
Su›urstrandarkort og 
uppgröftur í eyjum

UPPGANGUR Í ÖLLUM SVEITARFÉLÖGUM:

▲

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

SUÐURLAND

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

VIÐSKIPTI Logos lögmannsþjónusta,
sem aðstoðar einkavæðingarnefnd
við sölu á Símanum, telur að frétta-
tilkynning hóps fjárfesta til fjöl-
miðla í fyrradag hafi brotið gegn
ákvæði í trúnaðarsamningi sem
skilyrði var að undirrita til að fá
útboðsgögn afhend. Í lið 5.1 kemur
fram að viðkomandi megi ekki
upplýsa um einstakar ráðstafanir
sem tengjast mögulegum kaupum
á Símanum. Áform hópsins komu
skýrt fram í tilkynningunni.

Hópurinn, sem samanstendur
af Burðarási, KEA, Ólafi Jóhanni

Ólafssyni, Talsímafélaginu og
Tryggingamiðstöðinni og nýtur
stuðnings Almennings ehf., skil-
aði inn tilboði í fyrradag. Lög-
fræðingar á hans vegum eru al-
gjörlega ósammála þessari túlk-
un, segir einn forystumaðurinn.
Auk þess hafi verið óskað eftir
áliti Logos fyrirfram en það borist
of seint. Þau hafi ekki áhyggjur af
þessu.

Fjórtán óbindandi tilboð bárust
í Símann. Að baki þeim standa 37
fjárfestar, innlendir og erlendir.

- bg/sjá síðu 28

Fjórtán óbindandi tilboð bárust í Símann:

Deilt um trúna›arákvæ›i

Meðallestur

75%

53%

*Höfuðborgarsvæðið skv. fjölmiðlakönnun Gallup í maí 2005.

 á tölublað*

 25-49 ára konur

ÁFRAM SVIPAÐ Víða bjartviðri vestan
til en skýjaðra eystra. Hiti 4-12 stig að
deginum, mildast suðvestan til. Hætt við
næturfrosti.
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Vala Matt í
Sirkus
Sjónvarpskon-
an snjalla er
að hætta
með Innlit –
Útlit á Skjá
einum.

FÓLK 54

19. maí 2005 - 131. tölublað – 5. árgangur

Er ekki flokkaflakkari
Kristinn H. Gunnarsson
alþingismaður segir sín
vistaskipti ekki sambærileg við
flokkaflakk Gunnars
Örlygssonar.

UMRÆÐA 26

Heldur upp á 
gamlar hippagærur

GUÐNÝ HALLDÓRSDÓTTIR:

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● tíska ● ferðir ● heimili

VEÐRIÐ Í DAG

▲

SELMA ÆFÐI Í BÚNINGNUM Selma Björnsdóttir og Eurovision-dansararnir æfðu í gær í fyrsta sinn opinberlega í búningunum sem þau klæð-
ast í forkeppni söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í kvöld. Álitsgjafar gáfu lítið fyrir búning Selmu og sögðu þeir hörðustu að hann gæti
kostað Ísland sæti í úrslitakeppninni. Einhverjar breytingar eru fyrirhugaðar fyrir keppnina í kvöld, þó ekki ýkja miklar. Sjá síðu 54

Ekkja Vu Van Phong:

Saknar 
hans sárt
LÖGREGLUMÁL Thanh Viet Mac,
ekkja Vu Van Phong sem stunginn
var til bana í Hlíðarhjalla á sunnu-
dagskvöldið segist sakna manns-
ins síns sárt. Framtíðin hafi verið
björt en nú sé allt breytt og hún á
erfitt með að sjá fyrir sér framtíð-
ina. Engu að síður tekur hún sorg-
inni með æðruleysi.

„Ég hef lítið getað hugsað til
framtíðar, það er svo skammt um
liðið frá því að maðurinn minn
dó,“ sagði Viet.

Viet á þriggja ára gamla dóttur
og ber annað barn undir belti.
Erfitt er framundan hjá ekkjunni
ungu. Hún og eiginmaður hennar
voru tiltölulega nýlega búin að
kaupa sér íbúð sem þarf að borga
af auk þess sem rekstur
heimilisins kostar sitt. Til að
koma til móts við þetta hefur hef-
ur verið hrundið af stað söfnun til
styrktar henni.

Nánar á bls. 4

Talin of flung til a› ættlei›a
Kona hefur höf›a› mál á hendur íslenska ríkinu vegna fless a› dómsmálará›uneyti› synja›i henni um 
a› ættlei›a barn frá Kína. Synjunin bygg›i me›al annars á flví a› konan væri of flung. Í stefnunni er
rá›uneyti› saka› um ge›flóttaákvar›anir og fordóma.
DÓMSMÁL Kona hefur stefnt ís-
lenska ríkinu vegna synjunar
dómsmálaráðherra á umsókn
hennar til að ættleiða barn frá
Kína. Synjunin er byggð á því að
konan sé yfir kjörþyngd, auk þess
sem aldur hennar er tiltekinn.
Þetta er fyrsta dómsmál sinnar
tegundar hérlendis og hefst mál-
flutningur í Héraðsdómi Reykja-
víkur í dag. 

Konan er nú 47 ára, einhleyp
og barnlaus. Hún lagði fram um-
sókn um svokallað forsamþykki
til ættleiðingar á síðari hluta árs
2003. Taldi hún það fyllilega raun-
hæft eftir að einhleypu fólki var
gert auðveldara en áður að ætt-

leiða barn með lagabreytingu
1999. Konan er alin upp í stórum
systkinahóp og á bróður sem er
þroskaheftur. Tók hún mikinn
þátt í umönnun hans og ber enn
fulla ábyrgð á bróður sínum. Kon-
an hefur lokið kennara- og sér-
kennaranámi frá Kennaraháskóla
Íslands sem og stjórnunarnámi
frá Þroskaþjálfaskóla Íslands.
Hún hefur starfað sem kennari og
deildarstjóri hjá Fjölmennt. Hún
býr í eigin íbúð við góðan og
stöðugan fjárhag og hefur að-
stæður til að vinna mikið heima
við. Með öðrum umsóknargögnum
hafði hún skilað til ráðuneytisins
heilbrigðisvottorði frá hjarta-

lækni þar sem hann hafði metið
áhættu af hjarta- og æðasjúkdóm-
um vegna yfirþyngdarvanda
hennar. Læknirinn fann engin
merki um slíkt. 

Í desember 2003 fól dómsmála-
ráðuneytið barnaverndarnefnd í
héraði að kanna hagi konunnar.
Benti ráðuneytið nefndinni „á
meint yfirþyngdarvandamál
stefnanda...“ að því er segir í
stefnu. Eftir að hafa skoðað málið
mælti barnaverndarnefndin með
því að konan fengi að ættleiða.

Í mars 2004 leitaði ráðuneytið
álits ættleiðingarnefndar og benti
það nefndinni einnig sérstaklega
á að konan væri yfir kjörþyngd.

Öfugt við barnaverndarnefndina
mælti ættleiðingarnefndin gegn
því að konan fengi að ætleiða. Í
júlí 2004 hafnaði ráðuneytið svo
umsókn konunnar. 

Konan gerir þá kröfu fyrir
dómi, að úrskurður ráðuneytisins
verði felldur úr gildi. Einnig að
viðurkennt verði með dómi að hún
uppfylli öll skilyrði til að fá að
ættleiða barn frá útlöndum. 

„Byggir stefnandi á því að
stjórnvaldsákvörðun ráðuneytis-
ins sé þannig byggð á geðþótta-
ákvörðunum og fordómum og
standist hvorki lög né rök,“ segir í
stefnunni.

-jss/ Sjá síðu 2
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Misstu af titlinum
Róberti Gunnarssyni, Sturlu
Ásgeirssyni og félögum í Århus
GF mistókst að tryggja sér
danska meistaratitilinn í
handbolta á heimavelli í gær.

ÍÞRÓTTIR 34

AGNES BRAGADÓTTIR OG ORRI VIGFÚSSON
Lögmennirnir sem aðstoða einkavæðingar-
nefnd telja fjárfestahópinn sem forsvars-
menn Almennings ehf. styðja hafa brotið
trúnað.
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DÓMSMÁL „Meginmálið er að það
reynir á hvort þessi stefnumótun
spítalans sé lagalega réttmæt eða
ekki,“ sagði Jóhannes M. Gunnars-
son lækningaforstjóri Landspítala-
háskólasjúkrahúss um málshöfðun
fyrrverandi yfirlæknis á geðsviði
LSH á hendur spítalanum. Jóhann-
es bætti við að hann teldi stefnu-
mótunina „siðferðilega hafna yfir
efa hvað réttmæti varðaði.“

Læknirinn, Tómas Zoega, hefur
höfðað mál gegn sjúkrahúsinu til
ógildingar á breytingu á stöðu
sinni. Forsagan er sú, að í desem-
ber 2001 samþykkti yfirstjórn LSH
að yfirlæknar skyldu starfa í fullu
starfi á sjúkrahúsinu. Þeim skyldi

óheimilt að starfa annars staðar,
með tilteknum undantekningum.
Þar með var þeim óheimilt að reka
sjálfstæðar einkastofur úti í bæ, en
það hafði Tómas gert um árabil.
Þessu hafnaði hann.

Þann 1. maí gerði yfirstjórn
LSH þær breytingar á starfi hans
og verksviði á spítalanum að hann
myndi gegna stöðu sérfræðings
þar. Hafði hann þá með bréfi frá
forstjóra sjúkrahússins í lok apríl
verið leystur frá stjórnunarskyld-
um sem fylgja starfi yfirlæknis á
geðsviði.

Tómas telur þessar aðgerðir
spítalans varðandi starf sitt stang-
ast á við lög. -jss

JÓHANNES M. GUNNARSSON Telur stefnumót-
un spítalans siðferðilega hafna yfir allan efa.

DÓMSMÁL „Málið er að því leyti
óvenjulegt hvaða eiginleikar
umsækjandans um ættleiðinga-
leyfi eru látnir ráða niðurstöðu
dómsmálaráðuneytisins. Það er
fyrst og fremst þyngdin,“ sagði
Ragnar Aðalsteinsson hæsta-
réttarlögmaður um mál konunn-
ar sem fékk ekki að ættleiða
barn vegna ofþyngdar hennar,
samkvæmt úrskurði dómsmála-
ráðuneytisins.

Sigríður Rut Júlíusdóttir hér-
aðsdómslögmaður hefur rekið
þetta mál, en Ragnar mun flytja
það fyrir héraðsdómi Reykjavík-
ur í dag í fjarveru hennar.

„Ráðuneytið reynir að blanda
aldri stefnanda inn í til að styrkja
niðurstöðuna,“ sagði Ragnar. „En
auðvitað vitum við og getum sýnt
fram á að fjölmargir hafa fengið
leyfi til ættleiðingar þótt þeir
væru eldri en 45 ára.“

Ragnar sagði að umrætt mál
væri einsdæmi sem dómsmál
hér á landi og prófmál á ýmsa

vegu, til að mynda hvað varðaði
mannréttindaþátt og mismunun.

-jss

Reknir og leiddir burt
í fylgd öryggisvar›ar
Tveimur starfsmönnum Alcan var tilkynnt uppsögn í síma en annar var flá í
sjúkrame›fer›. Starfsmönnum hefur veri› sagt upp án sk‡ringa og fleir látnir
yfirgefa svæ›i› umsvifalaust í fylgd öryggisvar›ar.

STARFSMANNAMÁL „Þeir eru að
vinna eftir einhverri mannauðs-
stefnu þar sem allir eiga að falla
svo vel inn í liðið að þeir sem ekki
falla alveg inn í þetta eru bara
látnir fara,“ segir Gylfi Ingvason,
trúnaðarmaður starfsmanna ALC-
AN í álverinu við Straumsvík.

Mikil óánægja er meðal
starfsmanna með að fimm
starfsmönnum hefur verið sagt
upp frá 1. mars og þykir mönn-
um sérlega harkalega að upp-
sögnunum staðið. 

Markús Kristjánsson er einn
þeirra sem var rekinn. „Ég hafði
fengið leyfi til að fara í hádeginu
þar sem ég varð að fara í jarðar-
för. Klukkan hálftólf var ég svo
boðaður á fund og fékk reyndar
ekki að hafa trúnaðarmann með
mér eins og ég vildi. Þar var mér
sagt upp án nokkurra skýringa.
Svo var mér fylgt af svæðinu líkt
og fanga. Þannig lauk 30 ára
starfsferli mínum á þessum stað.“ 

Einn þeirra fimm sem sagt var
upp var í sjúkrameðferð á Stykk-
ishólmi þegar hringt var í hann og
honum tilkynnt að hans biði upp-
sagnarbréf þegar hann kæmi
heim. Að sögn Gylfa vildu for-
ráðamenn ALCAN tryggja í viður-
vist vitna að símtalinu að upp-
sögnin hefði verið kynnt starfs-
manni fyrir mánaðamót. Hann
var í meðferð vegna meiðsla sem
hann hlaut í starfi en ALCAN við-
urkennir ekki að meiðslin séu af
þeim toga og er mál hans nú hjá
lögfræðingi að sögn Gylfa.

Í öðru tilfelli var hringt í
starfsmann heim og honum til-
kynnt að honum bærist uppsagn-
arbréf eftir mánaðamótin. 

Gylfi segir að starfsmenn séu
afar ósáttir við að mönnum sé
fylgt líkt og föngum út fyrir
svæðið eftir að búið er að segja
þeim upp. 

Hrannar Pétursson upplýs-
ingafulltrúi ALCAN segir að hann
geti ekki tjáð sig um einstök mál
né einstaklinga. Hinsvegar segir
hann að mönnum hafi verið til-

kynnt um uppsagnir símleiðis þar
sem ekki væri öruggt að tilkynn-
ingin bærist með öðrum hætti.

Trúnaðarráðsfundur fór fram í
gær þar sem þessi mál voru rædd
og mun stjórn ALCAN berast
ályktun frá þessum fundi í dag.
Ekki náðist í forstjóra, starf-
manna- né ráðningastjóra ALCAN
í gær .jse@frettabladid.is

Blair um ESB-sáttmála:

Heitir fljó›ar-
atkvæ›i
BRETLAND, AP Tony Blair, forsætis-
ráðherra Bretlands, lýsti því yfir í
gær að breskir kjósendur myndu
fá tækifæri til að greiða atkvæði
um staðfestingu stjórnarskrár-
sáttmála Evrópusambandsins,
óháð því hver dómur franskra
kjósenda verður um málið. At-
kvæðagreiðslan í Frakklandi fer
fram 29. þessa mánaðar og sam-
kvæmt skoðanakönnunum eru
fylkingar fylgjenda og andstæð-
inga sáttmálans hnífjafnir.

Hreyfing breskra andstæðinga
sáttmálans hóf í gær formlega
baráttu fyrir því að Bretar hafni
honum í hinni boðuðu þjóðarat-
kvæðagreiðslu. ■

MENNTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ 

Framhaldsskólavist:

Börnin gætu
rá›i› fer›inni
FRAMHALDSSKÓLAR Nokkurrar óá-
nægju hefur gætt meðal foreldra
með að menntamálaráðuneytið
sendi nemendum í tíunda bekk en
ekki foreldrum þeirra bréf um
hvernig hægt væri að sækja um
skóla á netinu

Reiður faðir hafði samband við
Fréttablaðið og sagði frá því að
bréfin væru stíluð á nemendur og
þeim því í sjálfsvald sett hvort
forráðamenn séu hafðir með í ráð-
um þegar sótt er um skóla. 

Samkvæmt upplýsingum frá
menntamálaráðuneytinu þá hafa
menn þar áttað sig á mistökunum
og því send út ný bréf, í þetta skipt-
ið stíluð á forráðamenn. -oá

Fjármálasvindl:

66 milljar›a 
í bætur
BANDARÍKIN, AP Morgan Stanley
verður að greiða fjárfestinum
Ron Perelman andvirði 66 millj-
arða króna í skaðabætur. Þetta er
niðurstaða dómstóls í Flórída sem
komst að þeirri niðurstöðu að fyr-
irtækið hefði beitt svikum og
hjálpað Sunbeam að hafa fé af
fjárfestum í viðskiptum árið
1998.

Morgan Stanley hafði milli-
göngu um kaup Sunbeam á fyrir-
tækinu Coleman sem Perelman
átti. Fyrirtækið segir að Perelman
hafi hagnast á viðskiptunum þar
sem hann hafi fengið greitt and-
virði tíu milljarða króna fyrir fyr-
irtækið og losnað við skuldir fyr-
irtækisins upp á 34 milljarða. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR
BÍLVELTA Á SNÆFELLSNESI
Bíll valt á veginum skammt vest-
an við Vegamót á Snæfellsnesi
um hádegisbilið í gær. Tveir
ferðamenn voru í bílnum sem er
bílaleigubíll. Bíllinn valt á hliðina
og hvorki farþegi né ökumaður
slasaðist. Bílnum var komið aftur
á réttan kjöl og þá gátu ferða-
mennirnir ekið sína leið.

ÍSJAKI Á EYJAFIRÐI Lögreglan á
Dalvík segir nokkuð marga hafa
komið til að berja ísjakann sem
lónir úti á firðinum augum. Jak-
inn bráðnar og minnkar hægt og
rólega og á meðan nætur eru
bjartar stafar sjófarendum lítil
hætta af honum. Hann er hins
vegar þeim mun tilkomumeiri.

ÁLFT KVEIKTI SINUELD Lögregla
og slökkvilið þurfti að slökkva
sinueld nærri Kirkjubæjar-
klaustri í fyrrinótt. Álft hafði
flogið á rafmagnsvír og kviknað í
henni sem og sinunni sem hún
lenti í auk þess sem rafmagn fór
af nálægum bæjum. Þegar elds-
upptök voru könnuð fannst álftin
eða það sem var eftir af henni.

SPURNING DAGSINS
Vilhjálmur, eigum vi› ekki a›
fyrirgefa vorum
skuldunautum?

„Jú, en um leið frelsa oss frá R-listanum.“

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, oddviti sjálfstæðis-
manna í borgarstjórn, sakar R-listann um óráðsíu
í fjármálum og segir skuldaaukningu borgarinnar
með ólíkindum.

MARKÚS KRISTJÁNSSON Í síðustu viku fékk Markús fyrrum starfmaður ALCAN að taka
poka sinn fyrirvaralaust og var fylgt út fyrir svæðið af öryggisverði. Þannig lauk 30 ára
starfsferli hans hjá fyrirtækinu.
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SIGRÍÐUR RUT JÚLÍUSDÓTTIR Hefur rekið
mál konunnar.

RAGNAR AÐALSTEINSSON Flytur málið í
Héraðsdómi í dag.

Lækningaforstjóri segir stefnumótun um vinnu lækna hafna yfir efa:

Læknir kærir Landspítalann
Kolmunnaveiði:

100 flúsund
tonn á land
SJÁVARÚTVEGUR Kolmunnaafli ís-
lenskra skipa á vertíðinni fór yfir
hundrað þúsund tonnin í fyrradag
þegar Hólmaborg SU landaði tæp-
um tvö þúsund tonnum á Eskifirði.

Íslensku skipin hafa nú veitt
103 þúsund tonn af þeim 345 þús-
und tonnum sem þeim er heimilt
að veiða. Að auki hafa erlend skip
landað 82 þúsund tonnum hér-
lendis og því hafa samanlagt
borist 185 þúsund tonn af
kolmunna á land.

Mest hefur borist á land hjá Síld-
arvinnslunni á Seyðisfirði, 33 þús-
und tonn, og næstmest hjá Eskju á
Eskifirði, 30 þúsund tonn. - bþg

Lögmaður konu sem synjað var um ættleiðingu:

Rá›uneyti› lét flyngdina rá›a





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

65,72 66,04

120,40 120,98

82,87  83,33

11,13 11,20

10,23 10,29

8,99 9,04

0,61  0,62

97,88 98,46

GENGI GJALDMIÐLA 18.05.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

114,95 -0,70%
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Notkun á réttum öryggisbúnaði fyrir börn í bílum hefur aukist:

Færri börn deyja í umfer›inni en á›ur
UMFERÐARMÁL Dauðsföllum barna í
umferðarslysum hefur fækkað
stórlega á síðustu árum að sögn
Sigurðar Helgasonar, verkefnis-
stjóra hjá Umferðarstofu. Á
blaðamannafundi sem Umferðar-
stofa, Lýðheilsustöð og Slysa-
varnafélagið Landsbjörg héldu í
gær voru kynntar niðurstöður
könnunar um öryggi barna í bíl-
um. Á fundinum kom meðal ann-
ars fram að ekkert barn hefur lát-
ist í umferðarslysi á síðustu
þremur árum.

Í könnuninni kemur fram að á
síðustu tíu árum hafi tólf börn lát-
ist í umferðarslysum þar af níu á
árunum 1995 til 1999. Aðeins eitt

barn af þessum tólf notaði réttan
öryggis- og verndarbúnað.

Tæplega fjörutíu börn sex ára

og yngri slasast árlega sem far-
þegar í bíl. Á fundinum var fullyrt
að mun færri börn myndu slasast
ef foreldrar og forráðamenn
barna notuðu réttan öryggis- og
verndarbúnað. Þá er átt við barna-
stóla og öryggisbelti. Öryggisbelti
ein og sér teljast ófullnægjandi
öryggisbúnaður fyrir börn sex
ára og yngri. 

Samkvæmt könnuninni hefur
notkun á réttum búnaði stórauk-
ist. Alls nota 84 prósent foreldra
réttan öryggisbúnað fyrir börn
sín, eitt af hverjum tíu notar óvið-
unandi öryggisbúnað en eitt af
hverjum tuttugu notar engan ör-
yggisbúnað fyrir börnin. - jse

Ég sakna hans svo sárt
fia› ríkir mikil sorg á heimili Than Viet Mac, ungu konunnar sem missti manninn sinn af völdum sára
eftir hnífsstungu um hvítasunnuna. Hún á flriggja ára dóttur og er n‡lega or›in ófrísk aftur. Framtí›in
var björt fyrir atbur›i sí›ustu helgar en er nú í rúst.

LÖGREGLUMÁL „Ég sakna mannsins
míns svo sárt,“ sagði hin unga
ekkja, Thanh Viet Mac, þegar
Fréttablaðið heimsótti hana á
heimili hennar í Breiðholtinu í
gær.

Það er mikill harmur kveðinn
að Viet eftir að eiginmaður henn-
ar Vu Van Phong var stunginn til
bana í Hlíðarhjalla í Kópavogi að
kvöldi hvítasunnudags. Eftir
stendur unga konan, fædd 1978,
ásamt þriggja ára dóttur þeirra.
Viet er nýlega orðin ófrísk aftur
og lífið brosti við ungu hjónun-
um þar til hinn skelfilegi atburð-
ur átti sér stað fyrir fáeinum
dögum. Þau unnu bæði í efna-
lauginni Björg í Mjódd og hafa
verið þar afar vel látin.

Tveir vinir Viet voru staddir
hjá henni í gærmorgun. Kalla
varð til túlk svo blaðamaður
gæti rætt við hana því hvorki
hún né aðrir viðstaddir gátu gert
sig skiljanleg á íslensku. Þau
ræddu saman á móðurmáli sínu
víetnömsku meðan beðið var eft-
ir túlkinum og var greinilegt af
látbragði þeirra að þau voru að
fara í gegnum voðaatburðinn
þegar eiginmaður Viet var
stunginn til bana. Eftirtektar-
vert var hve fólkið var æðru-
laust í sorg sinni. Í stofunni stóð
dúkað borð með mynd af hinum
látna, logandi kerti og reykelsi,
víni og matvæli samkvæmt ví-
etnamskri hefð. Fjöldamargir
blómvendir höfðu borist og stöð-
ugur straumur fólks verið í
heimsókn til hennar til að votta
henni samúð. Sumar fjölskyld-
urnar höfðu komið oftar en einu
sinni. Síðdegis í gær eða í dag
átti að liggja fyrir ákvörðun um
hvenær eiginmaður hennar yrði
jarðaður.

„Ég hef lítið getað hugsað til
framtíðar, það er svo skammt um
liðið frá því að maðurinn minn
dó,“ sagði Viet. „Ég veit samt að
það á eftir að reynast mér mjög
erfitt að sjá mér og fjölskyldu
minni farborða. Við keyptum
íbúðina okkar 2002 og fengum 90
prósent lán til að fjármagna
kaupin. Af þessu þarf vitanlega

að borga og reka heimilið. Ég
veit ekki hvernig ég mun leysa
það.“

Viet kvaðst ekki vera með há
laun. Hún hefði ekki bílpróf, en
þyrfti að koma dóttur sinni í leik-
skóla og komast sjálf í vinnuna í
Mjóddinni.

„Ég verð bara að reyna nú að
taka eitt í einu,“ sagði þessi unga

kona, aðdáanlega sterk í sorg
sinni. DV hefur hrundið af stokk-
unum fjársöfnun í samvinnu við
Rauða kross Íslands sem sér um
vörslu þess fjár sem safnast.
Þeir sem vilja styrkja ungu ekkj-
una, dóttur hennar og ófædda
barnið geta lagt inn á reikning
nr: 301 – 26 – 350. Kennitala RKÍ
er 530269 – 1839. jss@frettabladid.is

Spánn:

Ákæra birt 
alKaídali›um
MADRID, AP Spænskur dómari hefur
ákært 13 múslima fyrir að tengjast
hryðjuverkasamtökunum al-Kaída
en auk þess er sumum þeirra gefið
að sök að eiga aðild að sprengjutil-
ræðunum í Madríd í mars í fyrra
sem kostuðu 191 mannslíf.

Í ákærunni kemur fram að hinir
grunuðu, sem eru flestir Marokkó-
menn, hafi árið 2002 sett á fót
hryðjuverkasellur í Madríd og
Marokkó. Þeir eiga að hafa talið að
Spánn „væri óvinur íslam og því
væri nauðsynlegt að ráðast gegn
landi og þjóð“.

Mennirnir voru handteknir í
nokkrum lögreglurassíum í vetur og
segja yfirvöld að þar með hafi frek-
ari hryðjuverkum verið afstýrt. ■

VEÐRIÐ Í DAG

SORG Thanh Viet Mac, unga ekkjan við eins konar altari sem sett hefur verið upp samkvæmt víetnamskri hefð. Á því er mynd af mannin-
um hennar heitnum, svo og ávextir, reykelsi, kertaljós, blóm, matvæli og vín.

Fasteignaverð:

Spá enn meiri
hækkun
FASTEIGNAMARKAÐUR Íslandsbanki
spáir því að íbúðaverð hækki um
fimmtán prósent fram á næsta ár
og meðalverð á fermetra fari yfir
200 þúsund á höfuðborgarsvæð-
inu. Bankinn telur að nú sé ágætis
tími til að kaupa þrátt fyrir að verð
sé hátt. Þó mun draga úr hækkun
fasteignaverðs á næstunni og verð
á eftir að staðna árið 2007. 

Þetta kom fram í máli Ingólfs
Benders, forstöðumanns grein-
ingar Íslandsbanka, á fundi um
íbúðamarkaðinn í gær. Ingólfur
telur að forsendur bankans séu
frekar hóflegar og aðstæður á
markaði tiltölulega bjartar. - eþa

NOTKUN Á RÉTTUM ÖRYGGIS-
BÚNAÐI FYRIR BÖRN Í BÍL 
EFTIR BÚSETU
Neskaupstaður 100%
Selfoss 96%
Reykjavík 86%
Kópavogur 85%
Akureyri 85%
Ísafjörður 84%
Meðaltal landið allt 84%
Bíldudalur 55%

Heimild: Könnun gerð á vegum 
Slysavarnarfélagsins Landsbjörg, 
Lýðheilsustöð og Umferðarstofu.

