt og vel launað starf kemur til greina.
23 ára maður óskar eftir vinnu. Byggingarvinna, innréttingar og ýmislegt þ.h.
kemur til greina. S. 659 8813.
Sjúkraþjálfari, menntuð með hæstu
gráðu óskar eftir vinnu á spítala, líkamsræktarstöð, hóteli og þ.h. S. 659 8155.

neteign.is
neteign

Sími: 595 Sími:
9090 595 9090

Jóhann
héraðsdómslögmaður
og löggiltur
fasteignasali
JóhannBaldursson,
Baldursson,
héraðsdómslögmaður
ögmaður og löggiltur
ogfasteignasali
löggiltur
fas

Viltu vera memm?

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

Tilkynningar

Góðir tekjumöguleikar

Skemmtu þér vel í kvöld!
“Þú ert BEST!”
Kveðja Þorleifur og Eva!

Erla tekur á móti þér milli kl. 14.00 og 17.00 laugardag 27. ágúst
að Lækjargötu 8 í Bláskógarbyggð. Bláskógarbyggð er í landi
Reykjavalla við síðasta afleggjara til hægri áður en komið er í
Reykholt. Húsið er nýlegt og stendur í afar fallegu grónu umhverfi. Falleg eldhúsinnrétting. Baðherbergi inniheldur sturtu,
Fasteignasala
á Netinu
klósett og góða baðinnréttingu. Húsið er Fasteignasala
21 fm og stendur
á
0,45 hektara eignarlóð. Lagðar hafa verið lagnir fyrir heitt og
kalt vatn. Frábær staðsetning, stutt í sögufræga staði svo sem
Sími:
5953 Sími:
9090
595
9090
Gullfoss og Geysi og Reykholt.
Aðeins
mínútna
akstur
í næstu
bensínstöð,
stutt í sund.
Selfoss er í 30 mínútna akstursfjarlægð.
Jóhann
Baldursson,
héraðsdómslögmaður
og löggiltur fas
Endilega kíkið við og
Fasteignasala
Fasteignasala
á Netinu
skoðið sælureitinn. Ásett
verð 4,8 milljónir.

neteign.is
neteign

Atvinna óskast

Til hamingju með 40 ára
afmælið
elsku mamma okkar!!

Lagerstörf-Vörumerking

Hýsing-Vöruhótel leitar að eljusömu og
kraftmiklu starfsfólki í lagerstörf og
vörumerkingu. Hýsing er þjónustufyrirtæki fyrir sérvöru sem veitir örugga og
fljóta þjónustu til viðskiptavina sinna.
Vinnutími er frá 8-17. Með Nýlegu
bónuskerfi geta starfsmenn náð allt að
20% launahækkun á mánuði. Nánari
upplýsingar veitir Júlíus Steinn Kristjánsson á staðnum, Skútuvogi 9 eða í s.
530 5697.

kr.

Til sölu Papillon hvolpar

Bakarí

Bakari óskast í bakarí Breiðholti. Uppl. í
s. 893 7370 eða 820 7370

Verkamenn. Vantar duglega menn í
vinnu eingöngu eldri en 20 ára. Upplýsingar í síma 849 3033.
Lærðu allt um neglur, gervineglur,
skraut, lökkun ofl. Íslandsmeistarar
kenna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar. Sími.
892 9660.

.vsk. 124
.375

Ættbók frá HRFÍ. Áhugasamir geta fengið upplýsingar eftir kl. 14 í síma 692
7949.

Eldhússtarf

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.

ód

Fös
104,
söluþókt sö
nun
Opið
hús
Reykjavík
kjavík
9
9
.900m99
m

Sjómenn!!

Starfskraftur óskast

til afgreiðslustarfa í mötuneyti Fjölbrautarskólans í Breiðholti. Áhugasamir
hafi samband við Rósu í s. 557 7990 /
892 9814.

Sumarhús
- Lækjargata
Laugarnesvegur
vegur
104,8

Kaupmaðurinn á horninu í Koalportinu
DVD mikið úrval, tónlist og bíómyndir verð frá kr. 300 stk.
Kolaportið.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

ATVINNA
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OPIN HÚS Í DAG LAUGARDAG
OPIÐ HÚS Í DAG RJÚPUFELL 46, 111 Rvík.
RJÚPUFELL 46 , EFSTA HÆÐ
Glæsileg 4ra herb. íbúð m/ bílskúr.
Stærð íbúðar um 108 fm og bílskúr
21,2 fm. Smekkleg íbúð með góðum
innréttingum og gólfefnum. Innra
skipulag: hol, eldhús, þvottahús, stofa,
yfirbyggðar svalir, tvö til þrjú svefnherbergi, baðherbergi, geymsla og bílskúr.
Parket á stofu, dúkur á herbergjum,
flísar á holi, svölum og baðherbergi. Ný
tæki á baði. Húsið er allt nýlega einangrað og klætt að utan með áli. Nýjir
gluggar og gler. Góð sameign, fallegur
garður. Ath. Laus strax. Verð 18,9 millj.
STEINN ÓLAFSSON TEKUR Á MÓTI
ÞÉR Í DAG MILLI KL. 13 - 15.

Við erum
að stækka!
TEXTURE er metnaðarfull og ört vaxandi
hárstofa. Vegna aukinna umsvifa opnum
við á nýjum stað í Mosfellsbæ og því
óskum við eftir sveinum eða meisturum
í heils- og hálfsdagsstörf á nýjum og
líflegum vinnustað. Vertu með okkur!

OPIÐ HÚS Í DAG FRAMNESVEGUR 65 101 Rvík.
FRAMNESVEGUR. 65 JARÐHÆÐ.
Vel staðsett 3ja herb íbúð jarðhæð með
sérinngangi. Íbúðin skiptist í forstofu
m/fatahengi, flísalagt eldhús, góður
borðkrókur, hjónaherbergi m/skáp,
barnaherbergi, rúmgóð stofa, baðherbergi m/glugga. Jafnframt sér geymsla,
sameiginlegt þvottahús og vagnageymsla. Húsið er mikið endurnýjað,
m.a. málning að utan, frárennslislagnir
og rafmagn í sameign. Afgirtur garður
fyrir framan húsið. Stærð 79,4 fm. Laus
fljótlega. Verð 15,9 millj.
ALDA TEKUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM
Í DAG MILLI KL. 15 - 17.

Vinsamlegast hafið samband við Guðrúnu í
síma 696 8505 eða Olgu í síma 696 8500.

Fullt starf / hlutastarf
Kjöt og fiskborð
Hagkaupa
Við óskum eftir aðila til að hafa umsjón
með kjöt og fisktorgi í verslun Hagkaupa.
Um er að ræða heilsdags starf.
Einng óskum við eftir starfsfólki í hlutastörf
við afgreiðslu í kjöt og fisktorgum Hagkaupa.
Um er að ræða sveigjanlegan vinnutíma.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 660 6300
milli kl. 9.00 og 17.00 virka daga.

TEXTURE
h á r s t o f a
Sími 566 8500

OPIÐ HÚS Í DAG HVAMMABRAUT 4, HAFNARFIRÐI

Byggingaverkamenn

HVAMMABRAUT 4, HAFNARFIRÐI
Hvammmabraut 4, 3 hæð til vinstri
(efsta hæð) Rúmgóð og falleg 5-6 herb.
íbúð á tveimur hæðum um 133,5 fm2.
Garðskáli, tvær stofur, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi. Þvottahús í
íbúð. Parket á gólfum, flísar á baði.
vandaðar innréttingar, suðvestur svalir
fallegt útsýni. Hús og sameign í mjög
góðu ástandi. Bílageymsla, falleg lóð.
Laus fljótlega. VERÐ: 22,9 millj.
HARPA OG JÓN TAKA Á MÓTI ÞÉR Í
DAG MILLI KL. 17 -19.

Vegna aukinna verkefna óskar JB Byggingafélag
eftir að ráða byggingaverkamenn.
Upplýsingar gefur Páll Róbert Matthíasson
í síma 693-7014
Einnig er hægt að sækja um á www.jbb.is.
JB Byggingafélag, Bæjarlind 4, s: 544-5333

T R A U S T O G Ö R U G G Þ J Ó N U S TA

SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign.is@kjoreign.is • www.kjoreign.is
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður Simi: 8966913

Ólafur Guðmundsson
Sölumaður Simi: 8964090

Verkamenn vantar
til starfa strax.
Upplýsingar í síma 660-6100, Sölvi eða 545-1805.

Hús Verslunarinnar, Kringlan 7, 103 Reykjavík, S: 534 4400

HB Fasteignir
kynna heitar eignir

ú©

Domino´s Pizza óskar eftir starfsmönnum
í fullt starf. Um er að ræða störf í verslunum okkar í
Ánanaustum, á Skúlagötu og á Höfðabakka.

2ja herbergja
Bergstaðastræti 53
Njarðargata 27 . . .
Krummahólar 8 . .
Rauðilækur 22 . . .
Vífilsgata 14 . . . . .
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verð
verð
verð
verð
verð

10.9 milljónir
12,9
–
11,9
–
10,9
–
21,5
–

Lögð er áhersla á að skapa öllum starfsmönnum öruggt
•og þægilegt umhverfi þar sem hver starfsmaður fær að

njóta sín. Miklir möguleikar eru á starfsþróun innan
fyrirtækisins og allir vegir færir fyrir duglega og
áhugasama einstaklinga.

3ja herb
Laugavegur 159a . . . . . . . . . . verð 13,9
Flókagata 58 . . . . . . . . . . . . . verð 19,3

FASTEIGNIR

Skeggjagata 6 . . . . . . . . . . . . . verð 25,9

-BVHBWFHVSt3WÓLt'BYtNJECPSH!NJECPSHJT
#KÚSOmPSSJIEM MÚHHGBTUTBMJ ,BSM(FPSHISM MÚHHGBTUTBMJ

Umsækjendur þurfa að vera 18. ára eða eldri
nustulund

Steinagerði 2 - OPIÐ HÚS milli
3"6ʯ"(&3ʯ*
15.00 og 16.00
á morgun sunnudag.

6WHLQDJHUèL

Landið
Greniteigur keflav . . . .
Breiðamörk Hverag . .
Breiðamörk . . . . . . . .
Stamphólsv Grindavík
22 íbúðir

Frábær starfsandi og skemmtilegur
vinnustaður fyrir duglega
og hressa einstaklinga.
Hægt er að sækja um í verslunum eða á
heimasíðu Domino´s, www.dominos.is

Parhús
Klukkurimi 2 . . . . . . . . . . . . . . verð 38,2
Klukkurimi 4 . . . . . . . . . . . . . . verð 37,4

•
•
••
•

Sími 533 4800
4ÓNJ

4-6 herb

FULLT STARF
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.
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.
.
.

.
.
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.

. verð 21,5
. verð 15
. verð 18,5
.Nýtt fjölb

TILKYNNINGAR

Klippistofa
Jörgens

Nánari uppl. Kári Kort •
Sími 892 2506

Kári Kort,
sölufulltrúi

S. 892-2506

178,9 fm mjög fallegt og mikið endurnýjað einbýli sem er hæð og ris
IPPM|JIDOOHJWRJPLNLèHQGXUQêMDèHLQEêOLVHPHUK è
ásamt bílskúr á þessum eftirsótta stað. Á neðri hæð er forstofa, hol,
RJULViVDPWEtOVN~UiìHVVXPHIWLUVyWWDVWDèÈQHèULK è
stofur, eldhús, þvottahús, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Á efri
HUIRUVWRIDKROVWRIXUHOGK~VìYRWWDK~VEDèKHUEHUJLRJWY|VYHIQ
hæð eru í dag þrjú svefnherbergi (voru fjögur) og útgangur á stórar
KHUEHUJLÈHIULK
èHUXtGDJìUM~VYHIQKHUEHUJL
YRUXIM|JXU 
svalir.
Fallegur garður með
sólverönd, heitum potti og baðhúsi.
RJ~WJDQJXUiVWyUDUVYDOLU9P V. 45,9 m.

Hef opnað Klippistofu Jörgens Bæjarlind 1-3,
201 Kópavogi, við hliðina á Spar verslun.
(Var áður á Hársnyrtistofu Dóra).
Opið mán - föst 9 -18 og 9 -12 laugardaga.
Sími 554-1414.
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Vissir þú ...
... að þegar Joseph Gayetty lét búa
til fyrsta klósettpappírinn árið 1857
var nafnið hans prentað á hvert
einasta blað?
... að fólk er að meðaltali sjö mínútur að sofna?
... að það er hlýrra í Reykjavík á
veturna en í Chicago?
... að Forn-Egyptar rökuðu af sér
augabrúnirnar til að sýna sorg sína
þegar kettirnir þeirra dóu?
... að kvenkyns Afríkufíll getur
gengið með afkvæmi sitt í allt að
tvö ár?
... að gíraffar geta ekki synt?
... að Kók var upprunalega grænt á
litinn?
... að í hverjum einasta þætti af
Seinfeld sést í Súpermann einhvers staðar?
.. að helmingur allra jarðarbúa
hefur aldrei talað í síma?
... að yngstu foreldrar í heimi voru
átta og níu ára og bjuggu í Kína
árið 1910?

RopeYoga

... að fiskar sem lifa á meira en
800 metra dýpi hafa ekki augu?
... að hið fræga Disney-lógó er ekki
einu sinni líkt rithönd Walt Disney?
... að greipaldin springa ef þau eru
sett í örbylgjuofn? Ekki prófa!
... að smokkar af gerðinni Ramses
heita eftir Egypska faraónum Ramsesi II sem átti 160 börn?
... að höggmyndir sem sýna hetjur
á hestum geyma í raun tákn um
það hvernig hetjan lést? Ef hesturinn hefur báða framfætur á lofti
lést hetjan í bardaga. Ef annar
framfótur hestsins er á lofti lést
persónan af sárum sem hlutust í
bardaga. Standi hesturinn í alla
fætur þýðir það að persónan á
hestinum hafi dáið af eðlilegum
orsökum.

Gulli Helga
Laugardagsmorgna 9-13

Ti l b o ð
Granit garðborð
þvermál 1,60 mtr. / Beige

Kr. 59.900 ,-

Nuddpottar:
Lok á potta:
Garðhús:
Granit:
Bjálkahús:

Softub og Marquis spas
SunStar
UnoSider og IPC
Hellur, garðkúlur og garðborð
Kenomee

Jón Bergsson ehf
Kletthálsi 15 - Sími: 588 8886
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AUGLÝSTU EFTIR STARFSFÓLKI
Á RÉTTUM STAÐ

VÍSINDAVEFUR
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Þú nærð til rúmlega helmingi fleiri Íslendinga

Hva› er skógur?

Skilgreining á skógi
Einföld skilgreining á skógi er:
Vistkerfi þar sem tré eru ríkjandi. Þá þarf að skilgreina hvað
sé tré, oftast miðað við einhverja
tiltekna hæð, og hvað það þýði að
þau séu ríkjandi, það er hversu
stóran hluta lands trén þekja.
Loks þarf að tilgreina lágmarks
flatarmál; eitt tré er ekki skógur
og ekki heldur þyrping 20 trjáa.
Hentug skilgreining á skógi miðað við íslenskar aðstæður væri
til dæmis: Vistkerfi, minnst einn
hektari að flatarmáli, þar sem
tré, að minnsta kosti 2 metrar á
hæð, eru ríkjandi og þekja að
minnsta kosti 30% lands.
Hæð og þekja
Hæðarmörkin gera það að verkum að stór hluti birkikjarrs, til
dæmis á vestanverðu landinu,
telst ekki til skóga. Ákvæði um
lágmarksþekju þýðir að þau
svæði þar sem tré eru á stangli
eru heldur ekki skógur. Til dæmis hefur verið talað um höfuðborgarsvæðið sem stærsta skóg
landsins því þar eru víða stór tré
og sum hverfin þannig að trén
eru meira áberandi tilsýndar en
húsin. Á höfuðborgarsvæðinu í
heild ná tré þó ekki lágmarksþekju auk þess sem hús og götur
tilheyra ekki skógarvistkerfi og
því er ekki rétt að tala þar um
skóg þótt einstök smærri svæði
innan þéttbýlisins geti flokkast
sem skógar.
Þá finnst sumum skipta máli
hver uppruni skógarins sé. Þeir
eru til sem ekki telja það vera
skóg ef hann hefur verið gróðursettur, sérstaklega ef notaðar
eru aðfluttar trjátegundir.
Spurningar um flatarmál
Svo eru ýmsar spurningar sem
skipta máli við mælingu á flatarmáli. Hvar dregur maður mörk
skógar? Fyrr á tíð voru landamerki jarða notuð; til dæmis er
hinn eiginlegi Vaglaskógur skógurinn á jörðinni Vöglum í
Fnjóskadal en á næstu jörð,
Hálsi, er Hálsskógur. Landamerki jarðanna liggja um miðjan

skóg. Er þá um að ræða einn
skóg eða tvo? Ef skógur vex
hvorumegin við á (eða veg eða
gil eða annað í landslaginu),
rennur áin þá í gegnum einn og
sama skóginn (þá er einn skógur)
eða skiptir hún landi þannig að
um tvo skóga sé að ræða? Þegar
tré eru gróðursett, telst það
strax skógur eða þarf að bíða þar
til trén eru orðin tveggja metra
há? Eða telst það ef til vill aldrei
vera skógur? Svör við þessum
spurningum eru háð mati miðað
við aðstæður á hverjum stað eða
viðmiðunarreglum sem menn
setja sér. Engar opinberar reglur
eru til um þetta hér á landi.
Stærð skóga er síbreytileg
Að mæla flatarmál skóga er mikið verk, auk þess sem skógar eru
sífellt ýmist að breiðast út eða
dragast saman og mælingar því
ekki réttar nema í stuttan tíma í
einu. Því þarf að endurtaka mælingar með fárra ára millibili ef
þær eiga að vera réttar. Vinna
við það er hafin á vegum Rannsóknastöðvar Skógræktar á Mógilsá, en nokkur ár eru í það að
samanburðarhæfar tölur um
flatarmál allra skóga liggi fyrir.
Vel má vera að Hallormsstaðarskógur og Vaglaskógur
hafi verið stærstu skógar á Íslandi fyrir um 100 árum síðan
þegar þeir voru gerðir að fyrstu
þjóðskógum Íslendinga og þeir
hafa báðir stækkað verulega að
flatarmáli síðan. Aðrar breytingar hafa þó einnig átt sér stað,
einkum á síðustu 50-60 árum.
Skógar hafa víða breiðst út á
svæðum sem eru vernduð fyrir
beit auk þess sem gróðursettir
skógar þekja nú allvíðáttumikil
svæði á nokkrum stöðum.
„Stórir“ skógar á Íslandi
Þó að ekkert sé hægt að sanna
hvaða skógar séu stærstir á Íslandi er hægt að nefna nokkra
sem örugglega eru meðal þeirra
stærstu: Hallormsstaðarskóg,
skóginn í Aðaldalshrauni, skóginn í austanverðum Fnjóskadal
sem nær frá jörðinni Lundi og
langt fram í Timburvalladal, og
hinn svokallaða Græna trefil
sem umlykur höfuðborgarsvæðið og inniheldur meðal annars
Heiðmörk og Hólmsheiði.
Að lokum ber að geta þess að
þessir stærstu skógar Íslands ná
hver um sig yfir flatarmál sem
nemur í mesta lagi fáum þúsundum hektara. Ef til vill nær sá
stærsti ekki 2000 hekturum (20
ferkílómetrum), eftir því hvernig við skilgreinum hann. Þetta
eru agnarsmáir blettir miðað við
heildarflatarmál Íslands (rúma
100.000 ferkílómetra), enda er
Ísland skóglausasta land Evrópu.
Eitt sinn var undirritaður að
tala við finnskan skógfræðing og
sagði honum frá því að á Íslandi
væru 40 þjóðskógar, það er skóglendi í eigu og umsjá Skógræktar
ríkisins, og nefndi um leið
nokkra þeirra. Hann svaraði um
hæl að í Finnlandi væri aðeins
einn skógur – hann heitir Finnland.
Þröstur Eysteinsson, skógfræðingur, þróunarstjóri hjá
Skógrækt ríkisins.

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast. Að jafnaði birtast þar 15-20 ný svör í hverri viku. Meðal spurninga sem þar hefur verið glímt
við að undanförnu eru: Hvernig væri heimurinn ef allir væru heyrnarlausir, af hverju
heita einvígi ekki tvívígi, samanber enska orðið ‘duel’ og ‘Zweikampf’ á þýsku, hvar
eru eistun í hönum, hvenær varð grísk heimspeki til, hvernig kom Leníngrad við
sögu í seinni heimsstyrjöldinni og eru einhver fjöll á Bretlandi? Hægt er að lesa svör
við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum á slóðinni www.visindavefur.hi.is.

60%
37%

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.
Láttu ekki fyrirtæki þitt verða af góðum starfsmanni með því að auglýsa á röngum stað.
F I 0 1 3 8 5 3 7

Hver er þriðji stærsti skógur á Íslandi?
Stutt svar við þeirri spurningu
er: Við vitum ekki hver þriðji
stærsti skógur Íslands er. Við
vitum ekki einu sinni hverjir eru
í fyrsta og öðru sæti. Vandamálið er tvíþætt: Annars vegar er
það spurning um skilgreiningu á
því hvað sé skógur og hins vegar
um að mæla flatarmál skóga.

Fréttablaðsins frekar en atvinnublaði Morgunblaðsins.

