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PRÓF Samræmda prófið í stærð-
fræði sem grunnskólanemar
þreyttu í gær var öðruvísi en
búið var að kynna kennurum og
nemendum.

Alda Gísladóttir, kennari í
Valhúsaskóla, segir kennara
hafa fengið rangar upplýsingar
um hvernig prófið yrði byggt
upp. Kennarar fengu bréf frá
Námsmatsstofnun þar sem fram
var tekið að sá hluti prófsins
sem skal leystur án reiknivélar

yrði lengri og
myndi vega þyngra
en undanfarin ár
og hefðu kennarar
undirbúið nemend-
ur með það að leið-
arljósi. Þegar á
hólminn var komið
var prófið samt
með svipuðum

áherslum og undanfarið.
Sigurgrímur Skúlason, svið-

stjóri prófadeildar Námsmats-

stofnunar, viðurkennir að dreif-
ingin hafi ekki verið eins og lagt
var upp með, hins vegar hafi
mörg dæmi verið í reiknivéla-
hlutanum verið til þess fallin að
þau væru leyst án reiknivélar.
Hann viðurkennir að atvikið sé
mjög óheppilegt. Aðspurður
hvort búast megi við frekari
óvæntum uppákomum í sam-
ræmdu prófunum segist Sigur-
grímur vona að svo verði ekki.

- oá

Samræmda prófið í stærðfræði kom á óvart:

Prófi› ö›ruvísi en kynnt var

Meðallestur
 á tölublað*

66%

52%

*Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallup í maí 2005.

HVASST EN HLÝTT OG BJART með
köflum á austurhelmingi landsins en dálítil
væta vestan til, einkum þegar kemur fram á
daginn. Hiti 7-17 stig, hlýjast austan til.
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Skapandi í
miðbænum
Eigendur

hönnunarversl-
unarinnar Trilogia
færa Íslendingum
framsækinn
klæðnað frá
ýmsum löndum.

FÓLK 44

13. maí 2005 - 127. tölublað – 5. árgangur

Getur Stjarnan úthlutað
ríkisborgararéttinum?
ÍBV sakar forystu handknatt-
leiksdeildar Stjörnunnar um 
að hafa boðið
stórskyttunni
Tite Kalandadze
íslenskan ríkis-
borgararétt ef
hann kæmi í
Stjörnuna.

ÍÞRÓTTIR 30

Að búa til fordóma
Sigurður Þór Guðjónsson segir
neikvæða umræðu um öryrkja
farna úr böndunum. Skýrslan
um fjölgun öryrkja ætti
að vera þjóðinni
áskorun um að
endurskoða þessi
mál af samfélags-
legri ábyrgð og
heilindum.

SKOÐUN 24

Bor›ar humar-
súpu í öll mál

ÞÓRÐUR HELGI ÞÓRÐARSON:

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● matur ● tilboð

Frums‡nir Gargandi snilld
og bo›ar fléttan DVD-disk

ARI ALEXANDER ERGIS:

▲

KVIKMYNDIR 40

VEÐRIÐ Í DAG

▲

FYRSTA ÆFINGIN Í KÆNUGARÐI Selma Björnsdóttir og félagar æfðu í gær í fyrsta sinn á sviðinu þar sem söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva fer fram í næstu viku. Æfingin byrjaði nokkuð rólega og tók nokkra stund fyrir íslenska hópinn að ná áttum, en þegar það
hafði verið gert rúllaði Selma laginu í gegn þrívegis.

Fangar einir í flugi›
Fangar eru oftast sendir fylgdarlausir í flugi milli Reykjavíkur og Akureyrar.
Fangelsisyfirvöld meta í hverju tilviki hvort fylgdarma›ur flyki nau›synlegur.
Ef svo er ekki er fanganum fylgt á flugvöllinn og mi›i keyptur handa honum.

FLUG Fangar eru yfirleitt sendir
fylgdarlausir í flugi milli Reykja-
víkur og Akureyrar. Fanganum er
þá fylgt á flugvöllinn, flugmiði
keyptur og séð til þess að hann fari
í flugið en honum ekki fylgt inn í
flugvélina. Tekið er á móti fangan-
um við lendingu og honum fylgt í
fangelsið en að öðru leyti er hann
fylgdarlaus um borð.

Flugstjórinn er látinn vita þegar
fangi er sendur með vélinni og hef-
ur komið fyrir að flugstjóri hafi
neitað að flytja eftirlitslausan
fanga. Misbrestur hefur þó orðið á
því að flugstjóri hafi verið látinn
vita.

Samkvæmt upplýsingum frá Er-
lendi S. Baldurssyni, deildarstjóra
Fangelsismálastofnunar, er metið
hverju sinni af yfirstjórn viðkom-
andi fangelsis í samráði við Fang-
elsisismálastofnun hvort fylgja
þurfi föngum milli landshluta eða
hvort hægt sé að senda þá fylgdar-
lausa í flugi. 

„Þetta fer eftir því hvort ástæða
er til að ætla að það þurfi einhvern

með þeim. Ef svo er ekki eru þeir
keyrðir út á flugvöll af fangaflutn-
ingsmönnum og tekið á móti þeim
við komu. Ef ástæða er til að ætla að
þeir geti ekki ferðast eins og venju-
legt fólk er fylgdarmaður sendur
með þeim,“ segir hann.

Undir þetta tekur Guðmundur
Gíslason fangelsisstjóri: „Eftirlits-
lausir flutningar tíðkast þegar um
mjög rólega einstaklinga er að ræða
þar sem ekki er ástæða til að ætla
að þeir verði til neinna vandræða.“ 

Fangaflutningarnir hafa nær
undantekningarlaust gengið vand-
ræðalítið, að sögn Guðmundar, „en
eins og annars staðar getur komið
upp eitt og eitt dæmi þar sem ein-
hver leiðindi verða. Þetta hefur
viðgengist í mörg ár og aldrei
skapast nein veruleg vandræði.“ 

Á Akureyri eru yfirleitt vistaðir
menn með stutta dóma, til dæmis
fyrir umferðarlagabrot eða þjófn-
að, og eru þeir fimm til sex þegar
flest er. - ghs
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FERÐIR 
OG ÚTIVIST
» spáðu í sumarið

á ferð og flugi

FJAÐRASKRAUT
» búðu til þitt eigið

Stúlkan & fuglinn
» Keren Ann Zeidel er helmingur dúettsins Lady&Bird, hinn helmingurinn er Barði Jóhannsson

Stúlkan 
&  fuglinn

KEREN ANN OG BARÐI

● fjaðraskraut ● ferðir og útivist

▲

Fylgir Fréttablaðinu í dag

Á YFIR 250 TÍMA AF EFNI

SIGURGRÍMUR
SKÚLASON

Selma æfði í Kænugarði:

Bjarts‡n á
framhaldi›
EVRÓVISJÓN Selma Björnsdóttir
kvaðst bjartsýn á framhaldið
eftir að hafa æft í fyrsta sinn á
sviðinu í Kænugarði þar sem
söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva fer fram. 

Selma kvaðst ánægð með
hvernig til tókst í gær og sagði
sviðið einstaklega gott.

Selma fór mikinn á blaða-
mannafundi eftir æfinguna og
hreif viðstadda meðal annars
með því að syngja hluta af lag-
inu „All Out of Luck“ sem hún
söng í Jerúsalem árið 1999 og
endaði þá í öðru sæti. 

Selma sagði margt hafa
breyst síðan hún tók þátt í
söngvakeppninni fyrir sex
árum, hún væri orðin afslapp-
aðri á sviði og röddin hefði
breyst.

Íslenski hópurinn hvílist í
dag en æfir á ný á morgun.

Sjá síðu 50
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Áfall fyrir Bush:

Neita› um
sta›festingu
BANDARÍKIN, AP George W. Bush
Bandaríkjaforseti varð fyrir áfalli
þegar utanríkismálanefnd öldunga-
deildar Bandaríkjaþings neitaði að
staðfesta skipun John Bolton sem
sendiherra Bandaríkjanna hjá Sam-
einuðu þjóðunum.

Repúblikaninn George Voino-
vich andmælti tilnefningunni en
samþykkti þó að bera tilnefninguna
undir öldungadeildina, sem kýs um
framtíð Bolton. ■

FLUGVÉL Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI Fangar eru yfirleitt sendir einir í innanlandsflugi milli
Reykjavíkur og Akureyrar en fá fylgd ef þeim er ekki talið treystandi til að vera til friðs.

Mahmoud Abbas:

Vill fresta
kosningum
JERÚSALEM, AP Leiðtogar Hamas-
samtakanna hafa hafnað tillögu
Mahmoud Abbas, forseta palest-
ínsku heimastjórnarinnar og leið-
toga Fatah-hreyfingarinnar, um
að fresta þingkosningunum í
Palestínu.

Abbas segir að rétt sé að fresta
kosningunum, sem eru fyrirhug-
aðar 17. júlí, til haustsins þegar
brottflutningi Ísraela frá Gaza-
ströndinni er lokið. Stjórnmála-
skýrendur telja hins vegar tillögu
Abbas helgast af því að Hamas
hefur sótt verulega í sig veðrið,
eins og sást í sveitarstjórnarkosn-
ingum á sjálfstjórnarsvæðunum á
dögunum, og því vilji hann kaupa
sér tíma. ■

MAHMOUD ABBAS
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Miðstjórn Frjálslyndra segir úrsögn þingmanns koma sér í opna skjöldu:

L‡sir litlum drengskap Gunnars
STJÓRNMÁL „Það er augljóst mál, að
þingmaður sem nú vill styðja rík-
isstjórn Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks undir forystu
Halldórs Ásgrímssonar, á ekki
heima í Frjálslynda flokknum,“
segir í yfirlýsingu sem samþykkt
var á fundi miðstjórnar Frjáls-
lynda flokksins um þá ákvörðun
Gunnars Örlygssonar þingmanns
að ganga til liðs við Sjálfstæðis-
flokkinn.

Miðstjórnarmenn segja
ákvörðun Gunnars um að ganga
úr Frjálslynda flokknum koma
þeim gjörsamlega í opna skjöldu
og átelja Gunnar fyrir hana.

„Það er jafnframt fullvíst að

flokksmenn og kjósendur Frjáls-
lynda flokksins í Suðvesturkjör-
dæmi og öðrum kjördæmum lands-
ins voru ekki að kjósa þingmann
fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Mið-
stjórn Frjálslynda flokksins telur
það lýsa litlum drengskap af hálfu
Gunnars Örlygssonar að nota fylgi
kjósenda Frjálslynda flokksins til
þess að styrkja ríkisstjórnina til
verka þvert á hans eigin málflutn-
ing. Þá harmar miðstjórnin ávirð-
ingar Gunnars í garð flokkssystk-
ina sinna í Frjálslynda flokknum og
telur þær ómaklegar.“

Gunnar var kjörinn á þing
fyrir Frjálslynda flokkinn í
síðustu kosningum. - bþg/ Sjá síðu 18

Ný sveitarfélög bætast inn á útburðarsvæði Fréttablaðsins:

Fréttabla›i› bori› út á Selfossi
FJÖLMIÐLAR Fréttablaðið verður
borið inn á öll heimili á Selfossi frá
og með deginum í dag. Frétta-
blaðinu var dreift í bænum í
prufuskyni í gær en regluleg
dreifing þess hefst formlega í dag.

Mikið verður um dýrðir á
Selfossi af þessu tilefni. Til dæmis
verður morgunútvarp Talstöðvar-
innar, í umsjón Sigurjóns M.
Egilssonar, fréttaritstjóra Frétta-
blaðsins, sent út frá Selfossi.
Í næstu viku bætast svo Akranes,
Borgarnes og Hveragerði í hóp
þeirra þéttbýlisstaða þar sem íbú-
arnir fá blaðið heim.

„Nú erum við komin næstum á
alla staði,“ segir Dagný Jóhannes-
dóttir, dreifingarstjóri Fréttablaðs-
ins, og bendir á að níu af hverjum
tíu landsmönnum fái Fréttablaðið
þegar dreifing er hafin í kaupstöð-
unum fjórum.

- bþg

S‡kna›ur af broti
gegn systurdóttur
Héra›sdómur Nor›urlands vestra klofna›i í máli manns sem saka›ur var um
kynfer›isbrot gegn ungri systurdóttur sinni. Tveir dómarar s‡knu›u manninn,
en sá flri›ji skila›i séráliti og vildi dæma hann í tíu mána›a fangelsi.

DÓMSTÓLAR Maður hefur verið
sýknaður af ákæru um að hafa
misnotað tíu ára gamla systur-
dóttur sína. Einn dómari skilaði
séráliti og vildi dæma manninn í
tíu mánaða fangelsi auk þess að
láta hann greiða stúlkunni hálfa
milljón í miskabætur.

Maðurinn var sakaður um að
hafa káfað innan klæða á rassi og
kynfærum stúlkunnar, sett fingur
inn í kynfæri hennar og nuddað
lim sínum við ber kynfæri hennar
og rass. Stúlkan var í heimsókn
hjá manninum og sjö ára gamalli
dóttur hans og sváfu þau öll í
sama rúmi. Stúlkan bar að maður-
inn hefði talið hana vera sofandi,
en hún lét ekki vita af því að hún
vakti og greindi frá því hvernig
hann hefði að lokum farið á kló-
sett og þvegið sér. Þegar hún taldi
að maðurinn væri sofnaður sagð-
ist hún hafa fært sig niður á gólf
og var hún þar það sem eftir lifði
nætur. 

Meint brot átti að hafa átt sér
stað í júní 2003. Dómurinn var
kveðinn upp í Héraðsdómi Norð-
urlands vestra 6. þessa mánaðar
af Halldóri Halldórssyni dómsfor-
manni og Ásgeiri Magnússyni,
héraðsdómurum. Sigrún Guð-
mundsdóttir héraðsdómari skilaði
séráliti.

Maðurinn neitaði staðfastlega
sakargiftum og kvaðst enga skýr-
ingu geta gefið á því hvers vegna
stúlkan sakaði hann um að hafa
brotið á sér. Stúlkan var tvisvar
fengin til að tjá sig um atburðina
fyrir dómi, en vildi ekki í fyrra
skiptið tjá sig. Í millitíðinni var

tekið viðtal við stúlkuna í Barna-
húsi þar sem hún greindi starfs-
manni frá atburðum. Meirihluti
dómsins tekur fram að þessir ann-
markar á framburði stúlkunnar,
gegn staðfastri neitun mannsins,
þýði að ekki hafi tekist að „færa
fram lögfulla sönnun á sekt hans“.

Í sératkvæði Sigrúnar bendir
hún á að ágreiningslaust sé að
stúlkan hafi dvalist næturlangt
hjá manninum á umræddum tíma,
hún hafi greint bæði bróður sinni
og móður frá atburðum en það
gerði hún rúmum mánuði eftir að
meint brot átti sér stað. „Þótt

stelpan hafi ekki skýrt ókunnug-
um frá atburðinum strax, álít ég
hana trúverðuga og einlæga í
framburði sínum,“ sagði hún og
vísaði jafnframt til álits lækna um
að meyjarhaft stúlkunnar hafi
borið gróna áverka og hún hafi
sýnt merki um slæma andlega líð-
an eftir atburðinn, svo sem svefn-
truflanir og sjálfsmeiðingar.

Sigríður J. Friðjónsdóttir sak-
sóknari segir að enn hafi ekki
verið tekin ákvörðun um hvort
dómnum verði áfrýjað en hann
hafi verið sendur áfram til ríkis-
saksóknara. olikr@frettabladid.is

HÆSTIRÉTTUR
KONU DÆMDIR DRÁTTARVEXTIR
Hæstiréttur dæmdi í gær ís-
lenska ríkið til að greiða konu
rúmar 433 þúsund krónur, en
það eru dráttarvextir sem bóta-
nefnd hafði neitað að greiða
konunni. Konunni höfðu verið
dæmdar bætur vegna líkams-
árásar sem hún varð fyrir og
sótti um greiðslu þeirra til
bótanefndar. Nefndin féllst á
greiðslu höfuðstóls, en ekki
dæmda dráttarvexti.

HÉRAÐSDÓMUR
ENDURUPPTAKA MÁLS Í gær
fór fram í Héraðsdómi Reykja-
víkur endurupptaka í fyrri
hluta Dettifossmálsins, en dóm-
ara þótti ástæða til að spyrja
frekar út í frágang og pökkun
tæpra þriggja kílóa af am-
fetamíni sem reynt var að
smygla til landsins. Fjórir sæta
ákærum í þessum anga málsins,
en tveir hafa játað obbann af
sakargiftunum.

SKRÚFAN ÚR SKEENA Lá í rúm 60 ár á
hafsbotni við Viðey.

Landhelgisgæslan:

Ná›i skrúfu
af hafsbotni
MINJAR Áhöfn Óðins og sprengju-
sérfræðingar Landhelgisgæsl-
unnar náðu upp skrúfu sem legið
hafði á sjávarbotni við Viðey síð-
an í október 1944. Skrúfan er úr
kanadíska tundurspillinum
Skeena, sem strandaði við Viðey í
ofsaveðri. Fimmtán manns fórust
þá eftir að þeir yfirgáfu skipið í
björgunarbátum og -flekum. 

Skrúfan fannst þegar leitað var
að djúpsprengjum sem óttast var
að leyndust á sjávarbotni og báðu
kanadísk yfirvöld Landhelgis-
gæsluna um að ná henni upp.
Kanadíska sendiráðið vill koma
henni fyrir í Viðey sem minnis-
merki um þá sem létust. - bþg

STJÓRNMÁL
HALLDÓR TIL NOREGS Halldór
Ásgrímsson forsætisráðherra fer
í opinbera heimsókn til Noregs í
dag. Hann mun taka þátt í hátíða-
höldum í Noregi vegna þess að
hundrað ár eru liðin frá því að
landið fékk sjálfstæði.

RÍKISÚTVARPIÐ
ÁGÚST RÁÐINN Ágúst Ólafsson,
fyrrum fréttamaður Stöðvar 2 og
Bylgjunnar á Austurlandi, hefur
verið ráðinn forstöðumaður
svæðisstöðvar Ríkisútvarpsins á
Austurlandi. Ágúst hefur undan-
farin ár unnið hjá almanna-
tengslafyrirtækinu Athygli.

SPURNING DAGSINS
Gu›jón, hvernig refsi› fli› 
li›hlaupum?

„Þeir refsa sér sjálfir með því að ganga í
Sjálfstæðisflokkinn.“ 

Guðjón Arnar Kristjánsson er formaður Frjáls-
lynda flokksins. Á miðvikudag sagði Gunnar
Örlygsson alþingismaður sig úr flokknum og gekk
í Sjálfstæðisflokkinn.

Alltaf einfalt

www.ob.is
14 stöðvar!

SELFOSS Í gær var byrjað að dreifa Fréttablaðinu í heimahús á Selfossi. Akranes, 
Borgarnes og Hveragerði bætast í hópinn í næstu viku.
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HÉRAÐSDÓMUR NORÐURLANDS VESTRA Héraðsdómur Norðurlands vestra og Ráðhús
Skagafjarðar eru í sama húsi á Sauðárkróki. Föstudaginn 6. maí klofnaði héraðsdómurinn
í sýknudómi manns sem sakaður var um kynferðisofbeldi gegn tíu ára stúlku.

GUNNAR ÖRLYGSSON Harðlega gagnrýndur
af sínum fyrrum félögum í Frjálslynda
flokknum.

Verðkönnun ASÍ:

80 prósenta
ver›munur
NEYTENDUR Um 80 prósenta munur
var á hæsta og lægsta verði vöru-
körfu í matvöruverslunum á höf-
uðborgarsvæðinu, samkvæmt
verðlagskönnun ASÍ. Í Bónus var
verð vörukörfunnar lægst, 4.619
krónur, en mest kostaði karfan í
Nóatúni, 8.303 krónur. 

Tekið er dæmi af innkaupum
fjögurra manna fjölskyldu sem
kaupir hefðbundnar vörur til
heimilisins, svo sem mjólkurvör-
ur, kornmeti, ávexti, grænmeti
og kjötvörur. Í samanburðinum
voru hafðar þær verslanir þar
sem allar vörur í körfunni feng-
ust. - bs

Háskólinn á Akureyri:

Vegleg bókar-
gjöf frá Kína
MENNINGARTENGSL Kínverska
menntamálaráðuneytið hefur
fært Háskólanum á Akureyri
1000 bækur að gjöf í tilefni þess
að háskólinn hyggst koma á fót
símenntunarnámi í kínversku.
Flestar bækurnar eru á kín-
versku en sumar á ensku eða á
báðum tungumálum. Bækurnar
verða öllum landsmönnum að-
gengilegar í gegnum millisafna-
lán.

Við Háskólann á Akureyri
verða kenndir áfangar í helsta
tungumáli Kínverja, áfangar er
fjalla um þróun og stöðu kín-
versks viðskiptalífs, kínverska
viðskiptahætti og kínverska nú-
tímamenningu auk nokkurra
annarra menningarnámskeiða. 

- kk
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Við styðjum íslenska 
knattspyrnu með stolti



KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

65,83 66,15

122,94 123,54

84,03  84,51

11,29 11,36

10,38 10,44

9,12 9,18

0,62  0,62

98,86 99,44

GENGI GJALDMIÐLA 12.05.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

116,36 +1,13%
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FJÖLMIÐLAR Fréttablaðið eykur for-
skot sitt sem vinsælasti fjölmiðill
landsins, samkvæmt nýrri fjöl-
miðlakönnun Gallup. Tíu prósent
fleiri lesa Fréttablaðið daglega en
horfa á Ríkisjónvarpið á hverjum
degi.

Um er að ræða dagbókarkönnun
á áhorfi á sjónvarp og lestri dag-
blaða, tímarita, netmiðla og um-
hverfismiðla. Könnunin var gerð
dagana 7. til 13. apríl síðastliðinn. Í
könnuninni kemur fram að daglega
lesa 66 prósent landsmanna Frétta-
blaðið að meðaltali, 60 prósent stilla
á Ríkissjónvarpið, 55 prósent horfa
á Stöð tvö, 52 prósent lesa Morgun-
blaðið, 35 prósent horfa á Skjá einn
og nítján prósent lesa DV. 

Í könnuninni kemur fram að
ríkisfjölmiðlarnir njóta mests
trausts, en traust til Fréttablaðsins
eykst frá sama tíma í fyrra. Að öðru

leyti eru litlar breytingar á stöðunni
á fjölmiðlamarkaði frá því á sama
tíma í fyrra. 

- bs

Spæna í gegnum
mosagróna hlí› 
Torfæruhjólamenn eru sag›ir hafa unni› mikil skemmdarverk á landi á
Reykjanesi me› akstri utan vega. Í n‡rri regluger› umhverfisrá›uneytisins er
kve›i› á um a› brot af flessu tagi var›i sektum e›a allt a› tveggja ára fangelsi.

UMHVERFISMÁL Miklar gróður-
skemmdir hafa verið unnar á
Reykjanesi með akstri utan vega,
að sögn Jónatans Garðarssonar,
sem er varamaður í umhverfis-
nefnd Reykjaness og mikill úti-
vistarmaður. Hann segir að það
taki óratíma fyrir náttúruna að
afmá þau sár sem þar séu nú.

„Á sumardaginn fyrsta voru
sex eða sjö ungir menn á torfæru-
hjólum að leik við Djúpavatnsveg
á Reykjanesi,“ sagði Jónatan. „Sá
vegur er að jafnaði lokaður á
veturna og ekki opnaður fyrr en
líða tekur aðeins á sumarið.
Djúpavatnsvegur liggur meðfram
norðanverðum Sveifluhálsi, frá
Krýsuvíkurvegi við Vatnsskarð í
áttina að Djúpavatni og síðan
áfram um Vigdísarvelli og kemur
niður á Ísólfsskálaveg á sunnan-
verðu Reykjanesi nærri Lats-
fjalli.“

Jónatan sagði að torfæruhjóla-
menn hefðu greinilega
eignað sér þetta svæði
án nokkurra leyfa frá
fólkvangsnefndinni,
sýslumanni eða öðrum
sem hefðu lögsögu á
Reykjanesi.

„Hvor sínu megin við
veginn hafa þeir útbúið
keyrslubraut þar
sem spólað er
og spænt
l innulaust
alla helgi-
daga, sér-
staklega á
v o r i n .
Þ e s s i
b r a u t

virðist ekki nægja því einhverjir
hafa tekið upp á því að aka upp í
hlíðar Sveifluhálsins,“ sagði
Jónatan. „Þeir sem komast alla
leið upp halda síðan áfram
eftir hálsinum ýmist í norð-

austur út í Vatnsskarð á Krýsu-
víkurvegi eða suðvestur eftir
hálsinum í áttina að Miðdegis-

hnúki. Við Djúpavatnsveg
er hrauntröð sem nefn-

ist Sandfellsklofi og
þykir merkilegt
náttúrufyrirbæri.
Foksandur hefur

fyllt um 900 metra af hraun-
rásinni og þótti lengi falleg yfir-
ferðar. Nú er vægast sagt ömur-
legt að sjá hvernig henni hefur
verið misþyrmt. Það er greinilegt
að brautin er ekki nógu spennandi
því sumir torfærumenn láta hafa
sig í að aka eftir Sandfellsklofa-
gjánni. Þeir hafa sporað þar allt út
með hjólum sínum. Til að komast
aftur upp úr gjánni þegar komið
er að endilokum foksandsins
þurfa þeir að spæna í gegnum
mosagróna hlíð og sárið þar er
greinilega fremur nýtt.“

jss@frettabladid.is

Ísland-Palestína:

Styrkir lækna
í Palestínu
HJÁLPARSTARF Félagið Ísland-
Palestína hefur styrkt Samband
palestínskra læknishjálpar-
nefnda um 330 þúsund krónur.
Sambandið var stofnað af palest-
ínskum læknum árið 1979 og
starfar við hjálpar- og sjúkra-
störf á Vesturbakkanum og í
Gaza.

Féð er afrakstur neyðarsöfn-
unar félagsins til íbúa Palestínu
sem staðið hefur síðan 2001. Sam-
tals hafa safnast rúmlega fimm
milljónir króna í söfnunina með
framlögum einstaklinga og fé-
laga og með ýmsum uppákomum.

- bs

Nýtt stýrikerfi í Apple:

Vi›kvæmt
fyrir árásum
NEYTENDUR Notendur nýs stýrikerf-
is í Apple-tölvum gætu verið ber-
skjaldaðar fyrir árásum tölvuhakk-
ara og veitt þeim aðgang að per-
sónulegum upplýsingum á borð við
lykilorð eða kreditkortanúmer.

Þetta kemur fram á vefmiðlinum
Wired en þar lýsa sérfræðingar yfir
áhyggjum vegna þessa vandamáls.
Í Tiger-stýrikerfinu er svokallað
Dashboard sem gefur notendum
auðveldan aðgang að vefsíðum á
internetinu en margir telja auðvelt
að brjótast inn í þennan hluta kerf-
isins. ■

Sótt að múslimum:

Hatursglæpir
færast í vöxt
BANDARÍKIN Réttindasamtök mús-
lima í Bandaríkjunum, CAIR,
birtu í fyrradag skýrslu um
glæpi og mismunun sem þar-
lendir múslimar urðu fyrir á
síðasta ári. Þar kemur fram að
svonefndum hatursglæpum
gegn þeim hefur fjölgað um
helming á milli ára. 

Árið 2004 urðu múslimar í
1.522 skipti fyrir ofbeldi, áreitni
eða mismunun vegna trúar sinn-
ar.

Fimmtungur atvikanna á sér
stað í Kaliforníu og tíu prósent í
New York-ríki. 

Tilefnislausar handtökur
hafa talsvert færst í vöxt en á
móti kemur að verulega hefur
dregið úr mismunun á vinnu-
markaði.

- shg

Glæpamenn:

Smyglu›u
fólki til 
Vesturlanda
VÍN, AP Lögregluyfirvöld í Aust-
urríki segjast hafa brotið á bak
aftur alþjóðlegan glæpahring
sem síðustu ár hefur smyglað
yfir 5.000 Austur-Evrópumönn-
um til Vesturlanda.

Aðgerðir lögreglunnar hófust
í júní í fyrra og síðan þá hafa 64
menn verið handteknir. 

Flestir hinna grunuðu eru
Rúmenar, Moldóvar og Úkraínu-
menn.

Að sögn yfirmanns rannsókn-
arinnar tóku smyglararnir um
350.000 krónur í þóknun fyrir að
koma fólkinu yfir landamærin.
Það þurfti oftar en ekki að dúsa
í miklum þrengslum og sætti
auk þess ýmiss konar ofbeldi af
hálfu smyglaranna. ■

MÓTMÆLIN BREIÐAST ÚT Alda
mótmæla hefur gripið um sig í
Afganistan eftir að fréttist að
bandarískir leyniþjónustumenn í
Guantanamo-búðunum hefðu van-
helgað Kóraninn. Í gær voru upp-
þot í Kabúl og skutu lögreglumenn
þrjá mótmælendur til bana. Fjórir
féllu fyrir byssukúlum lögreglunn-
ar í Jalalabad deginum áður.

BANDARÍKIN

SVÍÞJÓÐ

AFGANISTAN

hertzerlendis@hertz.is

14.300
Vika á Ítalíu

*

Opel Corsa eða sambærilegur

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald 
og skattar.
*Verð á viku miðað við 14 daga leigu. 
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50 50 600
Bókaðu bílinn heima

- og fáðu 500 Vildarpunkta

VEÐRIÐ Í DAG

JÓNATAN GARÐARSSON Vægast sagt
ömurlegar misþyrmingar á landinu.

GRÓÐURSKEMMDIR Mosagróður á Sandfellsklofa hefur verið spændur upp, eins og
myndin sýnir greinilega. Í nýrri reglugerð umhverfisráðuneytisins um akstur utan vega er
kveðið svo á, að brot gegn henni varði sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. 

TVÖFALT LÍFSTÍÐARFANGELSI
Sebastian Young var í fyrrakvöld
dæmdur í tvöfalt lífstíðarfangelsi.
Hann var sakfelldur fyrir morðið á
Lucille Mosco í Bellview, Pensa-
cola, Flórída og banatilræði við Jón
Júlíusson, hálfíslenskan son
hennar. Fangelsisdómur Youngs er
án möguleika á reynslulausn.

FÍLL Í SKEMMTIGÖNGU Lögreglan í
Stokkhólmi fékk í gær símhring-
ingu um að fíll gengi laus í borg-
inni. Í ljós kom að þetta var bara
sirkusfíllinn Lubli sem hafði rölt
aðeins of langt frá búðum sínum en
hún var komin í réttar hendur
þegar lögreglan mætti á vettvang.
Lubli notaði þó tækifærið og skófl-
aði í sig grasi á hringtorgi áður en
hún hélt heim.

DAGBLÖÐ LESIN Ríkisfjölmiðlarnir njóta mests trausts en traust til Fréttablaðsins eykst.

Fjölmiðlakönnun Gallup:

Forskot Fréttabla›sins eykst



Gildir til 16. maí eða á meðan birgðir endast.

Grillkartöfluskífur, venjulegar og
sætar, að hætti kokkalandsliðsins

Hagkaups appelsínusafi 1 ltr.Grill borgari 4 stk. m/brauði
- ódýrt og fljótlegt

Ferskt
um helgina

139kr/stk
Verð áður 189,-

TILBOÐ

323kr/pk
Merkt verð 462,-

TILBOÐ

359kr/kg
Merkt verð 599,-

TILBOÐ

899kr/kg
Merkt verð 1.499,-

TILBOÐ

Laxafiðrildi
með aspas og kryddsmjöri

kjúklingalæri
með legg

kjúklingalæri
úrbeinuð

935kr/kg
Verð áður 1.198,-

TILBOÐ

LambalæriLambalæri

30%afsláttur viðkassa

40%afsláttur viðkassa

399kr/pk

Gott
verð

Hefur þú prófað mest seldu salötin í Hagkaupum?
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Mannréttindadómstóllinn dæmir Tyrkjum í óhag:

Hvetur til n‡rra réttarhalda
STRASSBORG, AP Mannréttindadóm-
stóll Evrópu úrskurðaði í gær að
Kúrdaleiðtoginn Abdullah Öcalan
hefði ekki hlotið sanngjarna máls-
meðferð þegar tyrknesk yfirvöld
réttuðu yfir honum á sínum tíma.

Öcalan var leiðtogi Verkamanna-
flokks Kúrdistan og stýrði frelsis-
baráttu þjóðar sinnar þegar hann
var handtekinn árið 1999 og síðar
dæmdur til dauða. Árið 2002
breyttu yfirvöld í Ankara dómnum
hins vegar í ævilangt fangelsi. 

Í úrskurði Mannréttindadóm-
stólsins segir að réttarhaldið yfir
Öcalan hafi ekki verið sanngjarnt,
meðal annars vegna þess að lög-
fræðingar hans fengu ekki að hafa

við hann samband. Dómstóllinn
hvetur tyrknesk stjórnvöld til að
taka málið upp á nýjan leik og rétta
aftur yfir Öcalan.

Abdullah Gul, utanríkisráðherra
Tyrklands, sagði að rækilega yrði
farið yfir úrskurðinn en minnti á að
skæruliðasveitir Kúrda hefðu
drepið fjölda manns. Almenningur í
Tyrklandi er Kúrdum andsnúinn og
því hefur úrskurður dómstólsins
fallið í grýttan jarðveg þar. Tyrkir
eru hins vegar í erfiðri stöðu því
aðildarviðræður þeirra við Evrópu-
sambandið hefjast í haust og varla
er hægt að hugsa sér verri byrjun
en að hafa tilmæli Mannréttinda-
dómstólsins að engu. ■

21 týndi lífi í hryðjuverkaárásum í gær:

Óeir›ir í kjölfar bílsprengjuárásar
BAGDAD, AP Ekkert lát er á ofbeld-
inu í Írak. 21 týndi lífi í fjórum
bílsprengjuárásum víðs vegar um
landið í gær. Bandarískar her-
sveitir sækja hart að uppreisnar-
mönnum sem hafast við nærri
sýrlensku landamærunum.

Mannskæðasta tilræðið var
framið í Bagdad í gærmorgun. Þá
sprakk öflug bílsprengja við
markaðstorg þar sem fjöldi fólks
var á ferli. Sautján heimamenn
féllu og 65 særðust. Miklir eldar
kviknuðu í kjölfarið í nálægum
húsum og létu vegfarendur reiði
sína bitna á lögreglu- og blaða-
mönnum. Bandarískir hermenn
skutu úr byssum sínum upp í loft-
ið til að dreifa reiðum múgnum.

Matador-aðgerð hersveita
Bandaríkjamanna var framhaldið
í gær þar sem sótt er að uppreisn-
armönnum sem hernámsliðið seg-
ir vera á snærum Abu Musab al-

Zarqawi, samverkamanns al-
Kaída. Til harðra bardaga kom á
milli þeirra nærri sýrlensku
landamærunum og dóu tveir
bandarískir hermenn í átökunum.
Ekki er vitað hversu margir upp-
reisnarmenn féllu.

Sjötíu úkaínskir hermenn
sneru í gær heim frá Írak og þar
með lýkur fyrsta hluta brottflutn-
ings herliðs Úkraínu í Írak. Enn
eru nokkur hundruð hermenn
eftir en þeir munu snúa heim á
næstu mánuðum. ■

Máli Gunnars Arnar
vísa› frá dómi
Hæstiréttur gagnr‡nir rannsókn lögreglu og verkna›arl‡singu ákæru á hendur
fyrrum endursko›anda Tryggingasjó›s lækna. Málinu var í gær vísa› frá dómi.
Ríkissaksóknari segir ver›a sko›a› hvort málarekstur ver›i hafinn a› n‡ju.

DÓMSTÓLAR Hæstiréttur taldi slíka
annmarka á rannsókn lögreglu á
meintum brotum Gunnars Arnar
Kristjánssonar, fyrrum forstjóra
SÍF og endurskoðanda Trygginga-
sjóðs lækna, á lögum um endur-
skoðendur að ekki væri stætt á öðru
en að vísa málinu frá dómi. Þá segir
dómurinn verknaðarlýsingu í
ákærunni á hendur Gunnari vera
verulegum annmörkum háða.

Gunnar Örn var ákærður fyrir
að hafa vanrækt skyldur sínar sem
löggiltur endurskoðandi þegar Lár-
us Halldórsson, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Tryggingasjóðsins,
dró sér tæpar 76 milljónir króna úr
sjóðnum á tæpum áratug. Lárus var
í júlí í fyrra dæmdur í tveggja og
hálfs árs fangelsi og til endur-
greiðslu tæplega 47,6 milljóna
króna, en Héraðsdómur Reykjavík-
ur sýknaði í nóvember Gunnar Örn.
Þeim dómi áfrýjaði ríkissaksóknari.

Hæstiréttur segir ófært að
leggja mat á hvort Gunnar hafi gætt
góðrar endurskoðunarvenju í störf-
um sínum fyrir Tryggingasjóðinn
án þess að fyrir liggi hvort Lárus
hafi vísvitandi beitt hann blekking-
um, en það hafi ekki verið nægilega
rannskakað. Þá átelur dómurinn að
ekki hafi verið tiltekið nákvæmlega
í ákæru hvaða gögn Gunnar Örn
hefði átt að kanna betur, hversu oft
og hvenær á því níu ára tímabili
sem fjárdrátturinn átti sér stað.

Bogi Nilsson ríkissaksóknari
segir Hæstarétt hafa gengið heldur
lengra en kröfur gengu út á með því
að vísa málinu á hendur Gunnar
Erni frá í stað þess að vísa því aftur
í Héraðsdóm. „Til er í dæminu að
málið fari af stað aftur með aukinni

rannsókn í samræmi við það sem
fram kemur í dómi Hæstaréttar,“
sagði hann og kvað lög kveða á um
nokkurra mánaða frest ríkis-
saksóknara til að ákveða það. „Það
verður farið yfir þessa hluti og
afstaða tekin til þeirra.“

olikr@frettabladid.is

NOREGUR
ÓLÆSI LANDLÆGT Niðurstöður
nýrrar rannsóknar vísindamanna
við háskólann í Stafangri benda
til að lestrarkunnátta yfir einnar
milljónar Norðmanna sé svo bág-
borin að þeir eigi í mestu vand-
ræðum í atvinnulífinu. Flestir
þeirra eru eldri en 45 ára.

SAGÐUR HÆTTULEGUR Maður
sem kveðst angólskur flóttamað-
ur er að mati norsku öryggislög-
reglunnar líklegur til að fremja
ofbeldisglæpi gegn þremur
stjórnmálamönnum, þar á meðal
Kjell Magne Bondevik forsætis-
ráðherra. Hann hefur verið
dæmdur fyrir líkamsárás en þar
sem hann er skilríkjalaus hefur
hann ekki verið rekinn úr landi.

LEIÐRÉTTINGAR
Lára Sigurðardóttir, fjögurra ára
leikskólanemi í Kópavogi, var
rangnefnd í grein um afmæli
Kópavogs í Fréttablaðinu í gær.

Skoðanakönnun um stuðning við
R-listaframboð var gerð 8. maí.

Kjarnorkumál:

Blair vill
kæra Írana
LONDON, AP Tony Blair, forsætis-
ráðherra Bretlands, hélt sinn
fyrsta hefð-
bundna blaða-
mannafund eftir
kosningarnar í
gær. Þar kvaðst
hann vera
hlynntur því að
kæra Íran til
ö r y g g i s r á ð s
Sameinuðu þjóð-
anna haldi þar-
lend stjórnvöld
áfram að auðga
úran. Hann úti-
lokaði þó hern-
aðaríhlutun með
öllu.

Bandaríkja-
menn vilja láta
öryggisráðið fjalla um meintar til-
raunir klerkastjórnarinnar til að
smíða sér kjarnavopn svo hægt sé
að beita hana efnahagsþvingun-
um. Bretar, Frakkar og Þjóðverj-
ar hafa hins vegar reynt að semja
við Írana en ekki orðið mjög
ágengt. ■

Fundið að Héraðsdómi:

Dómurinn
stendur
DÓMSTÓLAR Hæstiréttur staðfesti í
gær dóm Héraðsdóms um að mað-
ur og kona greiði Hundaræktinni
Dalsmynni samtals um 730 þús-
und krónur fyrir fimm hunda sem
þau keyptu í ársbyrjun árið 2002,
alla af Chihuahua-smáhunda-
tegund, einn hund og fjórar tíkur.

Hæstiréttur tekur hins vegar
fram í dómnum að aðfinnsluvert
sé hvernig skýrslutaka fyrir hér-
aðsdómi hafi farið úr böndum, en
í endurritum skýrslna sé að finna
samtöl og deilur sem ekki eigi þar
heima og héraðsdómari hefði átt
að gæta betur að. - óká

EFTIR ÓLAF HAUK SÍMONARSON

Sýnt í Samkomuhúsinu, Akureyri
Fös. 13/5 og lau. 14/5
Aðeins þessar tvær sýningar!

RAUSTIN BRÝND
Tony Blair hélt í gær
sinn fyrsta reglulega
blaðamannafund
eftir kosningarnar.

Hefur›u hlusta› á n‡jan
geisladisk Hildar Völu?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga flingmenn a› halda
flingsæti sínu ef fleir skipta
um flokk á kjörtímabilinu?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

4,9%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

95,1%

Írakar í Svíþjóð:

Styrktu upp-
reisnarmenn
DÓMSMÁL Dómstóll í Stokkhólmi
dæmdi í gær tvo Íraka sem bú-
settir eru í Svíþjóð í sjö og fimm
ára langt fangelsi fyrir fjárhags-
stuðning við hryðjuverkamenn í
heimalandi sínu.

Ali Berzengi og Ferman
Abdulla, báðir á þrítugsaldri, voru
fundnir sekir um að hafa sent um
tíu milljónir íslenskra króna til
Ansar al-Islam samtaka Abu
Musab al-Zarqawi, meðal annars
til að fjármagna sprengjuárás í
borginni Irbil í febrúar 2004 sem
kostaði 109 manns lífið.

Mennirnir eru þeir fyrstu sem
eru dæmdir eftir hryðjuverka-
lögum sem tóku gildi árið 2003.
Þeir verða reknir úr landi þegar
þeir hafa afplánað dóma sína. ■

M
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ELDARNIR SLÖKKTIR Sautján manns dóu í bílsprengjuárás í Bagdad og lét almenningur
reiði sína í kjölfarið bitna á lögreglu- og blaðamönnum.

ABDULLAH ÖCALAN Öcalan var á sínum
tíma dæmdur til dauða en dómnum var síð-
ar breytt í ævilangt fangelsi. Hann afplánar
dóminn í eins manns fangelsi á lítilli eyju.

Háskólakennarar:

Stjórnvöld
sinnulaus
HÁSKÓLINN Félag prófessora og
Félag háskólakennara fagna stjórn-
sýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á
Háskóla Íslands, sem félögin segja
leiða í ljós að Háskólinn búi við
fjársvelti. Úttektin sýni að fjárveit-
ingar ríkisins til skólans, miðað við
nemendafjölda, hafi farið minnk-
andi með árunum. Það sé í hróplegri
mótsögn við þann metnað og árang-
ur sem Háskólinn hafi sýnt við upp-
byggingu og rannsóknarstörf. 

Félögin segja að sinnuleysi
stjórnvalda sé farið að ógna fram-
tíðaruppbyggingu Háskólans og
bregðist þau ekki við muni fagleg
uppbygging hans staðna. ■

GUNNAR ÖRN KRISTJÁNSSON Gunnar Örn
var í héraði fundinn sýkn saka fyrir brot
um lög um endurskoðendur. Hæstiréttur
vísaði í gær máli hans frá dómi og gagn-
rýndi bæði ákæru og rannsókn lögreglu.

BOGI NILSSON Ríkissaksóknari segir að
fyrst málinu var vísað frá dómi sé hægt að
hefja rannsókn þess að nýju og þá í sam-
ræmi við kröfur Hæstaréttar.



Með tilliti til aukinna umsvifa og þátttöku í stórum verkefnum,

jafnt hér á landi sem erlendis, hefur stjórn Meiðs ehf. ákveðið

að breyta nafni félagsins í Exista ehf. Á síðasta ári var

framtíðarstefna félagsins mótuð og lagður grunnur að frekari

vexti sem að miklu leyti verður erlendis. Breytingin á nafni

félagsins aðlagar ásýnd þess að breyttum áherslum.

Exista ehf. er öflugt fjárfestingarfélag með aðsetur á Íslandi.

Skrifstofa Exista er að Tjarnargötu 35.

w w w . e x i s t a . i s

Exista ehf.
Tjarnargata 35
101 Reykjavík
Sími 550 8600
Fax 550 8699



1Hvernig lauk leik Arsenal og Everton
í fyrrakvöld?

2Hversu margir búa við þrældóm,
samkvæmt nýrri skýrslu Alþjóða-

vinnumálastofnunarinnar?

3Hvaða grein hefur fengið mestan lest-
ur á vef Landssambands kúabænda?

SVÖRIN ERU Á BLS. 50

VEISTU SVARIÐ?
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DÓMSTÓLAR Hæstiréttur sýknaði í
gær fyrrum lögreglufulltrúa í
ávana- og fíkniefnadeild Lög-
reglunnar í Reykjavík af því að
hafa dregið sér tæpar 900 þús-
und krónur sem haldlagðar voru
við húsleit þar sem rannsakað
var meint brot á fíkniefnalög-
um. Um miðjan nóvember
dæmdi Héraðsdómur Reykja-
víkur manninn í 9 mánaða fang-
elsi fyrir fjárdráttinn. Maðurinn
fór fram á áfrýjun til Hæsta-
réttar og ákæruvaldið þyngingu
refsingar.

Hæstiréttur segir fjölmarga
starfsmenn hafa haft aðgang að
geymslu þar sem peningarnir
voru geymdir og þótt maðurinn

hefði sem yfirmaður lögreglu-
mannanna sem að húsleitinni
stóðu átt að ganga úr skugga um
að peningunum yrði komið til
gjaldkera leiddi sú vanræksla
ekki til refsiábyrgðar. 

Þá er vitnisburður yfirlög-
regluþjóns um að maðurinn hafi
viðurkennt brotið með óbeinum
hætti ekki sagður hafa sönnun-
argildi gegn eindreginni neitun
mannsins.

Sakar- og áfrýjunarkostnaði
var vísað á ríkissjóð, en málið
dæmdu hæstaréttardómararnir
Ingibjörg Benediktsdóttir, Jón
Steinar Gunnlaugsson og Ólafur
Börkur Þorvaldsson.

- óká

Fasteignasalar stefna ríkinu
Lögma›ur hóps manna sem eiga og reka fasteignasölur undirb‡r málshöf›un á hendur ríkinu. fieir telja a›
í n‡jum lögum um fasteignasölur felist brot á ákvæ›um stjórnarskrárinnar um eignarrétt og atvinnufrelsi.

VIÐSKIPTI Hópur manna sem eiga
og reka félög sem stunda fast-
eignasölu á almennum markaði
hefur falið lögmanni sínum að
höfða mál á hendur ríkinu vegna
ákvæða í nýjum lögum um fast-
eignasölur. Þá hefur lögmaðurinn
sent erindi fyrir hönd hópsins til
Björns Bjarnasonar dómsmála-
ráðherra og allsherjarnefndar Al-
þingis.

„Í erindinu var kvartað yfir til-
teknum ákvæðum í lögunum,“
sagði Halldór H. Backman hæsta-
réttarlögmaður, sem fer með mál
hópsins. „Um var að ræða eignar-
réttarákvæði laganna, svo og gild-
istöku ákvæðis um löggildingu.

Síðarnefnda ákvæðið átti að taka
gildi áður en mönnum var mögu-
legt að ljúka réttindaöflun. Leyst
var úr því með bráðabirgðaá-
kvæði um daginn og þeim veitt
undanþága um eignarráð sem eru
á námskeiði til öflunar löggilding-
arréttinda.“

Halldór sagði að vandi vegna
löggildingarkröfunnar væri þó
ekki leystur hvað alla umbjóðend-
ur sína varðaði. Sumir hverjir
hefðu starfað að fasteignasölu um
árabil, en uppfylltu nú ekki inn-
tökuskilyrði, til að mynda um
stúdentspróf.