LAÐAMANNAFUNDUR Í FURUBORG Einar
Magnús Magnússon, upplýsingarfulltrúi
Umferðarstofu, kynnir niðurstöður könn-
unar um öryggi barna í umferðinni. 

MÆLT MEÐ KAUPUM Íslandsbanki spáir að
fasteignaverð hækki um fimmtán prósent.
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Íraskur undirhershöfðingi drepinn:

Al-Zarqawi kyndir undir ófri›arbálinu
BAGDAD, AP Uppreisnarmenn skutu
undirhershöfðingja í íraska inn-
anríkisráðuneytinu til bana í gær.
Hátt settir bandarískir erindrek-
ar í landinu segja að ofbeldisalda
undanfarinna vikna sé hryðju-
verkamanninum Abu Musab al-
Zarqawi að kenna.

Rósturnar í Írak héldu áfram í
gær sem aldrei fyrr. Setið var fyr-
ir bifreið Ibrahim Khamas undir-
hershöfðingja í Bagdad í gær og
hann skotinn til bana. Í síðustu
viku voru tveir starfsmenn innan-
ríkisráðuneytisins drepnir en það
fer með öryggis- og lögreglumál.
Samtök Jórdanans al-Zarqawi,
forsprakka al-Kaída í Írak, viður-

kenntu fljótlega að hafa staðið á
bak við tilræðið.

Bandarískur embættismaður í
Írak greindi frá því í gær að al-
Zarqawi hefði boðað fylgismenn
sína til fundar í Sýrlandi í síðasta
mánuði til að hvetja þá til dáða í
baráttunni gegn hernámsliðinu og
íröskum bandamönnum þess. Á
hann að hafa hvatt til að bíl-
sprengjur yrðu notaðar í ríkari
mæli. Í síðasta mánuði var 21 bíl-
sprengjuárás gerð í Bagdad, sam-
anborið við 25 allt síðasta ár.

Lík sjö manna fundust í gær í
bænum Amiriyah vestur af
Bagdad. Var greinilegt að menn-
irnir höfðu verið teknir af lífi. ■

Bandaríkjamenn góma grunaðan hryðjuverkamann:

Brug›ist vi› ákalli Fidel Castro
HAVANA, AP Eftir áeggjan
Kúbverja hafa Bandaríkjamenn
handtekið kúbverskan mann sem
grunaður er um að hafa framið
hryðjuverk fyrir tæpum þrjátíu
árum síðan. Tugþúsundir
Kúbverja hlýddu ákalli leiðtoga
síns, Fidel Castro, og fóru í
kröfugöngu að bandarísku sendi-
skrifstofunni í Havana á mánu-
daginn. Með göngunni vildu yfir-
völd á Kúbu knýja Bandaríkja-
menn til að handtaka Luis
Posada Carriles, 77 ára Kúbverja
sem sagður er hafa grandað
kúbverski farþegaflugvél með
73 manns innanborð árið 1976. 

Castro styður kröfur Venesú-
elamanna um að fá Carriles
framseldan en hann var áður á
mála hjá CIA og venesúelsku
leyniþjónustunni. Hann hefur
sótt um pólitískt hæli í Banda-
ríkjunum.

Castro var í fylkingarbrjósti
göngumanna og hrópaði slagorð
gegn hryðjuverkum og „kenning-
um og aðferðum nasista“. Hann
sagði það ótrúlega hræsni af
hálfu Bandaríkjamanna ef þeir
myndu láta undir höfuð leggjast
að handtaka menn sem hefðu
framið hryðjuverk gegn
Kúbverjum á meðan þeir heyja
stríð gegn hryðjuverkum annars
staðar í heiminum.

Á þriðjudaginn brugðust
Bandaríkjamenn við áskoruninni
og handtóku Carriles í Miami í
Flórída. Ekki er þó víst að hann
verði framseldur. ■

LUIS POSADA CARRILES Hann er sagður
hafa grandað kúbverski farþegaflugvél
með 73 manns innanborðs árið 1976.

HVALVEIÐAR Valdahlutföllin í Al-
þjóðahvalveiðiráðinu eru að
breytast hvalveiðiþjóðunum í vil.
Japanar hugsa sér gott til glóðar-
innar á ársfundi ráðsins sem hefst
í næstu viku en íslenska sendi-
nefndin varar þó við of mikilli
bjartsýni.

Ársfundur Alþjóðahvalveiði-
ráðsins fer fram í Ulsan í Suður-

Kóreu 27. maí –
24. júní næst-
komandi og
sem fyrr skipt-
ast aðildarríkin
mjög í tvö horn
í afstöðu sinni
til veiðanna.
Síðustu ár hafa
hvalveiðiþjóðir
á borð við Ís-
lendinga og

Japana ekki riðið feitum hesti frá
þessum samkomum en svo virðist
sem valdahlutföllin séu að breyt-
ast í ráðinu. 

Joji Morishita, fulltrúi í
japönsku sendinefndinni á fundin-
um, telur að forskot ríkjanna sem

aðhyllast veiðibann sé aðeins eitt
eða tvö atkvæði og því er af sem
áður var. „Vatnaskil gætu orðið á
þessum fundi.“ sagði hann í sam-
tali við AP-fréttastofuna í gær.

Undir þetta tekur Ásta Ein-
arsdóttir, varaformaður íslensku
sendinefndarinnar sem bendir á
að tvö ný ríki séu að koma inn í
ráðið sem séu hlynnt hvalveið-
um: Malí og Kíribatí. Þar við
bætist að ákveðinn miðjuhópur
hefur verið að myndast innan
ráðsins en í honum eru ríki á
borð við Bandaríkin, Holland og
Svíþjóð. Þau hafa tekið virkan
þátt í stefnumótun um að komið
verði á stjórnkerfi á hvalveiðum

innan Alþjóðahvalveiðiráðsins,
svonefnt RMS-kerfi.

Ásta segir að talsverðar um-
ræður hafi farið fram um RMS-
kerfið undanfarna mánuði en þær
hafi þó ekki skilað eins miklu og
vonast hafi verið til. „Ef þetta
verður hins vegar samþykkt þá
mun það hafa mjög mikla þýðingu
fyrir okkur Íslendinga því það
þýddi einfaldlega að atvinnuveið-
ar yrðu leyfðar með ákveðnum
skilyrðum. Við reynum eins og við
getum að koma þessu í höfn á
fundinum en því miður eru ekki
alltof miklar líkur á því, maður
má ekki vera of bjartsýnn.“

sveinng@frettabladid.is

Dæmdur til sektar:

Fullur á
traktor
DÓMSTÓLAR Maður var dæmdur í
Héraðsdómi Norðurlands eystra
til greiðslu 130 þúsund króna
sektar fyrir að aka dráttarvél ölv-
aður um miðjan desember þannig
að hún endaði utan vegar í Víkur-
skarði. Þá var hann sviptur öku-
leyfi í tvö ár, en dómurinn var upp
kveðinn síðasta föstudag.

Maðurinn neitaði sök og kvaðst
hafa hafið drykkju eftir að akstri
lauk og hann kominn út af vegna
hálku í skarðinu. Þá sagði hann
rangt eftir sér haft í lögreglu-
skýrslu og kvaðst hafa verið
drukkinn við skýrslutökuna.

Vitni báru um undarlegt akst-
urslag mannsins og hvernig sjá
mátti för eftir dráttarvélina veg-
kanta á milli í nýföllnum snjó. - óká

Dönsk börn:

Hreyfa sig
allt of líti›
DANMÖRK Dönsk börn hreyfa sig
allt of lítið samkvæmt nýrri rann-
sókn. Í stað þess að hreyfa sig sitja
þau meira en þrjár klukkutíma á
dag við sjónvarp eða tölvu. 

Rannsóknin náði til 15 ára gam-
alla barna og leiðir í ljós að helm-
ingur þeirra sest umsvifalaust fyr-
ir framan sjónvarpið eða tölvuna
þegar skóla lýkur. Vegna þessa
meðal annars fá þau ekki tilhlýði-
lega hreyfingu sem er talin vera
ein klukkustund á dag. 

Dönsk heilbrigðisyfirvöld segja
þetta ávísun á margs konar sjúk-
dóma í framtíðinni. ■

MIKIL FJÖLGUN EFTIRLAUNA-
ÞEGA Búist er við að eftirlauna-
þegum í Svíþjóð fjölgi um 21 af
hundraði á næsta áratug. Gert er
ráð fyrir að Svíar eldri en 65 ára
verði tvær og hálf milljón árið
2050 en þeir eru um ein og hálf
milljón nú.

MEIRU LANDAÐ EN Í FYRRA Íslensk fiski-
skip hafa komið með hundrað tonnum
meiri afla að landi það sem af er þessu
fiskveiðiári en þau gerðu á því síðasta.

Fiskistofa:

Meira veitt
nú en í fyrra
SJÁVARÚTVEGUR Umtalsvert meira
hefur veiðst af ýsu, ufsa, karfa og
steinbít á fyrstu mánuðum þessa
árs en sömu mánuði í fyrra. Nem-
ur aukningin um og yfir 20 pró-
sentum á þessum fjórum tegund-
um.

Þá hefur veiði á kolmunna auk-
ist um heil 92 prósent milli ára, úr
33 þúsund tonnum í 64 þúsund
tonn, og humarveiðin er 60 pró-
sentum meiri en í fyrra. Á móti
hefur þorskveiði dregist saman
um fjögur prósent og síld- og
rækjuveiði um heil 80 prósent. 

Heildarafli íslenskra skipa á
fyrstu átta mánuðum fiskveiði-
ársins er þannig orðinn tæp 1.300
þúsund tonn, sem er tæplega
hundrað þúsund tonnum meira en
á síðasta fiskveiðiári. - aöe

SVÍÞJÓÐ

NÝTT 7UP FREE
Laust við allt sem þú vilt ekki!

Ekki kaloríur      Ekki sykur      Ekki koffein      Ekki kolvetni      Ekki litarefni

PRÓFAÐU

NÝTT SYKURLAUST

7UP FREE

LAGÐUR Í KISTU Ættingjar Ibrahim Khamas undirhershöfðingja, sem banað var í gær-
morgun, höfðu hröð handtök við að leggja hann í kistu og bera til mosku.
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ÁSTA EINARSDÓTTIR

Kemst Ísland í úrslitakeppni
Eurovision?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á a› reisa fleiri álver
hérlendis?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

14,1%

85,9%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Hvalvei›ifljó›irnar
styrkja stö›u sína
Ársfundur Alfljó›ahvalvei›irá›sins hefst í næstu viku. Ríki sem hlynnt eru
hvalvei›um hafa sótt í sig ve›ri› á undanförnum misserum og ætla sér stóra
hluti á fundinum. Íslenska sendinefndin varar fló vi› of mikilli bjarts‡ni.

VEIÐAR Í ATVINNUSKYNI HEIMILAÐAR? Margt bendir til að hvalveiðiþjóðunum sé að vaxa
fiskur um hrygg í Alþjóðahvalveiðiráðinu.



Gildir til 22. maí eða á meðan birgðir endast.

Dorritos snakk
- mest selda snakkið

Freschetta Brickoven pizzur og
hvítlauksbrauð

Freyju Staur, Draumur og Rís

Allt í veisluna

lamba
grillkjöt
lærisneiðar, kótilettur,
framhryggjasneiðar

kryddlegið

20%afsláttur 

30%afsláttur viðkassa

Danskir ljúfengir gæða ostar

Nauta
piparsteik

Ávaxta- og
grænmetisbakkar

1.998kr/kg

Verð áður 2.749,-

TILBOÐ

419kr/stk
Verð áður 598,-

TILBOÐ

149kr/pk
Verð áður 249,-

TILBOÐ



1Hversu margir verða dregnir fyrir
dóm vegna hryðjuverkanna í Beslan?

2Hverjir hafa gefið kost á sér til vara-
formennsku í Samfylkingunni?

3Hvaða íslenska kvikmynd verður sýnd
á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í

Shanghai?
SVÖRIN ERU Á BLS. 54

VEISTU SVARIÐ?
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Frítekjumark námslána afnumið og skerðingarhlutfall lækkað:

Tekjulægstu námsmenn græ›a ekkert
NÁMSLÁN Skerðingarhlutfall
námslána lækkar en frítekju-
mark er lagt niður samkvæmt
nýjum úthlutunarreglum sem
stjórn Lánasjóðs íslenskra náms-
manna hefur samþykkt. Grunn-
framfærsla námsmanna hækkar
jafnframt úr 79.500 krónum í
82.500 krónur.

Stærsta breytingin er sú að
skerðingarhlutfallið lækkar úr
33 prósentum tekna eftir skatt í
fjórtán prósent af öllum tekjum.
Hingað til hafa fyrstu 300 þús-
und krónur í tekjum ekki skert
námslánin en frítekjumarkið
fellur nú niður.

Samkvæmt útreikningum
lánasjóðsins hækka ráðstöfunar-

tekjur námsmanna um sjö pró-
sent að meðaltali. Fulltrúar
námsmanna benda hins vegar á
að afnám frítekjumarks kemur í
veg fyrir að námsmenn með lág-
ar tekjur hagnist á breytingun-
um. Því verða þau fimmtán pró-
sent námsmanna sem hafa lægst-
ar tekjur af kjarabót en á móti
kemur að aukin tækifæri opnast
fyrir námsmenn til að fram-
fleyta sér með vinnu. Þeir sem
hagnast mest á breytingunni eru
námsmenn með tekjur nálægt
skattleysismörkum. - bþg

Abu Ghraib:

Herma›ur
hl‡tur dóm
FORT HOOD, AP Herréttur í Texas
hefur dæmt Sabrinu Harman í
sex mánaða fangelsi fyrir að
misþyrma íröskum föngum í Abu
Ghraib-fangelsinu síðla árs 2003. 

Á meðan yfirheyrslum stóð
brast Harman í grát og sagðist
sjá mjög eftir hegðun sinni. 

Harman er annar hermaður-
inn sem er dæmdur fyrir mis-
þyrmingar í Abu Ghraib en í jan-
úar fékk Charles Graner tíu ára
dóm. Lynndie England bíður eft-
ir að refsing hennar verði ákveð-
in. Ekki er búist við að nokkur
hátt settur embættismaður verði
dreginn til ábyrgðar. ■

MIÐ-AUSTURLÖND

HEIMSMÁLIN RÆDD Á þriðja tug
nóbelsverðlaunahafa eru nú sam-
ankomnir í bænum Petra í
Jórdaníu til að ræða ýmis mein
sem hrjá heimsbyggðina, til
dæmis fátækt, sjúkdóma og of-
beldi. Á meðal verðlaunahafanna
eru Dalai Lama og Elie Wiesel.
Bandaríski leikarinn Richard
Gere er einnig á meðal fundar-
manna.

MÁTTI EKKI REYNA VIÐ DÓTTUR-
INA Sautján ára ísraelskur piltur
sem fór á fjörurnar við dóttur
rabbína nokkurs hefur stefnt
rabbínanum fyrir margvísleg
myrkraverk. Honum er meðal
annars gefið að sök að hafa látið
ræna piltinum, berja hann og
ógna með hnífi fyrir að stíga í
vænginn við stúlkuna.

Matur hefur lækka› 
um rúman flri›jung
Matvöruver› heldur áfram a› lækka í flestum
verslunum en mest fló í verslunum Bónuss og
Krónunnar samkvæmt könnun ASÍ.

NEYTENDUR Vöruverð hefur lækk-
að umtalsvert hjá Krónunni,
Bónus og í Fjarðarkaupum síðan
um áramót en mun minna hjá
öðrum verslunum samkvæmt
þriðju verðkönnun Alþýðusam-
bands Íslands. Þetta er þriðja
könnun samtakanna á þessu ári
og vekur athygli að vöruverð
hefur hvergi hækkað síðan síð-
asta könnun var gerð um miðjan
mars.

Áberandi mikill munur er
milli lágvöruverslana og annarra
stórmarkaða á hæsta og lægsta
verði og reyndist munurinn á
dýrustu og ódýrustu vörukörf-
unni þannig vera um hundrað
prósent. Það er mun meiri munur
en mælst hefur áður í öðrum
könnunum ASÍ.

Mest hlutfallsleg lækkun á
vöruverði mældist í Bónusi en
vörukarfan þar lækkaði um 37
prósent milli kannana. Í Krón-
unni lækkaði verð um 33 prósent.
Aðrar verslanir standa þeim
nokkuð að baki. Í Fjarðarkaupum
lækkaði karfan um tæp fimmtán

prósent, tæp tíu prósent í Sam-
kaupum en minna en sex prósent
hjá Nóatúni, Hagkaupum og
Sparkaupum.

Reyndar metur Alþýðusam-
bandið það svo að ólíklegt verði
að teljast að þessi mikli munur
fái staðist til lengdar og reikna
með að saman dragi með versl-
unum þegar fram líða stundir en
þangað til njóta neytendur góðs
af.

Í umræddri vörukörfu voru
algengar mjólkurvörur, ávextir,
grænmeti, morgunkorn, kaffi,
ostur og brauð eða vörur sem að
jafnaði sjást á borðum fjöl-
skyldna hér á landi. Mest lækkun
í Bónus reyndist vera á fjórum
lítrum af nýmjólk en lækkunin
frá því í febrúar reyndist vera
65,8 prósent. Hjá Krónunni
reyndist kíló af grænum vínberj-
um hafa lækkað mest eða um
67,6 prósent og 150 gr af Camem-
bert-osti lækkaði hlutfallslega
mest í Fjarðarkaupum eða um
35,2 prósent.

albert@frettabladid.is

Vestur-Kongó:

Ebóla-veiran
enn á kreiki
BRAZZAVILLE, AP Starfsmenn Al-
þjóðaheilbrigðismálastofnunar-
innar í Vestur-Kongó staðfestu í
gær að níu manns hefðu að und-
anförnu dáið úr ebóla-veikinni og
tveir til viðbótar væru smitaðir.
Sjúkdómurinn kom upp í
Itoumbi-héraðinu, 700 kílómetra
norðvestur af höfuðborginni
Brazzaville.

Sjúklingar sem smitast af
ebóla-veirunni fá mikinn sótthita
og blóð vellur úr vitum þeirra.
Sjúkdómurinn er bráðsmitandi
og enginn lækning er til við hon-
um. Á bilinu fimmtíu til níutíu
prósent þeirra sem smitast af
veirunni deyja innan nokkurra
daga.

Það er því mikið áhyggjuefni
ef veikin fer að láta verulega á
sér kræla á ný. ■
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NÁMSMENN Í ÖSKJU Námsmenn með
tekjur nálægt skattleysismörkum hagnast

mest á breytingunum.

SABRINA HARMAN
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KJARABÓT FYRIR HEIMILIN Samkvæmt nýjustu verðkönnun ASÍ er enn verðstríð milli lág-
vöruverslananna Bónuss og Krónunnar en um hundrað prósenta verðmunur getur verið á
körfunni þar og í öðrum verslunum.

LÆKKUN VÖRUVERÐS 
FRÁ 1. FEBRÚAR TIL 11. MAÍ

Sparverslun Hagkaup Nóatún

Samkaup

Fjarðarkaup

Krónan

Bónus

4,7% 4,9% 5,8%

9,8%

14,8%

33,3%

37,3%
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Forseti Póllands:

fiingkosningar bo›a›ar í haust
PÓLLAND, AP Aleksander Kwasni-
ewski, forseti Póllands, tilkynnti í
gær að þingkosningar færu fram í
landinu hinn 25. september næst-
komandi.

Forsetinn tilkynnti um þetta á
sameiginlegum blaðamannafundi
með Wlodzimierz Cimoszewicz,
forseta pólska þingsins, í Varsjá.
Kwasniewski greindi einnig frá
því að tveimur vikum síðar, hinn
9. október, yrðu haldnar forseta-
kosningar. Öðru fimm ára kjör-
tímabili Kwasniewskis lýkur í
desember og samkvæmt stjórnar-
skrá er honum ekki heimilt að
bjóða sig fram í þriðja sinn.

Marek Belka, sem farið hefur

fyrir minnihlutastjórn Lýðræðis-
lega vinstribandalagsins, arftaka-
flokks pólska kommúnistaflokks-
ins, frá því í maí í fyrra, vildi að
þing yrði strax rofið og þingkosn-
ingum flýtt. Sú tillaga hans var
hins vegar felld og forsetinn gerði
honum að sitja áfram uns kosn-
ingar færu fram. Belka hefur
sjálfur boðað að hann muni ganga
til liðs við annan flokk um leið og
hann losni undan embættisskyld-
um sem forsætisráðherra. Tveir
flokkar hægra megin við miðju
njóta mests fylgis í Póllandi um
þessar mundir, ef marka má skoð-
anakannanir, með um 20 prósent
hvor. ■

Sjálfstæði Norðmanna 1905:

Svíar íhugu›u innrás í Noreg
SVÍÞJÓÐ Litlu munaði að Svíar réð-
ust á Norðmenn með hernaði árið
1905 þegar Norðmenn sögðu sig
einhliða úr ríkjasambandinu við
Svíþjóð.

Þetta kemur fram í grein í
sænska dagblaðinu Dagens Ny-
heter, sem komist hefur yfir áður
óbirtar minnisbækur manna sem
voru í eldlínu sænskra stjórnmála
á þessum tíma. Í þeim kemur
meðal annars fram að Axel Rappe
yfirhershöfðingi og fjölmargir
áhrifamenn á sænska þinginu
vildu svara sjálfstæðisyfirlýsingu
Norðmanna með innrás. 

Helstu rök þeirra byggðu á því
að Svíum stafaði ógn af sjálfstæði
Norðmanna og að þeim gæti
reynst erfitt að verjast bæði
Rússum og Norðmönnum samtím-
is kæmi til stríðs.

Ekki reyndist meirihluti fyrir
þessum skoðunum á sænska þing-
inu og um síðir tóks forsætisráð-

herrum landanna að komast að
samkomulagi um sambandsslitin
án þess að til átaka kæmi. ■

Ræddi mannréttindi
vi› stúdenta í Peking
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hélt ræ›u á stórum fundi me› stúd-
entum vi› Háskólann í Peking og ger›i flar mannréttindamál a› a›alumfjöll-
unarefni sínu. Mikilvægir vi›skiptasamningar voru undirrita›ir í Kína í gær.

MANNRÉTTINDAMÁL „Það var auð-
vitað ekki tilviljun að ég skyldi
velja Háskólann í Peking til þess
að flytja þennan boðskap og til
þess að vísa til reynslu okkar á
vettvangi lýðræðis og vísa í lýð-
ræðisþróun í Evrópu, þróun
mannréttinda og þær hugmyndir
sem þessu eru tengdar. Þessi há-
skóli hefur verið í fararbroddi á
sögulegum tímamótum þegar
lýðræðisbylgjan var að reyna að
brjótast fram í Kína,“ sagði Ólaf-
ur Ragnar Grímsson forseti þeg-
ar hann var spurður að því hvers
vegna hann ákvað að ræða mann-
réttindamál í ræðu sem hann hélt
við háskólann.

„Það kveður við allt annan
tón á fundum mínum núna mið-
að við aðra fundi sem ég hef
áður átt við ráðamenn í Kína
þegar mannréttindamál ber á
góma, það er ekki þessi sama
spenna,“ sagði Ólafur Ragnar.

Ólafur Ragnar hélt einnig
ræðu á ráðstefnu íslensku við-
skiptasendinefndarinnar þar
sem hann lagði áherslu á að
hlutverk Íslendinga væri að
vera hlekkur og hvati í viðskipt-
um Kínverja við Evrópu og
Bandaríkin.

FL-Group undirritaði samn-
ing við Air China um leigu á
fimm Boeing-þotum en samn-
ingurinn er gerður í framhaldi
af kaupum FL-Group á 15 nýj-
um flugvélum af gerðinni
Boeing 737-800 fyrr á þessu ári,
sem var stærsti flugvélakaupa-
samningur í sögu félagsins.
Vélarnar verða afhentar í júlí á
næsta ári.

Fulltrúar kínversku borgar-
innar Xianyang, Íslandsbanki og
Enex, sem er samstarfsfyrir-
tæki Orkuveitu Reykjavíkur um

útflutning á hitaveituþekkingu,
undirrituðu samkomulag um
uppbyggingu hitaveitumála í
þessari kínversku stórborg.
„Það er greinilegt að kínversk
stjórnvöld hafa gríðarlegan
áhuga á því að nýta jarðvarm-
ann sem er víða í Kína,“ sagði
Alfreð Þorsteinsson, stjórnar-
formaður Orkuveitunnar, eftir

undirritun samkomulagsins í
samtali við Talstöðina. Alfreð
bætti svo við: „Það er greinilegt
að Kínverjar hafa mikinn áhuga
á jarðvarma og vilja hafa sam-
starf við okkur Íslendinga sem
erum kannski mestu sérfræð-
ingar í heimi á þessu sviði.“

hallgrimur@talstodin.is
oddur@frettabladid.is

NORSKIR HERMENN Herir Svía og Norðmanna voru við öllu búnir eftir að Norðmenn lýstu
einhliða yfir sambandsslitum 1905.

Í FORBOÐNU BORGINNI Sigríður Anna Þórðardóttir, Dorrit Moussaief og Ólafur Ragnar
Grímsson. Forboðna borgin er við norðurenda Torgs hins himneska friðar og er hún
umlukin gríðarstórum hallargarði þar sem fimm brýr tákna dyggðir Konfúsíusar. Forboðna
borgin var höll keisara Ming- og Qing- veldanna með 9.999 byggingum á 74 hektara
svæði. Byggingaframkvæmdir hófust árið 1407 og tók það milljón verkamenn og 100
þúsund listamenn 13 ár að ljúka verkinu.
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BELKA OG KWASNIEWSKI Forsætisráð-
herra og forseti Póllands á tali saman.





TALIBANI Á ÞING Wakil Ahmed
Muttawakil, fyrrverandi utanríkisráðherra
talibanastjórnarinnar í Afganistan, lýsti í
gær yfir framboði sínu í þingkosningunum
í landinu í september.
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Íbúaþróun á Austurlandi:

Erlendum körlum fjölgar miki›
FÓLKSFJÖLGUN Íbúum Austurlands
fjölgaði um 4,6 prósent í fyrra og
er það meiri fjölgun en í nokkrum
öðrum landshluta, samkvæmt töl-
um Hagstofu Íslands. Næst mest
fjölgaði fólki á höfuðborgarsvæð-
inu eða um 1,3 af hundraði.

Aðflutningur fólks til Austur-
lands vegna virkjana- og stóriðju-
framkvæmda hefur snúið fólks-
fjöldaþróun á svæðinu við síðustu
ár en áratugina þar á undan fækk-
aði fólki þar líkt og annars staðar
á landsbyggðinni. 

Samsetning íbúa á Austurlandi
hefur breyst verulega síðustu ár
og hlutfallslega mun fleiri íbúar
eru þar af erlendum uppruna en í

öðrum landshlutum. Þannig eru
ríflega ellefu prósent karla með
erlent ríkisfang og liðlega fjögur
prósent kvenna, en landsmeðal-
talið er í kringum þrjú og hálft
prósent.

Miklir búferlaflutningar karla
til Austurlands síðustu ár hafa
líka skekkt kynjaskiptinguna á
svæðinu og eru þar nú tæplega
tólf hundruð karlar á hverjar eitt
þúsund konur.

- ssal
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Húsvíkingar von-
gó›ir um álver
Kristján Júlíusson, bæjarstjóri á Akureyri, segir samstö›u um sta›arval álvers
á Nor›urlandi nau›synlega svo a› verkefni› geti gengi› vel. Sveitastjórinn í
Skagafir›i bi›ur menn um a› fl‡ta sér ekki um of í flessum efnum.