F í t o n / S Í A

Frá fornu fari hefur verið talað
um þrjá höfuðskóga Íslands:
Hallormsstaðarskóg, Vaglaskóg
og Bæjarstaðaskóg. Í þeim öllum
eru trén óvenju hávaxin á íslenskan mælikvarða og eru tveir
þeir fyrrnefndu allstórir að flatarmáli en Bæjarstaðaskógur
talsvert minni um sig. Því hefur
verið haldið fram að Hallormsstaðarskógur og Vaglaskógur
væru stærstu skógar Íslands að
flatarmáli. Það er örugglega
rangt hvað varðar Vaglaskóg og
það er ekki að svo stöddu hægt
að staðfesta á vísindalegan hátt,
það er með samanburði á flatarmálsmælingum, að Hallormsstaðarskógur sé stærstur. Það
hefur reyndar aldrei verið hægt.

á aldrinum 20–40 ára með því að auglýsa í atvinnublaði

*20–40 ára Íslendingar. Gallup júní 2005.
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Kynslóðaskiptin
Margir telja sjálfstæða kvikmyndagerð hafa hafist á áttunda
áratugnum, segja að þarna séu allar þær myndir sem nauðsynlegt
er að sjá ef fólk ætli á annað borð
að geta tjáð sig af viti um kvikmyndir. Aðrir vilja meina að þessi
áratugur sé merkilegur fyrir þær
sakir að þarna hafi komið upp ný
kynslóð kvikmyndagerðarmanna
Það séu ekki fréttir í sjálfu sér.
Áttundi áratugurinn var tími
nýjunga, á því leikur enginn vafi.
Arfleifð hans hefur varðveist, um
það verður ekki deilt. En var hann
sá besti?
Í upphafi áratugarins leituðu
stóru kvikmyndaverin að framhaldi af Sound of Music. Þau
gerðu sér fljótlega grein fyrir því
að samfélagið var að breytast.
Fólk vildi ekki láta bjóða sér einhverja draumaveröld. Það vildi
raunveruleikann beint í æð. Ofbeldi, nekt og kynlíf. Lífið var
ekki eins auðvelt og kvikmyndirnar létu það líta út fyrir að vera.
Þetta var á þeim tíma þegar
Nixon neyddist til að segja af sér.
Kannski táknrænt. Hann var ekki
beint tákn frjálslyndis. Banda-

Víetnam-stríðinu. Þegar hann
kom heim sá hann að New York
var ekki hrein heldur uppfull af
skít og barnungum hórum. Götunum var stjórnað af miskunnarlausum melludólgum. Þetta var
ekki landið sem Bickle barðist
fyrir í Víetnam svo hann tekur
málin í sínar hendur. Hreinsar til.
Taxi Driver er mögnuð ádeila á
viðtökurnar sem bandarísku hermennirnir fengu þegar þeir komu
heim frá Víetnam. Deer Hunter
gefur henni ekkert eftir. Áherslan

„Ég gerði honum tilboð sem
hann gat ekki hafnað,“ sagði Vito
Corleone við hljómsveitarstjórann. Einhver eftirminnilegasti
fjölskyldufaðir kvikmyndanna.
Þrátt fyrir allt ofbeldið og svikin
hafði áhorfandinn samúð með
glæpamönnunum. Fannst það
ekki sangjarnt þegar Sonny var
skotinn milljón sinnum eftir að
hafa verið svikinn af mági sínum.
Gladdist þegar sá kauði var drepinn.

„Are you talking to me?“ er línan sem flestir drengir segja einhvern tíma fyrir framan spegilinn. Annie Hall var fyrsti
femínistinn á hvíta tjaldinu. Hún
sagði Alvy Singer upp og fluttist
til Los Angeles. Þurfti að sinna
eigin starfsframa.
Það er hálf ótrúlegt að horfa
yfir lista leikara sem urðu stórstjörnur á þessum tíma. Al Pacino
gerði Michael Corleone ódauðleg
skil í fyrstu tveimur Guðföður
myndunum. Martin Sheen var út
FRÉTTABLAÐIÐ / GETTYSIMAGES
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jöunda áratugnum lauk með
kvikmyndinni
Midnight
Cowboy. Jon Voigt og Dustin
Hoffman í hráum veruleika karlhórunnar. Það má kannski segja
að með henni hafi verið markað
nýtt upphaf í sögu kvikmyndagerðar Hollywood. Blóðugar og
átakanlegar kvikmyndir voru það
sem fólkið vildi. Aðsóknin í kvikmyndahúsin jókst um helming og
metsölukvikmyndir urðu nýtt fyrirbæri. Star Wars-æði og Jawsmanía tóku inn peningaupphæðir
sem ekki höfðu sést áður.

HOFFMAN OG REDFORD Þeir léku Carl
Bernstein og Bob Woodvard í All the President’s Men þar sem sögunni á bak við
Watergate er gerð góð skil

Blair var andsetin í The Exorcist
og svona mætti lengi telja. Nánast
ógerlegt að velja hver stendur
upp úr og hver þurfi að vera í
skugganum. Kannski er það Michael Caine í Get Carter eða Monthy
Python-flokkurinn í myndinni um
hinn Heilaga Kaleik?
Kraftmikilir leikstjórar undir
verndarhendi Corman
Auðvitað er ekkert einum manni
að þakka. Þeir eru hins vegar ansi
margir sem benda á Roger Corman sem skapara þessa áratugar.
Corman hætti afskiptum af kvikmyndleikstjórn árið 1971 til þess
að einbeita sér að kvikmyndafyrirtæki sínu New World og framleiða kvikmyndir. Corman vildi
finna nýja menn, fá ferskt blóð í
Hollywood.
Corman virðist hafa haft ótrúlega næmt auga fyrir hæfileika-

JIMMY „POPEY“ DOYLE Fáir ef einhverjir
voru jafn harðir af sér og Popey Doyle. Hann
elti uppi harðsvíraða glæpamenn og stóð
Dirty Harry ekki langt að baki. William
Friedkin, leikstjóri French Connection, var
hins vegar aldrei hrifinn af þessum áratug
og líkti honum við McDonald’s væðinguna.

SÁ BESTI?

seventies

Áttundi áratugurinn er í hugum margra einhver besti
áratugur kvikmyndanna. A›rir segja áttunda áratuginn vera merkilegan fyrir ﬂær sakir a› ﬂar áttu sér
sta› kynsló›askipti. Freyr Gígja Gunnarsson rifja›i
upp nokkrar myndir frá ﬂessum áratugi.
TRAVIS OG IRIS Taxi Driver var
mögnuð en mjög dulin ádeila á þá
vanlíðan sem hermenn úr Víetnamstríðinu þurftu að glíma við.

ROGER CORMAN Roger er af mörgum
talinn vera upphafsmaður þeirrar hráu og
sjálfstæðu kvikmyndagerðar sem varð
áberandi á áttunda áratugnum.

ríski herinn varð að snúa aftur
eftir sneypuför sína til Víetnam
og móttökurnar sem dátarnir
fengu voru ekki burðugar. Allir
voru á móti þeim.
Víetnam og Mafían
Nixon varð uppvís að spillingu,
kom fram í sjónvarpi og greindi
frá þeirri ákvörðun sinni að segja
af sér. Hann sagðist þó ekki vera
glæpamaður. Hann hafði orðið
fyrir barðinu á Deep Throat,
innsta manni í búri sem lak upplýsingum í tvo blaðamenn Washington Post. Fjórum árum síðar
kom kvikmyndin All the President’s Men út. Þar var aðdragana
afsagnar Nixons lýst með Dustin
Hoffman og Robert Redford í eldlínunni.
Travis Bickle var hermaður úr

MICHAEL CORLEONE Hin magnaða
kvikmynd The Godfather hefur mótað allar
mafíumyndir síðan Corleone-fjölskyldan
kom fyrst fyrir augu almennings.

ANNIE HALL Diane Keaton kemur tvímælalaust til greina sem leikkona áttunda
áratugarins ekki eingöngu fyrir frammistöðu sína í Annie Hall.

er ekki lögð á stríðið sjálft heldur
afleiðingarnar sem það hafði á
sálartetur mannanna. Apocalypse
Now gerði geðveikinni í stríðinu
svo góð skil að það þarfnast ekki
frekari skýringa.

Persónur og leikendur
Á áttunda áratugnum urðu margar af frægustu kvikmyndapersónum sögunnar til. Serpico, Dirty
Harry og Darth Wader.

uG HLAKKA¹I ALLTAF TIL A¹ FARA
¤ SKLANN ©V¤ ©A¹ VAR ALLTAF
EITTHVA¹ N«TT OG SPENNANDI
¤ HVERJUM T¤MAh

úr dópaður á tökustað Apocalypse
Now og fékk loks hjartáfall. Gene
Hackman gómaði glæpamenn
sem Popey Doyle í French Connection sem fékk Óskarinn. Linda

fólki og fyrir tilstilli hans, á einn
eða annan hátt, sem leikstjórar á
borð við Francis Ford Coppola,
Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, Jonathan Demme og
James Cameron fengu að láta ljós
sitt skína. Hann vildi að leikstjórar hefðu myndavélina á hreyfingu, smá nekt myndi ekkert
skemma og tónlistin þyrfti ekki að
vera sú vinsælasta. Hún gæti orðið það síðar meir. Corman gaf
þessum mönnum tækifæri.
Quentin Tarantino getur varla
gert kvikmynd án þess að vísa til

Ù DAG LAUGARDAGINN  ÕG¢ST FRÕ KL   VER¹A
KENNARAR OG STARFSFLK .46 ME¹ STUTTAR KYNNINGAR
Õ NÕMSSKEI¹UM SEM ¤ BO¹I ERU Õ HAUSTNN ,¤TTU
INN OG ©¢ GTIR VERI¹ Õ LEI¹INNI ¤ SPENNANDI NÕM
 HEPPNIR GESTIR FÕ GJAFABR£F A¹ VER¹MTI 
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Í FÓTSPORUM HOLLYWOOD-STJARNANNA
ﬁegar áhorfandinn hallar sér aftur me› poppkorni› og kóki› í bíó lei›ir hann
sjaldnast hugann a› öllu umstanginu sem fylgir kvikmyndager›inni. Fjöldamörg
störf eru unnin aftan vi› tjöldin og eru algjörlega ós‡nileg áhorfandanum, ﬂar á
me›al starf sem kallast á tungumáli kvikmyndanna „stand in“. ﬁóra Karítas
ræddi vi› ﬂá Atla ﬁór Albertsson og John Inga Matta, sem eru sta›genglar í
Hollywood og segjast vera postulínsdúkkur leikaranna.

É

g fékk málin á aðalleikurunum og þurfti að finna einhverja sem voru svipað
byggðir og jafn háir og þeir,“ segir
Alexía Björg Jóhannesdóttir hjá
Casting, en hún réðst í það verkefni að finna menn sem gætu verið
staðgenglar fyrir þá Ryan Phillippe, Jesse Bradford og Jamie Bell
í kvikmyndinni Flags of Our
Fathers á meðan tækniliðið gerði
allt klárt fyrir tökur. „Til þess að
hlífa aðalleikurunum er brugðið á
það ráð að fá fólk sem líkist þeim
að stærð og gerð til að leysa þá af
þegar tæknifólkið þarf að stilla
upp tækjum og tólum. Það getur til
dæmis verið nauðsynlegt að hafa
„stand in“ þegar verið er að stilla
ljósin svo ekki sé verið að þreyta
leikarana að óþörfu.“
Þrír íslenskir strákar, John
Ingi Matta, Atli Þór Albertsson
og Ragnar Snorrason, vinna nú
við að setja sig (bókstaflega) í
spor leikaranna Jesse Bradford,
Ryan Phillippe og Jamie Bell.
Þótt mikill tími fari, að þeirra
sögn, í að sitja á stól og bíða er
„stand in“-starfið gott tækifæri
til að fræðast um allt sem tengist
kvikmyndagerð. Þeir hafa húmor
fyrir starfinu og kalla sig postulínsdúkkur leikaranna en að öllu
gamni slepptu fer „stand in“starfið fram í návígi við tækniliðið, leikarana og síðast en ekki síst
leikstjórann Clint Eastwood.
Dýrasta Hollywood-mynd ársins
„Þetta er dýrasta myndin sem er
framleidd á þessu ári í Hollywood,“
segir John Ingi en hann hefur
komið að leik í fjölmörgum innlendum og erlendum auglýsingum,
meðal annars fyrir Sony á erlendum markaði, og stefnir á nám í
kvikmyndaleik eða kvikmyndagerð í Bandaríkjunum. „Fyrir kvikmyndaáhugamann er ótrúlegt að fá
tækifæri til að fylgjast með
hvernig hlutirnir virka í svona
stórri mynd.“

Atli Þór Albertsson útskrifaðist
úr leiklistardeild Listaháskóla Íslands í vor. Hann tekur undir orð
Johns Inga og segir það mjög fróðlegt að verða vitni að svona stórri
framleiðslu. „Þó ég sé ekki að leika
í myndinni er frábært að fá að
skyggnast inn í þennan heim og
fyrir gaurinn í mér er þetta toppurinn. Þetta er allt svo mikið „mega“.
Að vera inni í platheimi með skriðdreka, sprengjum og vélbyssum er
náttúrlega það sem maður þráði
sem krakki,“ segir Atli af einlægri
innlifun.
„Mér finnst líka svolítið sniðugt að bera þessa kvikmyndagerð
við það sem ég hef kynnst af leiklistarheiminum hér heima. Það
virðist vera mun skýrari verkaskipting og goggunarröð í svona
stórum myndum. Til dæmis
flæddi vatn yfir nokkrar töskur
sem voru notaðar sem leikmunir.
Einhverjar förðunarstelpur hlupu
þá til, til að koma til aðstoðar, en
þeim var sagt að skipta sér ekki af
því að töskurnar væru á sviði búningadeildarinnar.“
Bannað að reykja nálægt
Eastwood
Atli Þór og John Ingi eru sammála
um að það geisli enn af gamla
spagettívestrasjarmörnum Clint
Eastwood. „Allir á settinu bera
mjög mikla virðingu fyrir Clint,
ekki síst aðalleikararnir. Meira að
segja Ryan Phillippe talar um
myndina sem tækifæri lífs síns,“
segir John Ingi. „Eastwood er algjör goðsögn í Hollywood og það
sem hefur komið mér mest á
óvart er í hversu góðu formi hann
er. Þó hann sé 75 ára hefur hann
kraft á við miklu yngri mann.
Hann klifrar út um allt, er ofan í
bátum klukkutímum saman og vill
enga aðstoð við neitt. Hann er
bara eins og hann birtist í bíómyndunum, hefur þetta útlit og er
í einu orði sagt töffari.“
„Maðurinn er eldri en afi
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minn,“ segir Atli Þór. „Þótt afi sé
sprækur og elti kanínur út um allt
tún er það afrek út af fyrir sig að
Clint Eastwood standi í þessu öllu
saman. Maður sér hann oft valhoppa í Sandvíkinni en af því að
hann er kominn vel á aldur sér
maður hann stundum setjast
þreyttan niður til að pústa.“
„Svo er hann líka hættur að
reykja,“ bætir John Ingi við.
„Maðurinn sem var með vindilinn
saumaðan í kjaftinn fílar nú alls
ekki að hafa sígarettureyk í kringum sig. Hann reykti í fjöldamörg
ár en nú er sagt í gríni að enginn
megi reykja í 300 metra radíus frá
honum.“
Slúðrað um stjörnurnar
Töluvert slúður hefur verið birt í
íslensku blöðunum að undanförnu um stjörnurnar í Flags of
Our Fathers. Fylgst er með hvert
leikararnir fara út til að
skemmta sér og kenningar hafa
verið í blöðunum um að Ryan
Phillippe hafi látið taka til sín í
kvennamálunum. „Þetta er allt
saman kjaftæði,“ segir John Ingi.
„Það stóð til dæmis í einu blaðinu
að Ryan Phillippe hefði verið að
reyna við einhverja gellu á Kaffi
Óliver á laugardagskvöldið en
hann fór ekki einu sinni þangað
þetta kvöld.“
Á settinu er hins vegar bandarískur maður að nafni Sean
Michael Gross sem gæti tengst því
máli því hann þykir ansi líkur Ryan
Phillippe. „Við höfum ekki hitt tvífarann en líklegast er að þetta sé
áhættuleikarinn hans,“ segir John
Ingi. „Þetta gæti líka verið einhver
Sauðkræklingur með amerískan
hreim,“ leggur Atli Þór til. „Annars
virðast þessir strákar ekki hafa
neinar áhyggjur af kjaftasögunum.
Þeir reyna ekkert að fylgjast með
því hvað er skrifað um þá en stundum er komið að máli við þá og lesið
upphátt fyrir þá hvað stendur í
blöðunum,“ segir John Ingi. „Það
er þó satt sem sagt er að þeir hafa
tekið ástfóstri við Prikið.“
Venjulegir töffarar eins og við
„Það sem hefur komið mér hvað
skemmtilegast á óvart við að
fylgjast með gerð þessarar myndar er að hvort sem þú ert leikari á
Íslandi, í London eða Hollywood
virðist þetta alltaf ganga út á það
sama,“ segir leikarinn Atli Þór.
„Sumir í Flags of Our Fathers eiga
ekki enn fyrir salti í grautinn og
fyrir marga sem eru hér er þessi
mynd ansi stórt tækifæri. Maður
les oft um það í blöðunum að fólk
virðist verða hissa á því þegar það
kynnist stórstjörnum og fattar að
það er bara venjulegt fólk. En við
hverju býst það? Það erum við hin
sem hefjum þau upp til skýjanna
en ekki þau sjálf,“ segir Atli Þór.
Jafnvel þó að stór nöfn úr kvikmyndaheiminum séu í þessari
mynd eru þessir strákar ekkert
öðruvísi en Björn Hlynur eða
Björgvin Franz. Þó þetta séu
töffarar sem eru fyrir löngu búnir
að hasla sér völl eru þetta líka
bara gæjar í harkinu eins og við
hinir.“
Alexía hjá Casting segir stórstjörnurnar vera mjög ánægðar
með lífið og tilveruna á Íslandi og
ekki síst í höfuðborginni Reykjavík. „Þetta er mikið ævintýri fyrir
þá og þeir eru svaka glaðir. Hér fá
þeir að vera óáreittir og líður vel á
litlu krúttlegu kaffistöðunum þar
sem enginn er að bögga þá.“
Áætlað er að tökunum hér á
landi ljúki 8. september. „Um
helgina eru stórar tökur í Sandvík
og Krýsuvík og hingað til hefur
allt gengið glimrandi vel og allir
eru glaðir.“

CLINT EASTWOOD Það er
af sem áður var því nú má
ekki reykja neins staðar
nálægt spagettívestrasjarmörnum.

JOHN INGI MATTA Er sláandi líkur Jesse Bradford og því ekki að undra að hann hafi
verið valinn til verksins.

ATLI ÞÓR ALBERTSSON Fer beint úr leiklistarskólanum í spor Ryan Phillippe.

RAGNAR SNORRASON Aðstoðar Jamie Bell á settinu en er á leið til Prag í tungumálanám og kvikmyndagerð.

Faxafen 10 • 108 Reykjavík
Sími: 544 2210 • Fax: 544 2215
www.tsk.is • skoli@tsk.is

VELKOMIN!
OPIÐ HÚS Í FAXAFENI 10

Í DAG FRÁ KL. 13-16
ALDREI MEIRA ÚRVAL
• Almennir notendur:

Stundir:

Word grunnur
Word fyrir lengra komna
Excel grunnur
Excel í stjórnun og rekstri
Outlook tölvupóstur og skipulag
Power Point
Access I
Access II
Eldri borgarar 60+ byrjendur
Eldri borgarar 60+ framhald I
Eldri borgarar 60+ framhald II

Verð:

22
22
22
21
9
14
22
22
30
30
30

19.000
19.000
19.000
19.000
9.000
15.000
19.000
19.000
19.500
19.500
17.500

70
70
21
21
21
21
21
10
14
36

65.000
65.000
24.000
26.000
26.000
26.000
26.000
12.000
15.000
33.000

42
70
21
31
21
42
42

36.000
65.000
22.000
29.000
26.000
42.000
42.000

• Grafík, umbrot og myndvinnsla:
Grafísk hönnun
Umbrotstækni
Photoshop
FreeHand
Flash
Illustrator
InDesign
Acrobat Distiller – PDF í Acrobat
Stafrænar myndavélar
Myndbandavinnsla (Adobe Premiere)

• Vefsmíðar:
Vefsíðugerð grunnur
Vefsíðugerð framhald
FrontPage
Dreamweaver MX 2004
MySQL
Vefforritun í Javascript
Vefforritun í PHP

• Microsoft kerfis- og netstjórnun:
MCP XP
MCP XP og MCDST
MCP Server og netkerfi
MCSA og MCDST

60
108
72
180

84.000
157.000
105.000
242.000

Tölvu- og skrifstofunám
Bókhald I
Bókhald II

220
110
21

149.800
86.000
26.000

TÖK tölvunám

100

65.000

• Starfsnám:

Skráning á haustönn hafin
í síma 544 2210, á vef skólans;
www.tsk.is og í netpósti á skoli@tsk.is

ENN MEIRA ÚRVAL
Byrjendanámskeið
Vinsælt námskeið ætlað byrjendum á öllum aldri í tölvunotkun.
Allar greinar eru kenndar frá grunni og farið rólega og skipulega
í námsefnið. Á þessu námskeiði er allt tekið fyrir sem máli skiptir
til að koma byrjandanum vel af stað í notkun heimilistölvunnar.
Tvímælalaust okkar besti kostur fyrir þá sem eru að stíga sín
fyrstu skref í tölvunotkun á sérlega hagstæðu verði.
Lengd: 60 stundir. Verð kr. 38.000,-

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt og markvisst námskeið ætlað þeim sem hafa
einhvern tölvugrunn að byggja á eða hafa einhverja reynslu af
vinnu við tölvur en þurfa að auka við öryggi sitt, þekkingu og
færni í allri meðhöndlun skjala í tölvu og mest notuðu skrifstofuforritunum.
Lengd: 63 stundir. Verð kr. 39.900,- (3 kennslubækur innifaldar í verði)
Guðrún Jónsdóttir
Hjúkrunarfræðingur
„Ég notaði heimilistölvuna sáralítið og
forðaðist hana. Fékk kjarkinn með
Byrjendanámskeiðinu og nota tölvuna
daglega núna, skrifa bréf, tölvupóst, leita
á Netinu og er orðinn áskrifandi að öllum
ferðaskrifstofunum á Netinu, nota
heimabankann, skoða myndir í tölvunni ofl.
Skemmtilegir og afslappaðir tímar í góðum
félagsskap voru atriði sem skiptu mig miklu
máli þar sem langt er síðan að ég var síðast
í skóla. Sé mest eftir því að hafa ekki drifið
í þessu fyrr. Byrjendanámskeiðið er
spennandi og áhugavert námskeið sem fólk
í mínum sporum ætti að kynna sér.“
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JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON EFTIR
ÞINGFESTINGU Í BAUGSMÁLINU
Baugur beitir þekktum aðferðum við að
takmarka þann skaða sem félagið getur
orðið fyrir vegna málaferlanna sem nú
standa yfir.