„Hitt er öllu alvarlegra, að
ákvæði laganna um eignarráð fela

í sér raunverulega eignaupptöku
að mati umbjóðenda minna, því í
umræddu ákvæði segir, að sé
„...fasteignasala stunduð í nafni
félags og skal þá fasteignasalinn
eiga meiri hluta í því“. Þetta þýðir
að menn sem hafa eignast og rek-
ið fasteignasölu um lengri eða
skemmri tíma verða að selja fyr-
irtæki sitt,“ sagði Halldór. „Þó svo
að menn hefðu tök á því að afla
sér réttinda til að mega eiga fyrir-
tækið, þá er hlutaféð sem slíkt
orðið nánast verðlaust vegna
þessara takmarkana á eignar-
haldi. Með öðrum orðum, það er
ekki hægt að selja þetta hverjum
sem er eftir gildistöku laganna.

Það er ólögmætt og brot á stjórn-
arskránni að svipta menn rétti
sem þeir hafa aflað sér, en slík
svipting kristallast einmitt í lög-
unum gagnvart umbjóðendum
mínum.“

Halldór kvaðst vera að undir-
búa málssókn á hendur ríkinu
fyrir hönd hópsins. Þar yrði gerð
krafa um að ofangreind ákvæði
laganna yrðu dæmd ólögmæt með
hliðsjón af stjórnarskránni. Til
vara yrði fallist á bótaskyldu
ríkisins á grundvelli stjórnar-
skrárinnar, þar sem um væri að
ræða brot á ákvæðum hennar um
eignarrétt og atvinnufrelsi.

jss@frettabladid.is

Galloway:

Saka›ur um
mútuflægni
HNEYKSLI Nefnd á vegum öldunga-
deildar Bandaríkjaþings sakaði
þá George Galloway, þingmann á
Bretlandi, og
Charles Pasqua,
f y r r v e r a n d i
ráðherra í
frönsku ríkis-
stjórninni, um
að hafa þegið
mútur í formi
olíukaupréttar
af hendi Sadd-
ams Hussein á
meðan olíusölu-
áætlun Sameinuðu þjóðanna var í
gildi á árunum 1996-2003. Gall-
oway, sem sagði sig úr Verka-
mannaflokknum vegna Íraks-
stríðsins og náði svo kjöri í kosn-
ingunum í síðustu viku sem óháð-
ur, vísaði ásökunum þingnefndar-
innar á bug og sagði að það væri
fáránlegt að halda því fram að
þingmaður sem væri undir stöð-
ugu eftirliti yfirvalda hefði getað
tekið þátt í slíku. ■

FINNLAND

SVÍÞJÓÐ

LÖGREGLUSTÖÐIN VIÐ HLEMM Í REYKJAVÍK
Hæstiréttur sýknaði í gær lögreglumann
sem Héraðsdómur hafði áður fundið
sekan um að hafa dregið sér fé sem hald-
lagt var við rannsókn fíkniefnamáls.
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ÍBÚÐARBYGGÐ Fasteignasala hefur verið afar lífleg síðustu misserin. Hópur manna sem eiga og reka fasteignasölur telur sig þó missa spón úr aski sínum með gildistöku nýrra laga.

FYRIR BÖRN 2 - 12 ÁRA

Fer›afljónusta Iceland Express, Su›urlandsbraut 24, Sími 5 500 600

*A›ra lei› me› sköttum.
Börn flurfa a› vera í fylgd
me› fullor›num.
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LÍKFUNDUR Í STOKKHÓLMI Enn
eitt líkið fannst í vikunni á hafn-
arsvæðinu í miðborg Stokkhólms.
Það fannst á svipuðum slóðum og
annað lík sem fannst í lok mars,
en það var sundurhlutað og hafði
verið pakkað inn í plast. Það mál
er enn óupplýst. Ekki er vitað af
hverjum líkið sem fannst nú er,
eða hvort um slys eða glæp er að
ræða.

SMS TIL ÞJÓÐARINNAR Finnska
ríkisstjórnin undirbýr lagasetn-
ingu sem heimilar stjórnvöldum
að senda SMS-skilaboð í alla
finnska farsíma samtímis. Er
þetta hugsað fyrir neyðartilvik
þegar vara þarf almenning við
náttúruhamförum, hryðjuverka-
árásum eða kjarnorkuslysum.

GEORGE GALLOWAY

Námsgagnastofnun:

UNESCO
fl‡›ir forrit
ÞRÓUNARMÁL Tveir starfsmenn á
vegum UNESCO vinna baki
brotnu á skrifstofu Námsgagna-
stofnunar við að þýða fimmtán
kennsluforrit yfir á ýmis tungu-
mál til notkunar fyrir börn í Afr-
íku. Forritin sem um ræðir eru
gömul kennsluforrit sem notuð
hafa verið hér á landi um árabil
en standa að sögn Tryggva Jak-
obssonar, forstjóra Námsgagna-
stofnunar, fyllilega fyrir sínu auk
þess sem ekki þarf nýtískulegar
og öflugar tölvur til að keyra þau.

Námsgagnastofnun gefur
vinnu sinna starfsmanna og rétt-
indin á kennsluefninu. - oá

Hæstiréttur snýr dómi í máli lögreglumanns:

Lögregluma›ur s‡kna›ur af fjárdrætti





ORÞÓDOXAR DEILA Aristarkos, erkibiskup í
grísku rétttrúnaðarkirkjunni í Jerúsalem,
lýsti því yfir í gær að Íreneusi patríarka
bæri að víkja úr embætti í samræmi við
úrskurð kirkjuþings. Íreneus er ásakaður
um að hafa farið frjálslega með eigur kirkj-
unnar.
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Lagafrumvarp um gjaldþrot var ekki afgreitt fyrir þinglok:

Óflverralög standa óbreytt
VÖRSLUSKATTAR Ögmundur Jónas-
son þingmaður Vinstri grænna
segir slæmt að geta ekki afgreitt
lög um meðferð vörsluskatta á því
þingi sem nú er lokið. „Flutnings-
menn eru úr öllum flokkum. Þetta
er blettur á löggjöfinni sem verð-
ur að þvo af,“ sagði Ögmundur í
upphafi þingfundar á Alþingi í
fyrradag.

Einar K.Guðfinsson þingmaður
Sjálfstæðisflokksins kvaðst
harma það mjög að þetta mál
fengi ekki afgreiðslu. „Full þörf
er á að breyta þessum óþverralög-
um. Við sjáum hrikaleg dæmi um
óréttlæti. Í einni umsögn til þing-
nefndar kom fram að maður hafði

stjórnað fyrirtæki sem varð
gjaldþrota og skuldaði verulegar
upphæðir í vörslusköttum. Hon-
um hafði tekist að greiða allar
skuldir utan átta milljónir króna.
En vegna þeirra laga sem nú eru í
gildi fær hann á sig 120 milljóna
króna sekt. Líf hans verður aldrei
samt eftir þetta,“ sagði Einar.
Hann kvaðst ætla að láta það
verða sitt fyrsta verk að ljúka
málinu þegar þing kemur saman
næsta haust. 

Lúðvík Bergvinsson Samfylk-
ingunni varaði við að draga mjög
úr varnaðaráhrifum í lögum
vegna skila á vörslusköttum.

- jh

Álversframkvæmdir eystra:

Hli›ra› til fyrir kríunni
TILHUGALÍF Forráðamenn Bechtel,
sem byggir álver Alcoa í Reyð-
arfirði, brugðust skjótt við eftir
að athugull íbúi á Reyðarfirði
benti þeim á að gámum á vegum
fyrirtækisins hafði verið komið
fyrir á varpsvæði kríunnar.
Létu þeir fjarlægja gámana hið
snarasta svo álversframkvæmd-
irnar eystra hefðu ekki
hamlandi áhrif á ástarlíf fugl-
anna enda Bechtel annt um að
framkvæmdirnar hafi jákvæð
en ekki neikvæð áhrif á Austur-
landi.

- kk

Vinnutímatilskipun:

Falli› frá
undanflágu
EVRÓPUSAMBANDIÐ, AP Evrópuþingið
samþykkti í gær að í uppfærðri
vinnutímatilskipun sambandsins
yrði kveðið á um að löglegur há-
marksvinnutími launþega yrðu 48
stundir á viku. Þar með yrði fallið
frá undanþágu frá tilskipuninni,
sem að ákveðnum skilyrðum upp-
fylltum heimilar að launþegi vinni
lengri vinnuviku, semji hann sér-
staklega við vinnuveitandann.

Þessi undanþága hefur talsvert
verið notuð í Bretlandi, en einnig í
fleiri löndum, svo sem í heilbrigðis-
geiranum í Þýskalandi. Henni hefur
einnig verið beitt á Íslandi sem hef-
ur tekið vinnutímatilskipunina upp í
gegn um EES-samstarfið. 

Samþykkt var á þinginu í gær að
undanþágan rynni úr gildi á þremur
árum eftir að ný vinnutímatilskipun
tekur gildi, líklega árið 2007. ■

HEILBRIGÐISMÁL Fyrsta lyfið sem
byggt er erfðarannsókn á algengum
sjúkdómi í heiminum fer í þriðja og
síðasta fasa lyfjaprófana á þessu ári
ef fram heldur sem horfir. Um er að
ræða hjartalyfið DG031.

Í nýjasta tölublaði tímarits
bandarísku læknasamtakanna, The
Journal of the American Medical
Association; JAMA, er birt grein
eftir vísindamenn og samstarfsað-
ila Íslenskrar erfðagreiningar um
niðurstöður lyfjaprófana á um-
ræddu lyfi. Einnig er fjallað um
greinina og almenna þýðingu niður-
staðnanna í ritstjórnargrein í blað-
inu.

Í greininni er lýst jákvæðum
áhrifum lyfsins á ýmsa áhættuþætti
hjartaáfalls. Greint er frá því að
lyfið dragi úr myndun á öflugum
bólguvaka sem erfðarannsóknir Ís-
lenskrar erfðagreiningar hafi sýnt
að tengist aukinni hættu á hjartaá-
föllum. Í greininni kemur einnig
fram að lyfið hafi áhrif á ýmsa mik-
ilvæga áhættuþætti hjartaáfalla
sem tengist bólgum í æðakerfinu.
Þetta er í fyrsta sinn sem lýst er

klínískri lyfjarannsókn á nýju lyfi á
grundvelli erfðarannsókna á al-
gengum sjúkdómi, að því er fram
kemur í frétt frá ÍE.

„Niðurstöðurnar sem við kynn-
um í þessari vísindagrein eru afar
spennandi og sýna að það er hægt
að nota grundvallaruppgötvun í
erfðafræði til að þróa ný lyf gegn
alvarlegustu heilbrigðisvandamál-
um samtímans,“ segir Kári Stefáns-
son, forstjóri Íslenskrar erfðagrein-
ingar. Hann segir enn fremur að á
grunni þessara niðurstaðna sé nú
unnið að því að skipuleggja þriðja
og síðasta fasa lyfjaprófana. Þar
verður kannað hvort lyfið fækki
hjartaáföllum í hópi einstaklinga
sem taka lyfið miðað við hóp sem
tekur lyfleysu. Þær rannsóknir
munu fara fram á Íslandi og í fleiri
löndum Evrópu og í Bandaríkjun-
um. Reiknað er með því að þær
hefjist á seinni hluta þessa árs og
taki rúm tvö ár. Ef niðurstöður
þeirra verða jákvæðar verða næstu
skref leyfisumsóknir, skráning og
markaðssetning lyfsins.

jss@frettabladid.is

Fyrsta lyfi› byggt 
á erf›arannsóknum
Setja á flri›ja og sí›asta stig rannsóknar á n‡ju
hjartalyfi sem byggt er á grunni erf›arannsókna Ís-
lenskrar erf›agreiningar af sta› í ár.

ÍSLENSK ERFÐAGREINING Þriðja og síðasta stig rannsóknar á nýju hjartalyfi hefst á þessu
ári ef allt gengur upp. Það er fyrsta lyf heims sem byggir á erfðarannsókn á algengum
sjúkdómi.

EINAR K. GUÐFINNSSON ÞINGMAÐUR SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS Dæmi um 120 milljóna
króna sekt vegna átta milljóna króna vanskila. Þessu verður að breyta.

EINMANNA KRÍA Gámastæður á
hafnarsvæðinu á Reyðarfirði trufluðu
hreiðurgerð reyðfirsku kríanna.
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VIÐSKIPTI Landsbankinn hagnaðist
um sex milljarða króna á fyrsta
ársfjórðungi og jókst hagnaðurinn
um 45 prósent á milli ára. Uppgjör-
ið var mun betra en spár greining-
araðila gerðu ráð fyrir en bankan-
um hafði verið spáð um 5,2 millj-
arða hagnaði. Hreinar vaxtatekjur
jukust um 45 prósent og hreinar
rekstrartekjur um 37 prósent.
Hreinar rekstrartekjur voru um
12,8 milljarðar króna, um 1,2 millj-
örðum meiri en Íslandsbanki og
KB banki höfðu gert ráð fyrir.
Rekstrargjöld voru 24 prósent
hærri en á sama tíma í fyrra.
Kostnaðarhlutfall Landsbankans
var 32 prósent. 

Arðsemi eigin fjár var 82 pró-
sent á tímabilinu samanborið við 50
prósent í fyrra. 

Bankinn stækkaði gríðarlega á
fyrstu mánðum ársins. Heildar-
eignir bankans þann 31. mars voru
851 milljarður króna og eigið fé um
54 milljarðar. Til samanburðar
námu heildareignirnar 737 millj-
örðum um síðustu áramót og eigið
fé 37,7 milljörðum.

Hækkuðu hlutabréf í Lands-
bankanum um fimm prósent í
Kauphöllinni eftir birtingu upp-
gjörsins og var gengi félagsins í
16,7 krónum á hlut.

- eþa

Uppgjör Landsbankans vel umfram væntingar:

Hagnast um sex milljar›a

ÁRSHLUTATÖLUR LANDSBANKANS Bankinn
hagnaðist um sex milljarða fyrstu þrjá
mánuði ársins og var það mun betri niður-
staða en búist hafði verið við. Mikill vöxtur
er í starfsemi bankans og námu heildar-
eignir hans um 850 milljörðum króna.

SPÁR UM AFKOMU LANDSBANK-
ANS Í MILLJÓNUM KRÓNA
Íslandsbanki  5,296 
KB banki   5.070
Meðaltal   5.183
Niðurstaða  6.045





SAMGÖNGUÁÆTLUN Átta af tíu
stærstu bæjarfélögum landsins,
ef höfuðborgarsvæðið er talið
sem eitt bæjarfélag, fá enga
fjármuni til nýlagningar vega
innan bæjarmarka sinna í sam-
gönguáætlun áranna 2005 til

2008 sem samþykkt var á Al-
þingi fyrir skemmstu.

Akureyri er eina bæjarfélag-
ið utan höfuðborgarsvæðisins
sem fær úthlutað fé til nýrra
vegamannvirkja, en bæjarfélag-
inu er úthlutað 30 milljónum

króna vegna nýrra gatnamóta.
Höfuðborgarsvæðinu er út-

hlutað rúmum sex milljörðum.
Jón Þorvaldur Heiðarsson

hagfræðingur hjá Rannsóknar-
stofnun Háskólans á Akureyri
bendir á að ef Akureyringar not-

uðu sömu rök og höfuðborgar-
búar ættu þeir að krefjast mun
hærri upphæðar í samgönguá-
ætlun.

„Ef Akureyri væri sérkjör-
dæmi líkt og höfuðborgarsvæð-
ið og við reiknuðum út, líkt og
höfuðborgarbúar hafa verið að
gera, heildarúthlutun fjár til
vegamála miðað við höfðatölu
ættum við að fá 5,5 prósent
heildarupphæðarinnar í stað
þess 0,1 prósents sem okkur er
úthlutað,“ segir Jón Þorvaldur.

Hann segist alfarið á móti því
að reikna fjárúthlutun til vega-
mála út frá kjördæmaskipan.
„Höfuðborgarbúar megi vel við
una innan sinna bæjarmarka
miðað við aðra,“ segir Jón.

- sda

BLÓÐGJÖF ER LÍFGJÖF Adebayo Ogutuga var
á meðal þeirra fyrstu sem gaf blóð í blóð-
bankann Öruggt blóð í Afríku sem opnaður
var í Abuja í Nígeríu í gær. Bankinn er sá
fyrsti í landinu sem er í samræmi við al-
þjóðlega gæðastaðla og er opnun hans lið-
ur í að draga úr útbreiðslu alnæmis.
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Nýr vefur héraðsdómstólanna:

Dómar birtast á netinu
DÓMSTÓLAR Í sumar eða undir
haust er fyrirhugað að dómstólar
landsins hefji allir birtingu dóma
á netinu. Hingað til hefur Hér-
aðsdómur Norðurlands eystra
einn birt dóma með þeim hætti.

„Þetta hefur lengi staðið til,“
segir Elín Sigrún Jónsdóttir,
framkvæmdastjóri Dómstóla-
ráðs, en ekki liggur nákvæmlega
fyrir hvenær nýr vefur fer í loft-
ið. Hún segir að þótt birtingu á
netinu fylgi einhver vinnusparn-
aður í að svara þarf færri fyrir-
spurnum þá fylgi þessu einnig
nokkurt umstang. „Það þarf að
taka út nöfn og annað slíkt. Þetta
er nákvæmnisvinna og fjöldi
dóma gríðarlegur. Svo setjum

við líka inn lýsingu á dómnum og
leitarorð, þannig að það er nokk-
ur vinna við þetta.“ Elín segir
reglur settar um hvaða dómar
fari í almenna birtingu á netinu,
en undanskildir verði ákveðnir
málaflokkar. „Það eru mál sem
snerta bráðabirgðaforsjá, opin-
ber skipti og fleira. Yfirleitt
svona einkaréttarleg mál sem
varða viðkvæma persónulega
hagsmuni og opinber mál þar
sem ákært er fyrir kynferðisaf-
brot og svo mál þar sem ákært er
fyrir yngri en 18 ára.“ Þá verða
einnig birtar á nýja vefnum upp-
lýsingar um dómstólana og dag-
skrá þeirra.

- óká

Úthlutun til vegagerðar í tíu stærstu bæjarfélögum landsins:

Átta af tíu stærstu fá ekkert

MYRTI DÓTTUR SÍNA OG VIN-
KONU HENNAR Maður frá Illino-
is-ríki hefur verið ákærður fyrir
að myrða átta ára gamla dóttur
sína og vinkonu hennar. Að sögn
lögreglu játaði maðurinn að hafa
reiðst svo þegar dóttirin var úti
lengur en sem nam útivistartíma
hennar að hann stakk hana og
vinkonu hennar til bana.

REKINN FYRIR SPRENGIEFNA-
KENNSLU David Pieski, efna-
fræðikennari í menntaskóla í Or-
ange County í Kaliforníu, hefur
verið rekinn úr starfi fyrir að
kenna nemendum sínum að búa
til sprengiefni. Einn nemendanna
tók sig til og sprengdi kofa á
golfvelli í nágrenninu. Yfirvöld-
um gramdist uppátækið veru-
lega.

LAGT ÓLÖGLEGA Samkvæmt upp-
lýsingum frá Lögreglunni á
Keflavíkurflugvelli eru lands-
menn farnir að streyma út í fríið
og ekkert nema gott um það að
segja. Hins vegar vill það oftar
en ekki brenna við að fólk komi
bílunum sínum ekki almennilega
fyrir áður. Þá þarf lögreglan að
láta draga bílinn með ærnum til-
kostnaði, sem auðvitað lendir á
bíleigandanum.

HÉRAÐSDÓMUR

BANDARÍKIN

LÖREGLUFRÉTTIR

ENDURUPPTAKA MÁLS
Í gær fór fram í Héraðsdómi
Reykjavíkur endurupptaka í fyrri
hluta Dettifossmálsins, en dóm-
ara þótti ástæða til að spyrja
frekar út í frágang og pökkun
tæpra þriggja kílóa af am-
fetamíni sem reynt var að
smygla til landsins. Fjórir sæta
ákærum í þessum anga málsins,
en tveir hafa játað obbann af sak-
argiftunum.

ELÍN SIGRÚN JÓNSDÓTTIR Framkvæmda-
stjóri Dómstólaráðs segir að tekin hafi ver-
ið ákvörðun um að setja í forgang á þessu
ári birtingu dóma á netinu. Hún segir nýj-
an vef fara í loftið í sumar eða haust.
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Þéttbýlisstaður Íbúafjöldi Fjárveiting til stofnkostnaðar í Fjárveiting  
31/12 2004 grunnneti (milljónir kr) á íbúa (kr.)

Borgin 183.079 6.142 33.548 
Akureyri 16.308 30 1.840
Keflavík/Njarðvík 10.832 0 0 
Akranes 5.657 0
Selfoss 5.269 0 0 
Vestmannaeyjar 4.215 0 0 
Ísafjörður 2.785 0 0
Sauðárkrókur 2.632 0 0
Grindavík 2.494 0 0
Húsavík 2.323 0 0
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BANDARÍKIN

ARGENTÍNA

HEILBRIGÐISMÁL Rúmlega sex þús-
und evrópsk sjúkratrygginga-
kort hafa verið gefin út hjá
Tryggingastofnun fyrstu vikuna
eftir að útgáfa þeirra hófst. Um
85 prósent fólks sækja um gegn-
um heimasíðuna.

Útgáfa kortanna hófst 1. maí.
Alls voru 6.064 sjúkratrygginga-
kort gefin út dagana 1.- 7. maí
eða um fimmtungur af áætluð-
um fjölda korta á öllu árinu,
samkvæmt upplýsingum frá TR.

Evrópska sjúkratrygginga-
kortið leysir af hólmi E-111 vott-
orðið og veitir korthafa, sem
lendir í slysi eða óvæntum veik-
indum, rétt til nauðsynlegrar

heilbrigðisþjónustu í dvalar-
landi á sama verði og heima-
menn. Einfalt er að sækja um
nýja kortið á heimasíðu Trygg-
ingastofnunar. Hún sendir síðan
kortið á lögheimili viðkomandi.
Þeir sem hafa ekki aðgang að
netinu geta komið í þjónustu-
miðstöð Tryggingastofnunar í
Reykjavík og sótt um evrópska
sjúkratryggingakortið.

- jss

Tryggingastofnun ríkisins:

Sjúkratryggingakortin rjúka út

FYRSTA KORTIÐ Heilbrigðisráðherra,
Jón Kristjánsson, fékk fyrsta sjúkra-

tryggingakortið.

VERÐHJÖÐNUN Samkeppni á matvöru-
markaði er meðal skýringa lækkunar á
neysluverðsvísitölunni. Vísitalan lækkaði
um 0,54 prósent á milli mánaða.

Neysluverðsvísitalan lækkar:

Töluver›
ver›hjö›nun
EFNAHAGSMÁL Vísitala neysluverðs
minnkaði um 0,54 prósent á milli
mánaða og var 240,7 stig. Verð-
hjöðnunin er meiri en búist var við
en markaðsaðilar höfðu spáð mun
minni lækkun vísitölunnar. Jafn-
gildir þetta því að verðbólgan sé 2,9
prósent á ársgrundvelli.

Tvær helstu ástæður þessarar
lækkunar eru hörð verðsamkeppni
á matvörumarkaði og breyttar að-
ferðir við útreikning vaxta á hús-
næðislánum.

Síðast lækkaði neysluverðsvísi-
talan við verðbólgumælingar í júní í
fyrra. - eþa
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Héraðsdómur NE:

Bar›i mann 
me› flösku
DÓMSTÓLAR Liðlega tvítugur maður
þarf bara að sitja inni í tvo mánuði
af fimm fyrir líkamsárásir haldi
hann skilorð í þrjú ár. Þá þarf hann,
samkvæmt dómi Héraðsdóms
Norðurlands eystra, að greiða
manni sem hann barði í höfuðuð
með flösku tæpar 160 þúsund krón-
ur.

„Árás ákærða á brotaþola var
tilefnislaus og ófyrirleitin. Brota-
þoli skarst nokkuð í andliti og ber
hann ör eftir,“ segir í dómnum, en
með hliðsjón af aldri og skýlausri
játningu þótti rétt að skilorðsbinda
hluta dómsins. Frá 17 ára aldri hef-
ur maðurinn verið sóttur til saka
fyrir skjalafals, þjófnaði og um-
ferðarlagabrot og rauf með broti
nú skilorð frá því í júní 2003. - óká

FÉLL NIÐUR NÍU HÆÐIR Betur fór
en á horfðist þegar sjötug kona
sem var að þrífa svalirnar hjá sér
á níundu hæð fjölbýlishúss í Fort
Lauderdale í Flórída féll fram af
þeim. Það varð henni til lífs að hún
lenti á skyggni fyrir framan húsið.
Hún hlaut aðeins minni háttar
áverka og var að sögn sjónarvotta
hin hressasta á eftir.

HEFUR JÁTAÐ AFTÖKUR Fyrrum
liðsmaður í öryggissveitum
argentínsku herforingjastjórnar-
innar hefur játað aftökur á þrem-
ur mönnum á sínum tíma, en rétt-
arhöld fara nú fram yfir honum á
Spáni. Herforingjastjórnin var við
völd á árunum 1976-1982 og er
talið að í það minnsta 13.000
manns hafi „horfið“ eða verið tek-
in af lífi á þeim tíma.

Hæstiréttur:

Lithái sendur 
til fi‡skalands
DÓMSTÓLAR Hæstiréttur staðfesti
úrskurð Héraðsdóms Reykjavík-
ur um að framselja bæri litháísk-
an mann til Þýskalands. Hann
kom með Norrænu í byrjun mars. 

Litháanum er gefið að sök að
hafa með öðrum flutt fjögur kíló
af amfetamíni frá Litháen til
Þýskalands, en þar var gefin út
handtökuskipun á hendur honum.
„Á grundvelli hennar var hann
svo eftirlýstur á Schengen-svæð-
inu,“ segir Friðbjörn Garðarsson,
réttargæslumaður mannsins.
Maðurinn hélt fram sakleysi sínu
og sagðist hingað kominn til að
heimsækja vin sinn .- óká
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Bakarí í Hong Kong:

Uppáhald
Pattens í
hættu
Vandræði bakarísins Tai Cheong í
Hong Kong hafa vakið óskipta at-
hygli þar í landi. Bakaríið stefnir í
gjaldþrot þar sem leigusali þess
tvöfaldaði leiguna á dögunum.
Ástæðan fyrir því að þetta þykir
merkilegt er sú að Tai Cheong,
sem þekkt er fyrir eggjabökur
sínar, var uppáhaldskökubúð
Chris Patten, síðasta breska
landsstjóra Hong Kong sem
stjórnaði borginni þar til henni
var skilað til Kínverja árið 1997.
Hanga myndir af Patten á veggj-
um búðarinnar.

Nú er barist fyrir varðveitingu
bakarísins og hefur þingmanna
meðal annars verið freistað með
góðgæti úr smiðju þess. Þá hefur
fjöldi fólks flykkst að bakaríinu
eftir að fréttist af vandræðum
þess. ■

ÞAÐ KOSTAR UM ÞÚSUND KRÓNUR
AÐ GANGA Í SJÁLFSTÆÐISFLOKKINN. 
Hverfafélög innheimta félagsgjöld.

HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

„Það er af mörgu að taka get
ég sagt þér,“ segir tónlistarmað-
urinn Hjörleifur Valsson þegar
hann er inntur eftir því hvað sé
af honum að frétta. „Ég er
kominn með garð í Hafnarfirði,
eftir nýleg íbúðarkaup, og ætla
mér að spila þar fyrir gesti og
gangandi á góðviðrisdögum í
sumar,“ segir Hjörleifur, sem
greinilega er fullur orku. 
Hjörleifur er hluti af hljómsveit-
inni Bardúkka sem ætlar sér í
upptökur í sumar auk þess sem
hann spilar einu sinni í mánuði
með Tangósveit lýðveldisins í Iðnó. Hann
kennir einnig í Tónlistarskóla Hafnar-
fjarðar og spilar auk þess mikið sjálfur
við hin ýmsu tilefni. Framundan eru síð-

an tónleikar í London ásamt Þórhildi
Björnsdóttur píanóleikara og Björgu
Þóhallsdóttur söngkonu.
Að auki er Hjörleifur hluti af stórri fjöl-

skyldu en hann á fjögur börn
ásamt konu sinni Ágústu Maríu
Arnardóttur. „Ég hef ekki hug-
mynd um hvernig ég kem
þessu öllu fyrir, ég geri það alls
ekki með því að skipuleggja
mig vel,“ segir Hjörleifur og
virðist greinilega ekki heillaður
af því að hafa hlutina í föstum
skorðum. Hann reynir að finna
sér tíma til æfinga og afslöpp-
unar inn á milli verkefnanna en
viðurkennir að það sé orðið
strembið.
„Ég er því miður eiginlega

hættur að geta æft mig, þó ég reyni að
leggja mig fram við að finna tíma,“ segir
Hjörleifur að lokum og rýkur af stað í
næsta verkefni. 

Reynir a› gera margt í einu
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? HJÖRLEIFUR VALSSON FIÐLULEIKARI

„Þetta kom skemmtilega óvart en
hann hefði átt að vanda valið betur,“
segir Soffía Vagnsdóttir bæjarfulltrúi á
Bolungavík um þá ákvörðun Gunnars
Örlygssonar alþingismanns að segja
sig úr Frjálslynda flokknum og ganga í
Sjálfstæðisflokkinn.
Hún telur þó framkomu Gunnars
gagnvart kjósendum sínum tortryggi-
lega. „Mér finnst tímasetningin á
þessari skiptingu svolítið skrýtin. Það
hefði örugglega verið betra að skipta
aðeins seinna, svona til þess að geta
skýrt mál sitt með eðlilegri hætti fyrir
þeim sem kusu hann. Hefði verið gott
að nota sumarið til þess að heyra bet-
ur í fólkinu,“ segir Soffía.
Annars telur hún ekki lokum fyrir það
skotið að Gunnar haldi ferð um flokk-
ana áfram. „Fyrst hann er lagður af
stað í þetta ferðalag þá kannski endar
hann í réttum flokki, sem er af sjálf-
sögðu Samfylkingin,“ segir Soffía og
lifir greinilega í voninni um að ferða-
laginu sé ekki lokið.

SOFFÍA VAGNSDÓTTIR

Endar vonandi 
í réttum flokki

FLOKKASKIPTI 
GUNNARS ÖRLYGSSONAR

SJÓNARHÓLL

Um hundrað manns munu ganga á
Hvannadalshnúk um hvítasunn-
una. Ferðin er farin á vegum
Ferðafélags Íslands en fararstjóri
er Haraldur Örn Ólafsson pólfari
sem þekkir vel til. „Ég fór þetta
fyrst 1987 og hef reynt að fara
þetta einu sinni á ári síðan,“ segir
Haraldur sem telur Hvannadals-
hnúk eitt fallegasta fjall landsins
auk þess sem útsýnið frá honum sé
einstakt.

Haraldur segir þetta mjög erf-
iða 15 tíma göngu. Fólk þurfi því að
vera vel á sig komið og hafa æft sig
vel. Ákveðin viðmið hafi verið sett
um getu fólks en að öðru leyti meti
það sjálft getu sína. 

Haraldur verður þó ekki eini
fararstjórinn enda vafalaust erfitt
að hafa yfirsýn yfir 100 manna hóp
á fjalli. Hópnum verður því skipt
niður og hefur hver sinn farar-
stjóra. Ferðin er þó ekki með öllu
hættulaus. „Fjallgöngur eru alltaf
hættulegar, sérstaklega þegar þú
ert kominn upp á jökla,“ segir Har-
aldur, en heyrst hefur af snjóflóða-
hættu við hnjúkinn auk þess sem

sprungur eru á leiðinni.
Eftir helgina heldur Haraldur

til Kína þar sem hann verður í för
með forseta Íslands sem hluti af
viðskipta- og sendinefnd. „Kín-
verjar hafa mikinn áhuga á að efla
öryggismál og þekkingu á fjall-
göngu og búnaði,“ segir Haraldur

sem mun halda myndasýningu og
fyrirlestur um ferðir sínar fyrir
alpaklúbbinn í Peking 17. maí.
Haraldur hefur aðeins einu sinni
komið til Kína og það var þegar
hann stóð þar með annan fótinn á
toppi Everest.

- sgi

HARALDUR ÖRN Haraldur verður fararstjóri í 100 manna ferð Ferðafélagsins á 
Hvannadalshnúk um helgina.

ANNRÍKI Mikið er að gera í uppáhaldsköku-
búð fyrrverandi landsstjórans í Hong Kong

Haraldur Örn Ólafsson pólfari:

Me› hundra› manns á hnjúkinn

Verslunum fækka›i
me› komu ganganna
Ein elsta verslun Akra-
neskaupstaðar leggur upp
laupana á næstu dögum
en það verður þá sext-
ánda verslunin þar í bæ
sem hættir frá því að
Hvalfjarðargöngin voru
opnuð.
Axelsbúð var stofnuð af Axel
Sveinbjörnssyni árið 1942 en þá
hét hún Skipaverslun Axels Svein-
björnssonar. Sá Axel er nú fallinn
frá en Axel Gústafsson, barna-
barn stofnandans, á nú verslunina
og rekur. 

„Ég er eiginlega alinn upp
hérna inni,“ segir Axel. „Það er því
sárt að sjá á eftir versluninni og
húsinu sem verður sennilega rifið
en hér er saga í hverri fjöl.“
Byggðasafnið á Akranesi er greini-
lega sammála því og hefur tryggt
sér flesta innanstokksmuni versl-
unarinnar til varðveislu á safninu. 

Eitt af því sem vekur eftirtekt
þeirra sem koma inn í verslunina
er forlátur kókkælir. „Hann er
rúmlega sextíu ára þessi kælir og
hefur aldrei bilað,“ segir Axel til
útskýringar.

Í dag er verslunin aðallega
verkfæraverslun en þó er hægt að
kaupa þar allt mögulegt; allt frá
karamellu til hjólslöngu. Axel og
Guðjón Finnbogason, fyrrum
meðeigandi, hafa nefnilega sífellt
verið að bæta við vörum. „Eftir að
hjólaverslunin hætti tókum við
inn hjólavörur svo fólk þyrfti ekki
að fara til Reykjavíkur til að
kaupa þær þar. Það sama gerðum

við þegar aðrar verslanir hættu,“
segir hann til að útskýra fjöl-
breytt vöruúrvalið. 

Hann segir að verslunin eigi
sinn fasta kúnnahóp en þó sé því
ekki að neita að róðurinn hafi ver-
ið þungur eftir að bæði Byko og
Húsasmiðjan opnuðu á Akranesi
fyrir tveimur árum. „Svo hafa
göngin haft sín áhrif en síðan þau
opnuðu hafa fimmtán verslanir
lokað,“ segir hann en fer svo að

vigta kaðla á fimmtíu ára gamalli
vog.

Nokkrir viðmælendur Frétta-
blaðsins uppi á Akranesi segja ör-
lög Axelsbúðar vera táknmynd
þess sem er að gerast þar í bæ.
Rótgrónar verslanir víkja fyrir
verslunarkeðjum og Akranes tek-
ur sífellt meir á sig mynd úthverf-
is meðan einkenni bæjarins eru
hægt og sígandi að mást út.

jse@frettabladid.is

AXEL GÚSTAFSSON Axel stendur hér fyrir framan kókkælinn sem aldrei hefur bilað á
rúmum sextíu árum. Kælirinn verður væntanlega til sýnis á Byggðasafninu á Akranesi. 
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Mark Webber
á Íslandi

Mark Webber áritar 
í Hagkaupum
Smáralind,
mánudaginn 16. maí 
frá kl. 13:00-14:00

• Rafmagnsbíll 12v fyrir 3 ára og eldri
• Lengd 160cm
• Hleðslubatterí og hleðslutæki

Taktu þátt í Formúlu 1 leik Hagkaupa í tilefni heimsóknar Mark Webber til
Íslands.  Skrifaðu nafnið þitt og símanúmer á kassastrimilinn og þú ert kominn í
pottinn.  Fjórir heppnir þátttakendur komast á Silverstone kappaksturinn 9.-10.
júlí.  Í vinning er flug, gisting og miðar á kappaksturinn.  Auk þess eru 10 formúla
1 rafmagns kappakstursbílar fyrir börn í vinninga.  Dregið verður 29. maí í beinni
útsendingu á RÚV.

Keppnisbíllinn 
er kominn og 
er til sýnis 
í Hagkaupum 
Smáralind.



Enn skiptir íslenskur
stjórnmálamaður um
flokk á miðju þingi.
Vistaskipti Gunnars Ör-
lygssonar eru nefnilega
síður en svo þau fyrstu í
stjórnmálasögu landsins
og örugglega ekki þau
síðustu.

Allar götur frá því stjórnmála-
flokkar urðu til á Íslandi í upphafi
síðustu aldar hafa flokkar komið
og farið, sameinast og sundrast. 
Breytingar á stjórnmálaflokkum
hafa meðal annars birst í því að
stjórnmálamenn hafa skipt um
flokk á miðju kjörtímabili. Hafa
menn þá tekið sæti í þingflokki
annars flokks og jafnvel stofnað
nýja þingflokka.

Flokkakljúfur sjálfrar 
náttúrunnar

Af víðförulum
flokkaflökkurum
skal fyrstan fræg-
an telja Hannibal
Valdimarsson, sem
kom víða við á
löngum póltískum
ferli. Gárungar

kölluðu hann meðal annars flokka-
kljúf sjálfrar náttúrunnar. 

Hannibal hóf ferilinn í Alþýðu-
flokknum á fjórða áratug síðustu
aldar en eftir að hafa orðið undir í
formannskjöri í flokknum 1954
skildu leiðir og 1956 stofnaði hann
Alþýðubandalagið. Upp úr sauð á
þeim bænum 1967 og fór Hannibal í
sérframboð í þingkosningum það ár
en starfaði þó áfram sem formaður
Alþýðubandalagsins til 1968, er
hann sagði sig úr flokknum. Hann
stofnaði síðan Samtök frjálslyndra
og vinstri manna 1969 og var for-
maður þess flokks til 1974, er hann
hætti afskiptum af stjórnmálum.

Hysjaði ekki upp um stjórnina
Bjarni Guðnason
prófessor var einn
af félögum Hanni-
bals í Samtökum
frjálslyndra og
vinstri manna og
tók sem slíkur þátt
í myndun vinstri

stjórnarinnar sem sat frá 1971 til
1974. Hann yfirgaf reyndar skút-
una 1973 og var utanflokka en átti
síðan ekki hvað minnstan þátt í að
stjórnin féll þegar hann hætti
stuðningi við hana með þeim
fleygu orðum að stjórnin væri með
allt niðrum sig og hann ætlaði ekki
að hysja upp um hana brækurnar. 

Bjarni gekk síðan til liðs við
Alþýðuflokkinn og var varaþing-
maður hans til 1986.

Frá vinstri til hægri
Bandalag jafnaðarmanna varð til í
aðdraganda alþingiskosninga
1983 en forystumenn þess komu
að mestu frá Alþýðuflokknum.
Flokkurinn kom fjórum mönnum

á þing en þraut ör-
endi áður en kjör-
tímabilinu lauk.
Gengu þrír þing-
manna hans, þau
Stefán Benedikts-
son, Kolbrún
Jónsdóttir og Guð-
mundur Einars-

son, til liðs við Alþýðuflokkinn en
Kristín S. Kvaran gekk í raðir
sjálfstæðismanna.

Í þremur flokkum á fjórum árum
Borgaraflokkurinn var stofnaður
1987 í kjölfar mikilla átaka innan
Sjálfstæðisflokks-
ins og kom sjö
mönnum á þing
sama ár. Albert
G u ð m u n d s s o n ,
formaður flokks-
ins, hvarf af þingi
ári síðar og varð
sendiherra í Frakklandi. Árið
eftir kvarnaðist enn úr flokknum
þegar tveir þingmenn hans, þeir
Ingi Björn Albertsson og Hregg-
viður Jónsson, stofnuðu Frjáls-
lynda hægriflokkinn. Honum varð
ekki langra lífdaga auðið því þeir
Ingi Björn og Hreggviður gengu
aftur í Sjálfstæðisflokkinn 1991. 

Þar með höfðu þeir afrekað að
vera í þremur stjórnmálaflokkum
á einu kjörtímabili.

Úr og í Alþýðuflokkinn
Jóhanna Sigurðar-
dóttir var fyrst
kjörin á Alþingi
fyrir Alþýðu-
flokkinn 1978.
Hún yfirgaf flokk-
inn eftir að hún
tapaði formanns-

kjöri fyrir Jóni Baldvini Hanni-
balssyni 1994 og var utanflokka á
þingi um skeið. Fyrir kosningarn-
ar 1995 stofnaði hún Þjóðvaka og
komst á þing við þriðja mann.
Þjóðvaki rann síðan saman við Al-
þýðuflokkinn á miðju kjörtímabil-
inu og flokkurinn rann síðan allur
inn í Samfylkinguna í fyllingu
tímans.

Skjótur frami innan Framsóknar

Sá flokkaflakkari sem verið hefur
hvað mest áberandi á síðari árum
er tvímælalaust
Kristinn H. Gunn-
arsson. Hann var
fyrst kjörinn á Al-
þingi 1991 fyrir
Alþýðubandalagið
og starfaði óslitið
innan raða flokks-
ins til ársins 1998,
er hann gekk skyndilega til liðs
við Framsóknarflokkinn. Þetta
gerðist í kjölfar þess að Alþýðu-
bandalagið ákvað að ganga til
sameiginlegs framboðs með
Alþýðuflokki og Kvennalista fyrir
kosningarnar 1999. Fleiri Alþýðu-
bandalagsmenn undu þessu ekki
heldur og þannig gengu þeir
Steingrímur J. Sigfússon og Hjör-
leifur Guttormsson úr flokknum á
sama tíma og lögðu þar með drög
að stofnun Vinstrihreyfingarinn-
ar – græns framboðs. 

Kristinn H. náði skjótum
frama innan Framsóknar og varð
þingflokksformaður eftir kosn-
ingarnar 1999 en heldur hefur
andað köldu milli Kristins og for-
ystu flokksins síðustu misserin.

Entist í tvö ár
Gunnar Örlygs-
son er svo nefnd-
ur til sögunnar
síðastur í röð
flokkaflakkara en
margir liggja þó
óbættir hjá garði.
Hann fór í fram-

boð fyrir Frjálslynda flokkinn við
alþingiskosningarnar 2003 og
entist því ekki nema tvö ár í
flokknum. Flokkurinn var reynd-
ar upphaflega stofnaður af
óánægðum sjálfstæðismönnum,
Sverri Hermannssyni og Guðjóni
Arnari Kristjánssyni, þannig að
leiðin yfir í Sjálfstæðisflokkinn
er kannski ekki svo ýkja löng
þegar allt kemur til alls. Enda var
Gunnar í Sjálfstæðisflokknum
áður en hann gekk í Frjálslynda
flokkinn. ■
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Vísindamenn við Oxford-háskóla í
Englandi staðhæfa að lýsi hjálpi börn-
um að halda einbeitingu og að læra að
lesa og skrifa. Við Íslendingar höfum
líka um áratuga skeið verið sannfærð
um að lýsi sé allra meina bót fyrir lík-
ama og sál. Nú hafa bæði breskir og
sænskir vísindamenn hins vegar hafið
rannsóknir á áhrifum lýsis á ofvirk börn,
sannfærðir um að það geti hjálpað
þeim.

Rannsóknir sýna árangur
117 ofvirk bresk börn á aldrinum
fimm til tólf ára hafa undirgengist
rannsóknir á áhrifum lýsis á sjúkdóm-
inn og hafa þær sýnt að lýsi getur
hjálpað þessum börnum umtalsvert
við nám og einbeitingu auk þess sem

lýsið róar krakkana heilmikið og hjálp-
ar þeim að bæta félagslega stöðu
sína. Lýsisneyslan fór að sýna heilmik-
inn árangur á einungis þremur mán-
uðum.
Sænskir vísindamenn hafa hafið svip-
aða rannsókn við barnaspítalann í
Gautaborg. Þar á að prófa áhrif lýsis á
100 ofvirk börn og hafa sænskir for-
eldrar miklar væntingar til þess að
rannsóknin sanni enn frekar jákvæð
áhrif lýsis á ofvirk börn.

Íslendingar eiga heimsmet í rítalín-
neyslu
Árið 2003 mældist notkun Íslendinga
á rítalíni 5,3 dagskammtar á hverja
þúsund íbúa og jókst enn á milli ár-
anna 2003 og 2004. Þetta er umtals-

vert meiri notkun en hjá þeirri þjóð
sem notar næst mest en það eru
Bandaríkjamenn sem neyta 4,3 dag-
skammta á hverja þúsund íbúa. Ríta-
lín hefur eins og önnur sterk lyf alvar-
legar aukaverkanir og meðal algengra
aukaverkana má nefna taugaveiklun,
svefnleysi, minnkaða matarlyst og
flökurleika. Þó má ekki gleyma því að
lyfið getur hjálpað ofvirkum börnum
að ráða við sjúkdóminn.

Eftir stendur spurningin: Gæti borgað
sig að drekka meira lýsi og taka
minna rítalín?

Heimildir: Aftonbladet og 
Vefsíða Lyfjastofnunnar.

Rítalín e›a l‡si
FBL GREINING: OFVIRK BÖRN

Frumvarp um afnám fyrningarfrests
vegna kynferðisafbrota gegn börn-
um var ekki tekið fyrir á lokadögum
þingsins þrátt fyrir að hafa fengið af-
greiðslu úr nefnd þar sem lagt var til
að lengja frestinn um fjögur ár.

Hvað finnst þér um að fyrningar-
frumvarpið hafi strandað? Ég er af-
skaplega ósáttur við það og þetta
sýnir að stjórnarmeirihlutinn ætlaði
aldrei að hleypa þessu máli í gegn.

Af hverju lagðir þú fram þetta
frumvarp? Það var til að viðurkenna
sérstöðu þessara brota svo að ger-
andinn njóti ekki þess aðstöðumun-
ar sem er á honum og barninu.

Hvað ætlast þú fyrir með málið í
framtíðinni? Ég ætla að taka málið
aftur upp næsta haust. Ég mun ekki
hætta á þingi fyrr en ég næ þessu í
gegn.

ÁGÚST ÓLAFUR ÁGÚSTSSON

Ekki hættur

FYRNINGARFRUMVARPIÐ

SPURT & SVARAÐ
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ÍÞRÓTTAÁLFURINN OG RUSLFÆÐIÐ NÆRMYND AF MAGNÚSI SCHEVING

MIKILVÆGASTMIKILVÆGAST 

Í LÍFI SELMUÍ LÍFI SELMU

GOÐSÖGNIN INGÓLFUR
GOÐSÖGNIN INGÓLFUR 

GUÐBRANDSSONGUÐBRANDSSON

LANDSINS BESTALANDSINS BESTA 

HERRAFATABÚÐ VALINHERRAFATABÚÐ VALIN

BARN AÐ EILÍFU
EKKI

BARN AÐ EILÍFU
EKKI

BÁRA GUÐJÓNSDÓTTIR SEGIR AÐ BÓKARSKRIF 

SIGMUNDAR ERNIS UM FATLAÐA DÓTTUR ÞEIRRA FELI 

Í SÉR BROT Á FRIÐHELGI EINKALÍFS STÚLKUNNAR OG ÞAÐ 

HAFI VERIÐ GERT AÐ MARKAÐSVÖRU

BÁRA GUÐJÓNSDÓTTIR SEGIR AÐ BÓKARSKRIF 

SIGMUNDAR ERNIS UM FATLAÐA DÓTTUR ÞEIRRA FELI 

Í SÉR BROT Á FRIÐHELGI EINKALÍFS STÚLKUNNAR OG ÞAÐ 

HAFI VERIÐ GERT AÐ MARKAÐSVÖRU

VERTU UPPLÝSTUR

Í flremur stjórnmálaflokkum
á einu og á sama kjörtímabili

SIGURÐUR ÞÓR SALVARSSON
BLAÐAMAÐUR 

FRÉTTASKÝRING
FLAKKAÐ MILLI FLOKKA

FYRRUM SAMHERJAR Gunnar Örlygsson hefur setið sinn síðasta fund í þingflokki Frjálslynda flokksins. Hann tilkynnti í fyrrakvöld að
hann hefði sagt skilið við Sigurjón Þórðarson og aðra þingmenn Frjálslynda flokksins og gengið til liðs við Sjálfstæðisflokkinn.
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Myrkur kafli í Danmerkursögunni
Þúsundir þýzkra flótta-
manna, mest börn, dóu í
búðum í Danmörku eftir
stríðslok. Sagnfræði-
rannsókn dansks læknis
hefur vakið snarpa um-
ræðu um myrkan kafla
danskrar sögu.