STÓRIÐJA Húsvíkingar eru bjart-
sýnir á að fá álver á svæðið eftir
að hafa fundað með mönnum frá
Alcoa.

„Við höfum alltaf trúað því að
það verði á endanum ákveðið að
reisa álver hér á Húsavík, þar
sem allar aðstæður hér eru fyrir
hendi. Í þokkabót virðist vera að
skapast um þetta sátt á Norður-
landi öllu, sem er okkur hér á
Húsavík mikið ánægjuefni,“ segir
Reinard Reynisson, bæjarstjóri á
Húsavík.

Kristján Þór Júlíusson, bæjar-
stjóri á Akureyri, hefur lagt til að
litið verði til Húsavíkur sem
fyrsta kosts fyrir álver. Reinhard
er ánægður með þetta. „Ég fagna
þessari afstöðu Kristjáns, sem er
til þess að fallin að efla samstöðu
um þetta verkefni,“ 

Kristján Þór segir afstöðu sína
vera eins konar sáttatillögu.
„Staðarval álvers hefur verið
deilumál hér á Norðurlandi og því
tel ég nauðsynlegt að við Norð-
lendingar séum einhuga um að
vinna sem best að þessu verkefni.
Þetta sjónarmið hjá mér, að nefna
Húsavík sem fyrsta kost, er liður
í því að reyna að skapa samtaka-
mátt um stóriðju hér á Norður-
landi, sem er algjör forsenda fyr-

ir því að svona stórt verkefni geti
gengið vel,“ segir Kristján.

Ársæll Guðmundsson, sveitar-
stjóri í Skagafirði, telur ótíma-
bært að ræða um staðarvalið með
þeim hætti sem Kristján hefur
gert. „Það eru ennþá skiptar
skoðanir um hvernig iðnað við
viljum byggja upp á Norðurlandi
og því tel ég óeðlilegt að strax sé

farið að raða stöðunum niður eft-
ir röð. Það þarf að ræða þetta mál
nánar og betur til þess að sáttin
um málið geti á endanum verið
víðtæk og marktæk,“ segir Ár-
sæll og leggur áherslu á að
óvissuþættirnir séu ennþá marg-
ir í þessu máli.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri í
Reykjanesbæ, segir það ekki
koma á óvart að Alcoa sé að undir-
búa uppsetningu álvers á Norður-
landi. „Iðnaðarráðherra hefur
alltaf talað fyrir uppbyggingu ál-
vers á Norðurlandi og því kemur
mér ekki á óvart að samstaða um
þá uppbyggingu sé að aukast,“
segir Árni.

magnus.halldorsson@frettabladid.is

FÓLKI FJÖLGAR MEST Á AUSTUR-
LANDI Stóriðjuframkvæmdir fyrir

austan hafa gjörbreytt íbúaþróun og
kynjaskiptingu á svæðinu

ÁLVER VINSÆL Norðlendingar reyna nú að skapa samstöðu um staðarval álvers í lands-
hlutanum. Áliðnaðurinn er greinilega helsti valkosturinn til uppbyggingar atvinnulífi í aug-
um bæjarstjóra á svæðinu, þótt sumir telji helst til of geyst farið. 

ÁRNI SIGFÚSSON ÁRSÆLL KRISTJÁN ÞÓR REINHARD
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Dómur Hæstaréttar:

Fa›erni fæst
ekki sanna›
DÓMSMÁL Hæstiréttur hafnaði í
fyrradag kröfu manns um að gerð
verði lífsýnisrannsókn á látnum
manni til að fá úr því skorið hvort
sá sé líffræðilegur faðir manns-
ins. Áður hafði verið úrskurðað að
eiginmaður móður hans væri ekki
líffræðilegur faðir hans. 

Barnalög veita í tilfellum sem
þessum heimild til dómsmála um
faðerni viðkomandi. Hinsvegar
þótti Hæstarétti maðurinn ekki
hafa komið fram með nægilegar
röksemdir varðandi grun sinn um
að sá er lífsýnið yrði rannsakað úr
væri lífræðilegur faðir hans. 

-jse

Deilt um lögmæti mjólkursölu:

Semja vi› bændur um umframmjólk
NEYTENDAMÁL Mjólkursamlagið
Mjólka sem stofnað var í síðasta
mánuði hefur náð samningum
við tíu kúabændur sem munu
selja því mjólk sem þeir fram-
leiða umfram kvóta, Mjólka set-
ur sína fyrstu vöru á markað í
næsta mánuði. Afurðirnar eru
framleiddar hér á landi án
beinna styrkja frá hinu opinbera. 

Bændasamtök Íslands sendu
frá sér tilkynningu þar sem þau
vekja athygli á því að ólöglegt
sé að selja mjólk innanlands
sem framleidd er umfram
greiðslumark án leyfis fram-
kvæmdarnefndar búvörusamn-
inga.

„Það ríkir atvinnufrelsi í

landinu og við erum ekki bundn-
ir að búvörusamningum svo við
þurfum ekki leyfi framkvæmd-
arnefndar,“ segir Ólafur M.
Magnússonar framkvæmda-
stjóri Mjólku. 

Að fyrirtækinu standa átta
systkyni frá Eyjum ll í Kjós en
þau eru með um fimmtíu kýr.
Spurður hvað hann gerði við
mjólkina frá þeim nú þegar
framleiðsla er ekki komin í gang
sagði Ólafur að hann gæfi kálf-
um, lömbum og vinum hana. „En
frekar myndi ég reyna að
drekka hana alla heldur en að
setja hana inn í þetta ríkis-
kerfi,“ bætti hann við. 

-jse

ÞUNGIR ÞANKAR Tuesday Ewusony, níger-
ískur lögreglumaður, stendur hugsi fyrir
utan lögreglustöð sína. Hann lenti í síð-
ustu viku í átökum við hóp ungmenna í
Port Harcourt sem mótmæltu drápi lög-
reglunnar á félaga þeirra.

Á KJÖRSTAÐ Kjörsókn var ágæt um helgina
en þetta er í þriðja sinn í 3.000 ára sögu
landsins sem Eþíópíumenn fá að kjósa sér
ráðamenn.

Byltingarflokkur alþýðunnar:

Hefur flegar
l‡st yfir sigri
ADDIS ABABA, AP Byltingarflokkur
alþýðunnar, stjórnarflokkurinn í
Eþíópíu, hefur þegar lýst yfir
sigri í þingkosningum sem þar
fóru fram um helgina en talsmað-
ur hans viðurkenndi þó að stjórn-
arandstaðan hefði sótt örlítið í sig
veðrið. Leiðtogar hennar segja
hins vegar ótímabært að tilkynna
úrslit enda eigi eftir að telja at-
kvæði stórs hluta kjósenda.

Á síðasta kjörtímabili hafði
stjórnarflokkurinn 95 prósent
sæta á eþíópíska þinginu. 

Eftirlitsmaður á vegum Evr-
ópusambandsins sagði að kosn-
ingarnar hefðu farið tiltölulega
heiðarlega fram en hann átaldi þó
stjórnina fyrir að lýsa yfir sigri
svo snemma. ■

HRAFN JÖKULSSON Höfundur Skáksögu Ís-
lands sem var styrkt um hálfa milljón
króna.

Menningarsjóður:

Hæstu styrkir
hálf milljón
STYRKIR Menningarsjóður hefur
úthlutað 17,5 milljónum króna í
styrki til 69 verkefna. Færri
fengu en sóttu um því alls sóttu
109 einstaklingar, fyrirtæki,
stofnanir og félög um styrki að
andvirði 123 milljóna króna.

Hæstu styrkirnir nema hálfri
milljón króna. Þá fengu Ágúst Þór
Árnason vegna Stjórnarskrárbók-
arinnar, Edda útgáfa vegna Skák-
landsins Íslands og skáksögu
heimsins sem Hrafn Jökulsson
skrifar og Háskólaútgáfan vegna
útgáfu á ávörpum, fyrirlestrum
og ræðum Matthíasar Johann-
essens í ritstjórn Ástráðs Ey-
steinssonar.

- bþg

ÓLAFUR M. MAGNÚSSON Ólafur M. Magn-
ússon framkvæmdastjóri Mjólku segist
ekki sjá hvaða almannahagsmunum hann
sé að ógna með því að kaupa mjólk af
kúabændum og furðar sig á viðbrögðum
Bændasamtaka Íslands. 



20%

Krakkadagar
í Smáralind

FRÁ FIMMTUDEGI TIL SUNNUDAGS

Börnin eru í a›alhlutverki alla helgina. Ótrúleg tilbo› á vörum fyrir börn, spennandi dagskrá og fullt a› gerast fyrir alla krakka
á hverjum degi til sunnudags. Komdu á Krakkadaga, njóttu skemmtilegra stunda me› börnunum og ger›u frábær kaup.

SKEMMTILEGAR UPPÁKOMUR OG ENDALAUST FJÖR

• ÁVEXTIR ÚR ÁVAXTAKÖRFUNNI KOMA Í HEIMSÓKN
OG SKEMMTA ALLRI FJÖLSKYLDUNNI

• HOPPUKASTALAR, BLÖ‹RUR OG MEIRA FJÖR
Í VETRARGAR‹INUM

•  PLAYSTATION TÖLVA FYRIR FRAMAN BT

Í DAG OG Á MORGUN
17.00  Epli› og peran úr Ávaxtakörfunni
fara á kostum

Á LAUGARDAGINN
14.00  Epli›, peran og banani
breg›a á leik
16.00  Epli›, peran, banani
og Immi ananas (Jónsi)
skemmta fjölskyldunni

Á SUNNUDAGINN
14.00  Epli›, peran, banani
og Immi ananas (Jónsi) skemmta
16.00  Epli›, peran og banani
breg›a á leik

DAGSKRÁ ALLA HELGINA FYRIR FRAMAN TE & KAFFI Á 1. HÆ‹:
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2.470kr.

Ver› á›ur: 3.295 kr.

Stelpupeysa nú

1.720kr.

Ver› á›ur: 2.295 kr.

telpubuxur nú

2.995kr.

Ver› á›ur: 3.995 kr.

Strákapeysa nú

2.845kr.

Ver› á›ur: 3.795 kr.

Strákabuxur nú 490kr.

Súkkula›ikaka og barnakakó

Gamaldags
brjóstsykur
og sleikjó.

Skemmtilegt og
ö›ruvísi nammi.

20% afsláttur af öllum vörum
í barnadeild

15%
afsláttur af öllum
leikföngum

Gla›ningur fylgir öllum vörukaupum.

20%
afsláttur af öllum barnaskóm

Lita- og föndursett
Crayola MINIKIDS.
Vaxlitir, trélitir og
tússlitir, föndurskæri,
pappír ofl.
Hentar fyrir 3ja ára
og eldri.

1.595kr.

Ver› á›ur: 2.295 kr.

Ver› nú:

690kr.

Ver› á›ur: 1.490 kr.

Ver› nú:
Four hettupeysur.

Einnig fleiri spennandi
Krakkadagatilbo› sem
flú vilt ekki missa af!

Sumarfötin sem krakkarnir vilja.

fiú kaupir 3 boli
en borgar fyrir 2*

* Ód‡rasta varan er frí.
 Gildir um alla boli/peysur
 og skyrtur í versluninni.

200kr.
Kleinuhringur og Svali á

9.999kr.
Playstation Two á a›eins

(Takmarka› magn)

1.699kr.
Náttföt.

2.999kr.

Latabæjarskór.

Barnasett- Flíspeysa
og buxur frá Color Kids.
Stær›ir 92-116. Ver› nú

4.990kr.

Ver› á›ur: 6.990 kr.

Miki› úrval af fallegum
Ticket barnafötum
fyrir stelpur og stráka
í stær›um 92-128.

2.499kr.

Latabæjar regnjakki.
1.999kr.

Latabæjar regnbuxur.

25%afsláttur af öllum
Prostyle hjólum

20%
afsláttur
af öllum
boltum

rt me› fyrirvara um prentvillur.

8.500kr.

Ver› á›ur: 9.900 kr.

Hin geysivinsælu
RAFMAGNS HLAUPAHJÓL V100

OPI‹:  mán. - fös. 11-19 • lau. 11-19 • sun. 13-18
AFMÆLISVEISLUR ALLA DAGA!

30% afsláttur
af DVD kids

Krakkadagar í BT!

Einfalt og skemmtilegt leiktæki
fyrir yngstu kynsló›ina.
Frábærir leikir fylgja sem efla
flroska barnanna. Mjög einfalt
a› tengja beint vi› DVD spilarann.



GÁÐ AÐ GÆSUNUM Þetta reffilega lama-
dýr hafði góðar gætur á þessari gæsafjöl-
skyldu sem fékk sér göngutúr í grasinu á
bóndabæ í Colorado í Bandaríkjunum þar
sem þau öll búa.

16 19. maí 2005 FIMMTUDAGUR

Deilt um atburðina í Úsbekistan:

Rannsóknar krafist á skothrí›
ÚSBEKISTAN, AP Mannréttindafull-
trúi Sameinuðu þjóðanna, tals-
menn fleiri alþjóðastofnana og
ráðamenn ýmissa ríkja heims
kölluðu eftir því í gær að óháðum
aðilum yrði falið að rannsaka
ásakanir um að hermenn í Ús-
bekistan hefðu skotið til bana
hundruð mótmælenda í óeirðum
þar í lok síðustu viku. 

Fulltrúar stjórnvalda í Ús-
bekistan fylgdu í gær nokkrum
erlendum erindrekum og blaða-
mönnum í örstutta heimsókn til
Andijan í Fergana-dal austast í
landinu, þar sem blóðbaðið átti
sér stað.

Hinum erlendu gestum sem

farið var með á vettvang var í
skyndingu sýnt fangelsið þar sem
átökin áttu upptök sín á föstudag,
og stjórnsýslubygging sem rústað
var í uppþotunum. Einu heima-
mennirnir sem gestunum var
leyft að tala við voru foreldrar
lögreglumanns sem særðist til
ólífis í óeirðunum, en þeir sögðu
stjórnvöld fara rétt með hvað
gerðist.

Samkvæmt frétt AP lýsti leið-
togi uppreisnarhóps herskárra
múslima í landamærabænum
Korasuv því yfir í gær að hann og
fylgismenn hans hyggist koma á
íslömsku ríki í landinu.

- aa

Bygging álvers fyrir austan:

Minni verktakar ósáttir
IÐNAÐUR „Ég hef heyrt af þessu
undanfarið en það kæmi mér ekki
á óvart að þeir uppfylli ekki þær
kröfur sem gerðar eru,“ segir Jón
Ingi Kristjánsson, formaður
Starfsgreinasambands Austur-
lands. Borið hefur á óánægju
verktaka fyrir austan land, og þá
smærri verktaka sérstaklega,
vegna þess að ekki fá allir bita af
þeirri sneið sem í boði er við upp-
byggingu álvers Alcoa á Reyðar-
firði.

Allnokkrir verktakar starfa nú
þegar fyrir Bechtel, sem byggir
álverið fyrir hönd Alcoa, en meðal
þeirra eru fáir heimamenn og
hafa gagnrýnisraddir heyrst
vegna þess enda hafi í upphafi

verið talað um að heimamenn
nytu sérstaklega forgangs þegar
kæmi að störfum tengdum álvers-
framkvæmdum.

Jón segir að vandamálið sé að
einhverju leyti þær ströngu kröf-
ur sem byggingaraðilinn gerir en
þær reglur eru einsdæmi á Ís-
landi. „Þær eru mun meiri en við
höfum nokkurn tíma séð áður og
það getur hafa staðið í mörgum
sem eiga slíku ekki að venjast.“

-aöe

INNFLUTNINGUR Innflutningur á am-
erískum bílum, nýjum eða notuð-
um, hefur aukist gríðarlega síð-
ustu mánuði og fer þessi innflutn-
ingur að stærstum hluta fram á
vegum einyrkja sem flytja inn bíl-
ana í nafni kaupendanna og firra
sig þar með ábyrgð. Snorri Páll
Jónsson, framkvæmdastjóri fyr-
irtækisins IB ehf. á Selfossi, segir
að verð sem viðgangist á mark-
aðnum séu platverð. Egill Jó-
hannsson, forstjóri Brimborgar,
tekur undir þessa skoðun. 

„Það er altalað að það kemur
nánast ekki bíll til landsins nema
5.000 dollarar séu greiddir undir
borðið og gefinn út lægri reikn-
ingur sem þessu nemur. Menn
spara vörugjöldin því að þau eru
yfirleitt hæst á þessum bílum og
virðisaukann líka. Auðvitað hefur
Tollurinn ákveðnar leiðir til að
koma í veg fyrir þetta en þegar
innflutningurinn er svona gríðar-
lega mikill þá hef ég enga trú á að
Tollurinn anni því,“ segir Egill. 

Bæði IB, sem sérhæfir sig í
innflutningi nýrra og notaðra bíla,
og Brimborg eru í sambandi við

sölumenn í Bandaríkjunum og
telja stjórnendur beggja fyrir-
tækja að ekki sé hægt að bjóða
ameríska bíla jafn ódýrt og gert
er án þess að eitthvað sé athuga-
vert við það. 

„Innflytjendurnir fá gefinn út
reikning erlendis sem hefur verið
lækkaður til að lækka vörugjöld
og virðisaukaskatt. Þannig er
hægt að bjóða bílana á betra
verði,“ segir Snorri Páll. „Toll-
stjóraembættið hefur gert ítrek-
aðar tilraunir til að rannsaka bíla-
innflutninginn frá Bandaríkjun-
um. Ef verðið passar ekki við al-
mennt viðmiðunarverð er ástæð-
an sú að gefinn hefur verið út

rangur reikningur. Við sem versl-
um beint við heildsala í Banda-
ríkjunum og kaupum hundruð bíla
á ári vitum að einstaklingur getur
ekki fengið bíla á 20-30 prósentum
lægra verði.“

Tollstjórinn í Reykjavík, Snorri
Olsen, segir að embættið fylgist
með innflutningi bíla frá Banda-
ríkjunum og sín tilfinning sé sú að
tilvik með fölsuðum reikningum
séu ekki hlutfallslega fleiri en
áður og reikningum sé ekki vísað
oftar til hliðar vegna fráviks frá
markaðsverði en áður. Í innflutn-
ingi á notuðum bílum kunni þó að
vera meiri hætta á fölsuðum
reikningum. ghs@frettabladid.is

RÚSSLAND
UPPREISNARMAÐUR DREPINN
Rússneskar hersveitir hafa ráðið
tsjetsjenska uppreisnarmanninn
Alash Daudov af dögum. Yfirvöld
grunuðu hann um að hyggja á
stórfellda efnavopnárás á al-
menna borgara en auk þess er
hann bendlaður við gíslatöku í
leikhúsi í Mosvku árið 2002 og
ódæðin í Beslan í fyrra.

Grænfriðungar handteknir:

Hlekkju›u sig
vi› færibönd 
LONDON, AP Mótmælendur úr röðum
Grænfriðunga voru handteknir í
byrjun vik-
unnar eftir að
hafa hamlað
starfi í verk-
s m i ð j u m
Land Rover í
gær. Með að-
gerðum sínum vildu Grænfriðung-
ar mótmæla Range Rover-jeppan-
um sem þeir segja stuðla að lofts-
lagsbreytingum með miklum út-
blæstri á gróðurhúsalofttegundum. 

Snemma í gær hlekkjuðu
Grænfriðungarnir sig við færi-
band í verksmiðjunni og kröfðust
þess að móðurfélag Land Rover,
Ford, hætti að framleiða bílinn og
markaðssetja hann fyrir borgar-
búa. Grænfriðungarnir dulbjuggu
sig sem starfsmenn til að komast
inn í verksmiðjuna. ■

SVÍÞJÓÐ

HÓTELBRUNI Í GÄVLE Stórbruni
varð í fyrrdag í bænum Gävle,
um 170 km norður af Stokk-
hólmi, er hótel bæjarins brann
því sem næst til kaldra kola.
Engin slys urðu á fólki en
slökkviliðsmenn börðust við eld-
inn langt fram eftir degi. Grun-
ur leikur á að eldsvoðann megi
rekja til íkveikju.

LÖGREGLUFRÉTTIR

INNBROT Í HLÍÐUNUM Lögregl-
an í Reykjavík fékk allnokkrar
tilkynningar um innbrot í bíla í
Hlíðunum í fyrrinótt. Þjófarnir
voru á höttunum eftir geisla-
spilurum og öðru lauslegu í bíl-
unum sem auðvelt er að koma í
verð.

BÍLVELTA Á EYRARBAKKA Bíll valt
á Eyrarbakka í gærmorgun en
ökumaður hans slasaðist þó ekki.
Bíllinn er að því er talið er ónýtur.

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Dúndur Tilboð
í tilefni Eurovision

Eurovision humar ...........................3900

Risarækjur....................................... 1990

Túnfiskur .........................................1990

Smjörkrydduð lúðusteik..................1490

Hvítlauksmarineraður steinbítur.....1290

Hunangslegin laxasteik...................1290

Piparmarineruð keilusteik..............1290

Eigum fullt af 
harðfiski sem gott er

að japla á, meðan 
stigagjöfin er!!!!!

AXANDI UMFANG Byggingarfram-
kvæmdir aukast jafnt og þétt á Reyð-
arfirði í tengslum við fyrirhugað álver
en allnokkrir verktakar eru ósáttir við

verkefnaleysi á sama tíma.

EGILL JÓHANNSSON Forstjóri Brimborgar
segir ýmislegt athugavert við innflutning
einyrkja á bílum. 

BÍLAR Á HAFNARBAKKANUM Mikill bílainnflutningur hefur verið undanfarið. Vegna lágs
gengis dollars hefur sérstaklega mikið verið flutt inn af bæði nýjum og notuðum bílum frá
Bandaríkjunum.

Í ANDIJAN Zakir Almatov, innanríkisráð-
herra Úsbekistans, talar við erlenda
erindreka og blaðamenn á vettvangi í
Andijan í gær.

MALAVÍ
BRÚÐKAUPIÐ BORGAÐ ÚR RÍKIS-
KASSANUM Yusuf Mwawa,
menntamálaráðherra Malaví, hef-
ur verið handtekinn og leystur frá
embætti eftir að upp komst að
hann hafði dregið sér fé úr ríkis-
kassanum og notað það meðal
annars til að fjármagna brúðkaup
sitt og Diönu Nkhulember, blaða-
fulltrúa varaforseta landsins.

Ver› á amerískum
bílum sagt platver›
Tugir einyrkja flytja inn ameríska bíla fyrir a›ra einstaklinga. Bílarnir eru í
mörgum tilfellum fluttir inn í nafni vi›skiptavinarins og firrar innflytjandinn
sig flar me› ábyrg›. Umbo›in telja a› ver›i› s‡nist lágt vegna blekkinga.



Gildir til 23. maí eða á meðan birgðir endast.
*Stimpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.

Sterling 2588
• Brennari: 13.2kW H-Brennari úr 

ryðfríu stáli
• Heildar umfang: 3903cm2

• Grind: Porselínhúðaðar járngrindur
• Kveikja: Elektrónísk
• Flave-R-WaveTM grind fyrir ofan

brennara til að jafna út hitadreifingu 
í grillinu

• Niðurfellanleg hliðarborð með 
áhaldakrókum

• Hitamælir
• Hjól til að auðvelda tilfærslu á grillinu

Broil King 
– Crown 40
• Brennari: 15.2kW super 8TM brennari úr ryðfríu stáli
• Hliðarhella: 2.7kW brennari úr ryðfríu stáli með loki
• Heildar umfang: 3355cm2

• Grind: Porselínhúðaðar járngrindur
• Kveikja: Elektrónísk
• Flave-R-WaveTM grind fyrir ofan brennara til að jafna 

út hitadreifingu í grillinu
• Niðurfellanleg hliðarborð með áhaldakrókum
• Hitamælir
• Hjól til að auðvelda tilfærslu á grillinu

Sterling 1104
• Brennari: 7.0kW H-Brennari 

úr ryðfríu stáli
• Heildar umfang: 2710cm2

• Grind: Porselínhúðaðar 
járngrindur

• Kveikja: Elektrónísk
• Flave-R-WaveTM grind fyrir 

ofan brennara til að jafna út 
hitadreifingu í grillinu

• Niðurfellanleg hliðarborð með
áhaldakrókum

• Hjól til að auðvelda tilfærslu 
á grillinu

KAUPAUKI 
fylgir eingöngu með heimsendum grillum í auglýsingu

• Grillsett úr ryðfríu stáli - Öll áhöld sem þú þarft til þess að grilla
í glæsilegri áltösku

• Svona er Eurovision 2005 - Tvöföld safnplata með öllum 
vinsælustu Eurovison lögunum í gegnum tíðina

• SS úrbeinaðar koníakslegnar grísakótilettur
• SS pylsupakki á grillið
• Coke 4x2ltr. ómissandi í Eurovision partíið!

Broil King 
– Regal 20XL
• Brennari: 15.2kW super 8TM brennari og 

7kW hliðarbrennari úr ryðfríu stáli
• Bak-brennari: 5.25kW brennari úr ryðfríu 

stáli fyrir grilltein
• Heildar umfang: 3935cm2

• Grind: Porselínhúðaðar járngrindur
• Kveikja: Elektrónísk
• Flave-R-WaveTM grind fyrir ofan brennara til 

að jafna út hitadreifingu í grillinu
• Niðurfellanleg hliðarborð með áhaldakrókum
• Hitamælir
• Hjól til að auðvelda tilfærslu á grillinu

3.999kr

Verð 39.990,-
verð áður 44.991,-

á mánuði  
í 10 mánuði

TILBOÐ
* 4.498kr

Verð 44.980,-
verð áður 54.989,-

á mánuði  
í 10 mánuði

TILBOÐ
*2.999kr

Verð 14.995,-
verð áður 19.996,-

á mánuði  
í 5 mánuði

TILBOÐ
*

4.990kr

Verð 49.900,-
verð áður 59.900,-

á mánuði  
í 10 mánuði

TILBOÐ
*

FRÍ HEIMSENDING
OG SAMSETNING

á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri

FRÍ HEIMSENDING
OG SAMSETNING

á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri

FRÍ HEIMSENDING
OG SAMSETNING

á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri

FRÍ HEIMSENDING
OG SAMSETNING

á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri

Eurovision
verðsprengja

10.000kr
afsláttur +

8000kr  kaupauki

5.000kr 5.000kr 10.000kr

Heildarverðmæti
KAUPAUKANS

8.000kr

afsláttur +
8000kr  kaupauki

afsláttur +
8000kr  kaupauki

afsláttur +
8000kr  kaupauki
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Dreifb‡liskonur flinga
Evrópuþing alþjóðasam-
bands dreifbýliskvenna
er nú haldið á Íslandi í
fyrsta sinn. Sambandið
vinnur að mannúðar- og
líknarmálum og að starfi
í þágu kvenna til sjálfs-
hjálpar. 

Alþjóðasamband dreifbýl-
iskvenna er meðal stærstu
mannúðar- og líknarsamtaka í
heiminum með um níu milljónir
kvenna innan sinna vébanda.
Kvenfélagasamband Íslands
(KÍ) er aðili að sambandinu og
stendur þessa dagana fyrir Evr-
ópuþingi þess sem haldið er í
fyrsta sinn á Íslandi. Yfirskrift
þingsins er „Winning the way
for women – the inspiration of
Iceland.“

„Hér eru um 170 sterkustu
konur í heiminum saman komn-
ar,“ segir Helga Guðmundsdótt-
ir forseti KÍ en konur frá um 30
löndum sitja þingið sem haldið
er á þriggja ára fresti. Málefnin
eru margvísleg að sögn Helgu.
„Aðalmarkmið sambandsins er
að vinna að hjálpar- og þróunar-
starfi í þróunarlöndum, bæði í
Asíu, Afríku og seinni árin í
Eystrasalts- og Austantjalds-
löndum,“ segir Helga og bætir
við að allt hjálparstarfið gangi
út á „hjálp til sjálfshjálpar“ þar

sem peningar eru ekki látnir af
hendi nema með eftirfylgni.