Gunnar Steinn segir þetta ekki
síst eiga við um fyrirtæki sem eru
á hlutabréfamarkaði og þar af
leiðandi háð bæði umræðunni
hverju sinni og væntingum sem
hugsanlegir fjárfestar hafa til
fyrirtækjanna. „Þar geta til
dæmis margra ára málaferli verið
gífurlega afdrifarík og sá tími, til
dæmis áður en hugsanlegur
sýknudómur er felldur, getur þess
vegna verið afar mikilvægur á
alþingi götunnar,“ bendir hann á.

Hvítflibbaglæpir og almannatengsl
Almannatengsl geta skipt miklu máli og eru notu›
markvisst til a› vernda or›spor fyrirtækja ﬂegar miki›
liggur vi›. Sigrí›ur Dögg Au›unsdóttir rifjar upp
íslensk og erlend mál ﬂar sem ﬂau hafa veri› ríkur
ﬂáttur í málsvörn hinna ákær›u gagnvart almenningi.

A

llt frá því að fyrstu fréttir
um ákærurnar í Baugsmálinu birtust í erlendum fjölmiðlum hefur verið áberandi hve
sjónarmiðum Baugs gagnvart
ákærum ríkisvaldsins er gefið
mikið vægi. Breska blaðið The
Guardian reið á vaðið og var fyrst
blaða til að fjalla efnislega um
ákærurnar og tók afgerandi afstöðu með sjónarmiðum Baugs.
The Guardian sagði að þrátt fyrir
að ákærurnar litu út fyrir að vera
alvarlegar gætu þær allar átt sér
eðlilegar og saklausar skýringar.
Auk þess virtust þær ekki byggðar
á efnahagslegum raunveruleika.
Í umfjöllun erlendra fjölmiðla
um málið eftir að ákærurnar birtust opinberlega og málið var dómtekið var áberandi hve ásökunum
Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og
Jóhannesar Jónssonar á hendur
Davíð Oddssyni var gefið mikið
vægi. Fjölmiðlamenn höfðu augljóslega tekið skýringar Baugsmanna til greina og endurspeglað-

ist það í fréttaflutningi þeirra.
Málið var sagt hafa pólitískan
undirtón og gengið er svo langt að
halda því fram að íslenskt viðskiptaumhverfi sé fyrir rétti í
málinu.
Umfjöllunin er afrakstur herferðar Baugs, sem vinnur skipulega að því að takmarka þann
skaða sem félagið getur orðið fyrir
vegna málaferlanna. Lögmenn og
ráðgjafar hinna ákærðu eru í
beinu sambandi við þá fjölmiðlamenn, íslenska sem erlenda, sem
fjalla um málið, í því skyni að útskýra sem best hlut Baugsmanna
og svara öllum þeim spurningum
sem fréttamenn kunna að spyrja.
Ekkert einsdæmi
Þetta er ekkert nýtt og alls ekki
einsdæmi, hvorki á Íslandi né í útlöndum. Eitt þekktasta dæmið hér
á Íslandi þar sem ákærðir reyna
að hafa áhrif á almenningsálit í
gegn um umfjöllun fjölmiðla er
Kaffibaunamálið
svokallaða.

Fyrir málflutning í Hæstarétti
réð Samband íslenskra samvinnufélaga til sín ráðgjafa til að vinna
skýrslu um málið sem gagnast
gæti verjendum í málinu. Skýrslan var lögð fyrir Hæstarétt og
jafnframt afhent fjölmiðlum.
Þekkt erlent dæmi þar sem
ákærðir hafa ráðið til sín ráðgjafa
til að vernda orðstír sinn er til að
mynda mál bandarísku kaupsýslukonunnar og heimilisráðgjafans Mörthu Stewart, sem
hefur tekist að afplána tíu mánaða
fangavist og stofufangelsi fyrir
innherjasvik án þess að orðstír
hennar hafi beðið hnekki.
Einnig má nefna mál kanadíska
blaðakóngsins Conrad Black, sem
meðal annars gaf út bresku blöðin
The Telegraph og Sunday
Telegraph. Black hefur átt í mestum erfiðleikum undanfarin tvö ár
og hefur þurft að takast á við hver
málaferlin á fætur öðrum vegna
ásakana um fjársvik.
Að auki má nefna mál rússneska olíujöfursins Mikhael
Khodorkovskí, sem tekist hefur
að vinna almenning um allan heim
á sitt band í málaferlum sem rússneska ríkið höfðaði gegn honum.
Ráðgjafar hans hafa lagt mikið
upp úr því að upplýsa fjölmiðlamenn um það að ákærurnar á
hendur Khodorkovskí séu pólit-

ískar ofsóknir runnar undan rifjum forseta Rússlands, Vladimír
Pútín. Khodorkovskí situr nú í
fangelsi og afplánar dóm eftir að
hafa verið dæmdur sekur um flest
þau ákæruatriði sem honum voru
gefin að sök.
Almannatengsl mikilvæg
En geta fyrirtæki almennt haft
áhrif á opinbera umræðu? Gunnar
Steinn Pálsson, eigandi almannatengslafyrirtækisins GSP Worldwide Partners, er sannfærður um
að svo sé. „Já, almannatengsl og
orðsporsstjórnun, með öllum
þeim tækjum og tólum sem nútímasamskipti geta farið fram
með, skipta auðvitað miklu máli í
svona tilfellum rétt eins og í
hvaða mótvindi sem atvinnulífið
lendir í,“ segir Gunnar Steinn.
„Ég held að þetta eigi við sérstaklega núna á síðari árum þegar
fjölmiðlaumhverfið er orðið með
þeim hætti að einstaka blaðamenn, jafnvel fjölmiðlar í heild
sinni, hika ekki við að taka afstöðu
í hverju því máli sem upp kemur í
samfélaginu. Þá er auðvitað mikilvægt fyrir einstaklinga, fyrirtæki, félagasamtök og alla aðra að
reyna að koma sínum sjónarmiðum og röksemdum hverju
sinni á framfæri með öllum tiltækum ráðum,“ segir hann.

Klæðskerasaumuð varnarbarátta
„Hins vegar þarf eðlilega að klæðskerasauma varnarbaráttuna í
opinberri umræðu og auðvitað
gæta þess alltaf að ganga ekki of
langt. Í þeim efnum er kannski
sérstaklega hér heima á Íslandi
um þessar mundir hægt að falla í
þá gildru að misnota aðstöðu sína í
gegnum eignarhald á einstökum
fjölmiðlum og því þarf að fara varlega í þessum efnum eins og svo
mörgum öðrum. Ég vil taka það
fram að mér finnst Baugsmenn
ekki hafa gerst sekir um að hafa
misnotað fjölmiðla í sinni eigu eins
og margir hafa haldið fram og
finnst skýringar Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, að hann hafi valið
Fréttablaðið til að birta ákærurnar
fyrst allra fjölmiðla á Íslandi
vegna útbreiðslu þess, fullkomlega
eðlilegar,“ segir Gunnar Steinn.
Hann segist hins vegar vona að
umræðan á alþingi götunnar, hvort
sem hún standi í einhverja mánuði
eða jafnvel ár, hafi ekki áhrif á
dómara í einstökum málum vegna
þess að væntanlega þættu það ekki
vera eðlilegar leikreglur.
Gegnsæi meira en áður
Spurður um hvaða aðferðir fyrirtæki noti til að hafa áhrif á umræðuna segir hann að fyrst og
fremst sé gegnsæi orðið meira en
áður. „Þróunin er jákvæð og í
staðinn fyrir að pukrast með erfið
mál fyrir dómstólum leggja menn
spilin á borðið, reyndar með sínum skýringum líkt og Baugur
gerði núna og til dæmis Jón Ólafsson fyrir nokkrum árum. Þá birti
hann ákærur Skattrannsóknarstjóra eins og þær lögðu sig og
kom jafnframt með sínar skýringar,“ bendir Gunnar Steinn á.
„Þetta er allt önnur aðferð en til
að mynda olíufélögin notuðu í
samkeppnismálinu. Þau einbeittu
sér að því að þræta fyrir gjörðir
sínar, neituðu að vinna með yfirvöldum, veittu ekki viðtöl og svo
framvegis. Að þessu leyti er
Baugur að höndla sín mál miklu
betur en olíufélögin gerðu,“ segir
Gunnar Steinn.

Reyndi a› hafa áhrif á fréttaskrif
skiptin
svo
Málflutningur í
Í Kaffibaunamálinu svokallaða
leyna
mætti
hinu svonefnda
fjársvikunum.
Kaffibaunamáli
reyndu ákærðir að verja sig
SÍS
greiddi
fór
fram
í
frammi fyrir þjóðinni samhliða
lægri reiknHæstarétti í maí
málflutningi í Hæstarétti. Saminginn í gegnog júní 1988 þar
band íslenskra samvinnufélaga
um banka í
sem
nokkrir
réð til sín mann til þess að reyna
London
og
starfsmenn SÍS,
rukkaði KaffiSambands
ísað hafa áhrif á umfjöllun fjölb r e n n s l u
lenskra
sammiðla um málið.
Akureyrar
vinnufélaga,
samkvæmt
voru
ákærðir
hærri
reiknfyrir fjársvik, skjalafals og brot á
ingnum.
lögum um skipan gjaldeyrismála
Auk þess að
vegna verslunar með kaffibaunir.
leyna
KaffiSÍS hafði séð um innflutning á
brennsluna afkaffibaunum frá Brasilíu fyrir
slættinum sem
Kaffibrennslu Akureyrar á árunveittur var innum 1979 til 1981 með milligöngu
heimti SÍS umNorræna samvinnusambandsins.
boðslaun af sölStarfsmenn SÍS voru meðal annunni sem hlutars sakaðir um að hafa leynt
fall af hærri
Kaffibrennslu Akureyrar umtalsGUÐMUNDUR
reikningnum.
verðum afslætti sem seljandi
EINARSSON
Fjórir af hinum
kaffibaunanna veitti. Afslátturinn
fimm ákærðu voru dæmdir sekir í
nam tæpum fimm milljónum dollhéraðsdómi
en
Hæstiréttur
ara á verðgildi ársins 1981.
dæmdi þrjá seka og sýknaði tvo.
SÍS lét seljanda kaffibaunanna
útbúa tvo reikninga, annan með
Sérstök ferilgreining pöntuð
afslættinum og hinn án afsláttarins, og notaði skrifstofu sína í
Málið vakti mikla athygli á sínum
London sem millilið fyrir viðtíma og var fjallað um það í öllum

helstu fjölmiðlum landsins. Það
sem vakti einna mestu athyglina
var að fyrir málflutninginn í
Hæstarétti höfðu Guðjón B.
Ólafsson, forstjóri SÍS, og Valur
Arnþórsson
stjórnarformaður
SÍS, ráðið Guðmund Einarsson
verkfræðing til þess að semja
ferilgreiningu um kaffiviðskiptin,
sem jafnframt var lögð fyrir
Hæstarétt. Þar að auki fengu fjölmiðlar eintak af ferilgreiningunni
sem og ítarlegar skýringar Guðmundar á málavöxtum öllum.
Tilgangurinn með ferilgreiningunni var að sýna fram á hvernig kaffiviðskiptin hefðu átt að
fara fram, en sakadómur hafði
þegar dæmt þau ólögleg. Ekki var
dregið dul á það að ferilgreiningin
ætti að nýtast sakborningum,
starfsmönnum SÍS, í málinu.
Guðmundur var í miklu sambandi við þá blaðamenn sem fjölluðu um málið og gætti þess einatt
að koma sjónarmiðum sakborninga
á framfæri. Sigurjón M. Egilsson,
fréttaritstjóri á Fréttablaðinu, var
blaðamaður DV á þessum tíma og
sat málflutninginn í Hæstarétti og
fjallaði um málið í DV. Hann segir
kaffibaunamálið skýrasta tilfellið

HLÉ FRÁ MÁLFLUTNINGI Í KAFFIBAUNAMÁLINU SÍS réð til sín mann sem gætti
þess að fjölmiðlar heyrðu sjónarmið sakborninga í málinu.

þar sem ákærðir reyni að verja sig
frammi fyrir þjóðinni þangað til
núna í Baugsmálinu.
Reyndi að flytja mál SÍS í
gegnum fjölmiðla
„Það sem er mér minnisstæðast
frá málflutningnum í Hæstarétti
og undanfara hans var aðkoma
Guðmundar Einarssonar,“ segir
Sigurjón. „Guðmundur var að
mörgu leyti heillandi maður með
sterka nærveru og munaði um
hann þar sem hann var. Hann var

mjög duglegur við að setja sig í
samband við okkur fjölmiðlamenn og benda okkur á þýðingu
þess sem annað hvort verjandi
eða sækjandi sögðu í málflutningum, augljóslega í þeim tilgangi að freista þess að hafa
áhrif á fréttaskrif okkar. Guðmundur hafði enga beina aðild að
málinu aðra en að flytja mál Sambandsins í gegnum fjölmiðla og
þannig út til þjóðarinnar og ég
vona að honum hafi ekki orðið
ágengt,“ segir Sigurjón.
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Bar›ist í fjölmi›lum

N‡tti sér fangavistina

band við alla helstu
Blaðakóngurinn Conrad
Blaðakóngurinn Conrad Black
blaðamenn
stórblaðBlack,
sem
stofnaði
hefur átt í lagalegum útistöðum
anna, bæði í Bretlandi
kanadíska útgáfufyrirog Bandaríkjunum, sem
tækið Hollinger, sem
við útgáfufélagið Hollinger, sem
fjölluðu um málið og
meðal annars gefur út
hann sjálfur stofnaði. Hann er
reyndu að tryggja að
bresku blöðin The Telesakaður um fjárdrátt og skjalafals
sjónarmið Black í málgraph og Spectator auk
og réð til sín almannatengslafyririnu fengju sem mest
Chicago Sun-Times og
tæki til að koma sjónarmiði sínu
vægi.
Jerusalem Post, hefur
staðið í ströngu frá því í
á framfæri.
Takmörk fyrir því hvað
árslok 2003 þegar stjórn
hægt er að gera
Hollinger sakaði hann og
nokkra aðra stjórnarmeðlimi um að þiggja
Þrátt fyrir gríðarlega herferð eru samt
óeðlilegar þóknunargreiðslur. Hann var sem áður takmörk fyrir því hversu mikið
um leið neyddur til að segja af sér sem forer hægt að gera með góðum almannastjóri fyrirtækisins. Black neitaði ásökuntengslum, því enginn endir var á ásökunum
unum og sagðist hafa sagt af sér sjálfviljí garð Black.
ugur því hann væri á leið á eftirlaun.
Haustið 2004 var hann ákærður fyrir að
draga til sín fé úr sjóðum Hollinger að andvirði tæpra þrjátíu milljarða króna síðustu
sjö árin. Málinu var síðar vísað frá dómi.
Black höfðaði á móti skaðabótamál á hendur stjórnarmönnum Hollinger fyrir að hafa
skaðað orðstír sinn með órökstuddum ásökunum um fjárdrátt.
Þá höfðaði hópur kanadískra fjárfesta
mál á hendur honum og sakaði hann um að
hafa tapað milljörðum af fé þeirra með
slæmri stjórnun fyrirtækisins.

snarhækkaði á þeim
Martha Stewart var í
Mál kaupsýslukonunnar þekktu
tíma sem Stewart var í
fyrra dæmd í fimm mánMörthu Stewart í Bandaríkjunum
fangelsi eftir að hafa
aða fangelsi og fimm
hrunið niður úr öllu valdi
mánaða stofufangelsi að
hefur vakið mikla athygli um
þegar upp komst um
auki fyrir innherjaviðheim allan, ekki síst fyrir allt fjölbrot hennar. Hún gekk
skipti. Hún var látin laus
miðlaumstangið í kringum það.
nýverið frá samningum
úr fangelsi í mars en
Ímynd hennar þykir ekki hafa
um tvo sjónvarpsþætti
situr enn í stofufangelsi
beðið hnekki af fangavistinni.
sem hefja göngu sína í
heima hjá sér.
bandarísku sjónvarpi í
Fjölmiðlaumfjöllun
haust, sat á dögunum
um mál hennar er nánast
fyrir á forsíðu tímaritsins Vanity Fair,
öll á eina bókina. Flestir eru sammála um
fékk tveggja milljóna króna greiðslu fyrir
að fangelsisvist hennar og lagabrot hafi
ritun bókar um heilsufar og mataræði og
einungis haft jákvæð áhrif á ímynd hennar
og að almenningsálitið sé henni mjög í hag.
Til marks um það eru niðurstöður úr skoðanakönnun sem Gallup í Bandaríkjunum
birti á föstudag þar sem fram kemur að
meirihluti Bandaríkjamanna stendur við
bakið á fyrirmyndarhúsmóðurinni og
segist hafa jákvæð viðhorf til hennar.
Flestir hafna því sjónarmiði að Stewart láti
sem hún sé hafin yfir lögin.
En þetta gerðist ekki af sjálfu sér. Um
leið og Stewart var sökuð um innherjaviðskipti fór stór almannatengslamaskína
í gang. Hún réði til sín ráðgjafa sem lögðu
á ráðin um það hvernig hægt væri að
takmarka skaðann sem ímynd hennar og
fyrirtæki kynnu að verða fyrir vegna
málsins. Þegar hún var dæmd í undirrétti
ákvað hún að hlíta dómnum í stað þess að
áfrýja og hóf strax að afplána fangavistina. Þá bauð hún fjölmiðlum að vera
viðstaddir þegar hún kvaddi hund sinn og
kanarífugla með miklum innileik þegar
hún fór í fangelsið. Ímyndarsérfræðingar
vestan hafs segja að hvort tveggja hafi
verið snilldarbragð, því þá um leið hafi
hún byrjað að vinna almenning á sitt MARTHA STEWART Í STOFUFANGELSI Á
band.
HEIMILI SÍNU Stewart hefur nýtt sér fjölmiðlana til

CONRAD BLACK Á LEIÐ Í RÉTTARSAL Fyrir um
tveimur árum sakaði stjórn Hollinger hann um að hafa
dregið sér fé en Black hefur barist fyrir mannorði sínu
með hjálp almannatengslasérfræðinga.

Black sat áfram sem stjórnarformaður
Hollinger þar til í janúar á síðasta ári,
þegar hann var látinn hætta og stjórn Hollinger höfðaði mál á hendur honum og
framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Þeir
voru meðal annars ákærðir fyrir að hafa
dregið sér fé og falsað reikninga. Black tók
ásökununum ekki sitjandi heldur réð til sín
ráðgjafa í einu virtasta almannatengslafyrirtæki New York-borgar.
Þeir hófust strax handa við að reyna að
bæta fyrir þann skaða sem ímynd Black
hafði þegar orðið fyrir og takmarka frekari
skaða. Ráðgjafarnir settu sig í beint sam-

Gerði ráðgjöfunum erfitt fyrir
Í mars 2005 tilkynntu yfirvöld í Bandaríkjunum að þau hefðu komið af stað opinberri rannsókn á fjárumsýslu Conrads
Black. Almannatengslaráðgjafar Black
áttu hins vegar í mestu vandræðum með að
skýra út fyrir fjölmiðlum og almenningi
hvers vegna Black hefði farið inn í skrifstofur Hollinger í maí og fjarlægt tólf
kassa fulla af skjölum þvert á bann dómstóla. Talsmaður Black í Bandaríkjunum,
Jim Badenhausen, hélt því fram við fjölmiðla að Black hefði ekki gerst brotlegur.
„Þetta voru persónulegir hlutir sem hann
taldi sig hafa leyfi til að fjarlægja úr skrifstofu sinni,“ sagði hann. Kössunum var
skilað líkt og dómari mælti fyrir um.
Málinu er ekki lokið, en almannatengslaráðgjafar Black hafa nóg fyrir
stafni og enginn veit fyrir víst hvort starf
þeirra beri árangur eða ekki.