Hvers vegna dóu þúsundir þýzkra
barna í flóttamannabúðum í Dan-
mörku eftir að stríðinu var lokið? Í
nýrri sagnfræðidoktorsritgerð
dansks læknis eru bitur örlög
þessara barna rakin og hafa niður-
stöðurnar vakið mikla umræðu í
Danmörku um svartan kafla í sögu
þjóðarinnar.

Á lokamánuðum síðari heims-
styrjaldar vorið 1945 tókst um
250.000 þýzkum flóttamönnum, að-
allega konum, börnum og gamal-
mennum frá þeim héruðum aust-
anverðs Þýzkalands sem lágu að
Eystrasaltinu, Austur-Prússlandi
og Pommern, að komast undan
byssustingjum Rauða hersins í það
sem flóttafólkið taldi vera örugga
höfn í Danmörku. En þar var þján-
ingum þeirra sannarlega ekki lok-
ið, eins og Kirsten Lylloff, yfir-
læknir í Hillerød á Sjálandi, rekur

í bókinni „Börn eða óvinir?“ sem
hún varði sem doktorsritgerð í
sagnfræði við Kaupmannahafnar-
háskóla í apríl síðastliðnum.

Yfir 13.000 dauðsföll
Meðal þess sem fram kemur í
niðurstöðum Lylloff er að frá 5.
maí, þegar þýzka hernámsliðið í
Danmörku gafst upp, og það sem
eftir lifði ársins 1945 dóu 13.492
þýzkir flóttamenn í búðum sem
Danir settu þá í. Yfir helmingur
þeirra sem dóu voru börn undir
fimm ára aldri.

„Þetta var stærsti mannlegi
harmleikur í síðari tíma sögu Dan-
merkur,“ segir höfundurinn. 

Flóttamennirnir voru allir lok-
aðir bak við gaddavír í nærri eitt
hundrað búðum um alla Danmörku
og gætt af þungvopnuðum vörð-
um. Í stærstu búðunum voru
37.000 flóttamenn þegar flest var,
en þær voru í Oksbøll á vestur-
strönd Jótlands. Fjórar sérstakar
barnabúðir voru í þessu flótta-
búðaneti. Börnin sem í þeim voru –
flest munaðarleysingjar eða börn
sem höfðu orðið viðskila við for-
eldra sína – fengu aldrei að fara út
fyrir gaddavírsgirðinguna fyrr en
hægt var að senda þau til Þýzka-
lands. Af öllum slíkum flótta-
mannabúðum sem vistaðu þýzka
flóttamenn utan Þýzkalands eftir
stríðið kvað vistin hafa verið einna
verst í dönsku búðunum.

Matvæli voru mjög naumt
skömmtuð flóttamönnunum og
læknishjálp nær engin veitt.
Lylloff komst að því að í marz 1945
hefði danska læknafélagið gert
samþykkt um að veita þýzkum
flóttamönnum enga aðstoð. Í sama

mánuði neitaði einnig danski Rauði
krossinn að aðhafast neitt til hjálp-
ar flóttafólkinu, að sögn vegna
þess að stemmningin meðal Dana
væri „fjandsamleg Þjóðverjum“,
að því er danska blaðið Politiken
skrifar. Afleiðingin varð sú að átta
af hverjum tíu ungbörnum sem ör-
lögin skoluðu með þessum hætti að
ströndum Danmerkur dóu úr
vannæringu, vosbúð og skorti á
lyfjum og læknisaðstoð. 

Þar með, segir Lylloff, dóu í
þessum búðum fleiri en allir þeir
Danir sem féllu í stríðinu öllu. 

Lylloff undrast sinnuleysi
læknakollega sinna á þessum tíma:
„Hvers konar ófreskjur í manns-
mynd voru þessir dönsku læknar
ársins 1945?“ spyr hún.

Jørgen Poulsen, núverandi for-
maður danska Rauða krossins,
tekur undir að hér sé um að ræða
„myrkan kafla“ í þjóðarsögunni,
„sem við verðum að skammast
okkar fyrir“.

Sek um hatur
Heimildavinna Lylloff er óum-
deild, en rannsókn sína á efninu
hóf hún árið 1997. Deilur hafa hins
vegar spunnizt meðal landa
hennar um skýringar á þessum
harmsögulegu atburðum. Spurt er:
Var það hatrið á öllu því sem þýzkt
var, eftir fimm ára hernám
nazista, sem Danir létu vísvitandi
bitna á þýzku flóttabörnunum?
Eða voru Danir að reyna að
gleyma eigin samstarfi við her-
námsliðið með því að vilja ekkert
af þessu flóttafólki vita?

„Við áttum fullt í fangi með að
sjá um okkur sjálf,“ hefur þýzka
vikuritið Der Spiegel eftir Arne

Gammelgaard, fulltrúa eldri kyn-
slóðar danskra sagnfræðinga, en
með þessum orðum vill hann af-
saka framferði Dana gagnvart
flóttafólkinu. En Lylloff bendir á
að til dæmis norskt og hollenzkt
flóttafólk hafi fengið góða með-
höndlun í Danmörku á sama tíma
og þýzku flóttabörnin vesluðust
upp úr vosbúð, hungri og sjúk-
dómum.

Að hennar mati er borðleggj-
andi að hatur hafi ráðið för, hatur
sem bitnaði á þúsundum saklausra
barna. Lylloff rifjar upp að er
þýzka flóttafólkið streymdi til
Danmerkur á sínum tíma hafi
verið dreift dreifibréfum þar sem
alið var á ótta Dana við „nýja gerð
innrásar“.

„Þýzka hernámsliðið var varla
búið að hypja sig, þá voru aftur
komnir til landsins Þjóðverjar, í
hundraðaþúsundatali, en aðeins
með aðra ásjónu.“ Svona orðar
Lylloff tilraun sína til að skýra þá
meðhöndlun sem flóttafólkið fékk.
Börnin hafi fengið að kenna á
þessu hatri sem beindist gegn öllu
þýzku.

Meðhöndlunin sem börnin
fengu „er hreint og klárt mesti
mannlegi harmleikur í síðari tíma
sögu Danmerkur.

Okkur ber að skrifa söguna rétt
til þess að geta lært af henni,“
hefur Politiken eftir Lylloff.
„Þegar við [Danir] heyrum um
þjóðernishreinsanir og hneyksl-
umst á þeirri villimennsku sem átti
sér stað í Rúanda og á Balkanskag-
anum ættum við að minna okkur
sjálf á að við höfum gerzt sek um
að haga okkur á hliðstæðum grunni
þjóðernishaturs,“ segir Lylloff. ■
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Frá og með 15. maí 2005 hefst innlausn
á útdregnum húsbréfum í eftirtöldum flokkum:

Innlausnarverðið er að finna í Morgunblaðinu
föstudaginn 13. maí.

Innlausn húsbréfa fer fram hjá Íbúðalánasjóði, í
bönkum, sparisjóðum og verðbréfafyrirtækjum og liggja
þar einnig frammi upplýsingar um útdregin húsbréf.

Innlausn
húsbréfa

Húsbréf

Borgartúni 21    105 Reykjavík    Sími 569 6900    Fax 569 6800    www.ils.is

Á FRELSUNARAFMÆLI Er Danir minntust þess í síðustu viku að 60 ár voru liðin frá því að hernámi Þjóðverja lauk baðst Anders Fogh Rasmussen forsætisráðherra, sem hér situr við hlið Mar-
grétar Þórhildar drottningar, afsökunar á því að dönsk stjórnvöld skyldu hafa sent nokkra tugi flóttamanna til Þýzkalands í byrjun stríðsins. Bitur örlög þýzku flóttabarnanna í Danmörku eftir stríð
hafa hins vegar legið í þagnargildi.

AUÐUNN ARNÓRSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
ÞÝZK FLÓTTABÖRN 
Í DANMÖRKU

SAGA Forsagan að því að um
250.000 þýzkir flóttamenn, þar
af um 100.000 börn, lentu í Dan-
mörku vorið 1945 er sú, að eftir
því sem sókn Rauða hersins náði
lengra inn í Þýzkaland – fyrst
Austur-Prússland og svo Slésíu,
Pommern og Berlín – flúðu fleiri
þýzkir íbúar þessara svæða í of-
boði, enda gengu miklar sögur
um grimmdarlegar hefndar-
aðgerðir sovézkra hermanna á
þeim Þjóðverjum sem þeir náðu
til. Öll börn undir fjórtán ára
aldri voru send frá stærstu borg-
unum. Mörg þeirra enduðu í
Danmörku.

Í marz 1945 var svo komið að
þeir Þjóðverjar sem flúðu úr
austri komust ekki lengur land-
leiðina í vestur þar sem

Sovétherinn var kominn alla leið
norður að Eystrasaltsströndinni.
Flóttamennirnir voru því fluttir í
öllum tiltækum skipum og
bátum yfir Eystrasaltið. Yfir
tvær milljónir manna, mest
konur, börn og gamalmenni en
einnig særðir hermenn, flúðu
þannig sjóleiðina í vestur.

Flóttaskipunum var stefnt á
hafnir vestar í Þýzkalandi, sem
enn voru á valdi Þjóðverja, svo
sem Lübeck og Rostock. Þegar
hafnirnar yfirfylltust og skipin
urðu fyrir loft- og kafbátaárás-
um – sem sökktu sumum þeirra –
var brugðið á það ráð að skila
flóttamönnum í land í Dan-
mörku.

Af þeim um það bil 100.000
þýzku börnum sem örlögin höfðu

þannig skolað til Danmerkur
þegar fimm ára hernámi Þjóð-
verja lauk snemma í maí 1945
voru um 10.000 munaðarlaus eða
höfðu orðið viðskila við foreldra
sína. Á flóttanum höfðu þau
mörg hver orðið fyrir hræðilegri
lífsreynslu, svo sem séð foreldra
sína skotna. Einnig voru í þess-
um hópi heilu skólabekkirnir,
sem foreldrarnir vissu ekki hvað
hefði orðið um. Bráðabirgða-
stjórnin, sem settist að völdum í
Kaupmannahöfn strax eftir
stríðið, lét setja alla þýzku flótta-
mennina í búðir, þar sem þeir
dvöldu unz hægt var að senda þá
til Þýzkalands, en það gerðist í
flestum tilvikum á næstu tveim-
ur til fjórum árum eftir
stríðslokin. ■

Flótti Þjóðverja úr austri vorið 1945

250.000 endu›u í Danmörku



BYGGIR MEÐ ÞÉR

BETRA VERÐ

Golfsett
Wilson golfsett, karla
og kvenna, hægra og
vinstra sett. Járn: 3-
9+P, grafitskaft, pútter
og góður burðarpoki.
12 gólfkúlur fylgir.

Vnr.49600001-3

Stóll
Island garðstóll.

Vnr.49804018

Garðborð
Island garðborð,
106 cm þvermál.

Vnr.49804017

7.490

3.990

19.900

Garðbekkur, þriggja sæta,
gagnvarin fura.

9.990

Garðbekkur
Vnr.0291492

LANDSLAGS-
Í ár eins og undanfarin ár mun BYKO veita viðskiptavinum sínum ráðgjöf og faglegar ráðleggingar
landslagsarkitekts vegna fyrirhugaðra framkvæmda í garðinum. Björn Jóhannsson landslagsarkitekt mun
veita þessa þjónustu eins og undanfarin ár en hann hefur meira en áratuga reynslu í hönnun og sérútfærslum
á görðum. Hver viðskiptavinur fær hálftíma ráðgjöf sem kostar 3000 kr. en þær fást endurgreiddar við
kaup á palla- og girðingaefni hjá BYKO.

Á SELFOSSI

5.900

Sund trampólín,
220 cm.

Trampólín
Vnr.88012330

Skráðu þig strax í síma 480 4600

í allt sumar!

Sandkassi

7.290
Sandkassi með sæti,
1500x1500 mm.

Vnr.0291468

Laugardaginn 21. maí frá kl. 10-14

arkitekt

12“ REIÐHJÓL

gotthafðu það
Vnr.410622413/32/42

Markísa
Markísa, 3,5 x 2,5m.
Til í grænu eða gráu.

Garðborð
1540x1770x710 mm.

Garðborð

8.900

Vnr.0291450

19.900
+ 12 gólfkúlur

12” stelpu- eða
strákahjól með
hjálpardekkjum,
fótbremsu og
keðjuhlíf.

Reiðhjól

6.900

Vnr.49620217-8

Vnr.50632104

Borðhitari
MR HEAT borðhitari
ryðfrír, 2,7 kw, hæð
76 cm, hattur 48 cm.

9.900

St. Pálsjurt, hvít, bleik
eða fjólublá. Fæst í BYKO
Breidd og Selfossi.

690

Silkiblóm

Vnr.91910638-40

890



LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

Flest höldum við að enskan og
engilsaxnesk menning sé gjaldgeng
í samskiptum og viðskiptum hvar
sem er í heiminum. Ekki síst nú á
tímum hnattvæðingar og aukinnar
menntunar. Nema kannski helst í
Frakklandi – en Frakkar er nú eins
og þeir eru. Það kom því nokkuð á
óvart að heyra Rafn Kjartansson,
lektor við Háskólann á Akureyri,
segja frá því fyrir skömmu í mál-
stofu sem tengdist Evrópuverkefni
sem hann starfar við um menning-
arlæsi og viðskipti – og heitir CER-
es – að enskan er ekki ætíð sá höf-
uðlykill, sem lýkur upp dyrum við-
skipta og samskipta um allan heim.
Rafn vitnaði til könnunar sem rann-
sóknafyrirtækið Interact
International gerði fyrir nokkrum
árum meðal breskra útflutnings-
fyrirtækja. Þar kom fram að allt að
helmingur fyrirtækjanna sem
spurð voru taldi sig hafa misst af
viðskiptasamningum vegna þess að
það hafði ekki á að skipa starfsfólki
sem kunni skil á tungumáli og
menningu þeirra ríkja og svæða
sem fyrirhuguð viðskipti tengdust.
Þetta er sláandi niðurstaða um mik-
ilvægi þess að skilningur ríki milli
aðila sem hyggjast eiga viðskipti.

Enda hafa augu fólks sem er í
viðskiptum í vaxandi mæli verið að
opnast fyrir því að til eru ýmsar
fleiri viðskiptahindranir en hefð-
bundnir tollar, innflutningskvótar
eða leyfisveitingar. Menningarlegir
þröskuldar og tungumálaþröskuld-
ar geta verið alveg jafn illvígir –
jafnvel þegar verið er að fjalla um
það sem við í daglegu tali köllum
„sama“ menningarsvæðið líkt og
Evrópu, hvað þá þegar um er að
ræða viðskipti milli ólíkra menn-
ingarheima. Því er víða farið, m.a.
hér á landi, að leggja áherslu á
menningarlæsi viðskiptalífsins,
enda má til sanns vegar færa að þar
liggi ein af forsendum þess að vel
gangi í útrás viðskipta til erlendra
landa. Hlutverk utanríkisþjónust-
unnar hefur í auknum mæli verið
skilgreint sem aðstoð við fyrirtæki
í sókn á erlenda markaði og þannig

hefur vöxtur hennar iðulega verið
réttlættur. Vissulega geta utanrík-
isráðuneytið og opinberir aðilar
opnað ákveðnar dyr fyrir mönnum
í krafti menningarlegrar sérþekk-
ingar og sérstakrar aðstöðu, en
þegar á reynir hlýtur það hins veg-
ar að vera fyrirtækjanna sjálfra að
koma sér upp þekkingu af þessu
tagi til þess að starfsemin geti
gengið og vaxið frá degi til dags.
Þetta er hinn nýi veruleiki hnatt-
væðingar með ólíkum menningar-
svæðum, þar sem hið mikilvæga
samkeppnisforskot getur legið í
raunhæfu menningarlæsi.

Kína er þessa dagana mikið í
umræðunni, enda er þetta feikna-
lega markaðssvæði að tengjast öðr-
um mörkuðum, þar á meðal Íslandi.
Við verðum vör við þetta í gegnum
samkeppni í vöruframleiðslu þar
sem Íslendingar eiga erfitt með að
keppa við ódýrt kínverskt vinnuafl.
En þarna eru líka að opnast gríðar-

leg tækifæri. Mikil þátttaka ís-
lensks viðskiptalífs í ferð Ólafs
Ragnars Grímssonar til Kína í sum-
ar ber einmitt vott um að menn
hafa augun opin. Sjálfur hefur Ólaf-
ur bent á möguleika íslenskra há-
skóla á „útflutningi“ á þekkingu
með því að taka að sér kennslu fyr-
ir Kínverja í „verktöku“ eins og
hann orðaði það. Aukin viðskipti við
Kína og jafnvel önnur ríki þýða að
sjálfsögðu ekki að draga þurfi úr
öðrum viðskiptum við markaði nær
okkur, s.s. Evrópumarkað sem er í
raun að verða okkar heimamarkað-
ur. Þvert á móti er tilefni og þörf á
sókn á báðum vígstöðvum.

Um það leyti sem þessar línur
eru ritaðar fer fram athöfn í bóka-
safni Háskólans á Akureyri þar
sem fulltrúar kínverska mennta-
málaráðuneytisins eru að afhenda
bókagjöf frá Kína, 1.000 valdar
bækur, í tilefni af því að við Háskól-
ann er að hefjast símenntunarnám
á sviði kínverskrar menningar,
tungu og viðskiptahátta.

Kenndir verða áfangar í helsta
tungumáli Kínverja, þróun og stöðu
kínversks viðskiptalífs, kínversk-
um viðskiptaháttum og kínverskri
nútímamenningu auk nokkurra
annarra menningarnámskeiða. Auk
þess mun vera í burðarliðnum sam-
starfsverkefni Háskólans á Akur-
eyri og Háskóla Íslands í austræn-
um fræðum. 

Það er athyglisvert að sjá hvern-
ig íslensku háskólarnir eru að
bregðast við og taka þátt í breyttu
umhverfi atvinnulífsins og sýna
frumkvæði. Þar virðist ekki skipta
máli hvort um ríkisháskóla eða
einkaháskóla er að ræða. Mikil-
vægt er að gera þessari grósku
kleift að dafna og blómstra í tengsl-
um við formlegt vísinda- og fræða-
starf akademíunnar og kæfa hana
ekki í misskildum skammtíma
sparnaðar- og aðhaldsáformum.
Menn geta deilt um hlutverk ríkis-
ins í efnahagslífinu, en fáir munu
telja hlutverk þess vera að traðka
niður frumlega efnahagsgræðlinga
að vori. ■

Áhverjum degi lesa að meðaltali um 150 þúsund Íslend-
ingar Fréttablaðið. Það er um það bil fimmtán þúsund
fleiri en horfa að jafnaði á Ríkissjónvarpið hvern dag,

en sjónvarpið er í öðru sæti á fjölmiðlavinsældalista lands-
manna. Þetta kemur fram í nýrri fjölmiðlakönnun IMG
Gallup sem birt var í gær.

Fréttablaðið ætlar hins vegar ekki að láta þar við sitja því
næstu daga stækkar dreifingarsvæði blaðsins verulega
þegar íbúar fjögurra bæja bætast í hóp þeirra sem fá blaðið
borið heim til sín á hverjum morgni. Formleg dreifing blaðs-
ins hófst á Selfossi í morgun og í næstu viku hefja blaðberar
útburð á hvert heimili á Akranesi, í Borgarnesi og í Hvera-
gerði. Þar með munu níu af hverjum tíu landsmönnum fá
Fréttablaðið heim til sín.

Þessi gríðarlega dreifing dagblaðs er einsdæmi í heimin-
um. Í því samhengi er hægt að hafa til samanburðar að upp-
lag Fréttablaðsins er um tíundi hluti af upplagi stórblaðsins
New York Times, sem er gefið út á hundrað sinnum stærri
markaði.

Oft er rætt um Fréttablaðið í sömu andrá og önnur fríblöð
úti í heimi, eins og til dæmis Metro-blöðin sem hafa farið
sigurför um heiminn og margir kannast við. Fréttablaðið er
þó í eðli sínu ólíkt þessum blöðum sem er dreift á fjölförn-
um stöðum, oftast lestarstöðvum. Dreifingu Fréttablaðsins
má líkja við sjónvarps- eða útvarpsútsendingu sem nær inn
á hvert heimili. Aldrei áður hefur slík hugsun verið að baki
dreifingu á dagblaði og í raun jafngildir slík dreifing því að
nánast allir landsmenn séu í áskrift að blaðinu.

Efnistök og uppbygging Fréttablaðsins er líka all-
frábrugðin Metro-blöðunum, sem byggja gjarnan á
hraðsoðnu efni og greinum frá öðrum fréttastofum en sínum
eigin. Fréttablaðið sækir aftur á móti í hefð klassískra
morgun- og fréttablaða eins og eru þekkt í nágrannalöndum
okkar og rekur eina öflugustu ritstjórn landsins.

Þetta sambland af gríðarlegri dreifingu og metnaðarfullu
blaði fellur þjóðinni vel í geð, eins og kemur fram í fjöl-
miðlakönnunum Gallup. Í könnuninni sem birtist í gær sést
að Fréttablaðið hefur aukið verulega forskot sitt á næsta
keppinautinn, Ríkissjónvarpið. Í þriðja sæti er Stöð 2 og í
því fjórða Morgunblaðið með um þrjátíu þúsund færri
lesendur en Fréttablaðið hvern dag, en það er álíka og
samanlagður íbúafjöldi Hafnarfjarðar og Garðabæjar.

Fréttablaðið býður íbúa Selfoss, Hveragerðis, Akraness
og Borgarness velkomna í hóp þeirra sem fá blaðið heim til
sín á hverjum morgni. ■

13. maí 2005 FÖSTUDAGUR

SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

Fréttablaðið styrkir stöðu sína í efsta sætinu
yfir vinsælustu fjölmiðla landsins.

Allir í áskrift

FRÁ DEGI TIL DAGS

Á hverjum degi lesa a› me›altali um 150 flúsund Íslendingar
Fréttabla›i›. fia› er um fla› bil fimmtán flúsund fleiri en horfa
a› jafna›i á Ríkissjónvarpi› hvern dag.

Í DAG

FORSETI OG NÁM Í KÍN-
VERSKRI MENNINGU

BIRGIR 
GUÐMUNDSSON

Vissulega getur utanríkisrá›u-
neyti› og opinberir a›ilar opn-
a› ákve›nar dyr fyrir mönn-
um í krafti menningarlegrar
sérflekkingar og sérstakrar a›-
stö›u, en flegar á reynir hl‡tur
fla› hins vegar a› vera fyrir-
tækjanna sjálfra a› koma sér
upp flekkingu af flessu tagi til
fless a› starfsemin geti gengi›
og vaxi› frá degi til dags.

Menningarlæsi og Kínamenn

Hátíðahöld í Kópavogi
Mikið er um dýrðir í Kópavogi þessa
dagana, bærinn enda fimmtugur og
ærið tilefni til veisluhalda. Sjálfur af-
mælisdagurinn var í fyrradag og mættu
þá fyrimenni bæjarins
og aðrir góðir gestir til
hátíðardagskrár í
Salnum. Meðal
gesta voru forsvars-
menn annarra bæj-
arfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu sem
vildu heiðra Kópavogs-
búa og flytja þeim
góðar gjafir í tilefni
dagsins. Kópavogs-
búar ætluðu líka
að heiðra sitt
góða fólk og var

stórsöngvarinn Kristinn Sigmundsson
mættur til að taka við nafnbótinni
heiðurslistamaður Kópavogs árið 2005.

Heiðurslistamaður fær styttu
Sté hann á svið og tók við blómvendi
og heiðursskjali úr hendi bæjarstjóra.
Fleira fylgdi með því bæjarstjóri teygði
sig undir púltið, dró fram forláta styttu
og afhenti Kristni með bros á vör. Sneri
Kristinn við svo búið í sæti sitt kátur

mjög yfir höfðingsskap sinna manna.
Var hátíðahöldum fram

haldið um stund en
menn veittu því eftir-
tekt að ábúðarfull
kona vék sér að
Hansínu bæjarstjóra
og hvíslaði ein-
hverju að henni.

Hélt hún því næst til heiðurslista-
mannsins og hvíslaðist á við hann líka.
Var greinilega mikið niðri fyrir því Krist-
inn stóð upp, greip styttuna góðu og
hvarf á brott með konunni. Kom að
vörmu spori aftur, styttulaus.

Stystu farandverðlaun sögunnar
Nokkru síðar kom borgarstjóri Reykja-
víkur í pontu og flutti Kópavogsbúum
kveðjur ásamt því að afhenda þeim
forláta styttu; afsteypu af verki Ás-
mundar Sveinssonar, Veðurspámannin-
um. Var þar komin styttan góða sem
bæjarstjóri Kópavogs hafði skömmu
áður afhent Kristni Sigmundssyni heið-
urslistmanni. Heyrðist Kristinn hafa það
á orði að þetta hefðu verið stystu far-
andverðlaun sögunnar.

ssal@frettabladid.is
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FLJÓTVIRKT VERKJALYF VIÐ M.A. TÍÐAVERKJUM
INNIHELDUR ENGIN ÁVANABINDANDI EFNI

Díklófenak-K 12,5 mg

Voltaren Dolo

Voltaren Dolo® ( díklófenak kalíum) 12,5 mg töflur. Notaðar við vægum eða frekar vægum verkjum, svo sem höfuðverk, tannpínu og tíðaþraut-
um. Verkar einnig hitalækkandi. Dragi ekki úr einkennum á nokkrum dögum, skal leita til læknis. Þeir sem eru með eða eiga sögu um maga- eða 
skeifugarnarsár eða skerta lifrarstarfsemi ættu að ráðfæra sig við lækni áður en lyfið er notað. Þeir sem þola ekki acetýlsalisýru, íbuprófen eða önnur 
bólgueyðandi lyf eða eru með astma, eiga ekki að nota Voltaren Dolo®. Notið lyfið ekki á meðgöngu nema í samráði við lækni, en aldrei á síðasta 
þriðjungi meðgöngu. Leitið ráða læknis eða lyfjafræðings um milliverkanir við önnur lyf. Lesa skal vandlega leiðbeiningar á umbúðum og fylgiseðli. 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

15% afsláttur 
á Voltaren Dolo
frá 13.-24. maí

www.lyfja.is

- Lifið heil

Garðatorgi - Grindavík - Keflavík - Kringlunni - Lágmúla - Laugavegi - Setbergi - Smáralind - Smáratorgi - Spönginni - Egilsstöðum - Höfn - Fáskrúðsfirði - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði 
Reyðarfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Patreksfirði - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Sauðárkróki - Blönduósi - Hvammstanga 
- Skagaströnd
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Strætisvagnar Reykjavíkur-
borgar eiga 72ja ára afmæli á
þessu ári. Þeim áfanga fagna
ráðamenn höfuðborgarsvæðis-
ins sem sitja í stjórn Strætó sf.
með því að gjörbylta leiðakerf-
inu með flötum niðurskurði svo
vart stendur steinn yfir steini.
Nú er fokið í flest skjól hjá far-
þegum eins og mér sem ferðast
hef með þeim frá upphafi akst-
urs þeirra árið 1933.

Strætisvagnar Reykjavíkur
urðu fyrir nokkrum árum að
Strætó sf. - bus.is sameignarfé-
lagi£ Reykjavíkurborgar, Hafn-
arfjarðarbæjar, Garðabæjar,
Kópavogsbæjar, Seltjarnarnes-
bæjar og Mosfellsbæjar. Akst-
ursleiðir eru 32 og verða það til
12. júní nk. Farþegar eru flestir
ánægðir með núverandi kerfi
þótt margir vildu að styttra væri
milli ferða og ekið yrði eftir kl. 7
á kvöldin eins og á daginn. Sama
má segja um aksturinn um helg-
ar.

Í nýju áætluninni fækkar
akstursleiðum í 19 eins og sjá má
á vefslóð bus.is (businn í skólan-
um), allar hraðferðir falla niður
og miklar breytingar eru á öllum
leiðum sem draga mjög úr þjón-
ustu við farþega. Flestir vagnar í
Reykjavík eiga nú að fara fram
og aftur sömu leiðina, aðalþung-
inn verður á Garðastræti, Miklu-
braut að Kringlu og inn og niður
Hverfisgötu að miðstöðinni á
Hlemmi. Miðstöðin við Lækjar-
torg verður líklega að venjulegri
biðstöð sem og þær í Árbæ og
Mjódd.

Haldnir voru hverfafundir í
fyrravor t.d. í Gerðubergi til að
kynna nýjungarnar. Við fundar-
gestir, íbúar Fella- Hóla- og
Bakkahverfa mótmæltum því að
vagnarnir hættu að aka eftir
Vesturbergi, færu aðeins Aust-
urbergið, að hringtorgi við Asp-
arfell og snéru þar við. Einnig að
vagninn okkar sem verður nr. 4
gengi ekki um Hólahverfið eins
og 12 gerir nú. Hólabúar eiga að
flengjast niður Selin í nýrri tólfu
sem kemur úr Árbæ, fer í Mjódd
og að Hlemmi. Þá lögðum við til
að 900 metra gönguleið frá bið-
stöð í Fossvogskirkju og -garð
yrði stytt. Ekki var hlustað á
ábendingar okkar og því spyr sá
sem ekki veit hvort fundirnir
hafi aðeins verið til að sýnast?
Fækka á biðstöðum og hafa yfir-
leitt u.þ.b. 400-500 metra göngu-
leiðir að þeim. Nú syrtir veru-
lega í álinn hjá þeim sem eru
haltir eða ekki færir um langar

göngur. Stöðug fjölgun láglauna-
fólks, öryrkja og eftirlaunafólks
í landi þar sem lágmarsklaun eru
103 þús.kr. á mánuði leiðir til að
þeim fjölgar sem ekki geta keypt
og rekið bíl. Ekki er heldur hugs-
að um börn og unglinga að 17 ára
aldri sem oft þurfa að sækja
skóla langar leiðir. 

Mér finnst mælirinn vera
fullur. Þeir sem skipulögðu þetta
kerfi hafa greinilega fæstir
þurft að nota Strætó um dagana.
Þeir hafa líka í engu horft til
þess hvað gert er í stórborgum
Evrópu til að draga úr notkun og
mengun einkabílsins með vel
skipulögðum strætisvagnaleið-
um þar sem vagnar ganga alla
daga á 10 mín. fresti. Í London
ætlaði borgarstjórn að lækka
tapreksturinn fyrir nokkrum
árum og lét vagnana ganga á 20
mín. fresti. Þetta varð til að far-
þegar hurfu eins og dögg fyrir
sólu enda höfðu þeir val á góðu
neðanjarðarlestarkerfi. Borgar-
stjórnin neyddist til að láta vagn-
ana aka aftur eins og áður, þ.e. á
10 mín. fresti og farþegar fylltu
bílana á ný. 

Stjórn þessa félags, Strætó
sf., virðir í engu samfélagsskyld-
ur sínar og talar í sífellu um tap-
rekstur. Aldrei er rætt um tap-
rekstur þegar kemur að árlegum
menningarvikum, menningarhá-
tíðum og menningarnóttum í
Reykjavík og umræddum bæjar-
félögum. Dýrmæt og stórkostleg
hlýtur sú menning að vera sem
tekin er fram yfir nauðþurftir
fólks/skattborgara sem því mið-
ur eiga ekki í annað hús að venda
en Strætó til að komast leiðar
sinnar.

Þetta athæfi mun ekki auka
vinsældir R-listans eða fulltrú-
anna í stjórn sf. félagsins hjá
hinum bæjunum í næstu kosn-
ingum að ári. Ef til vill væri
vænlegast fyrir okkur að stofna
hollvinasamtök um Strætó sf. til
að koma í veg fyrir að stofnunin
verði lögð niður í næstu atrennu
þessarar stjórnar. Ég hvet alla
sem hafa aðgang að tölvu til að
kynna sér nýju áætlunina á net-
inu og láta í sér heyra á útvarps-
stöðvum og skrifa í blöðin.

Höfundur er mannfræðingar

Skýrslan um það að öryrkjum
hafi fjölgað á síðustu árum og að
ástæðan sé ekki í öllum tilfellum
læknisfræðileg skerðing á starfs-
orku hefur komið af stað mjög
neikvæðri umræðu í þjóðfélag-
inu. Morgunblaðið reið á vaðið í
glannalegum leiðara en enginn
hefur þó gengið lengra en Jón
Gnarr í pistli sínum í Fréttablað-
inu 5. maí. Skýringar hans á fjölg-
un öryrkja eru einfaldar: „Ég
held að æ fleiri notfæri sér vel-
vild kerfisins, geri sér upp veik-
indi, leggist með lappirnar upp í
loft og leggi ábyrgðina á sjálfum
sér á kerfið. Og svo felur þetta
fólk sig á bak við raunverulega
öryrkja og baráttu þeirra.“ 

Svona verða fordómar til. Í
öðru orðinu er velvild gefin í skyn
í garð „raunverulega öryrkja“ en
í öðru orðinu hneyklast á þeim
sem „geri sér upp veikindi“. Ekki
er hugsað út í það að með svona
afgreiðslu eru öryrkjar sem heild
gerðir tortryggilegir því þegar
óorði er komið á hluta hóps er
hætt við að það loði við allan hóp-
inn. Jón Gnarr bætir um betur
þegar hann segir að „öryrkja-
vandamálið“ sé orðið stórvanda-

mál í Svíþjóð en 10% þjóðarinnar
séu þar taldir öryrkjar. Jón segist
vita fyrir víst að ekki séu þeir
samt allir alvöru öryrkjar. Svíar
eru í kringum 9 miljónir og meðal
þeirra eru þá eitthvað um 900
þúsund öryrkjar. Jón Gnarr hefur
víst gert sér sérstakt far um að
kynnast öllum þessum skara til að
gefa af honum trúverðuga mynd.
Loks klykkir hann út með því að
fullyrða að umræðan um þessi
mál sé sveipuð einhvers konar
verndarhjúpi sem minni á mál
svertingja í Bandaríkjunum. Um
þá megi ekkert segja nema nota
ákveðin orð. Og það sé bara aum-
ingjagæska.

Það er öflug aðferð til að skapa
andúð og fyrirlitningu að bendla
hópa manna við niðrandi orð. All-
ir vita hvað orðið aumingi þýðir.
Og aumingja eigum við víst að
láta fá það alveg óþvegið hvort
sem það eru öryrkjar, svertingjar
eða atvinnuleysingjar. Þessi pist-
ill Jóns Gnarr blandar saman for-
dómum og fyrirlitningu í garð
þeirra sem búa við erfiðar að-
stæður í þjóðfélaginu og daðri við
rasisma.

Í Morgunblaðinu 2. maí segir

öryrki: „Að vera öryrki er ofboðs-
lega neikvætt og maður verður
fyrir fordómum.“ Og bætir við að
margir öryrkjar skammist sín og
finni til sektarkenndar sem von
er. En sem betur fer hefur líka
verið fjallað um fjölgun öryrkja
af sanngirni og skilningi í blöðun-
um. Það hafa t.d. Birgir Guð-
mundsson, Árni Gunnarson og
hagfræðingur Alþýðusambands-
ins gert. Þeir benda á að hér sé
um samfélagslegt vandamál að
ræða en ekki óheilindi einstak-
linga sem vilja svindla á kerfinu.
En skýrast sést þetta í sjálfri
skýrslunni um fjölgun öryrkja.
Þar kemur vel fram að aðstæður
atvinnuleysingja og láglaunafólks
séu slíkar að það borgi sig fyrir
þá að komast á örorkubætur og
lítill fjárhagslegur hvati sé til að
hverfa af þeim bótum. 

Skýrslan um fjölgun öryrkja
ætti að verða þjóðinni áskorun
um að endurskoða alla þá þætti
sem þessi mál varða, meðal ör-
yrkja, láglaunafólks og atvinnu-
leysingja, af samfélagslegri
ábyrgð og heilindum í stað þess
að láta frumstæðustu fordóma
fara úr böndunum. ■

Það er 11. maí, klukkan er að nálg-
ast hálf tíu og bærinn að vakna.
Birta frá þaki Smáralindar um-
lykur verk leikskólabarna sem
hefur verið haglega fyrirkomið.
Það er dagur barnanna í dag,
þetta er sýning þeirra um bæinn
þeirra. Lúðrasveit byrjar að spila,
áhorfendur koma sér fyrir uppi á
svölum og horfa yfir breiðan og
bjartan ganginn. Undir lúðra-
blæstri ganga 1500 tveggja til sex
ára börn í takt inn eftir göngum
hússins með fánaborg í farar-
broddi, um mig fer ljúf gæsahúð.
Fyrir hverjum skóla ganga nokk-
ur börn sem fánaberar með fána
skólans, þar á eftir skólafélagar
og kennarar. Hver leikskóli klæð-
ist sama lit, með eins húfur eða í
bolum – afmælisfötin eru merkt
Kópavogsmerkinu.

Smám saman fyllast gangar
Smáralindar og barnastraumur-
inn liggur yfir í Vetrargarðinn.
Fjöldi myndavéla er á lofti til að
festa brot af atburðunum á filmu,
en stund sem þessi verður aldrei
fyllilega skráð. Upplifun hvers og
eins er ólík og einstök. Þriggja ára
stúlka lítur upp á svalirnar, brosir
og vinkar okkur hinum um leið og
hún heldur áfram með skólanum
sínum og er hluti af 1500 barna
hóp. Þegar inn í Vetrargarðinn er
komið setjast börnin á gólfið, hver
skóli fyrir sig. Þegar þau hafa sest
kemur í ljós að saman mynda þau
mynstur sem líkist sólargeislum.
Börnin eru sest og mynda hálf-
hring, áhorfendur mynda hálf-
hring á móti og sviðið er mitt á
milli þessara tveggja hópa. 

Fimmtán hundruð leikskóla-
börn syngja saman hátt og skýrt,
ég sé nokkra stjórnmálamenn yf-
irgefa svæðið eftir að hafa hlust-
að á eitt lag, spyr mig hvort það
hafi verið vegna áhugaleysis,
eirðarleysis eða að annað mikil-
vægara hafi beðið þeirra – erfitt
að segja. Börnin syngja og lögin
eru hvert öðru unaðslegra og allt
í kring má sjá stolta foreldra og
ættingja. Lítil stúlka stendur við
hlið mér, horfir í gegnum plast-
vegginn á svölunum og tekur
undir sönginn. Að lokum syngja
börnin lagið „Vertu til er vorið
kallar á þig...“, en þá er setningu
sýningarinnar lokið og börnin
ganga út í vorið á sama hátt og
þau komu inn. 

Áhorfendur dreifast um
svæðið og skoða sýninguna, for-
eldrar skoða verk barna sinna og
ljósmyndir af þeim í leik og
starfi. Við svæði eins leikskólans
standa foreldrar og dást af kjól
sem sonur þeirra saumaði ásamt
níu fjögurra ára skólafélögum.
Foreldrarnir snúa sér að mér og
lýsa ánægju sinni yfir verkinu
og segja mér frá því hve áhuga-
samur drengurinn hefur verið. Á
veggspjaldi má sjá ljósmyndir af
honum sauma bæði með nál og
þræði svo og á saumavél. Móðir-
in segir mér frá því að dag einn
hafi drengurinn séð að það var
saumspretta á bol einum heima
hjá þeim, hann hafi þá sagt henni
að bara ef hann fengi nál og
tvinna þá gæti hann alveg lagað
bolinn.

Foreldrarnir halda áfram og
segja mér frá því að drengurinn
hafi miðlað einu og öðru um
verkefnið til þeirra eins og því
að þegar saumað sé á saumavél
þá verði að stíga létt á pedalann,
annars saumi maður of hratt.
Stoltir foreldrar halda áfram að
skoða sýninguna og segjast
hlakka til að fara aftur
seinnipart dagsins, og þá með
drengnum. ■
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Fordómar fara úr böndunum

Barnalán fimmtugs
Kópavogsbæjar

Farflegafjand-
samlegt lei›akerfi

SIGURÐUR ÞÓR GUÐJÓNSSON  

UMRÆÐAN
FORDÓMAR 
GAGNVART 
ÖRYRKJUM

GUÐRÚN ALDA HARÐARDÓTTIR
LEKTOR VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI

UMRÆÐAN
AFMÆLI KÓPAVOGS

fia› er öflug a›fer› til a›
skapa andú› og fyrirlitningu
a› bendla hópa manna vi›
ni›randi or›. Allir vita hva›
or›i› aumingi fl‡›ir. Og aum-
ingja eigum vi› víst a› láta fá
fla› alveg óflvegi› hvort sem
fla› eru öryrkjar, svertingjar
e›a atvinnuleysingjar. fiessi
pistill Jóns Gnarr blandar
saman fordómum og fyrirlitn-
ingu í gar› fleirra sem búa vi›
erfi›ar a›stæ›ur í fljó›félag-
inu og da›ri vi› rasisma.

HERDÍS HELGADÓTTIR
SKRIFAR UM NÝTT LEIÐAKERFI STRÆTÓ SF.

Í jarðarfarartilkynningu í blaðinu
í gær urðu þau leiðu mistök að
nafn kirkjunnar sem Lovísa Rut
Bjargmundsdóttir var jarðsungin
frá misritaðist. Aðstandendur
hennar og lesendur blaðsins eru
innilega beðnir afsökunar.

LEIÐRÉTTING



Gildir á meðan birgðir endast.

Vaxtalaust verðhrun
Dupen rúmin og svefnsófar fást eingöngu í Hagkaupum

Smáralind og á markaði Hagkaupa Óseyri 1 Akureyri

•  Dupen rúmin hafa slegið í gegn í 55 þjóðlöndum
•  Þýskt gæða gormakerfi í rúmunum
•  Í hverju rúmi eru allt að 416 gormar
•  Sérstaklega styrkt í köntum og hornum
•  Hágæða efni með 100% bómull
•  Efnin í rúminu eru sérstaklega ofnæmisprófuð 
•  9-10 lög af efnum í hverju rúmi
•  Sérstök öndun í rúmunum 
•  Sérstaklega löguð rúm fyrir bakveika  

1.999kr

fullt verð 19.990,-

Vaxtalaust
tilboð

á mán. í 10 mánuði

*2.999kr

fullt verð 29.990,-

Vaxtalaust
tilboð

á mán. í 10 mánuði

*

Gestarúm/sófi
• 3 mismunandi stillingar

Einnig fáanlegt í dökkbláu.
Klikk klakk svefnsófi

• Með hágæða dýnu og hágæða botni

Svefnsófar í úrvali

2.999kr

3.999kr

4.999kr

5.999kr

5.999kr

Rúmstærð

90 x 200

120 x 200

150 x 200

180 x 200

Stillanleg rúm

35.988.-

47.988.-

59.988.-

71.988.-

71.988.-

VAXTALAUST TILBOÐ

stgr.verð frá á mánuði

*

*

*

*

*



Búnir fyrir öll veður
Á morgunverðarfundi Landsbankans um eigna-
verðbólgu á Íslandi var Ragnar Önundarson, fram-
kvæmdastjóri Kreditkorts ehf., í pallborði. Hann
vitnaði til 100 ára gamals leiðara í The Economist
og sagði að bankamenn væru eins og menn sem
vilji lána þér regnhlíf í sólskini. Um leið og byrji
að rigna vilji þeir fá hana aftur. Sigurjón Þ. Árna-

son, bankastjóri Landsbankans,
var ekki að lengi að svara

þessari ásökun og sagði
þetta hafa viðgengist í
gamla bankakerfinu. Í
dag eigi Landsbankinn
bæði sólhlífar og regn-

hlífar. Miðað við kappið í
bönkunum er þess

varla langt að bíða
að sólvörn og
regngallar verði
líka í boði.

Áhuginn verðmætari en tæknin
Þegar rætt er um nýsköpun hættir mörgum við
að einblína á tæknimenntun. Rögnvaldur Sæ-
mundsson kynnti frumkvöðlaskýrslu GEM þar
sem borið er saman umfang frumkvöðlastarf-
semi milli landa. Rögnvaldur benti á að þegar
hann var að hefja verkfræðinám hefðu ýmsir
býsnast yfir öllu því fólki sem færi í kvikmynda-
gerð. Engin þörf væri fyrir allt þetta fólk í landi
sem gerði eina bíómynd á ári. Raunin væri hins
vegar sú að fólk sem hefði brennandi áhuga á
því sem það menntaði sig til fyndi sér farveg og
kvikmyndaiðnaður hefði blómstrað hér á landi.
Jafnvel svo að skortur væri á fagmönnum í grein-
inni. Það skipti því mestu að fólk fylgdi áhuga
sínum og skapaði sér verkefni í framhaldinu.
Þess má geta að auk innlendra bíómynda hefur
íslenskt kvikmyndagerðarfólk haft nokkuð að
sýsla vegna erlendra verkefna hér á landi, auk
þess sem margir starfa við hið upprennandi fyrir-
tæki Latabæ.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.986*

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 203
Velta: 876 milljónir

+0,79%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Hagnaður FinnAir fyrir skatta

og fjármagnsliði á fyrsta ársfjórð-
ungi var 18,7 milljónir evra – um
1,6 milljarðar króna – sem er
töluvert umfram það sem búist
var við.

Vörur voru fluttar inn fyrir 22
milljarða króna í apríl. Þetta er
átján prósent aukning miðað við
í fyrra. Þessar tölur komu fram í
Vefriti fjármálaráðuneytisins.

Hagnaður Tryggingamiðstöðv-
arinnar á fyrsta ársfjórðungi var
1,4 milljarðar króna, samanborið
við 1,1 milljarð á sama tíma í
fyrra.

Jarðboranir högnuðust um
136 milljónir króna á fyrsta árs-
fjórðungi. Á fyrsta fjórðungi í fyrra
nam hagnaðurinn 80 milljónum.
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Mánaðarleg greiðslubyrði
íbúðalána er hærri þótt
vextir séu lægri.

Stór hluti nýrra kaupenda er verr
staddur í dag en fyrir innkomu
bankanna á íbúðalánamarkað.
Þetta kom fram í máli Eddu Rósar
Karlsdóttur, forstöðumanns
greiningardeildar Landsbankans,
á morgunverðarfundi bankans.
Hún sagði að fyrir breytingar á
lánamarkaði hefði stór hluti fólks

átt rétt á 90 prósenta lánum og sá
hópur væri verr staddur í dag.
„Verðhækkanir hafa þegar étið
upp hagræðið.“

Edda sýndi dæmi um kaup á 65
fermetra íbúð nú á fyrsta árs-
fjórðungi og fyrir ári síðan, þá
kostaði hún 9,5 milljónir en nú
11,9 milljónir. Mánaðarleg
greiðslubyrði er 46.900 í stað
43.553 króna áður. Greiðslan á
mánuði er því 7,5 prósentum
hærri, þrátt fyrir lægri vexti.

- dh

Peningaskápurinn…

Actavis 40,30 – ... Atorka 6,10
+0,83% ... Bakkavör 33,50 -0,59% ... Burðarás 13,80 +2,60% ... FL
Group 14,35 -0,35% ... Flaga 5,06 -0,78% ... Íslandsbanki 13,05 +0,77%
... KB banki 523,00 +0,58% ... Kögun 62,50 – ... Landsbankinn 16,20
+1,89% ... Marel 55,80 – ... Og fjarskipti 4,23 +0,71% ... Samherji 12,10
– ... Straumur 11,40 – ... Össur 79,50 -

*Tölur frá kl. 15.10 í gær. Nánar á Vísi.