„Stór hluti kvenna sem kem-
ur að sambandinu eru bænda-
konur. Margar af þeim ályktun-
um sem koma fram á þingum
snúast því um matvæli, gena-
breytingar í matvælum og
hvernig megi kenna konum í
þróunarlöndum að rækta nýjar
afurðir,“ segir Helga en á þing-
inu munu fimm íslenskir fyrir-
lesarar fræða gesti þess um
kvennabaráttu á Íslandi. Þeirra
á meðal eru frú Vigdís Finn-
bogadóttir, Guðrún Pétursdóttir
sem kynnir verkefnið Auður í
krafti kvenna og Kristín Ást-
geirsdóttir sem ræðir um sögu
kvennahreyfingar á Íslandi. 

Helga segir mikinn stuðning
af því að vera hluti af alþjóða-
samtökum og taka þátt í þingum
á þeirra vegum. „Þegar við sam-
einumst lærum við svo mikið
hver af annarri,“ segir Helga en
þingið var sett í gær og lýkur að
kvöldi laugardags. 

solveig@frettabladid.is

Í FYRRA FÆDDUST SANDGERÐINGUM
23 BÖRN.

Heimild: Hagstofan

SVONA ERUM VIÐ:

„Það er helst að frétta að ég
átti afmæli á mánudaginn og
varð þá 37 ára,“ segir Ragn-
heiður Elín Clausen, nemi í
bókmenntafræði við Háskóla Ís-
lands og fyrrverandi þula í Rík-
issjónvarpinu.
Hún gengur annars ekki heil til
skógar um þessar mundir. „Ég
var skorin upp á mjöðm í vetur
og var svo óheppin að fá sýk-
ingu og hef verið dálítið lengi
að jafna mig. En ég er komin til
sjúkraþjálfara í endurhæfingu
og er á batavegi,“ segir hún
hress í bragði. Veikindin settu
strik í reikninginn í skólanum
og hún gat lítið einbeitt sér af
bókmenntafræðinni í vetur. 

Ragnheiður er ekki búin að
ráðstafa sumrinu en býst ekki
við að sitja með hendur í
skauti. „Þórunn systir mín er
nýbúin að eignast dreng og
mér finnst ekki ólíklegt að ég
muni verja dágóðum tíma
með litla frænda. Mig dreym-
ir líka um að komast til Krítar
eins og í fyrra. Það var æðis-
legt.“ Annars gerir Ragnheið-
ur ráð fyrir að fara að
minnsta kosti í stuttar ferðir
út á land. „Ég sest bara upp í
bíl og keyri af stað. Ætli upp-
áhaldsstaðirnir séu ekki
Skaftafell og Snæfellsnes.
Mér finnst alltaf yndislegt að
koma þangað.“

Ætlar a› verja tíma me› litla frænda
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? RAGNHEIÐUR ELÍN CLAUSEN

RAGNHEIÐUR GESTSDÓTTIR

Ekki til nein
fyrirmyndarríki

HEIMSÓKN FORSETA TIL KÍNA

SJÓNARHÓLL

Miðja Reykjavíkur:

Komin í Kópavog

SKJÖLDURINN Í VIÐGERÐ Merkið hefur verið fjarlægt af heimastað sínum í Aðalstræt-
inu og er sem stendur í viðgerð í Kópavoginum.

„Miðja Reykjavíkur er í viðgerð
núna, hún var orðin svo helvíti
ljót,“ segir Guðbjartur Sigurðs-
son, starfsmaður hjá Gatnamála-
stjóra, þegar hann er inntur eftir
því hvar skjöldurinn sem markar
miðju Reykjavíkur sé. „Skjöldur-
inn var sendur upp í Steinsmiðju
Sigurðar Helgasonar í Kópavogin-

um til viðgerðar,“ bætir Guðbjart-
ur við. 

Það má því með sanni segja að
miðja Reykjavíkur sé í Kópavog-
inum þessa stundina þó hún sé
væntanleg á heimaslóðir von
bráðar. Annars er hún venjulega
við norðurenda Aðalstrætis.

- mh

Á EVRÓPUÞINGI Helga Guð-
mundsdóttir er forseti Kvenfé-
lagasambands Íslands sem
skipuleggur Evrópuþingið að
þessu sinni.FR
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„Ég tel mikilvægt að rækta samband
við Kína, sem er svo stór hluti af heim-
inum,“ segir Ragnheiður Gestsdóttir,
barnabókahöfundur, sem segir
nauðsynlegt fyrir lítið ríki eins og Ís-
land að skapa sér jákvæða ímynd á
heimsvísu. „Þótt kínversk stjórnvöld
séu nú kannski ekki nein fyrirmynd, þá
er það engu að síður mikilvægt fyrir Ís-
land að kynna sínar hugsjónir og kynn-
ast þeirra,“ segir Ragnheiður og telur
samstarf á sviði menntamála sérstak-
lega spennandi. „Mér finnst ánægju-
legt að mennta- og menningarmál
skuli vera rædd í þessari heimsókn, því
þar geta Kínverjar kennt okkur margt.“
Hún bætir því einnig við að opinberar
heimsóknir eigi ekki að taka mið að
því hvað séu talin fyrirmyndarríki.“ Þá
færum við nú í óskaplega fáar heim-
sóknir held ég,“ bætir Ragnheiður við
að lokum. 





22 19. maí 2005 FIMMTUDAGUR

Formannsslagur og framt
Stefán Jón Hafstein, for-
maður framkvæmda-
stjórnar Samfylkingar-
innar, gefur til kynna að
milli hefðbundinnar
einkavæðingar og ríkis-
reksturs leynist þriðja
leiðin. Hann vill tefla lýð-
ræðinu og auknu valdi
fólksins fram gegn mark-
aðsvæðingu hægriaflanna
og segir að stórfyrirtæki
samtímans eigi að axla
samfélagslega ábyrgð.

Stefán Jón Hafstein, formaður
framkvæmdastjórnar Samfylk-
ingarinnar, telur að framtíðarsýn
og hugmyndafræði jafnaðar-
manna hafi ekki notið sín sem
skyldi í baráttunni um formanns-
stólinn í Samfylkingunni undan-
farna mánuði. Hann kveðst ganga
lengra í ályktunum en framtíðar-
hópur flokksins og skilgreinir sig
sem róttækan endurskoðunar-
sinna.

Jafnaðarmenn tefla svonefndri
lýðræðisvæðingu gegn mark-
aðsvæðingu hægriaflanna. Hvað
skyldi vera átt við með því? Stef-
án Jón segir að skapast hafi for-
sendur í auðugu, vel upplýstu og

menntuðu samfélagi til þess að
verkefni, sem varða almannaheill
og jafnaðarmenn lögðu eitt sinn
áherslu á að væru í höndum ríkis-
ins, flytjist til fólksins. 

„Hagsmuna almennings væri
eftir sem áður gætt undir breytt-
um rekstrarforsendum um leið og
unnt yrði að laða fleira fólk til
ábyrgðar og þátttöku. Ríkið gæti
fært verkefni frá sér til burðugra
sveitarfélaga. Og þessi tilteknu
sveitarfélög gætu fært verkefnin
áfram nær íbúunum, til notend-
anna sjálfra. Þetta er í rauninni
viðbragð við hnattvæðingunni þar
sem þjóðríkið hefur ekki sama
vægi og áður. Þjóðríkið hefur
heldur ekki sama vægi og áður
gagnvart staðbundnu valdi og
kalli frá íbúunum um frekara
ákvörðunarvald yfir daglegu lífi
sínu. Þjóðríkið er þarna klemmt á
milli og það á að færa völd út til
fólksins til þess að þróunin geti
orðið á forsendum þess.“

Aukin völd fólksins
Stefán Jón gæti að margra mati
verið að tala fyrir venjulegri
einkavæðingu verkefna sem ríki
og sveitarfélög fást við nú. Hann
neitar því og segir þetta snúast
um tvo meginþætti. 

„Í fyrsta lagi er að auka not-
endavald í skólum, heimilum fyrir
aldraða, heilbrigðisstofnunum og
ýmsum stofnunum. Notendur eiga
að hafa meira um það að segja
hvernig þjónustan er veitt. Þetta
er ekki valið milli einkavæðingar
og opinbers reksturs heldur eru
þarna rekstrarform á milli sem
gefa notendum meira vald til þess
að ákveða hvar og hvernig þjón-
ustan er veitt. Þetta kallar á
dreifða stýringu. Hins vegar er ég
líka að tala um að mikilvæg verk-
efni í samfélaginu, til dæmis neyt-
endaþjónusta og neytendavernd,
eigi ekki að vera í höndum stofn-
ana. Ég er til dæmis á móti því að
stofna embætti umboðsmanns
neytenda. Þessháttar þjónustu á
að flytja yfir til félagasamtaka
sem yrðu styrkt og bæru ábyrgð
gagnvart almenningi. Þetta á líka
við um umhverfismál þar sem
stjórnvöld þurfa gagnrýnið að-

hald. Umhverfismálin á ekki að
stofnanavæða heldur fela félaga-
samtökum málaflokkinn með
samningum. Slík samtök gætu
veitt þetta aðhald, uppfrætt al-
menning og svo framvegis. Ég hef
nefnt mannréttindamál í þriðja
lagi. Umræðan um Mannréttinda-
skrifstofu Íslands sýnir ljóslega
hvernig valdastjórnmál eru and-
stæð minni hugmynd um lýðræð-
isstjórnmál. Mannréttindaskrif-
stofan á einmitt að veita stjórn-
völdum aðhald og við eigum að
styrkja hana til þess.

Hvar er stefnan?
Málsmetandi menn, stjórnmála-
skýrendur og leiðarahöfundar
hafa rökstutt að sýn Samfylking-
arinnar á framtíðina sé harla
óskýr. Jafnvel gengið svo langt að
segja að hana skorti að mestu.
Hópur flokksmanna hefur engu
að síður setið löngum stundum
yfir þessari framtíðarsýn. „Ég
tek fram að ég er mjög ánægður
og stoltur af framtíðarhópnum,“
segir Stefán Jón. „Ég átti stóran
hlut í því að koma honum á lagg-
irnar sem formaður fram-
kvæmdastjórnarinnar. Framtíð-
arvinnan er eitt hið besta sem við
höfum gert á umliðnum árum. Ég
finn sjálfur til ábyrgðar að láta til
mín taka á þann hátt að leggja inn
hugmyndir að endurskoðun jafn-
aðarstefnunnar á tuttugustu og
fyrstu öldinni. Ég leyfi mér að
draga víðtækari ályktanir en hóp-
urinn getur gert. Sá er munurinn
á framtíðarhópnum og því sem ég
set fram í eigin nafni. Hins vegar
verð ég að segja að formannsslag-
urinn milli Össurar Skarphéðins-
sonar og Ingibjargar Sólrúnar
Gísladóttur hefur ekki skilað
nægilega frjórri umræðu um þá
endurskoðun á stefnumiðum sem
nú þegar fer fram og þarf að fara
fram meðal jafnaðarmanna innan
flokks og utan. Það var tilgangur
minn með ritgerð sem ég skrifaði
fyrr í vetur um þessa endurskoð-
un að koma þessum hugmyndum
af stað inn í formannsslaginn. Það
hefur að sumu leyti tekist en ekki
að öllu leyti. Þetta tengist títt-
nefndum umræðustjórnmálum.

Landsfundur Samfylkingarinnar hefst
á hádegi á föstudag. Þótt umræður
um hugmyndafræði, stefnu, mála-
flokka eða einstök mál einkenni
flokksþing og landsfundi stjórnmála-
flokkanna velta menn alveg sérstak-
lega fyrir sér kjöri í einstök embætti
og trúnaðarstöður. Það á sannarlega
við um formannsval og nú einnig kjör
varaformanns Samfylkingarinnar að
þessu sinni. 
Skoðanakannanir hafa bent til þess
að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hafi
betur í viðureigninni við Össur Skarp-
héðinsson sitjandi formann. Plúsinn
gerði eina slíka könnun og voru nið-
urstöður birtar á Stöð 2 í gærkvöldi.
Af þeim sem afstöðu tóku fylgdu 67
prósent Ingibjörgu Sólrúnu að mál-

um en 33 prósent fylgdu Össuri.
Fylgismunur var minni á landsbyggð-
inni en að sama skapi meiri meðal
þeirra sem spurðir voru á höfuðborg-
arsvæðinu.

Hvenær er þátttaka lítil eða mikil?
Á að giska 60 prósent flokksbundinna
Samfylkingarmanna skila gildum at-
kvæðum í formannskjörinu en í gær-
kvöldi höfðu liðlega 11 þúsund at-
kvæði skilað sér af þeim tæplega 20
þúsund kjörseðlum sem sendir voru
flokksmönnum. Þeir sem gerst þekkja
segja þetta viðunandi þátttöku í póst-
kosningum. Menn hella úr eyrunum og
velta fyrir sér stöðunni. Tveir viðmæl-
endur Fréttablaðsins töldu í gær að lítil
þátttaka væri Össuri hagstæð en mikil
þátttaka kæmi Ingibjörgu Sólrúnu til
góða. Gallinn er bara sá að þátttakan
er eiginlega hvorki lítil né mikil.

Karl og kona eða kona og karl
Heldur lifnaði yfir spennufíklunum á

síðustu metrunum fyrir landsfundinn
þegar Lúðvík Bergvinsson tilkynnti að
hann gæfi kost á sér í varaformanns-
embættið líkt og hinn ungi Ágúst
Ólafur Ágústsson hafði gert. Þannig
var tryggt að kjósa yrði um varafor-
mannsembættið. Fréttablaðið hefur
heimildir fyrir því að Jóhanna Sigurð-
ardóttir íhugi einnig að blanda sér í
slaginn. Gamalreyndir jaxlar telja að
framboðsmálin skýrist ekki fyrr en síð-
degis á föstudag og jafnvel ekki fyrr
en eftir að úrslit í formannsslagnum
verða kunn á hádegi á laugardag. Þeir
segja sem svo að verði formaður
kona þurfi að kjósa karl sem varafor-
mann og öfugt; verði formaður karl
sé rétt að kjósa konu í embætti vara-
formanns.

Fjölga› getur í varaformannsslag fram á sí›ustu stundu
FBL. GREINING: TOPPSTÖÐUR Í SAMFYLKINGUNNI
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– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

Kemst
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áfram 
í þessu?

BÚNINGUR SELMU
FELLUR Í GRÝTTAN

JARÐVEG MEÐAL
TÍSKUFRÖMUÐA

JÓHANN HAUKSSON
BLAÐAMAÐUR 

STEFÁN JÓN HAFSTEIN „Hins vegar verð ég að segja að formannsslagurinn milli Össur-
ar Skarphéðinssonar og Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur hefur ekki skilað nægilega frjórri
umræðu um þá endurskoðun á stefnumiðum sem nú þegar fer fram og þarf að fara fram
meðal jafnaðarmanna innan flokks og utan,“ segir fráfarandi formaður framkvæmda-
stjórnar Samfylkingar.

ÁGÚST ÓLAFUR
ÁGÚSTSSON

LÚÐVÍK BERG-
VINSSON

FRÉTTAVIÐTAL
STEFÁN JÓN HAFSTEIN
UM HUGMYNDAFRÆÐI
JAFNAÐARMANNA
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STJÓRNMÁL Framtíðarhópur Sam-
fylkingarinnar kynnti í gær tillög-
ur sínar til stefnumótunar innan
flokksins í fjölmörgum mála-
flokkum.

Kynntar voru tillögur sjö
starfshópa sem starfað hafa síðan
um áramót. Þetta er í annað sinn
sem framtíðarhópurinn skilar til-
lögum af sér en fyrri lotan var
kynnt á flokksstjórnarfundi í
október síðastliðnum og verða
þær tillögur teknar til afgreiðslu
á landsfundinum á laugardag. 

Tillögurnar sem kynntar voru í
gær verða hins vegar ekki teknar
formlega fyrir á landsfundinum,
heldur einungis kynntar og þeim

síðan vísað til áframhaldandi
meðferðar innan flokksins og til
afgreiðslu á stefnuþingi flokksins
næsta vetur. Gera má ráð fyrir að
tillögurnar taki einhverjum
breytingum í því ferli. Jafnframt
verður lagt til að landsfundurinn
samþykki að endurnýja umboð
framtíðarhópsins og feli honum
áframhaldandi vinnu við framtíð-
arstefnumótun flokksins fram að
stefnuþingi.

Málaflokkarnir sjö sem kynnt-
ir voru í gær eru: Lýðræði og
jafnrétti, Velferðarríkið sem hag-
stjórnarhugmynd, Menning og
listir – stefna um skapandi at-
vinnugreinar, Leikreglur við-

skiptalífsins, Ísland í samfélagi
þjóðanna, Mannauður, framsækni
og jöfnuður og Atvinnulíf, ný-
sköpun og hagvöxtur.

Aðspurð segir Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir, formaður framtíðar-
hópsins, erfitt að nefna eitthvað
sérstakt í þessum tillögum sem
henni þyki markverðast. „Það er
hins vegar margt ferskt og
skemmtilegt þarna á ferðinni og
ný sýn á flesta málaflokka. Ef ég á
að nefna eitthvað eitt umfram
annað þá kom plaggið um menn-
ingarmál mest á óvart og á eflaust
eftir að vekja talsverðar umræð-
ur,“ segir hún.

Þar vísar hún til þess að í til-

lögum hópsins er meðal annars
lögð áhersla á fjölbreytileika ís-
lenskrar menningar, hvatt til að
kraftar hennar verði virkjaðir og
að þjóðernissinnuð einangrunar-
stefna sé vont veganesti inn í 21.
öldina. ssal@frettabladid.is

Kosningaþáttaka:

Á tólfta flúsund
SAMFYLKINGIN Kosningu í for-
mannskjöri Samfylkingarinnar
lýkur klukkan 18:00 í dag. Flosi
Eiríksson formaður kjörstjórnar
segir að á tólfta þúsund manns
hafi verið búin að kjósa í gær-
kvöldi, en rétt innan við tuttugu
þúsund manns fengu senda kjör-
seðla.

Flosi segir þetta mjög fjölmenna
kosningu og þá fjölmennustu sinnar
tegundar. „Auðvitað vill maður
alltaf sjá meiri þátttöku.”

Í kvöld klárum við að merkja
þau atkvæði sem borist hafa inn á
kjörskrá og stemmum hana af,“
segir Flosi. Atkvæðin verða talin
á laugardagsmorgninum og úrslit
tilkynnt á hádegi þann sama dag.

- jh

TILLÖGUR FRAMTÍÐARHÓPS Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir og Kristrún Heimisdóttir
kynntu tillögur framtíðarhópsins sem kynnt-
ar verða á landsfundi Samfylkingarinnar á
laugardag.

Nýjar tillögur framtíðarhóps verða eingöngu kynntar á landsfundi en ekki teknar til afgreiðslu:

Framtí›arhópur fái n‡tt umbo›

Hægt er að gera umbætur með
tilskipunum að ofan. Eigi menn að
ná fram gagngerum umbótum
þarf að gera það undir þeim for-
merkjum að menn séu sáttir,
skilji út á hvað umbæturnar
ganga og séu tilbúnir að gera þær
að sínum. Í þessu tel ég að sam-
ræðustjórnmál felist. Þau eru
einnig leið til þess að halda á lofti
gildum jafnaðarstefnunnar án
þess að stofnanir eða eftirlitsiðn-
aður sé fenginn til þess að útfæra
þær.“

Stórfyrirtækin bera ábyrgð
Stefán Jón segir verðugt verkefni
að skilgreina stöðu og ábyrgð
stórfyrirtækja í nútímasamfélag-
inu. „Þetta er mjög verðugt verk-
efni. Við sjáum að auðvaldinu vex
ásmegin. Á móti því tefli ég
tveimur hugtökum um lýðræðis-
væðingu en þar er hugtakið um
félagsauð mjög mikilvægt. Fé-
lagsauður er spurning um færni
fólks sem gerir því kleift að
kljást við afl auðvaldsins og stór-
fyrirtækja. En þetta þarfnast
lagastoðar og samfélagsgerðar
sem knýr stórfyrirtækin til
ábyrgðar. Ég nefni sem dæmi að
lífeyrissjóðunum er ekki lýðræð-
islega stýrt. Við eigum líka að
leggja samfélagslegar skyldur á
fyrirtæki sem fá aðgang að sam-
eiginlegum auðlindum lands-
manna, hvort heldur um er að
ræða aðgang að fiskimiðum,
orkulindum eða jarðnæði. Fyrir-
tækin eiga að standa samfélags-
lega ábyrg gagnvart starfsfólki
sínu, réttindum og skyldum og
umhverfinu svo nokkuð sé nefnt.
Þetta stillir auðvaldinu upp við
vegg. Ef það vill ekki vera hluti af
samfélaginu viljum við hin held-
ur ekki hafa það með okkur.“

Einkarekstur, ríkisrekstur eða ...
Stefán Jón segir að á nýliðinni öld
hafi jafnaðarmenn annars vegar
hengt sig í ríkisafskipti til þess að
verja velferðarkerfið og jöfnuð-
inn en hins vegar hopað undan ný-
frjálshyggjunni og einkavæðing-
arstefnunni. Hann segir hvorugt
ganga upp. „Þriðja leiðin er ef til
vill sú leið sem Blair í Bretlandi
og Schröder í Þýskalandi hafa fet-
að, ekki alltaf með góðum árangri.
Við eigum að efla það sem kalla
mætti almenning (public sphere)
sem miðlar á milli einkareksturs
og opinbers reksturs. Þarna er
gríðarlegt svigrúm til þess að
færa út vald og verkefni með skil-
greindu ábyrgðarsviði til fólksins
í landinu. Þar nýtir einkarekstur
sér arðsemiskröfuna og það getur
átt vel við í sumum tilvikum. Í op-
inberri þjónustu á þessi arðsemis-
krafa ekki við en þá blasir við að
opinberar stofnanir eru oft á tíð-
um mjög þunglamalegar. Ég tel að
einstaklingar og frjáls félagasam-
tök eigi miklu auðveldara með að
bregðast við þörfum þjónustu-
markaðarins sem ég kalla svo. Ég
sé til dæmis fyrir mér að grunn-
skólar verði áfram í opinberum
rekstri en jafnframt að við eigum
eftir að nýta okkur miklu betur
menntaframboð utan við grunn-
skólanetið,“ segir Stefán Jón Haf-
stein að endingu. ■



Einn stórvirkasti fjöldamorðingi
sögunnar sté aldrei fæti á vígvöll-
inn, hann sendi menn fyrir sig,
þoldi ekki blóð. Leópold II Belgíu-
konungur er nú að mestu fallinn í
gleymsku, en það er of snemmt,
eins og Adam Hochschild lýsir í
bók sinni Skuggi Leópolds kon-
ungs (1998). Leópold fylgdist
grannt með ævintýrum landkönn-
uðanna, sem leituðu að upptökum
Nílar. Þegar Stanley sneri aftur
heim frá Afríku úr mikilli frægð-
arför og hafði fundið Livingstone
nær dauða en lífi inni í miðjum
frumskógi eftir langa leit, þá
gerði Leópold boð fyrir Stanley og
fékk hann til að fara aftur suður
eftir að kaupa land og fílabein – í
vísindaskyni, nema hvað. Það
hafði ekki farið fram hjá kóngin-
um, að hollenzkur nýlenduliðsfor-
ingi, Peter Minuit, hafði keypt
Manhattan af indjánum fyrir 24
dollara. Stanley beit á agnið og
gerði eina 450 landakaupsamn-
inga með óskoruðum nýtingar-
rétti fyrir hönd Leópolds. Ætt-
bálkahöfðingjarnir í Kongó kunnu
hvorki að lesa né skrifa og gerðu
sér enga grein fyrir því, að þeir
voru að selja frá sér land og fólk.
Það var eftir miklu að slægjast:
Kongó var 80 sinnum stærri en
Belgía að flatarmáli: meira flæmi
en England, Frakkland, Þýzka-
land, Spánn og Ítalía samanlagt.
Bandaríkjamenn viðurkenndu yf-
irráð Leópolds yfir Belgísku
Kongó 1884, og Frakkar gerðu
sama skömmu síðar. Landamærin
voru innsigluð með samningum á
Berlínarfundinum 1885. 

Og þá hófst gúmmíæðið.
Þannig vildi til, að John Dunlop
dýralæknir á Írlandi var að dytta
að reiðhjóli sonar síns og datt þá
ofan á loftfyllta gúmmídekkið.
Þessi uppfinning kom sér vel fyr-
ir Leópold, því að í Kongó var nóg
af gúmmítrjám: nú lét hann sína
menn þar suður frá þröngva inn-
fæddum til að vinna gúmmí baki
brotnu. Konum og börnum var

haldið í gíslingu á meðan; ef menn
skoruðust undan, voru konurnar
drepnar og börnin. Vinnulaun
voru bönnuð með lögum, og verzl-
unareinokun var komið á.
Belgíska Kongó var óskoruð
einkaeign Leópolds konungs í 23
ár, 1885-1908. Lífið lék við hann. 

Harðstjórnin spurðist út.
Bandaríski rithöfundurinn Mark
Twain var í hópi þeirra, sem skáru
upp herör gegn þrælahaldinu í
Kongó. Brezki höfundurinn Jos-
eph Conrad fór um svæðið og
skrifaði skáldsögu um ástandið
(Heart of Darkness, 1902). Leó-
pold brást við áreitinu með því að
múta blaðamönnum, ritstjórum
og stjórnmálamönnum í stórum
stíl og stofnaði m.a.s. eigið forlag
til að gefa út bækur í þágu ný-
lendukúgunarinnar og árásir á
andstæðinga sína, en þeir gáfu sig
ekki. Skipin, sem fluttu fílabein
og gúmmí í tonnatali frá Kongó til
Evrópu, fluttu nær ekkert til baka
annað en byssur og kúlur. Fyrir
hverja kúlu þurfti herinn í Kongó

skv. tilskipun að skila einni af-
höggvinni hendi á móti. En menn
Leópolds höfðu líka gaman af
villidýraveiðum og hjuggu þá
hendurnar af lifandi fólki til að
standa í skilum. Afskornir útlimir
voru vörumerki nýlendustjórnar-
innar. Bretar sendu mann suður
eftir til að skrifa skýrslu um
ástandið. Á endanum, 1908,
neyddist belgíska stjórnin vegna
vondrar pressu til að taka við
rekstri nýlendunnar, yfirtók allar
skuldir og greiddi kónginum
skaðabætur. Ég heyri fyrir mér
ræðurnar, sem hann hlýtur að
hafa haldið um helgi eignarréttar-
ins. Stjórnartíð hans kostaði 8-10
milljónir mannslífa.