Verð á hlutabréfum snarhækkaði
Hún afplánaði fangavist sína í opnu
fangelsi og nýtti sér hana sem best hún
mátti. Fréttir um hana birtust reglulega í
fjölmiðlum þar sem sagt var frá því hvað
hún hefðist við í fangelsinu þar sem hún
gerði allt fágað og fínt, eldaði og prjónaði
og var fyrirmyndarhúsmóðir í einu og öllu.
Verð á hlutabréfum í fyrirtæki hennar

hins ýtrasta og sýnir hér sítrónur sem hún ræktaði í
gróðurhúsi í garði sínum.

undirbýr framleiðslu á húsgagnalínu undir
eigin merki. Þar að auki hafa auglýsendur
snúið sér aftur að tímariti hennar Martha
Stewart Living Magazine, eftir að hafa
flúið sökkvandi skip í fyrra.
Martha Stewart er síður en svo af baki
dottin.

www.toyota.is
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Þú færð meira en þú borgar fyrir

COROLLA SEDAN. Aukapakki að verðmæti 115.000 kr. fylgir með.
Gríptu tækifærið! Nú bjóðum við Corolla Sedan með spennandi aukapakka fyrir
veturinn, vetrardekkjum og álfelgum. Aðeins örfáir bílar eru til afhendingar á þessu
kostaboði.
Það borgar sig að taka fljótt af stað!

Verð: 1.799.000 kr.
Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

27. ágúst 2005 LAUGARDAGU R

34

TAKK MEÐ AUGUM
KJARTANS SVEINSSONAR
1. TAKK Takk er náttúrlega intró-lag.
2. GLÓSÓLI Glósóli er fyrsta lagið
sem við semjum fyrir utan Mílanó
og Gong. Þegar við sömdum það
var svolítið gaman að sjá hvað
kæmi síðan næst.
3. HOPPÍPOLLA Þetta er mjög
skemmtilegt lag. Það er svolítil
endurvinnsla í því. Við stálum frá
okkur sjálfum af Ágætis byrjun,
klipptum út bút, snerum honum við
og hægðum á honum. Við tókum
„lúppu“ úr Viðrar vel til loftárása.
Þetta er svolítið stúdíólag sem var
mikið unnið í „kontrólherberginu“.
Við gerðum þetta líka í Starálfi.
SIGUR RÓS Frá vinstri: Jón Þór Birgisson, Orri Dýrason, Georg Hólm og Kjartan Sveinsson. Nýjasta plata Sigur Rósar kemur út 12. september.

Ekki hljó›færaleikarar
fyrir fimm aura
Hljómsveitin Sigur Rós er í stuttu stoppi hér á landi eftir tónleikafer› um Evrópu sem hófst í júlí.
Á næstu dögum tekur sí›an vi› tónleikafer› um heiminn sem stendur yfir í heilt ár. Tilefni› er fjór›a plata
sveitarinnar, Takk, sem kemur út 12. september. Freyr Bjarnason hitti Kjartan Sveinsson hljómbor›sleikara og fræddist um n‡ju plötuna, öfgafulla a›dáendur og ósætti› vi› Gillian Anderson.

F

jórðu hljóðversplötu Sigur
Rósar hefur verið beðið með
mikilli eftirvæntingu á meðal tónlistaráhugamanna. Þrjú ár
eru liðin síðan síðasta plata, (),
kom út. Sú festi Sigur Rós í sessi
sem eina athyglisverðustu hljómsveit veraldar þrátt fyrir að hún
hafi ekki verið jafnaðgengileg og
Ágætis byrjun.
Öll lögin á Takk eru ný fyrir
utan Mílanó og Gong, sem er
nokkur breyting frá síðustu plötu
sem hafði að mestu að geyma lög
sem höfðu verið samin löngu áður.
Fyrsta smáskífulagið nefnist Glósóli og verður það eingöngu gefið
út á netinu. Útgáfutónleikar hér
heima vegna nýju plötunnar
verða haldnir í október en ekki
hefur verið ákveðið hvar þeir
verða haldnir.

Mæta ferskir til leiks
Kjartan Sveinsson, hljómborðsleikari Sigur Rósar, segir að ýmislegt hafi breyst síðan síðasta plata
kom út. „Við vorum fyrir löngu
búnir að fá leið á Ágætis byrjun
og vorum farnir að semja fullt af
nýjum lögum og spila þau á tónleikaferðum úti um allt. Þetta
gerðist allt mjög hratt og við
vorum miklu yngri. Við fórum í
fullt af viðtölum og síðan treystir
maður engum. Ég held að síðasta
plata endurspegli það dálítið. Við
fórum í stúdíó að taka hana upp og
hún var ekkert rosalega fersk.
Hún var rosalega erfið og erfitt að
taka hana upp. Eftir að við vorum
búnir að túra hana tókum við árs
frí og mættum svo ferskir til að
gera þessa plötu. Hún hélst eiginlega fersk í gegnum allan „prósessinn“. Það endurspeglar í rauninni hvernig okkur leið þegar við
vorum að gera hana. Það var
gaman að spila aftur og vera
hljómsveit.“
Um hvað fjalla textarnir ykkar?
„Þetta eru litlar smásögur, ekkert merkilegar og mjög „naív“.
Þetta eru lítil ævintýri, flest af
þessu. Sumt af þessu er skemmtileg orð og setningar. Við erum
engir rithöfundar. Við gerum bara

það sem er eðlilegt fyrir okkur og
erum ekkert að rembast eitthvað
meira.“
Er tónlistin ykkar ekki svolítið
„naív“ líka?
„Það er alveg það sama þar. Við
erum ekkert hljóðfæraleikarar
fyrir fimm aura. Ástæðan fyrir
því að hlutirnir eru einfaldir hjá
Sigur Rós er sú að upprunalega
var tæknikunnáttan ekki það
mikil. Svo hefur það náttúrulega
þróast. Við erum ekkert klárir. Ég
er ekkert að spila einhverjar
Liszt-sónötur á píanóið, ég bara
get það ekki. Ég geri bara það sem
ég get og kann, sem er fínt. Það
skapar bara einfaldleika og einlægni. Það er einhvern veginn
auðveldara að fylgja því eftir.“
Hvað varstu að gera áður en þú
slóst í gegn með Sigur Rós?
„Ég vann á leikskóla í þrjú ár.
Síðan vann Jónsi í vélsmiðju hjá
pabba sínum og Georg vann hjá
Stöð 2 en Orri var þá ekki kominn
í sveitina. Við vorum í „nætursessíóni“ uppi í Sýrlandi og vorum
að mixa alla nóttina og svo fór
maður beint í vinnuna klukkan
átta að hlusta á krakkana og ég
var alveg brjálaður í skapinu,“
segir Kjartan, sem fannst engu að
síður gaman að vinna á leikskólanum og söng meðal annars og
spilaði á gítar. „Ég nennti ekki að
fara í menntaskóla. Það eru
rosamargir sem fara í menntaskóla af því að það er svo gaman
en ég einhvern veginn fattaði það
ekki. Ef ég fer í menntaskóla fer
ég þangað til að læra. Ég gat ekki
tekið það alvarlega og langaði
bara að fara að vinna og reyna að
gera músík.“
Fyrst og fremst vinna
Færðu ekki heimþrá þegar þú ert
á löngu tónleikaferðalagi?
„Jú, þetta er náttúrlega svolítið lýjandi. Þetta lítur kannski út
fyrir að vera geðveikt partí, sem
það er stundum líka. Það er
gaman að fara á þessa staði og
spila en þetta er fyrst og fremst
bara vinna og maður þarf að

standa sig. Maður er kannski í einhverri fallegri evrópskri borg og
sér ekkert nema innan í búningsherbergið því maður hefur ekki
tíma til að fara neitt.“
Margir þekktir tónlistarmenn
segjast vera aðdáendur Sigur Rósar og er Chris Martin úr bresku
hljómsveitinni Coldplay einn af
þeim. Vilja ekki margir hitta
ykkur baksviðs eftir tónleika?
„Chris hefur komið einu sinni
eða eitthvað, en ekkert á þessum
túr. Eftir tónleika þarf ég stundum að vera einn, kannski með
góðum vinum, og slappa af. Þá
nennir maður ekki að vera að tala
við eitthvert lið. Gillian Anderson
(úr þáttunum X-Files) hefur
reyndar komið svolítið oft en ekki
lengur. Ég held að hún sé hætt
því. Ég var einhvern tímann að
stríða henni og hún hefur ekki
komið síðan.“
Í fjórum hljómsveitum heima
Vilja ekki margir fá að starfa með
ykkur?
„Nei, ekki svo mikið. Yfirleitt
er aldrei tími til þess. Við erum
beðnir um að gera tónlist við
myndir og það hefur oft verið
spennandi en það er ekkert oft
sem fólk vill vinna með okkur. Við
erum beðnir um að remixa hitt og
þetta en það er aldrei tími.“
Hafið þið sjálfir ekkert áhuga á
samstarfi við aðra tónlistarmenn?
Kannski einhvern tímann í
framtíðinni en það er ekkert rými
til þess núna. Það er rosalega
gaman að vinna með fólki. Eins og
hérna heima eru allir vinir manns
í einhverju. Það er svo skemmtilegur fílingur hérna. Það eru allir
að spila með öllum og allir í fjórum hljómsveitum. Það væri geðveikt gaman að taka þátt í þessu
en maður getur ekkert verið með
í því.“
Skrítið að syngja á ensku
Af hverju hefur Sigur Rós ekki
reynt að gera sig aðgengilegri fyrir
erlendan markað, til dæmis með
því að syngja á ensku?

„Mér hefur alltaf fundist
skrítið að syngja á ensku. Það er
ekki okkar móðurmál. Ég tala
alveg ensku en þegar ég þarf
virkilega að tjá mig um eitthvað
er það erfitt. Ég sé ekki alveg að
það sé einlægt ef ég er að reyna
það á ensku.“
Eruð þið ekki undir neinum þrýstingi um að vera aðgengilegri?
„Nei, nei, nei. Það er enginn að
þrýsta á okkur. Við erum bara eins
og við erum og erum búnir að vera
svona rosalega lengi og það hefur
virkað. Forsendurnar eru bara
svona og þeir reyna ekki einu
sinni að breyta okkur. Við gerum
bara það sem við viljum. Það er
mikilvægast því annars er maður
farinn að sleppa svolítið tökum á
sjálfum sér. Auðvitað breytast forsendur og áherslur. Við vorum svo
ungir þegar við byrjuðum og svo
„passionate“ með þessa hluti. Við
gáfum aldrei tommu eftir. Svo linast fólk oft með aldrinum í þá átt
finnst mér en maður reynir að
halda sínu striki.
Eruð þið ekki miklir náttúruverndarsinnar, til dæmis varðandi
Kárahnjúka?
„Okkur hefur fundist svakalega erfitt að koma fram með einhverjar skoðanir á hlutunum. Við
reynum að gera sem minnst í því
að persónugera okkur. Við erum
að gera músík og spila hana og
það er það sem þetta snýst um. En
með Kárahnjúka var manni svolítið mikið ofboðið. Við erum allir
á móti því. Annars höfum við yfirleitt reynt að vera ekki með einhverjar yfirlýsingar. Við erum oft
beðnir um að styrkja einhvern
flokk og jafnvel beðnir um að fara
fram í einhverju sæti en við
höfum aldrei viljað það. Það er of
persónulegt og við erum ekkert
sammála um alla hluti. En aðallega samt af því að það kemur
músíkinni ekkert við.“
Brenndar í Bandaríkjunum
Þannig að þið ætlið ekkert að
predika gegn Bush á tónleikaferð
ykkar um Bandaríkin?

4. MEÐ BLÓÐNASIR Þarna tókum við
„lúppu“ úr Hoppípolla og snerum
henni við aftur. Þetta eru svona tvíburalög.
5. SÉ LEST Þarna fengum við svo
mikið af hljóðfærum, til dæmis
víbrafón og selestu. Það varð alls
konar skemmtilegt til í kringum það.
6. SÆGLÓPUR Mér fannst það svolítið
væmið þegar við við vorum að gera
það fyrst. Mér fannst píanóið svolítið „halló“ en svo rætist vel úr því
með svolitlu rokki og róli. Það er
gaman að spila þetta lag.
7. MÍLANÓ Það er samið með stelpunum úr Aminu í Mílanó fyrir mörgum árum. Þetta voru ömurlegir tónleikar reyndar í Mílanó sama kvöld,
en lagið var samið í sándtékki. Það
er dálítið skrítið að spila það núna
og ég var mjög lengi að sætta mig
við þetta lag.
8. GONG Það er elsta lagið á plötunni. Stelpurnar í Aminu útsetja það
líka.
9. ANDVARI Þetta var gömul hugmynd sem var alltaf fyrir aftan Gong.
Síðan hélt ég áfram með gítarinn.
Þetta lag gekk alltaf voða illa en svo
þrjóskuðumst við í gegn að taka það
upp. Ég er ógeðslega ánægður með
þetta lag.
10. SVO HLJÓTT Það er dálítið erfitt
að lýsa því lagi.
11. HEYSÁTAN Þetta er rólegt lag og
platan er svolítið búin þarna.

„Nei, það er stórhættulegt.
Maður þarf að passa sig á því sem
maður segir í Bandaríkjunum.
Þegar við förum þangað erum við
stoppaðir og settir í einhvern
öryggisforgang. Það er leitað ítarlega á okkur og í öllum töskunum.
Þá hugsar maður: Hvað er maður
eiginlega að spila í þessu landi?
En við erum náttúrlega að spila
fyrir fólkið sem býr þarna en ekki
ríkisstjórnina. Ég held að það sé
bara gott að við spilum þar.
Músíkin segir allt sem segja þarf.
Einhvern tímann leigðum við
„banner“ á heimasíðuna okkar
sem var gegn stríði. Það var fullt
af aðdáendum sem ætluðu að
kveikja í plötunum okkar í Bandaríkjunum.“
Er nýja platan ykkar sú besta?
„Það sem við erum að gera á
hverri stundu er alltaf best, en
það segja reyndar allar hljómsveitir það. Ég hef eiginlega
ekkert hlustað á gömlu plöturnar.
Ég hef einu sinni hlustað á svigaplötuna og tvisvar á Ágætis byrjun. Maður fær bara nóg af þessu
enda búinn að hlusta á þær milljón sinnum í „prósessnum“. Það er
líka allt öðruvísi að spila þær á
tónleikum, en við erum rosalega
ánægðir með þessa plötu.“■

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

27. ágúst 2005 LAUGARDAGU R

VÍÐIR GUÐMUNDSSON Er
hvorki hommi né góður í fótbolta. Leikur engu að síður
kærasta Björns Hlyns í kvikmyndinni Strákarnir okkar sem
frumsýnd verður í næstu viku.

Rennismi›ur ver›ur
leikari í kvikmynd
Ví›ir Gu›mundsson leikur Daníel í kvikmyndinni Strákarnir okkar. Hann fékk
hlutverki› sem margar stelpur myndi dreyma um a› fá. Freyr Gígja Gunnarsson komst a› ﬂví hva›a hlutverk ﬂa› var.
fimmtudaginn verður frumsýnd ný íslensk
gamanmynd eftir Róbert Douglas sem heitir
Strákarnir okkar. Hún fjallar um Óttar Þór,
sem er frambærilegur knattspyrnumaður á hátindi
ferils síns. Á konu og strák. Ákveður síðan að koma
loks út úr skápnum með tilheyrandi erfiðleikum og
látum. Hættir í KR og fer að spila með hommafótboltaliði. Eignast kærasta og tekst á við lífið sem
hommi.
Það er Björn Hlynur Haraldsson sem leikur Óttar
Þór. Víðir Guðmundsson leikur Daníel, kærastann
hans. Hann er „nýja kjötið í bænum“. Stundar
skemmtistaði og er frekar villtur. Finnst æðislegt að
vera kominn út úr skápnum. Ólíkt Óttari Þór, sem er
enn að velta því fyrir sér hvort hann eigi ekki bara
að vera með eiginkonu sinni. Sleppa þessu öllu. Fara
bara inn í skápinn aftur.

Á

Hann var að leika hjá tónlistar- og þróunarmiðstöð Reykjavíkur í leikriti eftir Jón Atla þegar
honum var boðið að koma í prufu fyrir kvikmynd.
„Jón Atli hafði sagt að ég væri tilvalinn í hlutverkið,“
segir Víðir en Jón Atli skrifar handritið að Strákunum okkar. „Ég hitti Róbert Douglas leikstjóra og
Björn Hlyn. Við lékum nokkrar senur og svo var
þetta bara klappað og klárt,“ bætir hann við. Ekki
búinn með leiklistina en strax kominn með hlutverk
í kvikmynd. Ekki slæm byrjun á ferlinum.
Víðir segir að gerð kvikmyndar hafi verið ný
reynsla fyrir sig. Hann hafi ekki gert sér grein fyrir
því hversu mikið batterí þetta væri. „Það var frábær
andi í hópnum og við spiluðum fótbolta á milli. Það
kom samt mest á óvart hversu mikill tími fór í bið.
Ég var að bíða í níutíu prósent af þeim tíma sem ég
var í vinnunni,“ segir hann.

Ekki slæmt upphaf
Víðir situr pollrólegur á Prikinu. Þrátt fyrir að það sé
frekar snemma morguns er ekki eins og hann sé nývaknaður. Hann er bara hress. Ætti líka að vera það.
Er að æfa leikrit með Nemendaleikhúsinu sem byggt

Draumahlutverkið?
Víðir fær að vera það sem flestar stelpur dreymir
um að vera. Hann fær að vera kærastinn hans Björns
Hlyns. „Ég vissi samt ekkert hver hann var. Allir
voru að tala um hann en ég hafði bara ekki hugmynd
hver þessi náungi væri,“ segir Víðir og hlær. Segir
að þeir kyssist ekkert í myndinni. „Það var samt ein
sena sem reyndi alveg rosalega mikið á,“ segir hann.
Víðir á kærustu. Hún kippti sér ekkert upp við
það að kærastinn væri að leika homma. „Sagðist bara
vera feginn að ég væri ekki að kyssa einhverja
stelpu,“ segir hann og hlær.
„Ég veit samt ekki alveg hvað mamma og pabbi
segja þegar þau sjá myndina.“ Víðir segir enn fremur að margir félagar og kunningjar hafi rekið upp
stór augu þegar hann kom á vagni niður Laugaveginn á Gay Pride göngunni. „Ég er viss um að margir
hafi hugsað: Hann átti kærustu, er það ekki?“ segir
Víðir og hlær. „Ég var sjálfur með alveg hrikalega
hommafóbíu fyrir svona átta árum. Svo þroskaðist
ég bara sem betur fer,“ segir hann.
Víðir segist ekki hafa hugsað neitt sérstaklega
mikið út í það að hann væri að leika homma. „Ég
fleygði burt þessari stereótýpu sem drekkur kokkteila og er þvílíkt kvenlegur. Var bara ég,“ segir
hann. Þrátt fyrir að aðalsögupersónan sé knattspyrnuhetja fjallar myndin ekki mikið um fótbolta.
Ef svo væri hefði Víðir sennilega ekki fengið hlutverkið. „Ég get ekkert í fótbolta. Hætti að æfa þegar
ég var þrettán ára. Ætlaði einhvern tímann að tækla
Björn Hlyn þegar við spiluðum á móti Vesturporti.
Hann hló bara og sólaði framhjá mér.“ Strákarnir
okkar fjallar því frekar um það ferli sem fer í gang
þegar einhver kemur út úr skápnum. „Hún snýst
mest um að hafa húmor fyrir sjálfum sér og taka sig
ekki of alvarlega.“

DANÍEL OG ÓTTAR ÞÓR Daniel nýtur þess að vera kominn út
úr skápnum. Óttar Þór er þó meira fyrir að vera heima og slaka á.
Engu að síður ná þeir vel saman og verða par. Hvort ástin lifir að
eilífu verður síðan að koma í ljós.

er á þremur bókum eftir Hugleik Dagsson og heitir
„Forðist okkur“. Stefán Jónsson leikstýrir en verkið
er sett upp í samstarfi við Common Nonsense.
Hann var nánast búinn að gefast upp á leiklistinni.
Var búinn að læra rennismíði. Hafði reynt við leiklistarskólann þrisvar og ætlaði ekkert að fara í
fjórða skiptið. „Svo fór ég í prufurnar með því hugarfari að mér væri nákvæmlega sama og þá gekk
það,“ segir hann og hlær. Hafði fram að því verið í
áhugamannaleikfélögum. „Ef ég hefði ekki komist
inn ætlaði ég að klára stúdentsprófið og fara í Háskólann,“ bætir hann við.
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GK 99 EHF ER Í FJÁRHAGSÖRÐUGLEIKUM: GRINDAVÍKURBÆR KEMUR TIL BJARGAR

> Við drögum í efa ...

Áhorfendastúkan í Grindavík á uppbo›

... að Berki Edvardssyni sé stætt að sitja
áfram í milliþinganefnd KSÍ um félagsskipti
og samninga. Börkur hefur
viðurkennt að hafa rætt
við Atla Jóhannsson á
það sem virðist hafa
verið kolólöglegan hátt
en í starfi sínu í nefndinni þarf hann að gjörþekkja allar reglugerðir um
samningamál. Börkur virðist
ekki eiga sér neinar málsbætur.

Áhorfendastúkan við knattspyrnuvöllinn
í Grindavík var auglýst á uppboði hjá
sýslumanninum í Grindavík í vikunni.
Eigandi hennar er Grindvísk knattspyrna
99 hf., en það er hlutafélag sem stofnað var til þess að reisa áhorfendastúkana glæsilegu í Grindavík fyrir fjórum
árum síðan. Jónas Þórhallsson, stjórnarmaður í GK 99, vonast til þess að hægt
verði að ganga frá þessari skuld fljótlega. „Þetta mál er í ákveðnum farvegi
sem miðar að því að Grindavíkurbær
komi okkur til hjálpar til þess að greiða
þessa skuld við Sparisjóðinn í Keflavík,
sem er rúm-

Heyrst hefur ...
... að meistaraflokksleikmenn og hörðustu stuðningsmenn FH ætli að fjölmenna á úrslitaleik 5. flokks í Garðabæ í
dag en þar spila FH-strákarnir til úrslita
við Breiðablik. FH getur varið titilinn frá
því í fyrra en þá komu einmitt fjölmargir
meistaraflokksleikmenn á völlinn og
studdu vel við bakið á framtíðarleikmönnum félagsins.

lega 23 milljónir króna eins og staðan
er í dag.“
Upphaflega var lánið upp á átján milljónir króna en dregist hefur að borga
skuldina og því hefur hún hækkað umtalsvert. Grindavíkurbær og GK 99 hf.
stóðu saman að því að reisa stúkuna
og skiptu kostnaðinum jafnt á milli sín.
Lánið sem eftir á að borga var tekið af
GK 99 hf., og er það því ekki Grindavíkurbær sem skuldar enn í stúkunni. Jón
Þórisson, fjármálastjóri Grindavíkurbæjar, segir

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

27 28 29 30

Laugardagur

mætast í 1. deild karla í knattspyrnu
á Ólafsvíkurvelli.