Gengi krónu hríðlækkar

Hampiðjan 3,08%
Burðarás 2,60%
Landsbankinn 1,89%

Flaga -0,78%
Bakkavör -0,59%
FL Group -0,35%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Bandaríkjadalur heldur
áfram að styrkjast og er
kominn í 66 krónur. Spáð
er frekari lækkun krón-
unnar á næstunni.
Gengi krónunnar hefur verið að
gefa verulega eftir síðustu daga.
Um miðjan dag í gær stóð gengis-
vísitalan í 116,5 stigum og hafði
hún því veikst um 1,2 prósent frá
deginum áður. Þessi veiking kem-
ur í kjölfar verðbólgutalna sem
sýna að verðbólga fer minnkandi.
Hún mælist nú 2,9 prósent á árs-
grundvelli í stað 4,3 prósenta og
eru þar með minni líkur á því að
Seðlabankinn hækki vexti á
næstunni. Hefur krónan veikst
um þrjú prósent frá síðustu mán-
aðamótum en um 8,5 prósent frá
því að hún náði hæsta gildi 21.
mars síðastliðinn.

Frá síðustu áramótum hafa
allir helstu gjaldmiðlar styrkst
gagnvart krónunni nema sænska
krónan. Bandaríkjadalur hefur
styrkst mest eða um 6,7 prósent
og kostar hann yfir 66 krónur.
Fara þarf aftur til 24. nóvember
til að finna dalinn jafn hátt skráð-
an. Pundið hefur svo styrkst
næstmest frá áramótum eða um
4,5 prósent.

Íslandsbanki spáir enn frekari
lækkun á gengi krónunnar á
næstu misserum. Fréttir af mikl-
um halla á viðskiptum við útlönd
og yfirskot krónunnar í mars

skýra að miklu leyti lækkanir
síðustu daga að mati bankans. Í
febrúar spáði bankinn að krónan
gæti lækkað um 20 prósent en þá
var vísitölugildi hennar 110

(krónan veikist þegar vísitalan
hækkar). Gengisvísitalan gæti
því farið upp í 130 stig áður en
hún kemst í jafnvægi.

eggert@frettabladid.is

Samkeppnishæfni Íslands
batnar og er nú hin
fjórða besta í heimi.

Ísland er í fjórða sæti á lista yfir
samkeppnishæfni sextíu þjóða en
var í því fimmta í fyrra. Banda-
ríkin eru efst, svo koma Hong
Kong og Singapúr. Íslenskt við-
skiptaumhverfi er það næstskil-
virkasta í alþjóðlegum saman-
burði.

Þetta kemur fram í könnun
sem IMD-viðskiptaháskólinn í
Sviss hefur staðið árlega fyrir síð-
an 1989. Verslunarráð Íslands
kynnti niðurstöður könnunarinnar

í fyrradag. Halldór Benjamín Þor-
bergsson segir niðurstöðuna í
heild mjög jákvæða fyrir íslenskt
efnahagslíf.

Hátt hlutfall fjárfestinga Ís-
lendinga erlendis sem hlutfall af
landsframleiðslu, lítið skrifræði
og lágt hlutfall atvinnulausra eru
meðal þátta sem hafa jákvæð
áhrif á niðurstöðuna.

Sé horft til heildarskatttekna
hins opinbera sem hlutfall af
landsframleiðslu er Ísland í 47.
sæti. Það þýðir að 46 þjóðir eru
með lægra hlutfall heildarskatta
og dregur það Ísland niður í sam-
anburðinum

– bg

EDDA RÓS KARLSDÓTTIR FORSTÖÐUMAÐUR GREININGARDEILDAR LANDS-
BANKANS Ekki skrítið að skuldir heimilanna aukist við þessar aðstæður.

Ver›hækkanir hafa
éti› upp hagræ›i

HALLDÓR BENJAMÍN ÞORBERGSSON, ÞÓR SIGFÚSSON OG BJARNI ÁRMANNS-
SON  Ísland lækkar um tvö sæti, fer úr fimmtánda í sautjánda.

Skilvirkt vi›skiptalíf

GJALDEYRISMARKAÐUR Krónan byrjaði að lækka flugið í lok mars og hefur fallið skarpt
undanfarna daga. Spáð er frekari lækkun á gengi krónunnar vegna mikils viðskiptahalla.

ÞRÓUN HELSTU GJALDMIÐLA 
GAGNVART KRÓNU FRÁ 
ÁRAMÓTUM

Gjaldmiðill Breyting
Bandaríkjadalur +6,9
Sterlingspund +4,7   
Jen +3,0
Evra +1,3
Dönsk króna +1,2



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 6

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er föstudagur 13. maí, 

133. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 4.19 13.24 22.32
AKUREYRI 3.46 13.09 22.35

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Þórður Helgi Þórðarson, dagskrár-
gerðarmaður og hljóðvinnslumaður á
Kiss FM 89,5 er ekki jafn mikill kokk-
ur og hann er matmaður. 

„Ég er eiginlega bara afleitur í eldhúsinu,
sem sannaðist best um daginn þegar ég var
að flytja og tæma frystinn,“ segir Þórður,
kallaður Doddi. „Í ljós komu tveir pokar af
humri í frystinum svo ég ákvað að gera eitt-
hvað meiriháttar úr honum. Ég eyddi fimm
klukkutímum í þetta og árangurinn var
versta súpa í heimi, sem allir neita að að
borða, en verður samt í öll mál þangað til
hún klárast. Maður hendir ekki humar,“
segir Doddi ákveðinn. 

Doddi var vanur að leita til ömmu sinnar
og afa þegar hann þurfti ráðleggingar við í
matreiðslunni, en nú eru þau bæði fallin
frá.

„Ég fékk einhvern tíma humaruppskrift
hjá ömmu, en ég mundi hana greinlega ekki
nógu vel. Svo var þessi humar nú ekki alveg
fyrsta flokks heldur.“ 

Doddi er mikill matmaður en borðar

ekki sérstaklega hollan mat. „Mér finnst
skyndibitinn bestur og svo auðvitað góðar
steikur með feitum sósum. Nú er runninn
upp tíminn þegar allt er grillað, það liggur
við að cocoa-puffsinu sé hent á grillið á
morgnana. En ég er ekki einu sinni mjög
velkominn við grillið. Mig langaði alveg að
vera svona karl sem er alltaf að snúa við
steikum í garðinum en konan mín treystir
mér greinilega ekki nógu vel og sér um
grillið sjálf.“

Doddi er með morgunþátt milli sjö og tíu
á morgnana á Kiss FM 89,5 og svo spilar
hann danslög á sömu stöð á laugardags-
kvöldum.

„Ég er einn í morgunþættinum en með
nokkra fasta pósta. Þetta eru sérfræðingar
í tísku, rómantík og erótík og svo er ég með
stelpu sem hefur ekkert vit á fótbolta sem
sér um enska boltann. Danslögin á laugar-
dagskvöldum eru stuðlög síðastliðinna tíu
ára og nú þegar ég er laus við samkeppnina
frá Gísla Marteini og Spaugstofunni býst
ég við að landsmenn séu bara límdir við
danslögin.“

edda@frettabladid.is

Óæt humarsúpa í öll mál
Markaðsstemning er í sölu-
tjaldi Intersport á Bíldshöfða
sem nú rýmir fyrir nýjum vör-
um í verslun sinni. Þar er
almennur fatnaður eins
og bolir, buxur og
peysur á bæði
dömur og
herra á stór-
lækkuðu verði
og allar gerðir af
íþróttaskóm. Í dag er allt á hálf-
virði og á morgun verður 70%
afsláttur af því sem eftir verður.
Tjaldið opnar klukkan 12 báða
dagana.

Myndlistarvörur eru nú á
stórútsölu í myndlistardeild
Pennans í Hallarmúla. Þar má
nefna vatnslitapappír og striga,
trönur og teikniblek, innrömm-
unarkarton og íblöndunarefni.
Afslátturinn nemur 40-80% og
útsalan stendur til 21. maí. 

Hringborð, sófaborð, blaða-
borð og margir fleiri eigulegir

hlutir eru nú á sumartilboði í
versluninni 1928 sem er til
húsa á Laugavegi 20 og Auð-
brekku 1. Allt að 70% afslátt-
ur er á vörunum en 50% er

samt algengari. Sem dæmi um
verðlækkun má nefna sófaborð
sem áður kostaði 19.500 en
fæst nú á 9.000 kr. og lítið
borð með hvítri rós og blaða-
grind undir er nú á 3.900 kr. en
kostaði 7.900 kr. fyrir lækkun. 

Doddi er ekki mikið fyrir grænmetið þó að samstarfsmennirnir á Kiss FM 89,5 fylli ísskápinn af því í hverri viku. 

LIGGUR Í LOFTINU
í tilboðum

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

KRÍLIN

Kennarinn segir
að heilinn á mér
sé á röngunni.

Hann sogar allt í
sig og segir það
svo aftur á bak. 

Stafrænar vélar á hálfvirði
BLS. 5

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

SMÁAUGLÝSINGAR
Á 995 KR.

ÞÚ GETUR PANTAÐ
ÞÆR Á visir.is

tilbod@frettabladid.is
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Bakaðar kartöflur
Kartöflur sem settar eru í álpappír inn í ofn bakast ekki heldur soðna.
Þess vegna á alls ekki að setja þær í álpappír heldur setja þær inn berar
á ofnplötu en stinga fyrst á þær nokkur göt með gaffli til að hleypa vökvanum út. [ ]

Ferskur, mildur og tælandi
Nú er uppskerutími aspasins,
en þetta góða grænmeti var í
eina tíð bara fyrir fína fólkið
en er nú öllum aðgengilegt.

Aspargus, eða aspas eins og við
köllum hann, hefur stundum
fengið viðurnefnið „konungur
grænmetisins“. Aspasinn, sem
er mildur og tælandi á bragðið,
ber í sér von um bjarta og sól-
ríka daga, rétt eins og vorið
sjálft.

Uppskerutími aspasins stend-
ur nú sem hæst og nær hámarki
síðustu vikuna í júní. Framleið-
endur hafa þó vegna vinsælda
hans tekið tæknina í sína þjón-
ustu og lengt uppskerutímann,
sem hefst í sumum tilfellum í
mars eða byrjun apríl. 

Aspas er af liljublómaætt og
var fyrst vinsæll meðal Grikkja
og Rómverja á fyrstu öld eftir
Krist. Hann hefur dottið úr og í
tísku gegnum aldirnar, en hefur
trúlega aldrei verið vinsælli en
undanfarna áratugi. Lengi vel
var aspas álitinn grænmeti ríka
fólksins, en nú er hann öllum að-
gengilegur á viðráðanlegu
verði.

Breyttur lífsstílll undanfar-
inna ára hefur líka kynt undir
vinsældir hans því aspasinn er
sneisafullur af steinefnum og
vítamínum og inniheldur nánast
ekkert af fitu og kolvetnum.

Veljið aspas sem er þéttur og
ekki farinn að opna sig, þá er
hann ferskastur. Skerið hörðu
endana af. 

Aspas fer sérlega vel með
smjöri, osti og eggjum. Hann er
líka ljúffengur með hverskyns
kryddi og mildum mat eins og
kjúklingum og fiski. Svo er ein-
faldlega hægt að snöggsjóða
hann og borða með bráðnu
smjöri eða hollandaise-sósu. ■

Hollenski bjórinn Bavaria þykir ein bestu kaupin miðað við verð og gæði í
Vínbúðunum. Bavaria Premium er kominn í 13. sæti þeirra vara sem gefa
Vínbúðunum mesta framlegð sem segir sína sögu um ánægjustuðul land-
ans gagnvart bjórnum!
Bavaria er einn vinsælasti bjór Hollendinga en Bavaria framleiðir
500 milljónir lítra ár hvert og er önnur stærsta bjórverksmiðja
Hollands. Bavaria hefur verið einna þekktastur fyrir ferskt bragð
og mjúkan keim og er það þakkað því að fyrirtækið framleiðir
sitt eigið malt til framleiðslunnar og notar eingöngu lindarvatn. 
Innflytjendur Bavaria hér á landi hafa haldið áfram að fylgja
þeirri stefnu að bjóða Bavaria Premium á hagstæðu verði þrátt
fyrir ofuráfengistolla ríkisins. Bavaria hefur það fram yfir marga
bjóra að hann er enn í 5 prósentum, til samanburðar við marga
sem hafa lækkað sig í áfengismagni á kostnað gæða. 

Bavaria Premium er fáanlegur í 500 ml dós á 179 kr. 
330 ml dós á 129 kr. og 330 ml flösku á 149 kr.

BAVARIA: Hollendingurinn fljúgandi

LINDEMANS: Klassa kassavín
Vínin frá Linde-
mans eru fram-
leidd í sex flokk-
um sem inni-
halda meira en
60 tegundir af
léttvínum en
þetta er í fyrsta
skipti sem
Lindemans-
kassavín fást hér
á landi. 

Lindemans Shiraz
/Cabernet kemur
frá Suður Ástral-
íu, og eru hér
tvær þrúgur notaðar. Hluti af
víninu er geymt á eik áður en það er sett í kassa sem hefur mjög góð áhrif á vín-
ið. Þetta er vín sem enginn verður svikinn af. Fyrsta sending er að verða uppseld
í Vínbúðum og greinilegt að Íslendingar voru að bíða eftir gæðavínum í kössum.
Stórgott vín með nautakjöti , léttum grilluðum kjötréttum sem og pasta. 

Lindemans Chardonnay-vínið er frá besta svæði suður-Ástralíu og er þetta einnar
þrúgu vín úr chardonnay sem nýtur gríðarlegrar hylli Íslendinga. Hluti af þessu
víni er einnig geymdur á eik fyrir átöppun. Þurrt vín sem passar einkar vel sem
fordrykkur, með austurlenskum mat, fiskréttum sem og salati. 
Nánar má fræðast um vínin á www.lindemans.com. Verðið í kassa jafngildir því
að hefðbundin flaska kostaði 900 kr.

Fást í Heiðrúnu og Kringlunni og kosta 3.600 kr. í 3 lítra kössum. 

GNOÐARVOGI 44

Opið frá 10-18:15

TILBOÐ
Nýr skötuselur

Aðeins 1290 kr.kg

Stór humar
Sigin grásleppa

Ferskur aspas á ítalska vísu

1 búnt ferskur aspas
Mossarellaostur
1/2 bolli góð ólífuolía
1/4 bolli vatn
1/4 bolli tarragonedik
salt og pipar eftir smekk

Skerið aspasinn í bita og sjóðið þangað
til hann er mjúkur en stökkur. Blandið
saman ólífuolíu, vatni og ediki í lítinn
pott og sjóðið í fimm mínútur. Hellið
yfir aspasinn og bætið við salti og pipar
og stráið osti yfir. Smakkast vel með
hollandaise-sósu.

Salat með ferskum aspas, 
spínati og jarðarberjum

500 g aspas, skorinn og snöggsoðinn
500 g spínat
300 g jarðarber, skorin 
1 bolli valhnetur, skornar og ristaðar 
3 msk. edik 
4 msk. ólífuolía
pipar og salt 

Aspasinn, jarðarberin og spínatið fara
í skál ásamt valhnetunum. Blandið
saman ediki, olífuolíu, pipar og salti
og hrærið öllu varlega saman. Berið
strax fram. Sérlega ljúffengt með grill-
uðum fiski og kjúklingum.
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Til hnífs og skeiðar
GUÐRÚN JÓHANNSDÓTTIR ELDAR PARTÍMAT

BABA GANOUSH með pítuflögum
Það er alltaf vel þegið að fá nýjar uppskriftir að partímat. Þessi ljúffenga
ídýfa er ættuð frá Mið-Austurlöndum. Hún kemur á óvart og staldrar
stutt við á veisluborðinu. Pítuflögurnar eru svo auðvitað tær snilld!

Byrjið á því að útbúa pítuflögurnar. Skerið píturnar í tvennt eftir endi-
löngu þannig að úr hverri verði tvær þunnar kökur. Setjið fræin og
saxað blóðberg í mortel. Merjið allt örlítið til að losa um keiminn.
Penslið píturnar (innhliðarnar) með ólífuolíu og stráið fræblöndunni
yfir. Bakið píturnar í heitum ofni þar til þær verða gullnar og stökkar.
Kælið og brjótið svo píturnar gróft.

Grillið eggaldinin (passið að pikka í þau með prjóni svo þau springi
ekki). Snúið þeim oft á grillinu og grillið í um 20 mínútur eða þar til
skinnið er orðið vel dökkt og kjötið mjúkt. Takið eggaldinin af grillinu
og flettið hýðinu af og saxið kjötið í grófa bita.

Setjið kjötið í sigti og látið vökvann renna vel af. Setjið eggaldinkjöt-
ið því næst í matvinnsluvél ásamt hvítlauk, hökkuðum möndlum, tahini-
mauki, sítónusafa, kúmindufti. Maukið og saltið síðan og piprið eftir
smekk. Saxið myntulaufin og hrærið út í blönduna. Setjið Baba ganoush
blönduna í skál, dreifið nokkrum myntu- og blóðbergslaufum yfir og
hellið að síðustu ólífuolíu yfir allt. Skóflið upp með pítubrotunum.

3 eggaldin
1 hvítlauksgeiri
25 g hakkaðar möndlur
4 msk tahini mauk
(sesamsmjör)
safi úr 1/2 sítrónu
1/2 tsk. malað kumin
2 msk. fersk mynta
2 msk. ólífuolía

salt og pipar og ferskt
blóðberg til skreytingar

Pítuflögur
6 pítur
3 msk. sesamfræ
3 msk. birkifræ
3 ms.k ferskt blóðberg
1 og 1/2 dl ólífuolía

Girnilegar gúrkur
GÚRKUR MÁ NOTA TIL ANNARS 
EN AÐ STÝFA ÞÆR ÚR HNEFA OG
BRYTJA Á BRAUÐ.

Gúrkupastasósa
Köld pastasósa sem gott er að skella
út á sjóðheitt pasta. Hún geymist í
fáeina daga í ísskápnum og svo má
líka frysta hana.

1 íslensk gúrka, lítil
3 íslenskir tómatar
1-2 íslenskar gulrætur
hnefafylli af spínati
1-2 hvítlauksgeirar, saxaðir
3 cm bútur af engifer, saxaður
1/2 knippi íslensk basilíka
safi úr 1/2 sítrónu
3 msk. ólífuolía
nýmalaður pipar og salt

Gúrka, tómatar og gulrætur skorið í
bita og sett í matvinnsluvél ásamt öllu
hinu. Maukið og smakkið til með pipar
og salti. Sósan er góð á hvers kyns
pasta og það má líka nota hana til
dæmis með fiski eða kjúklingi.

Austurlenskur gúrkuréttur
Þessi réttur er súrsætur og ljúffengur.

1 íslensk gúrka
15 cm bútur af blaðlauk (hvíti hlutinn)
1 íslensk paprika
1/2 chilialdin, eða eftir smekk
3 msk. olía
1 lítil dós ananas í bitum
2 msk. ostrusósa
1 msk. sojasósa
1-2 msk. salthnetur (má sleppa)

Gúrkan skorin í bita, þeir settir í sigti og
dálitlu salti stráð yfir. Látnir standa
nokkra stund en síðan eru bitarnir skol-
aðir og þerraðir á eldhúspappír. Blað-
laukurinn skorinn í ræmur, paprikan
fræhreinsuð og skorin í bita og chili-
aldinið saxað smátt. Olían hituð á
pönnu og blaðlaukurinn steiktur við
meðalhita í nokkrar mínútur. Gúrkum,
papriku og chili bætt á pönnuna, steikt
áfram í nokkrar mínútur og hrært oft á
meðan. Ananasinn er svo settur á pönn-
una ásamt safanum úr dósinni,
ostrusósu, sojasósu og salthnetum, og
látið malla þar til ananasinn er heitur í
gegn. Smakkað til og borið fram heitt, til
dæmis með hrísgrjónum eða núðlum.

Það kom að því að unnendur Canepa á Íslandi gætu
loks fengið uppáhaldsvínið sitt í kössum. Jose Canepa
var ítalskur innflytjandi sem hóf vínrækt í Chile árið
1930 og varð fljótt einn virtasti framleiðandi landsins.
Canepa-vínin eru þekkt fyrir stöðugleika í gæðum og
að endurspegla það sem bæði þrúgan og jarðvegur-
inn hafa upp á að bjóða á þeim svæðum sem vínin
eru ræktuð. Í boði eru tvær tegundir, annars vegar
rauðvínin úr cabernet sauvignon þrúgunni og hins
vegar hvítvín sem er blanda af semilion og
chardonnay. Bæði vínin tilheyra Varietals-línunni en
það er sú lína sem er hvað vinsælust hérlendis.

Canepa Semillion Chardonnay 
Ef fólk er að leita að fersku, ávaxtaríku og ljúfu hvítvíni
þá er þetta vínið. Ákaflega sjaldgæft að jafn gott
hvítvín sé í boði í kössum. Vín sem gengur með öllum
fiski, ljósu kjöti, salötum eða eitt og sér.

Fæst í Heiðrúnu og Kringlunni og kostar 3.390 kr.

NÝTT

Nýjar matarmiklar samlokur í innsigluðum
umbúðum sem tryggir enn meiri ferskleika.

MEIRA Á MILLI

FERSKUR Í BÚÐIR Á HVERJUM DEGI www.somi.is

Réttir kvöldsins
Fordrykkur í boði hússins

M/ þriggja rétta seðlinum Canasta Cream
Forréttur verð f/ einrétta verð f/ þriggja 

rétta máltíð
Humarsúpa kr. 850
m/ rjómatoppi og hvítlauksbrauði

Aðalréttir
Smjörsteiktur skötuselur kr. 2.950                kr. 3.890
m/ hvítvínssósu , grænmeti 
og bakaðri kartöflu

Lambafillet kr. 2.980                kr. 3.890
m/ sherrybættri sveppasósu, grænmeti 
og bakaðri kartöflu

Nautalundir kr. 3.150                kr. 3.990
m/chateaubriandsósu, grænmeti
og bakaðri kartöflu

Eftirréttur
Súkkulaðifrauð kr. 690

Borðapantanir í síma 562 1988
Veitingahúsið Madonna     Rauðarárstíg 27      www.madonna.is
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Stá lpottasett  á góðu verði
Brúðhjónal istar  og gjafakort

CANEPA: Chile-vín loks í kössum

Canepa Cabernet Sauvignon 
Hefur bæði mýkt og bragð sem einkennir gott cabernet en er samt
kröftugt með vott af eik. Vínið býður upp á allt sem okkur Íslending-
um finnst gott við Chile-vínin, ljúft bragð en góðan kraft. Vín sem
smellur með grillkjötinu eða bara til að njóta eitt og sér.

Verð í Vínbúðum 3.190 kr.

Út á salatið er kjörið að setja sósu úr
vínediki. Hún er búin til úr nokkrum
hundasúrum, olífuolíu, sítrónusafa,

1/2 teskeið af sykri, salti og pipar.
Sósa sem þessi verður enn betri ef
hún er látin standa í nokkra stund
áður en henni er hellt yfir salatið.
Raðið salatinu fallega á fat og hellið
sósunni varlega yfir. Þá er loks kom-
ið að jarðarberjunum en þau gefa
salatinu fallegt yfirbragð. Raðið þeim
ofan á salatið ásamt niðursneiddri
steinselju.

Jarðarber eru góð í salatið
ÞÓTT JARÐARBER SÉU EINKUM NOTUÐ Í EFTIRRÉTTI ÞÁ ERU ÞAU LÍKA KJÖRIN
TIL AÐ SKREYTA OG BRAGÐBÆTA AÐALRÉTTI. 

200 g reyktur lax
1 paprika
1 höfuð jöklasalat
3 dl soðin pastafiðrildi 
2 harðsoðin egg
Ristaðir brauðteningar. 



Íslenskar agúrkur 
í Fjarðarkaupum eiga toppsætið á tilboðstöflunni þessa viku. Kílóið lækkar
úr 279 krónum í 89 og það telst vera kostaboð. [ ]

Sico gæðasmokkar, 
öruggir, ódýrir, handhægir. Finndu þann sem hentar þér:

Fást í helstu lyfja-
verslunum um land
allt, fæst einnig í
Amor, Videoheimar
Faxafeni, Allt í Einu
Jafnaseli, Söluturn-
inn Miðvangi, Bæj-
arvideo, Foldaskál-
inn og Bío Grill.

-Grip
-Extra strong
-Ribbed
-Pearl
-Safety
-Sensitive
-Color
3 og 9 stykkja 
pakkningar

Levante sokkabuxurnar fást á eftirtöldum stöðum:
Hagkaup Kringlunni, Skeifan, Smáralind, Spöngin og
Akureyri, Lyfja og Lyf og heilsa, Perlusól Egilsstaðir,
Apótekið Vestmannaeyjum, Siglufjarðar Apótek, Silfur-
torg Ísafirði og Sauðarkróks Apótek.

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466 Sendum í póstkröfu

Kínaskór!
EITT PAR KR. 1290-
TVÖ PÖR KR. 2000-
Litir: rauðir, bleikir, túrkis,
orange, grænir, svartir og
hvítir. 
Einnig mikið úrval af
skóm með kínamunstri 
Ný sending af blóma-
skóm kr. 990-
Barna- og dömustærðir 

Tilboð 

70%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Móa grillaður kjúklingur kaldur kg 489 699 489 30
Krónu hrásalat 99 159 99 40
Goða Bratwurst grillpylsur 637 980 637 35
Búrfells kindabjúgu 159 229 159 30
Krónuís jarðarberja 99 179 99 45
Krónubrauð stórt og gróft 770 g 99 129 129 25
Krónusúkkulaðikex 2 pk. 199 299 100 35
X-tra sjampó 500 ml 139 169 278 18
Epli Fuji 69 149 69 55
Maísstönglar ferskir 2 stk. 229 349 115 35

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Lambakjöt 1/2 skrokkur, frosið 559 678 559 20
Lamba Prime flokkur F+ 1.348 2.450 1.348 45
Lambalæri klofin krydduð 929 1.498 929 40
Lamba grillsagaður frampartur 429 658 429 35
Lamba grillrif, krydduð 299 399 299 25
Mc Cain maístönglar 8 stk. 259 329 32 20
Doritos Salsa Chili Cheese 304 g 238 298 784 20
Doritos Nacho Cheese 200 g flögur 198 259 990 25
Pepsi Max 50 cl dós 49 89 98 45
Vanillukremkex 500 g 169 229 338 25
Súkkulaðikremex 500 g 169 229 338 25
Te og kaffi Java Mocca malað 400 g 398 479 995 15
Te og kaffi Java Mocca baunir 400 g 398 479 398 15

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Marineraðir laxabitar 779 1.198 779 35
Villikrydduð lambalæri 899 1.498 899 40
Grillkryddaðar lambaframpartssneiðar 599 899 599 35
Ali svínakótilettur 1.049 1.498 1.049 30
Ali úrbeinaður svínahnakki 1.049 1.498 1.049 30
Ferskir kjúklingabitar 299 399 299 25
Ferskt pokasalat 100 g 159 299 1.590 45
Furuhnetur 100 g 129 179 129 30
Mackintosh dós 907 g 699 1.399 770 50
Kaldar grillsósur 200 g 99 159 495 40
Hrásalat 350 g 95 159 271 40
Kartöflusalat 350 g 95 159 271 40

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Góð kaup hamborgarar 4 stk. m/brauði 323 462 323 30
Íslandsgrís marineraðar svínakótilettur 973 1.498 973 35
Íslandsgrís marineraðar svínahnakki 973 1.498 973 35
Fyrirtaks Burritos 300 g 399 548 1.333 25
SS Mexico helgarsteik 1.105 1.579 1.105 30
Fanta 2 l 139 225 69 40
Fanta free 2 l 139 225 69 40
Hagkaupssafi 1 l 139 189 139 25

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Grillspjót kjöt 599 nýtt 599
Matfugl kjúklingarúllur 974 1.499 974 35
Móa kjúklingur 389 598 389 35
Myllu Brallarabrauð 2 fyrir 1, 770 g 229 256 297 2 fyrir 1
Merrild kaffi 103 500 g 249 385 498 35
Doritos snakk 200 g 159 269 795 40
Melónur gular 99 145 99 30
Bökunarkartöflur 129 198 129 35
Nóatúns lambalæri Prepack 1.049 1.499 1.049 30

Tilboðin gilda til
16. maí

Tilboðin gilda til
18. maí

Tilboðin gilda til
17. maí

Tilboðin gilda til
17. maí

Tilboðin gilda til
15. maí

Bæjarlind

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Svínalundir úr kjötborði 1.498 1.778 1.498 15
Svínakótilettur úr kjötborði 798 998 798 20
Svínahnakki sneiddur úr kjötborði 858 1.198 858 30
FK Bayonne skinka 858 1.198 858 30
Maísstönglar stórir 4 í pakka 298 398 74 25
Fjallaglóðasteik frá Fjallalambi 948 1.298 948 25
Fjallalambs grilllæri 1/2 1.298 1.698 1.298 25
Íslenskir tómatar 500 g bakki 99 279 198 65
Íslenskar agúrkur 89 279 89 70
FK jurtakryddað lambalæri 959 1.599 959 40

Tilboðin gilda til
14. maí

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Goði Londonlamb 998 1.446 998 30
Matf. kjúklingaleggir 389 599 389 35
Matf. kjúklingalæri 389 599 389 35
Matf. kjúklingavængir 149 299 149 50
Grillmeist. svínakótilettur m/beini 1.198 1.498 1.198 20
Borg. UN hamborgarar m/brauði 4 stk 299 450 299 35
Borg. bayonneskinka 599 957 599 35
Bökunarkartöflur 99 139 99 30
Vatnsmelóna 99 129 99 25
O&S ostakaka marmara 8 manna 799 995 799 20

Tilboðin gilda til
16. maí

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Mexíkókryddaðar grísahnakkasneiðar 878 1.098 878 20
Grillborgarar 4 stk og 4 brauð 383 479 479 20
Ostapylsur 662 828 662 20
Chicago Town Pitsurúllur 250 g 379 459 758 15
Filippo Berio ólífuolía 1/2 l 299 387 598 25
BKI Classic kaffi 500 g 299 339 598 10
Chocolate Cookies 225 g 159 253 706 35

Tilboðin gilda til 
18. maí

Stórútsala er á föndurefni af
ýmsu tagi í versluninni Völu-
steini að Mörkinni 1. 
„Þetta er lagerhreinsun svo það
er afsláttur á öllum vörutegund-
um til dæmis keramiki, blúndum,
penslum og vefnaðarvöru svo
eitthvað sé nefnt,“ segir Silla í
Völusteini og bætir því við að nú
sé upplagt fyrir fólk að birgja sig
upp af efni til tómstundaiðju.
Einnig segir hún tilbúin sýnishorn
til sölu. „Þetta eru bæði nýleg og
gömul sýnishorn, til dæmis af tré-
vöru og keramiki. Við höfum oft
verið spurð hvort þau séu til sölu
þannig að nú er tækifærið. Sem

dæmi um verð nefnir hún bómull-
arefni í metravís sem hentar vel í
bútasaum og hvað sem er. Verðið
á því er nú frá 200 kr. metrinn en
var áður 1.090 -1.233. Útsalan í
Völusteini stendur til 20. maí. ■

Metravara, föndurefni og sýnishorn



FÖSTUDAGUR 13. maí 2005

Danskar innréttingar með
vörumerkinu Nettóline eru á
20% afmælisafslætti í
Fríformi til 4. júní. 
„Þetta eru innréttingar í eldhús-
ið, baðherbergið og þvottahúsið,
auk skápa í forstofuna og svefn-
herbergin,“ segir Viðar Korner-

up-Hansen í versluninni Fríform
í Askalind í Kópavogi. Þar er
hann að lýsa dönsku Nettoline
innréttingunum sem eru seldar
með 20% afslætti um þessar
mundir í tilefni af 50 afmæli
Kópavogs. Hann segir 10 ára
reynslu af innréttingunum hér á
landi enda þótt Fríform sé bara
fimm ára fyrirtæki. „Þær hafa
reynst mjög vel og úrval hurða
er mikið, bæði hvað varðar við-
artegundir og liti. Ég held það
séu einar 80 gerðir þegar allt er
talið,“ segir Viðar. 

Allt að 20% afsláttur er líka á
tilboðsdögum af Elba eldunar-
tækjum og Snaigé kæli-og frysti-
skápum ef tækin eru keypt með
innréttingu. ■

Kogga, listakona:
Það eykur einbeitingu 

og sköpun.

Mr. Lee, túlkur: 
Til þess að brosa breitt.

Teitur Örlygsson
Körfuknattleiksmaður:
Því að ég er einbeittari í
öllu sem ég tek mér fyrir

hendur auk þess er 
úthaldið betra.

Rautt Eðal Ginseng
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Sumartilboð!!
Pils og toppur að eigin vali á 

3.990 kr.
20% afsláttur af öllum dömu og herra 

gallabuxum. Gildir til laugardags.

LAUGAVEGI 72 • S: 551 1100
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ÍSLENSK HÖNNUN & FRAMLEIÐSLA
Laugavegi 59 • 3. hæð Kjörgarði • 561 5588

Sundföt sem passa

Gjafabréf

Vandaðar vörur 
úr vorlínunni

Stafrænar vélar á hálfvirði
Stórútsala í Sjónvarpsmið-
stöðinni í Síðumúla.
Allt að hundrað þúsund
króna afsláttur er af
flötum sjónvörpum
hjá Sjónvarpsmið-
stöðinni í Síðumúla.
Stafrænar mynda-
vélar af gerðunum
Konica Minolta og
Olympus eru á allt
að 50% afslætti og
heimabíómagnari
sem áður kostaði

69.990 er nú á 39.990 krónur. DVD
spilarar, ferðatæki og sjónvörp

eru á tilboðinu. Þá eru hátal-
arar líka á góðum

kjörum þessa
dagana í Sjón-
v a r p s m i ð -
stöðinni. Tak-
markað magn
er þó af
hverri tegund

svo vissara er
að bregðast

við. ■

Afmælisafsláttur af
innréttingum

Jakkar, bolir og pils er meðal
þess sem boðið er á sumartil-
boði í Guðrúnu, tískuverslun
á Rauðarárstíg.

„Þetta eru allt vandaðar vörur úr
vorlínunni og þær eru seldar á
20% afslætti,“ segir Ester í versl-
uninni Guðrúnu þegar hún er
spurð um úrvalið sem á sumartil-
boðinu er og telur upp skyrtur,
pils, buxur, jakka og boli. Jakkar
og pils eru seld sitt í hvoru lagi en

Ester seg-
ir samt
hægt að
raða því
saman í
dragtir. Mest
segir hún um
fatnað í minni
n ú m e r u n u m
en litirnir eru
fjölbreytilegir. 

Sumartilboðið stendur fram á
hvítasunnuna, þannig að það er
dagurinn í dag og á morgun. ■

Kæli- og frystiskápar eru á
lækkuðu verði í Húsasmiðjunni.

Húsasmiðjan selur nokkrar
stærðir kæliskápa á tilboðs-
verði. Þeir eru af gerðinni
Amica. Sumir þeirra eru reynd-
ar bæði kæli- og frystiskápar og
allir eru þeir á umtalsverðum

afslætti. Mestur er
afslátturinn 30% á
litlum kæliskáp með
frystihólfi sem áður
kostaði 28.900 kr. en
fer nú niður í 19.990
kr. Aðrir skápar eru
seldir með 15-20%
afslætti. ■

Fyrir sumarhitann



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30 smaar@frettabladid.is / visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

VW Golf, skrd. 06/1998 ek. 100.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
720.000 kr. Tilboð 599.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Hyundai Elantra station, skrd. 08/1996,
ek. 130.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 450.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Opel Astra station, skrd. 06/1997, ek.
107.000 km, 1400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 470.000 kr. Tilboð 350.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Volvo XC90 T6, skrd. 08/2004, ek.
7.000 km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.990.000 kr. Tilboð 5.750.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

BMW X5, skrd. 12/2003, ek. 29.000
km, 4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 7.290.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Toyota Land Cruiser, skrd. 07/2003, ek.
64.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.590.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

VW Passat 4Motion station, skrd.
12/1997, ek. 108.000 km. 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 950.000 kr. Til-
boð 850.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Mondeo, skrd. 05/1995, ek.
123.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 430.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Citroen Xsara SX, skrd. 11/2002, ek.
32.000 km. 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.190.000 kr 100% lán S. 515
7000.

Subaru Legacy Outback H-6, skrd.
08/2002, ek. 37.000 km, 3000cc, sjálf-
skiptur m/öllu. Ásett verð 2.890.000 kr.
Tilboð 2.690.000 kr. 100% lán S. 515
7000.

Ford Focus station, skrd. 05/2000, ek.
100.000 km. 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 830.000 kr. Tilboð 730.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

SsangYoung Rexton, skrd. 07/2002, ek.
45.000 km, 2874cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.950.000 kr. Tilboð
2.790.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Daewoo Musso Grand Lux, skrd.
10/1998, ek. 110.000 km, 2874cc, dies-
el, sjálfskiptur. Ásett verð 1.540.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Citroen Picasso, Xsara Exclusive, skrd.
06/2002, ek. 51.000 km, 1800cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.380.000 kr. Tilboð
1.150.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Honda Accord station, skrd. 04/2004,
ek. 36.000 km, 2400cc, sjálfskiptur
m/öllu. Ásett verð 2.930.000 kr. Tilboð
2.590.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Citroen Xsara SX station, skrd. 02/2003,
ek. 30.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.230.000 kr. 100% lán S.
515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 06/1999, ek.
66.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Toyota Avensis Sol station, skrd.
11/2004 ek. 4.000 km, 1800 cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.770.000 Kr. 100%
lán S. 515 7000.

Lexus IS200, skrd. 07/2003 ek. 15.000
km, 2000 cc, 6-cyl., beinskiptur. Ásett
verð 2.290.000 Kr 100% lán. S. 515
7000.

Volvo S60 AWD 4x4 LPT-Turbo, skr.
9/2003 ek. 18.000 km, 2500 cc, sjálf-
skiptur, m/öllu. Ásett verð 3.790.000 Kr.
Tilboð 3.590.000 kr. 100 % lán S. 515
7000.

Daewoo Nubira, skrd. 08/1998, ek.
88.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Mondeo Ghia station, skrd.
04/2003, ek. 44.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.030.000 kr. 100%
lán S. 515 7000.

Peugeot 406 station, skrd. 10/1999, ek.
100.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 920.000 kr. Tilboð 699.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Suzuki Sidekick, skrd. 01/1992, ek.
222.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 350.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Ford Focus H/S station, skrd. 10/2000,
ek. 71.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.050.000 kr. 100% lán S.
515 7000.

Renault Megane Sport T, skrd. 11/2004,
ek. 10.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.850.000 kr. 100% lán S.
515 7000.

Citroen Xsara Advance, skrd. 11/2003,
ek. 29.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.440.000 kr. Tilboð
1.290.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Toyota Avensis, skrd. 03/2003, ek.
43.000 km, 1800cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.810.000 kr. Tilboð 1.590.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Ford Focus Ghia, skrd. 12/2003, ek.
33.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.690.000 kr. Tilboð 1.590.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

VW Golf 4x4 station skrd. 08/1997, ár-
gerð 1998, ek. 163.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 650.000 kr
100% lán S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia diesel, skrd.
03/2003, ek. 38.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.190.000 kr 100%
lán S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 07/2004,
ek.15.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.690.000 kr. Tilboð
3.490.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd. 05/2004, ek.
10.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.890.000 kr 100% lán. S. 515
7000.

Kia Sorento V6, skrd. 02/2003, ek.
36.000 km, 3500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.140.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Citroen Picasso, Xsara Exclusive. skrd.
01/2003, ek. 55.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 1.450.000 kr. Tilboð
1.250.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Opel Vectra CD station skrd. 04/1998,
ek. 126.000 km, 1600cc, Sjálfskiptur.
Ásett verð 830.000 kr. Tilboð 650.000
kr. 100% lán S. 515 7000.

Toyota Avensis L/B Sol, skrd. 11/1999,
ek. 114.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 980.000 kr. 100% lán S. 515
7000.

Volvo S40, skrd. 01/2000, ek. 101.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.230.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 11/1999 ek.
55.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr Tilboð 650.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Daihatsu Gran Move CX, skrd. 06/2000,
ek. 61.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 770.000 kr. Tilboð 650.000
kr. 100% lán S. 515 7000.

Nissan Primera GX station, skrd.
05/1999, ek. 100.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 760.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Ford Explorer Executive, skrd. 02/1997,
ek. 163.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
1.300.000 kr. 1.150.000 kr. 100% lán S.
515 7000.

BMW 316I , skrd. 10/2001, ek. 58.000
km, 1900cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.860.000 kr. Tilboð 1.690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Daewoo Lanos, skrd. 07/2000, ek.
102.000 km, 1500cc, beinskiptur. Ásett
verð 440.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Volvo V70 XC “CrossCountry”, skrd.
05/2004, ek. 23.000 km, 2521cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 4.590.000 kr. 100%
lán S. 515 7000.

Suzuki Liana 4x4, skrd. 05/2004, ek.
13.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.670.000 kr. Tilboð 1.490.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

BMW 318i, skrd. 03/1999, ek. 76.000
km, 1900cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.530.000 kr. Tilboð 1.390.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Fiesta Trend, skrd. 07/2004, ek.
5.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.450.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is



BMW 318I, nýskr. 09/1997, 1900cc, 2ja
dyra. Sjálfskiptur, svartur, ekinn 196 þ.
Verð 950.000 AT-401 B & L. S. 575
1230.

BMW 735I, nýskr. 12/1990, 3400cc 4ra
dyra. Sjálfskiptur, grár, ekinn 219 þ.
Verð 680.000 SY-010 B & L. S. 575
1230.

Daewoo Leganza, nýskr. 05/1999,
2000cc, 5 dyra, fimm gíra, svartur, ek-
inn 193 þ. Verð 590.000 ED-921 B & L.
S. 575 1230.

Daewoo Nubira Nýskr. 01/2000,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, rauður, ekinn
113 þ. Verð 590.000 SN-286 B & L. S.
575 1230.

Ford Escort, nýskr. 05/1998, 1600cc 5
dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 145 þ.
Verð 370.000 OF-665 B & L. S. 575
1230.

Ford Focus, nýskr. 11/2002, 1600cc 5
dyra, fimm gíra, ekinn 44 þ. Verð
1.340.000 UD-497 B & L. S. 575 1230.

Honda Civic Nýskr. 09/1998, 1500cc 5
dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 60 þ.
Verð 740.000 NY-846 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent, nýskr. 07/1999,
1500cc, 3ja dyra, sjálfskiptur, dökkblár,
ekinn 80 þ. Verð 520.000 VR-416 B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Accent, nýskr. 05/2000,
1300cc, 5 dyra, fimm gíra, ljósbrúnn,
ekinn 65 þ. Verð 670.000 OO-743 B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Accent Nýskr. 05/2001,
1300cc 3ja dyra, fimm gíra, ljósgrár, ek-
inn 51 þ. Verð 750.000 YE-009 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Atos, nýskr. 07/2000, 1000cc,
5 dyra, fimm gíra, grár, ekinn 59 þ. Verð
490.000 VG-120 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Pony Nýskr. 03/1994, 1500cc
4ra dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 133
þ. Verð 190.000 YA-476 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Pony, nýskr. 02/1994, 1500cc,
5 dyra, sjálfskiptur, grænn, ekinn 165 þ.
Verð 160.000 XO-677 B & L. S. 575
1230.

Mazda 323, nýskr. 05/2000, 1500cc 4ra
dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn 94 þ. Verð
900.000 AV-703 B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Pajero, nýskr. 09/1989,
3000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, hvítur, ek-
inn 244 þ. Verð 290.000 KV-140 B & L.
S. 575 1230.

Nissan Primera Nýskr. 03/2003, 2000cc
4ra dyra, fimm gíra, ljósgrár, ekinn 33 þ.
Verð 1.590.000 NX-959 B & L. S. 575
1230.

Nossam Primera, nýskr. 10/1996,
1600cc, 5 dyra, fimm gíra, rauður, ekinn
150 þ. Verð 450.000 MF-498 B & L. S.
575 1230.

Opel Astra, nýskr. 02/2002, 1600cc 4ra
dyra, fimm gíra, grænn, ekinn 66 þ.
Verð 990.000 EA-516 B & L. S. 575
1230.

Renault Clio, nýskr. 10/2002, 1100cc
3ra dyra, fimm gíra, hvítur, ekinn 50 þ.
Verð 990.000 ZU-089 B & L. S. 575
1230.

Renault Clio, nýskr. 06/1998, 1400cc,
3ja dyra, fimmgíra, rauður, ekinn 74 þ.
Verð 430.000 JG-830 B & L. S. 575
1230.

Renault Kangoo, nýskr. 11/2002,
1400cc, 6 dyra, fimm gíra, gulur, ekinn
144 þ. Verð 720.000 KH-797 B & L. S.
575 1230.

Renault Kangoo, nýskr. 03/1998,
1400cc 5 dyra, fimm gíra, hvítur, ekinn
113 þ. Verð 540.000 SK-294 B & L. S.
575 1230.

Renault Kangoo, nýskr. 12/2002,
1400cc 6 dyra, fimm gíra, gulur, ekinn
37 þ. Verð 1.090.000 MR-716 B & L. S.
575 1230.

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

Renault Megane, nýskr. 06/2000,
1600cc 4ra dyra, fimm gíra, hvítur, ek-
inn 120 þ. Verð 750.000 VX-943 B & L.
S. 575 1230.

Renault Megane, nýskr. 10/2001,
1600cc, 4ra dyra, fimm gíra, ljósgrár,
ekinn 56 þ. Verð 1.090.000 JG-239 B &
L. S. 575 1230.

Renault Megane II Nýskr. 06/2003,
2000cc 3ra dyra, fimm gíra, svartur, ek-
inn 28 þ. Verð 1.850.000 KV-488 B & L.
S. 575 1230.

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

Renault Scenic Nýskr. 11/1998, 1600cc
5 dyra, fimm gíra, fjólublár, ekinn 79 þ.
Verð 750.000 VS-376 B & L. S. 575
1230.

Renault Scenic Nýskr. 10/1999, 1600cc
4ra dyra, fimm gíra, dökkgrár, ekinn 89
þ. Verð 790.000 VN-700 B & L. S. 575
1230.

Suzuki Jimny JLX Nýskr. 10/1998,
1300cc 4ra dyra, fimm gíra, rauður, ek-
inn 144 þ. Verð 590.000 NN-877 B & L.
S. 575 1230.

Toyota Corolla Nýskr. 07/1998, 1600cc
5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 117 þ.
Verð 630.000 SR-106 B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla Nýskr. 01/2004, 0cc 5
dyra, fimm gíra, grár, ekinn 22 þ. Verð
1.790.000 KX-799 B & L. S. 575 1230.

Toyota RAV4 Nýskr. 03/1999, 2000cc 5
dyra, sjálfskiptur, brúnn, ekinn 121 þ.
Verð 1.230.000 KJ-829 B & L. S. 575
1230.

Toyota Yaris Nýskr. 06/2000, 1000cc
3ra dyra, fimm gíra, grár, ekinn 80 þ.
Verð 750.000 TI-246 B & L. S. 575 1230.

Volkswagen Golf Nýskr. 08/1998,
1600cc 3ja dyra, fimm gíra, rauður, ek-
inn 105 þ. Verð 780.000 MD-719 B & L.
S. 575 1230.

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

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Ford Mustang Mac 1, árgerð 1981, 8 cyl.
351 Cleveland, bíllinn allur uppgerður
fyrir tveimur árum síðan, álfelgur, ný
dekk o.fl. Sk. ‘06, verð 1.180.000.

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 540 5800
www.bilasala.net

Til Sölu Ford Mustang GT Premium,
300HP Nýr bíll. Sport innrétting, sá allra
flottasti gott verð. Uppl. www.autom-
ax.is S. 899 4681.

Til Sölu Dogde Grand Caravan SXT
2005 árg. 3.8L vél 7 manna, gullfalleg-
ur bíll. Hlaðinn aukabúnaði. Verð 3.150
þ. Uppl. www.automax.is S: 899 4681.