Leópold II var ekki einn um
ódæðisverk í Afríku. Ferill ann-
arra nýlenduvelda er einnig blóði
drifinn. En Leópold var stórtæk-
astur. Nýlenduveldin skildu ekki
eftir sig lýðræði eins og þau
bjuggu við heima fyrir, heldur
harðýðgi, einræði og arðrán. Það
hefur ekki reynzt auðvelt fyrir
Afríkuþjóðir að brjótast undan
skugganum. Þegar Kongó hlaut
sjálfstæði 1960, höfðu 30 heima-
menn lokið háskólaprófi: þar voru
engir verkfræðingar, engir lækn-
ar, engir búfræðingar. Fólkið stóð
þarna með tvær hendur tómar (og
kopar, gull, demanta, olíu, úraní-
um). Í hátíðarræðu sinni við sjálf-
stæðistökuna sagði Baldvin Belg-
íukonungur: ,“Nú stendur það upp
á ykkur, herrar mínir, að sýna, að
þið séuð trausts okkar verðir.“
Helzti stjórnmálaforingi landsins,
dr. Patrice Lúmúmba, var myrtur
m.a. skv. tilskipun Eisenhowers
Bandaríkjaforseta. Dag Hammar-
skjöld, framkvæmdastjóri Sam-
einuðu þjóðanna, var einnig myrt-
ur í Kongó, trúlega að undirlagi
belgískra viðskiptajöfra, sem
vildu fá að sitja að auðlindum
landsins í friði. Móbútú hershöfð-
ingi var ekki lengi að velja sér
fyrirmynd, þegar hann náði völd-
um í landinu 1965. ■
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MÁL MANNA
SIGURJÓN M. EGILSSON

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur oft dæmt 
gegn íslenska ríkinu. Davíð Oddsson hefur viðrað
hugmynd um takmörkun á starfi dómstólsins.

Útrás 
stjórnmálanna

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
RÆTUR ARÐRÁNS OG
ÓSTJÓRNAR Í AFRÍKU 

ÞORVALDUR
GYLFASON

Leópold II var ekki einn um
ódæ›isverk í Afríku. Ferill
annarra n‡lenduvelda er
einnig bló›i drifinn. En Leó-
pold var stórtækastur. N‡-
lenduveldin skildu ekki eftir
sig l‡›ræ›i eins og flau bjuggu
vi› heima fyrir, heldur har›-
‡›gi, einræ›i og ar›rán.

Belgíska Kongó

Ólík vinnubrögð
Vefþjóðviljanum finnst meðferð fjöl-
miðla á úrsögn Gunnars Arnar Örlygs-
sonar úr Frjálslynda flokknum og inn-
göngu í Sjálfstæðisflokkinn athyglisverð.
Þeir séu stöðugt að rifja upp fyrri skoð-
anir hans. Slík vinnubrögð hafi ekki
tíðkast áður. Rifjar blaðið í því sam-
bandi upp þegar Ólafur F. Magnússon
borgarfulltrúi gekk úr Sjálfstæðisflokkn-
um og síðar til liðs við Frjálslynda flokk-

inn. Það hafi einkum verið á
þeirri forsendu að Sjálf-
stæðisflokkurinn iðkaði
of harða hægristefnu.
„Þetta var fyrir þá tíð er

íslenskir blaðamenn
sóttu námskeið í
notkun leitarvéla.

Enginn hváði þegar Ólafur yfirgaf flokk
sinn heldur fékk hann miklu fremur
klapp á bakið fyrir að fylgja sannfær-
ingu sinni. Síðan hefur Ólafur komist
upp með það óáreittur að halda því
fram að hann sé fulltrúi mannúðar og
mildi í veröldinni en fyrrum félagar
hans í Sjálfstæðisflokknum séu erind-
rekar hörkunnar og ofstopans, einka-
væðingaræðis og nýfrjálshyggju.“

Brautryðjandi
Svo spyr Vefþjóðviljinn: „En fyrir hvað
ætli Ólafs F. Magnússonar verði einkum
minnst í Sjálfstæðisflokknum? ... Ætli
Ólafur F. Magnússon ... hafi sagt við þá-
verandi félaga sína að það væri
kannski í lagi að einkavæða fyrirtæki
eins og banka og fiskimjölsverksmiðjur

með tíð og tíma en einkavæðing vel-
ferðarkerfisins kæmi aldrei til greina?
Nei, þegar betur er að gáð verður Ólafs
F. Magnússonar líklega einkum minnst
fyrir það í Sjálfstæðisflokknum að hafa
boðað einkavæðingu í hinu svonefnda
velferðarkerfi, nánar tiltekið í heilbrigð-
iskerfinu. Hann má jafnvel eiga það að
hann var á vissan hátt brauðryðjandi í
Sjálfstæðisflokknum fyrir slíkum sjónar-
miðum og gagnrýndi flokkinn harðlega
fyrir að hafa ekki gengið nógu vasklega
fram í þessum málum.“ Lokaorð Vef-
þjóðviljans eru: „Þetta hefur auðvitað
enginn rifjað upp en ef Ólafur F. Magn-
ússon gengur aftur í Sjálfstæðisflokkinn
getur Vefþjóðviljinn lofað að blaða-
menn munu grípa til hinnar nýfengnu
kunnáttu sinnar“.

gm@frettabladid.is
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

Davíð Oddsson hefur talað. Hann vill að Mannréttindadómstóll
Evrópu breyti um kúrs. Hann vill að dómstóllinn hætti að
vera áfrýjunardómstóll í málum þar sem borgarar eru ósátt-

ir í samskiptum sínum við ríkisvaldið. Fréttablaðið vitnar í ræðu ráð-
herrans á leiðtogafundi Evrópuráðsins í Varsjá þar sem hann sagði
brýna þörf á umbótum á störfum Mannréttindadómstóls Evrópu í
ljósi þess hve málum sem til hans bærust hefði fjölgað mikið.

Davíð talaði fyrir þekktri aðferð, aðferð sem er notuð hér heima.
Á Íslandi tíðkast að leggja af eða leggja stein í götu þeirra stofnana
sem ekki eru stjórnvöldum að skapi. Nýjasta dæmið er Mannrétt-
indaskrifstofan, en mál hennar er okkur Íslendingum enn í fersku
minni. Fleiri dæmi eru til, svo sem Þjóðhagsstofnun, Náttúruvernd,
Veiðimálastofnun, svo nokkur séu nefnd.

Getur verið að bitur reynsla íslenskra ráðamanna af niðurstöðum
Mannréttindadómstólsins ráði einhverju um vilja þeirra til að hann
starfi með öðrum hætti en nú er? Það er nú þannig að íslensk stjórn-
völd og dómstólar hafa margoft fengið á baukinn hjá dómstólnum.
Þegar svo gerist hér heima er oftast gripið til þess ágæta ráðs að
leggja stofnun af eða særa.

Nýjasta áfelli íslenska valdsins gagnvart þegnum sínum er mál
Kjartans Ásmundssonar, sem skaut íslenskum dómum til Mannrétt-
indadómstólsins. Dómstóllinn komst að því að réttur hefði verið brot-
inn á Kjartani, en örorkubætur hans höfðu verið skertar vegna breyt-
inga á reglum. Honum tókst ekki að ná fram réttlæti á Íslandi. Kjart-
an hafði möguleika, það er að senda málið áfram til fjölþjóðadóm-
stóls, sem tók undir sjónarmið hans. Niðurstaðan breytti miklu fyrir
Kjartan og aðra sem eins var ástatt um.

Mörg önnur mál, og örlítið eldri, eru fyrir hendi þar sem Íslending-
ar hafa neyðst til að leita út fyrir landsteinana vegna óréttlætis sem
þeir sæta hér heima. Þess vegna er það vond tilhugsun að íslenskir
ráðamenn hafi forgöngu um að gerðar verði breytingar á þeim örygg-
isventli sem Mannréttindadómstóll Evrópu er, til að veikja eða útiloka
möguleika borgaranna til að fá réttláta niðurstöðu í málum sem þarf
að höfða gegn valdinu. Á skömmum tíma hefur Mannréttindadóm-
stóllinn fellt sjö dóma yfir íslenskum yfirvöldum, þar sem einstak-
lingar hafa risið upp og kostað miklu til að fá rétt sinn viðurkenndan.

Frægast er sennilega mál Jóns Kristinssonar, sem var sakfelldur
fyrir umferðarlagabrot. Jón sættist ekki á að sama yfirvald rannsak-
aði brotið og dæmdi. Jón varð að leita til Mannréttindadómstólsins,
sem tók undir með honum. Niðurstaðan var áfelli fyrir valdið hér á
landi og varð til þess að breyta varð lögum. 

Þorgeir Þorgeirsson rithöfundur var sakfelldur fyrir að skrifa um
lögreglumann, en þáverandi lög bönnuðu óþægileg ummæli um opin-
bera starfsmenn, jafnvel þótt sönn væru. Það var ekki fyrr en eftir að
Mannréttindadómstóll Evrópu fann að lagagerðinni hér heima að lög-
gjafinn, það er Alþingi, neyddist til að taka úr almennum hegningar-
lögum ákvæði um að ekki mætti tala eða skrifa illa um opinbera
embættismenn.

Davíð Oddsson vill að verksvið Mannréttindadómstólsins verði
takmarkað. Gangi það eftir missir íslensk þjóð ákjósanlega leið til að
verja rétt sinn gegn á stundum fjandsamlegu kerfi valdamanna og
embættismanna. ■



Gildir til 23. maí eða á meðan birgðir endast. PÓ
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sími
568 2255

Jakkaföt
ullarblanda
svört, grá
st. 42-64

Ótrúlegt verð
20-50% afsláttur af völdum fatnaði

Einungis selt í Skeifunni,
Kringlunni, Smáralind og
á Akureyri

Bolur
hvítur, bleikur,
svartur
st. S-L

Jakki
hvítur, svartur
st. XS-L

Buxur
hvítar, svartar
st. XS-L

Jakki
hvítur, sand
st. S-XL

Buxur
hvítar, svartar
st. XS-L

Pils
margir litir
st. 10-14

Skyrta
síð shiffon
bleik, grænblá
st. S-XL

Herraskór
svartir, st. 40-45

Támjóir skór
svartir, hvítir, st. 36-41

Ballerínuskór
svartir, hvítir, bleikir, st. 36-41

Támjó mokkasína
hvítar, st. 36-41

Ekta leður

1.999kr
Verð áður 3.999-

TILBOÐ

Buxur
svartar
st. S-XL

1.999kr
Verð áður 3.999-

TILBOÐ

11.999kr

Verð áður 14.999-

TILBOÐ

3.999kr
Verð áður 4.999-

TILBOÐ

3.199kr
Verð áður 3.999-

TILBOÐ

2.999kr
Verð áður 3.999-

TILBOÐ

4.999kr
Verð áður 5.999-

TILBOÐ

2.999kr
Verð áður 3.999-

TILBOÐ

3.999kr
Verð áður 4.999-

TILBOÐ

2.399kr
Verð áður 2.999-

TILBOÐ

1.199kr
Verð áður 1.499-

TILBOÐ

3.199kr
Verð áður 3.999-

TILBOÐ

2.399kr
Verð áður 2.999-

TILBOÐ



Út frá þróun þorskveiða má draga
þá ályktun, að þorskurinn sé ekki
endurnýjanleg auðlind. Meðfram
austurströnd Norður-Ameríku frá
Davis-sundi til Georgsbanka var
þorskur verðmæt auðlind í aldir.
Evrópumenn stunduðu veiðar á
Miklabanka í stórum stíl og víðar;
engar sögur fóru af hruni þótt afla-
brögð hafi sveiflast. Um tveir tug-
ir undirstofna þorsks voru þar
áður, en nú er þorskleysi; og það
sem verra er, sá vottur af fiski sem
er þar sýnir engin batamerki þótt
veiðar á þorski hafi verið bannað-
ar í 10-13 ár og eftir harkalegar að-
gerðir í Bandaríkjunum. Ástandið
í Norðursjó er ekki mikið betra, en
hann var auðugasta fiskveiðisvæði
heims; þar lifir þorskur nú við
auman kost. Fiskurinn, sem
breytti heiminum, er nú í mýflugu-
mynd og státar aðeins af brostnum
vonum og deilum í ESB ásamt ráð-
leysi þrátt fyrir margar skýrslur.
Nýlega var upplýst að 1.700 vís-
indamenn komi að starfi Alþjóða
hafrannsóknaráðsins og virðist
það vel í lagt og ætti það lið að geta
státað af góðum tillögum og vit-
neskju um það hvernig endurreisa
megi þorskinn. En margir vísinda-
menn eru hégómlegir eins og aðr-
ir; þeir ota sínum tota, en bara fáir
þeirra hafa komið með haldbærar
skýringar, hvað þá góð ráð önnur
en bara að veiða skuli minna. Þeim
ráðum er búið að fylgja í Kanada í
rúman áratug og ekkert gengur.
Þetta minnir á smellin skrif
Ásgeirs Jakobssonar rithöfundar;

honum varð tíðrætt um „fiskleys-
isguðinn“, en honum var lítið um
ráðleggingar fiskifræðinga, sem
hann taldi bara boða villutrú. Í
ljósi sögunnar er nokkuð til í því,
en lífið í sjónum er flókið og stund-
um virðast takmörkuð vísindi gefa
litlu betri svör en sjómaðurinn í
brúnni.

En tiltekinn hópur vísinda-
manna hefur í fáein ár birt fjölda
af vísindagreinum með þeim upp-
lýsingum, að langvarandi veiðar
(með botnvörpu og dragnót) hafi
valdið alvarlegum erfðabreyting-
um sem leiði til sífellt lægri kyn-
þroskaaldurs og minni uppskeru
eða veiðiþols. Vísindamennirnir
hafa fengið aðgang að samfelldum
gögnum um 12 fiskstofna í Norður-
Atlantshafi um kynþroskaaldur og
breytingar á honum. Niðurstöður

sýna að kynþroskaaldurinn hefur
lækkað viðvarandi í aðdraganda
hruns, sem varð í þeim öllum. Þetta
eru erfðabreytingar, sem jafngilda
því að fiskurinn breytist smám
saman í tímans rás. Þegar vísinda-
menn draga lærdóm af fiskveiðum
í fortíð og ýmsum líffræðilegum
eiginleikum, sem eru mælanlegir,
eru þeir að skrá sagnfræði liðins
tíma, en hún veitir mönnum tak-
markaða innsýn í framtíðina; sjálft
viðfangsefnið hefur breyst, fiskur-
inn sjálfur. Hvað fyndist bændum
um það að ærnar bæru tvisvar á ári
og þær næðu engum holdum til að
geta af sér heilbrigð lömb? Eða að
börnin okkar yrðu kynþroska 6-7
ára? Íslenski þorskurinn varð kyn-
þroska aðallega 8 ára gamall í byrj-
un síðasta aldar, en nú að stórum

hluta kynþroska 4-5 ára. Þetta eru
mjög alvarlegar vísbendingar og
það er ábyrgðarleysi að skella
skollaeyrum við nýjum erfðaniður-
stöðum, sem nú má lesa um í mörg-
um tugum greina í virtum vísinda-
tímaritum. Hvernig stendur á því
að íslenskir vísindamenn virðist
ekki vera opnir fyrir þessum vís-
indum? Niðurstöður rannsókna
standa á meðan þær eru fengnar
með vísindalegum og endurtakan-
legum aðferðum og þær ekki born-
ar til baka með jafngóðum niður-
stöðum. Þeir sem telja sig vita bet-
ur eiga bara að segja hvað er rangt
í tilvitnuðum niðurstöðum og koma
með betri niðurstöður. Vilja menn
ekki viðurkenna vísindi sem fjalla
um erfðabreytingar í þorskinum?
Einstakir menn gera það munn-
lega, en eru tregir til að gera það
opinberlega. Það virðist jafnerfitt
og að ræða um arfbundna geðveiki
í eigin ætt.

Eru menn svona miklir snilling-
ar hér og eru þeirra tillögur svo
góðar, að ætla megi að annað gerist
hér en í útlöndum? Sumir ræða um
kvótakerfið, en auðvitað er það
bara peningastjórnunarkerfi, sem
á að skammta aðgang að auðlindun-
um og auka hagkvæmni; með því
hafa menn of mikið frelsi til að
velja veiðarfæri. Skömmtunarað-
ferðin sjálf leiðir til of mikillar
notkunar á hættulegum veiðarfær-
um; það leiðir til tortímingar stofn-
anna, undirstofna þorsksins.
Háprísuð hagkvæmnin leiðir til
hins gagnstæða í tímans rás og
„endurnýjanleg“ auðlindin bregst.
Mörgum er ljóst, að þorskurinn er
við hrunmörk. Tíðrætt er um Fær-
eyjar í þessu sambandi og þeirra
dagakerfi. Hjalti í Jákupsstovu,
yfirmaður fiskirannsókna eyjar-
skeggjanna, segir að ekkert kerfi
sé betra en hvernig það er notað;
75-85% af þorski og ýsu þar veiðast
með krókum. Galdurinn er líkast
til fólginn í því. ■
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Íslenska fljó›in í álögum kvótans

Í Fréttablaðinu dagana 9. til 12. des.
2004 var fjallað um kvótakerfið
undir yfirskriftinni „Kvóti í 20 ár“. Í
umfjöllun blaðsins mátti sjá að
flestir þeir sem tjáðu sig um málið
hafa komið í gegnum tíðina að mót-
un kvótakerfisins og eiga jafnvel
hagmuna að gæta eins og t.d. hæst-
virtur forsætisráðherra Halldór Ás-
grímsson, sem er nú í forsvari fyrir
kvóta sem honum er úthlutað af ís-

lenska ríkinu ár hvert. Hlutdeild
hans er mæld í tugum milljóna
króna sé verðmatið látið ráða sem
útgerðarmenn hafa komið á sín á
milli og bankar taka svo gilt eins og
hvert annað veð. Kvótinn hækkar
svo í verði samkvæmt veð- og láns-
þörfinni sem þessir aðilar telja að
sé viðunandi til að sýna stöðugleika
í reksrinum. Og samhliða því skap-
ast möguleiki á að skammta sér fé
út úr greininni og skuldir útgerðar-
innar hækka og reksturinn verður
sífellt erfiðari. Það orkar tvímælis
að sjá sitjandi forsætisráðherra í
slíkri stöðu og þurfa jafnframt að
vera með forræðið yfir nytjastofn-
um á Íslandsmiðum sem er sameign
íslensku þjóðarinar eins og kemur
fram í fyrstu grein laganna um

stjórn fiskveiða. Undirritaður skrif-
aði grein í Fréttablaðið 9. des. 2004
sem hét „Braskið með kvótann held-
ur áfram“. Þar mátti sjá að
þorsktonnið í litla kerfinu var þá á
750.000 krónur og 1.250.000 krónur í
því stóra. Hálfu ári eftir að grein
þessi var skrifuð er verðgildi fram-
sals á einu tonni af þorskkvóta nú
metið á 1 milljón króna í litla kerf-
inu en 1,5 milljónir króna í því
stóra. Úthlutaðar þorskveiðiheim-
ildir á þessu fiskveiðaári eru 209
þúsund tonn og því hægt að sjá að
verðgildi þessara veiðiheimilda
hafa hækkað á sex mánuðum um
rúma 52 milljarða króna. Aðrar
veiðiheimildir í öðrum tegundum
má áætla að séu til samans annað
eins. Þetta hefur sömu virkni og

peningafalsanir á efnahagslífið
enda má sjá að erlendar skuldir eru
komnar í 200% af vergri landsfram-
leiðslu. Hér er ef til vill komið svar-
ið við því hvers vegna stórar geng-
isfellingar hafa ekki orðið ennþá
síðan 1990 þegar þetta kerfi var
styrkt með lögum um stjórn fisk-
veiða nr. 38 og útskýrir hvers vegna
sjávarútvegurinn hefur ekki þurft á
gengisfellingum að halda þetta
tímabil þrátt fyrir allt of hátt gengi
krónunnar fyrir sjálfbæran rekstur.
Hágengisnefnd sjávarútvegsráð-
herra virðist hafa fengið það verk-
efni að dreifa athyglinni frá vand-
anum og styrkja trúverðugleika
þessa kerfis til að fá þjóðarsálina til
að trúa því að sjávarútvegurinn sé
nú hættur að skipta máli og þá

væntanlega til að réttlæta það að
hleypa erlendum aðilum inn í grein-
ina. Ráðherra þessa málaflokks seg-
ir það koma sér á óvart hversu
sterkur íslenski sjávarútvegurinn
sé í heild sinni eftir að hafa lesið
nefndarálitið. Ég fullyrði að þetta á
ekki við landvinnsluna því hún fær
ekki úthlutaðan kvóta til að búa til
fjármagn úr. Tölur Hagstofu Ís-
lands sýna að útflutningsverðmæti
sjávarafurða nemur yfir 60% af
verðmæti vöruútflutnings lands-
manna. Undirritaður óskar eftir að
hagfræðingar stígi nú fram á rit-
völlinn og útskýri fyrir þjóðinni
hvað sé að gerast og hvað sé
framundan.

Höfundur situr í miðstjórn
Frjálslynda flokksins.

Endurn‡janleg au›lind?Óvöndu›
fréttask‡ring

Í Fréttablaðinu síðastliðinn föstudag
skrifar Sigurður Þór Salvarsson,
blaðamaður, fréttaskýringu í tilefni
þess að Gunnar Örlygsson flutti sig
óvænt á milli flokka, úr Frjálslynda
flokknum í Sjálfstæðisflokkinn.
Greinin er fremur óvönduð og í
henni ýmsar augljósar staðreynda-
villur. Greinarhöfundur rekur nokkur
dæmi þess að þingmenn hafi skipt
um flokk, nefnir mig til sögunnar og
segir að ég hafi starfað óslitið innan
raða Alþýðubandalagsins þar til ég
hafi skyndilega gengið til liðs við
Framsóknarflokkinn og gefur mér
nafnbótina flokkaflakkari.
Ég geri verulegar athugasemdir við
þessa lýsingu blaðamannsins. Mál
mitt er ekki sambærilegt vistaskipt-
um Gunnars Örlygssonar, lýsingin
er ekki rétt og orðið flokkaflakk á
ekki við í mínu tilviki.
Hafa verður í huga að Alþýðubanda-
lagið ákvað á aukalandsfundi í júlí-
byrjun 1998 að taka þátt í sameigin-
legu framboði fyrir alþingiskosning-
arnar 1999 ásamt Alþýðuflokki,
Þjóðvaka og Samtökum um kvenna-
lista. Af því leiddi að sjálfsögðu að
stefnt var að stofnun nýs stjórnmála-
flokks í kjölfarið og að flokkurinn
hætti starfsemi og myndi ekki bjóða
fram í kosningunum 1999, né síðar.
Sérhver þingmaður Alþýðubanda-
lagsins, og reyndar hinna flokkanna,
sem vildi halda áfram varð að bjóða
sig fram fyrir nýtt stjórnmálaafl og
ganga í annan stjórnmálaflokk í
framhaldinu. Það kallar Sigurður Þór
Salvarsson flokkaflakk að ganga úr
Alþýðubandalagi í Framsóknarflokk-
inn, en ekki ef gengið er úr sama
flokki í Samfylkinguna eða Vinstri
græna. Þetta kalla ég óvandaða
fréttaskýringu svo ekki sé fastar að
orði kveðið. 
Ég vildi á sínum tíma að Alþýðu-
bandalagið starfaði áfram og lagðist
því gegn samþykkt aukalandsfund-
arins 1998. Þegar fyrir lá málefna-
grundvöllur nýja framboðsins um
haustið ákvað ég að taka ekki frek-
ar þátt í því og sagði mig úr Alþýðu-
bandalaginu í október. Var utan-
flokka þar til ég gekk í Framsóknar-
flokkinn tveimur mánuðum síðar.
Hvort tveggja er því rangt sem segir
í fréttaskýringunni, að ég hafi starf-
að óslitið í Alþýðubandalaginu þar
til ég gekk í Framsóknarflokkinn og
að úrsögn mín hafi komið skyndi-
lega. Rétt er að rifja upp að þrír
þingmenn höfðu sagt sig úr þing-
flokki Alþýðubandalagsins áður en
ég tók mína ákvörðun.
Aðstæður voru þannig í mínu tilviki
að flokkurinn hafði ákveðið að
bjóða ekki fram, ég var andvígur
þeirri ákvörðun, var ekki sáttur við
málefnagrundvöll nýs framboðs, og
það voru aðeins 7 mánuðir til kosn-
inga þegar ég gekk úr gamla flokkn-
um. Ég fæ ekki séð hvernig hægt er
að bera þær saman við mál Gunn-
ars Örlygssonar nú og afþakka með
öllu nafnbótina sem Sigurður Þór
Salvarsson vill endilega hengja á
mig. Einhvern veginn hef ég á til-
finningunni að flokkaflakkari sé ekki
heiðursnafnbót.

Höfundur er alþingismaður.

BALDVIN NIELSEN

UMRÆÐAN
KVÓTINN

JÓNAS BJARNASON 
EFNAVERKFRÆÐINGUR

UMRÆÐAN
ÞORSKVEIÐAR

KRISTINN H. GUNNARSSON 
SKRIFAR UM FLOKKAFLAKK

Vilja menn ekki vi›ur-
kenna vísindi sem 
fjalla um erf›abreytingar
í florskinum?

ASÍ svaf á
ver›inum
Í tilefni af dómi Héraðsdóms
Austurlands í máli tveggja Letta
er það haft eftir Halldóri Grön-
vold aðstoðarframkvæmdastjóra
ASÍ í Fréttablaðinu 14. maí sl. að
í dómnum sé ekki tekið á því
hvort lög um útlendinga hafi
verið brotin. Segir Halldór ASÍ
hafa fyrirvara á þessum dómi
enda hafi verið um málamynda-
gerning að ræða í málinu.

Það er auðvitað slæmt að að-
stoðarframkvæmdastjóri ASÍ
skuli ekki lesa þann dóm sem
hann gagn-
rýnir, en í
honum er
r é t t i l e g a
komist að
þeirri niður-
stöðu að
ákærðu hafi
ekki brotið
gegn lögum
um útlend-
inga. Það er
síðan hreinlega með ólíkindum að
maður í hans stöðu skuli leyfa sér
fleipra um það að þjónstusamn-
ingur sá sem reyndi á í málinu sé
málamyndagerningur, sérstak-
lega þar sem hann veit minna en
ekkert um málið.

Samkvæmt dómi Héraðsdóms
Austurlands þurfa þeir einstak-
lingar sem hingað koma til starfa
fyrir erlent fyrirtæki í því skyni
að framkvæma verk skv. þjón-
ustusamningi ekki að sækja um
atvinnuleyfi. Einnig er það niður-
staða dómsins að ríkisborgarar
hinna nýju aðildarríkja ESB
þurfa ekki að sækja atvinnuleyfi
hyggist þeir dveljast hérlendis og
starfa í 3 mánuði. 

Þeir sem eru ósáttir við þetta
getað skammast út í verkalýðs-
hreyfinguna. Annars vegar virð-
ist launþegahreyfingunni með
alla sína sérfræðinga og ráðgjafa
hafa yfirsést að fyrirvarinn um
frjálst flæði vinnuafls gagnvart
nýjum aðildarríkjum ESB var
ekki færður í lög hérlendis. Hins
vegar „fattaði“ ASÍ ekki að setja
fyrirvara um frjálst flæði þjón-
ustu eins og Þýskaland og
Austurríki gerðu.

Eftir á hefur ASÍ reynt klóra
sig út úr mistökunum með því að
beita fyrir sig Vinnumálastofnun,
sem með ólögmætum hætti hefur
reynt að hindra að erlendir aðilar
sem ekki þurfa atvinnuleyfi sinni
sínum störfum. 

Það er slæmt til þess að vita að
iðgjöldum þeim sem verkalýðs-
rekendur sópa til sín af launþegum
þessa lands nauðugum viljugum
skuli ekki vera betur ráðstafað.

Höfundur er hæstaréttarlög-
maður.