Börkur Edvardsson, formaður knattspyrnudeildar Vals,
sem knattspyrnudeild ÍBV sakar
um að hafa rætt ólöglega við Atla
Jóhannsson fyrr í vikunni um
möguleg félagaskipti hans til
Vals, er einn af fimm meðlimum í
milliþinganefnd KSÍ um félagaskipti og samninga. Að sögn Geirs
Þorsteinssonar,
framkvæmdastjóra KSÍ, hefur þessi nefnd það
hlutverk að endurskoða reglugerðir um félagaskipti eftir hvert
keppnistímabil og leggur til
breytingar á þeim ef hún telur
þess þörf, en Börkur var skipaður
í þessa nefnd fyrir keppnistímabilið í ár.
Geir segir að nauðsynlegt sé að
þeir sem taki að sér störf í nefndinni kynni sér allar slíkar reglugerðir rækilega, en af vinnubrögðum Barkar í máli Atla, sem
er samningsbundinn ÍBV út næsta
sumar en Börkur ræddi samt sem
áður við án vitundar knattspyrnudeildar ÍBV, má efast um hvort
Berki sé sætt í þeirri nefnd. Í
reglugerð KSÍ um samninga og
stöðu leikmanna og félaga segir
orðrétt í lið D-2:
„Félag, sem gerir sambandssamning, skuldbindur sig til að
hlíta reglum KSÍ um félagaskipti

FÓTBOLTI

 14.00 Þór tekur á móti Fjölni í 1.
deild karla á Akureyrarvelli.

 14.00 KS og Haukar mætast í 1.
deild karla á Siglufjarðarvelli.

■ ■ SJÓNVARP
 09.40 Strandblak á Sýn.
 13.40 Mótorsport 2005 á Sýn.
 10.30 Upphitun á Enska boltanum.
 11.00 Enska knattspyrnan á
Enska boltanum. Bein útsending frá
leik WBA og Birmingham.

 13.15 Á vellinum með Snorra Má
á Enska boltanum.

 13.45 Enska knattspyrnan á
Enska boltanum.

 15.20 Gullmót í frjálsum á RÚV.
 15.35 Ensku mörkin á Sýn.
 16.05 Enska 1. deildin á Sýn. Bein
útsending frá leik Watford og
Reading.

 19.50 Spænski boltinn á Sýn.
 22.00 Hnefaleikar á Sýn.

×

×

19

00

!

Viltu PSP?

×

.... að íslensk knattspyrna skuli mögulega
vera að fá menntaðasta íslenska þjálfarann
í sínar raðir. Teitur
Þórðarson er með
UEFA-Pro gráðu, sem
meðal annars veitir
réttindi til að þjálfa í
efstu deild í öllum
löndum Evrópu.

Börkur Edvardsson, forma›ur knattspyrnudeildar Vals, sem saka›ur er um a› hafa fyrr í vikunni rætt
ólöglega vi› Atla Jóhannsson, leikmann ÍBV, situr í nefnd innan KSÍ sem sér um a› endursko›a regluger›ir um félagaskipti og samninga. Framkvæmdastjóri KSÍ segir máli› óheppilegt.

■ ■ LEIKIR
 14.00 Víkingur Ó. og Völsungur

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið. * Aðalvinningur er dregin úr öllum innsendum SMS skeytum
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> Við fögnum því ...

Börkur situr beggja vegna borðsins

ÁGÚST

24 25

viðræður milli GK 99 hf. og bæjarins
hafa staðið yfir undanfarnar vikur en
samkomulag hefur ekki náðst ennþá.
„Grindavíkurbær hefur staðið við allar
sínar skuldbindingar gagnvart GK 99 hf.
Skuldin er tilkomin vegna lántöku GK
99 hf. hjá Sparisjóðnum í Keflavík, með
veði í stúkunni, og er Grindavíkurbæ
óviðkomandi. En það standa nú yfir viðræður á milli GK 99 hf. og Grindavíkurbæjar um það hvernig megi leysa þetta
mál farsællega, og
vonandi
fæst niðurstaða í
þetta mál
sem
allra
fyrst.“

BÖRKUR EDVARDSSON Situr í nefnd innan KSÍ sem sér um reglugerðir félagsskipta og ætti
því að þekkja þær manna best. Engu að síður ræddi hann við Atla Jóhannsson, leikmann
ÍBV, á ólögmætan hátt.

leikmanna. Jafnframt skuldbindur félagið sig til þess að hafa ekki
samband við samningsbundinn
leikmann nema að fengnu leyfi frá

viðkomandi félagi. Þó er heimilt
að ræða við samningsbundinn
leikmann eftir 15. október án
leyfis viðkomandi félags, ef samn-

ingur hans rennur út eigi síðar en
um næstu áramót.“
Börkur sagði við Fréttablaðið í
fyrradag að ástæðan fyrir því að
hann hefði haft samband við Atla
væri að hann hefði talið að samningur hans rynni út á þessu ári.
Annað hefði hins vegar komið í
ljós og í kjölfarið hefði hann beðið
knattspyrnudeild ÍBV afsökunar,
sem engu að síður hefur lagt inn
kæru til KSÍ vegna málsins. Í
áðurnefndri reglugerð segir hins
vegar að það hefði engu skipt þótt
samningur Atla hefði runnið út á
þessu ári – Börkur hafði engan
rétt til að ræða við hann fyrr en
eftir 15. október.
Aðspurður um hvort hann, sem
fulltrúi nefndar sem sér um þessi
mál innan KSÍ, hefði ekki átt að
kannast við þetta ákvæði, kvaðst
Börkur ekki vilja tjá sig meira um
þetta mál. „Þetta er á milli okkar
og Eyjamanna,“ sagði hann.
Að sögn Geirs er kæra ÍBV
komin í farveg innan KSÍ og segir
hann að gagnaöflun og rannsókn
málsins geti tekið nokkrar vikur.
Um setu Barkar í félagaskiptanefndinni sagði Geir að ef fótur
væri fyrir ásökunum Eyjamanna
væri hún vissulega óheppileg.
vignir@frettabladid.is

Leik KR-inga að nýjum þjálfara lokið?

Ofurbikarinn í gærkvöldi:

Teitur ﬁór›arson a›
taka vi› KR-ingum

Liverpool-sigur
í framlengingu

FÓTBOLTI Forráðamenn KR hafa
samkvæmt áreiðanlegum heimildum Fréttablaðsins rætt við
Teit Þórðarson um að hann taki
við þjálfun liðsins fyrir næsta
sumar.
Eins og flestum ætti að vera
kunnugt er Sigursteinn Gíslason
núverandi þjálfari liðsins eftir
að hafa tekið við af brottviknum
Magnúsi Gylfasyni en svo virðist sem forráðamenn KR sjái
Sigurstein ekki fyrir sér sem
endanlegan arftaka Magnúsar.
Teitur er nú á öðru ári sínu
sem knattspyrnustjóri hjá UllKisa í norsku 2. deildinni, en
samningur hans við félagið
rennur út um áramótin. Í samtali

við Fréttablaðið í gær kvaðst
Teitur hafa fengið nokkrar fyrirspurnir frá öðrum félögum en
ekkert væri fast í hendi enn sem
komið er. Spurður um hvort KR
væri eitt þessara félaga vildi
Teitur hvorki játa né neita. „Ég
held að ég sé ekkert að segja um
þetta mál í augnablikinu,“ sagði
hann.
Teitur viðurkenndi hins
vegar að hann væri að skoða sín
mál og gæti vel hugsað sér til
hreyfings. „Á meðan ég hef ekki
ákveðið neitt er ég opinn fyrir
öllu, þar á meðal að koma til Íslands. Ég útiloka ekki neitt,“
sagði Teitur.
- vig

FÓTBOLTI Djibril Cissé kom inn á
sem varamaður á 79. mínútu,
skoraði tvö mörk og lagði upp eitt
fyrir Luis Garcia í 3–1 sigri
Liverpool á CSKA Moskvu í framlengdum leik í Mónakó í gær.
Þessi leikur var uppgjör
Evrópumeistara meistaraliða og
Evrópumeistara félagsliða um
svonefndan ofurbikar og Liverpool vann hann nú í þriðja sinn.
Rússarnir komust yfir á 28.
mínútu með marki Daniels
Carvalho. Cisse jafnaði leikinn á
82. mínútu, kom liðinu yfir á 13.
mínútu framlengingarinnar og
lagði síðan upp þriðja markið
fyrir Luis Garcia.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Ofurbikarinn:
LIVERPOOL–CSKA MOSKVA
3–1, frl.
0–1 Carvalho (28.), 1–1 Cissé (82.), 2–1
Cissé (103.), 3–1 Luis Garcia (110.).

1. deild karla:
HK–KA
1–2
0–1 Haukur Sigurbergsson (10.), 0-2
Hreinn Hringsson (81.), 1–2 Rúrik
Gíslason (90. + 2).
TEITUR ÞÓRÐARSON Gæti verið á leið í

Frostaskjólið eftir áralanga dvöl sem þjálfari í Eistlandi og Noregi.

STAÐA EFSTU LIÐA:
BREIÐABLIK 16 12
VÍKINGUR 16
8
KA
16
9
ÞÓR
15
5

4
7
4
3

0 28–10
1 33–9
3 34–14
7 21–30

40
31
31
18

40
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Gat í íslenskunni?

MYND: HELGI SIGURÐSSON

RÓSA SIGNÝ GÍSLADÓTTI R ÓSKAR EFTIR TILLÖGUM AÐ NÝRRI ÁSTARJÁTNINGU

Ég hef lengi verið með
þá kenningu að frasinn
„ég elska þig“ sé mjög
lítið notaður í íslensku
og samsvari engan
veginn ensku útgáfunni
„I love you“. Svo virðist vera sem
„ég elska þig“ sé bara sparifrasi og
sé aðallega notaður í ástarsamböndum en sjaldan við börn eða á
milli vina. Hins vegar nota Bandaríkjamenn „I love you“ sem hversdagslega kveðju eins og þeir eigi
lífið að leysa.
Þegar ég var að horfa á rómantíska bandaríska gamanmynd í
sjónvarpinu um daginn fékk ég
sönnun á kenningunni minni.
Heimilisfaðirinn á vídeóinu er að
faðma dóttur sína og litla stelpan

segir þá „I love you“. Nema hvað,
þetta var þýtt „þú ert bestur!“ Þýðandinn ákvað greinilega að það
væri óeðlilegt að þýða frasann
„beint“ og greip þess í stað til þess
ráðs að nota ennþá klaufalegri þýðingu á orðatiltæki sem er ekki notað í íslensku, „you’re the best.“
(Prófið þið að segja „þú ert
best(ur)“ næst þegar þið kveðjið
einhvern. Ég segi ekki meira.)
Bæði enska og íslenska ástarjátningin hafa kosti og galla. „Ég
elska þig“ er óneitanlega flottari að
því leyti að hún er sterkari, enda
ekki ofnotuð. Enska útgáfan státar
af meira notagildi en er að sama
skapi orðin útþynnt og merkingarlítil. En Bandaríkjamenn mega þó
eiga það að heildarfjöldi ástarjátn-

inga per mann á ári er örugglega
meiri, á meðan flest okkar á Íslandinu notum „ég elska þig“ bara við
hátíðleg tilefni og þegjum annars.
Já, þegjum eða grípum til þess ráðs
að sletta með „I love you“ í staðinn.
Bæði málin vantar sem sagt
annað orð yfir „ég elska þig“ svo
hægt sé að nota eitt spari og annað
hversdags. Einu sinni gerði ég tilraun til þess að fylla gatið í málinu
með „mér þykir vænt um þig“ en
það féll ekki í góðan jarðveg. Hér
með óska ég því eftir tillögum að
nýrri íslenskri ástarjátningu.
En nú hætti ég þessum orðalengingum. Ég er að fara á vit hamborgaralandsins á ný (til að klára námið,
það er að segja, ekki vegna hamborgaranna) og kveð ykkur að sinni.

■ PONDUS
Jæja...
Þú rannst eftir
eldhúsgólfinu og
lentir á agúrku?
Sem nú situr föst?

Eftir Frode Överli

Það passar!

Einmitt! Þá skulum
við undirbúa
skurðstofu B!

Flissifliss

Flissiflissi
flisssss

Já, læknir!

■ GELGJAN
Þetta er flott
lag, strákar...

Við vorum hræðileg!
Engar
Læknir og hjúkrunar- áhyggjur!
kona í óstjórnlegu
Þetta mál
miskunnarlausu
hláturskasti! Ég vona að fer varla
lengra!
hann fari ekki með
þetta í blöðin!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvað heitir
það?

„Drullusuga í brúnni sósu“.

Ég hélt að við ætluðum að kalla það
„Skotinn í þér“?

Það fer
eftir því
hver spyr.

Ojbara!
Ég vil
ekki
heyra
meira!

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
■

SUDOKU DAGSINS
Lausn á gátu gærdagsins
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■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Við höfum fegurðarþamkeppni
og þú getur valið þann þem er
þætaþtur!

vúúú

5
8
3
1
7
4
9
6
2

Vúúú

6
7
2
9
3
8
1
4
5

ali
alim
lim
Ma

Fylltu út í reitina þannig að hver lína, hver
dálkur og hver 3x3 kassi rúmi allar tölurnar á
bilinu 1 til 9. Sama talan má ekki koma fyrir
tvisvar sinnum í sömu línu, sama dálki eða
sama 3x3 kassa. Engin stærðfræðikunnátta er
nauðsynleg þó leikið sé með tölum. Þrautin
er leyst með rökhugsun og útsjónarsemi.
Lausnir, ráðleggingar og upplýsingar eru á
www.sudoku.com.
Lausn þrautarinnar birtist á sama stað í blaðinu á morgun.

Hmmm...
Þetta verður
erfitt félagar...

gjúggígjúgg

Ma ma

Ég var að
borða hádegismat.

Ó, en
gaman.

3
1

■ BARNALÁN
Æ, Hannes! Þetta er
þriðja sokkaparið sem
þú týnir í boltalandinu í
þessum
mánuði!
Fyðiðgefðu.

Eftir Kirkman/Scott

Solla, geturðu Engar áhyggjur
mamma! Ég
skal finna þá!

Jæja...?

Ég er með
góðar fréttir
og slæmar
fréttir...
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Þrjátíu höfundar taka þátt í Bókmenntahátíðinni í Reykjavík sem verður haldin í
sjöunda sinn dagana 11.-17. september.
Hátíðin fagnar jafnframt 20 ára afmæli
sínu í ár. Höfundar munu lesa úr verkum
sínum í Iðnó á hverju kvöldi klukkan 20 á
meðan á hátíðinni stendur og verða íslenskar og enskar þýðingar aðgengilegar
þar sem við á. Flesta daga vikunnar verður dagskrá í Norræna húsinu klukkan 12
og 15 þar sem spjallað verður við erlenda
rithöfunda um verk þeirra. Þess má geta
að fjölmargar þýðingar á verkum erlendu
höfundanna verða gefnar út á næstunni.
Vefsíða hátíðarinnar er á slóðinni
www.bokmenntahatid.is

menning@frettabladid.is

Uppskeruhátí› Break the Ice
Á vordögum voru tólf listamenn sendir út af
örkinni í pörum, sviðslistamaður með myndlistarmanni, að kanna landamæri listgreinanna og sækja innblástur til samstarfs. Í
fimm daga návígi í óbyggðum Íslands unnu
listamannapörin drög að samstarfsverkum.
Nú er komið að því að sýna afraksturinn.
Verkefnið kallast Break the Ice og er alþjóðlegt norrænt menningarverkefni.
Dagskráin hefst klukkan 18 í kvöld í Borgarleikhúsinu þar sem Jaanis Garancs, Kelly
Davis og Peder Bjurman munu sýna verk
sitt.
Klukkan 20 í Klink og Bank er svo komið að
Catherine Kahn og Lise Skou. Dagskránni í
dag lýkur svo klukkan 21 á verki Söndru
Jogeva, performanslistakonu frá Eistlandi.
Dagskrá uppskeruhátíðarinnar heldur svo
áfram á morgun, sunnudag og hefst klukkan
18 í Öskjuhlíð og stendur fram eftir kvöldi.

ÞÝSKUNÁMSKEIÐ
GOETHE ZENTRUM
www.goethe.is
551 6061
Leikhópurinn Á senunni í samstarfi við SPRON

Kabarett
í Íslensku óperunni
“Söngur Þórunnar
er í einu orði sagt
stórfenglegur...”
SH, Mbl.

Næstu sýningar
Laugardaginn 27. ágúst kl. 20.00
Sunnudaginn 28. ágúst - Örfá sæti laus
Föstudaginn 2. september
Laugardaginn 3. september
Miðar í síma 511 4200, og á www.kabarett.is

10. sýn. sun. 28/8 kl. 16 nokkur sæti laus
11. sýn. fim. 1/9 kl. 19 nokkur sæti laus
12. sýn. sun. 4/9 kl. 16 sæti laus

STÓRA SVIÐ

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

REYKJAVIK DANCE FESTIVAL

e. Astrid Lindgren
Í dag kl 14, Su 28/8 kl 14,
Lau 3/9 kl 14, Su 4/9 kl 14, Su 11/9 kl 14

Nútímadanshátíð 1.-4. september
Í kvöld kl. 20 No, he was white (forsýning)
höf: Sveinbjörg Þórhallsdóttir, Margrét Sara Guðjónsdóttir, Anne Tismer og Rahel Savoldelli
Videoverk Jared Gradinger
Lau 27/8 kl 20.
10 verk eftir 14 höfunda
Miðaverð kr 2000
Passi á allar sýningarnar kr 4000

Stórtónleikar
Fö 2/9 kl 20 - UPPSELT
Fö 2/9 kl 22:30 - UPPSELT

KYNNING LEIKÁRSINS
Leikur, söngur, dans og léttar veigar
Su 11/9 kl 20
Opið hús og allir velkomnir

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

...djasshátíðinni Jazz undir fjöllum
sem hefst á Skógum undir Eyjafjöllum
klukkan 15 í dag.
...opnun á myndlistarsýningu sex
ungra myndlistarmanna í húsnæði
Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í Hafnarstræti 98 á Akureyri klukkan 15 í dag.

UPPSKERUHÁTÍÐ Sandra Jogeva og Þórunn Arna
Þorgrímsdóttir á fyrsta fundi Break the Ice í vor.

...tónleikum hljómsveitanna Norton,
Sex, Funk og Spilabandsins Runólfs á
Grand Rokk klukkan 23 í kvöld.

Blaðrað af fáfræði um blús
Dansleikhúsverkið, No,
he is white, verður sýnt
á opnunarhátíð Reykjavík
Dance Festival í kvöld.
Höfundar og flytjendur
verksins vinna með ólík
tungumál, sækja
innblástur í sígarettupásur og segjast vilja
brjóta múra milli
listgreina.
„Við höfum unnið að dansverkinu
í þrjár vikur uppi í Borgarleikhúsi,“ segir þýska leikkonan Anne
Tismer en hún er mjög þekkt í
heimalandi sínu enda á hún að
baki tuttugu ára farsælan leikhússferil í Þýskalandi. Anne
kynntist íslenska dansaranum
Margréti Söru Guðjónsdóttur í
Berlín þar sem Margrét hefur
starfað
með
framúrstefnuhópnum Dorky Park. Margrét
leiddi Anne og svissnesku
leikkonuna Rakel Svaoldelli til
fundar við dansarann Sveinbjörgu Þórhallsdóttur til að semja
opnunarverk á Reykjavik Dance
Festival.
Stelpurnar segja að ekki sé að
finna hefðbundinn söguþráð í
verkinu No, he is white og að í
raun sé best að reyna að skilja
sem minnst í því sem fyrir augu
ber. „Hugmyndirnar fáum við
héðan og þaðan en sýningin
verður enn í þróun þegar við
flytjum hana á opnuninni í
kvöld.“
Innblásturinn sækja listakonurnar meðal annars í skrafið í
kaffipásum. „Við fáum okkur oft
ferskt loft fyrir utan leikhúsið,“
segir Rakel Savoldelli. „Þá höfum
við meðal annars komið auga á
starfsmenn verslunarinnar Bónus
þegar það fer út í sígarettupásu.
Þar eru bæði Íslendingar og Kínverjar sem reyta af sér brandara

NO, HE IS WHITE Stelpurnar segja verkið meðal annars lýsa því hvernig fólk á til að
skeggræða um hluti sem það hefur alls ekkert vit á.

og hlæja mikið saman en við höfum haft gaman af að fylgjast með
því hvernig þau tjá sig við hvert
annað.“
„Við erum að vinna mikið með
ólík tungumál,“ útskýrir Anne.
„Fyrir utan það að hópurinn okkar
samanstendur af þýskri og svissneskri leikkonu sem tala á ensku
við íslenska dansara þá er tungumál dansarans og leikarans líka
mjög ólíkt. Dansarar nálgast hlutina út frá ryþma og hreyfingu en
leikarinn nálgast hlutverkið oft út
frá sálfræðilegum þáttum. Í þessu
verkefni erum við ekki síst að
kanna hvað við getum lært hver
af annarri.“
Stelpurnar að baki No, he is
white taka vinnuaðferðir Dorky
Park-listahópsins sér til fyrirmyndar. Stærstu leikhúsin í
Berlín berjast nú um að fá að
vinna með Dorky Park en stefna
hópsins er að brjóta niður múra
milli ólíkra listgreina. „Í Dorky
Park eru tónlistarmenn fengnir
til að dansa og dansarar fengnir
til að tala. Þetta er mjög nútímalegt form og í raun mótmæli við

hefðbundinni verkaskiptingu í
leikhúsinu,“ segir Rakel.
„Í No, he is white blöndum við
líka saman ólíkum stílum í söng,
dansi, tali og tónlist,“ segir Anne
en blústónlist skipar til dæmis
veigamikinn sess í dansleikhúsverkinu. „David Kiers hefur
samið fyrir okkur tónlist og á
mikinn þátt í að skapa undirtón
verksins. Við höfum hins vegar
ekkert vit á blústónlist og vísar
titillinn No, he is white í þrætur
okkar um hvort blússöngvarinn sé
svartur eða hvítur. Fólk á það til
að tala um eitthvað sem það skilur
ekki og það getur verið mjög
fyndið að hlusta á þess konar samræður.“
Aðeins ein sýning hér á landi
verður á verkinu No, he is white
en hún verður á Nýja sviði Borgarleikhússins í kvöld klukkan 20.
Að því loknu halda listakonurnar
með verkið til Berlínar. Opnunarhátíð Reykjavík Dance Festival
hefst í kvöld klukkan 19 en sjálf
hátíðin stendur yfir dagana 1-4.
september í Borgarleikhúsinu.
thorakaritas@frettabladid.is

Hamrahlí›arkórinn á Kirkjulistahátí›

KALLI Á ÞAKINU

EYJÓLFUR KRISTJÁNSSON

> Ekki missa af ...