Automax
Sími: 899 4681

www.automax.is

Skoda Octavia 1.9 diesel 4x4 stw
beinsk ekinn 30.000 fæst á yfirtöku á
láni frá Vís

MMC Lancer GLXI 1.6 beinsk. árg.
03.2004, ekinn 19.000, verð 1550.000.

Hekla Söluumboð
Sími: 420 5000

Toyota Yaris Terra VVT-I. Árg. ‘04. Ek. 24
þ. km. Samlæsing, Möguleiki á 100%
láni. Verð kr. 1.150.000.

Toyota Corolla VVTI 1400 NEW. Árg. ‘04.
Ekinn 29 þ. km. CD, litað gler, þjófa-
vörn. Verð kr. 1.490.000. Ath skipti
ódýrari.

MMC Pajero langur 2,8 33”. Diesel. Árg.
‘97. Ek. 173 þ. km. Álfelgur, dráttarkúla,
upphækkaður. Verð kr. 1.280.000.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

BEL radarvarar. Vandaðir radarvarar
sem nota allra nýjustu tækni til að
skynja radar og laser bylgjur. Falsviðvar-
anir í algjöru lágmarki. Verð frá 14.900
kr. Kíkið á heimasíðu okkar til að nálg-
ast nánari upplýsingar. www.aukaraf.is

BOSS bassabox. Öflugt 2 x 12 Bassa-
box, 1600 Wött, Með neonljósum sem
blikka í takt við tónlist. Tilboðsverð
þessa viku 34.900 kr. Kíkið á heimasíðu
okkar til að nálgast nánari upplýsingar.
www.aukaraf.is

BOSS Geislaspilarar. Vandaðir BOSS
geislaspilarar. 4 x 50 watta innbyggður
magnari. Fjarstýring fylgir. Snúnings-
takki til að hækka og lækka. 6 x RCA út-
gangur. RCA inngangur fyrir i-Pod, DVD
eða fartölvu. Verð frá 19.900,- kr. Kíkið
á heimasíðu okkar til að nálgast nánari
upplýsingar. www.aukaraf.is

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur

Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

Nýr ‘05 Renault Master Double Cab
Grindarbíll. 2,5L TD, 115 hö. Hægt að fá
álpall með lausum Skjólborðum á 200
þús. aukalega. Listaverð: 2.442 þús.
Okkar verð: 2.093 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is
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Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-
landi og USA. www.bilasol-

ur.is/magnusson

Getum útvegað allar tegundir af BMW
nýjum eða notuðum frá þýskalandi. Td.
520i eða 525i, vel búnum. Ágúst sími
862 2000. E-mail magnusson@inter-
net.is

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Toyota Rav4 4x4 2.0L. árg. 09/00 ek.
106þús. sjálsk. Álfelgur, Einn eigandi.
Upplýs. s: 8969616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Toyota Avensis Terra 1.6 Bsk, nýskr
09/98, ek. 115 þ. km. grænsans, sumar
og vetrardekk, nýleg tímareim o.fl. Verð
760.000. Heimsbílar eru staðsettir á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Ford Mustang Mac 1, árgerð 1981, 8 cyl.
351 Cleveland, bíllinn allur uppgerður
fyrir tveimur árum síðan, álfelgur, ný
dekk o.fl. Sk. ‘06, verð 1.180.000.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

VW Touareg 2004. Hlaðinn aukahlut-
um. Silfurlitur með ljósgráu leðri.
4.600.000. Uppl. í síma 824 4790.

WV golf variant 1800 stw ‘94 ek.150þ
sk. ‘06 álf. ný heilsársdekk og krókur.
Verð 290þ. Góður staðgreiðsluafsláttur
uppl. 661-8000

Toyota hilux ex-cab 38” v6 3000 pall-
hús opinn á milli verð 650þ sk. ‘06 ath.
skipti. Uppl 661-8000

Torfærubíll 6 ausur fylgja alvöru græja
aðeins áhugasamir hafi samband
skoða öll skipti. Verð 1 millj. TILBOÐS-
VERÐ 990þús. Uppl. 661-8000

Alfa Romeo T-spark 156 árg. ‘98 ek.90þ
16”álf. vindskeið cd. Verð 790þ. Uppl
661-8000

Toppurinn í flotanum, til afhendingar
strax. Ford Mustang Premium árg. 2005
m. aukahl. Uppl. í s. 864 1202 & 566
6898 eftir klukkan 18:00.

Grand Cherokee Ltd 2000 4.7 ek. 98
þ.m. Sk. ‘06. Gullfallegur bíll, er eins og
nýr utan sem innan. Rafmagn í öllu,
minni í sætum, sóllúga ofl. Verð 2.2
millj. áhv. 1millj. Uppl. í síma 845 1288,
Lára.

Dodge Daytona ‘89, ýmislegt endurnýj-
að, ný dekk. Tilboð 60 þús. stgr. Fyrstur
kemur fyrstur fær. Uppl. í síma 616
1721.

Til sölu Isuzu Trooper 3.0L Dísel. Árg.
‘99. Ek. 190 þús. Góður bíll á góðu
verði. Uppl. í síma 892 2150.

Hyundai Starex 4x4, 7 manna, bein-
skiptur árgerð 1999, keyrður 90.000
km. Dráttarkrókur, rafmagn í rúðum og
speglum. Verð kr. 1.320.000. S. 897
4778 & 557 4778.

Til sölu Izuzu Trooper turbo diesel ‘99.
Litur dökkgrænn, hagstætt verð. Krist-
ján, s. 663 2238.

Toyota Corolla 1300 XLI árg. ‘94, ek.
172 þús. km. Sjálfskiptur. Verð 250 þús.
Uppl. í s. 892 3317.

Pajero árg. ‘90 Verð 150 þús. Upplýs-
ingar í síma 895 1540.

Nissan Sunny ‘93, 1600, ssk. Rafmagn í
öllu. S. 698 9723.

Toyota Corolla XLi 1600, árg. ‘93, ek.
194 þús. 3ja dyra. 5 gíra. Reyklaus og
lipur bíll. Skoðaður ‘04 án ath.semda.
Sumar/vetrar dekk. Verð 200 þús. S.
691 7344.

Tilboð 220 þús !
Til sölu VW Golf 1.4 ‘95, bíll í topp-
standi. Verð 220 þús. Uppl. í síma 899
4275.

Tilboð 120 þús !
Toyota Touring árg. ‘90, ek. 99 þús.
Toppbíll. Uppl. í s. 899 4275.

Til sölu VW Vento árg. ‘94 ekinn 180
þús. km. Verðhugmynd 200 þús. Uppl. í
s. 694 3308.

Opel Corsa nýmáluð ‘98 ekinn 139 þús.
Verð 250 þús. Uppl. í s. 861 2326.

Honda Civic ‘92. 1,5 álfelg., ek. 127 á
vél, verð 390 þ. Stgr. 250 þ. S. 862
2552.

MMC Lancer árg. ‘94. Þarfnast lagfær-
ingar. Tilboð óskast. Uppl. í s. 869 2201.

VW Golf ‘97 ekinn 80 þús. Mjög gott
eintak. Verð 250 þús. Upplýsingar í
síma 690 4065.

Til sölu Renault Clio árg. ‘94. Ek. 133 þ.
km. Sk. ‘06. Góð sumar og vetrardekk.
Verð 200 þ. Uppl. í s. 846 1390.

Til sölu Lancer árg. ‘90. Ekinn 180 þús.
Sk. ‘06. Verð 75 þús. Uppl. í s. 895
7995.

Daihatsu Charade ‘88 til sölu, keyrður
107.000. Er í toppstandi! Freyja s. 862
6464.

Nissan árg. ‘90, álfelgur. Verð 100 þús.
Uppl. í s. 558 2964 & 692 5902.

Hyndai Accent ‘96, ekinn 99.500, 5
dyra, sumar og vetrardekk, þarfnast
smá lagfæringar. 250.000 kr. S. 698
2352.

Opel Vectra ‘93 2000 vél, sjálfskiptur,
ekinn 181 þús. Vetrardekk með nögl-
um+ álfelgum. Verðhugmynd 150 þús.
S. 865 7261.

Toyota Corolla 1,3 ‘95 ssk. Ekin 99 þús.
Nýr vatnskassi, allur nýyfirfarinn. Sk. ‘06.
Verð 360 þús. S. 869 1271.

Sparneytinn dekurbíll Nissan Micra
12/’98, 3ja dyra, ek. 122 þús. CD/MP3,
330W pioneer hátalarar. Tilboð óskast í
síma 868 7048.

Hyndai Sonata 2,0 ‘97, sk. ‘06, sjálfsk.
Krókur, álfelgur og góð dekk, toppein-
tak. Verð 360 þús. Uppl. í s. 897 7642.

Jeep Wagoneer ‘90 model, í góðu
standi á 33” nýjum dekkjum og álfelg-
um, CD spilari, leður, tilboð óskast. S.
823 6563.

Til sölu Nissan Almera árg. ‘99, ek. 139
þús. Beinsk., vetrar og sumard. Uppl. í s.
847 7663.

MMC Lancer árg. ‘97 station ek. 141
þús., nýskoðaður. Þokkalegt útlit. Uppl.
í s. 897 5408 & 565 5408.

Opel Astra ‘96 sjálfsk., ekinn 68.000. Ný
sumar og vetrardekk. Verð 350 þús. S.
849 8255.

Til sölu VW Golf station árg. ‘00, ek.102
þús, sk. ‘06. Verð 950 þús. Áhv ca 500
þús. Uppl. í s. 896 0530.

Dodge Ram árg. ‘96, ek. 170 þús. Nýsk.,
toppbíll. Ásett verð 690. Góður stað-
greiðsluafsl. Uppl. í síma 616 1721.

Ford Focus Sedan Ghia skráður nóv. ‘99
til sölu. Sjálfskiptur. Ekinn 86 þús. Verð
790 þús. Uppl. í síma 821 7519.

Góður Honda Accord árg. 10/’97 einn
eigandi frá upphafi. Ekinn 108 þús.
Verð 800 þús. Uppl. í s. 821 8779.

Polo Comfort line 1,4 l árg. ‘02, ek. 40
þús. km. Verð 990 þús. Áhvílandi lán.
Gott eintak. Uppl. í s. 697 3142 og 698
9642.

Jeep Cherokee árg. ‘93 sjálfsk. V8 bens-
in ek. 192 þ. Verð 650 þ. Uppl. í s. 692
0211, Jóhannes.

Nissan Terrano II SE 2,7 TDI árg. ‘97, 5g.,
ek. 197 þ. 7 manna, lítur vel út. V. 990
þ S. 893 5568.

Mazda 626 fyrst skráð ‘97, ekinn 48
þús. mílur. Allur nýyfirfarinn, sérlega
góður bíll. Verð 650 þús. eða tilboð. S.
564 4053.

VW Golf Highline 1999. Hvítur með
svörtu leðri. Ekinn 147 þús. Bsk., 5 gíra.
Sk. ‘06. Hiti í sætum, topplúga, þjófa-
vörn. 16” álfelgur, CD + magnari. Verð
950 þús., áhvílandi 400 þús. S. 899
5482.

Til sölu Hyundai Sonata árg. ‘99, ek. 90
þús. Uppl. í s. 864 8857.

Vw Golf Higline 2000, árg. ‘01, ek. 75
þús. 17’’ álfelgur, samlitur. S. 865 5590.

Subaru Impreza vagon 2002 ekinn 29
þús. Sjálfskiptur. Verð 1.500 þús. stgr.
Bein skipti. S. 821 3533.

Ford F 250 Laret, árg. 2005. ek. 7400
mílur. Er með Raino liner, kafteinsstól-
um, húsið fylgir. Vel með farinn. Einn
eigandi. Verð 4,3 milj. með vsk. S. 899
3004.

Til sölu Subaru Impreza WRX Túrbó ‘04
ekinn 24 þús. Verð 2.190.000. Sími 866
9855.

Óska eftir bíl á 0 - 30 þús má þarfnast
lagf. S : 8690698

Óskum eftir NMT símum, 14 watta.
Uppl. í s. 894 2010.

Staðgreitt Óska eftir jeppa eða smá-
jeppa uþb 1600 þ

Óska eftir beinskiptum Patrol SE+ ‘99
eða sambærilegum eða LandCruiser
‘99. á 2-2,3 millj. Stgr. í boði. Upplýsing-
ar í síma 891 6934.

Dogde Durango 5,7 l hemi 345hö. Árg
‘04. 7 manna leðurklæddur. Verð 4.5
m. Áhvílandi gott lán. Ath öll skipti jafn-
vel VN. S. 898 2111.

Land Cruiser ‘90 VX, skr. 09.1999, ek.
63 þ. km. Glæsilegt eintak, einn eig-
andi, 33” breyting, leðursæti, dráttar-
beisli, grillgrind, varadekkshlíf, 2 auka-
sæti, ofl. Verð 2.900 þ. kr. S. 897 9725
og 891 8149.

LandCruiser 90 árg. ‘98 ek. 152 þ. 5
gíra, nýsprautaður, toppbíll. 33” breytt-
ur. Uppl. í s. 660 1403 og á bílasölunni
Toppbílar.

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

BÍLAR TIL SÖLU/ÞJÓNUSTA
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Scania 94D 230H, árg. ‘01, ekinn 105
þús. Með kassa 7 1/2 m. á lengd. Uppl.
hjá Bílasölunni Hraun, s. 565 2727 eða
í síma 898 9006.

Sendibílstjórar/Fyrirtæki getum útveg-
að örfáa Mercedes Sprinter 416 CDI
árg. 2005 með kassa og lyftu á frábæru
verði, bílarnir eru með kassa og lyftu,
léttbyggðir með mikla burðargetu,
Stærð kassa er: 4.40x 2.33x 2.20. Hlið-
arhurð á v/ hlið. Verksmiðjuábyrgð. Frá-
bært verð Sky Trading ehf sími 892
1116.

Camper til sölu verðhugmynd 1.050 þ.
S. 557 4982 og 861 2982 milli kl. 19-
21.

Honda Shadow ACE 1100 árg. 1996
Ekið 11.900 mil. Mikið af aukahlutum,
lítur út sem nýtt. Upplýsingar: Guð-
mundur, 893 4110.

Honda Shadow AERO árg. 2002. Ekið
6500 km. Mikið af aukahlutum, vel
með farið og fallegt hjól. Verð 1.170
þús. Upplýsingar í síma 896 3450.

KTM 200sx árgerð 2003. Sími 898-
2130.

Honda Shadow Spirit 750. 2005. Nýtt
hjól óekið, mikið króm. Suzuki Mar-
auder VZ 800. 2003, ekið 1600 mílur,
dragpípur, lítur út sem nýtt. Gullfalleg
hjól. Uppl. í síma 692 3099.

Aukahlutir
á vagna og kerrur, kerrufætur, hjóla-
stopparar, kerrutengi, beisli, dráttar-
krókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg
Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarð-
arnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Til sölu ný kerra 1,20x250. Hægt að
leggja niður fram-og afturgafl. Er á Sle-
fossi. Uppl. í síma 823 6049 & 692
6044.

Hjólhýsi til sölu á besta stað í Þjórsárdal
með sólarrafhlöðu, sólpalli og úti-
geymslu. Frábært útsýni og mjög góð
aðstaða. Verð 1 milljón. Uppl. gefur
Björn í s. 660 1007.

Coleman Sedona 8 fet árg. ‘94, í topp-
standi. Verð 450 þús. Uppl. í s. 565
1244 & 696 4604.

Palomino Yerling árg. 2004 10ft. For-
tjald, sólarsella, sjónvarp, wc, grjótgrind
og margt fleira. Uppl. í s. 840 8054.

Til sölu Viking fellihýsi árg. ‘00 nýtt for-
tjald, 60 vatta sólarrafhlaða, vatnsdæla,
2 gaskútar, stór rafgeymir, 13” dekk,
mjög vel með farinn. Verð ca 600 þús.
Uppl. í s. 694 3308.

Esterel Caramatic fellihýsi, harðar hliðar
árg. ‘91 til sölu. Uppl. í síma 898 5734.

Útsöluverð.
Vel með farið 10 feta fellihýsi Jayco árg.
‘96. Verð 350 þús. Uppl. í s. 899 4120
e.kl.18.

Til sölu Coleman fellihýsi, 10 feta, gerð
Santa Fe, árgerð 2000. Vel með farið
hús með fortjaldi, 220 V tengingu,
grjótgrind, innbyggðu ferðasalerni ofl.
Verð kr. 850.000. Uppl. í símum 561
1260 og 864 5092.

Esterella Topp Volume fellihýsi með
hörðum hliðum til sölu. Árg. ‘98, for-
tjald, yfirtjald, tengi fyrir 220 W, öryggis-
lokar, hljóðlaus ofn, tveir gaskútar, tveir
geimar, grjótgrind að framan, tvö tengi,
sjónvarpsloftnet, sólarsella o.fl. Verð 12-
1300 þús. Uppl. í s. 466 2209.

12” Fleetwood fellihýsi árg. ‘96 til sölu.
Uppl. í síma 822 7852 & 821 7852.

Coleman Yokon fellihýsi árg. ‘97, eitt
með öllu. Lítið notað. Verð 670 þ. S.
894 2460.

Til sölu Palomino Colt árg. 2004 með
fortjaldi og fleira. Uppl. í s. 899 2562.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi. KE
Málmsmíði, Hamarshöfða 5. S. 587
0626 & 696 3522.

Til sölu Compi camp familiy ‘96 með
fortjaldi og eldhúskassa. Íslenskur und-
irvagn. Mjög vel með farinn. Verð
300.000. Upplýsingar í síma 690 2765
e. kl. 17.

Allir vagnar tilbúnir til útleigu. Hvíta-
sunnan við hönd. Spáir góðu veðri.
Upplýsingar í síma 482 3119 & 892
1149.

Til sölu Monthana tjaldvagn árg ‘00,
með fortjaldi, fjöðrum, geymslukassa
að framan og fl. Uppl. í s. 664 3339.

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

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

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafrí-
ir. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Lyftaravarahlutir
Varahlutir í flestar tegundir lyftara. Keðj-
ur, masturslegur, dekk, gafflar o.fl. Véla-
borg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600,
Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Plastbátur 5,8 m, vél 24hp Volvo penta,
dýptarmælir, talstöð, vagn, Becker stýri
og lok á bátinn. Verð 5-600 þús. Upp-
lýsingar í síma 868 7825.

Tilboð óskast í þennan glæsilega Víking
árg. ‘00 í 0 kerfi. Útbúinn á línu og
handfæri. Leyfi frá Siglingastofnun fyrir
lengingu um 2,3 m. 24 af leigukvóta
geta fylgt. S. 695 1365 & 437 1365.

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

Til sölu 8 manna Quicksilver ásamt 30
hp mótor og vagni. Upplýsingar í síma
863 4181 eða 869 0432.

Tilboð á sumardekkjum t.d. 155/80 x
13 frá kr. 3980 175/65 x 14 frá kr.5300
195/65 x 15 frá kr. 6200 Hjólbarðavið-
gerð Kópavogs, Hjólkó, Smiðjuvegi 26
S.557 7200.

Óska eftir 4ra gata álfelgum 15”, stærð
á dekkjum 205*50. S. 891 9859 e. kl.
18.

4 stk. BMF Goodritch 34” fyrir 16” felg-
ur til sölu. Verð 20.000. Uppl. í síma
894 2094.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

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

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

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

Alternatorar-startarar
Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf. Helluhr. 4, s. 555 4900.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

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

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

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

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

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Á framljós í Avensis árg. ‘97- ‘01, Corollu
‘99, Golf ‘92- ‘01, Polo ‘99. Ný vara, gott
verð. Kaupi bíla. S. 864 0984.

Vantar Nissan Micra ‘87-’90 m. í vara-
hluti. S. 553 6713.

Diesel vél
Til sölu Izusu disel vél 120Hö, ekin 110
þús. km. Upplýsingar í síma 894 0022.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opnum í
dag nýja vefverslun www.Loi.is Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilm-
ur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

“Elegance poolborð”
Verðdæmi:Dynasty 8 ft
(eik)277.500,Cavalier 9 ft(hnota)
265.900. Hámarksgæði, lágmarks verð
S. 698 3917. www.147.is/jb

Ótrúlegt verð t.d. stakir jakkar kr. 2.000.
Buxur 1.000. Lagersala, Auðbrekku 1.
Opið 12-18. S. 564 3477, Jóna.

Virkilega fallegur bh/toppur með
spöngum í ABC skálum fyrir nettu
brjóstin kr. 1.995,- buxur í stíl kr. 995,-
Misty Laugavegur 178. Sími 551 2070.
Fagleg ráðgjöf og góð þjónusta.

Ódýrir Ódýrir
Rafmagnshitaðir nuddpottar, ný send-
ing að lenda, seinasta seldist upp strax,
alvöru nuddpottar með 3ja ára verk-
smiðjuábyrgð, Verð frá 450 þ. Tökum
við pöntunum núna í s. 869 6700 og
660 6091.

Súpertilboð!
Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-22 alla
daga nema sunnudaga 16-21 og einnig
er opið í hádeginu á föstudögum. Pizza
67 Austurveri, Háaleitisbraut 68. S. 800
6767.

Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Hall-
dór S. 892 7285.

Ísskápur um 75 cm hár, gengur fyrir
gasi + raf. Gaseldavél, 4 hellur + ofn.
Baðvaskur með krana og lítill baðskáp-
ur. Uppl. í s. 552 3162 & 899 0962.

Til sölu 10 Mahoganý innihurðir. S. 891
8650.

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öx-

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-
föstudaga. Betri vara, betra

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23

Startarar. Alternatorar. Nýir hlutir,
skipti hlutir, viðgerðir áratuga

reynsla. Hröð þjónusta, mikið úrval.
Sími 581 4991, GSM 663 4942.

Varahlutir

Hjólbarðar

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Mótorhjól

Húsbílar

Sendibílar
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Tempur amerískt rúm og annað með
neverturn dýnu. 2 indivi stofustólar úr
Húsgagnahöllinni og 2 ömmustólar til
sölu. S. 616 6759.

3 kassavanir, yndislegir kettlingar fást
gefins á gott heimili. 9 vikna. Uppl. í s.
824 2884.

Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 699 4455.

Óska eftir að kaupa Doka plötur og 1x6
og 2x4. Upplýsingar í síma 698 2270.

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

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

Smári Tarfur býður upp á einkatíma í
gítarleik í sumar. Skráningu lýkur 10.
júní. Áhugasamir sendi tölvupóst á
SmariTarfur@yahoo.com

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

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Bílalyfta 4ra pósta 3 t. Góð og skemmti-
leg Bradbury lyfta árg. ‘86 verð 50 þús.
Uppl. í s. 844 8990.

Útsala. Gæðavara á útsölu. UNIFIX
plötustólar frá SEIFERT á 40% afslætti.
Mót ehf. S. 544 4490.

Til sölu vegna sérstakra aðstæðna, nýjir
gluggar frá Formaco með “gamaldags”
útliti. Hefðbundin stærð. Sími 565 2849
& 896 8189.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.ven-
us6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Kr. 5.490
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S 568 2878 - 691 0808 Síðumúla 13, 108
R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Hermannapeysur í úrvali frá kr.1.500,
skoðið fleiri vörur og tilboð á
www.army.is.
Við erum líka í Kolaportinu um helgar,

army.is

Haglabyssa hentug til leirdúfu skotfimi
óskast. Hafið samband í síma 565 7732
eða 861 1154.

Nostra - Hreingerningarþjónusta. Tök-
um að okkur heimilisþrif, flutningaþrif,
teppahreinsanir, stigagangar og fyrir-
tæki. Ellý s. 898 9930, einnig er hægt
að senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is

Tek að mér regluleg þrif fyrir fyrirtæki,
einnig flutningsþrif. Mikil reynsla, reglu-
semi. Ásta 848 7367.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554-1989 www.gardlist.is .

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

Túnþökusala
Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önn-
ur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Tveir vanir lóðarslátturmenn geta bætt
við sig verkefnum. Gerum föst verðtil-
boð. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 892 4922, Hrannar.

Garðsláttur
Nú er rétti tíminn til að leita tilboða í
garðinn. Tökum að okkur trjáklippingar
og garðslátt. Gerum föst verðtilboð.
Góð þjónusta. Uppl. í s. 698 6564 &
896 6936.

Tæti garða og fjarlægi gamlan sand úr
sandkössum. Mokstursvél & sturtuvagn.
S. 691 2976.

Klippi, snyrti og felli tré og runna, önn-
ur garðverk. Halldór Garðyrkjum. Uppl. í
s. 698 1215.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s.
869 3934.

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

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

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Húsaviðgerðir
Tökum að okkur málningar og viðgerð-
ir inni sem úti. Múr, tré og blikk. Vanir
menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867
4167.

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

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

Ert þú að fara að flísaleggja? Get bætt
við mig verkefnum. Upplýsingar í síma
843 0117.

Tökum að okkur viðgerðir. Alhliðaþjón-
usta. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í síma
846 8421.

Flísalagnir/flísaviðgerðir. Uppl. í s. 865
3794.

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

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

Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla í 20 ár. S.
696 3436, www.togg.biz

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

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

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Spái í spilin með ykkur. Tímapantanir í
s. 691 8504. 100 kr. mín. Hildur.

Húseigendur, Húsfélög Ath. Múrara-
meistari sérhæfður í sprungu og
tröppuviðgerðum er að bóka sumarið.
Vönduð vinna. Uppl. í s. 896 5778 &
567 6245.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýj-
un og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir.
Einnig innanhúsviðgerðir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is

13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Viltu léttast? Auka orku? ShapeWorks er
lausnin. www.321.is s. 577 2777.

Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frá-
bærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.

Vantar þig pening? 50-100þús kr.
www.diet.is/aukatekjur. Hringdu strax!
Margrét 699-1060

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Yoga unnendur
Astanga Yoga ( kraftyoga) í Yogastöð-
inni Heilsubót Síðumúla 15. Guðmund-
ur kennir. Astanga er kröftugt yoga.
Uppl. í s. 694 6103.

Líkamsræktartæki nýleg og góð tæki.
Hlauparbretti, hjól og o.fl fyrir fullbúna
líkamsræktarstöð til sölu . Sjá myndir
www.studiodan.is. Uppl. í s. 899 6698.

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

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

7 sérsmiðaðar mahogny innihurðir,
loftaklæðning 17 fm og fataskápur
3.35m á breidd. Uppl. í s. 660 1770.

Til sölu sófasett 3+1+1 og borðstofu-
borð, selst fyrir lítinn pening og með því
að vera sótt. Upplýsingar í síma 849
0179 eftir 15:00.

Erum að taka upp mikið úrval af Diesel
fatnaði á börn og unglinga! Athugið
nýtt kortatímabil. Róbert Bangsi ...og
unglingarnir Hlíðasmára 12, Hverafold
1-3 & Firði Hafnarfirði. Sími 555 6688.

Útsala á PUPPIA hundafötum. Dýrabær
Hlíðasmára 9, Kóp. op. mán-fös 13-18
lau 11-15 s:553-3062

Brynningardæla til
notkunnar

notkunnar í beitarhólfum og á svæð-
um, hentar hvorutveggja hestum og
kúm. Gripirnir dæla sjálfir vatninu upp í
dallinn, allt að 7 metrum upp frá vatns-
yfirborði. Vélaborg Krókhálsi 5F 110
Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak,
464 8600.

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Labrador hvolpar
Til sölu, tilbúnir til afhendingar. Upplýs-
ingar í síma 895 8325.

7 ára Scheffer fæst gefins vegna fjöl-
skylduaðstæðna, mjög barngóður og
blíður hundur, einungis gott heimili
kemur til greina. Uppl. í síma 823 6709
& 891 6161.

Til Sölu Uppþv og Þottavél ísskáp-
ur,hjónarúm eldhúsborð/stólar ofl
8950502

Vegna flutninga er ýmislegt úr búslóð til
sölu t.d. Frystiskápur, hjónarúm, bað-
herb.skápar og fl. Uppl. í síma 868
0395.

Til sölu 12 ára gömul stór hvít Alno eld-
húsinnrétting með eyju ásamt Miele
helluborði, innibyggðum örbylgjuofni,
bakarofni og ísskáp með frysti. Stór
koparháfur og AEG uppþvottavél. Selj-
andi sér um að taka niður. Sanngjarnt
verð (tilboð) Uppl. veitir Laufey gsm
895 8952.

Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

Íslendinga afsláttur!
Hótel Vík í Síðumúla hefur um að ráða
stór og falleg hótelherbergi og íbúðir f.
allt að 5 manns. Sími, sjónvarp og frítt
internet á bar. Hótel Síðumúli s.: 588-
5588 / www.hotelvik.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Húsgögn

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Múrarar

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Garðyrkja

Hreingerningar

Skotvopn

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Tónlist

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins

SKEMMTANIR/HLJÓÐFÆRI
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Hreindýra og silungsveiði á Grænlandi,
staðfesta þarf pantanir fyrir 31. maí
2005. Hafið samband í s. 568 3030 &
www.hl.is/veidi

Nú er hægt að fá bleikan Dýrbít. Veiður
sjóbirting og sjóbleikju www.frances.is

Seltjörn 1/2 dagur veiðileyfi 1.950 kr.
Uppl. í 822 5300 og www.seltjorn.net

Látið fagmann járna.
Hef járnað mörg af bestu hrossum
landsins t.d. Þórodd, Aron, Núma, For-
seta, Illing o.m.f. Pantanir í síma 899
9590 Svenni Hjörl.

Ýmislegt

Hestamennska

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Grasteppin komin.
Teppabúðin-Litaver.

Egilstaðir, Egilstaðir.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Fúavarnarefni,
sumartilboð.
Litaver.

Veggfóðrið komið.
Litaver.

Ódýru Filtteppin.
Teppabúðin-Litaver.

Híbýli vindanna í kvöld.
Aðeins þrjár sýningar eftir.
Borgarleikhúsið.

Loftræstiviftur - borðviftur 
Fálkinn

Reimar í bíla
Fálkinn

Ertu svangur?
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Benecol inniheldur
plöntustanólester sem
lækkar kólesteról um allt
að 15%
Mjólkursamsalan.

Garðúðarar,
garðverkfæraúrval.
ÞÓR, Ármúla.

Garðslöngur,
garðverkfæraúrval.
ÞÓR, Ármúla.

Slökkvitæki,
slökkvitækjaþjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Ekki núna heldur strax.
Hamborgarbúlla-
Tómasar.

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

Gagnaeyðing í 
Skútuvogi 13
Sími 568-9095
Gagnaeyðing.is

Varaaflgjafar.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Er þvottavél í þínum
þvottaduftspakka af Milt
fyrir barnið?
Kíktu í Fjarðarkaup.

20% afsláttur af Smjöri í
næstu verslun.
Osta-og-Smjörsalan.

Slökkvitæki,
Reykskynjarar,
Eldvarnateppi.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg

Draumasumar hefst hjá 
IKEA.

Fyrrverandi kennarar og
nemendur
Húsmæðraskólans
Varmalandi eru
sérstaklega boðnir
velkomnir á opnun
sýningar á munum
skólans í 
Safnahúsi Borgarfjarðar,
Borgarnesi, í dag kl. 18.

Greinaklippur,
garðverkfæraúrval.
ÞÓR, Ármúla.

Er kólesterólið aðeins of
hátt? Benecol er fyrir þá
sem vilja lækka
kólesteról.
Mjólkursamsalan

Netsími.
Kassi.is

Inverterar fyrir fellihýsið.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Nýtt kortatímabil.
IKEA.

Afmælistilboð, 25%
afsláttur af stökum
jökkum.
Herrafatverslun Birgis,
Fákafeni 11

Afmælistilboð, 25%
afsláttur á stökum buxum.
Herrafataverslun Birgis,
Fákafeni 11

GP Alkaline rafhlöður á
góðu verði.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Þráðlaus innbrota og
viðvörunarkerfi, gott verð.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Njótið lífsins.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Verðurfar er hugarfar.
IKEA.

Mundu mig ég man þig.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Allt um mat
á föstudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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130 fm einbýlishús til leigu í næsta ná-
grenni Akraness (Melahverfi). Getur
verið laust um mánaðam. maí-júní. S.
849 3136.

Íbúðir á Spáni
Íbúðir til leigu á Spáni. Torrevieja svæð-
ið. Frábært verð, frábær staðsetning.
Uppl. í síma 00346 17559726 og á
dune@internet.is Unnur/Halldór

Ein m/öllu í 2 mán. Frá 10.06. Til 10.08.
50 fm. íb. í blokk. 107 Rvk. 80.000 /m.
S. 698 3967.

Smiður óskar eftir 3ja herbergja íbúð á
Reykjavíkursv. Uppl. í s. 847 1481.

Óska eftir íbúð eða herbergi í einn til
tvo mánuði sem fyrst. Staðsetning
skiptir ekki máli. S. 694 9117. Hámarks-
greiðslugeta 50 þús.

Tvítug stúlka óskar eftir herbergi í Rvk.
sem fyrst. Reglusemi og skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. í s. 866 0140.

Reykl. og reglusamt par á þrítugsaldri
óskar eftir íbúð á höfuðborgarsvæðinu.
S. 699 3097.

2ja herb. íbúð óskast. Góðri umgengni
og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s.
699 5643.

Íbúð óskast
4ra m. fjölsk. óskar eftir 4ra herb. íbúð
til langtíma leigu á stór-Rvk. sv. helst í
Kópav. sem fyrst en ekki seinna en 1.
ág. Greiðsla í gegnum greiðsluþj. Um-
gengi eins og um eigin eign væri að
ræða. Erum reyklaus. Uppl. í s. 869
9971.

Reglusamur, ábyrgur karlmaður óskar
eftir herbergi eða lítilli íbúð á höfuðb.sv.
Húsaleigub. Uppl. í s. 847 6781.

Tæplega 60 ekkju vantar húsnæði frá
næstu mán. Reyklaus, drekkur ekki,
gegnur vel um. Öruggar greiðslur. Helst
í lyftuhúsi eða á jarðhæð. Uppl. í síma
891 8727.

Ungt par að norðan óska eftir tveggja
herbergja íbúð til leigu sem fyrst. Reyk-
laus og reglusöm. Upplýsingar í síma
693 8470.

Rimlahlið
Rimlahlið í vegi, tvær staðlaðar stærðir,
3,66x2,50m, burðargeta 20 tonn, verð
kr. 109.000- án vsk./ 4,50x2,55m, burð-
argeta 40 tonn, verð kr. 246.000- án
vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Hlið
á göngustíga, heimreiðar, vegi, girðing-
ar, beitarhólf ofl. Mikið úrval, margar
gerðir og stærðir. Smíðað úr galvaniser-
uðu stáli. Öflugir burðarstaurar, einnig
staurar með læsingu, nokkrar gerðir.
Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Til sölu er sumarbústaður í Austur
Húnavatnssýslu. Húsið er 36 fm, smíð-
að 1988 og flytja þarf húsið af staðn-
um. Nánari upplýsingar eru gefnar í
síma 691 4420 eftir kl. 18.

Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimil-
id.dk 0045-24609552

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

GISTING í REYKJAVÍK
Sérhús með öllum búnaði + heitur
pottur, svæði 105.Svefnpláss fyrir
8.manns.Sími 588 1874.
www.toiceland.net

Menorca
Húsnæði til leigu í Mahón fyrir 6
manns, einnig í Barcelona í september.
Upplýsingar í síma 899 5863.

GISTING VIÐ LEGOLAND BRYNDÍS OG
BJARNI S. 0045 75885718 WWW.BBG-
ISTING.COM

Óskum eftir vönum barþjónum,
(keyrslu), þjónum í sal og glasatínum.
Einnig vantar vana dyraverði. Einungis
reglusamt og snyrtilegt fólk kemur til
greina, eldri en 18 ára. Umsóknir send-
ist á rex@rex.is með öllum helstu upp-
lýsingum.

Jamesbönd/Heimabíó
Óska eftir starfsfólki, 20 ára og eldri í
kvöld- og helgarvinnu. Upplýsingar á
staðnum virka daga milli 9 og 18,
Jamesbönd Skipholti 9 eða Heimabíó
Njálsgötu 49.

Langar þig að grennast, stinnast eða
laga vöxtinn þinn á einn eða annan
hátt. Við erum með lausnina fyrir þig.
Frábærar andlitsmeðferðir sem hreinsa
stinna og upplífga húðina svo um mun-
ar. Langar þig að líta betur út komdu á
til okkar og fáðu aðstoð. Didrix spa s:
561 8677.

Lækjarbrekka
Veitingahúsið Lækjarbrekka getur bætt
við sig þjónanemum og starfsfólki í sal.
Uppl. á staðnum milli kl. 14-17 alla
daga eða í síma 551 4430.

Bílasmiður óskast.
Viljum ráða lífsglaðan og jákvæðan
bílasmið með starfsáhuga og metnað
fyrir vandaðri vinnu. Upplýsingar í síma
482 2224, Bílverk BÁ Selfossi.

Flakari óskast, þarf að geta byrjað strax,
mikil vinna framundan. Upplýsingar
gefur Gunnar í síma 660 2760.

Óskum eftir smiðum og verkamönnum
í sumarhúsasmíði ofl. Unnið í Rvk og úti
á landi. Uppl. í s. 861 0401 & 820 7383.

Bakari óskast í sumarafleysingar í lítið
bakarí úti á landi í ca 4 vikur, þarf að
geta unnið sjálfstætt. Upplýsingar í
síma 845 3404.

Árbæjarblóm í Hraunbæ vantar starfs-
kraft. Þarf að geta hafið störf strax. Uppl.
í s. 567 3111 & 897 1883.

Íslenska fjölskyldu í Noregi vantar að-
stoð við létt sveitastörf og barnapössun.
Erum með hestabúgarð (ísl. hesta). Um
er að ræða a.m.k 3 mán. Bílpróf æski-
legt. Sími 0047 41120410, post@fag-
bygg.no

Smiðir óskast
eða smiðsvanir menn, verktakar eða
launþegar, mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 891 9938.

Veitnigahúsið Nings
Veitingahúsið Nings vantar fólk til starfa
í sumar. Í boði eru afgreiðslustörf um
kvöld og helgar. Við leitum af þjón-
ustuliprum, duglegum og áræðanleg-
um starfsmönnum. Aldurstakmark 19
ára. Þarf að geta hafið störf strax! Góð-
ur starfsandi. s. 822 8840 eða
www.nings.is

Pítan Skipholti 50c.
Óskar eftir starfsfólki í kvöld og helgar-
vinnu. Bæði í eldhús og sal. Góð laun í
boði. Framtíðarstarf. Umsóknareyðu-
blöð á staðnum eða á pitan.is.

Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir starfs-
fólki. Uppl. á staðnum í dag milli 16-20.

Loftorka Reykjavíkur
óskar eftir leigubílstjórum eða lögreglu-
mönnum til afleysingar á vörubílum og
trailerum. Uppl. í síma 565 0877.

Viltu gera eitthvað nýtt? Viltu ráða
vinnutímanum þínum? www.sim-
net.is/okkarheimur

Gott starf í boði
Óskum eftir starfsmanni á verkstæði,
um er að ræða framtíðarstarf. Vinsam-
legast sendið upplýsingar um aldur,
menntun og fyrri störf á netfang okkar
sveinn@vikurvagnar.is Vikurvagnar ehf,
Dvergshöfða 27. S. 577 1090.

Matreiðslumann/konu vantar á lítið
hótel úti á landi. Á sama stað óskast
starfskraftur í þrif á herbergjum. Uppl. í
s. 487 1212.

Meiraprófsmenn/véla-
menn

Óskum eftir að ráða sumarstarfsmenn.
Umsóknareyðublöð á staðnum. Frá kl.
9-12 á þriðjudag. Vel launað. Starf fyrir
menn með starfsreynslu. Vegamál ehf.
Sætúni 4. S. 517 1500.

Vantar mann í vinnu á dekkjaverkstæði.
Vaka ehf. Uppl. í s. 696 8253.

Óskum eftir framúrskarandi svein-
um/meisturum. Umsókn, ferilsskrá og
mynd sendist á mitchell@mi.is Jói & fé-
lagar.

Rizzo Pizzeria. Okkur vantar fólk í auka-
vinnu til afgreiðslu og útkeyrslu. Nánari
uppl. á staðnum Hraunbæ 121.

Kranabílstjóri
Hellusteypa JVJ óskar eftir bílstjóra á
kranabíl og trailer. Uppl. í s. 692 2697.

35 ára meiraprófsbílstjóri óskar eftir
vinnu við akstur. Góð meðmæli. Uppl. í
síma 897 9799.

Kona óskar eftir vinnu, er vön ýmsum
störfum, matreiðslu t.d. Má vera úti á
landi. S. 866 0328.

Erotik.is 20% afsl. af öllum vörum. Erot-
ica Shop Hverfisgötu 82 S. 511 6966.

Heiðarleg kona 62 ára vill kynnast heið-
arlegum reyklausum manni á svipuð-
um aldri með félgsskap í huga. Svar
sendist til Fréttablaðsins merkt “Trúnað-
ur05”.

Einkamál

Atvinna óskast

Framtíðarstarf.
AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum í
lagerstörf. Um er að ræða framtíð-

arstörf. Við bjóðum upp á góða
tekjumöguleika, góða vinnuaðstöðu
og mötuneyti er á staðnum. Leitað
er að kraftmiklum og áreiðanlegum
einstaklingum sem eru eldri en 18

ára og vilja framtíðarstarf hjá
traustu og framsæknu fyrirtæki.

Umsóknareyðublöð má fá í mót-
töku Aðfanga að Skútuvogi 7,

104 Reykjavík. Einnig er hægt að
sækja um á www.adfong.is

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Allt um heilsu

á þriðjudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft

og meira til
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Auglýsing
Breyting á aðalskipulagi 

Grímsnes- og Grafningshrepps
2002-2014

Samkvæmt 21. gr. laga nr. 73/1997 er hér með aug-
lýst eftir athugasemdum við breytingu á aðalskipu-
lagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2002-2014.
Breytingin felst í því að 47 ha. landbúnaðarsvæðis í
Vaðnesi verður að frístundabyggð.
Breytingartillaga mun liggja frammi á skrifstofu
Grímsnes og Grafningshrepps og hjá skipulagsfull-
trúa uppsveita Árnessýslu á Laugarvatni frá 13. maí
til 10. júní 2005. Skriflegum athugasemdum við
breytingartillöguna skal skila á skrifstofu sveitarfé-
lagsins fyrir 24. júní 2005. Þeir sem ekki gera at-
hugasemdir innan tilskilins frests teljast samþykkir
tillögunni.

Sveitarstjóri Grímsnes og Grafningshrepps

Mat á umhverfisáhrifum 
– Ákvörðun Skipulagsstofnunar um
matsskyldu framkvæmda 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar
framkvæmdir skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum
samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrif-
um. 

Breyting á orkunýtingu í Svartsengi í Grindavíkurbæ. 
Ruðningur á náttúrulegum birkiskógi vegna frístunda-
byggðar í Hrífunesi, Skaftárhreppi. 
Sjóvarnir við Steinavör, Melhúsabryggju, Lambastaða-
granda og milli Tjarnastígs og Sörlaskjóls í Seltjarnar-
nesbæ.
Sjóvarnir við Kasttanga, frá Kasttanga að Grund, við
Akrakot og í Helguvík í Sveitarfélaginu Álftanesi. 
Sjóvarnir við Fuglavík, frá Lambarifi að Hólabrekku og
frá Stafnesi að Bala í Sandgerðisbæ. 
Sjóvarnir við Stokkseyri í Sveitarfélaginu Árborg. 

Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Lauga-
vegi 166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að finna á heima-
síðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is. 
Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráð-
herra og er kærufrestur til 10. júní 2005. 

Skipulagsstofnun

Samkvæmt nýrri stefnumótun menntaráðs Reykja-

víkurborgar um Námsflokka Reykjavíkur er leitað

eftir samstarfi við áhugasamar menntastofnanir

um að þróa frekar og annast íslenskukennslu fyrir

nýbúa.

Áhersla er lögð á þróunarstarf sem byggir á reynslu
Námsflokka Reykjavíkur og tekur mið af tillögum símennt-
unarstofnunar KHÍ um hvernig staðið skuli að námskeið-
um í íslenskukennslu fyrir útlendinga. Gert er ráð fyrir
þróunarsamvinnuverkefni um tiltekinn tíma og að leitað
verði eftir víðtæku samstarfi um að efla og styrkja enn
frekar þennan þátt fullorðinsmenntunar. Stefnt er að gerð
þjónustusamnings og að verkefnið hefjist haustið 2005.

Forsendur samstarfs er rekstrarleg reynsla og

þekking á kennslu fullorðinna.

Þróun og framkvæmd
íslenskukennslu fyrir nýbúa

Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík, www.grunnskolar.is
sími: 535 5000, fmr@reykjavik.is

Þeir sem áhuga hafa á að taka að sér ofangreint verkefni sendi
umsókn til Menntasviðs Reykjavíkurborgar fyrir 17. maí nk. Umsókn-
inni skulu fylgja upplýsingar um þekkingu og reynslu í framkvæmd
fullorðinsfræðslu. Nánari upplýsingar veitir Valgerður Janusdóttir
verkefnisstjóri, netfang: valgerdur.janusdottir@reykjavik.is. 

Radisson SAS hótelin eru hluti af Rezidor SAS
hótelkeðjunni sem rekur 140 hótel í 39 löndum 
í Evrópu, Miðausturlöndum og Afríku. Nú stendur 
yfir uppbygging 27 nýrra hótela. Radisson SAS er 
fyrsta flokks hótelkeðja sem er þekkt fyrir
framúrskarandi þjónustu við gesti sína og 
einstaka þjónustulund starfsmanna.

Radisson SAS hótel 1919 býður alla hefðbundna 
hótel þjónustu og að auki öðruvísi upplifun. Það 
kemur til með að skapa sér sérstöðu meðal hótela í 
Reykjavík en í því verða 70 mjög smekklega hönnuð herbergi sem 
eru allt frá venjulegum eins manns herbergjum upp í glæsilegar svítur.
Fyrir fólk í viðskiptaerindum verður fundaraðstaða fyrir allt að 18
fundarmenn. Á hótelinu verður nútímalegur veitingastaður og bar 
í anddyrinu, þar sem njóta má stemmningar miðborgarinnar.

Ef þig langar að taka þátt í að byggja upp nýtt og ferskt hótel 
og uppfylla væntingar gesta okkar, þá ertu velkominn í hópinn.

Við getum lofað því að þú verður reynslunni ríkari en einnig
getum við lofað skemmtilegri og gefandi vinnu. Hefurðu
áhuga? Ef svo er, þá reiknum við með því að þú sért:

■ Þjónustulundaður
■ Sveigjanlegur og orkumikill
■ Eigir gott með að vinna í hóp
■ Sjálfstæður
■ ... og brosmildur!!

Eftirfarandi störf eru í boði:

■ Næturverðir í móttöku 
■ Starfsfólk í ræstingar
■ Herbergisþernur

Við leitum að fólki í hlutastarf og fullt starf!

Senda skal umsóknir og ferilskrár á ensku fyrir 18.05.2005.
e-mail: aleksandra.babik@radissonsas.com

Radisson SAS 1919 Hotel
c/o Terra Nova Stangarhyl 3A 
110 Reykjavík
1919.reykjavik.radissonsas.com

Sýslumaðurinn í Keflavík

Hjá Sýslumanninum í Keflavík 
er laust starf skrifstofumanns 

í innheimtudeild.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem allra fyrst.
Umsækjandi þarf að hafa góða tölvuþekkingu. Í umsókn-
inni þurfa að koma fram upplýsingar um menntun og fyrri
störf. Launakjör eru samkv. Kjarasamningi ríkisins og SFR. 
Reyklaus vinnustaður.

Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum eyðublöðum,en
óskast sendar Sýslum. í Keflavík,Vatnsnesvegi 33, 230 
Keflavík. Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð 
www.syslumadurinn.is.

Umsóknarfrestur er til 17. maí 2005.

Upplýsingar um starfið veitir Börkur Eiríksson skrifst.stj. í
síma 4202422 eða 8990573.