SVEINN ANDRI 
SVEINSSON

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

Landssamband eldri borgara hélt
landsfund sinn í Reykjavík daga
9. og 10. maí sl. og sóttu hann um
120 manns víðsvegar að af land-
inu. Á fundinn komu ráðherra,
forstjórar o.fl. gestir og tjáðu
okkur sína glæstu framtíðarsýn
til handa öldruðum, en þeir töluðu
bara um framtíðarsýnina en ekk-
ert um það sem nauðsynlegt er að
gera strax, það er að bæta kjör
hinna lægst launuðu, því hvernig
er hægt að verja það, að milli 10
og 15 þúsund aldraðra, eða um
þriðjungur þeirra, hefur til sinnar
framfærslu aðeins 110 þúsund
krónur á mánuði eða minna fyrir
skatta.

Á landsfundinum var ein álykt-
unin eða réttara sagt tillaga frá
starfshópum um kjaramál, sem
hafði sérstöðu að því leytinu að
þar var stungið upp á tímabærri
stefnubreytingu stjórnvalda
gagnvart öldruðum sem leiðir til

kjarabóta til hinna lægst launuðu
strax ef farið verður að þeim. Til-
lagan er svohljóðandi: „Lands-
fundur Landssambands eldri
borgara haldinn í Reykjavík 9. og
10. maí 2005 krefst þess að ríkis-
stjórnin geri nú þegar ráðstafanir
til að bæta kjör aldraðra m.a. með
eftirfarandi hætti: 1. Að grunnlíf-
eyrir verði alltaf undaþeginn
tekjuskatti. 2. Að tekjutrygging,
heimilisuppbót, tekjutryggingar-
auki og eingreiðslur verði felldar
saman í einn launaflokk, sem
verði á þessu ári hjá einstakling-
um kr. 90.000 á mánuði og taki
breytingum eftir launavísitölu.
Hjá hvoru hjóna eða sambýlis-
fólki kr. 70.000 á mánuði. 3. Að
áhrif skatta og tekjutengingar á
laun og lífeyrissjóðstekjur undir
160.000 kr. á mánuði verði ekki
hærri en 50% af þeim tekjum auk
tekna skv. 1. og 2. lið. 4. Fjár-
magnstekjur séu ekki tekjutengd-
ar bótagreiðslum frá Trygginga-
stofnun ríkisins. Greinargerð:
Eldri borgarar hafa mest allt sitt

líf greitt sérstakt almannatrygg-
ingagjald án þess að það hafi
fengist dregið frá skattagreiðsl-
um. Grunnlífeyrir er endur-
greiðsla þessa framlaga og er því
um tvísköttun að ræða að inn-
heimta tekjuskatt nú af grunnlíf-
eyri. Hinir mörgu bótaflokkar al-
mannatrygginga í dag eru eins og
bætur á bót ofan á gamalli flík og
því nauðsynlegt að sameina þá í
einfaldara bótakerfi.“ Ef farið er
að þessum tillögum myndi það
laga kjör hinna lægst settu í hópi
aldraðra, en ekki hafa nein áhrif á
hærri tekjur vegna skerðingar-
ákvæða. Þessi tillaga nær aðeins
til eins málaflokks af mörgum
sem stuðla að óréttlæti því sem
aldraðir búa við í dag. Fræðimenn
hafa skrifað bækur um kjör aldr-
aðra og í Morgunblaðinu á hvíta-
sunnudag eru langar greinar um
þessi mál og öllum ber saman um
að laun um þriðjungs aldraðra eru
við eða undir hungurmörkum. 

Höfundur er eftirlaunaþegi. 

A› loknum landsfundi
KARL GÚSTAF ÁSGRÍMSSON
SKRIFAR UM MÁLEFNI ALDRAÐRA





Wal Mart opnar í Peking
Hætt er við að íslenska viðskiptasendinefndin falli í
skuggann á opnun fyrstu Wal Mart-verslunarinnar í
Peking. Kínverjar fjölmenntu, enda ekki annað
hægt þegar þessi 1,3 milljarða þjóð á í hlut við
opnun verslunarinnar, og létu
sér vel líka innkomu þessa
smásölurisa í verslanaflóruna.
Fleiri stórar smásölukeðjur
hugsa sér gott til glóðarinnar
í Kína. Breska keðjan Tesco,
sem hefur átt miklu láni að
fagna í heimalandinu, er á
fleygiferð að undirbúa fram-
rás á kínverska markaðnum.
Tesco er stærsti viðskiptavin-
ur Bakkavarar, sem einmitt
hefur verið að byggja upp
starfsemi sína í Austurlönd-
um fjær.

Nóg að gera í Kína
Annars virðist nóg að gera hjá sendinefndinni í
Kína. Björgólfur Thor búinn að skrifa undir viljayfir-
lýsingu um símafjarskipti, Hannes Smárason búinn
að leigja Kínverjum þotur. Þá er búið að ganga frá

hitaveitusamningi og Össur
búinn að setja fótinn inn
fyrir dyr Kínaveldis. Þá er
Sæplast búið að opna skrif-
stofu í Kína. 
Næsta skref í útrás Íslend-
inga í Kína er væntanlega að
bjóða þjóðinni upp á nám-
skeið í kínversku. Kínverjar
eru 4.500 sinnum fleiri en
við og ef innrás íslensks við-
skiptalífs á að heppnast
verða í það minnsta nokkur
hundruð Íslendinga að vera
talandi á kínversku.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.079*

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 217
Velta: 977 milljónir

+0,63%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Ávöxtunarkrafa íbúðabréfa hef-

ur lækkað undanfarna daga. Fram
kemur í Morgunkorni greiningar-
deildar Íslandsbanka að þetta
gerist í kjölfar hækkunar sem varð
þegar tilkynnt var um breyttan út-
reikning Hagstofunnar á vísitölu
neysluverðs.

Verðbólga í Bretlandi er nú í
sjö ára hámarki, þó er ekki gert
ráð fyrir vaxtahækkunum í bráð.
Þetta kom fram í fréttabréfi grein-
ingardeildar KB banka.

Hlutabréf í Japan hækkuðu lítil-
lega í gær. Nikkei vísitalan hækk-
aði um 0,09 prósent.

Vyto Kab hefur sagt sig úr
stjórn Flögu.
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Aðeins verður litið til
verðs við mat á bindandi
tilboðum. Óánægja ríkir
með yfirlýsingar hóps
fjárfesta í fjölmiðlum.

Alls bárust fjórtán óbindandi
tilboð í hlutabréf ríkisins í Sím-
ann áður en frestur rann út í
fyrradag. Samkvæmt upplýsing-
um frá einkavæðingarnefnd
standa 37 fjárfestar að baki til-
boðunum, innlendir og erlendir.
Nöfn þeirra verða gefin að lokinni
yfirferð. Það á ekki að taka lengri
tíma en viku.

Þeim fjárfestum
sem uppfylla almennar
kröfur og skilyrði verð-
ur boðið að fá frekari
upplýsingar um Sím-
ann í gegnum kynning-
ar, heimsóknir og áreið-
anleikakannanir. Á
grundvelli þeirra at-
hugana geta aðilar gert
bindandi tilboð.

Eins og kom fram í

Markaðinum í gær verður aðeins
litið til verðs við mat á bindandi
kauptilboðum. Gengið verður til
viðræðna við hæstbjóðendur. Ef
munur á hæstu boðum verður
fimm prósent eða minni verður
viðkomandi aðilum gert kleift að
senda inn nýtt og hærra tilboð.
Samdægurs verða þau opnuð í
viðurvist bjóðenda og fjölmiðla
eins og í fyrra skiptið.

Í gær var send fréttatilkynn-
ing á fjölmiðla frá Ólafi Jóhanni
Ólafssyni, Almenningi ehf.,
Burðarási, Tryggingamiðstöðinni,
Talsímafélaginu og KEA þess efn-
is að þessir aðilar muni standi

saman að tilboði í Símann. Þar er
meðal annars upplýst að enginn
fjárfestanna muni eiga meira en
35 prósent og selja eigi almenn-
ingi þrjátíu prósent. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins gætir mikillar óánægju
með þessa yfirlýsingu meðal ann-
arra bjóðenda og framkvæmdar-
aðila sölunnar. Í því sambandi er
bent á ákvæði í trúnaðarsamningi
sem segi að væntanlegir bjóðend-
ur megi ekki upplýsa um neina
þætti sem snúa að mögulegum
kaupum á Símanum. Þetta sé því
ekki samkvæmt settum reglum.

bjorgvin@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 42,50 +1,43% ... Atorka 6,00
– ... Bakkavör 34,20 +0,59% ... Burðarás 14,50 +2,47% ... FL Group
14,70 – ... Flaga 5,00 – ... Íslandsbanki 13,20 +0,38% ... KB banki
537,00 +0,37% ... Kögun 63,20 – ... Landsbankinn 16,50 +0,61% ...
Marel 56,00 – ... Og fjarskipti 4,23 – ... Samherji 12,10 – ... Straumur
11,80 +0,85% ... Össur 79,50 -0,63%

Fjórtán tilboð bárust í Símann

Burðarás 2,47%
Jarðboranir 2,44%
Actavis 1,43%

Hampiðjan -2,99%
Össur -0,63%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Fimm þotur í eigu FL
Group fara beint í átta
ára útleigu til Air China.
FL Group hefur samið við Air
China um leigu á fimm Boeing
737-800 vélum til átta ára. Um er
að ræða vélar sem FL Group pant-
aði fyrir skemmstu en þá var því
lýst yfir að til greina kæmi að
leigja þær út.

Fram kemur í fréttatilkynn-
ingu frá félaginu að Icelease ehf.,
dótturfélag FL Group, hafi undir-
búið samningana við Air China en
Icelease sér um kaup, sölu og út-
leigu á flugvélum fyrir hönd sam-
stæðunnar.

„Við kaupin á vélunum fyrr á
þessu ári gerðum við áætlanir í
samvinnu við japanska flugvéla-
leigufyrirtækið Sunrock um að
koma vélunum á markað í Asíu og
víðar. Það hefur gengið vonum
framar,“ er haft eftir Hannesi
Smárasyni, stjórnarformanni FL
Group, í fréttatilkynningunni.

Vélarnar fara beint til Kína
þegar þær koma úr framleiðslu
hjá Boeing-verksmiðjunum í
Seattle í Bandaríkjunum, en alls
hefur FL Group pantað fimmtán
vélar af gerðinni Boeing 737-800.
Vélarnar sem Air China hefur
leigt verða afhentar á fyrri hluta
næsta árs. - þk

Leigir flugvélar til Kína
STJÓRNARFORMAÐUR KYNNIR KAUP Hannes Smárason á blaðamannafundi í janúar
þar sem kynnt voru kaup á Boeing 737-800 vélum.

Hluthafar efast um að
Skandia sé réttur kostur.
Fjármálasérfræðingar eru efins
um réttmæti þess að suður-
afríska tryggingafélagið Old
Mutual kaupi Skandia. Eignastýr-
ingarfélagið Jupiter, sem er einn
stærsti hluthafinn í Old Mutual
með tveggja prósenta hlut, hvatti
aðra hluthafa til að mótmæla
áformum stjórnar félagsins að
bjóða í Skandia. Philip Gibbs, tals-
maður Jupiter, telur að staða Jim
Sutcliffe, forstjóra Old Mutual,
geti verið í hættu ef félagið fer út
í yfirtöku í andstöðu við marga
hluthafa. Fleiri hluthafar hafa
lýst efasemdum sínum um fyrir-
ætlanir fyrirtækisins. Margir
telja að Skandia sé of stór biti til
að kyngja.

Old Mutual er skráð í kauphöll-
um fimm landa, þar á meðal þeirri
bresku, og er markaðsvirði þess
um 560 milljarðar króna. Til sam-
anburðar er virði Skandia um 380
milljarðar króna. Ljóst er að Old
Mutal verður að gefa út nýtt
hlutafé ef af kaupunum verður og
líklega að skuldsetja sig til viðbót-
ar. Þetta myndi verða stærsta
yfirtakan í sögu fyrirtækisins en
Skandia er næststærsta trygg-
ingafélag Norðurlanda. - eþa

*Tölur frá um kl. 15 í gær. Nýjustu tölur á Vísi.

SAMANBURÐUR Á KB BANKA,
SKANDIA OG OLD MUTUAL 

(allar tölur í milljörðum)

Félag Markaðsvirði 
KB banki 355       
Old Mutual   560        
Skandia    380

Stjórn Old Mutual í vanda

STÓRIR HLUTHAFAR KB banki á um tíu milljarða hlut í Skandia. Old Mutual hefur lýst
yfir áhuga á að yfirtaka Skandia en margir hluthafar eru mótfallnir þeirri hugmynd.
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RÁÐGJAFAR MORGAN
STANLEY Væntanlegir til-
boðsgjafar skrifuðu undir

samning sem bindur hendur
þeirra við upplýsingagjöf til

fjölmiðla.
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Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 10 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 19. maí, 

139. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 4.00 13.24 22.51
AKUREYRI 3.23 13.09 22.58

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Guðný Halldórsdóttir kvikmyndaleik-
stjóri er nýkomin úr ferð um Snæfells-
nes þar sem hún klæddist „mosfellska
lúkkinu“ og var púkalegri en innfædd-
ir. Hún er samt mikið fyrir falleg föt.

„Ég eltist við tísku og hef alltaf gert,
kannski af því að pabbi var svo sniðugur að
kaupa föt á okkur Siggu systur í útlöndum.
Hann var fatafrík og mamma áskrifandi að
Vogue svo við höfðum alltaf flott föt fyrir
augunum,“ segir Guðný. 

„Dags daglega er ég samt ferlega púkó
en jafn gasalega smart þegar ég fer eitt-
hvað. Hér í sveitinni er ég mest á klossum,
gallabuxum og bol, svo fer maður í úlpu og
setur húfu á hausinn og hettu þar utan yfir.
Þetta er hið dæmigerða „mosfellska lúkk“.
En jú, jú, það er auðvitað alltaf ein og ein
fín dama hér innan um.“ 

Þessa dagana heldur Guðný mest upp á
peysur sem hún keypti sér hjá GR, sem er
að hennar mati langflottasta búðin í bæn-

um. „Þetta eru tvær peysur með rennilás,
önnur rauð og hin svört. Svo má ég ekki
gleyma skónum sem ég keypti hjá Hobbs í
London í vor. Þeir eru með fylltum hæl og
svona dj... smart og þægilegir, þannig að ég
get þanist á þeim um allar jarðir. Af hverju
er ekki Hobs-verslun á Íslandi? Það eru all-
ar skóbúðir á Íslandi að selja sömu skóna.“

Á unglingsárunum átti Guðný ótal uppá-
haldsflíkur og sumar á hún enn. „Þetta eru
gamlar hippagærur og Afganinn, hann er
æðislegur og ég tími ekki að henda honum
þó heil músafjölskylda hafi hreiðrað um sig
í honum úti í skúr.“ 

Guðný er að leita að stað fyrir upptökur
á nýrri kvikmynd og var á Snæfellsnesinu
um Hvítasunnuna. „Þetta verður eins konar
spennumynd sem fjallar um grafalvarleg
málefni. Hún á að gerast fyrir 30 árum og
fjallar meðal annars um sifjaspell. Það er
nokkuð sem grasserar í þjóðfélaginu og
verður að uppræta og ég ætla að taka þátt í
því átaki fyrir mitt leyti og dætra minna.“

edda@frettabladid.is

Músafjölskylda hreiðraði
um sig í Afgananum

ferdir@frettabladid.is

Söguganga á slóðum Sturl-
ungu verður farin á vegum
Ferðafélags Íslands helgina, 27.-
29. maí. Farið verður á einka-
bílum og gist í svefnpokum
að Laugum í Sælingsdal. Far-
arstjóri er Magnús Jónsson.

Burt úr bænum er þjónusta
sem Flugfélag Íslands veitir
starfsmannafélögum og hópum
af öllum stærðum. Hægt er að
panta ferðir til allra áfanga-
staða félagsins innanlands og
einnig til Færeyja til að njóta
þeirrar fjölbreyttu afþreyingar
sem í boði er.

Árleg hjólaferð í Bása verður
farin á vegum Útivistar nú á
laugardag, 21. maí. Farið verður
á eigin bílum að Stóru-Mörk en
þaðan verður hjólað, um 25
kílómetra leið. Ferðalangar
þurfa bara að muna eftir nesti
og viðgerðasettinu.

Gljúfurá á mótum Vestur-og
Austur-Húnavatnssýslu er ein af
þeim laxveiðiám sem er í út-

boði fyrir
klúbba eða
félög. Þar er
gert ráð fyrir
tveimur
stöngum í

senn. Upplýsingar eru veittar í
síma 452 4473 hjá Birni. Sum-
arið er komið og sumrinu fylgir
veiði.

Gönguferðir á Íslendingaslóð-
ir í Kaupmannahöfn með sögu-
manninum Guðlaugi Arasyni
eru farnar frá Ráðhústorginu kl.
13 að staðartíma á sunnudög-
um, þriðjudögum og miðviku-
dögum í sumar. Þær taka um
það bil tvo tíma. Það er Islands
Center sem stendur fyrir þeim.
Verðið er 100 dkr. á mann en
börn 12 ára og yngri fljóta frítt
með.

Guðný í uppáhaldspeysunni og með skóna sem hún klæðist við öll tækifæri.

LIGGUR Í LOFTINU
í ferðum

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

KRÍLIN
Við fórum í sæ-

dýrasafnið sem er
alveg eins og

dýragarður nema
það eru bara fisk-
ar af því að öll hin
dýrin drukknuðu.

Litríkir leðurjakkar áberandi 
BLS. 6

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

SMÁAUGLÝSINGAR
Á 995 KR.

ÞÚ GETUR PANTAÐ
ÞÆR Á visir.is
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Sumarblóm
Sumarblómin er vel hægt að hafa í glugga eða á borðum inni í stofu. Mestu skiptir þá
að þau fái næga birtu og góða vökvun svo þau þorni ekki upp. Þegar gesti ber að garði
er hægt að setja þau út fyrir hurð þar sem þau taka vel á móti fólkinu. [ ]

BLÓMÁLFURINN
Vesturgötu 4 sími 562 2707

Íslandsmeistari í blómaskreytingum

BLÓMÁLFURINN
Vesturgötu 4 sími 562 2707

Íslandsmeistari í blómaskreytingum

Allt fyrir útskriftinaAllt fyrir útskriftina

Listasmiðjan Keramik og glergallerý • Kothúsum, Garði, s. 422 79 35.

Vorvörur í úrvali fyrir 
sumarbústaðinn og garðinn.

Óvissuferðir fyrir hópa
Viltu koma í keramik eða 

glerbræðslu?

Erum með umboðsmenn á landsbyggðinni.

Opið alla virka daga!

Kringlunni - sími : 533 1322

12 manna hnífaparasett 
m / fylgihlutum.

Verð áður kr. 19.900 • Nú aðeins kr. 12.900

Vandaðar heimilis- 
og gjafavörur

Barnasængur,
barnasett

Arinbúðin
Stórhöfða 17 v/Gullinbrú (fyrir neðan húsið) · Sími 567 2133 · www.arinn.is

ÚTIARNAR
ÚR POTTJÁRNI
ÚTIARNAR
ÚR POTTJÁRNI

Kr. 25.700.-Kr. 18.500.- Kr. 25.700.-Kr. 18.500.-Hæð 85 cm – br. 40 cm Hæð 113 cm – br. 45 cm

Góður afsláttur á
kaffiboðsdögum í maí.
Sendum í póstkröfu.

Skipasund 82, 104 Reykjavík – S. 552 – 6255 
Opið virka daga 14-18 • www.ammaruth.is 

Græna
heimilisbyltingin
Vinsældir græna litarins virðast ekki dala.
Litir skipta miklu máli í umhverfi okkar og hafa áhrif á líðan okkar og
upplifun. Grænn er litur náttúrunnar og er núna allsráðandi í heimilis-
tískunni, hvort sem það eru kerti eða veggmálning sem eiga í hlut.
Hann táknar grósku, ferskleika og frjósemi, en er einnig táknrænn
fyrir peninga og velmegun.
Grænn er einn besti liturinn fyrir
augað þar sem hann er græðandi
fyrir sálina og er talið að hann
geti bætt sjónina. Liturinn er
einnig sterklega tengdur við ör-
yggi og heilsu og er hann ríkjandi
í apótekum og á sjúkrahúsum,
auk þess sem hann er notaður til
að markaðssetja umhverfisvæn-
ar vörur. Öllum ætti að líða vel
með græna hluti á heimilinu og
veita þeir heimilisfólkinu
öryggistilfinningu.

Grænir munir frá Blómastofu Friðfinns.
SIA stór blómavasi á 9.450 kr.

SIA minni blómavasi á 4.290 kr.
Hár SIA blómavasi á 2.590 kr.

Kerti og servíettur á 800 kr.

Broste baðvörur.
Sápupumpa á 1.590 kr.
Tannburstaglas á 980 kr.
Skál á 690 kr.

Diskamottur frá Broste frá kr. 480 kr.

Teketill frá Broste á 1.390 kr. 
Skálar frá Broste frá 780 kr.

Glervörur frá Broste. Diskur á
1.745 kr. Stærri skál á 1.475 kr.

Minni skál á 975 kr.

Fallegar vörur frá
Í húsinu. Leon-
ardo-ísskál á
1.050 kr. Leon-
ardo-glas á 940
kr. Kertastjaki á
1.990 kr. Ólífu-
bakki á 1.490 kr.
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Skeifan 3A – 108 Reykjavík
Sími: 517 3600

Fax: 517 3604 – mylogo@mmedia.is

Blast chaiselounge
Verð: 93.900 kr. 
design 
Busk og Hertzog

„Amerísku dýnurnar eru gríðar-
lega góðar og því höldum við í þær
en fengum franskan hönnuð til að
hanna fyrir okkur botna og gafla
úr flottum efnum,“ segir Egill
Reynisson hjá Betra baki og held-
ur áfram: „Svo er verksmiðja í
Hollandi sem framleiðir þetta
fyrir okkur, bæði smíðar og bólstr-
ar og það í fínustu sófalitunum.
Bæði erum við með beislitað og
hvítt trefjaefni og svo brúnt leður.
Botn og gafl í stíl.“ Egill segir
þessa nýju útfærslu hafa svínvirk-
að; ekki bara á nýjum rúmum
heldur kaupi margir botn og gafl
og fríski þannig upp á útlitið á

rúminu sínu þótt dýnunum sé
haldið. „Okkur fannst þessi amer-
íska útfærsla á rúmum vera orðin
svolítið lúin enda hefur hún verið
óbreytt síðustu 10-15 árin, frá því
rúmin komu hér á markað,“ segir
Egill og á þar við botn, stálgrind
og pífulak. Hann segir ekki nóg
að setja bara gafl á ameríska
rúmið. „Þá er pífudótið eftir og
þeir sem eru orðnir þreyttir á því
skipta og fá líka nýjan botn og
fjórar massífar viðarlappir. Það
er nútímaleg hönnun í takt við
tímann,“ segir hann og upplýsir í
lokin að nýtt sett af botnum og
göflum kosti 60-70 þúsund.
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Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Betra bak í Faxafeni hefur látið hanna nýtt útlit á amerísku
rúmin. Þar fara saman gæði og nútímaleg hönnun.

Amerísk rúm með
evrópsku ívafi

Ál

Ryðfríar

Galvaniseraðar

Heitgalvaniseraðar

Söðulskinnur
í úrvali

Stórhöfða 33
Sími: 577 4100

Ál

Ryðfríar

Galvaniseraðar

Heitgalvaniseraðar

ÓDÝRAR
GÆÐA
ÞAK-

SKRÚFUR



„Litli svarti jakkinn“ er eins og „Litli svarti
kjóllinn“, eitt af því sem afar nýtilegt er
að eiga í fataskápnum sínum. Nú hefur
litla jakkatískan teygt arma sína víðar
og leðrið er orðið áberandi. Svart er
kannski ekki alveg liturinn yfir

sumarmánuðina en á litlum jakka
og ekki síst leðurjakka er það fyr-
irgefið. Annars er brúni liturinn
sá sem er mest áberandi um
þessar mundir í litlu leð-
urjökkunum og einnig
sést ljósi liturinn víða.
Það er hægt að finna
flotta leðurjakka í
mörgum tískuvöru-
verslunum og þó þeir
séu í dýrari kantinum þá
er leðurjakki yfirleitt
góð fjárfesting því hann
er klassísk flík sem
stenst vel tímans tönn.

Afríkuskart Nú er málið að hafa stór armbönd og mikla eyrnalokka í afrískum stíl við
litríkar og mynstraðar flíkur. Engin takmörk eru fyrir því hversu mörgum armböndum má
raða á handlegginn eða hversu mikið má setja af hálsfestum um hálsinn og um að gera að
hafa nóg svo það hringli vel í öllu.[ ]

Hlíðarsmára 11 • Kópavogi • sími 517 6460 • www.belladonna.is

Opið mán-fös 11-18
laugardaga 12-16

Vertu þú sjálf 
– vertu Bella donna

Aðeins í dag
25% afsláttur af 
öllum vörum frá 

og

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 10
sími 561 1300

Útskriftargjafir.

Glæsilegt úrval
skartgripa.

Opið mán-fös 10-18
www.atson.is

Brautarholti 4

Sjáumst!

s. 588-5575, Glæsibær

sundbolir 
strandpils

strandtöskur 
og sandalar

Bikini

75.990 kr.
Kúltúr

63.990 kr. 
Kúltúr

kr. 59.990
Kúltúr

49.990 kr.
Kúltúr

Sumartilboð
30% afsláttur af öllum jökkum.

Gallabuxur frá 1.990 
Kúrekastígvél 4.990 

LAUGAVEGI 72 • S: 551 1100
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Litlir leðurjakkar 
eru áberandi
Flottir leðurjakkar fást víða og eru oftast ágæt fjárfesting. 

kr. 19.990 
Gallerí Sautján
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S M Á R A L I N D
Sími 517 7007

Sumarlínan 2005
Glæsilegt úrval af bikiníum 

Ný sending komin.

Fimmtugasta og áttunda alþjóða-
kvikmyndahátíðin stendur nú
yfir í Cannes í Suður-Frakklandi.
Um leið og þetta er stærsta kvik-
myndaveisla í Evrópu er hátíðin
mikil tískuveisla. La Crosette er
aðal tískugatan í Cannes á móti
ströndinni þar sem smástirnin
baða sig enn í dag fyrir ljós-
myndara. En hátíðin á sér að-
draganda bæði fyrir stjörnurnar
og tískuhúsin því hver og ein
dama þarf að velja kjól sem er
einstakur. Ef samböndin eru góð
getur hún fengið fötin lánuð eða
gefins en ef hún vill eða kann
ekki að nota áhrif sín kaupir hún
dressið. Oftast fara þessar þreif-
ingar í gegnum blaðaskrifstof-
urnar hjá tískuhúsunum. Þær sjá
um hvað fer í blöðin og um leið
hvað á að gefa frægu fólki til að
komast í blöðin sem svarar
kostnaði sem auglýsing.

Monica Bellucci var kynnir á
opnunarkvöldi Cannes-hátíðar-
innar 2003. Hún kom sjálf í búð-
ina þar sem ég vann í leit að
skóm og dró upp kortið sitt, sem
hún gerði í hvert sinn er hún kom
til okkar. Emmanuelle Seigner
leikkona (kona Roman Polanski,
lék á móti Catherine Deneuve í
„Place Vendôme“) var í uppá-
haldi hjá Tom Ford. Hún fékk
hreinlega sölumenn heim til að
velja eða kom í fylgd blaðafull-
trúans sjálf. Sjálfsagt hefur ekk-
ert verið borgað af því sem hún

fékk. Önnur smástjarna sem
kannski enginn þekkir á Fróni,
Amira Casal, hafði miklar
áhyggjur af því að ég vissi ekki
hver hún væri, endurtók þrisvar
nafnið sitt, hafði sérstakt sam-
band við blaðafulltrúann og fékk
því eitt og annað. En bak við
stjörnustælana var ósköp vina-
leg en óörugg stúlka sem varð
óskaplega hrifin af mér þegar
hún vissi að ég væri Íslendingur
og sagði að íslenskar konur væru
víst svo unglegar af því að þær
drykkju lýsi alla daga (sjálfsagt
milli vokdasjússana!). 