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Lau 3/9 kl 20, Fi 8/9 kl. 20, Fö 9/9 kl 20, Lau
10/9 kl 20, Su 11/9 kl 20, Fi 15/9 kl. 20

Endurnýjun áskriftarkorta
er hafin!
Sala nýrra áskriftarkorta hefst
laugardaginn 3. september
- Það borgar sig að vera áskrifandi

Hamrahlíðarkórinn frumflytur
þrjú verk hér á landi á tónleikum
sínum á Kirkjulistahátíð í dag.
Tónleikarnir hefjast í Hallgrímskirkju klukkan 18. Verkin sem
frumflutt verða eru eftir finnska
tónskáldið Olli Kortekangas, Þorkel Sigurbjörnsson og Atla Heimi
Sveinsson.
Olli Kortekangas er meðal
þekktari samtímatónskálda Finna.
Kortekangas óskaði eftir að semja
verk fyrir Hamrahlíðarkórinn í
tilefni af Soundstreams-tónlistarhátíðinni í Toronto 2005. Divinum
mysterium er tileinkað Hamrahlíðarkórnum og Þorgerði Ingólfsdóttur, stjórnanda kórsins.
Verkið Á raupsaldrinum eftir
Þorkel Sigurbjörnsson var sumarkveðja til Þorgerðar vorið 2005.
Ljóðið er eftir Þorgeir Sveinbjarnarson (1905-1971) og er í
ljóðabók hans Vísum jarðarinnar
(1971). Hamrahlíðarkórinn frumflutti verkið á tónlistarhátíðinni
Soundstreams Northern Voices í
Toronto í Kanada í júní 2005.
Atli Heimir samdi tvo söngva

HAMRAHLÍÐARKÓRINN Söngvarar Hamrahlíðarkórsins, sem eru á aldrinum 16-22 ára,
hafa verið glæsilegir fulltrúar íslenskrar kórtónlistar á söngmótum víða um heim, nú síðast á Soundstreams Northern Voices tónlistarhátíðinni í Toronto í sumar. Kórinn frumflytur
þrjú verk í Hallgrímskirkju klukkan 18 í kvöld.

við ljóð Stefáns Harðar Grímssonar (1920-2002) fyrir Hamrahlíðarkórinn og Grím Helgason klarinettleikara vorið 2005. Grímur og
kórinn frumfluttu tónverkið í júní
á tónlistarhátíðinni í Toronto. Húm
I er upphafsljóð og Húm II er lokaljóð í ljóðabók Stefáns Harðar,
Tengslum, sem kom út 1987.
Auk ofantalinna verka syngur
kórinn Fjögur íslensk þjóðlög í

útsetningu Hafliða Hallgrímssonar, tvö íslensk þjóðlög, Úr Lilju og
Heilagi Drottinn himnum á í
útsetningu Þorkels Sigurbjörnssonar, Kveðið í bjargi og Vorkvæði um Ísland eftir Jón Nordal,
Vikivaka eftir Atla Heimi Sveinsson, Vorið það dunar eftir Þorkel
Sigurbjörnsson og Fögnuð eftir
Hauk Tómasson auk verks eftir
eistneska tónskáldið Arvo Pärt.
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Laugardagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 15.00 Djasshátíðin Jazz undir
fjöllum hefst á Skógum undir Eyjafjöllum. Hátíðin er samstarfsverkefni
Áhugahóps um Jazz undir fjöllum og
Byggðasafnsins á Skógum. Skipuleggjandi tónlistaratriða er Sigurður
Flosason, saxófónleikari. Alls koma
fram 8 landsþekktir jazztónlistarmenn, en þeir munu leika saman í
ýmsum samsetningum. Þáttakendur
eru eftirfarandi: Björn Thoroddsen,
Gunnar Gunnarsson Matthías Hemstock, Ómar Guðjónsson, Óskar
Guðjónsson,Pétur Grétarsson, Sigurður Flosason og Tómas R. Einarsson.

 16.00 Á tólftu tónleikum sumartónleikaraðar veitingahússins Jómfrúarinnar við Lækjargötu, laugardaginn 27. ágúst, kemur fram stórsöngvarinn Ragnar Bjarnason
ásamt Tríói Þóris Baldurssonar.
Auk Þóris sem spilar á Hammond
orgel skipa tríóið þeir Jón Páll
Bjarnason á gítar og Erik Qvick á
trommur. Þetta verða lokatónleikar
sumartónleikaraðarinnar á Jómfrúnni í ár. Tónleikarnir hefjast kl. 16
og standa til kl. 18. Leikið verður utandyra á Jómfrúartorginu ef veður
leyfir, en annars inni á Jómfrúnni.
Aðgangur er ókeypis.

 18.00 Hamrahlíðarkórinn frumflytur þrjú verk hér á landi á tónleikum í Hallgrímskirkju. Verkin eru eftir Olli Kortekangas, Þorkel Sigurbjörnsson og Atla Heimi Sveinsson.
Auk þess syngur kórinn verk eftir
Arvo Pärt, Jón Nordal, Hauk Tómasson og Hafliða Hallgrímsson.

 23.00 Norton, Sex, Funk og Spilabandið Runólfur leika á Grand
Rokk.

■ ■ OPNANIR
 14.00 Arnar Tryggvason opnar sýninguna Húsin í bænum á Café Karólínu á Akureyri. Þetta er fyrsta einkasýning Arnars, sem útskrifaðist sem
grafískur hönnuður á Akureyri 1995.

 15.00 Sex ungir myndlistarmenn
opna húsnæði Vinstrihreyfingarinnar
– græns framboðs í Hafnarstræti
98 á Akureyri með samsýningu.
Þettu eru þau Agnar Hólm Daníelsson, Baldvin Ringsted, Dögg Stefánsdóttir, Hanna Hlíf Bjarnadóttir, Jóna
Hlíf Halldórsdóttir og Karen Dúa
Kristjánsdóttir sem öll sameiginlegt
að hafa stundað nám við Myndlistaskólann á Akureyri. Opið alla föstudaga klukkan 16-18.

 15.00 Eiríkur Smith sýnir ný málverk í Hafnarborg. Myndlistarmaðurinn varð áttræður 9. ágúst síðastliðinn.

 18.00 Þrjár óvur opna sýningu í
Gallerí Gyllinhæð, Laugavegi 23.
Innsetningar og innri andstæð öfl.
Sýning stendur yfir til 4. sept.

 18.00 Darri Lorenzen opnar sýninguna STAÐ SETT í GalleriBOX á
Akureyri. Á sýningunni vinnur Darri
hljóðverk, ljósmyndir og teikningu
sérstaklega inn í rýmið.

■ ■ UPPÁKOMUR
 14.00 Myndlistarkonan Habbý
fremur Gjörning nr. 3 við Nonnahús
á Akureyri.

■ ■ BREAK THE ICE
 18.00 Uppskeruhátíð norræna
menningarverkefnisins Break the
Ice hefst í Borgarleikhúsinu. Jaanis
Garancs, Kelly Davis og Peder Bjurman kynna samstarfsverkefni sitt
sem þau unnu í návígi í óbyggðum
Íslands.

 20.00 Catherine Kahn, Irma
Stanaityte og Lise Skou kynna samstarfsverkefni sitt í Klink og Bank.

 21.00 Sandra Jogeva og Peter
Anderson kynna samstarfsverkefni
sitt, sem kallast Guestbook of the
Heart, í Nýlistasafninu.

Ekki or› á Akureyri
Menningarnótt Akureyrar stendur yfir í allan dag og fram á
rauða nótt. Fjölbreytt dagskrá er
í boði í bænum en klukkan 15
verður opnuð yfirlitssýning á
verkum Jóns Laxdals Halldórssonar í Listasafninu á Akureyri.
Jón Laxdal hefur starfað sleitulaust að myndlist sinni í yfir tuttugu ár og er vel þekktur á Akureyri en sýningin sem opnar í dag
og ber heitið „Ekki orð“ mun
bera hróður Jóns víðar en um
Akureyrarbæ.
„Þetta eru mest myndaraðir
eða seríur sem hafa orðið til á
tveimur, þremur árum,“ segir
listamaðurinn Jón Laxdal. „Í
hverri seríu eru allt frá þremur
myndum upp í ríflega hundrað,“

en verkin vinnur Jón aðallega úr
pappír. „Oftast eru þetta kallaðar
klippimyndir en þetta eru þó ekki
teiknimyndafígúrur í anda Errós
heldur klippi ég verkin úr bókum, dagblöðum og tímaritum. Ég
tek það sem verður á vegi mínum
en oft raðast brotin upp í verk
sem hægt er að lesa eitthvað
skemmtilegt út úr.“
Gagnrýnandinn Jón Proppé
hefur nú tekið saman bók um
listamanninn að frumkvæði
Listasafnsins á Akureyri í tilefni
af þvi að í vetur verða verk Jóns
til sýnis í Spielhaus Morrisongalleríinu í Berlín. „Það kom
þýskur galleríisti hingað í Listasafnið og sá af tilviljun nokkur
verk eftir mig. Það fór svo að hún

bauð mér að koma til Berlínar til
að halda þar sýningu í mars á
næsta ári,“ segir Jón en ástæðan
fyrir komu þýska galleríútsendarans til Íslands gæti ef til vill
verið sú að verk Gabríelu Friðriksdóttur hafa áður verið til
sýnis í galleríinu.
Á opnuninni í dag mun Álfrún
Örnólfsdóttir leikkona flytja ljóð
eftir Jón Laxdal en áður en Jón
sneri sér að myndlistinni átti
ljóðagerðin hug hans allan. Sýningin er unnin í samstarfi við
Hafnarborg, menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar, og þangað fer hún þegar henni lýkur á
Akureyri 23. október. Um svipað
leyti verða verk eftir Jón til sýnis í Safni, nútímalistasal Péturs
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JÓN LAXDAL Hefur lengi verið þekktur á
Akureyri en nú fer listasýning hans í ferðalag út fyrir bæjarmörkin og endar í Færeyjum með viðkomu í Reykjavík og Berlín.

Arasonar við Laugaveg í Reykjavík. Eftir ferðina til Berlínar
endar sýningin svo í Listasafninu
í Færeyjum. ■
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SMEKKURINN SARA MARÍA EYÞÓRSDÓTTIR KAUPMAÐUR Í NAKTA APANUM
> svart & hvítt ...
Astrid Munoz klæðist
hönnun Karls Lagerfeld. Hann flækir
sjaldnast litasinfoníuna og einblínir
á hið svarthvíta.
Það er fallegt og
smart og þegar
vetrar má alltaf
fara í 80 den sokkabuxur undir hvítu
buxurnar.

Myndi aldrei fara í efnislítil og ﬂröng föt
Hvað er mest heillandi við tískuna?
Fjölbreytileikinn.
Uppáhaldshönnuðir? Ég var að kynnast Henrik Vibskov og er mjög hrifin

af honum þessa stundina. Hann er
danskur og gerir stór ótrúlega
skemmtileg föt með skrítnum smáatriðum.
Fallegustu litirnir? Bleikur er alltaf

uppáhaldsliturinn minn.
Hverju ertu mest veik fyrir? Vestum.
Hvaða flík keyptir þú þér síðast?
Jakka, buxur og peysur frá Henrik

Vibskov, þetta voru mjög góð kaup.

Hvað finnst þér mest sjarmerandi í
hausttískunni? Rómantíkin, haust-

tískan iðar af henni.
Hvað ætlar þú að kaupa þér fyrir
haustið? Ég væri til í flottan

haustjakka.
Uppáhaldsverslun? Kolaportið.
Hvað eyðir þú miklum peningum í
föt á mánuði? Yfirleitt eyði ég alls

ekki miklu. Það koma þó mánuður og
mánuður sem ég fer yfir strikið, en
það gerist eiginlega óvart. Ég fer aldrei
upp í Kringlu til þess eins að kaupa
mér föt.

Hvaða flíkur gætir þú ekki verið
án? Ég gæti ekki verið án pokabuxnanna minna og svo á ég voðalega

fínt vesti sem ég keypti mér í Kolaportinu.
Uppáhaldsflík? Núna eru skærgular

buxur frá Henrik Vibskov í mestu uppáhaldi. Ég er í þeim á hverjum degi og
fer bara úr þeim til að þvo þær á
kvöldin.
Í hvað myndir þú aldrei fara?

Ég myndi aldrei fara í þröngan fleginn
nylonbol og efnislitlar flíkur til þess
eins að sýna hold.

MÓÐUR VIKUNNAR
> MARTA SMARTA FER YFIR MÁLIN

Hver er ﬂessi n‡i svarti?
Þegar fregnir bárust þess efnis að svarti liturinn yrði litur vetrarins fékk ég svona tilfinningu eins og von væri á gamalli vinkonu í heimsókn. Ég fann að ég var tilbúin að taka á móti gjöfinni og innra með mér myndaðist smá spenna. Hvað ætti ég að
kaupa fyrir haustið? Ég sá fyrir mér hávaxnar og fallegar fyrirsætur með dökka smókí skyggingu um augun sem brostu á
dularfullan hátt. Rauði varaliturinn var heldur ekki langt undan.
Það er kannski ekki skrýtið að maður fyllist spennu því þessi
svarti stíll er svo ógurlega tignarlegur og smart. Og það besta
er að nánast allar konur verða svolítið flottar þegar þær eru
komnar í slíka múnderingu. Svarti liturinn klæðir þó ekki nærri
því alla og þá kemur dökkblái liturinn eins og himnasending inn
í þeirra tilveru.
Mikið hefur verið predikað þess efnis að það sé alls ekki
leyfilegt að klæðast svörtu frá toppi til táar. Nú er tíðin breytt
og það er um að gera að vera í svörtu frá toppi til táar. Fyrir þær
sem vilja poppa stílinn upp kemur naglalakk að góðum notum
ásamt varalit og augnskugga. Litríkir leðurhanskar bæta líka
ýmsu við.
Tískuspekúlantar tala um þennan „nýja svarta“. Þegar það er
sagt er alls ekki verið að tala um einhvern nýjan svartan lit
heldur er þessi endurkoma svarta litsins kölluð þetta. Þeir sem
eiga fullan fataskáp af svörtum fötum þurfa því ekki endilega
að stökkva út í búð. Í raun væri alveg nóg að taka til í skápnum
og vinsa úr þau föt sem farið er að sjá á. Það fylgir þessu útliti
nefnilega að vera snyrtilegur. Það má enginn ganga í hnökróttum svörtum fötum eða fötum sem farin eru að missa lit. Það er
ekkert smart við það.
Með þessum „nýja svarta“ kemur fullt af nýjum sniðum og
nýjum pælingum. Blússur í gamaldags stíl með blúndum og tilbehör eru alveg að gera sig ásamt fallegum peysum úr góðum
og vönduðum efnum. Það er líka nokkuð ljóst að hver kona verður að eiga einar fallegar víðar síðar buxur með herrasniði. Ég sé
fyrir mér ódýra reddingu í þeim efnum en það er að kaupa
herrabuxur hjá verslun Guðsteins Eyjólfssonar og láta bara
stytta þær og taka úr strengnum að aftan ef þær eru of víðar í
mittið. Það er sumsé hægt að vera smart og elegant án þess að
það kosti allt of mikið!

Frekari upplýsingar um Stellu
McCartney og Adidas-vörulínu
hennar má sjá á:
www.adidas.com/stellamccartney

Tískubylting Stellu
Þ
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að er ekki hægt að segja
annað en að Stella McCartney komi með ferska strauma
inn í íþróttalíf landans en lína
hennar sem hún hannar fyrir Adidas verður kynnt hérlendis um
næstu helgi. Þetta er í fyrsta
skipti sem hátískuhönnuður
tekur höndum saman við fyrirtæki sem framleiðir íþróttafatnað
en samstarfið hefur borið góðan
ávöxt. Línan gefur konum það
sem þær vilja – vöru sem bæði uppfyllir gæðakröfur og lítur rosalega
vel út,“ sagði Bill Sweeney, verkefnisstjóri samstarfsins hjá
Adidas, þegar línan
var kynnt fyrst. „Við
höfum sameinað einstaka hönnun Stellu
og þekkingu Adidas á
framúrskarandi
íþróttavörum.“
Mikil
líkamsræktarvakning hefur verið á öllum Vesturlöndum
en hingað til hefur enginn
íþróttavöruframleiðandi virkilega tekið tillit til bæði þæginda og

fegurðarskyns kvenna. Mikið af íþróttafötum
er bæði ætlað körlum og konum og í flestum
tilvikum er útlitinu fórnað fyrir aukin
þægindi eða risastór vörumerki framleiðenda. Eins og Stella orðaði það sjálf: „Konur
taka bæði líkamsrækt og lífsstíl alvarlega. Af
hverju ættum við að þurfa að fórna öðru á
kostnað hins?“ Nú þarf engin kona að vera
púkaleg á æfingu lengur vegna skorts á
smekklegum íþróttaklæðnaði, því haust- og
vetrarlína Stellu McCartney og Adidas er
vægast sagt æðisleg. Aðaláherslurnar í haustlínunni 2005 eru hlaupa-, leikfimi- og sundfatnaður ásamt íþróttaskóm og fylgihlutum.
Litirnir eru mjúkir og fallegir þannig að þeir
henta nánast hverjum einasta húðlit enda
hugað að öllu við hönnunina. Hver einasta flík
er úthugsuð og mörg skemmtileg smáatriði
færa flíkurnar upp á hærra plan. Aðeins
sex verslanir á Norðurlöndunum fá að
hafa þessa línu á boðstólum og ein
þeirra er Adidas Concept Store í
Kringlunni. Nú er engin ástæða
lengur til að sleppa ræktinni.
Með Stellu McCartney að vopni
er ekki annað hægt en að komast
í gott form.
soleyk@frettabladid.is & martamaria@frettabladid.is
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Mjúkir vangar &
vel lyktandi líkami
Broddalausar og mjúkar karlkinnar gleðja
flestar konur, en smekklegar umbúðirnar
um rakgelið frá L’Occitan falla kvenkyninu
ekki síður í geð og því óþarfi að fela það
uppi í skáp. Rakgelið hentar öllum húðgerðum og inniheldur rakagefandi og róandi
efni sem koma í veg fyrir útbrot eftir rakstur.
Gott er að fullkomna raksturinn með
kremi sem mýkir húðina og róar hana enn
frekar eftir raksturinn. Kremið frá L’Occitan hefur einnig styrkjandi áhrif og er með
sama ilminum og rakgelið en endist lengur.
Tilvalið fyrir metró-manninn sem vill gera
vel við sjálfan sig og lykta vel fyrir konuna
í leiðinni, nú eða bara fyrir sjálfan sig.

Alnæmissamtökin
fá gjöf frá MAC

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Í dag mun Alnæmissjóður snyrtivörumerkisins MAC, Mac Aids Fund, afhenda Alnæmissamtökunum á Íslandi
hálfa milljón króna í peningastyrk. Afhendingin verður í verslun MAC í Debenhams, Smáralind klukkan hálfþrjú.
Peningunum var safnað með sölu á
Viva Glam-vörum MAC en í þeirri línu
eru fimm varalitir og eitt gloss. „Hver
einasta króna sem kúnninn borgar fyrir
Viva Glam-vörurnar fer óskipt í alnæmissjóðinn,“ segir Sirrý Björnsdóttir hjá
MAC á Íslandi.
Stofnendur MAC settu sjóðinn á fót
árið 1994 og hefur fyrirtækið því verið
mjög öflugt í baráttunni gegn HIV og
alnæmi í ellefu ár.
Þeir peningar sem
safnast eru veittir
alnæmissamtökum um allan
heim enda fjölgar fórnarlömbum
þessa heimsfaraldurs ört.
Viðskiptavinir
MAC geta því
stoltir fest kaup
á hinum vönduðu og fallegu
snyrtivörum sem
þar er boðið upp á vitandi að þeirra fé
rennur beint til þessa góða málstaðar.