Keflavík. 29. apríl 2005

Sýslumaðurinn í Keflavík.
Vatnsnesvegi 33

230 Keflavík.

Sölumenn (sumarstarf)
Emmessís hf. óskar að ráða 

sölumenn við útkeyrslu.
Umsækjendur þurfa að hafa meirapróf 

og vera þjónustulundaðir

Áhugasamir skili inn umsóknum á skrifstofu
Emmessísss hf., Bitruhálsi 1 eða á netfangið:

emmessís@emmess.is

KAREN MILLEN
starfskraftur óskast

Vantar þig skemmtilegt framtíðarstarf? 
Óskum eftir að ráða starfsfólk í fullt starf og hlutastarf

í tískuvöruversluninni Karen Millen í Kringlunni. 
Viðkomandi þarf að vera eldri en 25 ára með góða

þjónustulund og geta byrjað strax.

Umsóknafrestur er til 20. maí. Umsóknum skal skilað til
verslunarstjóra Karen Millen. 

Lesendur  „Allts“ er fólk með áhuga á efni
hverrar opnu og eru auglýsingarnar eðlilegur
hluti lesefnisins og ein af ástæðum þess að
þeir staldra við.

Það er með öðrum orðum, vel skilgreindur og
áhugasamur hópur, sem skoðar t.d. þessa
auglýsingu. 

Grunnhugmyndin á bak við „Allt“ er að flokka
auglýsingar og staðsetja í lesefni sem vekur
áhuga þeirra sem auglýsandinn vill ná til.
„Allt“ er löngu tímabær og áhugaverður valkostur
á íslenskum auglýsingamarkaði. 

...um bíla

   á laugardögum í Fréttablaðinu.

Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“

Síminn er 550-5000

markvissar auglýsingar

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

L†
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
 E

H
F.

/S
IA

.I
S 

- 
PR

E 
28

02
3 

 0
4/

20
05

Breyttur 
opnunartími 
í afgreiðslu
Mán.-mið. 8.00 - 18.00
Fim. og fös. 8.00 - 19.00
Lau. 9.00 - 17.00 og sun. 11.00 - 16

Smáauglýsingasíminn er 550 5000 
og er opinn alla daga frá 8.00 - 22.00



„Það þarf ekkert að boða neitt
ólukkustand að eiga 35 ára af-
mæli á föstudeginum þrett-
ánda,“ segir afmælisbarnið Ellý
Ármannsdóttir sem ætlar að
eiga notalega og góða stund með
fjölskyldunni um helgina. Hún
ætlar að dvelja á Hótel Glym í
Hvalfirði og njóta þess í botn að
vera með 6 og 9 ára gömlum
sonum sínum. 

Annars verður dagurinn með
frekar venjulegu sniði. „Ég
byrja á því að smyrja nesti
handa strákunum og sendi þá í
skólann, síðan les ég inn á kynn-
ingarstúfa í sjónvarpinu, svo
klára ég afmælisbörn dagsins í
DV ásamt því að gera stjörnu-
spá dagsins á vefsetri mínu,
spamadur.is,“ segir Ellý sem
greinilega er skipulögð og virð-
ist njóta þess til hins ýtrasta að
hafa mikið að gera.

Ellý segist þurfa að fara út í
náttúruna því að nautið leiti
þangað á þessum degi og reyni
að yfirstíga hið efnislega, eins
og hún orðar það. Þar finnur hún
þörfina fyrir að leita í Hval-
fjörðinn, sem hún segir að sé í
miklu uppáhaldi.

„Nautin vinna stöðugt í átt að
markmiðum sínum þó að önnur
viðhorf séu hugsanlega ríkjandi
og láta sér fátt um finnast þótt á
móti blási,“ segir Ellý nokkuð
örugg með sjálfa sig.

Ellý, sem vinnur bæði sem
umsjónarmaður spamadur.is og
sem þula á ríkissjónvarpinu, er
greinilega í góðu skapi og segist
njóta þess að skapa fjölskyldu
sinni gott og þægilegt heimili á
hverjum degi. ■

28 13. maí 2005 FÖSTUDAGUR

STEVIE WONDER (1950) 
fæddist þennan dag.

Engin ólukka fylgir föstu-
deginum þrettánda

TÍMAMÓT: ELLÝ ÁRMANNSDÓTTIR 35 ÁRA

„Hæfni getur komið þér á toppinn, en það
þarf skapfestu til að haldast þar.“

Stevie Wonder er blindur tónlistarmaður sem hefur átt 
miklum vinsældum að fagna allt frá ellefu ára aldri.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT
Jóhanna Margrét Sigurðardóttir lést
mánudaginn 9. maí. 

Guðgeir Ágústsson, Þverási 16,
Reykjavík, lést þriðjudaginn 10. maí. 

Jóhanna Guðmundsdóttir, Hrafnistu,
lést þriðjudaginn 10. maí. 

JAR‹ARFARIR
11.00 Jón B. Kvaran, loftskeytamaður,

Laugarásvegi 66, Reykjavík, verður
jarðsunginn frá Áskirkju. 

13.00 Kristinn Guðlaugur Hermanns-
son, Jörfalind 4, Kópavogi, áður til
heimilis á Molastöðum, Fljótum,
verður jarðsunginn frá Kópavogs-
kirkju.

13.00 Hilmar Már Jónsson verður jarð-
sunginn frá Digraneskirkju. 

15.00 Sigurbjörg Lúðvíksdóttir, frá
Djúpavogi, síðast búsett á hjúkr-
unarheimilinu Grund, verður jarð-
sungin frá Fossvogskirkju. 

15.00 Jóna M. Sigurjónsdóttir, Skild-
inganesi 4, Reykjavík, verður
jarðsungin frá Neskirkju. 

15.00 Sólveig Eiríksdóttir, síðast til
heimilis á Fellsenda í Dölum,
verður jarðsungin frá Áskirkju. 

ELLÝ ÁRMANNSDÓTTIR Ætlar að 
eyða helginni í ró og næði með 

sonum sínum í Hvalfirðinum.

Jóhannes Páll páfi II var skotinn í
maga og vinstri hendi þegar
hann keyrði yfir Péturstorg í op-
inni bifreið 13. maí árið 1981.
Árásarmaðurinn var ungur Tyrki,
Mehmet Ali Agca, sem hafði
stuttu áður flúið úr fangelsi.
Hann skaut fjórum skotum áður
en hann var yfirbugaður og tek-
inn fastur af lögreglu en tvær
konur urðu einnig fyrir skotum.
Páfinn var fluttur í skyndi á
sjúkrahús þar sem hann gekkst
undir fjögurra tíma skurðaðgerð. 
Jóhannes Páll páfi var vígður í
embætti 1978 aðeins þremur
árum fyrr. Hann var fyrsti pólski
páfinn og fyrsti páfinn sem ekki

var ítalskur í 456 ár. Hann var
ekki hræddur við að fara út á
meðal almennings. Fjórum dög-
um eftir árásina fyrirgaf hann
árásarmanni sínum úr sjúkrarúmi
sínu.
Ástæður Ali Agca fyrir árásinni
eru enn þann dag í dag óljósar.
Hann var félagi í tyrkneskum
hryðjuverkahópi sem ábyrgur var
fyrir morðum á hundruðum
manna með það að markmiði að
hreinsa Tyrkland af vinstri öflum.
Agca var dæmdur í lífstíðarfang-
elsi á Ítalíu. Árið 2000 lagði páf-
inn til að hann yrði náðaður. Það
gerði ítalski forsetinn í júní það
ár. Hann var framseldur til Tyrk-

lands þar sem hann afplánar þau
átta ár sem eftir voru af dómi
sem hann hlaut 1979 fyrir morð
á tyrkneskum ritstjóra. 

13. MAÍ 1981 

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1568 Herir Maríu Stúart Skota-
drottningar eru gjörsigraðir.

1776 Gefin er út konungleg til-
skipun um póstferðir á Ís-
landi, fyrsta póstferðin er
þó ekki fyrr en 1782.

1940 Churchill tilkynnir að hann
hafi ekkert að bjóða nema
„blóð, svita og tár“, þegar
hann tekur við sem nýr for-
sætisráðherra.

1966 Undirritaðir eru samningar
um kaup ríkisins á Skafta-
felli í Öræfum undir þjóð-
garð.

1998 Jeppi fer fram af Grímsfjalli
í Vatnajökli og fellur um
200 metra. Báðir farþeg-
arnir komast lífs af. 

Páfinn skotinn

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Ólafur Pálsson
Kópavogsbraut 1B, áður Hlíðarhvammi 1, Kópavogi,

andaðist á Hjartadeild Landspítalans mánudaginn 2. maí. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. 
Sérstakar þakkir til lækna og hjúkrunarfólks fyrir góða umönnun.

Þeim sem vilja minnast hans er vinsamlega bent á líknarfélög.

Sigríður Vilhjálmsdóttir
Kristinn Richardsson Kristín Þorvaldsdóttir
Vigdís Hulda Ólafsdóttir 
Páll Ólafsson Þóra Björk Hjartardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

Fanney G. Jónsdóttir
Böðvarsgötu 12, Borgarnesi,

andaðist á Dvalarheimili aldraðra í Borgarnesi 5. maí sl. 
Hún verður jarðsungin frá Borgarneskirkju laugardaginn 14. maí
kl. 14.00.

Sólveig Harðardóttir      Björn Á. Þorbjörnsson
Eygló Harðardóttir      Þorkell Þ. Valdimarsson
Hulda Karítas Harðardóttir    Jose Antonio Rodriquez Lora
Brynja Harðardóttir      Skúli G. Ingvarsson
Jóhannes Gunnar Harðarson   Steinunn Baldursdóttir

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

AFMÆLI

Sverrir Ólafsson
myndhöggvari er 47
ára.

Ásta B. Gunnlaugs-
dóttir knattspyrnu-

kona er 44 ára. 

Hilmar Björnsson
knattspyrnumaður er
36 ára. 

Hilmar Jónsson leik-
stjóri er 41 árs. 

Ger›ust framsóknarmenn fyrir Gu›na
Félagar í Hrútavinafélaginu Örv-
ari hafa léttleikann að leiðarljósi
og heldur félagið upp á fimm ára
afmæli sitt í Lista- og menningar-

verstöðinni Hólmaröst á Stokks-
eyri í kvöld. Þátt fyrir nafnið
snýst starf félagsins ekki um
hrúta heldur eru þeir tákn fyrir

léttleikann og fjölbreytileika til-
verunnar sem félagið vill auka,
segir Björn Ingi Bjarnason forseti
félagsins.

Starfið hófst með nokkrum
mönnum sem fóru á hrútasýningu
í Stokkseyrarhreppi hinum forna
og urðu mjög hrifnir. Þeir mættu
að ári með skemmtiatriði sem hef-
ur síðan magnast upp í þennan
skemmtilega félagsskap. „Hrúta-
vinasamkomur eru þekktar fyrir
að vera glæsisamkomur,“ segir
Björn Ingi sem býst við fjölmenni
í afmælið enda samkoman öllum
opin.

Guðni Ágústsson landbúnaðar-
ráðherra er heiðursforseti Hrúta-
vinafélagsins og vinsæll meðal fé-
lagsmanna. Til að stuðla að því að
hann sæti áfram sem ráðherra
gerðust til að mynda allir hrúta-
vinir framsóknarmenn á einum
fundi félagsins. ■HRÚTAVINUR Guðni Ágústsson er heiðursforseti Hrútavinafélagsins.

550 5000
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FÓTBOLTI „Ég er mjög dapur yfir
þessum fréttum. Ég elska
Manchester United ennþá en ég
mun ekki setja krónu í þetta „fyr-
irtæki“ sem Glazer ætlar sér að
búa til. Og ég er ekki sá eini – ég
býst við því að um 20 þúsund
stuðningsmenn séu sama sinnis,“
sagði Nick Towle, formaður
stuðningsmannafélags Manchest-
er United, eftir að tilkynnt var að
tilboð bandaríska athafnamanns-
ins Malcolms Glazer hefði verið
samþykkt.

Stuðningsmennirnir óttast um
framtíð félagsins undir stjórn
Glazers, sem hefur langan feril að
baki í því að fjárfesta í íþrótta-
félögum og setja um leið allt á
annan endann í þeim. Hugsjónir
Glazers, sem meðal annars er að-
aleigandi ameríska fótboltaliðsins
Tampa Bay Buccaneers, gagnvart
íþróttafélögum sínum eru ein-
göngu viðskiptalegs eðlis og víst
er talið að kaup hans á Manchest-
er United, ríkasta fótboltafélagi
heims, séu eingöngu til að græða
peninga.

Nánast öruggt er að fyrsta
verk Glazers verði að hækka
miðaverð umtalsvert, sem og all-
an varning sem tengist félaginu,
eins og til dæmis treyjur og aðra
minjagripi. Þá eru leikmannamál í
algjörri óvissu með komu Glazers
þar sem það er ekkert forgangs-
atriði fyrir hann að halda bestu
leikmönnum liðsins. Ef gott tilboð
kemur í einhvern leikmann sem
kemur til með að skila sér í fjár-
hagsgróða fyrir félagið mun
Glazer selja viðkomandi. Á þann
veg virka starfshættir hans.

Stórar upphæðir
Það var um hádegisbilið í gær

sem Glazer gekk frá kaupum á
hlut írsku fjárfestana John
Magnier and J.P. McManus í
félaginu. Þeirra hlutur í félaginu
var alls 28,7% en fyrir átti Glazer
28,1% hlutabréfa. Við það varð
samanlagður hluti Glazers 56,9%
en um leið og þriðji stærsti hlut-
hafi Man. Utd., skoski auðkýfing-
urinn Harry Dobson, heyrði af
sölu þeirra írsku seldi hann

Glazer sinn 6,45 prósenta hlut. Í
lok gærdagsins var hlutur
Glazers í félaginu því orðinn rúm
63%.

Þess má geta að kaupverðið á
hlut þeirra írsku var 790 milljónir
punda, tæpir 100 milljarðar ís-
lenskra króna. Það sem ýtir enn
frekar undir ótta stuðningsmann-
ana um að hrein gróðafíkn
Glazers muni ráða ferðinni á
næstu árum er að hann er sagður
hafa fengið stærstan hluta þessar-
ar upphæðar að láni. 

Ekki er hægt að segja annað en
að þeir Magnier og McManus hafi
gert góð kaup á sínum tíma því
þeirra gróði með sölunni í gær
nemur 70 milljónum punda. „Þetta
sýnir bara að þeir hafa aldrei haft

áhuga á liðinu eða fótbolta. Þeir
vildu bara græða,“ sagði Towle
ómyrkur í máli þegar hann var
spurður um álit sitt á Írunum.

Vitað er að markmið Glazers er
ekki að láta hér staðar numið
heldur ætlar hann sér að eignast
allt félagið svo enginn geti skipt
sér af gjörðum hans. Hann vantar
10% til að eignast 75% félagsins
en þá nær hann algjörri yfirstjórn
á félaginu. 

Með 90% eignarhlutfalli mun
Glazer auðveldlega geta hrakið í
burtu alla minnstu hluthafana,
sem skipta þúsundum. Skiptir
árangurinn á fótboltavellinum þá
engu máli – aðeins að græða sem
mesta peninga.

vignir@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

10 11 12 13 14 15   15
Föstudagur

MAÍ

■ ■ SJÓNVARP
� 16.15 Þú ert í beinni! á Sýn.

� 17.15 Olíssport á Sýn.

� 18.00 Upphitun á Skjá einum.

� 18.30 Gillette-sportpakkinn á Sýn.

� 19.00 Motorworld á Sýn.

� 19.30 UEFA Champions League á
Sýn.

� 20.00 World Supercross á Sýn. 

� 23.15 World’s Strongest Man á Sýn. 

� 00.10 NBA Úrslitakeppni á Sýn.

� 01.30 Dallas Mavericks – Phoenix
Suns á Sýn. Bein útsending frá
úrslitakeppni NBA-körfuboltans.

Stuðningsmennirnir æfir
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> Við bíðum spenntir ...
... eftir viðbrögðum stuðningsmanna

Man. Utd á Íslandi í kjölfar
yfirtöku Malcolms Glazers
á félaginu. Hver veit
nema þeir sleppi því að

mæta á Ölver um helgina
og sýni þar með

samstöðuna sem
ríkir hjá félaginu
um allan heim.

sport@frettabladid.is

> Við veltum því fyrir okkur ...
... hvort örlögin séu eitthvað á móti því
að Argentínumenn spili í efstu deild á
Íslandi. Fylkismenn voru með tvo í
sigtinu en tókst ekki að
koma þeim til landsins
og margir eru ekki
búnir að gleyma því
þegar KR-ingar
ætluðu að leita á
sömu slóðir 1986
en án árangurs.

Heyrst hefur...

... að fjöldi íslenskra handknattleiks-
manna sé farinn að nudda sér upp
við forráðamenn Stjörnunnar enda
greiðir handknattleiksstórveldið í
Garðabæ engin lúsarlaun. Svo digrir
virðast sjóðirnir vera í Garðabæ að
gárungarnir eru farnir að kalla liðið
Chelski íslenska handboltans.

Stjórn handknattleiksdeildar ÍBV sendi
frá sér yfirlýsingu í gær þar sem at-
burðarásin í kringum brotthvarf Tite
Kalandadze og Rolands Vals Eradze er
útskýrð. Hlynur Sigmarsson, formaður
handknattleiksdeildar ÍBV, sagði við
Fréttablaðið í gær að Eyjamenn hefðu
tekið þátt í „uppboðinu“ um leikmenn-
ina en hefðu hreinlega ekki átt neitt
svar við þeim fjárhæðum sem Stjarnan
bauð leikmönnunum.

„Þetta eru hæstu upphæðir sem sést
hafa í íslensku íþróttalífi og í raun ótrú-
legar upphæðir. Fótboltinn kemst ekki í
hálfkvisti við þessar upphæðir,“ sagði
Hlynur en hann segir að Tite þrefaldi
laun sín með því að fara í Garðabæinn
en Roland tvöfaldi sín. Fréttablaðið
greindi frá því í gær að Tite fengi 750
þúsund krónur í mánaðarlaun og Rol-

and 500 þúsund. Hlynur segir þær tölur
ekki vera fjarri lagi.

„Þetta er mjög nærri lagi.
Upphæðin er
að minnsta
kosti ekki
lægri,“ sagði
Hlynur
en
hann
telur
sig
vita

hver borgi brúsann af þessum ótrúlegu
samningum. „Það er ekkert leyndarmál
og þýðir ekkert að fara í felur með það.
Við erum að tala um Benedikt Sveins-
son. Það segja Roland og Tite við okk-
ur,“ sagði Hlynur. „Þeir hafa orð fyrir því
að Benedikt Sveinsson sé maðurinn á
bak við þetta tilboð.“

Það sem vekur kannski hvað mesta at-
hygli í yfirlýsingu Eyjamanna er að þeir
halda því fram að forkólfar Stjörnunnar
hafi lofað Tite íslenskum ríkisborgara-
rétti kæmi hann í Stjörnuna. „Tite sagði
að sér hefði verið tjáð af þessum aðil-
um að það yrði mjög erfitt að fá ís-
lenskan ríkisborgararétt væri hann um
kyrrt í Eyjum og nefndi hann einstak-
linga sem myndu tryggja honum ríkis-
borgararéttinn ef hann kæmi í Stjörn-
una,“ segir í yfirlýsingu ÍBV.

Keflvíkingar ekki hættir:

Tveir 
Englendingar 
í smásjánni
FÓTBOLTI Guðjón Þórðarson, þjálf-
ari Keflavíkur, hefur ekki hætt
leit sinni að leikmönnum til að
bæta við hóp liðsins. 

Í fyrrakvöld kom til landsins
Brian O’Callaghan, 24 ára írskur
miðjumaður sem kemur frá
Barnsley, þar sem Guðjón var við
stjórnvölinn til skamms tíma
fyrir fáeinum misserum.  Þar að
auki eru tveir enskir leikmenn til
viðbótar í smásjá Guðjóns en mál
þeirra munu væntanlega skýrast
í dag. 

Það er ljóst að komi þeir til
Keflavíkur mun liðið styrkjast
umtalsvert en aðeins þrír leik-
menn í hópi Guðjóns eru eldri en
25 ára og skortir hópinn því tals-
verða reynslu og breidd. -esá

Stu›ningsmenn Manchester United stó›u fyrir fjöldamótmælum fyrir utan
Old Trafford sí›degis í gær eftir a› tilkynnt var a› bandaríski athafnama›ur-
inn Malcolm Glazer hef›i eignast meirihlutann í félaginu.

HANDKNATTLEIKSDEILD ÍBV OPNAR SIG: TÓK ÞÁTT Í FJÖRINU EN SPRAKK

fietta eru ótrúlegar upphæ›ir

Indiana Pacers jafnaði metin í und-
anúrslitum Austurdeildarinnar í

NBA-körfuboltanum er liðið lagði
Detroit Pistons að
velli, 92-83, aðfara-
nótt miðvikudags í
annarri viðureign
liðanna. Jermaine
O’Neal var stiga-
hæstur í liði Pacers
með 22 stig, 10 frá-
köst og 5 varin skot en Tayshaun
Prince fór fyrir heimamönnum í Pi-
stons með 24 stig, 9 fráköst og 7
stoðsendingar. Næstu tveir leikir
fara fram í Indiana. 

Michael Finley sýndi gamal-
kunna takta þegar Dallas Ma-

vericks vann Phoenix Suns, 108-
106, í undanúrslitum Vesturdeildar-
innar í NBA-körfuboltanum í fyrr-
inótt. Finley var stigahæsti maður
leiksins með 31 stig og 6 fráköst og
gaf að auki 5 stoðsendingar. Amare
Stoudemire var atkvæðamestur
Suns-manna með 30 stig og 16 frá-
köst. Næstu tveir leikir fara fram á
heimavelli Dallas en staðan er 1-1. 

Henrik Larsson, framherji
Barcelona í spænsku úrvals-

deildinni í knattspyrnu, er byrjaður
að æfa á nýjan leik
eftir slæm hné-
meiðsli sem hann
hlaut í leik gegn
Real Madrid í nóv-
ember á síðasta ári.
Hinn 33 ára gamli
Svíi sagðist vera yfir
sig ánægður að

geta æft á ný. „Ég var búinn að
hlakka mikið til og ég hef verið í
stífu prógrammi hjá sjúkraþjálfara,“
sagði Larsson.

Sigurður Ingimundarson, lands-
liðsþjálfari í körfuknattleik, valdi í

gær hópinn sem tekur þátt í undir-
búningi fyrir Smá-
þjóðaleikanna í
Andorra sem fram
fara 30. maí til 4.
júní. Alls eru fimm
nýliðar í hópnum
en þeir eru: Guð-
mundur Jónsson
og Egill Jónasson
(Njarðvík), Darryl Lewis (Grindavík)
og Haukamennirnir Sævar Haralds-
son og Kristinn Jónasson.

Bandaríska hlaupakonan Marion
Jones mun keppa í hlaupi í

Mílanó á Ítalíu í
næsta mánuði en
sögur voru á kreiki
um að henni yrði
ekki boðið að taka
þátt í hlaupinu.
Ástæðan er sú að
reynt var að bendla
Jones og unnusta

hennar, Tim Montgomery, við lyfja-
hneyksli á síðasta ári. 

Handknattleiksdeild Fram á í
viðræðum við úkraínskan

landsliðsmann, hina 27 ára gömlu
rétthentu skyttu Alexander Kosjak.
Kosjak hefur leikið 6 landsleiki fyrir
Úkraínu á árinu en hann er 196 sm
á hæð og 92 kg.

Eyjamenn hafa fengið Lewis
Dodds, 19 ára

gamlan bakvörð, til
reynslu fyrir tímabilið.
Dodds kemur fra
Sunderland og á að
baki nokkra landsleiki
sem fyirrliði 17 ára og
19 ára landsliða Englendinga.

ÚR SPORTINU

Fylkismenn reikna ekki með því að fá til sín fleiri menn áður en mótið hefst:

Argentínuævint‡ri› er líklegast úti í Árbæ
FÓTBOLTI Að sögn Ásgeirs Ásgeirs-
sonar, formanns meistaraflokks-
ráðs karla hjá Fylki, má reikna
fastlega með því að félagið fái
ekki til sín fleiri menn. Argent-
ínuævintýrið er líklegast úti en í
síðasta mánuði áttu tveir ungir
argentínskir leikmenn að koma
til reynslu hjá félaginu. 

„Það er allt stopp í þeim mál-
um en þetta mál hefur gengið
frekar erfiðlega. Staðan er nú
þannig að það urðu stjórnarskipti
hjá félagi þeirra úti og nýju
mennirnir telja sig ekki skuld-

bundna til að standa við þær
ákvarðanir sem fyrri stjórn tók,“
sagði Ásgeir, sem reiknar ekki
með því að argentínsk tilþrif sjá-
ist í Árbænum í sumar. 

Ólíklegt er að Fylkir semji við
hinn ástralska Wayne Wilson sem
lék æfingaleiki með liðinu í gær
og í fyrradag. „Það er einfaldlega
þannig að við ætlum ekki að fá
leikmenn bara til að bæta í hóp-
inn. Ef við munum fá fleiri leik-
menn þá þurfa þeir að vera betri
en þeir sem við höfum fyrir.“

Fyrsti leikur Fylkis í Lands-

bankadeildinni í sumar er á
þriðjudaginn gegn KR á Árbæj-
arvelli. Fylkismönnum var spáð
5. sæti deildarinnar af þjálfurum
og fyrirliðum en þeir geta stillt
upp sínu sterkasta liði í fyrsta
leik, allir leikmenn liðsins eru til
í slaginn samkvæmt Ásgeiri.
Björgólfur Takefusa kom til
landsins í gær og á að vera í fínu
standi og þá er hinn sænski Eric
Gustavson allur að koma til en
þegar hann kom til landsins var
hann í nánast engu formi.

-egm

SVARTSÝNN Ásgeir Ásgeirsson er ekki
vongóður um að Argentínumennirnir
endi í herbúðum Fylkis.

SNÁFAÐU BURT Skilaboð stuðn-
ingsmanna Manchester United til
Glazers eru einföld, eins og sést á

þessari mynd. Skilti á borð við
þetta skiptu tugum á fjöldasam-

komu fyrir utan Old Trafford í gær-
kvöldi.
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KÖRFUBOLTI Keflvíkingar hafa gert
tveggja ára samning við þjálfara
Íslandsmeistaraliða sinna í körf-
unni en Keflavík varð eins og
menn muna tvöfaldur Íslands-
meistari í karla og kvennaflokki í
vetur. 

Þetta var þriðja árið í röð sem
Keflavík vinnur tvöfalt. Sigurður
Ingimundarson, sem hefur gert
Keflavíkurliðið fjórum sinnum að
Íslandsmeisturum, heldur áfram
með karlaliðið og Sverrir Þór
Sverrisson, sem stjórnaði kvenna-
liðinu til sigurs í 29 af 34 leikjum
vetrarins, skrifaði við sama tæki-
færi undir tveggja ára samning. 

Þetta verða því níundu og tí-
undu tímabilin sem Sigurður

verður við stjórnvölinn á Sunnu-
brautinni.

Eins og fram kemur á heima-
síðu Keflavíkur þá hefur Sverrir
Þór Sverrisson síðustu árin ekki
viljað ákveða hvort hann leiki
áfram með liðinu fyrr en nær líð-
ur hausti og svo er enn nú. Hins
vegar hefur Sverrir Þór sam-
þykkt, að svo fremi hann leiki
áfram, muni hann leika með
Keflavík.

Það reyndi mikið á Sverri Þór í
úrslitakeppninni enda tók hann þá
þátt í 17 úrslitaleikjum á aðeins 30
dögum auk æfinga en Keflavík
vann 13 af þessum 17 leikjum og
hann varð annar aðilinn á eftir
Sigurði Ingimundarsyni (1993) til

þess að verða Íslandsmeistari
sama árið með karla og kvennalið-
um eftir að úrslitakeppnin hófst
hjá konunum 1993.

Þá skrifaði Gunnar Einarsson
fyrirliði einnig undir tveggja ára
samning en fyrr í vetur höfðu þeir
Jón Nordal Hafsteinsson og
Magnús Þór Gunnarsson fram-
lengt samninga sína við Keflavík. 

Þetta eru bara fyrstu skrefin
hjá stjórninni sem mun vinna
áfram í því að reyna að tryggja að
allir Íslandsmeistarar karla og
kvenna verði áfram í félaginu
eins og fram kemur í frétt á
heimasíðu Körfuknattleiksdeildar
Keflavíkur.

ooj@frettabladid.is

Keflvíkingar semja til tveggja ára við Sigurð Ingimundarson og Sverri Þór:

fijálfarar Íslandsmeistaranna endurrá›nir

N á tali hjá Hemma Gunn
Sunnudaga kl.16-18:30
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ERTU BÚINN

AÐ STILLA UPP 

DRAUMALIÐINU

ÞÍNU Á VISIR.IS?

Stigahæstu liðin eftir 6, 12 og 18 umferðir fá veglega vinninga:

Ferð fyrir tvo á leik á Englandi - PSP, nýja leikjatölvan frá Playstation

Gjafabréf frá Landsbankanum -  Áskrift að Sýn

Aukavinningur fyrir öflugasta hópleikinn

Þjálfarar í Landsbankadeildinni eru búnir að vinna heimavinnuna sína. 

Ný þjónusta fyrir Draumaliðsþjálfara:

BOLTAVAKTIN - allt beint af 
vellinum á visir.is

Kvennalið ÍR í körfunni:

Ætla a› vera
me› í vetur
KÖRFUBOLTI. ÍR-ingar eru þessa
dagana að vinna í að koma saman
kvennaliði í körfuboltanum, sem
fyrirhugað er að taki þátt í
annarri deild Íslandsmótsins í
vetur. Það eru fyrrverandi leik-
menn liðsins sem hafa frumkvæð-
ið að stofnun liðsins, sem hefur
verið eitt ár frá keppni á Íslands-
mótinu.

Þær Rakel Viggósdóttir, Eva
Grétarsdóttir og Jófríður Hall-
dórsdóttir munu allar vera að
íhuga að leika með liðinu næsta
vetur, en þær hafa allar spilað
með ÍR áður. Félagið var síðast
með lið árið 2004.

EKKI BÚINN AÐ ÁKVEÐA SIG Sverrir Þór
Sverrisson, einn allra besti varnarmaður
landsins, er ekki búinn að ákveða hvort
hann spilar með Keflavík næsta vetur en
hann ætlar að þjálfa kvennaliðið áfram.

Fáið landsliðs-
sætið hjá okkur
Það eru miklar hræringar hjá ÍR-ingum í handbolt-
anum og margir leikmenn á leiðinni.

HANDBOLTI. Hólmgeir Einarsson,
sem verið hefur formaður hand-
knattleiksdeildar ÍR um árabil,
hefur stigið af stóli sem formaður,
en Haukur Loftsson hefur tekið
við starfinu í hans stað.

Hólmgeir er þó langt í frá
hættur að hafa afskipti af hand-
boltanum í Breiðholtinu. Hólm-
geir sagði í samtali við Fréttablað-
ið að það hefði lengi staðið til hjá
sér að stíga af stóli, en benti á að í
stjórn ÍR ríkti mikið lýðræði.

„Það er nú samt ekki síst af
heilsufarsástæðum sem maður er
að minnka við sig í þessu. Ég er
búinn að fara í þrjár hjartaþræð-
ingar á síðustu tveimur mánuð-
um, svo að maður verður að fara
að huga aðeins að heilsunni. Ann-
ars er nú komin upp sú staða hjá
okkur í liðinu að maður getur ekk-
ert slitið sig frá þessu,“ sagði
Hólmgeir léttur í bragði.

Mikil blóðtaka
Eins og kunnugt er hefur lið ÍR

orðið fyrir mikilli blóðtöku undan-
farið og lykilmenn þeirra hafa
verið að streyma frá liðinu í at-
vinnumennsku erlendis. 

„Menn hafa verið að tala mikið
við mig og spyrja mig hvort við
ætlum ekki að fá okkur útlending,
en ég segi þeim einfaldlega að það
komi ekki til greina en það er ekki
svo að ég hafi eitthvað á móti út-
lendingum. Undanfarin ár höfum
við einfaldlega verið að keyra
þetta á okkar strákum og mönnum
sem önnur lið töldu sig ekki geta

notað og það getur hver sem er
séð hvernig það hefur gengið.

Þessir strákar eru hver á eftir
öðrum á leiðinni í atvinnu-
mennsku og komnir í landsliðið og
mér finnst það bera vott um það
góða starf sem er unnið hjá okkur.
Þessir strákar geta allir veitt fé-
laginu góð meðmæli, hérna eru
allir ánægðir og þessvegna held
ég að við auglýsum okkur einfald-
lega þannig að ef menn vilja ná
langt í íþróttinni geta þeir komið
til okkar,“ sagði Hólmgeir.

Engin uppgjöf hjá ÍR
„Það er engin uppgjöf hjá okk-

ur þó að við höfum misst nokkra
menn og ég verð að segja að ég er
stoltur af þeim Júlíusi og Finn-
boga að halda áfram hjá okkur
þrátt fyrir þetta mótlæti. Þeir
standa stífir á sínu og ætla að
halda áfram þessu starfi. Það
verða engar stórar taktískar
breytingar hjá okkur þess vegna
og þessir strákar fá ekki betri
skóla en frá svona mönnum, sem
þekkja þetta allt frá a til ö. Við
þurfum auðvitað að bæta við okk-
ur einum eða tveimur markmönn-
um og einhverjum útivallarleik-
mönnum, en við erum ennþá með
fullt af strákum frá því í fyrra og
þriðji flokkurinn okkar varð Ís-
landsmeistari í fyrra. Það eru
strákar sem munu stimpla sig inn
hjá okkur fljótlega, svo við höfum
engar áhyggjur af þessu“, sagði
Hólmgeir.

baldur@frettabladid.is

UPPSKERAN I VETUR Hólmgeir Einarsson, sem verið hefur formaður handknattleiksdeildar
ÍR um árabil, hefur stigið af stóli sem formaður, en hér sést hann með uppskeru
karlaliðsins í vetur en ÍR varð þá bikarmeistari í fyrsta sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallup í maí 2005.

SLÁANDI YFIRBURÐIR

Samkvæmt niðurstöðum nýrrar f jölmiðlarkönnunar Gallup eru lesendur Fréttablaðsins 

43% fleir i  en Morgunblaðsins á meðal fólks á aldrinum 18 ti l  49 ára. Þessi aldurshópur 

er langvirkastur í kaupum á hvers kyns vörum og þjónustu.

�

Fréttablaðið er einfaldlega það blað sem fólk kýs að lesa, umfram önnur dagblöð.

Fréttablaðið er með 43% fleiri lesendur en Morgunblaðið á aldrinum 18-49 ára.
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Það vita það all-
ir sem reynt
hafa að það er
frábært að
eignast barn.

Og mikið er
merkilegt að
fylgjast með
því dafna og

þroskast á
degi hverjum.

Þessir fyrstu mánuðir eru hreint
ævintýralegir. Þess vegna er alveg
frábært að geta notið þeirra til
fulls, sex mánaða fæðingarlof er al-
gjört lágmark – og mikið er gott að
karlar skuli líka fá orlof. Það hlýtur
að hafa verið meiriháttar fúlt fyrir
feður að fá ekki tækifæri til að vera
heima með barninu ungu, eins og

tíðkaðist hér fyrir einungis
nokkrum árum.

Þetta tímabil tekur auðvitað
enda og þá er komið að dag-
mömmuvist fyrir litlu krílin, áður
en leikskólarnir taka við. Það er að
segja ef þau fá pláss hjá dag-
mömmu – það er aldeilis ekki
hlaupið að því að komast að hjá
þeim.

Ég hef aldrei verið sérstaklega
þekkt fyrir að vera fyrirhyggju-
söm. En eftir að hafa heyrt um
mæður sem settu börn sín á biðlista
hjá dagmömmum áður en þau
komu í heiminn þá afréð ég að hefj-
ast handa og hringja í þær nokkrar
þó að drengurinn þurfi ekki á plássi
að halda fyrr en í árslok.

Undirtektirnar hafa ekki verið

sérlega góðar. Sumar eru að hætta,
aðrar eru með ógnarlanga biðlista
nú þegar. Ekki hafa þær endilega
yfirsýn yfir hvaða börn verða
áfram hjá þeim næsta vetur þannig
að í rauninni kemur ekkert í ljós
fyrr en í haust hvernig veturinn
verður hjá þeim. Þá er hins vegar
pottþétt að það er of seint að
hringja til að athuga málin þannig
að ég get ekki annað en haldið
áfram að setja barnið mitt á biðlista
hjá sem flestum dagmæðrum. 

Mikið væri það nú frábært ef
það væri einfaldlega nóg framboð
af dagforeldrum þannig að foreldr-
ar þyrftu ekki að vera í stressi og
angist yfir því hvað eigi að gera við
barnið þegar fæðingarorlofinu lýk-
ur. 

STUÐ MILLI STRÍÐA
SIGRÍÐI B. TÓMASDÓTTUR LEIÐIST DAGMÖMMUSTRESS

Börn á biðlista
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Það tekur heila eilífð að
þurrka hendurnar í
þessu.

Hvutti er svolítið
hræddur við 
flugeldana.

Eins gott að hann
missi ekkert í 

buxurnar.

Ég held að 
Solla sé 
ímyndunarveik.

Hvað
segirðu?

Hún eyðir um tuttugu mín-
útum á dag í að lýsa því á
nákvæman hátt hvernig
hún fékk marbletti og sár í
skólanum.

Og...?

Og flest af þess-
um sárum hefur
hún ekki fengið.
Hún er bara 
að búa til. 

Og? Það 
er fullt 

af börn
um sem

gerir sér
upp meiðsl
til að fá
athygli. 

Við eyddum
svona miklu í
plástra í síð-
asta mánuði. uh-

oh.

Pappírs-
skurður.

Ef þið viljið endilega spila
körfubolta af hverju ryðjið
þið þá ekki innkeyrsluna?

Við virkum
miklu hávaxn-

ari svona.
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PEARL JAM Rokksveitin ætlar að fylgja
eftir plötunni Riot Act í lok ársins.

Pearl Jam í
tónleikafer›
Rokksveitin Pearl Jam er á leið-
inni í tónleikaferð um Kanada í
haust eftir að hafa legið í dvala í
nokkurn tíma. Fyrstu tónleikarnir
verða í Vancouver 2. september. 

Pearl Jam er um þessar mund-
ir hálfnuð með sína áttundu hljóð-
versplötu sem mun fylgja eftir
Riot Act sem kom út fyrir þremur
árum. Nýi gripurinn er væntan-
legur í lok ársins. ■

CHRISTINA AGUILERA Ætlar ekki að
bjóða „vinkonu“ sinni Britney Spears í
brúðkaupið.

fiér er ekki
bo›i›
Samband poppdívanna Britney
Spears og Christinu Aguilera hef-
ur sjaldan verið gott. Þær rifust
um athyglina í Mikka Mús-
klúbbnum þar sem þær skemmtu
ásamt Justin Timberlake og stirt
hefur verið milli þeirra allar göt-
ur síðan. Margir héldu að þær
hefðu grafið stríðsöxina þegar
þær sungu og kysstu Madonnu á
MTV-hátíðinni 2003. Svo virðist
nú heldur betur ekki vera.

Þegar Spears giftist dansaran-
um Kevin Federline í september á
síðasta ári var Aguilera ekki boð-
ið og nú ætlar Christina að borga í
sömu mynt. „Það er enginn mögu-
leiki á því að henni verði boðið.
Hún bauð mér ekki og ég ætla
ekki að bjóða henni,“ sagði Christ-
ina Aguilera. ■

Hljómsveitirnar Faiz Ali Faiz frá
Pakistan, sem spilar trúartónlist-
ina Qawwali, og danssveitin Plena
Libre frá Púertó Ríkó hafa bæst
við fjölmennan hóp listamanna
sem koma fram á Hróarskelduhá-
tíðinni í Danmörku sem hefst 30.
júní.

Í ár kemur hátíðin til með að
bjóða upp á tjaldsvæði, sem verð-
ur sett upp sérstaklega fyrir þá
hátíðargesti sem kunna betur að
meta þöglar nætur. Eftir talsverð-
ar beiðnir hátíðargesta hefur ver-
ið ákveðið að verða við þeirri bón
að útbúa tjaldsvæði þar sem
minna verður um umgang og há-
væra tónlist. Þar verður meðal
annars hægt að stunda Chi Gong,

sem samanstendur af slakandi
heilunaræfingum fyrir hug og lík-
ama. ■

Hinir síungu rokkarar í The Roll-
ing Stones eru á leiðinni í enn eina
tónleikaferðina um heiminn. Reis-
an hefst í Boston 21. ágúst en þeg-
ar hafa 35 tónleikar verið bókaðir
í Bandaríkjunum og Kanada. Því
næst mun sveitin halda til
Mexíkó, Suður-Ameríku, Austur-
landa og loks Evrópu sumarið
2006.

Í tónleikaferðinni, sem nefnist
The Rolling Stones Onstage, gefst
áhorfendum kostur á að sitja á
sviðinu sjálfu en nokkur hundruð
sætum verður komið fyrir á svið-
inu á hverjum tónleikum þannig
að áhorfendur geti látið draum
sinn rætast og verið uppi á sviði
með goðunum sínum. 

Rollingarnir fjórir tilkynntu
um tónleikaferðina í Juilliard-tón-

listarskólanum í New York og
sungu óvænt þrjú lög á svölum
skólans fyrir gesti og gangandi.
Fyrst sungu þeir Start Me Up,
næst Oh No Not You Again af

næstu plötu sinni og loks slagar-
ann Brown Sugar. Þetta var í
fyrsta sinn sem The Rolling Sto-
nes syngja á blaðamannafundi
síðan 1975. ■

Pakistan og Púertó Ríkó
bætast vi› á Hróarskeldu

HRÓARSKELDA Boðið verður upp á
tjaldsvæði á Hróarskeldu fyrir þá sem vilja
þöglar nætur.

Uppi á svi›i me› Rolling Stones

ROLLING STONES Rollingarnir Charlie Watts, Mick Jagger, Ron Wood og Keith Richards
þegar þeir kynntu nýju tónleikaferðina í Juilliard-tónlistarskólanum í New York. 

BRITNEY SPEARS Bauð Aguilera ekki í
brúðkaupið sitt og fær ekki að vera með
þegar Aguilera giftir sig.



Listahátíð hefst um hvíta-
sunnuhelgina með opnun
fjölmargra myndlistar-
sýninga og teygir anga
sína víða um land að
þessu sinni.
Myndlistarhluti hátíðarinnar er
gríðarlega stór í sniðum og hefur
aldrei verið stærri. Um þrjátíu er-
lendir sem innlendir listamenn
sýna verk sín á höfuðborgarsvæð-
inu og víða um land.

Viðamikil sýning á verkum
Dieters Roths í þremur sýningar-
sölum er þungamiðjan í myndlist-
arhlutanum. Sýngarstjóri þeirrar
sýningar er Björn Roth, sonur
Dieters, en Jessica Morgan hefur
haldið utan um aðrar myndlistar-
sýningar á Listahátíðinni.

Undirbúningurinn hefur staðið
yfir í hálft annað ár og á þessum
tíma hefur Jessica haft í mörg
horn að líta.

„Já, ég held það hafi verið í
október sem mér var boðið að
taka þetta að mér. Undanfarið hef
ég komið til Íslands næstum því
mánaðarlega. Einhver spurði mig
að því um daginn hve oft ég hefði
komið hingað, en ég hef ekki leng-
ur tölu á því.“

Jessica Morgan er sýningar-
stjóri við Tate Modern listasafnið
í London, þar sem hún vinnur að
uppsetningu sýninga fyrir safnið.

„Mest eru það sýningar á sam-
tímalist. Síðan hef ég alltaf unnið
að öðrum verkefnum utan safns-
ins, en þetta er held ég það
stærsta sem ég hef nokkurn tím-
ann tekið að mér utan safnsins.“

Hún þekkti svolítið til íslenskr-
ar myndlistar áður en hún tók
þetta verkefni að sér, en hefur

orðið margs vísari um bæði ís-
lenskt mannlíf og íslenska mynd-
list á þessu hálfa öðru ári.

„Ég þekkti auðvitað Ólaf Elías-
son vel. Við höfðum gert nokkrar
sýningar saman, bæði í Boston og
Englandi. Ég hafði komið hingað
með honum og þá kynntist ég
Gabríelu og fleira fólki. Finnboga
hitti ég líka og Gjörningaklúbbinn
þekkti ég auðvitað. Þetta var áður
en ég hafði nokkra hugmynd um
þessa listahátíð.“

Við val á listamönnum til þátt-
töku í Listahátíð var ákveðið að
taka töluvert mið af Dieter Roth-
sýningunni. Jessica hafði til hlið-
sjónar þrjú þemu, sem mynda
ramma utan um listsköpun Roths
og eru jafnframt heildaryfirskrift
Listahátíðar í Reykjavík 2005. 

Á íslensku er þessi titill Tími –
Rými – Tilvera, en á ensku Mater-
ial Time / Work Time / Life Time. 

„Síðan lét ég listamönnunum
það alfarið eftir hvað þeir gerðu.
Ég vonaði auðvitað að þeir hefðu
einhvern áhuga á því hvers vegna
þeim var boðið, og þeir myndu
síðan gera eitthvað sem tengdist á
einhvern hátt þessari meginhug-
mynd. Mér fannst líka mjög
áhugavert að fylgjast með því að
sumir listamennirnir, sem þekktu
ekki verk hans mjög vel, öfluðu
sér upplýsinga og lásu bækur og
eru núna algerlega upprifnir yfir
þessu öllu saman.“ 

Henni vefst svolítið tunga um
tönn þegar hún er spurð hvort hún
geti nefnt eitthvað sem beri
hærra en annað að hennar mati á
hátíðinni.

„Ég held ég verði þó að nefna
fyrst ýmsa þá listamenn sem
vinna í anda Dieters Roth og eru
hluti af þeirri hefð. Jonathan

Meese væri einn af þeim, John
Bock lika. Ragnar Kjartansson
sömuleiðis og Elke Krystufek frá
Vínarborg, og sennilega líka
Gabríela Friðriksdóttir. Þau nota
gjarnan eigin persónu í verkum
sínum í bland við einhverja goð-
sögulega þætti.“

Eins og gefur að skilja er af-
staða allra þessara ólíku lista-
mannanna til Dieters Roths og
verka hans afar mismunandi. 

„Sjálfri fannst mér líka forvitni-
legt að kynnast afstöðu íslensku
listamannanna, sem sumir hverjir
eru ekkert sérlega spenntir fyrir
Dieter Roth og hafa fengið leið á
honum. Anna Líndal er til dæmis
að gera eitthvað allt annað á sýn-
ingu sinni á Seyðisfirði, sem er
nánast heilagur staður í augum að-
dáenda Dieters, og það finnst mér
skapa skemmtilega spennu í þetta
allt saman. Aðrir hafa hins vegar
orðið fyrir miklum áhrifum af
Dieter Roth, annað hvort vegna
þess að allir kennarar þeirra voru
undir áhrifum frá honum, eða þá að
þeir eru gamlir vinir hans, eins og
til dæmis Kristján Guðmundsson.“

Allar sýningarnar snúast því
með einum eða öðrum hætti í
kringum Dieter Roth, en afstaða
listamannanna til Íslands og áhrif
landsins á listsköpun vöktu líka
sérstaka athygli Jessicu.

„Erlendu listamennirnir, eins
og til dæmis John Bock og Jonath-
an Meese, vildu ólmir fara að gera
kvikmyndir um firðina og náttúr-
una og allt það, á meðan íslensku
listamennirnir hafa engan áhuga
á því.

Þeir hafa fengið sig fullsadda
af Íslandi. Mér fannst þetta fynd-
ið og þetta gefur af sér mjög
skemmtilega blöndu.“ ■
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EKKI MISSA AF…

... leiksýningunni Ævintýri
Þumalínu sem íbúar á Sólheim-
um í Grímsnesi sýna á annan í
hvítasunnu.

... vortónleikum Mótettukórs
Hallgrímskirkju, sem verða
haldnir á annan í hvítasunnu.

... sumarsýningu hommaleik-
hússins Hégóma, sem verður
frumsýnd í Naustinu við Vestur-
götu klukkan 23 í kvöld.