Á miðvikudagskvöld í síðustu
viku í Cannes voru bæði stóru
tískuhúsin í sviðsljósinu eins og
minni spámenn. Catherine
Deneuve, ein frægasta leikkona
Frakka á alþjóðamælikvarða og
mótleikari Bjarkar í „Dancer in
the Dark“, var í fjólubláum Yves
Saint Laurent kjól úr næstu vetr-
arlínu. Deneuve hlaut einmitt
gullpálmann að þessu sinni fyrir
ævistarf sitt. Carole Bouquet
valdi ljósgrænan síðan frakka
með útsaumi frá Prada en hún
var áður andlit Chanel-tískuhúss-
ins og James Bond-stúlka.
Charlotte Gainsbourg, dóttir
Serge Gainsbourg og Jane Birk-
in, var í svörtum kjól með fjöðr-
um frá Balenciaca. En Salma
Hayek stal senunni í svarta og
eggaldinbláa kjólnum, hún var
kynþokkafyllst allra.

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Stjörnur, sól og sandur í Cannes

Náttúrulegur þokki
GLITRANDI OG FRÍSKLEG SUMARLÍNA.

Sumarlínan frá N˚7 er náttúruleg og
glitrandi. Hún inniheldur meik og hylj-
ara sem gefa áferð gallalausrar húðar,
bleikan og frísklegan kinnalit sem gef-
ur sumarlegan gljáa og skemmtileg
augnskuggabox með fjórum glitrandi
litum. Auk þess er að finna augn-
skugga, maskara og glitrandi bleikan
gloss sem allt er nýtt til að draga fram
náttúrulegt og sumarlegt útlit. Sumar-
lína N˚7 undirstrikar áherslunar í sum-
arförðuninni sem er náttúruleg, glitr-
andi og frískleg.

Náttúrulegir og
glansandi
NÝIR KINNALITIR FRÁ MAC
Í sumar kynni MAC tvo nýja og fallega
kinnaliti í takmörkuðu upplagi. Þetta
eru tvítóna kinnalitir, annars vegar í
bleiku og hins vegar í brúnu. Sá brúni
er mattur og gefur náttúrulegt útlit en
sá bleiki er glansandi og glitrandi. Í
þeim mætast áherslan á förðun í sum-
ar, sem er náttúrulegt og glansandi út-
lit þar sem húðin lítur út fyrir að vera
örlítið sólbrún með glitrandi áferð.

Klútur 1.420,- Jakkapeysa 4.480,-
Belti 1.780,-  Pils 4.480,-

Skór 3.220,-

VÖRUR, NÝ SENDING
GLÆSILEGT ÚRVAL

Nánar á netsíðu:

www.svanni.is

SENDUM LISTA ÚT Á LAND
SÍMI 567 3718

SUMAR
2005

Gerum göt í eyru með Blomdahl
húðvinsamlegum skartgripum!

Eftirtaldir aðilar nota BLOMDAHL MEDICAL BEAUTY SYSTEM
Brúskur Höfðabakka, Didrik Spa Faxafeni, Gullsmiðja Óla Smáralind, Hársnytistofan Pílus Mosfellsbæ,
Meba Rhodium Smáralind, Rhodium Kringlunni, Meba úra og skartgripaverslun Kringlunni, Ósæð
Hverfisgötu, Snyrtistofan Greifynjan Árbæ, Snyrtistofan Mist Grafarvogi, Lipurtá Setbergi, Hárhús Kötlu
Akranesi, Naglasnyrtistofa Siggu Ólafsvík, Georg Hannah Keflavík, Snyrtistofan Ylur Hvolsvelli, Lyfja
Patreksfirði, Apótek vestmannaeyja, Snyrtistofan Norðurljósum Raufarhöfn.

Fyrir börn er valið 0 % Nikkel

Einnig höfum við silfur titaníum, 
gull titanium og natural titaníum

Öruggara getur það ekki verið,

hannað í samvinni við

húðsjúkdómalækna.

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 

Falleg 
og vönduð 
Festina úr.

Ný spennandi 
módel.

ÚTSKRIFTARGJAFIR

Laugavegi 100, S. 561 9444

Sólgleraugu

Hagkaupum Smáralind • Hagkaupum Kringlunni

Verð
989.-

Fjöldi 
lita

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Sumartískan er vægast sagt sumar-
leg. Litirnir eru sterkir og dansandi
í fallegu mynstri sem er hippalegt
og einnig gætir áhrifa frá Afríku

og Austurlöndum nær. Mikið er
um pils, pífur og mussur og

fylgihlutirnir eru stórir og
grófir. Beltin eru mikil í

brúnum og gylltum litum
og armbönd, eyrnalokk-

ar og hálsfestar eru
stórar og miklar. Mál-
ið er að hugsa stórt
og hafa töskurnar

líka stórar úr leðri.
Skórnir eru hinsvegar smáir

með flötum hæl eða lágum
hæl í fallegum litum og

skreyttir með pallíett-
um og steinum. Þó að

pilsin séu allsráðandi

eru buxurnar ekki langt undan en þær
eru þá kvartbuxur, annaðhvort galla-
buxur eða úr léttum efnum í jarðlitum.
Mikið er um hvíta jakka og blússur
utan yfir litríka og skrautlega boli og
eru gallapilsin sígild og vinsæl sumar-
flík sem heldur velli. 

TOPSHOP:
Taska á
5.990 kr. Pils
á 5.490 kr.
Bolur á 1.690
kr. Peysa á
4.490 kr. Skór
á 3.990 kr.
Hálsmen á
1.090 kr.

DEBENHAMS: ESPRIT
bolur á 4.490 kr.
PILGRIM sólgler-
augu á 9.990 kr.
ESPRIT galla-
pils á 7.990
kr.  Bertie
skór á

7.990
kr. 

ZARA: Jakki á
5.995 kr. Bleikt pils á
2.995 kr. Gul mussa á 1.995
kr. Græn  jakkapeysa á 1.895 kr.
Grænn klútur á 2.295 kr. Skór á
4.995 kr. 

ZARA: Hvítur jakki á
4.995 kr. Pils á 1.995

kr. Hlýrabolur á
1.895 kr. Skór á

2.995 kr. 

DEBENHAMS: Matthew Williams Butterfly
mussa á 6.990 kr. Matthew Williams Butterfly
buxur á 6.990 kr. Nine West skór á 7.990 kr.

ISIS: Toppur á 5.990 kr. Armband á 1.490 kr.
Gullbelti á 2.500 kr. Belti með sylgju á 1.990 kr.
Pils á 5.990 kr.

TOPSHOP: Bikini á 3.990 kr.
Hálsmen á 1.490 kr. Toppur á

2.690 kr. Pils á 5.990
kr. Belti á 2.490 kr. 
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Ný tæki - Betra verð!

17.900.-kr.
kr.

12.900.-

Fyrir Eurovision partýið

Lopapeysur 
Stuttar, þröngar 

með rennilás
Handprjónasamband Íslands
Skólavörðustíg 19 • Sími: 552 1890

www.handknit.is

Tískuvöruverslun
Glæsibæ

Sími 588 4848

Full búð af flottum 
sumarfatnaði.
Frábær verð.

GLÆSILEGUR
SUMARFATNAÐUR
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Litrík og létt sumarföt
Sumartískan ber með sér keim framandi heima og gætir áhrifa frá
Afríku og Austurlöndum nær.



SUÐURLAND
[ UPPGANGUR Í ÖLLUM SVEITARFÉLÖGUM ]

Nýtt nafn á landakort

Suðurstrandarkort
Bls. 4

Ferðalög eru skammtímaneysluvara

Nútímaferðamáti
Bls. 6

Pompeii norðursins

Uppgröftur í Eyjum
Bls. 14

Fjör í Flóanum

Kynningarhátið
Bls. 12 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Breyta nafni á LANDAKORTI

Ferðamálasamtök á 
Suðurlandi, Suðurstrandar-
hópurinn, vinna nú að 
endurgerð korts sem kallað
var Lágsveitarkort. Nafn
kortsins er talið fremur
hallærislegt og nýja landa-
kortið gengur undir nýju
nafni, Suðurstrandarkort,
þó að það sé af sama svæði.

„Varla er hægt að segja að mikið
hafi verið gert fyrir ferðamenn í
Þorlákshöfn. Að vísu er tjald-
svæðið hérna mjög huggulegt og
góð aðstaða fyrir ferðamenn en í
sumar verður aðstaðan bætt enn
frekar. Einnig má geta þeirrar
vinnu sem ferðamálasamtök á
Suðurlandi leggja í endurgerð
landakorts sem fær nýtt nafn,“
segir Barbara Guðnadóttir,
menningarfulltrúi Ölfuss.
„Á Suðurstrandarkortinu hafa
stígar verið merktir og göngu-
stígakort er í bígerð. Það er

margar fínar gönguleiðir að
finna hérna í Ölfusinu. Við setj-
um upp sýningu í Ráðhúsi stað-
arins með uppstoppuðum fisk-
um á næstu dögum og þar get-
ur m.a. að líta tunglfiskinn sem
veiddist hérna í höfninni í
haust. Hann er tveggja metra
langur og hár og verður til sýn-
is í sérstöku glerhýsi. Einnig má
geta þess að við erum mjög stolt
af golfvellinum okkar, sem er 18
holu. Hann er byggður á sandi,
þ.e.a.s. grasið á golfvellinum er
sáð á sand sem gerir hann
mjúkan og vinsælan meðal
golfiðkenda. Golfvöllurinn er á
hægri hönd rétt áður en komið
er inn í bæinn.
Geta má þess að í Þorlákshöfn
eru jafnan haldnir Hafnardagar
á sumri hverju og í ár verða
Hafnardagarnir helgina eftir
verslunarmannahelgina. Sjó-
mannadagurinn verður einnig
stór viðburður hjá okkur þegar
að honum kemur.“

„Hér er eitt mesta uppgangssvæðið
á landsbyggðinni. Í síðasta mánuði
var 50 lóðum úthlutað á Selfossi og
voru umsóknir um 5.000 talsins,“
segir Grímur Hergeirsson, verkefn-
isstjóri Árborgar með staðsetningu
á Selfossi.

„Fólk sem flytur hingað kemur
að stórum hluta af höfuðborgar-
svæðinu og vilja margir meina að
hér sé afslappaðra andrúmsloft og
barnvænna umhverfi. Lengi vel
voru ekki neinir biðlistar á leik-
skóla hér, en þessi öra fjölgun

undanfarið hefur gert það að verk-
um að einhverjir biðlistar hafa
myndast.

Það er mikil vinna að halda í við
fjölgunina. Við hérna í Árborg, á
Selfossi og í Hveragerði, lítum hálf-
partinn á okkur sem höfuðborgar-
búa eða sem jaðaríbúa höfuðborg-
arinnar. Það er ekki nema hálftíma
keyrsla til höfuðborgarinnar, enda
er alltaf að færast í vöxt að fólk
sem sækir vinnu í höfuðborginni
kjósi að búa á einhverjum þéttbýl-
isstaða Árborgar. Þeir sem keyra

þarna á milli á hverjum degi skipta
orðið hundruðum. Það er því að
vonum mikið hagsmunamál fyrir
okkur að umferðarmálin séu í góð-
um farvegi.“

Grímur segir að á Selfossi sé
blómlegt mannlíf og íbúar bæjarins
njóti óneitanlega nálægðarinnar
við höfuðborgina. „Þó er hægt að
sækja hingað mestalla þjónustu.
Íbúar á Selfossi þurfa til dæmis ekki
lengur að fara í bíó í höfuðborg-
inni, því bíó var opnað hér í nýrri
viðbyggingu hótelsins fyrir sköm-
mu.

Segja má að Árborgin sé mjög
miðsvæðis, hér eru um 5.000 sum-
arbústaðir í næsta nágrenni. Fólk er
alltaf að lengja íveru sína í þeim og
dvelur í mörgum tilfellum flestar
helgar ársins. Það er því dulin bú-
seta hér allt í kring og mikil þjón-
usta við sumarbústaðina. Gestir
sumarbústaðanna sækja hingað í
verslanir, sund og alls konar afþr-
eyingu. Gullni hringurinn er hér í
næsta nágrenni við okkur og við
njótum þess óneitanlega í allri
þjónustu. Síðan er straumur ferða-
manna alltaf að aukast hér í
lágsveitir Árnessýslu og þegar
margumtalaður Suðurstrandarveg-
ur kemur á þjónusta okkar eflaust
enn eftir að aukast,“ segir Grímur.

„Við erum að rækta rétt undir eina
milljón plantna fyrir Vestlendinga,
Sunnlendinga og fleiri. Hér eru
skógarplöntur áberandi, einar fimm
tegundir af greni, 3-4 tegundir af
furu, birki, lerki, víðir og reynir,“
segir Hólmfríður Geirsdóttir, annar
eigenda á Garðyrkjustöðinni Kvist-
um í Aratungu. 

„Ræktun okkar er í landshluta-
bundnu verkefni skógarbænda. Við
fluttum hingað árið 2000 en byrj-
uðum ræktina 1999. Frá því að við
byrjuðum hafa farið að meðaltali
6-700 þúsund plöntur á ári og því
hafa farið héðan um það bil 3,5
milljónir plantna.“

Grímur Hergeirsson, verkefnisstjóri Árborgar, hefur tekið eftir því að íbúar höfuðborgarinnar sækja í auknum mæli í lóðir á Selfossi.

Mikill uppgangur er á Selfossi.

Nýtur nálægðarinnar
við höfuðborgina
Í Árborg er mikil fólksfjölgun, uppbygging og eftirspurn eftir lóðum. Lóðaverð hefur
hækkað, þó að lóðir séu ekki jafn dýrar og á höfuðborgarsvæðinu.
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Hólmfríður Geirsdóttir og Steinar Jensen
hafa verið afkastamikil í ræktun plantna

fyrir Vestlendinga og Sunnlendinga.

Framleiðsla plantna á fjórðu milljón

Barbra Guðnadóttir, menningarfulltrúi Ölfuss á Þorlákshöfn, er hér með veg-
legan krabba sem verður meðal sýningargripa í ráðhúsi staðarins.

• Hveragerði
• Þorlákshöfn
• Selfoss
• Laugarás
• Hella
• Hvolsvöllur
• Vík
• Kirkjubæjarklaustur

Heilbrigðisstofnun
Suðurlands

Öflug undir
einu merki



Gluggasýning á málverkum Gylfa Þ. Gíslasonar frá
Selfossi
Rakarastofa Björns og Kjartans, Austurvegi 4.

Gluggasýning á verkum Elfars Guðna Þórðarsonar
Verslunin Lindin, Eyravegi 7, Selfossi.

Gluggasýning
TM Austurvegi 6, Selfossi.
Gluggasýning
Verslunin Do Re Mi, Eyravegi 5, Selfossi.

Vinnustofa Guðfinnu
Eyravegi 37, Gagnheiðarmegin, Selfossi. Opið hús föstudag,
laugardag og sunnudag frá 14-18.

Vinnustofa Dóru Kristínar.
Myndlist. - vatnslitir - þurrkrít
Tröllhólum 43, Selfossi. Opið hús föstudag, laugardag og 
sunnudag frá 13-18.

Vinnustofa Erlu Huldar Sigurðardóttur,
leirlistarmanns
Víðivöllum 2, Selfossi, (gengið inn Reynivallamegin.)  
Opið hús laugardag og sunnudag frá 13-18.

Ullarkjallari Dóru - 
Vinnustofa Halldóru Óskarsdóttur
Birkivöllum 5, Selfossi. Ullarhandverk af ýmsum toga, þar sem
aðallega er unnið með íslenska ull.
Opið föstudag, laugardag og sunnudag frá 15-19.

Fimmtudagur 19. maí 2005

20.00 Hátíðartónleikar
Menningarsalurinn, Lista- og menningarhúsið, Hafnargötu 9, Stokkseyri.

Föstudagur 20. maí 2005

10.00 Barnaleikrit - Landið Vifra
Iða, íþróttahús Fjölbrautaskóla Suðurlands, Tryggvagötu, Selfossi.

10.00 Opnun Töfragarðsins,
fjölskyldu- og skemmtigarðs

Aðkoma frá götunni Stjörnusteinum, Stokkseyri.

13.00-18.00 Opið hús í leikskólanum Árbæ
Fossvegi 1, Selfossi.

13.00 Barnaleikrit - Landið Vifra
Lista- og menningarhúsið, Hafnargötu 9, Stokkseyri.

14.00-16.00 Davíð Smári og Hörpukórinn
KB banki, Austurvegi 10, Selfossi.

14.00-16.00 Handverkssýning eldri borgara
Grænumörk 5, Selfossi.

17:00 Gluggasýning á verkum Sonju Elídóttur 
Alvörubúðin, Eyravegi 3, Selfossi. Opnun sýningar.

17.30 Vortónleikar kórs Vallaskóla
Vallaskóli austurrými, Sólvöllum, Selfossi.

18.00 Þegar ég var lítill - Vatnslitamyndir 
eftir Jóhann Briem

Byggðasafn Árnesinga, Húsið, Eyrarbakka.

18.00 Fuglar og fólk - Verk eftir Halldór 
Einarsson frá Brandshúsum

Sýning úr safnkosti Listasafns Árnesinga í Eggjaskúrnum við Húsið á Eyrarbakka.

18:00 Nýtt líf - Kvikmyndahátíð   
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

20.00 Selfoss, Selfyssingar og aðrir 
Sunnlendingar í svarthvítu

Tryggvaskáli, Selfossi.

20:00 Sódóma Reykjavík - Kvikmyndahátíð 
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

21.00 Vodkakúrinn — leiksýning
Hótel Selfoss, Selfossi. Aðgangur kr. 2.600.

21.00 Tónleikar Stefáns Hilmarssonar 
og Eyjólfs Kristjánssonar

Selfosskirkja, Selfossi. Aðgangur kr. 1500.

21.00 Dúettinn Sessý og Sjonni
Rauða húsinu, Miklagarði, Búðarstíg 4, Eyrarbakka.

22.00 Rokk í Reykjavík - Kvikmyndahátíð
Selfossbíó. Aðgangur kr. 400.

23.00-03.00 Hljómsveitin Karma - dansleikur
Pakkhúsið, Selfossi.

Laugardagur 21. maí 2005

10.00-16.00 Ritsmiðja
Fundarsalur Ráðhúss Árborgar, Austurvegi 2, Selfossi.

10.00-13.00 Flugmódelsýning
Eyrarbakkaflugvöllur, ekið um Merkisteinsvelli frá barnaskóla til austurs.

10.00-17.00 Golf-akademía Golfklúbbs Selfoss
Svarfhólsvöllur, við Selfoss.

10.00-16.00 Veiðidagur fjölskyldunnar við Óseyrarnes
Á veiðisvæði björgunarsveitarinnar Bjargar á Eyrarbakka, austan megin Ölfusár.

10.00 Hjól og hjálmur
Húsnæði Björgunarfélags Árborgar, Austurvegi 54, Selfossi.

10.00-16.00 Sundlaug Stokkseyrar
Eyrarbraut, Stokkseyri. - Frítt í sund.

10.00-20.00 Sundhöll Selfoss
Bankavegi, Selfossi. - Frítt í sund.

10.30-15.00 Fimleikafjör - Minningarmót
Íþróttahúsið við Sólvelli, Selfossi.

11.00-14.00 Opið hús í leikskólunum Glaðheimum
og Ásheimum 
Glaðheimar,Tryggvagötu 36, Ásheimar, Austurvegi 36, Selfossi.

11:00-14:00 Opið hús og skógarferðir 
í leikskólanum Álfheimum
Sólvöllum 6, Selfossi

13.00 Labbað milli leiða
Kirkjugarðurinn á Eyrarbakka.

13.00-17.00 Opið hús hjá orgelsmiðnum Björgvin
Tómassyni

Lista- og menningarhúsið, Hafnargötu 9, Stokkseyri.

13.30-16.00 Orkuboltinn - vítakeppni í handbolta
Sigtúnsgarðinum, Selfossi.

14.00 Nýtt líf - Kvikmyndahátíð Árborgar
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

14.00 Flotið og Jórustökk - skrúðganga
Gengið frá Sigtúnsgarðinum á Selfossi að Árvegi.

14.00 Opnun Listaskálans á Stokkseyri
Sjöfn Har vinnustofa
Listaskálinn, Hafnargötu 6, Stokkseyri.

14.00 Opnun á myndlistarsýningu 
Brynju Árnadóttur
Kaffisetur, Lista- og menningarhúsið, Hafnargötu 9, Stokkseyri.

14.30-18.00 Útitónleikar - Unglingahljómsveitir 
Sigtúnsgarður, Selfossi.

15.00 Hljómsveitirnar Astara, Death by Water
og Brimrót troða upp
Lista- og menningarhúsinu, Hafnargötu 9, Stokkseyri.

16.00 Dalalíf - Kvikmyndahátíð Árborgar
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

17.00 Tónleikar - Samsöngur kóra eldri borgara
af Suðvesturlandi
Hátíðarsalur Fjölbrautaskóla Suðurlands,Tryggvagötu, Selfossi.

18.00 Með allt á hreinu - Kvikmyndahátíð 
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

20.00 Í takt við tímann - Kvikmyndahátíð
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

21.00 Dúettinn Sessý og Sjonni
Rauða húsinu, Miklagarði, Búðarstíg 4, Eyrarbakka.

21.00 Tangósveit Lýðveldisins - Tangókvöld
Lista- og menningarhúsið, Hafnargötu 9, Stokkseyri.

22.00 Rokk í Reykjavík - Kvikmyndahátíð 
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

23.00-03.00 Hljómsveitin Karma - dansleikur
Pakkhúsið, Selfossi.

Sunnudagur 22. maí 2005

10.00-17.00 Golf-akademía Golfklúbbs Selfoss
Svarfhólsvöllur, við Selfoss.

11.00 Brúðuleikhúsmessa fyrir alla fjölskylduna
Selfosskirkja.

13.00 Stokkseyri bernsku minnar
Lagt upp frá Shellskálanum á Stokkseyri.

14.00 Örnefnaganga í fylgd Páls Lýðssonar
Gengið meðfram Ölfusá frá enda Selfossflugvallar að Skiphóli.

14.00 Dalalíf - Kvikmyndahátíð  
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

14.00 Léttsveitin undir stjórn Jóhönnu Þórhalls
dóttur ásamt Tómasi R. Einarssyni
Lista- og menningarhúsið, Hafnargötu 9, Stokkseyri.

15.30 Dúettinn Sessý og Sjonni
Rauða húsinu, Miklagarði, Búðarstíg 4, Eyrarbakka.

16:00 Eyrarbakki bernsku minnar
Lagt af stað frá Rafveituminnismerki við Eyrargötu.

16:00 Hattur og Fattur og Sigga sjoppuræningi
Sandvíkurskóli, íþróttasalur, Selfossi.

16.00 Í takt við tímann - Kvikmyndahátíð 
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

18.00 Stuttmyndin Freyja
Gamla Rauða húsið, Búðarstíg 12, Eyrarbakka.

18.00 Með allt á hreinu - Kvikmyndahátíð 
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

20.00 Englar alheimsins - Kvikmyndahátíð 
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

22:00 Djöflaeyjan - Kvikmyndahátíð
Selfossbíó, Selfossi. Aðgangur kr. 400.

DAGSKRÁ MENNINGARHÁTÍÐARINNAR  VOR Í ÁRBORG 19.TIL 22. MAÍ

Menningarhátíð 19.-22. maí 2005

Eyrarbakki
Þegar ég var lítill - Vatnslitamyndir eftir Jóhann
Briem
Byggðasafn Árnesinga, Húsið.
Opið laugardag og sunnudag kl. 14-17.

Fuglar og fólk - Verk eftir Halldór Einarsson 
frá Brandshúsum
Eggjaskúrinn við Húsið.
Sýning úr safnkosti Listasafns Árnesinga. Opið laugardag 
og sunnudag kl. 14-17.

Mannlífsmyndir frá Eyrarbakka - 
Ljósmyndir Jóns Bjarna Stefánssonar
Gluggar verslunar Guðlaugs Pálssonar, Eyrargötu 46.

Ljósmyndasýning Eydísar Lífar Þórisdóttur (6 ára)
Gluggar í Búðarhamri, Eyrargötu 32.

Gunnsteinn Gíslason, myndlistarmaður
Gluggar í Ólabúð, Eyrargötu 10 a.

Lesið á ljósastaura 
Ljósastaurar, við Búðarstíg og Eyrargötu Eyrarbakka
Textar og ljóð um Eyrarbakka og eftir höfunda sem tengjast
Eyrarbakka verða settir á blað og festir á ákveðna ljósastaura sem
mynda góðan göngutúr um þorpið. Umsjón Bókasafn Umf.
Eyrarbakka.

Opin vinnustofa Sverris Geirmundssonar
Óðinshúsi við Eyrargötu
Ingibjörg Klemensdóttir og Helga Unnarsdóttir verða með 
leirbrennslu (holu og ragubrennslu) utanhúss.
Opið laugardag og sunnudag kl.14-18.

Stokkseyri
Töfragarðurinn - Fjölskyldu- og skemmtigarður
Aðkoma frá Stjörnusteinum. Opið 10-18 föstudag, laugardag 
og sunnudag.
Aðgangseyrir : Börn 3-12 ára: 400 krónur, fullorðnir : 550 krónur 

Listaskálinn á Stokkseyri. Sjöfn Har vinnustofa
Listaskálinn, Hafnargötu 6. Opið 14-19 laugardag og sunnudag.

Draugasetrið
Lista- og menningahúsið, Hafnargötu 9. Gengið inn sjávarmegin.
Opið 14-20 alla dagana. Aðgangseyrir 1400. 20% afsláttur.

Málverkasýning Ingu Hlöðvers  
Veitingastaðurinn við Fjöruborðið, Himininn og hafið.
Opið 12-22 föstudag, laugardag og sunnudag.

Pennateikningar Brynju Árnadóttur
Kaffisetur Lista- og menningarhúsið, Hafnargötu 9.
Opið 14-18 laugardag og sunnudag. Sýningin stendur til 25. júní.

Sýning á borðbúnaði eftir Ellu Rósinkrans
Glerlistasalurinn, Lista- og menningarhúsinu, Hafnargötu 9.
Opið 11-22 alla daga.

Veiðisafnið
Eyrarbraut 49. Opið alla dagana 11-18. Aðgangseyrir : 6-12 ára
250 kr., fullorðnir 500 kr.

Listamenn að störfum
Lista- og menningarhúsið, Hafnargötu 9, Stokkseyri
Vinnustofa Elfars Guðna, Galleri Elfu og Þóru og vinnustofa Gussa.
Elfar Guðni Þórðarson, listmálari
Valgerður Þóra Elfarsdóttir, mósaikspeglar
Elfa Sandra Elfarsdóttir, listmálari
Regína Guðjónsdóttir, handverk
Gunnar Guðsteinn Gunnarsson, listmálari
Jónína Katrín Arndal, blómaskreytingar
Opið 14-18 föstudag, laugardag og sunnudag.