LOÐHÚFUR eru bæði praktískar og flottar.

Laglegar
lo›húfur
Nú styttist í það að frostið fari að
bíta í eyrun og þá er nú gott að
vera við öllu búinn. Haustvörurnar eru þegar komnar í flestar búðir og eitt af því flottasta þar að
þessu sinni er stórar og þykkar
loðhúfur.
Alls kyns loðhúfur hafa verið
mjög áberandi á sýningapöllunum
fyrir haust og vetur enda bæði
rosalega smart og æðislega hlýjar. Margar hafa þær verið í rússneskum stíl enda var ein helsta
tískubylgja haustsins rússneskt
hermannaútlit.
Loðhúfur er hægt að fá víða í
Reykjavík en þeir sem vilja ekki
ganga með ekta loðfeldi ættu að
geta fundið eitthvað við sitt hæfi
því gervifeldshúfurnar eru alveg
jafn flottar.

Svitalyktareyðirinn í karlalínunni frá
L’Occitan hefur hemil á svitanum allan
daginn en er ekki of sterkur fyrir húðina, enda án alkóhóls sem getur þurrkað
hana. Svitalyktareyðirinn er með sömu
lykt og hinar vörurnar í línunni. Það er
þó alls ekki of mikið að nota allt í einu
því lyktin er alls ekki yfirþyrmandi og
svo lykta menn að sjálfsögðu mismunandi þótt þeir noti sömu snyrtivörur.
L’OCCITAN-RAKGEL Rakgelið er
mjög kvennavænt enda mikil
heimilisprýði og það tryggir að
auki mjúka kyssilega vanga.

KREM EFTIR
RAKSTUR Kremið
frá L’Occitan kemur
í veg fyrir útbrot og
styrkir húðina.
SVITALYKTAREYÐIRINN Lyktin af vörunum í L’Occitan-karlalínunni er mjög
góð og með þessum svitalyktareyði er svitalyktinni útrýmt.
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★★★
-HJ. MBL

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á honum.”
Hefur fengið einróma lof gagnrýnenda um heim allan.

“Hann var kvennabósi mikill...
en nú kemur fortíðin í bakið á
honum.”
Fékk Grand Prix
verðlaunin í Cannes.
Hefur fengið einróma lof
gagnrýnenda um heim allan.

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20

Fékk Grand Prix verðlaunin í Cannes.
Sýnd kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 3, 5.40, 8 og 10.20

★★★1/2
-KVIKMYNDIR.is

★★★
-HJ. MBL

Sýnd kl. 2 og 4 ÍSLENSKT TAL

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.20 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 3 og 6 ÍSLENSKT TAL

★★★1/2

Sýnd kl. 2.40, 5.20, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus kl. 2.40, 5.20, 8 og 10.30 Sýnd kl. 2, 4 og 6 í þrívídd

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 3 og 6 í þrívídd

Sýnd kl. 8

Sýnd kl. 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 8

Sailesh kemur í nóvember
Gríndávaldurinn Sailesh snýr
aftur til Íslands í byrjun nóvember vegna fjölda áskorana og heldur tvær sýningar í Háskólabíói.
Fyrst heldur hann fjölskyldusýningu 5. nóvember þar sem ekkert
aldurstakmark verður. Þar munu
Auddi og Sveppi úr Strákunum
meðal annars láta Sailesh dáleiða
sig. Sama dag verður haldin miðnætursýning sem verður bönnuð
innan átján ára.
Daginn eftir heldur Sailesh tvö
námskeið í að hjálpa fólki að
hætta að reykja og að missa
aukakílóin, eins og hann hefur
gert hér áður með góðum árangri.
Aðeins fimmtán manns komast að
á hvort námskeiðið og er verðið
15.000 krónur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sýnd kl. 10.30 B.i. 16 ára

-KVIKMYNDIR.is

SAILESH Gríndávaldurinn heldur tvær sýningar í Háskólabíói í byrjun nóvember.

Að auki er nýr DVD-diskur
með ævintýrum Sailesh hérlendis
væntanlegur. Þar fá áhorfendur

UPPLIFÐU 3 BÍÓ Í
MIÐBÆNUM

FJÖLSKYLDUTILBOÐ
AÐEINS 400 KR. KLUKKAN 3

meðal annars að kynnast Sailesh
og hans samstarfsmönnum, sjá
bestu brotin úr sýningum hans
hérlendis og erlendis, heyra hvað
Sailesh finnst um Íslendinga og
þeim um hann, auk þess sem
spjallað er við þá sem hafa verið
dáleiddir á sýningum kappans.

FRÉTTIR AF FÓLKI
reska leikkonan Sienna
Miller er þessa dagana
B
með stærðarinnar sár á
vinstri handlegg eftir að
hafa slasað sig um síðustu helgi. Aðdáendur
hennar urðu áhyggjufullir
þegar þeir sáu rauð klórför þvert yfir handlegg
hennar er hún yfirgaf
Wyndham-leikhúsið í
London á mánudag.
Talsmaður hennar hefur hins vegar lýst því
yfir að Miller hefði
meitt sig þegar hún
synti í sjónum um helgina.
„Hún skrapaði hendina á klettum
þegar öldurnar ýttu henni skyndilega á þá. Hún hló þó bara að sárunum og hefur ekki kvalist mikið
vegna þessa.“
óðir rapparans Kanye West
hefur viðurkennt að hafa verið
M
sjúklega áhyggjufull af syni sínum
þegar hann fór að hlusta á rapptónlist. Hún var það áhyggjufull að hún
elti hann á tónleika til þess að vera
viss um að allt væri í lagi hjá honum. Móðirin, Donda, var
afar hrædd um að sonurinn væri nú á leiðinni í
heim eiturlyfja og
glæpa og því faldi
hún sig á tónleikum og njósnaði
um hann. „Hann
veit það kannski ekki
en ég var oft á þessum tónleikum að
fylgjast með honum,“
viðurkennir hún.

Idol-prufur hefjast í dag
Áheyrnarprufur í Idol stjörnuleit
hefjast snemma í dag klukkan níu
á Hótel Loftleiðum. Nú þegar hafa
yfir 1.400 manns skráð sig en fólk
hefur þó kost á að mæta og skrá
sig á staðnum. „Það verða svo í
kringum hundrað manns sem
komast áfram og fara þá í Salinn í
Kópavogi eftir nokkra niðurskurðarþætti sem allir verða sýndir á
Stöð 2,“ segir Pálmi Guðmundsson, markaðsstjóri Stöðvar 2.
Að sögn Pálma verður þátturinn mun stærri í sniðum í ár og
munu talsverðar breytingar verða
sjáanlegar á þættinum. „Í ár munu
krakkarnir gista saman á hótelherbergjum þegar nær dregur og
munu því búa undir sama þaki.
Þetta hefur ekki verið gert áður og
við fáum þarna að fylgjast með
þeim á æfingum, á herbergjunum
og fleira skemmtilegt kemur í ljós
þegar líður á þáttinn.“
Að sögn Pálma hafa vinsældir
þáttarins aldrei verið meiri og
segir hann það að einhverju leyti
velgengni Hildar Völu að þakka.
Í þessari þriðju Stjörnuleit
Stöðvar 2 mun sú nýbreytni
einnig verða að engir gestadómarar verða í Smáralind. „Hins vegar

IDOL-STJARNAN Eflaust vilja margir feta í fótspor hinnar ungu Hildar Völu en henni
hefur gengið afar vel að fóta sig í íslensku tónlistarlífi.

verðum við með hljómsveitir eins
og í fyrra þegar við vorum með
big band og í ár verður meira í
þeim stíl. Í dómnefndinni verða
svo Sigga Beinteins og Bubbi
Morthens eins og vanalega auk
Páls Óskars og Einars Bárðarson-

ar, sem verður formaður dómnefndar.“ Aðspurður hvort einhver muni taka við Simon Cowellstælunum af Bubba viðurkennir
hann að Einar Bárðar geti verið
þrælharður í horn að taka ekki
síður en Bubbi. ■
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Var barﬂjónn í níu ár

„My father says that there is only one perfect
view, that of the sky over our heads.“

Mark Ruffalo er fæddur 22. nóvember árið
1967 í Wisconsin í Bandaríkjunum. Hann
settist að í Los Angeles skömmu eftir að
hann lauk menntaskóla og sótti þar tíma í
Stella Adler Conservatory og var þar meðal
stofnenda leikhópsins Orpheus Theatre
Company. Þar gegndi hann mörgum hlutverkum og fór frá því að leika, leikstýra og
framleiða í að sjá um ljósin og smíða leikmyndir. Hann þótti góður sviðsleikari en
átti erfitt með að fóta sig í sjónvarpi og
kvikmyndum og þurfti að sjá fyrir sér sem
barþjónn í níu ár til þess að ná endum
saman. Hann var við það að gefa leiklistardrauma sína upp á bátinn þegar hann hitti
leikskáldið og handritahöfundinn Kenneth

Svar:
George Emerson úr kvikmyndinni Room
with a View árið 1985

Collateral - 2004

18.00

19.40

Matur

15.00

Gaman
ABSOLUTELY FABULOUS

Eternal Sunshine of the Spotless Mind - 2004

▼

In the Cut - 2003

▼

▼

Þrjár bestu myndir
Marks:

Lonergan fyrir tilviljun. Þeir hófu samstarf og
það breytti öllu. Mark sló í gegn í New York í
leikriti Lonergans This Is Our Youth sem varð
til þess að hann fékk aðalhlutverkið í kvikmyndinni You Can Count on Me, sem sýnd er
í Sjónvarpinu í kvöld, en hún er gerð eftir
handriti Lonergans. Mark þótti sýna snilldarleik í myndinni, sem varð til þess að
Hollywood tók eftir honum og líktu sumir
gagnrýnendur honum við Marlon Brando á
yngri árum. Þrátt fyrir að honum hafi tekist að
slá í gegn í kvikmyndaheiminum er hann enn
trúr uppruna sínum í leikhúsinu og heldur
tryggð við leikhópinn sinn, þar sem hann leikur stöku sinnum og leikstýrir á milli þess sem
hann er í tökum á kvikmyndum.

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

20.00

Raunveruleiki
REAL WORLD: SAN DIEGO

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

PLANET FOOD

MARK RU FFALO LEI KU R Í YOU CAN COU NT ON M E Í SJÓNVARPI N U KL. 23.05

16.05

Raunveruleiki
THE CONTENDER

SJÓNVARPIÐ

Íþróttir
WATFORD - READING

SKJÁREINN

14.50 Mótókross (4:4) 15.20 Gullmót í frjálsum íþróttum 17.50 Táknmálsfréttir 18.00

12.00 Bold and the Beautiful 13.45 Það var
lagið 14.50 Osbournes 3 (4:10) 15.20 Kevin
Hill (21:22) 16.05 Strong Medicine 3 (17:22)
16.55 Oprah Winfrey 17.40 60 Minutes I
2004

frá 2002 um spýtustrákinn Gosa sem
forvitnin leiðir í hvert ævintýrið af
öðru. Leikstjóri er Roberto Benigni og
hann leikur jafnframt aðalhlutverk
ásamt Nicolettu Braschi, Carlo Giuffrè
og Kim Rossi Stuart.
21.30 Týnda geimfarið (Event Horizon)
Bresk/bandarísk spennumynd frá
1997. Björgunarsveit rannsakar geimskip sem hvarf inn í svarthol en snýr
aftur með eitthvað óþekkt innanborðs. Leikstjóri er Paul W.S. Anderson
og meðal leikenda eru Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan
og Joely Richardson. Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki hæfa fólki
yngra en 16 ára.

23.05 Treystu mér 0.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 Serendipity 8.00 I Am Sam 10.10 Spirit:
Stallion of the Cimarron 12.00 Wit 14.00 Serendipity 16.00 I Am Sam 18.10 Spirit: Stallion of
the Cimarron 20.00 The Pilot¥s Wife (Bönnuð
börnum) 22.00 Hunter: Back in Force (Bönnuð
börnum) 0.00 The Recruit (Stranglega bönnuð
börnum) 2.00 Green Dragon (Bönnuð börnum)
4.00 Hunter: Back in Force (Bönnuð börnum)

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.54 Lottó
19.00 Íþróttir og veður
19.15 Whose Line Is it Anyway? 3
19.40 Absolutely Fabulous (4:8) (Tildurrófur)

▼

18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Gosi (Pinocchio) Ítölsk fjölskyldumynd

Breskur gamanþáttur eins og þeir gerast bestir.
20.10 Lost in Translation Bob Harris, bandarískur leikari, er staddur í Tókýó til að
leika í auglýsingu.
21.50 Fletch Irwin Fletcher er blaðamaður í
Los Angeles. Hann er sannkallaður
stjörnublaðamaður og hikar hvergi
þegar stórfrétt er annars vegar. Nú er
Fletch kominn í feitt og verður að dulbúast til að draga allan sannleikann
fram í dagsljósið. Þetta er vandasamt
verkefni og ekki bætir úr skák að
Fletch er sífellt með ritstjórann sinn á
bakinu. Aðalhlutverk: Chevy Chase,
Don Joe Baker, Dana Wheeler-Nicholson, Tim Matheson. 1985.

23.25 Carrington (e) 1.25 Stardom (Stranglega bönnuð börnum) 3.05 Ground Control
(Bönnuð börnum) 4.40 Fréttir Stöðvar 2
5.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

OMEGA
7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 T.D. Jakes 8.30 Maríusystur 9.00 Gunnar Þorsteinss. 9.30 Blandað efni 10.00
Joyce Meyer 10.30 Ron Phillips 11.00 Um trúna og tilveruna
11.30 Maríusystur 12.00 Fíladelfía 13.00 Joyce Meyer 13.30
Believers Christian Fellowship 14.30 Acts Full Gospel 15.00
Ísrael í dag 16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni 17.00
Ewald Frank 17.30 Mack Lyon 18.00 Acts Full Gospel 18.30
Joyce Meyer 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Friðrik Schram
20.30 Gunnar Þorsteinsson 21.00 Ron Phillips 21.30 Miðnæturhróp 22.00 Joyce Meyer 22.30 Blandað efni 23.00
CBN fréttastofan 0.00 Nætursjónvarp

13.15 Still Standing (e) 13.45 Less than Perfect (e) 14.15 According to Jim (e) 14.45 The
Swan - tvöfaldur lokaþáttur (e) 16.15
Tremors (e) 17.00 The Contender (e) 18.00
MTV Cribs - lokaþáttur (e)

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Tru Calling (9:20) (Murder In the

18.30 Sledge Hammer (e)
19.00 Þak yfir höfuðið
20.00 The Contender – maraþon Í tilefni

▼

14.00 David Letterman 15.00 Real World:
San Diego 15.30 Real World: San Diego
16.00 Kvöldþátturinn 16.50 Supersport
(7:50) 17.00 Íslenski listinn 17.30 Friends 2
(17:24) 18.00 Friends 2 (18:24)

19.45
20.00

20.45
21.00

22.00

Morgue) Þættir í anda Quantum Leap.
Sjáðu
Joan Of Arcadia (8:23) (Devil Made Me
Do It) Sagan af Jóhönnu af Örk færð í
nútímann. Táningsstelpan Joan er nýflutttil smábæjarins Arcadia þegar
skrítnar uppákomur fara að henda
hana.
Sjáðu
Rescue Me (9:13) (Alarm) Frábærir
þættir um hóp slökkviliðsmanna í
New York borg þar sem alltaf er eitthvað í gangi. Ef það eru ekki vandamál í vinnunni þá er það einkalífið
sem er að angra þá. Ekki hjálpar það
til að mennirnir eru enn að takast
ávið afleiðingar 11. september sem
hafði mikil áhrif á hópinn, en þar féllu
margir félagar þeirra í valinn.
Tónleikar á Sirkus

23.00 Caribbean Uncovered 0.00 Paradise
Hotel (8:28) 0.50 David Letterman

E! ENTERTAINMENT
12.00 Child Stars Gone Bad 12.30 Gastineau Girls
13.00 Fight For Fame 14.00 The E! True Hollywood
Story 15.00 THS Investigates 17.00 Uncut 18.00
Hotspot Hollywood Roosevelt Hotel 18.30 My Crazy
Life 19.00 The E! True Hollywood Story 20.00 E!
Hollywood Hold 'Em 21.00 The Anna Nicole Show
22.00 Wild On 23.00 Party @ the Palms 23.30 Child
Stars Gone Bad 0.00 The E! True Hollywood Story
2.00 E! Hollywood Hold 'Em

▼

Matur um víða veröld

9.15 Inside the US PGA Tour 2005 9.40 US
PGA 2005 - Monthly 10.35 2005 AVP Pro
Beach Volleyball 11.25 UEFA Super Cup

Jellies, Músti, Póstkort frá Felix, Póstkort frá
Felix, Pingu, Töfravagninn, Barney, Kærleiksbirnirnir, Kærleiksbirnirnir, Engie Benjy, Sullukollar, Hjólagengið, BeyBlade, Lóa og leyndarmálið)

þess að senn líður að hinum rosalega
lokabaradaga verður kýlt á það og
slegið upp maraþonveislu af The
Contender.
20.50 Þak yfir höfuðið Á hverjum degi verður boðið upp á aðgengilegt og
skemmtilegt fasteignasjónvarp. Skoðað verður íbúðarhúsnæði; bæði nýbyggingar og eldra húsnæði en einnig
atvinnuhúsnæði, sumarbústaðir og
fleira og boðið upp á ráðleggingar
varðandi fasteignaviðskipti, fjármálin
og fleira. Umsjón hefur Hlynur Sigurðsson.
21.00 The Contender – maraþon (framhald).

13.15 Fifth Gear 13.40 Mótorsport 2005
14.10 Motorworld 14.40 World Supercross
15.35 Ensku mörkin 16.05 Enski boltinn
18.05 Spænski boltinn

▼

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Snjóbörnin, The

▼

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
(17:26) 8.06 Kóalabræður (32:52) 8.17 Pósturinn Páll (1:13) 8.35 Hopp og hí Sessamí
(20:26) 8.58 Bitti nú! (27:40) 9.21 Tómas og
Tim (9:10) 9.31 Arthur (116:125) 9.57
Gormur (32:52) 10.25 Kastljósið 11.00 Hlé

19.55 Spænski boltinn (Bilbao - Real
Sociedad) Bein útsending frá leik Athletic Bilbao og Real Sociedad. Þetta
er nágrannaslagur af bestu gerð en
það er jafnan mikið fjör þegar Baskarnir mætast innbyrðis. Ekki kæmi á
óvart þótt nokkur spjöld færu á loft í
þessum leik.
22.00 Hnefaleikar (Fernando Vargas - J.
Castillejo) Útsending frá hnefaleikakeppni í Bandaríkjunum. Á meðal
þeirra sem mætast eru millivigtarkapparnir Fernando Vargas og Javier
Castillejo.

0.45 Law & Order (e) 1.30 Tvöfaldur Jay
Leno (e) 3.00 Óstöðvandi tónlist

AKSJÓN
7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu 18.15
Korter

ENSKI BOLTINN
8.30 Man. Utd. - Aston Villa frá 20.08.
10.30 Upphitun (e) 11.00 WBA - Birmingham (b) 13.15 Á vellinum með Snorra Má
(b) 13.45 Tottenham - Chelsea (b) 16.30
West Ham – Bolton 18.30 Fulham – Everton
20.30 Man. City – Portsmouth 22.30 Dagskrárlok
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TALSTÖÐIN

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Lost in Translation

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um víðan völl 10.15
Fastir punktar 11.00 Í vikulokin

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.10 Hádegisútvarp – Fréttatengt efni.
13.00 Bókmennaþáttur. 14.00 Úr skríni
15.03 Glópagull og gisnir skógar e.

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Með grátt í vöngum

22.00 Hádegisútvarpið e.

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Laugardagsþátturinn 14.00 Teygjan 14.30 Dagamunur
15.20 Með laugardagskaffinu 16.10 Á rökstólum 17.05 Fnykur
18.00 Kvöldfréttir 18.28 Ekki hlusta á þetta
19.00 Íslenskir einsöngvarar 19.30 Stefnumót
20.15 Þar búa ekki framar neinar sorgir
21.05 Þættir úr lífi Bill Evans 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Landið í þér 23.10 Danslög

BYLGJAN

ÚTVARP SAGA

16.00 Margrætt e 17.03 Frjálsar hendur Illuga e. 18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e.
18.30 Fréttir Stöðvar 219.00 Bílaþáttur e.
20.00 Laugardagsmorgunn e.

FM 98,9

FM 99,4

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZsenan 22.10 Næturvörðurinn

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

AÐRAR STÖÐVAR

»

Bob Harris, bandarískur leikari, er
staddur í Tókýó til að leika í auglýsingu. Charlotte er líka í borginni í för með eiginmanni sínum
sem er ljósmyndari. Bob og
Charlotte hittast fyrir tilviljun og
með þeim tekst sérstök vinátta.
Þau eru bæði á ákveðnum krossgötum í lífinu og þurfa að leita
svara við tilteknum spurningum.
Aðalhlutverk leika Bill Murray og
Scarlett Johansson og leikstjóri er
Sofia Coppola.

RÁS 1

9.00 Bílaþáttur 10.03 Laugardagsmorgunn

Stöð 2 kl. 20.10
Bill Murray leikur aðalhlutverkið.