Rambó 7, nýtt verk eftir Jón Atla Jónasson,
verður frumsýnt á Smíðaverkstæði Þjóðleik-
hússins á fimmtudaginn í næstu viku. Þetta er
í fyrsta sinn sem Þjóðleikhúsið setur upp verk
eftir Jón Atla. Leikstjóri er Egill Heiðar Anton
Pálsson og er þetta einnig í fyrsta sinn sem
hann starfar við Þjóðleikhúsið.
Stjarna vaknar upp hjá fimmtugum höstler og
röltir niður í eldhús. Þar situr Johnny við sím-
ann. Júlli sækó er týndur í Bosníu. Og svo
kemur Pési burðardýr, á sínum eilífa flótta
undan handrukkurunum.
Jón Atli Jónasson er ungur höfundur sem hef-
ur á skömmum tíma vakið mikla athygli í leik-
húsheiminum og sýnt fram á ótvíræða hæfi-
leika til að skrifa leikrit. Meðal verka hans má
nefna Draugalest sem sýnt var í Borgarleik-
húsinu og Brim sem Vesturport setti upp, en
sú sýning var valin til sýningar á Leiklistartví-
æringnum í Wiesbaden sem helgaður er nýj-
um verkum evrópskra leikskálda. 

Leikendur eru Gísli Örn Garðarsson og Nína
Dögg Filippusdóttir, sem þreyja frumraun sína
í Þjóðleikhúsinu, Ólafur Egill Egilsson og Ólaf-
ur Darri Ólafsson.

Kl. 17.00 
Útskriftarmyndir ellefu nemenda af
kvikmyndabraut Kvikmyndaskóla Ís-
lands verða sýndar í dag í Bæjarbíói,
Strandgötu 6 í Hafnarfirði, í tilefni þess
að nemendur eru að útskrifast. Öllum er
heimill aðgangur meðan húsrúm leyfir.

menning@frettabladid.is

Rambó 7 á Smíðaverkstæðinu

Dansað í kringum Dieter
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JESSICA MORGAN Jessica Morgan er sýningarstjóri flestra myndlistarsýninga Listahátíðar Í Reykjavík, sem hefst á morgun.

Núna um hvítasunnuhelgina verður
haldin í Borgarneskirkju í fyrsta
sinn tónlistarhátíðin Ísnord, sem
væntanlega verður ár-
viss viðburður í fram-
tíðinni.

„Við höfum alltaf
verið með eitthvað af
tónleikum í tengslum
við Borgfirðingahátíð
sem er alltaf í júní,“
segir Jónína Erna
Arnardóttir píanóleik-
ari, „en nú ákváðum
við að gera þetta svo-
lítið stærra og hafa
um hvítasunnuhelg-
ina, sem alltaf er mik-
il ferðahelgi.“

Jónína er listrænn
stjórnandi hátíðarinn-
ar ásamt því að vera
píanóleikari og tónlist-
arkennari í Borgar-
nesi.

Á opnunartónleikunum í kvöld

flytja söngkonurnar Dagrún Hjart-
ardóttir og Theódóra Þorsteinsdótt-
ir ásamt Jónínu Ernu á píanóið með-

al annars tvö ný
sönglög eftir Önnu
Sigríði Þorvaldsdótt-
ur við ljóð eftir Þor-
stein frá Hamri.

Á morgun verða
tvennir tónleikar. Á
þeim fyrri leikur
norski píanóleikarinn
Helgi Kjekshus með
Auði Hafsteinsdóttur
fiðluleikara, en á síð-
ari tónleikunum leik-
ur Pamela de Sensi
flautuleikari ásamt
Hannesi Þ. Guðrúnar-
syni gítarleikara.

Á sunnudaginn
verða svo lokatónleik-
ar hátíðarinnar þar
sem allir þessir lista-

menn leggja saman í tónleika helg-
aða norska tónskáldinu E. Grieg. ■

Tónlistarhátí› í Borgarnesi

JÓNÍNA ERNA ARNAR-
DÓTTIR Hún hefur skipulagt
tónlistarhátíðina Ísnord í
Borgarnesi nú um helgina.
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■ MYNDLIST

STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

Fö 20/5 kl 20, Fö 27/5 kl 20 

Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA 

leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar

Í kvöld kl 20, Su 22/5 kl 20, Fi 26/5 kl 20 

- Síðustu sýningar

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Lau 28/5 kl 20
- Síðasta sýning

KALLI Á ÞAKINU 
e. Astrid Lindgren

Í samstarfi við Á þakinu

Lau 14/5 kl 14 - UPPS.

Su 22/5 kl 14 - UPPS., Lau 4/6 kl 14 UPPS.

Su 5/6 kl 14 - UPPS., Su 12/6 kl 14, 

Su 12/6 kl 17, Lau 18/6 kl 14, Su 19/6 kl 14,

Su 26/6 kl 14

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

AUTOBAHN Á LISTAHÁTÍÐ
Leiklestur nýrra þýskra verka Falk Richter og

Theresia Walser 

Þri 17/5 kl 17
Marius  von Mayenburg og Ingrid Lausund

Mið 18/5 kl 17 

Umræður við höfunda á eftir 

Ókeypis aðgangur.

TERRORISMI

e. Presnyakov bræður

Fö 20/5 kl 20

Síðustu sýningar

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Í kvöld kl 20 - UPPS.,

Lau 14/5 kl 20 - UPPS., Fi 19/5 kl 20, 

Fö 20/5 kl 20 UPPS., Lau 21/5 kl 20,

Su 22/5 kl 20, Fi 26/5 kl 20, 

Fö 27/5 kl 20, Fö 28/5 kl 20

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ 

e. Önnu Reynolds.

Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.

Í kvöld kl 20, Lau 14/5 kl 20

- Síðustu sýningar

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

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 sunnudaga

■ ■ KVIKMYNDIR

� 17.00 Ellefu stuttmyndir verða
sýndar í Bæjarbíói, Strandgötu 6 í
Hafnarfirði og eru þær útskriftar-
myndir ellefu nemenda af kvik-
myndabraut Kvikmyndaskóla Ís-
lands.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 17.00 Bandaríska hljómsveitin

Bretton Woods Disaster er lág-
stemmd ræflapopphljómsveit sem
ætlar að spila í Smekkleysu Plötu-
búð.

� 20.00 Duo Arctica flytur verk eftir
Olivier Messiaen, Frank Martin, Toru
Takemitsu og Sergej Prokofiev á tón-
leikum í Norræna húsinu. Dúið er
skipað Arnannguaq Janna Ger-
strøm flautuleikara frá Grænlandi og
Kirsten Beyer Karlshøj píanóleikara
frá Danmörku.

� 20.30 Söngkonurnar Dagrún
Hjartardóttir og Theodóra Þor-
steinsdóttir syngja norræn og ís-
lensk lög á fyrstu tónleikum tónlistar-
hátíðarinnar Ísnord, sem haldin verð-
ur í Borgarneskirkju nú um hvíta-
sunnuna. Píanóleikari er Jónína Erna
Arnardóttir.

� 23.00 Nine Eleven's og Rass verða
með tónleika á Grand Rokk. 

■ ■ LEIKLIST
� 21.00 Áhugaleikhús Atvinnumanna

sýnir Ódauðlegt verk um Stjórn og
Stjórnleysi í Klink og bank við Braut-
arholt. Leikarar eru Árni Pétur Guð-
jónsson, Aðalbjörg Árnadóttir, Orri
Huginn Ágústsson, Ólafur Steinn
Ingunnarson og Ólöf Ingólfsdóttir,
en Steinunn Knútsdóttir leikstýrir. 

� 23.00 Hommaleikhúsið Hégómi
frumsýnir sumarsýningu sína í
Naustinu við Vesturgötu.

■ ■ SKEMMTANIR
� Á móti sól skemmtir í Miðgarði,

Skagafirði.

� Hljómsveitin Í svörtum fötum
skemmtir á Gauknum. Dj Maggi á
eftir hæðinni.

� Tveir snafsar skemmta á Celtic
Cross.

� Hljómveitin Bermuda verður í rífandi
stuði á Classic Rock í Ármúla. 

� Hljómsveit Geirmundar Valtýssonar
skemmtir í Vélsmiðjunni á Akureyri.

� Hljómsveitin Greifarnir dustar rykið
af rokkbuxunum og bregður á leik í
Oddvitanum á Akureyri.

� Atli skemmtanalögga og Áki pain á
Pravda.

� Addi M leikur ljúfa tónlist á Catalinu
í Kópavogi.

� Hljómsveit Rúnars Þórs leikur á
Ránni í Keflavík.

■ ■ SAMKOMUR
� 21.00 Hrútavinir og gestir þeirra

fagna fimm ára afmæli Hrútavinafé-
lagsins í Lista- og menningarver-
stöðinni Hólmaröst á Stokkseyri.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Lyfta Barneys og vélinda Gabríelu
„Þetta setur alveg nýjan standard
í perversjón,“ segir Hannes
Sigurðsson í Listasafninu á Akur-
eyri. Hann er að tala um sýningar
þeirra Matthews Barney og
Gabríelu Friðriksdóttur, sem opn-
aðar verða á sunnudaginn í tengsl-
um við Listahátíð.

Báðir þessir listamenn eru í
fremstu röð. Gabríela verður full-
trúi Íslands á Feneyjatvíæringn-
um í sumar og Barney er álíka
frægur í myndlistaheiminum og
konan hans, Björk Guðmunds-
dóttir, er í tónlistarheiminum.

„Þau eru bæði þekkt fyrir að
fást við hálfgerðan hrylling í
verkum sínum, þau eru gjarnan í
súrrealískum pælingum í slorugri
kantinum, þannig að þessi sýning
verður eins og krakkarnir segja,
viðbjóðslega flott,“ segir Hannes.

Matthew Barney hefur austur-
og vestursal safnsins til umráða
en í miðsalnum ræður Gabríela
ríkjum. Hún sýnir þar splunku-
nýtt verk, Operazione oeso-
phagus, sem er latína og þýðir
„aðgerð á vélinda“.

„Salurinn hennar er allur mál-
aður drullubrúnum lit sem teygir
sig yfir í vestur- og austursalinn
og tengir sýningarnar saman. Á
veggjunum eru teikningar og mál-
verk og á súlunum hanga þrír
strigapokar sem eru eins og
furðuleg hreiður.“

Í hverju þessara hreiðra er
sjónvarpsskjár og þar verða sýnd
þrjú sjálfstæð verk sem unnin eru
upp úr gjörningi sem Gabríela
hélt úti í Belgíu, þar sem hún býr
um þessar mundir í voða stórri
höll. Salurinn verður allur þakinn
heyi og þar verður meðal annars
leikmyndin sem Gabríela notaði
við þennan gjörning.

„Einnig eru í salnum heyflösk-
ur og ofan í þeim er æla. Gabríela
persónugerir þarna vélindað sem
er matvinnsluvél og fer út úr
sjálfu sér ælandi út um allt.“

Í vestur- og austursalnum hafa
öll ljós verið fjarlægð en í staðinn
sett gróf neonljós í hornin. Að
öðru leyti eru salirnir myrkvaðir.
Á súlunum eru síðan tveir
plasmaskjáir sem beinast niður á
við og eru tengdir miklu hljóð-
kerfi. Í vestursalnum sýnir
Barney nýja stuttmynd sem heitir
Hoist, en það þýðir einfaldlega
„lyfta“ en í austursalnum sýnir

hann heimildarmyndina De Lama
Lamina, sem fjallar um gerð stutt-
myndarinnar Hoist.

„Þetta verk er eins og
Cremaster að því leyti að það
stefnir í að verða heljarinnar
verk, sem hann er bara rétt hálfn-
aður með að mér skilst.“

Heimildarmyndin sýnir frá því
þegar Barney tróð upp ásamt
brasilískum tónlistarmanni á kjöt-
kveðjuhátíð í Brasilíu. Þeir voru
þar mættir með risastóra skóg-
vinnsluvél sem notuð er til að rífa
upp tré með rótum. 

„Vélin vegur fleiri tonn og
dekkin eru mannhæðar há og
henni er ekið í gegnum karnivalið
með heilt tré í örmunum. Einnig
var búið að festa haka og skóflur
við dekkinn þannig að glamrar í
þegar vélinni er ekið.“

Efst í trénu hefst við kona
nokkur, sem á að vera persónu-
gervingur hinnar þekktu baráttu-
konu fyrir umhverfisvernd, Juli-
ett Butterfly Hill, sem bjó uppi í
tré í rúmlega tvö ár undir lok síð-
ustu aldar til þess að leggja
áherslu á baráttumál sín.

Stuttmyndin í austursalnum
er sú fyrsta sem Barney gerir
eftir að hann lauk við Cremaster
hringinn.

„Hún byrjar á einhverju sem
virðist í fyrstu vera snigill sem
er fastur í mosa, en síðan fara að
renna á mann tvær grímur og
maður sér að þetta er enginn
helvítis snigill heldur typpi og
það hreyfist og maður sér það
vaxa. Síðan kemur í ljós að þetta
er hvítur maður, mjög spengi-
legur, einhver pornóstjarna með
kolsvart typpi. Hann hangir
undir vél, og það kemur í ljós að
þessi vél er einmitt þessi stóra
skógvinnsluvél. Í hinum salnum
má sjá þegar gríðarstór krani
lyftir upp skógvinnsluvélinni
sem maðurinn með typpið hang-
ir neðan í. Sjálf skógvinnsluvél-
in er nú engin smásmíði, þannig
að þetta er gríðarlegt fyrirtæki
allt saman. Og þarna neðan á
vélinni hangandi í loftinu spenn-
ir maðurinn sem sagt lappirnar
utan um drifskaftið og hann er
hreinlega að riðla sér á drif-
skaftinu.“ ■

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

11 12 13  14    15  
Föstudagur

MAÍ

UNDIR SKÓGVINNSLUVÉLINNI Sýningar þeirra Matthews Barney og Gabríelu Friðriks-
dóttur verða opnaðar í Listasafninu á Akureyri á sunnudaginn í tengslum við Listahátíð í
Reykjavík.
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UPPSELT
var  á allar sýningar í apríl
UPPSELT er á flestar sýningar í maí.
Miðasala er hafin á sýningar í júní.
Ósóttar pantanir seldar daglega 
í Borgarleikhúsinu.

Schlingensief í Klink og Bank
Þýski leikstjórinn Christoph
Schlingensief frumsýnir á morgun
nýtt verk eftir sig í húsakynnum
Klink og Bank á Listahátíð. Schling-
ensief hefur undanfarið unnið að
undirbúningi verksins hér á landi
ásamt hópi íslenskra listamanna og
leikara frá Þjóðleikhúsinu.

Verkið heitir Animatograph og
er að hluta til kvikmynd, sem varp-
að er á hringsvið þar sem ýmsar
verur eru á kreiki. Leikstjórinn
vinnur út frá ýmsum minnum úr
verkum Wagners, afrískum trúar-
hefðum, Íslendingasögunum og ís-
lenskum samtíma. Meðal annars
koma Þingvellir og stofnun Alþing-
is við sögu.

Schlingensief kallar verkið ís-
lensku útgáfuna af „húsi þrá-
hyggjunnar“, sem hann stillir
upp á móti „húsi þingsins“ og
dregur fram í dagsljósið baráttu
allra samfélaga við spillingar- og
kúgunaröfl af hvaða tagi sem er.

Verkið á eftir að ferðast víða
og verður sýnt í Afríku og Amer-
íku auk ýmissa Evrópulanda, en
verkið mun taka breytingum í
hvert sinn sem það er sett upp.

Schlingensief vakti fyrst á sér
athygli sem kvikmyndagerðar-
maður fyrir hálfum öðrum ára-
tug eða svo en færði sig síðan
yfir í leikhúsið og hefur verið
nefndur „enfant terrible“ þýska
kvikmynda- og leikhússheimsins.

Undanfarið hefur hann svo
verið að fikra sig smám saman
yfir í myndlistina og er þetta
verk, sem frumflutt verður hér á
landi, fyrsta stóra skrefið hans í
þá áttina.

Á síðasta ári leikstýrði
Schlingensief óperunni Parsifal
eftir Wagner á Bayreuth-hátíð-
inni í Þýskalandi og vakti sú

sýning gríðarlegar deilur.
Þrjár sýningar verða á verk-

inu Animatograph nú um helgina,

en innsetningin verður áfram til
sýnis ásamt kvikmyndum sem
eru hluti af henni. ■

Alls konar skrímslamyndir
Hugleikur Dagsson opnar á laug-
ardaginn sýninguna „I see a dark
sail“ á Café Karólínu í Listagilinu
á Akureyri. Þetta er önnur einka-
sýning Hugleiks, sem hefur tekið
þátt í um tuttugu samsýningum
auk þess sem hann hefur gefið út
myndasögubækurnar Elskið okk-
ur, Drepið okkur og Ríðið okkur
og einnig gert teiknimyndir fyrir
Tvíhöfða á Popptíví. 

„Þetta eru ýmsar teikningar
sem ég hef verið að gera, alls kon-
ar skrímslamyndir og ógeð. Ein
fjögurra mynda serían er til dæm-
is af köttum að æla og svo eru
þarna myndir af hákörlum og
annars konar skrímslum,“ segir
Hugleikur. 

„Þetta er allt eitthvað sem ég
hef nú bara verið að gera á síð-
ustu dögum og allt í mínum eigin
teiknimyndastíl. Hugmyndirnar
fæ ég úr ýmsum hryllingsmynd-
um, japönskum teiknimyndum
eða bókmenntum og annað er
komið úr vísindaskáldskap.“ ■

SKRÍMSLAMYNDIR Hugleikur Dagsson hefur sett upp sýninguna „I see a dark sail“ á
Café Karólínu á Akureyri.

CHRISTOPH SCHLINGENSIEF Þýski leikstjórinn Christoph Schlingensief frumsýnir verk
sitt Animatograph í húsakynnum Klink og Bank á laugardag.
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Íslenska tónlistarkvik-
myndin Gargandi snilld
verður frumsýnd á morg-
un og væntanlegur er
geisladiskur með tónlist
úr kvikmyndinni. Freyr
Gígja Gunnarsson ræddi
við Ara Alexander Ergis
leikstjóra myndarinnar.

„Við eigum 250 tíma af efni sem
kemur ekki fyrir í myndinni,“ segir
Ari og fær sér sopa af kaffinu sínu.
„Við ætlum því að gefa út DVD-
disk með myndinni sem kemur til
með að innihalda mjög mikið af
aukaefni,“ segir hann.

Gargandi snilld hefur verið í
vinnslu síðastliðin tvö ár og er Ari
búinn að sjá hana yfir tvö hundruð
sinnum og segist loksins vera orð-
inn nokkuð sáttur við hana. „Ann-
ars er ég þannig týpa að ég er aldrei
fyllilega sáttur,“ bætir hann við og
hlær. Myndin hefur enda verið full-
gerð tuttugu og átta sinnum og það
verður því 29. útgáfan sem íslensk-
ir bíógestir fá að sjá.

Hélt að þetta væri grín
Ari Alexander er menntaður mynd-
listarmaður og lærði í París um sex
ára skeið. Hann fór að gera heim-
ildarkvikmyndir fyrir tíu árum og
hefur gert myndir um Síberíu og
Erró myndlistarmann. Gargandi
snilld er þó án nokkurs vafa hans
stærsta verkefni. Þegar Sigurjón
Sighvatsson, framleiðandi myndar-
innar, hringdi í Ara og spurði hvort
hann vildi gera mynd um íslenska
tónlist í fimmtíu ár hélt hann að
þetta væri eitthvert grín. „Röddin
kom samt upp um hann,“ segir
hann og hlær. 

Í kjölfarið bað Sigurjón hann
um að hitta sig og koma með allar
þær myndir sem hann hafði gert.
„Þetta var eins og stórt atvinnuvið-
tal,“ segir Ari og veltir því fyrir
sér af hverju hann, af öllum mönn-
um, ætti að gera mynd um íslenska

tónlist. „Ég var enda eini maðurinn
í tökuliðinu sem ekki hafði verið í
eða var í hljómsveit,“ segir hann
og hlær. „Ég hafði hins vegar alltaf
verið mikill áhugamaður um rímur
og kvæði, sem mér fannst liggja
eins og naflastrengur um íslenska
tónlist,“ segir hann en Nafla-
strengur var einmitt vinnuheitið á
myndinni.

Dæmigerð íslensk athafnasemi
Eftir að Ari hafði fengið verkefnið

í sínar hendur byrjaði hann að lesa
sér til um íslenska tónlist. „Ég datt

eiginlega í lukkupottinn þegar ég
rambaði inn á sýningu um sýn er-
lendra fræðimanna á Íslendinga í
þúsund ár. Þá gerði ég mér grein
fyrir því að við höfum ekkert
breyst. Þetta er ennþá sama gleðin,
sama manían, ástin og hatrið.“
Myndin hefst enda á tæplega þús-
und ára gömlum texta. Þar kemur
fram undrun höfundar á hæfileika
þjóðarinnar til þess að kveða rímur
og hann vonar jafnframt að hin
óblíðu náttúruöfl komi ekki til með
að eyða þessari þjóð. „Þar með var
grunnhugmyndin komin en björn-
inn þó ekki unninn,“ segir hann. 

Björk varð að vera í þessari
kvikmynd að sögn Ara. „Ef við ætl-
uðum að selja kvikmyndina erlend-
is og Björk væri ekki í henni hefðu
menn bara hlegið og sagt: Engin
Björk, gleymið þessu!,“ útskýrir
Ari en það var aðeins einn hængur
á. „Björk var að ljúka heimsferðinni
sinni í New York eftir fimm daga.
Það var svona jafn fjarlægt að ná
henni og að við værum á leiðinni til
tungslins,“ segir Ari og glottir. Þeg-
ar þeir höfðu gert sér grein fyrir
þessu hringdi Sigurjón og grennsl-
aðist fyrir um gang mála. „Ég sagði
honum frá þessu vandamáli og það
var greinilega ekki stærra en svo,
að fjórum dögum seinna vorum við
mættir til New York með fimmtán
manna tökuliði frá Los Angeles,“
segir Ari sem hlær og bætir því við

að þetta sé lýsandi dæmi um ís-
lenska athafnasemi. „Hlutirnir eru
bara gerðir.“

Tónlistarmennirnir eru þessi garg-
andi snilld
Mikil vinna var lögð í öll smáatriði

við lokavinnslu myndarinnar. „Þeg-
ar við sýndum hana í Gautaborg
blístraði fólk og stappaði. Það var
einmitt sú upplifun sem við vildum
ná, að fólki liði eins og það væri
statt á tónleikum,“ segir Ari og bæt-
ir því við að hann hafi ekki viljað
hafa of mikið tal í myndinni. „Við
vildum leyfa tónlistinni að tala.“

Ari segir myndina kallast á við
kvikmynd Friðriks Þórs, Rokk í
Reykjavík. „Hún á að sýna hversu
mikil þróun hefur átt sér stað frá
þessum árum,“ segir hann. Nafn
kvikmyndarinnar hefur vakið mikla
athygli og Ari segist vel skilja það.
„Ég hef þvælst með myndlistar-
mönnum og veit hversu merkilegir
þeir eru með sig. Þeir komast ekki í
hálfkvisti við það sem tónlistar-
menn eru og mér finnst það fallegt.
Þeir hafa fulla trú á því sem þeir
eru að gera og eru í þessu á sínum
eigin forsendum,“ segir Ari og bæt-
ir því við að nafnið vísi ekki til
myndarinnar sjálfrar heldur tón-
listarfólksins sem kemur við sögu í
henni. „Það er það sem er þessi
gargandi snilld.“ 

freyrgigja@frettabladid.is
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Tónlistarfólkið er snilldin

„What we do
in life echoes
in eternity.“

- Skylmingaþrællinn Maximus í Gladiator
vissi nákvæmlega hvernig maður skráir

nafn sitt á spjöld sögunnar.

bio@frettabladid.is

Um helgina verða frumsýndar tvær kvik-
myndir, báðar með þekktum sjónvarpsleik-
urum í aðalhlutverkum. Hvorugur þessara
leikara tekur mikla áhættu, því að Debra
Messing leikur kvikmyndaútgáfu af Grace
í The Wedding Date og Steve Harris leik-
ur metnaðarfullan lögfræðing, líkt og
Euguene Young var í The Practice, í Diary
of a Mad Black Woman.
Sjónvarpið hefur þótt góður stökkpallur
fyrir leikara á hvíta tjaldið. Það er þó ekki
sjálfgefið að leikarar nái að brjótast út úr
því hlutverki sem þeir voru í á skjánum.
Johnny Depp lék meðal annars í 21. Jump
Street á árunum 1987 til 1990 en fáir
muna sennilega eftir því hvað hann lék
þar. Hann hefur sjálfsagt þótt eftirminni-
legri sem Edward Scissorhands eða Jack
Sparrow. Kelsey Grammer hefur oft reynt
fyrir sér á hvíta tjaldinu með vægast sagt
hörmulegum hætti því hver getur séð

þennan geðþekka leikara sem eitthvað
annað en dr. Fraiser Crane?
Sá leikari sem flestir sjónvarpsleikarar
horfa til er þó án nokkurs vafa George
Clooney. Hann hóf sinn leikaraferil í kvik-
myndum en hrökklaðist þaðan eftir nokkr-
ar hroðalegar myndir. Ferill hans komst
aftur á flug þegar hann fékk hlutverk dr.
Ross í E.R. Eftir að hafa tryggt sér traustan
aðdáendahóp hóf Clooney leik á hvíta
tjaldinu aftur og er nú ein stærsta stjarnan
í Hollywood.
Þá þekkist það einnig að kvikmyndastjörn-
ur reyni fyrir sér í sjónvarpi til þess að
„pumpa“ upp nýjar þáttaraðir. Stórleikkon-
an Glenn Glose er meðal annars að leika
í The Shield þessa dagana. Þá hefur ferill
Kiefers Sutherland gengið í endurnýjun
lífdaga með þáttaröðinni 24. Þá má heldur
ekki gleyma Gary Sinise sem um þessar
mundir leikur í New York-útgáfunni af CSI.

EKKI MISSA AF...

... hinni mögnuðu House of
Flying Daggers, sem er enn í
sýningum eftir gott gengi á IIFF
2005 kvikmyndahátíðinni. Þessi
listavel gerða bardagamynd
hverfist um hjartnæmt ástar-
ævintýri elskenda sem eru jafn
dauðadæmdir og Rómeó og
Júlía. Áhrifarík mynd sem lætur
engan með fullu viti ósnortinn.

Frá skjánum á hvíta tjaldi›

Kvikmyndin The Wedding Date er
sögð vera í anda Four Weddings
and a Funeral. Hún segir frá Kat
Ellis sem er í frekar slæmum mál-
um. Hálfsystir hennar, hin ofdrek-
aða Amy, er að fara ganga upp að
altarinu með fyrrverandi kærasta
hennar og hún hefur það ekki í sér
að mæta í brúðkaupið ein. Hana
langar sjálfa í kærasta sem getur
gert fyrrverandi kærasta afbrýð-
issaman, fær konur til þess að
snúa sig úr hálsliðnum og gæti
tælt til sín hvaða konu sem er með
augngotunum einum. Eftir að
hafa snúið New York á haus nálg-
ast brúðkaupið óðfluga og Kat
ákveður að grípa til örþrifaráða.
Hún ræður sér atvinnumann á
þessu sviði, fylgdarsveininn Nick
Mercer sem er sagður sá besti á
sínu sviði. Þau fljúga saman til
London til þess að vera viðstödd
brúðkaupið. Þar heillar Nick alla

upp úr skónum og Kat fer að finna
fyrir tilfinningum sem hún hefur
ekki fundið áður. Hún er því í enn
verri málum en áður, því ástin
sem hún hafði keypt er kannski sú
rétta.

Það er leikkonan Debra
Messing sem fer með hlutverk
hinnar seinheppnu Kat Ellis.
Aðdáendur Will og Grace ættu
að kannast við hana þar sem
hún leikur sjálfa Grace. Hún
hefur reyndar verið að feta sín
fyrstu spor á hvíta tjaldinu og
lék meðal annars hina ótrúu eig-
inkonu Ben Stiller í Along Came
Polly. Nick er leikinn af Dermot
Mulroney sem sló einmitt í gegn
í annarri brúðkaupsmynd, My
Best Friend's Wedding. Leik-
stjóri myndarinnar er Clare
Dilner en The Wedding Date
verður frumsýnd í Sambíóunum
á föstudaginn. ■

MESSING OG MULRONEY The Wedding Date er sögð vera í anda Four Weddings and
a Funeral

Er hægt a› kaupa ástina?

GARY SINISE Varð heimsþekktur fyrir leik
sinn í kvikmyndum á borð við Forrest Gump
og Ransom en leikur núna lögregluforingj-
ann Mac Taylor í CSI: New York

The Wedding Date
Internet Movie Database 5,1 / 10
Rottentomatoes.com 11% / Rotten
Metacritic.com 5,1 / 10

Diary of a Mad Black Woman
Internet Movie Database 4,0 / 10
Rottentomatoes.com 16% / Rotten
Metacritic.com

FRUMSÝNDAR Í DAG

(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) 

DIARY OF A MAD BLACK WOMAN

BJÖRK Á TÓNLEIKUM SÍNUM Á CON-
EY ISLAND „ Íslensk tónlistarkvikmynd án
Bjarkar hefði aldrei gengið.“

ARI ALEXANDER ERGIS „Þegar Sigurjón Sighvatsson hringdi í mig og spurði hvort ég
vildi gera mynd um íslenska tónlist í fimmtíu ár hélt ég að þetta væri grín.“
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Út a› bor›a me›
fjölskylduna um
Hvítasunnuna

Fjölskyldutilbo›
Tvær mi›stær›ar pizzur
me› tveimur áleggjum á kr. 2200
Gildir einungis í veitingasal. Gildir til 17. maí 2005

www.pizzahut.is • 533 2000
Nordica • Sprengisandi • SmáralindLáttu sjá flig Nordica • Sprengisandi • Smáralind

2 á 2200

fiegar sk‡jaborgirnar hrynja
Kvikmyndin Diary of a Mad
Black Woman er byggð á sam-
nefndu leikriti Tyler Perry sem
hefur verið sýnt í Bandaríkjunum
við miklar vinsældir. Myndin seg-
ir frá Helen McCarter sem lifir
hinu fullkomna lífi með sínum
ástríka eiginmanni Charles
McCarter. Helen hefur ætíð verið
manni sínum trú á meðan hann
kom sér upp glæstum starfsferli
sem lögfræðingur í Atlanta. Þau
eiga réttu fötin, flotta bíla, auk
þess að búa í glæsilegri villu með
sundlaug og tennisvelli. Þau eiga
því nánast allt sem að hugurinn
girnist.

Á 18 ára brúðkaupsafmælinu
hrynur heimur Helenu þegar eig-
inmaður hennar biður um skilnað.

Hann nánast hendir henni út til
þess að rýma fyrir nýju konuna í
lífi sínu. 

Helen leggur upp í ferðalag
með alla búslóðina sína í litlum
sendiferðabíl og með aðstoð fjöl-
skyldu sinnar fær Helen allan
þann styrk til þess að sjá að hún
þarf að taka málin í sínar hendur.
Hún áttar sig einnig á því að allir
þeir hörmulegu atburðir sem hafa
átt sér stað hafa sína skoplegu
hlið með aðstoð hinnar útúr-
reyktu, byssuelskandi ömmu
sinnar, Madeu.

Tyler Perry byrjaði að skrifa
leikrit aðeins átján ára gömaul og
síðan þá hafa átta leikrit hennar
verið sett upp. Perry leikur sjálf í
myndinni en hún bregður sér í

hlutverk ömmunnar, Madea. Það
er Kimberly Ellis sem fer með
hlutverk Helenu en hún lék meðal
annars á móti Denzel Washington
í kvikmyndinni John Q. Leikarann
Steve Harris ættu margir að
kannast við sem Eugene Young í
þáttunum Practice. Harris hefur
síðan að þátturinn var lagður af
reynt fyrir sér í kvikmyndaleik
með misgóðum árangri en lék
meðal annars aðstoðarmann Tom
Cruise í Minority Report. ■

MCCARTER-HJÓNIN Helen McCart-
er er ekki sátt við framkomu fyrrrver-
andi eiginmanns síns og snýr aftur til

þess að hefna sín á honum

ANAKIN Anakin Skywalker umbreytist í
Svarthöfða í nýju Stjörnustríðsmyndinni.

500 mi›ar
fyrsta daginn
Alls seldust 500 miðar í gær í for-
sölu á stórmyndina Star Wars Ep-
isode III: The Revenge of the Sith.
Komin var biðröð í Smárabíó um
leið og miðasalan var opnuð og
sömu sögu er að segja frá öðrum
kvikmyndahúsum.

Morgunþátturinn Zuuber á
FM957 leitar nú að einstaklingi
sem er tilbúinn að sjá stórmynd-
ina í heilan sólarhring frumsýn-
ingardaginn 20. maí. Byrjar hann
að horfa kl 13 og sér síðan mynd-
ina þrettán sinnum yfir sólar-
hringinn. Verður síðasta sýningin
klukkan 11 um morguninn. Í verð-
laun fyrir þann sem er tilbúinn í
þetta krefjandi verkefni er
heimabíó, allar sex myndirnar á
DVD, tveir miðar í Lúxussal
Smárabíós og árskort í Smárabíó
og Regnbogann.

Þess má geta að Kvikmynda-
skoðun er búin að sjá nýju Star
Wars-myndina og verður hún
bönnuð börnum innan 10 ára, rétt
eins og Episode I og II. ■
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Leikarinn Macaulay
Culkin hefur harðneitað
því að popparinn Michael
Jackson hafi misnotað sig
kynferðislega. Segir hann
ásakanirnar fáránlegar.

Leikarinn Macaulay Culkin neit-
aði því harðlega í réttarhöldunum
yfir Michael Jackson að poppar-
inn hefði misnotað sig kynferðis-
lega og sagði ásakanirnar fárán-
legar.

Culkin, sem sló í gegn í byrjun
tíunda áratugarins í kvikmyndun-
um Home Alone, er þriðji ungi
maðurinn sem hefur neitað því
fyrir rétti að hafa verið misnotað-
ur af Jackson í heimsóknum sín-
um á búgarð hans Neverland.
Vitni saksóknara hafði áður haldið
því fram að hafa séð Jackson
snerta Culkin á ósæmilegan hátt. 

Culkin viðurkenndi fyrir rétt-
inum að hafa sofið þónokkrum
sinnum í rúmi Jacksons þegar
hann var tíu til fjórtán ára gamall.

Stundum sagðist hann hafa sofið í
rúminum með öðrum drengjum.
Að sögn Culkins hafði Jackson
gengið í gegnum það sama og
hann var að upplifa á þessu tíma-
bili sem barnastjarnan úr Home

Alone. „Einn daginn er maður
bara venjulegur strákur sem er
einnig leikari en næsta daginn er
fólk að fela sig á bak við runna til
að taka af þér mynd,“ sagði Culk-
in sem er 24 ára. „Það er erfitt að
kynnast öðru fólki sem hefur lent
í svipuðum kringumstæðum.“

Culkin sagði að mjög gott hefði
verið að fá stuðning frá Jackson á
þessum tíma. Neitaði hann því
jafnframt að Jackson hefði mis-
notað sig á meðan hann svaf. „Það
er mjög ólíklegt. Ég held að ég
hefði áttað mig á því ef eitthvað
slíkt væri gert við mig.“

Myndband með viðtali við
Jackson var einnig sýnt í réttar-
höldunum. Þar sagðist hann hafa
átt skrítna æsku og sagði elska
börn vegna sakleysis þeirra og
myndi aldrei gera neitt til að
skaða þau. „Ég er ekki klikkaður,“
sagði hann. „Ég er mjög gáfaður.
Ég hefði aldrei getað náð svona
langt ef ég væri klikkaður. Börn
hafa aldrei svikið mig eða gabbað.
Það er fullorðna fólkið sem hefur
farið illa með mig.“ ■

Sumar
KRINGLUNNI

S: 553 5020

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!
Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!
Gefum börnum góða sumargjöfGefum börnum góða sumargjöf

Football Manager fyrir PSP
Stjörnurnar í kvik-
myndaheiminum eru
í miklum ástarham.
Tom Cruise og Katie
Holmes ásamt Brad
Pitt og Angelinu Jolie
eru hvað heitust en
þau eru þó ekki þau
einu sem eru að
skjóta saman nefj-
um.

Orlando Bloom,
sem nýlega hætti
með kærustu sinni
Kate Bosworth eftir
tveggja ára sam-
band, virðist hafa
fundið ástina í örm-
um MTV kynnisins
Vanessu Minnillo.
Þau voru óaðskiljan-

leg á bar í New York,
þar sem þau hvísluðust
og dönsuðu saman á
eggjandi hátt að sögn
sjónarvotta. „Fjölmarg-
ar stelpur reyndu að
komast í tæri við Bloom
í von um smá hlýju en
leikarinn vísaði þeim
öllum frá og einbeitti
sér að Minnillo,“ sagði
einn sjónarvotta.

Orlando er þó ekki sá
eini sem er að slá sér
upp á ný, því Jake Gyl-
lenhaal virðist vera bú-
inn að ná sér eftir að
samband hans og
Spiderman stjörnunnar
Kirsten Dunst rann út í
sandinn. Hann er sagð-

ur í tygjum við leikkonuna Catal-
inu Sandino Moreno sem var til-
nefnd til Óskarsverðlauna fyrir
leik sinn í kvikmyndinni María
full náðar, sem sýnd var IIFF 2005
kvikmyndahátíðinni. ■

Hún Hildur Vala heillaði land og
þjóð í Idol-keppninni sem lauk í
mars. Þar steig hún vart feil-
spor og virtist hafa mesta stöð-
ugleikann á meðal keppenda. Á
endanum bar hún verðskuldað-
an sigur úr býtum og voru sigur-
laun hennar útgáfusamningur
hjá Senu. 

Hildur er mestmegnis á ró-
legu nótunum á þessari fyrstu
plötu sinni, þar sem hún syngur
lög eftir valinkunna listamenn á
borð við Stefán Hilmarsson, Jón
Ólafsson, Valgeir Guðjónsson,
Joni Mitchell og Suzanne Vega.

Fyrsta lagið, Both Sides Now,
er ákaflega fallegt í hlýlegum
flutningi Hildar, sem og Dark

End of the Street og Songbird.
Næst kemur Líf en eitthvað virð-
ist mér það vera farið að þreytast
þó að Hildur syngi það vel. Í
fylgsnum hjartans er fallegt lag
og Cuck E.’s in Love er bæði létt
og skemmtilegt. Hildur bætir svo
sem ekki miklu við góðan flutn-
ing Emilíönu Torrini á laginu The
Boy Who Giggles So Sweet en
skilar sínu þó með ágætum.
Einnig syngur hún Bítlalagið For
No One frábærlega.

Það á greinilega vel við Hildi
Völu að syngja róleg lög þar
sem gullfalleg rödd hennar nýt-
ur sín svo vel. Þó að lögin á plöt-
unni séu ekki öll jafngóð hífir
Hildur Vala þau flest upp til
skýjanna með söng sínum. Ég
saknaði reyndar Án þín á þess-
ari plötu sem hún söng óaðfinn-

anlega í úrslitum Idol. Það bíður
vonandi betri tíma.

Freyr Bjarnason

Róleg og gó›

HILDUR VALA
HILDUR VALA

NIÐURSTAÐA: Það á greinilega vel við Hildi
Völu að syngja róleg lög þar sem gullfalleg
rödd hennar nýtur sín svo vel. Þó að lögin á
plötunni séu ekki öll jafngóð hífir Hildur Vala
þau flest upp til skýjanna með söng sínum.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

MACAULAY CULKIN Culkin fyrir utan
dómshúsið. Hann sló í gegn í tveimur
Home Alone-myndum á tíunda áratugnum.

Fjörugt ástarlíf stjarnanna
Tölvuleikurinn Football Mana-
ger 2006 fyrir PSP er væntanleg-
ur síðar á árinu. Leikurinn er
sérhannaður fyrir þessa nýju
leikjatölvu frá Sony, þannig að
nú geta aðdáendur Football
Manager-leikjanna spilað leikinn
hvar sem er. 

Leikurinn mun innihalda
raunveruleikastig og
þau gæði sem
við þekkjum
úr Football
M a n a g e r ,
nema hvað
hann er hann-
aður sérstak-
lega til að
vera einfaldari
og hraðari í spil-
un.

„Allt frá því að við fengum
PSP-tölvuna í hendurnar vissum
við að þarna væri komin lófatölva
sem gæti skartað Football Mana-
ger í öllum þeim gæðum sem að-
dáendur leikjanna eiga að venj-
ast,“ segir Miles Jacobson, for-

stjóri Sports
Interactive.

PSP Tölvuleikurinn Football
Manager 2006 verður gefinn
út fyrir PSP síðar á árinu.

MICHAEL JACKSON Popparinn segist aldrei hafa misnotað börn. Þess í stað segir hann að fullorðnir hafi farið illa með sig.

Culkin neitar misnotkun

GYLLENHAAL OG DUNST Lengi vel var
orðrómur um að parið myndi taka saman
á nýjan leik en nú virðist útséð með það

VANESSA MINNILLO Þetta
á víst að vera nýja ástin í líf
Orlando Bloom





Ferskir vindar blása um hönnunarverslunina Trilogia. Eigendur hennar hafa
verið á kafi í fatahönnun um langa hríð og færa íslendingum framsækna hönnun
frá ýmsum heimshornum. Marta María tók þær tali og skyggðist inn í veröld 
Sæunnar og Jette og mátaði ekta vintage sólgleraugu frá Christian Dior.

Smartar hönnunarverslanir
spretta upp eins og gorkúlur í
miðborg Reykjavíkur. Í síð-
ustu viku opnaði verslunin
Trilogia eða þríleikur.
Verslunin er í eigu Jette
Jonkers og Sæunnar
Þórðardóttir. Jette er frá
Hollandi en lengst af síð-
asta áratug hefur hún

verið á flakki um heiminn.
Jette og Sæunn eru báðar
fatahönnuðir en leiðir
þeirra lágu fyrst saman á
sýningunni Futurice sem
haldin var í Bláa lóninu
árið 2000. Á þeim tíma
var Jette að vinna hjá
Lindu Björgu Árnadótt-

ur sem var með fata-
merkið SVO en á Futurice-sýning-
unni var hún að aðstoða Hrafn-
hildi og Báru Hólmgeirsdætur
baksviðs. Á þessari sýningu sýndi
Sæunn tískulínu sína Æ. Síðan þá
hefur Jette unnið mikið með
Hólmgeirssystrunum og er hún
ekki ósvipuð þeim í útliti.

„Mér finnst ég stundum vera
fjórða systirin sem hafi bara ver-
ið send nýfædd til Hollands,“ seg-

ir Jette og hlær. Á meðan Jette
hefur verið með annan fótinn á Ís-
landi hefur Sæunn verið meira og
minna í Lundúnum. „Við vissum

hvor af annarri, við eigum sam-
eiginlega vini en þekktumst lítið
sem ekki neitt. Hugmyndin að
Trilogia kviknaði þegar ég var að
ræða það við vinkonu mína að mig
langaði að opna búð. Hún kom
mér í samband við Jette og upp-
haflega ætluðum við að vera þrjár
en svo datt sameiginleg vinkona
okkar út, en við ákváðum að halda
okkar striki,“ segir Sæunn. Síðast-
liðin ár hefur Sæunn farið á tísku-
vikurnar í París og Lundúnum og
kynnst ógrynni af hönnuðum.
Jette hefur líka góð sambönd. Þær
ákváðu því að taka báðar sína upp-
áhaldshönnuði og úr varð
skemmtileg blanda. Þær selja
hönnun eftir breska og hollenska
fatahönnuði ásamt íslenskum
tískuhönnuðum í bland við vinta-
ge sólgleraugu frá Christian Dior
og skartgripi eftir hönnuðina
Wouters & Hendrix. Þess má geta
að vintage gleraugun frá Dior eru
einnig fáanleg í Harrods í Lund-
únum en þar kosta gleraugun
helmingi meira. 

Ísland er landið. 
Sæunni fannst kominn tími til að
eyða meiri tíma á Íslandi. „Ég hef
alltaf verið á svo miklu flakki. Í
seinni tíð hefur mér fundist
skemmtilegra að koma heim held-

ur en að fara út en það var öfugt
fyrir nokkrum árum. Það hefur
líka orðið svo mikil breyting á
Reykjavík,“ segir Sæunn. Jette
tekur í sama streng hvað varðar
Reykjavík en segist ekki sakna
neins frá sínu heimalandi. „Ef ég
byggi ekki á Íslandi væri ég ein-
hvers staðar annars staðar en í
Hollandi,“ segir Jette og bætir við
að tækifærin séu hér á öðru
hverju strái. „Það er ennþá nóg
pláss fyrir góðar hugmyndir. Það
er ekki eins og í Hollandi þar sem
markaðurinn er svo mettur að ef
þú færð góða hugmynd er í raun
ótrúlegt ef einhver annar er ekki
búinn að framkvæma hana á
undan þér. Markaðurinn er orð-
inn svo spilltur í Amsterdam
og því lítið spennandi.“ Í
Trilogia selja þær stöllur upp-
áhaldsmerkin sín. Jette kom
með merkið Spijkers en Spi-
jkers sem er í eigu tveggja
hollenskra systra og skart-
gripamerkið Wouters &
Hendrix frá Antwerpen í
Belgíu. Skartgripamerkið
er mjög vandað en þeir
vinna bara úr ekta efni-
viði eins og gulli og
silfri. Sæunn vildi hins
vegar selja fatnað og
töskur fá Annett Olivi-
eri, sem er ítalskur
hönnuður sem býr
stóran hluta ársins á
Balí þar sem hún er
með framleiðslu.
Töskur Annett Olivi-
eri eru hins vegar
framleiddar á Ítalíu
þar sem Gucci og
Chloé framleiða sínar
töskur. PPQ er líka eitt af
uppáhaldsmerkjum Sæunnar.
Það var upphaflega plötufyrir-
tæki sem fór út í fataframleiðslu.
PPQ leggur áherslu á gallabuxur
og boli. Einnig selja þær föt eftir
íslenska tískuhönnuði. End er eitt
af þeim merkjum. „Hönnuðurinn
heitir Edda og stundar nám á öðru
ári í Listaháskóla Íslands. Ástæð-
an fyrir því að við tókum þetta
merki inn er að mér finnst hún
einn efnilegasti íslenski hönnuð-
urinn.“ Sæunn hefur hingað til
verið að hanna sitt eigið merki en
eftir að hún kynntist Jette ákvað
hún að vinna frekar með henni.
„Það er miklu skemmtilegra að

vinna með öðrum en að vera einn í
einhverju hönnunaregóflippi,“
segir Sæunn og Jette bætir við að
það sé vel inni í myndinni að þær
muni selja hönnun sína erlendis.
Tíminn verður að leiða það í ljós.
Eitt er þó víst að stelpurnar eru að
gera frábæra hluti og verður
spennandi að fylgjast með fram-
haldinu.
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TRILOGI Jette og Sæunn hanna undir merkinu Trilogi sem heitir í höfuðið á verslun þeirra.

SKARTGRIPIR frá Wouters & Hendrix eru
æði fallegir. Þeir eru unnir úr gulli og silfri.

TRILOGIA er full af ævintýralegum fatnaði. 

martamaria@frettabladid.is

Skapandi mi›bæjarkonur
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...skemmtir þér ; )

Skífan Laugavegi 26 opið til 22 öll kvöld • Skífan Smáralind • Skifan Kringlunni • www.skifan.is

TónlistDVD Guns N Roses Appetite For Destruction 999
Guns N Roses G N'R Lies 999
Guns N Roses Use Your Illusion I 999
Guns N Roses Use Your Illusion II 999
Guns N Roses The Spaghetti Incident? 999
Guns N Roses The Best Of Guns N Roses Live 1.899
Stone Temple Pilots Core 1.699
Stone Temple Pilots Purple 1.699
Stone Temple Pilots No. 4 1.699
Stone Temple Pilots Shangri-La Dee Da 1.699

Guns N Roses Welcome To The Videos DVD 2.299
Guns N Roses Use Your Illusion I DVD 2.299
Guns N Roses Use Your Illusion II DVD 2.299

CD og DVD diskar með Velvet 
Revolver, Guns N Roses og 
Stone Temple Pilots á sértil-
boði í tilefni af stórtónleikum 
Velvet Revolver þann 7. júlí 
í Egilshöll

Aðrar plötur og DVD diskar á tilboði!

1.899

1.899

999

Velvet Revolver-Contraband             
Guns N Roses-Greatest Hits

Stone Temple Pilots-Thank You, 
Best Of

Uppselt er í stúku á tónleika
söngvarans Joe Cocker í Laugar-
dalshöll 1. september. Miðasala
hófst í gær og seldust miðar í
stúku upp á aðeins 35 mínútum,
sem hlýtur að teljast stórgóður
árangur.

Cocker hefur verið einn vin-
sælasti söngvari heims síðan
hann sló í gegn á Woodstock-há-
tíðinni árið 1969. Hann er á tón-
leikaferð um þessar mundir til
að fylgja eftir plötu sinni Heart
& Soul. Miðasala á tónleikana í
Höllinni fer fram í verslunum
Skífunnar, BT á Akureyri og Sel-
fossi, Pennanum Akranesi og á
concert.is. ■

Miðasala á tónleika Bobby McFerr-
in, sem sló í gegn með laginu Don't
Worry Be Happy, hefst miðvikudag-
inn 18. maí. Kammerkór Langholts-
kirkju, undir stjórn Jóns Stefáns-
sonar, mun hita upp fyrir kappann
og eins taka nokkur lög með honum
á tónleikunum, sem verða í Há-
skólabíói 9. ágúst. 

Jafnan er mikið hlegið á tónleik-
um með McFerrin, enda þykir hann
með skemmtilegri mönnum. Miða-
salan fer fram á afgreiðslustöðvum
Esso við Geirsgötu og Ártúnshöfða.
Einnig er hægt að senda tölvupóst á
netfangið bobby@visindi.is. Aðeins
850 miðar eru í boði og er miðaverð
4.900, 6.900 eða 8.900 krónur. ■

Útgáfutónleikar
Hildar Völdu
Aukaútgáfutón-
leikar verða
haldnir með Idol-
stjörnunni Hildi
Völu í Salnum í
Kópavogi hvíta-
sunnudaginn 15.
maí. Tónleikarnir
hefjast klukkan
20.00 en uppselt er á fyrri útgáfu-
tónleika sem hefjast 16.00 sama
dag. Hljómsveitarstjóri verður Jón
Ólafsson en hann hefur stýrt upp-
tökum á fyrstu plötu Hildar Völu
sem kom út í gær.

Hildur Vala hefur sannarlega
unnið hug og hjörtu landsmanna
síðan hún vann Idol-keppnina í
mars. Lag hennar, Líf, er ennþá vin-
sælasta lag landsins samkvæmt
mælingum hjá tónlist.is, auk þess
sem hún syngur nú með Stuðmönn-
um. ■

N‡tt lag frá
Atómstö›inni
Hljómsveitin Atómstöðin sendi ný-
verið frá sér lagið Drama Overdose,

sem er fyrsta
lagið sem sveit-
in gefur út á
ensku. Lagið,
sem er komið í
spilun á Rás 2,
Xfm og X-inu,
er hörkurokk-
ari í anda Mín-

us og Soundgarden þar sem hvergi
er slegið slöku við. 

Atómstöðin vinnur nú að sinni
annarri plötu sem kemur út í lok
þessa árs eða byrjun þess næsta.
Sveitin hefur verið í viðræðum við
erlenda aðila um tónleikaferð út
fyrir landsteinana en það á allt sam-
an eftir að koma betur í ljós. Þess
má geta að nýja lagið er einnig að
finna á rokk.is. ■

GREIFARNIR Húsvíska hljómsveitin Greif-
arnir mun halda uppi stuðinu á Oddvitan-
um um hvítasunnuhelgina.

Greifarnir 
á Akureyri
Hljómsveitin gamalkunna Greif-
arnir hefur dustað rykið af rokk-
buxunum og ætlar að spila á Odd-
vitanum á Akureyri um hvíta-
sunnuhelgina.

Þetta verður í fyrsta sinn í þó
nokkurn tíma sem þessi húsvíska
hljómsveit kemur saman. Lög eins
og „Útihátíð“, „Þyrnirós“, „Drauma-
drottningin“, „Skiptir engu máli“,
„Eina nótt með þér“, „Frystikistu-
lagið“ og „Nú finn ég það aftur“
munu hljóma að nýju í eyrum Akur-
eyringa og annarra gesta og má bú-
ast við miklu stuði. ■

■ TÓNLIST

■ TÓNLIST

■ TÓNLIST ■ TÓNLIST

■ TÓNLIST

HILDUR VALA 

GUÐMUNDUR INGI
ÞORVALDSSON

Uppselt í stúku

JOE COCKER Söngvarinn ástsæli er á
leiðinni hingað til lands í september.

Mi›asala á McFerrin 18. maí

BOBBY MCFERRIN McFerrin þykir skemmtilegur á sviði og er jafnan hlegið mikið á tón-
leikum með honum.



HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

- allt á einum stað

Sýnd kl. 4 og 6 m/ísl. taliSýnd kl. 8 og 10.15 B.I. 12 ára

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10

Einstök upplifun!

Orlando Bloom, Liam Neeson og Jeremy 
Irons fara á kostum  í epískri stórmynd.  
Missið ekki af mögnuðustu mynd ársins!

 HL MBL

Sýnd kl. 4, 5, 7, 8, 10 og 11
Sýnd í Lúxus kl. 4, 7 og 10 B.i. 16 ára

FORSALAN
Í FULLUM GANGI

HELOSAN
RAKAKREM
fyrir alla fjölskylduna

Mýkjandi og rakagefandi

Clint Eastwood hefur opinberað
vilja sinn til þess að vinna með

Hilary Swank
aftur. Samstarf
þeirra gat af
sér kvikmynd-
ina Million
Dollar Baby,
sem sankaði

að sér Óskarsverðlaunum, en
Swank var valin besta leikkonan og
Eastwood besti leikstjórinn. „Við
erum að fara yfir nokkur verkefni,“
sagði leikstjórinn roskni og bætti við
að honum þætti leikkonan góður
samstarfsfélagi.

Það virðist ekki ætla að ganga
þrautalaust fyrir Britney Spears

að eignast sitt fyrsta barn. Í síðasta

mánuði var
hún flutt í
mikilli skynd-
ingu á sjúkra-
hús vegna
þess að hún
óttaðist að
missa fóstrið
og nýlega var
söngkonan
keyrð aftur á
spítala vegna
magaverkja.
Málsatvik
voru á þá leið

að Spears var að leika við dóttur
Kevin Federline, eiginmanns síns,
þegar hún fékk verk í magann. Var
hún flutt í mikilli skyndingu á
sjúkrahús þar sem hún var rannsök-
uð hátt og lágt. Hún var síðan út-
skrifuð skömmu seinna með þeim
orðum að hún skyldi gera eins lítið
og hún hugsanlega gæti.

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 
Aðalvinningur dregin út úr öllum inn sendum SMS-um.

Sendu SMS skeytið 
JA SWF á númerið 

1900 og þú gætir unnið 

Vinningar
Miðar fyrir 2 á StarWars III

StarWars tölvuleikur
Glæsilegur varningur 

tengdur myndinni
DVD myndir og margt fleira. 

Spilaðu allar
helstu senurnar úr
Star Wars Episode III

L E I K U RL E I K U R

12.

Tónlistarkvikmyndin Gargandi
snilld var sýnd fyrir fullu húsi á
markaðssýningu Cannes-kvik-
myndahátíðarinnar á þriðjudag-
inn. Fékk hún mjög góðar viðtök-
ur að sögn Ara Alexander Ergis,
leikstjóra myndarinnar. „Það var
strax mikil eftirspurn eftir geisla-
disknum sem er væntanlegur og
dvd-disknum sem við erum að
vinna að,“ sagði Ari í samtali við
Fréttablaðið.

Tvær myndir hafa verið valdar
á sérstaka dagskrá hátíðarinnar,
annars vegar kvikmyndin Voksne
mennesker eftir Dag Kára og hins
vegar stuttmyndin Slavek the Shit
eftir Grím Hákonarson. Þá verður
einnig markaðssýning á Í takt við
tímann. Fjöldi Íslendinga er á
svæðinu, bæði framleiðendur og
dreifingaraðilar sem vafalaust
skemmta sér vel meðal allra
stjarnanna en hátíðin var sett á

þriðjudaginn. Það er Íslandsvin-
urinn Emir Kusturica sem fær
það vandasama hlutverk að vera
formaður dómnefndarinnar. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI

Gargandi snilld fær
gó›ar vi›tökur

KUSTURICA MÆTTUR Það er Íslandsvin-
urinn Emir Kusturica sem er formaður
dómnefndar Cannes-hátíðarinnar 

CANNES-HÁTÍÐIN SETT Það safnast vanalega mikill fjöldi fyrir framan aðalsal Cannes-
hátíðarinnar til þess að berja stjörnurnar augum.

SÍMI 551 9000

House of the Flying Daggers
 - Sýnd kl. 10.15

SV MBL

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Aðrar myndir sem eru til sýningar:
Bad Education - Sýnd kl. 6
Hotel Rwanda - Sýnd kl. 8

Orlando Bloom, Liam Neeson og Jeremy 
Irons fara á kostum  í epískri stórmynd.  
Missið ekki af mögnuðustu mynd ársins!

 HL MBL

Sýnd kl. 6 og 9 B.i. 16 ára

O.H.T. Rás 2

Downfall
Sýnd kl. 6 og 9

Sýnd kl. 6, 8 og 10

Einstök upplifun!

FORSALAN
Í FULLUM GANGI
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Rosenberg
Café

kynnir:

Robin Nolan Tríóið hefur

spilað á öllum stærstu jazz

hátíðum heimsins. Það er því

um hvalreka á fjörur íslenskra

jazzunnenda að ræða.

Föstudags-
laugardags-
og sunnudagskvöld

Katie Holmes virðist ekki alveg
vita í hvorn fótinn hún á að stíga.
Hvort samband hennar og
hjartaknúsarans Tom Cruise er
farið að hafa áhrif skal ósagt látið
en ekki eru margir mánuðir liðnir
síðan hún sagðist ætla að halda í
meydóm sinn þar til að hún giftist.
Nú virðist hún vilja draga eilítið
úr þessu og segist ekki vera sú
góða stelpa sem af er látið. „Ég er
ekki eins góð og ég lít út fyrir að
vera,“ sagði leikkonan sem þessa
dagana er aðalskotmark papar-
azzi-ljósmyndaranna. „Ég er bara
mannleg,“ bætti hún við. Viðtalið
var reyndar tekið við hana áður
en hún hitti Tom Cruise.

Annars virðast slúðurdálkahöf-
undar ekki alveg vera að kaupa
sambönd fræga fólksins þessa
dagana. Brad Pitt og Angelina
Jolie eru sögð vera saman til þess
að kynna nýju myndina sína. Sögu-

sagnir eru á kreiki þess efnis að
Cruise og Holmes hafi litist svona
vel á þessa markaðshugmynd enda
er Cruise að leika í nýjustu mynd
Spielbergs, War of the Worlds en
Holmes í Batman Begins. ■

Charlotte Church hefur viður-
kennt að hún sé yfir sig heilluð

af kærastanum sínum Gavin
Henson sem spilar amer-
ískan fótbolta með liðinu
The British Lions. Parið
hefur verið saman síðan í
febrúar. „Gavin er algjörlega
yndislegur og líka fallegur.
Þegar ég er ástfangin verð
ég heltekin af viðkomandi
og honum algerlega trú,“
sagði Church. Þau eru nú á
siglingu um Miðjarðarhafið
að njóta lífsins áður en Gavin fer til
Nýja-Sjálands að keppa. 

Leikarinn Ben Stiller vonast til að
geta unnið með hljóm-

sveitinni Travis. Stiller og
meðlimum Travis varð
vel til vina eftir að þeir

hittust eftir tónleika í
Bandaríkjunum.
Talsmaður sveitar-

innar sagði mögulegt að Stiller
kæmi fram á næstu plötu þeirra.
„Ben hefur eytt talsverðum tíma í
stúdíóinu með þeim en við vitum
ekki enn hvort hann mun koma
fram á plötunni.“

Tískuhönnuðurinn Cynthia
Rowley segir Demi Moore hafa

játað að Ashton Kutcher væri ögn
snöggur að ná hæstu hæðum í
leikjum þeirra í svefnherberginu.
Rowley segist hafa rætt kosti og
galla þess að vera í ástarsambandi
með yngri mönnum, við Moore en

eiginmaður Cynt-
hiu er níu árum
yngri en hún.

„Við töluðum
um kynlíf og
aðallega um
það að yngri
menn eru
ögn fljótari
en þeir

eldri,“ sagði
hún.

FRÉTTIR AF FÓLKI

KATIE OG TOM Katie Holmes hefur viðurkennt að hún sé bara mannleg og ekki alveg
jafn góð stelpa og hún líti út fyrir að vera.

Ég er ekki
gó›a stelpan



Fyrir mörgum árum hófst
þáttaröð sem sló heldur betur í
gegn bæði hér heima og erlend-
is. Þættirnir hétu Survivor og
voru upphaf raunveruleikaþátta
þar sem venjulegu fólki var
komið í aðstæður „frumstæðra“
ættbálka. Jeff Probst, kynnir-
inn, var fjarlægur náungi sem
kvaldi fólk með ótrúlegum
leikjum og kvikindisskap.
Nýjasta þáttaröðin um stranda-
glópana hefur ekki náð að
fanga mig að neinu viti. Ég hef
leitað ástæðna fyrir því en ekki
komist að neinni niðurstöðu
fyrr en ég, fyrir slysni, horfði á
einn þátt. Mér til mikillar gleði
uppgötvaði ég af hverju mér
finnst Survivor ekki lengur
skemmtilegur.

Í fyrsta lagi er það kynnirinn
Probst. Það á að vera búið að
reka hann. Hann er ekki lengur
þessi fjarlæga manneskja sem
kemur úr nútímaþægindunum
og lætur keppendurna berjast
um hvern matarbita. Hann er
búinn að festa ráð sitt með þátt-
takanda frá síðustu þáttaröð,
Julie, og er þar af leiðandi
óhæfur til að stjórna þáttaröð-
inni.
Í öðru lagi er það aðstöðumun-
ur. Í fyrstu þáttaröðunum börð-
ust strandaglóparnir við að
halda sér þurrum. Húsnæðið
var ekki upp á marga fiska og
erfitt var að komast í almenni-
legan mat. Það mátti heyra grát
og gnístran tanna upp á hvern
einasta dag og keppendurnir

börðust við að halda geðheils-
unni í lagi. Þau voru glöð þegar
boðið var upp á kókosmjólk og
smá fisk. 
Í nýjustu þáttunum er stutt í
vatn, nægur fiskur og húsnæðið
líkist hóteli. Með tröppum,
bekkjum og hengirúmum auk
þess sem það lekur ekki. Það er
allt of notalegt hjá þeim og allir
geta einbeitt sér að „leiknum“.
Survivor-þættirnir þurfa að
koma með nýjar áskoranir
handa nýjum keppendum í
hvert skipti. Einhvern tímann
var Ísland nefnt sem hentugur
staður fyrir þáttaröðina og mér
þætti til dæmis gaman að sjá
þátttakendur berjast við að
halda sér á lífi á Hornströnd-
um.
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VIÐ TÆKIÐ
FREY GÍGJU GUNNARSSYNI ÞÆTTI GAMAN AÐ SJÁ SURVIVOR Á ÍSLANDI.

Of notalegt Survivor

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Bitti nú! (6:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers (57:150) 13.25 60 Minutes
II 2004 14.10 Jag (5:24) 14.55 Bernie Mac 2
(9:22) (e) 15.15 The Guardian (11:22) 16.00
Barnatími Stöðvar 2 (He Man, Beyblade,
Skjaldbökurnar, Finnur og Fróði) 17.30 Simp-
sons 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

21.40

Innherjinn. Byggt á sönnum atburðum þegar
starfsmaður tókbaksfyrirtækis ljóstrar upp
leyndarmálum.

▼

Spenna

21.55

Osbourne-fjölskyldan. Það er aldrei nein logn-
molla í kringum Ozzy og fjölskyldu hans.

▼

Raunveru-
leiki

21.00

Pimp my Ride. Örgustu bíldruslum er breytt í
glæsikerrur í þessum þætti.

▼

Raunveru-
leiki

7.00 The Mountain (e) 7.45 Allt í drasli (e)
8.15 Survivor Palau (e) 9.00 Þak yfir höfuðið
(e) 9.25 Óstöðvandi tónlist 

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

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons
20.00 Joey (12:24) 
20.30 Það var lagið Skemmtiþáttur fyrir alla

fjölskylduna þar sem söngurinn er í
aðalhlutverki.

21.30 Two and a Half Men (4:24) Gaman-
myndaflokkur um þrjá stráka, tvo full-
orðna og einn á barnsaldri. 

21.55 Osbournes 3(a) (2:10) (Osbourne-
fjölskyldan) Það ríkir engin lognmolla
þegar Ozzy er annars vegar. Á næstu
vikum gengur mikið á í lífi fjölskyld-
unnar sem seint verður talin til fyrir-
myndar.

22.20 Svínasúpan 2 (6:8) (e) 
22.45 House of 1000 Corpses (Þúsund líka

hús) Alvöru hrollvekja. Hér segir frá
tveimur ungum pörum sem hefja leit
að goðsögninni Doktor Satan. Strang-
lega bönnuð börnum. 

0.10 Watch It 1.50 Skyggan (Stranglega
bönnuð börnum) 3.30 Fréttir og Ísland í dag
4.50 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.55 Lífsháski (5:23) 0.40 Lífsháski (6:23)
1.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Hundrað góðverk (20:20) (100 Deeds
for Eddie McDown)

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Benji í óbyggðum (Benji the Hunted)

Fjölskyldumynd frá 1987. Hundurinn
Benji verður einn eftir í óbyggðum eft-
ir slys en ætli honum takist að bjarga
sér? Leikstjóri er Joe Camp og meðal
leikenda eru Mike Francis, Nancy
Francis og Red Steagall.

21.40 Innherjinn (The Insider) Bandarísk
bíómynd frá 1999. Myndin er byggð á
sönnum atburðum sem áttu sér stað
1994 þegar hætt var við að sýna frétta-
skýringu um tóbaksiðnaðinn í þættin-
um 60 mínútum vegna mótmæla
Westinghouse, móðurfyrirtækis CBS.
Leikstjóri er Michael Mann og meðal
leikenda eru Al Pacino, Russell Crowe,
Christopher Plummer og Diane Venora.

23.15 Lífsháski (4:23) 

17.30 Cheers 18.00 Upphitun

23.35 Law & Order: SVU (e) 0.20 Year of Liv-
ing Dangerously 1.55 Jay Leno (e) 

18.30 Queer Eye for the Straight Guy (e) 
19.15 Þak yfir höfuðið 
19.30 Still Standing (e) 
20.00 Jack & Bobby 

21.00 Pimp My Ride Forvitnilegir þættir frá
MTV-sjónvarpsstöðinni um hvernig er
hægt að breyta örgustu bíldruslum í ...
næstum því stórkostlegar glæsikerrur! 

21.30 Everybody loves Raymond 
22.00 Djúpa laugin 2 
22.50 Boston Legal (e) Eins og flestir vita tók

hinn ómótstæðilegi Alan Shore til
sinna ráða þegar félagar hans á Stof-
unni vildu ekki sjá hann meir. Shore,
sem leikinn er af James Spader, hristi
heldur betur upp í málum The Pract-
ice á sínum tíma ásamt Töru og sjálf-
um Denny Crane.

8.00 Prince William 10.00 City Slickers 12.00
Right on Track 14.00 Good Morning Vietnam
16.00 Prince William 18.00 City Slickers 
20.00 Right on Track  22.00 The Transporter
(Stranglega bönnuð börnum.) 0.00 American
Psycho 2 (Bönnuð börnum) 2.00 Undisputed
(Stranglega bönnuð börnum) 4.00 The Trans-
porter (Stranglega bönnuð börnum)

OMEGA

8.00 Blandað efni 9.30 Acts Full Gospel 10.00
Joyce M. 10.30 700 klúbburinn 11.00 Sam-
verustund (e) 12.00 Kvöldljós 13.00 Believers
14.00 Joyce M. 14.30 Gunnar Þorst. 15.00
Billy G. 16.00 Maríusystur 16.30 Blandað efni
17.00 Fíladelfía 18.00 Joyce M. 18.30 Fréttir á
ensku 19.30 Freddie F. 20.00 Jimmy S. 21.00
Sherwood C. 21.30 Joyce M. 22.00 Blandað
efni 22.30 Joyce M. 0.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter 20.15
Korter 21.15 Korter 22.15 Korter 
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SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
12.30 Cycling: Tour of Italy 13.00 Cycling: Tour of Italy 15.15 Tenn-
is: WTA Tournament Rome 17.00 Football: Top 24 Clubs 17.30
Bodyfitness: World Championship Spain 18.30 Tennis: WTA To-
urnament Rome Italy 20.00 Football: Top 24 Clubs 20.30 Rally:
World Championship Cyprus 21.00 Xtreme Sports: Yoz Xtreme
21.30 Adventure: Last Frontiers explorer 22.00 News: Eurosport-
news Report 22.15 Strongest Man: Champions Trophy Finland
23.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Born and Bred 13.00 Teletubbies 13.25 Tweenies 13.45
Fimbles 14.05 Balamory 14.25 Step Inside 14.35 Stitch Up
15.00 The Weakest Link Special 15.45 Bargain Hunt 16.15 Rea-
dy Steady Cook 17.00 Tony and Giorgio 17.30 Mersey Beat
18.30 Mastermind 19.00 Coupling 19.30 Manchild 20.00 Alista-
ir McGowan’s Big Impression 20.30 Top of the Pops 21.00 Jack
Dee: Sent to Siberia 22.00 The Cazalets 23.00 Battlefield Britain
0.00 Placido Domingo – The King of Opera 1.00 Make Japanese
Your Business 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Animal Devil 13.00 Super Predators 14.00 Descent Into
Hell 15.00 Yeti – Hunt for the Wildman 16.00 Alien Big Cats 17.00
Last of the Dragons 18.00 Descent Into Hell 19.00 Holy Cow
20.00 DNA Mystery – The Search for Adam 21.00 The Neandert-
hal Enigma 22.00 The Sinking of the Belgrano 23.00 Wanted –
Interpol Investigates 0.00 DNA Mystery – The Search for Adam

ANIMAL PLANET 
12.00 Cell Dogs 13.00 Animal Precinct 14.00 Animal Cops Detroit
15.00 The Planet’s Funniest Animals 15.30 Amazing Animal Vid-
eos 16.00 Young and Wild 16.30 Young and Wild 17.00 Monkey
Business 17.30 Keepers 18.00 Cell Dogs 19.00 Animal Precinct
20.00 Miami Animal Police 21.00 Venom ER 22.00 Ten Deadliest
Sharks 23.00 Ten Deadliest Sharks 0.00 Untamed Earth 1.00
Untamed Earth 

DISCOVERY 
12.00 Extreme Machines 13.00 Tanks 14.00 Junkyard Mega-
Wars 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Fishing on the
Edge 16.00 How The Twin Towers Collapsed 17.00 Unsolved Hi-
story 18.00 Mythbusters 19.00 American Casino 20.00 Murder
Re-Opened 21.00 Jump London 22.00 Forensic Detectives
23.00 Extreme Machines 0.00 Europe’s Secret Armies

MTV
12.00 MTV Live 12.30 $2 Bill 13.00 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dis-
missed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 Dance Floor
Chart 18.00 Punk’d 18.30 Viva La Bam 19.00 Wild Boyz 19.30
Jackass 20.00 X Box – Xenon Launch Special 21.00 I Want a
Famous Face 21.30 Wonder Showzen 22.00 Party Zone 23.00 Just
See MTV 

VH1
8.00 Then & Now 8.30 VH1 Classic 9.00 Dance Offs Top 10
10.00 Smells Like the 90s 10.30 So 80s 11.00 VH1 Hits 15.00
So 80s 16.00 VH1 Viewer’s Jukebox 17.00 Smells Like the 90s
18.00 VH1 Classic 18.30 MTV at the Movies 19.00 Rise & Rise
Of 20.00 20 -1 Hottest Hotties 21.00 Friday Rock Videos 23.30
Flipside 0.00 Chill Out 0.30 VH1 Hits

CLUB
12.10 Power Food 12.40 The Race 13.30 Hollywood One on One
14.00 Cheaters 14.45 Girls Behaving Badly 15.10 Lofty Ideas
15.35 Retail Therapy 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50
The Race 17.40 Retail Therapy 18.05 Matchmaker 18.30

Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25 Chea-
ters 20.10 Spicy Sex Files 20.45 Ex-Rated 21.10 Men on Women
21.35 Sextacy 22.00 In Your Dreams 22.25 Crime Stories 23.10
Art and Soul 23.40 Cheaters 0.25 City Hospital 

E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Jackie Collins Presents 13.30 Life is Great
with Brooke Burke 14.00 Style Star 14.30 Extreme Close-Up
15.00 101 Most Starlicious Makeovers 16.00 Gastineau Girls
16.30 Gastineau Girls 17.00 Dr. 90210 18.00 E! News 18.30
Extreme Close-Up 19.00 The E! True Hollywood Story 20.00 High
Price of Fame 21.00 Gastineau Girls 21.30 Gastineau Girls 22.00
Scream Play 23.00 E! News 23.30 Gastineau Girls 0.00 101 Most
Starlicious Makeovers 

CARTOON NETWORK

11.55 Tom and Jerry 12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny
Bravo 13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00
Codename: Kids Next Door 14.25 Dexter’s Laboratory 14.50
Samurai Jack 15.15 Megas XLR 15.40 The Grim Adventures of
Billy & Mandy 16.05 Courage the Cowardly Dog 16.30 Scooby-
Doo 16.55 Tom and Jerry 17.20 Looney Tunes 17.45 Ed, Edd n
Eddy 18.10 Codename: Kids Next Door 18.35 Dexter’s
Laboratory 5.15 Johnny Bravo 5.40 The Cramp Twins 6.00 Dext-
er’s Laboratory

JETIX

12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25 Moville
Mysteries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon 14.40 Spider-Man 15.05
Sonic X 15.30 Totally Spies 

MGM

12.10 Odds Against Tomorrow 13.45 Beach Red 15.30 Cavem-
an 17.00 Along Came Jones 18.30 Are You In the House Alone?
20.05 Death Rides a Horse 22.00 The Vampire and the Ballerina
23.25 Outback 1.00 Ski School 

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70
Opið laugardaga frá 10-14.30

SIGIN GRÁSLEPPA 
OG SJÓ SIGINN
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Á tilboði í maí
ALTO háþrýstidælur

6.888 kr.
Verð frá

Skráning er hafin í
sumarnámskeiðin

Öll börn fædd ´99 og fyrr
velkomin

REIÐSKÓLINN ÞYRILL

Skráning í síma
896-1248 & 588-7887
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20.00

World Supercross. Nýjustu fréttir frá heims-
meistaramótinu í Supercross.

▼

Íþróttir

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

23.15 World’s Strongest Man 0.15 NBA 2.00
NBA 

18.30 Gillette-sportpakkinn 
19.00 Motorworld
19.30 UEFA Champions League Fréttir af leik-

mönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.

20.00 World Supercross (Sam Boyd Stadi-
um) Nýjustu fréttir frá heimsmeistara-
mótinu í Supercrossi. Hér eru vélhjóla-
kappar á öflugum tryllitækjum (250
rsm) í aðalhlutverkum. Keppt er víðs
vegar um Bandaríkin og tvisvar á
keppnistímabilinu bregða vélhjóla-
kapparnir sér til Evrópu. Supercross er
íþróttagrein sem nýtur sívaxandi vin-
sælda enda sýna menn svakaleg til-
þrif.

21.00 World Series of Poker Slyngustu fjár-
hættuspilarar veraldar mæta til leiks á
HM í póker en hægt er að fylgjast
með frammistöðu þeirra við spila-
borðið í hverri viku á Sýn. 

22.30 David Letterman 

16.15 Þú ert í beinni! 17.15 Olíssport 17.45
David Letterman 

POPP TÍVÍ

19.00 Sjáðu (e) 21.00 Íslenski
popplistinn
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▼

Tilboðsverð á parinu - núna á 159.000,-

Þvottavélar, Þurrkarar
og uppþvottavélar
í miklu úrvali

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.50 Auðlind 13.05 Uppá teningnum 14.03
Útvarpssagan: Ýmislegt um risafurur og tím-
ann 14.30 Miðdegistónar 15.03 Útrás 16.13
Fimm fjórðu 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Lög
unga fólksins 19.30 Útrás 20.30 Kvöldtónar
21.00 Tónaljóð 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Norrænt
23.00 Kvöldgestir 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 
19.30 Halli Kristins 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Geymt en ekki gleymt 22.10 Næturvaktin

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05
Óskastundin 9.50 Morgunleikfimi 10.13
Sagnaslóð 11.03 Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing – Um-
sjón: Ingvi Hrafn Jónsson. 

14.03 Fókus – Umsjón: Ritstjórn Fókus.
15.03 Allt og sumt – Hallgrímur Thorsteins-
son, Helga Vala Helgadóttir og Helgi Seljan. 

17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 

7.03 Morgunútvarpið – Umsjón: Gunnhildur
Arna Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson.
9.03 Margrætt með Ragnheiði Gyðu. 10.03
Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.

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

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhorn-
ið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

ÚR BÍÓHEIMUM

»

TCM
19.00 Blow-Up 20.50 Demon Seed 22.25 The Rounders 23.45
The King’s Thief 1.05 Edge of the City 

HALLMARK
12.45 Jim Henson’s Jack And The Beanstalk 14.15 Spoils of War
16.00 Early Edition 16.45 Magic of Ordinary Days 18.30 Night of
the Wolf 20.00 Law & Order Vii 20.45 Gunpowder, Treason & Plot
22.30 Night of the Wolf 0.00 Law & Order Vii 0.45 Teen Knight 

BBC FOOD
12.00 Ever Wondered About Food 12.30 Ready Steady Cook
13.00 The Hi Lo Club 13.30 Paradise Kitchen 14.00 Can’t Cook
Won’t Cook 14.30 Tyler’s Ultimate 15.00 Tyler’s Ultimate 15.30
Ready Steady Cook 16.00 The Rankin Challenge 16.30 Wild Har-
vest 17.00 Chef at Large 17.30 Douglas Chew Cooks Asia 18.00
Douglas Chew Cooks Asia 18.30 Ready Steady Cook 19.00 The
Hi Lo Club 19.30 Wild and Fresh 20.00 Can’t Cook Won’t Cook
20.30 Coconut Coast 21.00 Coconut Coast 21.30 Ready Steady
Cook

DR1
12.05 F¢r Melodi Grand Prix 2005 13.00 Boom Boom 14.00
Boogie Listen 15.00 Dawson’s Creek 15.40 F¢r s¢ndagen 15.50
Held og Lotto 16.00 Den hvide sten 16.30 TV Avisen med vejret
16.55 SportNyt 17.05 Et Rigtigt Eventyr 17.30 Når elefantungen
stadigvæk er dr¢nforkælet 18.00 Far laver sovsen 19.45 Kriminal-
kommissær Barnaby 21.20 Speedway: Sveriges Grand Prix 22.50
Boogie Listen 

SV1
12.45 Dans: Scandic Cup 13.45 Super Troupers – ABBA 30 år
15.00 Vi i femman 16.00 BoliBompa 16.01 Disneydags 17.00
Agnes Cecilia 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Wild Kids
19.00 Ulveson och Herngren 19.30 Kalla spår 20.15 VM i speed-
way 21.15 Rapport 21.20 Little Britain 21.50 Kärlekens möjlighet-
er 23.25 Sändningar från SVT24 

Í kvöld munu þær Andrea Gylfadóttir og
Berglind Björk Jónasdóttir keppa við þær
Guðrúnu Gunnarsdóttur og Þuríði Sigurðar-
dóttur í þættinum Það var lagið sem hinn
einni sanni Hemmi Gunn stjórnar. Búast
má við skemmtilegri keppni og nokkuð víst
að þessar þekktu söngkonur þekkja heil-
mikið af lögum og fá salinn og fólkið
heima til að syngja með af hjartans lyst.
Liðsstjórarnir og píanóleikararnir eru þeir
Karl Olgeirsson og Pálmi Sigurhjartarson en
Jón Ólafsson sér um lagaval og spurningar.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Stöð 2 kl. 20.30ÞAÐ VAR LAGIÐ

Sungið af hjartans lyst Búast má við skemmtilegum
og lifandi þætti. 

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

Svar:Catwoman úr kvik-
myndinni Batman Returns
frá árinu 1992

„Honey, I'm home. Oh, I forgot. I'm not married.“
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Útvarpsstöðin X-ið fer aftur í loftið
í dag eftir þriggja mánaða

blund. Þorkell Máni Pétursson hef-
ur verið ráðinn til að sjá um morg-
unútvarpið og Frosti Logason sem
dagskrárgerðarstjóri. Hann mun
jafnframt sjá um þátt frá klukkan
eitt og fram eftir degi. Nú hefur
þeim félögum bæst liðsauki því
Hermann Fannar Valgarðsson, bet-
ur þekktur sem Hemmi
feiti, mun sjá um
óskalagahádegi á
stöðinni auk þess að
fóstra kvöldvaktina.
Þeir þremenningar eru
alls ekki ókunnir út-
varpinu en þeir unnu
allir á X-inu í ár-
daga, þegar það
hafði höfuð-
stöðvar í
gömlu Mogga-
hölllinni í Að-
alstræti.
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13 milljóna
þátttökugjald 
í kappakstri
hinna ríku

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

Fór til Kína og sendir frændur sína í staðinn

Ný fjölmiðlakönnun Gallup var
birt í gær. Furðu vekur að þáttur-
inn Fólk með Sirrý er ekki meðal
tíu vinsælustu þátta Skjás eins,
eins og undanfarin misseri. Upp-
safnað áhorf þáttarins er nú um
12,2% en um 15% þegar endur-
sýningar eru teknar með. Í febrú-
ar var Sirrý með um 11% áhorf í
sömu könnun en rúm 19% í nóv-
ember og febrúar á síðasta ári.

„Við finnum fyrir svo ótrúlega
sterkum meðbyr frá ánægðum
áhorfendum. Ég finn það bara
þegar ég labba yfir götu í hverf-
inu heima og á þeim bréfum sem
ég fæ frá konum og körlum,“ seg-
ir Sirrý. „Það getur líka verið að
við séum komin með harðari
kjarna sem hefur áhuga á einstak-
lingum og samfélaginu þó hann sé
ekki jafn fjölmennur og áður. Við
höfum heldur ekki reynt að vera
með þátt sem nær til allra.“

Sirrý segir síðustu tvær
Gallup-kannanir kannski vera til-

fallandi þar sem enski boltinn
hefur talsvert truflað útsending-
ar. „Við höfum líka verið að
hringla með endursýningar á
laugardögum og sunnudögum.
Svo lendum við í því að vera í
beinni samkeppni við útsendingar
á Gettu betur en við vissum alveg

að það myndi hafa tímabundinn
áhrif. Það er nóg framboð af efni
og mikil samkeppni,“ segir Sirrý,
sem kvíður þó ekki framtíðinni.
„Enski boltinn verður kominn á
sér íþróttarás næsta haust og ég
bind miklar vonir við stöðugleika
þegar við förum aftur af stað.“ ■

Sirr‡ ekki á topp tíu

SIRRÝ Fólk með Sirrý nær ekki á lista yfir tíu vinsælustu þætti Skjás eins í nýrri 
fjölmiðlakönnun Gallup. Sirrý kvíðir þó ekki framtíðinni því næsta haust verður
enski boltinn kominn á sér íþróttarás.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Með 7-0 sigri Arsenal.

Tólf milljónir.

Auglýsing eftir aðstoð við
sæðistöku.

Fyrsta æfing Selmu Björnsdóttur
á sviðinu í íþróttahöllinni í Kænu-
garði fór fram í gær og að henni
lokinni fór fram nokkuð fjölmenn-
ur blaðamannafundur, þar sem
hún fór hreinlega á kostum og
heillaði viðstadda upp úr skónum,
auk þess sem hún tók örlítið brot
af silfurlaginu All Out of Luck,
sem vakti mikla lukku.

Æfingin byrjaði nokkuð rólega
og tók nokkra stund fyrir íslenska
hópinn að ná áttum, en þegar það
hafði verið gert rúllaði hún laginu
í gegn þrívegis, með prýðis-
árangri. Sjálf tjáði hún blaðamanni
eftir æfinguna að það tæki alltaf
smá tíma að slípa hluti saman, en
að hún væri nokkuð ánægð með
daginn og sviðið væri einstaklega
gott. Hún væri því bjartsýn á
framhaldið.

Á blaðamannafundinum var
eins og áður sagði nokkur fjöldi

blaðamanna, en það var ljóst að
einhverjir þeirra voru miklir aðdá-
endur Selmu og áttu bágt með að
leyna því. Hún var innt eftir því
hvort það hefði ekki verið erfið
ákvörðun að taka þátt nú þar sem
árangurinn hefði verið svo góður í
síðustu keppni. Selma svaraði því
til að það hefði nú ekki verið fyrir
fram skipulagt, en eftir að hafa
íhugað málið hefði hún ákveðið að
slá til og sæi svo sannarlega ekki
eftir því enda hefðu þær vikur í
kringum síðustu þátttöku sína í
Eurovision verið meðal hennar
bestu í lífinu. 

Það var greinilegt að dansatrið-
ið vakti athygli viðstaddra og hafði
einn blaðamaður orð á því að þeir
hefðu séð mörg dansatriði hjá öðr-
um keppendum, sem í besta falli
hefðu orkað tvímælis, en síðan
kæmu Selma og félagar og sýndu
hvernig ætti að bjóða upp á al-

mennilegt dansatriði. Selma svar-
aði því til að hún hefði ásamt systr-
um sínum og fjölmörgum öðrum
eytt miklum tíma í atriðið og það
hefði kostað margan svitadropann.
Í dag væri hún mjög ánægð með
útkomuna.

Selma sagði að síðan hún stóð á
sviðinu í Jerúsalem 1999 hefði hún
þroskast mikið sem manneskja,
orðið móðir, væri mun afslappaðri
á sviði og að röddin hefði breyst.
Það vakti mikla lukku þegar Selma
var spurð að því hvað hún hefði
verið að gera síðan í Jerúsalem
1999 og svaraði því til að hún hefði
verið að leika appelsínu, ásamt
tveimur fyrrverandi Eurovision-
förum, þeim Jónsa sem leikur an-
anas og Birgittu sem leikur gulrót
í Ávaxtakörfunni.

Í dag tekur við hvíldardagur hjá
íslenska hópnum í Kænugarði, en
önnur æfing verður á morgun. ■

EUROVISION: ÍSLENDINGARNIR ERU MÆTTIR Í KÆNUGARÐ

Selma söng All Out of Luck

FRÉTTIR AF FÓLKI

...fá leikskólabörn í Kópavogi
sem sungu afmælissönginn fyrir
bæinn sinn í tilefni af fimmtíu
ára afmæli hans.

HRÓSIÐ

Hvað er betra en að vera laus og liðugur á sumrin? Sumarið fer oftar en ekki í
að vinna eins og brjálæðingur, sötra bjór eftir vinnu á Austurvelli, fara í útilegur
og skemmta sér. Sólin sest ekki og því  er engin þörf á rómantískum samveru-
stundum við að horfa á sólina setjast. Það er því ekki úr vegi að vera einn og
geta skoðað markaðinn með opnum huga og laus við öll höft.

Það verður að viðurkennast að þótt við viljum meina að við séum ekki að gera
örvæntingarfulla leit að hinum fullkomna maka erum við alltaf með augun
opin í von um að hitta þann rétta. Það er örugglega eitthvert sannleikskorn í
frasanum: „Þú finnur ekki mann drauma þinna þegar þú ert að leita að hon-
um, hann kemur þegar þú átt síst von á!“

Í jólaboðum ráðast ættingjarnir á mann með spurninguna: jæja, ertu nú geng-
in út? Eins og það sé eitthvað betra! Hvers vegna ekki að njóta sumarsins einn
síns liðs og hvað er svona slæmt við það að vera einn? Meðallífstíð manneskj-
unnar hefur heldur betur hækkað með tilkomu heilsufæðis og bættrar heil-
brigðisþjónustu. Því liggur beint við að við göngum í hjónaband í samræmi við
það. Þess vegna vil ég meina að „hræðslualdurinn“ hafi hækkað upp í 40 ára.
Það gefur okkur samt um það bil 35 ár í hjónabandi! Ég veit ekki betur en
Hitler og Frankenstein hafi verið giftir og Súperman, Búdda og Afródíta hafi öll
verið „single“. 

Ég mælist þó ekki til þess að fólk taki sér til fyrirmyndar
aðferðina sem hópur vina gerði hérna um árið. Þeir fóru
með spekina út í öfgar og tóku sig saman um að skila
allir kærustunum sínum og sigla „single“ út í sumarið.
Allir fyrir einn og einn fyrir alla!

Ég er viss um það að einmitt núna sé að ganga í garð sá
tími sem best er til þess fallinn að leggja leitina á hilluna,
setja á sig andlitsmaska seint á kvöldin, rækta vinskapinn
við vinkonurnar og lenda í ævintýrum. Það er alltaf
spennandi og skemmtilegt að fara á vandræðaleg stefnu-
mót og kynnast fólki, sem virðist akkúrat ekkert vera að
leita sér að sambandi. 

Það er hvort eð er svo erfitt að reyna enda-
laust að skilja karlmenn. Það skilar örugg-
lega meiru að reyna að skilja sjálfa sig
og skemmta sér í leiðinni. Svo þegar
haustið skellur á má finna sér vídeófé-
laga í skammdeginu ef áhyggjulausa
sumarið hefur ekki skilað karlmanni! 

Sumari› er tíminn!

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Gefum börnum góða sumargjöfGefum börnum góða sumargjöf

Lárétt: 1 ragn, 5 fjandi, 6 drykkur, 7 í röð,
8 kemur úr nefi, 9 samkomu, 10 svar, 
12 klína, 13 tímabila, 15 verkfæri,
16 glufa, 18 sáðland.

Lóðrétt: l notað við húsasmíði, 2 áverka,
3 fimmtíu og einn, 4 staður í Frakklandi,
6 sjúga, 8 kalla, 11 fjandi, 14 forföður, 
17 keyr.

Lausn.
Lárétt: 1bölv, 5ári,6te,7rs,8hor, 
9móts,10já,12ata,13ára,15al,
16rifa,18akur.
Lóðrétt: 1bárujárn,2örs,3li,4versalir,
6totta,8hóa,11ári,14afa,17ak.

Útvarpsmaðurinn knái Sigtryggur
Magnason hefur verið ráðinn

sem ritstjóri á nýtt blað ætlað ungu
fólki sem 365-miðlarnir hyggjast
gefa út á næstunni. Sigtryggur, sem
hefur verið við stjórnvölinn á dæg-
urmálaútvarpi Rásar 2, mun setjast í
ritstjórastólinn við hlið Önnu Mar-
grétar Björnsson, fyrrum ritstjóra
Iceland Review. Blaðið er hluti af
nýju verkefni sem
Árni Þór Vigfús-
son, fyrrum
sjónvarps-
stjóri Skjás
eins, stýrir.
Sigtryggur er
ekki óvanur
blaðamennsku
en hann starf-
aði lengi
sem blaða-
maður á
gamla DV. 
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REYKJAVÍKURNÆTUR > HARPA PÉTURSDÓTTIR ER HRIFIN AF SUMRINU

SELMA BJÖRNSDÓTTIR Fór á kostum á blaðamannafundi í Kænugarði í gær og heillaði viðstadda upp úr skónum um leið og hún
flutti fregnir af gömlu Eurovision-förunum Jónsa og Birgittu.



ÍSLENSK TÓNLIST Í ÞÚSUND ÁR
 Amína · Apparat · Barði Jóhannsson · Bang Gang · Björk · CURVER · Egill Sæbjörnsson · Einar Örn Benediktsson ·

Eivör Pálsdóttir · Erpur Eyvindarson · Hilmar Örn Hilmarsson · Ghostigital · Finnbogi Pétursson ·
Jóhann Jóhannsson · Mínus · Mugison · múm · Nilfisk · HRAFNAGALDUR · Purrkur Pillnik · Quarashi · Sigur Rós ·

 Singapore Sling · Sjón · Slowblow · Steindór Andersen · SYKURMOLARNIR · Trabant · Vinyl · Þeyr
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Léttur öllari

Guðir í stuði
Ef einhver hefði sagt mér, alveg

þangað til í fyrradag, að til
væru staðir í heiminum þar sem
snjóboltum rigndi frá himnum,
hefði ég hrist höfuðið yfir því
hvað fólk gæti haldið fram mikilli
vitleysu. Hefði sá hinn sami sagt
að þessum snjóboltum rigndi í
Kaliforníu, hefði ég ekki nennt að
tala við meira við svona vitleys-
ing. Kalifornía er Beach Boys, sól
og sandur. Eftir reynsluna síðustu
þrjá mánuði hefði ég svo sem
alveg verið til í að bæta rigningu
við, þar sem rignt hefur nær lát-
laust í Norður-Kaliforníu í allan
vetur, allt vor.

EN það rigndi snjó í gær. Snjó
sem var svo tröllvaxinn að hann
pompaði til jarðar í hnefastórum
kúlum á hlýjasta og jafnviðra-
samasta stað ríkisins, Los Altos –
skammt frá San Fransiskó flug-
vellinum, svo fresta varð flug-
umferð í einhverjar mínútur, rétt
á meðan ósköpin gengu yfir. 

Í nágrannabæjum Los Altos var
stórstormur með tilheyrandi
þrumum og eldingum, fjúkandi
þökum og bílum, lestarvögnum
sem ultu á hliðina, trjám sem tók-
ust á loft með rótum og jarðvegi –
og kusum sem fundu sjálfar sig
skyndilega staddar á túnum fjarri
sínum heimahögum. Í hinn fögru
San Fransiskó var, aldrei slíku
vant, allt með kyrrum kjörum.
Fyrir utan hinn daglega jarð-
skjálfta, sem mældist 4,4 eins og
venjulega daga, nema þá sjaldan
hann rutlast niður í 3,6.

KANNSKI er það hluti af ein-
hverjum pervisma, en það er
óneitanlega áhugavert að vera í
svo miklu návígi við veðurguði í
stuði. Það er eitthvað heillandi að
finna náttúruöflin sýna mátt sinn
og megin, finna jörðina lifandi
undir fótum sér, himnana braka og
bresta, fleygja snjóboltum og eld-
ingum.

HEIMURINN er orðinn eitthvað
svo skrambi uppalegur, með sín-
um fitustöðlum, réttu svipbrigðum
og líkamsbeitingu, hvað sé viðeig-
andi og hvað ekki og hvernig eigi
að fara að því að lifa sársauka-
laust, að manneskjan er að tapa
sínu náttúrulega eðli; verða að ein-
hverjum róbottum. Það er dásam-
legur léttir að vita til þess að það
sama verði ekki sagt um náttúru-
öflin. ■

SÚSÖNNU SVAVARSDÓTTUR

BAKÞANKAR

Enn og aftur setur Hive ný viðmið með því að tvöfalda hraða og erlent niðurhal
í Hive Lite án þess að hækka verðið.

Nú eru allar þjónustuleiðir Hive tilbúnar fyrir sjónvarp í gegnum ADSL. Kynntu
þér nýjar þjónustuleiðir á hive.is eða í verslun okkar að Grensásvegi 16.

Hive.is  Grensásvegi 16, Reykjavík. Þjónustusími 414 1616 hive@hive.is

Þráðlaust internet
4GB niðurhal
8Mb tenging

HRAÐI OG NIÐURHAL

SAMA VERÐ.
SVONA GERUM VIÐ ÞAÐ HJÁ HIVE.
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