Sérstök vinátta

FM 90,9

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis
18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

12.25 Meinhornið

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

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.00 Motorcycling: Grand Prix Czech Republic 13.15 Cycling:
Tour of Spain 15.15 Canoeing: World Flatwater Canoe Championships Croatia 17.45 FIA World Touring Car Championship By
Lg: Oschersleben 18.00 Tennis: WTA Tournament New Haven
United States 19.30 Boxing 20.30 Rally: World Championship
Germany 21.00 Freestyle Motocross: US Tour Auburn Hills 21.30
News: Eurosportnews Report 21.45 Fight Sport: Fight Club 23.45
News: Eurosportnews Report
BBC PRIME
12.00 Miss Marple 14.00 The Good Life 14.30 Yes Minister 15.00
Top of the Pops 15.40 Top of the Pops 2 Specials 16.00 The
Weakest Link Special 16.45 Friends Like These 17.40 Casualty
18.30 Cheer for Charlie: Charlie Goes Latin 19.30 Leonardo
20.30 Eddie Izzard 21.30 Top of the Pops 22.10 Top of the Pops
2 Specials 22.30 The Fast Show 23.00 Supernatural Science
0.00 Hidden Treasure 0.30 Hidden Treasure 1.00 The Mark Steel
Lectures
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Marine Machines: Stealth 13.00 The World's Most Powerful Dam 14.00 Air Crash Investigation: Blow Out [ad] 15.00
Seconds from Disaster: Fire On the Star 16.00 Bug Attack 17.00
Battlefront: Mount Hot Rocks 17.30 Battlefront: Battle At
Remagen 18.00 Unlocking Da Vinci's Code 20.00 Big Stick Up At
Brinks *film* 22.30 Myths & Logic of Shaolin Kung Fu 23.00 Ou
Dede and His Daughters 0.00 Paranormal?: Exorcism
ANIMAL PLANET
12.00 Pandas of the Sleeping Dragon 13.00 Return of the Pandas
14.00 Growing Up... 15.00 Crocodile Hunter 16.00 Austin Stevens
- Most Dangerous 17.00 Sharks - The Truth 18.00 Natural World
19.00 Hunt for the Rarest Whales 20.00 Return of the Cheetah
21.00 Menacing Waters 22.00 Sharks - The Truth 23.00 Pandas of
the Sleeping Dragon 0.00 Return of the Pandas 1.00 Growing
Up...
DISCOVERY
12.00 Blast Proof 13.00 Rides 14.00 Extreme Machines 15.00
Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Lake Escapes 16.00
Skyscraper at Sea 17.00 Extreme Survival 18.00 Extreme
Engineering 19.00 American Chopper 20.00 Rides 21.00
Scrapheap Challenge 22.00 Trauma 23.00 Unwanted Legacy
0.00 FBI Files
MTV
13.00 Vma Nominee Weekend Music Mix 13.30 Vma Nominee
Package 14.30 Vma Nominee Weekend Music Mix 15.00 Trl
16.00 Dismissed 16.30 Just See Mtv 17.30 My Super Sweet 16
18.00 European Top 20 19.00 The Fabulous Life Of... 19.30 Cribs
20.00 Viva la Bam 20.30 Pimp My Ride 21.00 Top 10 at Ten 22.00
Trippin 22.30 Jackass 23.00 So 90's 0.00 Just See Mtv
VH1
16.00 VH1's video jukebox 17.00 100 Hottest Hotties 21.00 Viva
la Disco 23.30 Flipside 0.00 Chill Out 1.00 VH1 Hits
CLUB
12.10 Power Food 12.40 City Hospital 13.35 Sizzle 14.00
Entertaining With James 14.25 Race to the Altar 15.15 Other
People's Houses 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 City
Hospital 17.40 Weddings 18.10 Weddings 18.40 The Roseanne
Show 19.30 Matchmaker 20.00 The Villa 21.00 Hotter Sex 22.00
Sextacy 23.00 Ex-Rated 23.30 Sex Tips for Girls 0.00 In Your
Dreams 0.25 Insights 0.55 Race to the Altar 1.50 Fantasy Open
House
CARTOON NETWORK
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd n
Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Viva Las Bravo 16.05
Courage the Cowardly Dog 16.30 Foster's Home for Imaginary
Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter's Laboratory 17.45
Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls 18.35 The
Grim Adventures of Billy & Mandy
JETIX
12.20 Digimon II 12.45 Super Robot Monkey Team Hyperforce
Go! 13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie 14.00 Three Friends
and Jerry II 14.15 Jacob two-two 14.40 Ubos 15.05
Goosebumps
MGM
12.20 Jessica 14.05 Hey, I'm Alive 15.20 Winter People, the
17.00 Midnight Witness 18.30 Article 99 20.10 Electra Glide in
Blue 22.00 Far North 23.30 Prey for the Hunter 0.55 Jinxed! 2.35
Signs of Life
TCM
19.00 Pat Garrett and Billy the Kid 21.05 The Carey Treatment
22.45 Diner 0.35 Our Mother's House 2.20 Night Must Fall
HALLMARK
12.00 McLeod's Daughters 12.45 The Monkey King 14.15 I Do
But I Don't 16.00 Mcleod's Daughters II 17.30 McLeod's
Daughters 19.45 Reunion 21.30 Crime and Punishment 23.00
Mary, Mother Of Jesus 0.30 Reunion 2.15 Crime and PunishmentBBC FOOD
12.00 Gary Rhodes' New British Classics 12.30 Diet Trials 13.00
Kitchen Takeover 13.30 The Great Canadian Food Show 14.00
Tyler's Ultimate 14.30 Rick Stein's Food Heroes 15.30 Saturday
Kitchen 16.00 Soul Food 16.30 Decoding Ferran Adria 17.30 Nigel Slater's Real Food 18.00 Rocco's Dolce Vita 18.30 The Italian
Kitchen 19.00 Off the Menu 19.30 The Big Stew 20.00 Food Source 20.30 Gondola On the Murray 21.00 The Naked Chef 21.30
Saturday Kitchen
DR1
12.05 Stjernekokke 12.10 Stjerne-kokke 12.15 Prisen for at vore
mesterkok 12.25 Kok uden kompromis 12.35 Kampen for de
bedste ravarer 12.45 Ambitioner over familien 13.00 Det perfekte
mÜltid13.10 Altid pÜ toppen 13.30 Ungefair 14.00 Boogie Listen
15.00 Hvorfor, Ouafa? 15.40 Far sondagen 15.50 Held og
Lotto16.00 Ellas to steder 16.30 TV Avisen med vejret 16.55
SportNyt 17.00 Rock pa Rosenborg, for showet1 7.30 Rock pa
Rosenborg 20.00 Kriminalkommissör Barnaby 21.35 Speedway:
Polens Grand Prix 23.05 Boogie Listen
SV1
12.00 Solens mat 12.30 Sommartorpet 13.00 Friidrott: Finnkampen16.00 BoliBompa16.01 Disneydags17.00 Kenny
Starfighter 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Karl for sin kilt
18.55 Bilder fran Europa 19.00 Minnenas television 20.05
Forsyte-sagan 21.00 Rapport 21.05 VM i speedway 22.05
Shadow of the Vampire

50

27. ágúst 2005 LAUGARDAGU R

INNI

ÚTI

ð hafa húmor fyrir sjálfum sér. Það er mikill og góður
kostur að geta haft húmor fyrir sjálfum sér því eins og
A
flestir vita er gagnrýni bara eitt form hróss. Það er ekkert
smart að verða brjálaður ef bent er á eitthvað sem betur
mætti fara því oftast er það gert með góðum ásetningi eða
til að slá á létta strengi. Það ber vott um það hversu fólk er
öruggt með sig og sitt athæfi ef það tekur gagnrýninni vel
og hlær bara að öllu saman.
öskuskraut. Nú er ekki málið að hengja nælur og aukahluti á sjálfan sig heldur á að skreyta töskuna sína með
öllu mögulegu og ómögulegu. Gamlir stakir eyrnalokkar,
sniðugar lyklakippur og ýmislegt annað er kjörið sem töskuskraut. Síðan eiga örugglega allar konur á Íslandi stóra nælu
eftir þá tískubólu, svo nú er um að gera að losa hana úr
peysunni og næla henni í töskuna.
tórir treflar. Risastórir, prjónaðir treflar eru algjörlega
inni. Það er strax byrjað að kólna ískyggilega í veðri og
þá getur stór trefill verið algjör bjargvættur. Þá er líka
hægt að vera í létta jakkanum örlítið lengur og fresta því
þannig að draga fram dúnúlpuna. Góður ullartrefill er eins
og notalegt og móðurlegt faðmlag.

T

HRÓSIÐ

S

...fær Vala Matt fyrir að vera
alltaf jafn fersk og frábær.

1

2

3

4

6

ð vera góður með sig. Einu sinni þótti voða flott að láta rigna
aðeins upp í nefið á sér til að sýna og sanna stöðu sína. En
A
nú þegar stærstu Hollywood-stjörnurnar eru alveg orðnar lausar
við alla stjörnustæla og vilja ekkert fremur en að vera eins og
hver annar meðaljón, þá eru egótripp almúgans alveg úti á túni!
armnælur. Nælur geta verið óskaplega
fallegar en þegar allar konur eru farnar að ganga með
B
eins nælur í barminum eru þær bara úti. Hvert sem litið er
eru konur með stórar semalíunælur festar í sig. Nælurnar
virka þó í einstaka tilvikum þegar þær passa inn í heildarmyndina en þær eru ekkert flottar við einlita pólyesterboli
eins og flestar konur nota þær.
rmjóir pallíettutreflar. Þessar glitrandi ræmur sem hver
einasta manneskja og hundurinn hennar líka hafa verið
Ö
með um hálsinn undanfarið eru úti. Þær veita enga vörn móti
nístandi kuldanum og eru heldur ekkert svo smart. Eini tilgangurinn með því að vera með svona pallíetturæmu er að
skreyta sig en þá er bara miklu flottara að fá sér fínt hálsmen.

FRÉTTIR AF FÓLKI
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að styttist óðum í að Bachelorþáttur Skjás eins fari í loftið en
Þ
miðað er við dagsetninguna 13.

17

18

LÁRÉTT
1 örvun 6 skýra frá 7 þurrka út 8 skyldir 9
dýrahljóð 10 ái 12 stykki 14 skjól 15 tveir
eins 16 sem 17 þangað til 18 íþróttafélag.
LÓÐRÉTT
1 kolvetnistegund 2 gil 3 gelt 4 umorðun
5 lík 9 þakbrún 11 brak 13 ryk 14 bý til
voð 17 kringum.

VALDIMAR ÖRN FLYGENRING: VERÐUR KAFTEINN Á ÁSTARFLEYINU

LAUSN
LÁRÉTT: 1 Eggjun, 6 Tjá, 7 Má, 8 Aá,
9 Urr, 10 Afi, 12 Stk, 14 Var, 15 Uu, 16 Er,
17 Uns, 18 Fram.
LÓÐRÉTT: 1 Etan, 2 Gjá, 3 Gá, 4 Umritun,
5 Nár, 9 Ufs, 11 Marr, 13 Kusk, 14 Vef,
17 Um.

» FASTUR
» PU N KTU R

Fjórtán ástleitin ungmenni
við strendur Tyrklands
Stærsta verkefnið sem sjónvarpsstöðin Sirkus ætlar að ráðast í í
haust er raunveruleikaþáttur sem
ber nafnið Ástarfleyið. Mikil
leynd hefur ríkt yfir þættinum en
sögusvið hans verður lúxussnekkja við strendur Tyrklands.
„Við erum búin að taka upp kynningarefni en keppendurnir hafa
enn ekki verið valdir,“ sagði ástarkafteinninn Valdimar Örn
Flygenring, sem hefur tekið að
sér þáttarstjórnunina.
Sjö strákar og sjö stelpur
verða valin til þátttöku og er eitt
skilyrðanna að þau séu á lausu svo
það má búast við miklum tilfinningum og dramatík.
„Þættirnir eru eftir erlendri

Stór Humar
Stór
Humar
Medium Humar
Medium
Humar
Sigin grásleppa
Sigin grásleppa

fyrirmynd [Love Boat] svo þetta
er allt unnið eftir ákveðinni formúlu. Við höldum utan um mánaðamótin
september/október,“
sagði Valdimar dularfullur. „Ég
verð hálfgerður siðameistari á
staðnum og kem til með að halda
utan um þetta. Ég leiði hópinn og
stjórna því ef farið verður í einhverja leiki eða fólk sent á stefnumót. Svo verð ég þeim bara innan
handar ef eitthvað kemur upp á.“
En af hverju verður hópurinn
við strendur Tyrklands þegar nóg
er af sjó í kringum okkar fallegu
eyju? „Það er miklu exótískara að
vera í þrjátíu til fjörutíu stiga hita
en að vera í gamla vindbelgnum,“
segir Valdimar. „Þetta er svona

sæt og falleg veröld sem flesta Íslendinga dreymir um. Svo er auðvitað skemmtilegra að horfa á
fallegt fólk í sól og hita en í kuldagöllunum,“ segir hann kíminn.
Sirkus tekur á móti umsóknum
frá ungmennum sem vilja taka þátt
í ævintýrinu frá og með 30. ágúst
en umsóknarfrestur rennur út um
miðjan september. Ætlast er til
þess að þátttakendur séu á aldrinum tuttugu til þrjátíu ára en áhugasamir geta kynnt sér málið á vefsíðunni www.astarfley.is sem opnuð verður í næstu viku. Ekki hefur
verið staðfest hvenær útsendingar
hefjast en ljóst er að þátturinn mun
vekja mikla athygli þegar þar að
soleyk@frettabladid.is
kemur.

október. Þessa stundina er verið að
leita að heppilegu húsnæði fyrir
tökur. Á vef Víkurfrétta kemur fram
að aðstandendur þáttarins hafi tekið
glæsilegt íbúðarhúsnæði á leigu við
Bakkaveg í Reykjanesbæ. Um er að
ræða 270 fermetra hús með fimm
svefnherbergjum og stofu með arin
sem myndi væntanlega henta vel
undir rósaafhendinguna. Þá er víst
einnig búið að koma fyrir risastórum
heitum potti sem ætti að rýma allar
skvísurnar og hinn heppna piparsvein. Samkvæmt mjög áreiðanlegum heimildum blaðsins á íbúi hússins að vera fluttur út en ekki hefur
verið gefið upp hver leigan er, þar
sem það er trúnaðarmál.
amkvæmt heimildum Fréttablaðsins var unnið við húsið í
S
gær og það standsett undir tökur.
Talsmenn þáttarins neituðu að staðfesta nokkuð og vildu ekkert tjá sig.
Þeir vonast
eftir vinnufriði þar
sem vinnsla
við slíkan
þátt sé
mjög flókin
og viðkvæm. Þeir
munu
einnig leita
til verðandi
nágranna piparsveinsins um að
halda framvindu þáttanna leyndri.
iklar vangaveltur hafa verið um
hverjir séu í fjögurra manna
M
piparsveinahópnum. Mörg fræg
andlti hafa verið dregin fram við misjafnar undirtektir. Samkvæmt heimildum blaðsins er enginn þeirra
þekkt andlit og því ljóst að ný stjarna
mun fæðast á næstu misserum.

Kvöldﬂáttardeilan har›nar
Fréttablaðið greindi frá því í gær
að Barði Jóhannsson tónlistarmaður hefði fengið sig fullsaddan
af spurningum Guðmundar Steingrímssonar í Kvöldþættinum á
Sirkus á miðvikudag og gengið á
dyr áður en þættinum lauk.
Viðskiptum þeirra Guðmundar
og Barða var þó hvergi nærri
lokið og þeim lenti saman á Ölstofunni á fimmtudagskvöldið.
Barða virtist vera meinilla við
Guðmund og ýtti við honum
nokkrum sinnum. „Svo kom bjórglas fljúgandi á eftir mér úr þeirri
átt sem hann stóð,“ segir Guðmundur, sem skilur hvorki upp né
niður í hegðun Barða. „Hann
hefur kannski ofmetnast á því að
syngja í einhverjum frönskum
spurningaþáttum
og
útsetja
cover-lög,“ bætir hann við.
Guðmundur segir að þeir hafi
rætt saman um kvöldið þar sem
Barði hafi haldið áfram að gagnrýna sig. „Hann ætti kannski að

GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON Sparkar frá sér og vandar Barða Jóhannssyni
tónlistarmanni ekki kveðjurnar eftir stympingar á Ölstofunni.

rifja upp þáttinn sem hann var í
sjálfur, Gnarrenburg, margir
fengu bjánahrollinn þá. Barði

eins og freðin ýsa, minnti dálítið
á Teletubbies,“ segir Guðmundur.
Barði var mjög ósáttur við þær
spurningar sem hann fékk í þættinum. „Hann vildi ræða um tónlistina og hvernig hefði gengið að
blanda saman ólíkum tónlistarstefnum,“ segir Guðmundur. „Ég
veit ekki betur en að ég hafi
spurt hann að þessu í þættinum.
Svörin hans bentu þó til þess að
hann væri enn á máltökuskeiðinu
vegna þess hann virðist eiga í
erfiðleikum með að mynda fleiri
en tvær setningar samfleytt,“
segir Guðmundur. Hann býður
Barða þó hjartanlega velkominn
aftur í þáttinn hvenær sem er.
„Hann má ganga inn og út úr
þættinum eins oft og hann vill
enda hefur hann svo litla nærveru að það myndi enginn taka
eftir því hvort sem er.“
Ekki náðist í Barða vegna
málsins þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

Málum bæinn
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

EINN LÉTTUR
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Þú ræður
matseðlinum.

BAKÞANKAR
GUÐM U N DAR
STEI NGRÍMSSONAR

Sleggjudómur
N

ú hefur yfirlögregluþjónn upplýst
að Menningarnótt í Reykjavík
hafi verið við það að leysast upp í allsherjar óeirðarástand og að lögreglan
hafi átt fullt í fangi með að halda aftur
af fjórum óþjóðaklíkum – og er þá
ekki verið að vísa í gamla fjórflokkakerfið sem ennþá þrífst með örlitlum
tilbrigðum niðri á þingi – sem gengu
um og voru með derring við gangandi
vegfarendur, stofnandi til slagsmála
við mann og annan. Sextíu á móti einum.

1.490,-

SVONA dagur eins og síðasta Menningarnótt – og er alltaf gaman að fá
einu sinni á ári að tala um dag sem
nótt, en hvað um það – svona dagur
ætti auðvitað að minna okkur á það
að oft og tíðum erum við ekkert sérstaklega skemmtileg sem svona hópur til að koma saman á fjöldasamkomum, Íslendingar. Það hentar
okkur ekki alltaf. Skrílslæti eru eitt
tærasta form leiðinda ásamt öskrum
og nuddi og tuði og barningi og öðru
slíku. Og Íslendingar virðast stundum vera langskólagengnir í nákvæmlega þessu.

ANNONS pottasett 3 stk.
ryðfrítt stál

AF HVERJU ætli þetta óþol í þjóð-

ER það veðurfarið? Það skyldi þó
aldrei vera að gamla veðurfarskenningin frá Frakklandi sé rétt og að í
okkur sé stöðugt rok og rigning,
norðangaddur, sviptivindar og aðeins
einstaka sinnum heiðríkja. Aðrir
myndu eflaust vilja kenna sögu þjóðarinnar og uppruna hennar um.
Höfum við ekki alltaf verið óttalegir
ólátabelgir? Egill Skallagrímsson var
nú ekki beint kurteis. Svo getur líka
verið að þetta sé nýtilkomið út af
efnahagslegum uppgangi þjóðarinnar og við séum almennt orðin ofdekruð og firrt, nýrík í hugsun og atferli, útjöskuð, stressuð og uppstökk.
Ég veit það ekki.

AÐRIR benda á að hér hafi einungis
verið um afmarkaða hópa að ræða
sem fóru um með ruddaskap á
Menningarnótt og ekki megi alhæfa
um þjóðina út frá nokkrum svörtum
sauðum. Og auðvitað er það svosem
rétt, en ef ekki má alhæfa verður
vandasamt að tala um nokkuð yfir
höfuð, því hver nennir að hlusta á
endalausa fyrirvara og neðanmálsgreinar um að þetta og hitt sé vissulega ekki alfarið svona og þetta sé
meira svona en hinsegin?

Í LJÓSI þess að það er eindreginn
ásetningur minn að alhæfa um skapgerð þjóðarinnar í ljósi viðburða á
Menningarnótt er endanlegur
sleggjudómur minn um málið eftirfarandi: Íslenska þjóðin er snarbiluð.

INBJUDAN
kaffibollar með undirskál 6 stk. 1.290,-

350,© I n t e r I K E A S y s t e m s B . V. 2 0 0 5

inni stafi, svo ég spyrji eins og Sir
David Attenborough myndi spyrja ef
svo vildi til að hann birtist hér
aftur og nú til þess að taka saman
efni í dýralífsþátt. „Forvitnileg tegund,“ myndi hann segja og blása
þungt út um nasirnar. „Af hverju er
þessi tiltekna tegund mannskepnunnar sem hér býr svona stympingagjörn, svona æst en þó svona þurr á
manninn, laus við mannasiði og
skeytingarlaus um eigin framkomu
við aðra? Við skulum skoða málið.“

KAFFE
pressukanna 8 bollar 890,-

SVEPA glös 12 stk.
REDA
plastbox 5 stk. 395,KVITTO skurðarbretti
45x30 sm 1.490,-

495,70,-

BLANDA BLANK ryðfrítt stál Ø20 sm
BLANDA glerskál Ø20 sm

KONCIS ofnskúffa
41x32 sm 1.490,-

MIXA eldhúsáhöld 3 stk.

NÝR VÖRULISTI

NÝR RÉTTUR

AFGREIÐSLUTÍMI
virka daga 10

490,Kryddbakaður lax
með graslaukssósu,
kartöflum og grænmeti

- 20

Laugardaga 10 - 18
Sunnudaga 12 - 18