SÝNINGAR, SÖFN OG GALLERÍ LISTAMANNA OG HANDVERKSFÓLKS
Selfoss
Gluggasýning Sonju Elídóttur
Alvörubúðin, Eyrarvegi 3.

the path in a park is what stops the grass. Sýning
dönsku myndlistarkonunnar Camilla Berner 
GUK+ , Ártún 3. Opið sunnudag kl. 14-16.

Skjalasýning í Héraðsskjalasafni Árnesinga.
Austurvegi 2.
Margvísleg skjöl úr fórum Gísla Guðmundssonar hreppstjóra í Bitru,
Hraungerðishreppi. Bæði er um að ræða einkaskjöl frá Gísla og
skjöl sem tengjast aðdraganda og upphafi Kaupfélags Árnesinga hins
fyrsta.
Opið föstudag 14-18 og laugardag 11-14.

Selfoss, Selfyssingar og aðrir Sunnlendingar 
í svart-hvítu - Ljósmyndir Tómasar Jónssonar
Tryggvaskáli. Opið laugardag og sunnudag 14-20.

Vatnslitamyndir Þórdísar Þórðardóttur
Kaffi Krús, Austurvegi 7. Opið föstudag og laugardag 10-02 
og sunnudag 10-24.

Myndlistarsýning Snorrahópsins
Listagjánni, Bæjar- og héraðsbókasafninu, Austurvegi 2.
Opið föstudag 10-19 og laugardag frá 11-14.

Handverkssýning eldri borgara
Grænumörk 5.
Vinnuaðstaða og vinnustofur sýndar og handverk vetrarins:
Málverk, bókband, tréskurður, glerlistaverk og fjölbreytt önnur 
handavinna. Sölusýning hjá einstökum framleiðendum.
Opið föstudag, laugardag og sunnudag frá 14-17.

Menningarmálanefnd
Sveitarfélagsins Árborgar.

Veitingahús í Árborg verða með sérsök tilboð 
í mat og drykk á VOR Í ÁRBORG
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Verið velkomin á Kirkjubæjarklaustur
Systrakaffi býður gómsætar veitingar

af öllu tagi og verð við allra hæfi.
Morgunverður-brauð-kökur-kaffi

Salöt-súpur-pizzur
Ýmsir kjötréttir að ógleymdri að ógleymdir 

klausturbleikjunni og fleirir fiskréttum

www.klaustur.is

„Hér á Suðurlandi reynum við að
draga inn afþreyingu fyrir ferða-
manninn því hér er komin mjög
góð gistiaðstaða. Segja má að
ferðalög séu í dag orðin mikið meiri
skammtímaneysluvara. Núna er
þetta orðið meira þannig að fólk
kaupir express-miða á netinu,
skreppur til Íslands og pantar gist-
ingarnar sínar í júní á meðan það er
í sjálfri ferðinni,“ segir Skúli Ara-
son, forsvarsmaður í landshluta-
miðstöð ferðamála Hveragerði. 
„Vegna þessa breytta forms vaxa
upplýsingamistöðvarnar að mikil-
vægi en þetta ástand gerir oft Ís-
lendingum erfitt fyrir um gistingu.
Oft eru margir að rífast um sama
bitann á sama tíma. Ferðamönnum
er í núverandi ástandi mjög mikil-
vægt að komast í upplýsingarnar
rétt áður en þeir nota þær. Þetta
getur verið erfitt en dregur samt
ekkert úr okkur. Ég hvet fólk til þess
að leita til okkar og nýta sér þjón-
ustuna.
Mikið verður af bæjar- og menn-

ingarhátíðum á Suðurlandi í sumar.
Má þar til dæmis nefna mjög
áhugaverða tónleika á Kirkjubæjar-
klaustri og um þessar mundir er að
hefjast tónleikaröð í Hveragerði
sem kallast Kvöld í Hveró. Hér spil-
ar til dæmis reggíhljómsveitin
Hjálmar 3. júní næstkomandi. Í
Hveragerði verða hér síðar Blóm-
strandi dagar og minnast má á
komandi Hafnardaga á Stokkseyri.
Um næstu helgi verður Vor í Ár-
borg. Komandi eru þekktar hátíðir
svo sem Töðugjöldin á Hellu.
Í upplýsingamistöð okkar á Hvera-
gerði er hægt í gegnum gler í gólf-
inu að skoða sprungu sem er á bil-
inu 1.000-1.500 ára gömul. Einnig
erum við búnir að koma upp
skjálftaherbergi þar sem gestir geta
kíkt inn og fengið forsmekkinn af
því hvernig það er að standa of-
anjarðar við upptök Suðurlands-
skjálfta. Það er allsvakaleg tilfinn-
ing og í mörgum tilfellum finnst
börnum þetta fullmikil reynsla.
Suðurland hefur átt mesta aðdrátt-

araflið fyrir ferðamenn og „Gullni
hringurinn“, þ.e. Gullfoss, Geysir og
Þingvellir, er ótvíræður fjöldasigur-
vegari ef þannig má að orðum
komast. Hins vegar er að koma upp
nýr vinsæll hringur meðal ferða-
manna sem við köllum Silfurhring-
inn.
Á Silfurhringnum getur að líta fjöl-
margar nýjungar fyrir ferðamenn á
Stokkseyri og Eyrarbakka, en þeir
staðir voru ekki áður taldir til
ferðamannasvæða. Þar má nefna
Draugasafnið á Stokkseyri, Töfra-

garðinn, sjávarréttastaðina á Eyrar-
bakka, Rauða húsið og Hafið bláa
við Óseyrartanga á milli Þorláks-
hafnar og Eyrarbakka. Í upplýs-
ingamiðstöð okkar í Hveragerði
reynum við að vera dugleg að upp-
færa vefinn okkar southiceland.is
en þar geta ferðamenn notfært sér
þjónustulista og smellt á viðkom-
andi svæði á korti og þá kemur upp
öll afþreying sem er í boði á hverj-
um stað. Einnig uppfærum við
reglulega viðburðadagatöl, sem eru
mikið heimsótt,“ segir Skúli.

Teikn á lofti um vaxandi 
eftirspurn eftir íbúðum í Vík

Skúli Arason, forsvarsmaður landshlutamiðstöðvar ferðamála í Hveragerði.

Landshlutamiðstöð ferðamála í Hvera-
gerði er í þessu nýja húsi.

Ferðalög teljast
vera skammtíma-
neysluvara 
Mikilvægi upplýsingamiðstöðva hefur verið að breytast
og aukast jafnframt því sem ferðamynstur fólks hefur tek-
ið breytingum. Ef farið er 15-20 ár aftur í tímann voru er-
lendir ferðamenn búnir að panta, bóka og borga fyrir alla
ferðina sína strax í febrúar. Nútíminn er allt annar.
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Sveinn Pálsson, bæjarstjóri í Vík í Mýrdal, og sonur hans Páll Sveinsson vilja hvergi búa annars staðar.

Vík í Mýrdal er á hringveg-
inum og ekki er nema tæp-
lega tveggja tíma akstur til
Reykjavíkur á besta vegi
landsins. Vík er þjónustu-
bær og byggðist upp í
kringum verslanir, þjónandi
sveitunum í kring.
„Það þarf nú ekki annað en að líta
í kringum sig til að sjá að það er
gott að búa í Vík í Mýrdal. Við
erum hérna á milli fjallanna í dá-
samlegri náttúru og veðursæld er
oft mikil hérna. Það getur hins veg-
ar stundum verið hvasst hjá okkur í
norðanáttinni. Aðrar áttir eru hins

vegar betri og hér getur verið
blankalogn á meðan það er hífandi
rok allt í kringum okkur,“ segir
Sveinn Pálsson, bæjarstjóri í Vík í
Mýrdal.
Sveinn er fæddur og uppalinn í Vík
en fór til Svíþjóðar í langskólanám
og bjó þar í sex ár. „Þegar ég hafði
lokið námi kom ekki til greina ann-
að en að flytja hingað aftur. Það er
fjarri því að við finnum fyrir ein-
angrun hérna þó að langt virðist
vera til allra átta. Hér fengu margir
atvinnu við þjónustustörf, meðal
annars við að gera við flutningabíla
sem hér voru á ferð. 
Ferðamennskan er mjög vaxandi
hér og ég held að gistirými séu
ámóta mörg og nemur íbúafjöldan-

um. Við höfum því miður glímt við
einhverja fækkun íbúa en á allra
síðustu árum höfum við náð að
halda í horfinu hvað varðar mann-
fjöldann. Hér hefur átt sér stað tölu-
verð uppbygging á síðustu árum,
nýlega var byggt hér bæði íþrótta-
hús og sundlaug. Félagsstarfið hjá
unglingunum er einnig blómlegt en
þó verða þeir að bregða sér í bæinn
ef þeir vilja komast í bíó eða leik-
hús. Öll íþrótta- og tómstundaað-
staða er hins vegar orðin vel boðleg,
sem gerir það að verkum að íbúarn-
ir eru mjög ánægðir með búsetuna.
Á síðustu árum vantar orðið hús-
næði í Vík og teikn á lofti um að
eftirspurn eftir húsnæði fari vax-
andi,“ segir Sveinn.

Lífeyrissjóður Rangæinga óskar
sunnlendingum nær og fjær 

gleðilegs sumars og farsældar 
til framtíðar.





„Síðan ég hóf störf hjá Byggðasafni
Árnesinga fyrir þrettán árum síðan
hefur orðið gjörbylting á allri af-
þreyingu fyrir ferðamenn á Stokks-
eyri og Eyrarbakka. Húsið á Eyrar-
bakka hefur þó alltaf mikið afdrátt-
arafl, enda er það eitt elsta timbur-
hús á Suðurlandi og í hópi elstu
bygginga á Íslandi. Það var flutt til-
sniðið til landsins á tímum einok-
unarverslunar, árið 1765, og var
stokkbyggt á tveimur hæðum ásamt
hanabjálkalofti. Sennilega byggðu
danskir smiðir húsið, en Þorgrímur
Þorláksson múrari frá Bessastöðum
múraði það sem því tilheyrði,“ segir
Lýður Pálsson, forsvarsmaður
Byggðasafns Árnesinga. 
Lýður hóf störf hjá Byggðasafni Ár-
nesinga 1992 en þá var byggða-
safnið til húsa á Selfossi. „Árið
1995 voru sýningar hafnar hér að
nýju í Húsinu á Eyrarbakka og þá
má segja að ákveðin skriða hafi far-
ið af stað. Hér á Eyrarbakka var þá
til staðar sjóminjasafn og á Stokks-
eyri voru þá Þuríðarbúið og Rjóma-
búið að Baugsstöðum.“
Lýður getur þess að reynt hafi verið
að stilla upp öllu í Húsinu eins og
fólk hafi bara rétt brugðið sér frá.
„Frá 1765 til 1926 var Húsið heim-
ili kaupmanna og annars starfsfólks
Eyrarbakkaverslunar. Það fékk
fljótlega á sig viðurnefnið Húsið
vegna þess að lengi fram eftir 19.
öld var ekkert annað íbúðarhús úr
timbri á Eyrarbakka. Segja má að
blómaskeið verslunarstaðarins hafi
verið á árunum 1847-1919 þegar
Húsið var í eigu Jakobs Lefolii og
sonar hans, Andreas Lefolii, en þá
var mikill uppgangur á Eyrarbakka.
Eftir 1920 komu upp margháttaðir

erfiðleikar í verslun á Eyrarbakka
og í lok þriðja áratugar síðustu ald-
ar lenti Húsið um tíma í eigu Lands-
banka Íslands. Árið 1932 urðu
hjónin Halldór Kr. Þorsteinsson og
Ragnhildur Pétursdóttir eigendur
Hússins og hófust þau handa um
endurbætur undir leiðsögn
Matthíasar Þórðarsonar þjóðminja-
varðar, sem hafði hvatt þau til

kaupanna. Árið 1992 keypti ríkis-
sjóður Húsið og gerði samkomulag
um framtíðarskipan þess. Þjóð-
minjasafn Íslands tók þá við eign-
inni fyrir hönd ríkisins en Byggða-
safn Árnesinga flutti starfsemi sína
þangað 1995 og opnaði almenningi
til sýnis. Eyrarbakkahreppur, nú
sveitarfélagið Árborg, hefur alla
umsjón með lóð og lóðafram-
kvæmdum í dag. 
Segja má að nýjabrumið sé nú farið
að mestu af Húsinu hvað Íslendinga
snertir og hlutfall útlendinga er
alltaf að aukast. Á síðasta ári kom
Margrét Danadrottning í heimsókn
hingað í Húsið og urðum við sér-
staklega að aftengja brunavarnar-
kerfi hússins. Eins og kunnugt er
reykir Danadrottning mikið og
næstu dagana eftir komu hennar
gat hér að líta í öskubökkum kon-
unglega sígarettustubba,“ segir
Lýður.
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Guesthouse Árhús / Rangárbakkar 6 / 850 Hella
tel. +354-487 5577 / fax. +354-487 5477 /arhus@arhus.is

Bjóðum upp á tjaldstæði, veitingahús og smáhúsagistingu.
Gerum tilboð í stóra sem smáa hópa.

Listasafn Árnesinga í Hveragerði
Opið alla daga í sumar kl 11:00 – 17:00.
Jonathan Meese með sýningu í safninu í samstarfi
við Listahátíð. Kaffistofan opin á sama tíma.

Gisting í lúxus bústöðum í fallegu umhverfi. 
Bjóðum alla velkomna að gista að Minniborgum 
Í húsunum er m.a. Internet-tenging, Heitir pottar, Sérsturta fyrir 
heitan pott, Upphengt wc, Gasgrill við hvert hús,28î sjónvarp og
DVD spilari, 21î sjónvarp og myndbandstæki, Lúxus dýnur í öllum
rúmum, Uppþvottavél í eldhúsi, Vönduð eikarhúsgögn, Aðgangur 
að þvottavél og þurrkara 

Bjóðum uppá góða aðstöðu fyrir hópa, stóra sem smáa í minni 
húsum t.d.  Ættarmót / Afmæli / Starfsmannafélög / Fjölskyldur

Minniborgir.is - Minni-Borg, Grímsnesi, 801 Selfoss 
info@minniborgir.is  www.minniborgir.is 

Minniborgir.is 

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

Við smíðum fyrir þig

Sími 893-6866

 
     

 

  

Matvörur allan daginn frá
morgni til kvölds. Opnum
kl. 9.00 (sun. kl. 10.00). 

Lokum kl. 21.00. 

Sjö daga vikunnar.

Kæru Sunnlendingar og ferðafólk

„Umráðasvæði okkar, uppsveitir
Árnessýslu frá Þingvöllum að
Þjórsá, er mest sótta ferðamanna-
svæði landsins enda erum við í hin-
um sígilda Gullna hring: Gullfoss –
Geysir – Þingvellir. Fjöldi ferða-
manna er stöðugt að aukast og í

takt við fjölgunina er sífellt verið
að byggja á nýjum stöðum til að
sinna fjölguninni,“ segir Ásborg
Arnþórsdóttir, ferðamálafulltrúi í
Aratungu.
„Hér eru margir þéttbýliskjarnar og
á svæðinu eru fjögur sveitarfélög

sem vinna mjög náið saman. Síðast
þegar við töldum var tala gesta
svæðisins vel yfir 400.000 á árs-
grundvelli. Samgöngukerfið hefur
til allrar hamingju tekið stórstígum
framförum og loks er búið að loka
Gullna hringnum, bundið slitlag er
komið á hann allan. Víða eru þó ak-
brautir allt of mjóar og of mikið um
einbreiðar brýr. Það eru ekki bara
erlendir ferðamenn í uppsveitum
Árnessýslu, heldur einnig íslenskir
sumarbústaðaeigendur sem keyra
mikið um svæðið og því mikilvægt
að samgöngukerfið sé í lagi.“ 
Ásborg heldur því fram að já-
kvæðni íbúanna sé mjög einkenn-
andi fyrir þetta stóra svæði. „Hér
fagna allir ferðamönnum enda hafa
þeir lifibrauð sitt af þeim. Hér eru
allir ánægðir með lífið og gott að
búa. Það tekur okkur heldur ekki
langan tíma að skutlast í bæinn,
kannski í mesta lagi einn og hálfan
tíma. Í Aratungu hefur orðið tölu-
verð mannfjölgun á undanförnum
árum. Hér búa um 130 manns en
nýtt hverfi hefur myndast hér á síð-
ustu árum. Það er þannig með upp-
sveitirnar hérna að ef eitthvað
losnar, þá er um leið komin eftir-
spurn. Það er öfugt miðað við það
sem gerðist hér fyrir nokkrum
árum, en þá var fólk í erfiðleikum
með að selja eignir sínar. Það er að
færast í aukana að fólk sæki út fyrir
höfuðborgarsvæðið.“

Lýður Pálsson, forsvarsmaður Byggðasafns
Árnesinga, hefur um þrettán ára skeið
unnið fyrir Byggðasafnið.

Gjörbylting í afþreyingu
Á undanförnum tíu árum hefur orðið gjörbylting í afþreyingu fyrir ferðamenn á Stokkseyri

og Eyrarbakka. Sprottið hafa upp fjölmörg sýningarsetur, einkum á Stokkseyri. Jafnframt
hefur veitingastöðum fjölgað á svæðinu. Þeir eru nú orðnir fjórir en aðeins einn veitinga-
staður var þar fyrir tíu árum.

Það leynir sér ekki á innanstokksmunum í Húsinu á Eyrarbakka að flest allt þar innan-
húss er komið vel til ára sinna.

Yfir 400.000 ferðamenn á síðasta ári
Þrátt fyrir mikinn fjölda ferðamanna í uppsveitum Árnessýslu frá Þingvöllum að Þjórsá
er ekki nema 2.500 manna byggð á þessu stóra svæði. Meirihluti íbúanna hefur atvinnu
af þjónustu við ferðamenn.

Ásborg Arnþórsdóttir, ferðamálafulltrúi í
Aratungu, kann vel við sig í ylræktinni þar
sem ræktuð eru blóm af öllum tegundum.
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„Bygging Töfragarðsins á Stokks-
eyri hófst í apríl í fyrra og frá þeim
tíma höfum við verið nánast nótt
og dag við smíðar og undirbúning.
Allt er þetta gert á eigin forsendum
og við stefnum að því að opna
Töfragarðinn á morgun, föstudag,“
segir Torfi Áskelsson, forstöðu-
maður Töfragarðsins á Stokkseyri.

„Það sem nú getur að líta í
Töfragarðinum er aðeins fyrsti
áfangi af fjórum. Við erum hér
með landsvæði til umráða sem
tekur yfir þrjá hektara. Hér á eftir
að gera selatjörn, búa til strönd og
við ætlum að reyna að fá leyfi fyr-
ir innflutningi fleiri dýrategunda.
Nú þegar getur að líta hér fjöld-
ann allan af dýrum svo sem refi,

kalkúna, íslensk hænsni og kanín-
ur, en áformað er að fjöldi annarra
dýrategunda bætist við. Einnig
höfum við komið hér upp leikað-

stöðu fyrir börn og því er af nógu
að taka. 

Um þessar mundir er hérna
danskur sérfræðingur sem hefur
yfirumsjón með uppsetningu
springdýnu eða hopp-púða sem
settur er upp samkvæmt ströngustu
öryggisreglum. Segja má að Töfra-
garðurinn fari vel af stað, nú þegar
erum við búnir að taka við pöntun-
um fyrir 1.200 leikskólabörn í sum-
ar. Það er upplagt fyrir fjölskyldu-
fólk að koma hingað til okkar á leið
sinni um Stokkseyri og Eyrarbakka,
en það tæki ábyggilega nokkra
daga að komast yfir allt það sem er
í boði á þessum stöðum. Uppbygg-
ingin hefur verið slík á undanförn-
um árum.“

Fyrsta áfanga af fjórum lokið
Töfragarðurinn á Stokkseyri hefur til umráða þrjá hektara lands undir starfsemi sína
og áformað er að bæta við fleiri dýrategundum í náinni framtíð.

Gestir Töfragarðsins geta meðal annars
skoðað kanínur.

Torfi Áskelsson, forstöðumaður Töfragarðsins á Stokkseyri, er bjartsýnn á reksturinn.

REYNISDRANGAR rétt utan Víkur í Mýrdal. Þjóðsagan
segir að drangarnir hafi myndast þegar tvö tröll hafi reynt
að draga þrímastrað skip að landi en þegar dagsljós brast
á hafi þau breyst í stein. Reynisdrangar standa 66 metra
upp úr sjónum.



Margrét Runólfsdóttir hótelstjóri og Guðmundur Sigurhansson sjá um rekstur hótelsins á Flúðum.

Fjölbreytt afþreying á Flúðum
Sex ár eru síðan Flugleiðir byggðu hótel á Flúðum og verið er að byggja fundarsali við
hótelið. Flúðir eru að verða vinsæll ferðamannastaður enda hægt að finna sér margt til
dundurs á þessum fallega stað.

Rudolf Lamprech frá Sviss hefur mikinn áhuga á náttúruvernd og því fagna íbúar Víkur í
Mýrdal komu hans.

Fögnum komu 
Svisslendingsins
Svisslendingurinn Rudolf Lamprech flutti til Íslands 
fyrir tveimur árum og keypti tvær jarðir í Heiðardal á
nágrenni Víkur.
„Hingað flutti Svisslendingurinn Rudolf Lamprech og ég held að ástæðan
fyrir áhuga hans á Íslandi sé sú að hann hafi hreinlega fallið fyrir náttúru-
farinu og umhverfinu. Hann keypti tvær jarðir í Heiðardal í nágrenni Vík-
ur, sem voru reyndar komnar í eyði. Síðan hefur hann bætt við og hefur
undanfarin ár keypt land umhverfis Heiðarvatn,“ segir Sveinn Pálsson,
bæjarstjóri í Vík í Mýrdal.
„Lamprech er mikill áhugamaður um náttúru en hefur einnig verið um-
svifamikill í fiskeldi í Evrópu. Hann hefur einbeitt sér að því að sleppa laxi
í Heiðarvatn og árnar sem renna úr því. Heiðarvatn er mjög skemmtilegt
veiðivatn og sömuleiðis árnar sem renna úr því. Vegna þess hve mikill nátt-
úruverndarsinni Svisslendingurinn Lamprech er fögnum við komu hans.“
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Fyrirspurnum
FERÐAMANNA fjölgar

Upplýsingamiðstöð Árborgar
fyrir ferðamenn er í húsi Ráð-
hússins á Selfossi. Þessi mið-
stöð er staðbundin og þar eru
veittar upplýsingar um ferða-
þjónustu, afþreyingu, gistingu
og allt það sem viðkemur
ferðalögum á Suðurland.
„Á síðasta ári fengum við um
það bil fjögur þúsund ferða-
menn inn til okkar í Upplýs-
ingamiðstöð Árborgar á Selfossi
og sá fjöldi eykst með hverju ár-
inu. Í Hveragerði er hins vegar
upplýsingamiðstöð Suðurlands,
sem er opin formlega allt árið,
og hún veitir upplýsingar um
allt landið,“ segir Margrét Ás-
geirsdóttir, ferðamálafulltrúi
Árborgar.
„Frá miðjum maí og fram til 5.
september á ári hverju eru
starfsmenn hér sem veita ferða-
mönnum upplýsingar og tala
mörg tungumál. Tekin var
ákvörðun um að upplýsingami-
stöð Árborgar yrði hér á

Selfossi, en hún virkar örugg-
lega hérna og er ágætlega stað-
sett þar sem stutt er til allra átta. 
Bókasafn Selfoss er í sama húsi,
en það er orðið hluti af upplýs-
ingamistöðinni. Hér geta ferða-
menn séð alla bæklinga frá
Suðurlandi og áformað er að
setja upp stórt landakort í rúð-
urnar á upplýsingamiðstöðinni
á næstu dögum. Upplýsinga-
miðstöðin er opin sex daga
vikunnar en lokað er á sunnu-
dögum. Í upplýsingamiðstöð
Árborgar eru settar upp sýn-
ingar á mánaðarfresti og reyn-
um við að hafa sýningar sem
höfða til ferðamanna. Af kom-
andi sýningum í sumar má
nefna steinasafn, fuglasafn,
eggjasafn og handritasafn. Ég
verð vör við að mikil bjart-
sýni og skemmtilegur andi
ríkir á öllum þéttbýlisstöðum
hérna í Árborginni. Hvar-
vetna getur að líta uppbygg-
ingu og nýja afþreyingu fyr-
ir ferðamenn,“ segir Margrét.

Margrét Ásgeirsdóttir, ferðamálafulltrúi Árborgar, hefur nóg að gera við að
sinna ferðamönnum.

„Á Flúðum er hægt að fara í
gönguferðir, hestaferðir, sund,
gufubað eða heita potta. Hestaleiga
er í nágrenninu og fjöldi merktra
gönguleiða þar sem hægt er að
njóta sveitasælunnar. Vinsælt er að
fara í skoðunarferðir í fyrirtæki á
staðnum og gróðurhús garðyrkju-
bændanna. Sundlaug er á Flúðum
og skammt frá er skemmtilegur
átján holu golfvöllur sem er mikið
sóttur af fólki af höfuðborgarsvæð-
inu sem vill komast í kyrrðina hér

úti á landi. Á Hótel Flúðum eru 32
nýtískulega innréttuð parkettlögð
herbergi, með tveimur einbreiðum
rúmum eða einu tvíbreiðu,“ segir
Guðmundur Sigurhansson, annar
eigenda rekstrarins að Hótel
Flúðum.
„Hótel Flúðir er með öllum nútíma
þægindum. Hér er til dæmis þráð-
laus nettenging í samræmi við
kröfur nútímans. Nýtingin á hótel-
inu er alltaf að batna en hún bygg-
ist að mestu leyti á hópum. Á

veturna er hér mest um ráðstefnur
og árshátíðir, sem sífellt verða vin-
sælli utan höfuðborgarsvæðisins.
Á Hótel Flúðum er opið allt árið og
aðeins lokað yfir jól og áramót. Við
hjónin, ég og Margrét Runólfsdótt-
ir hótelstjóri, sjáum um rekstur
hótelsins en Flugleiðir sjá um
markaðssetningu og bókanir. Við
erum nú þegar farnir að bóka fyrir
næsta og þarnæsta ár, en algengt
er að bókað sé langt fram í tím-
ann,“ segir Guðmundur.

Svar við eftirspurn íbúðarsvæðis
Verið er að undirbúa nýtt svæði í Þorláks-
höfn með lóðir fyrir 117 íbúðir og verður
hluti af því svæði tilbúinn í haust.
„Nýja íbúðarhverfið í Þorlákshöfn er svokallað Búða-
hverfi sem er fyrir sunnan núverandi byggð í Þorláks-
höfn. Við höfum lagt áherslu á að byggja upp grunn-
þættina og tökum þannig á móti aukinni eftirspurn
eftir íbúðarhúsnæði,“ segir Ólafur Áki Ragnarsson,
bæjarstjóri í Þorlákshöfn. 
„Eftirspurnin hefur verið nokkuð yfir landsmeðaltali
hér í Þorlákshöfn og töluvert um að fólk af höfuðborg-
arsvæðinu kjósi að flytja til okkar og stunda sína vinnu
í Reykjavík. Það er ekki nema um hálftíma keyrsla til
höfuðborgarinnar. Það hefur orðið ákveðin viðhorfs-
breyting varðandi búsetu. Áður völdu menn sér búsetu
með tilliti til vinnu, en nú velja menn sér búsetu með
tilliti til þjónustu. Við teljum okkur veita góða þjón-

ustu, erum meðal annars með heilsdagsskóla með heit-
an mat og frístundaheimili. Í Þorlákshöfn er mjög
barna- og unglingavænt umhverfi.“

Ráðhús Þorlákshafnar.
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Vissir þú...
- að í Flóanum er mesta víðsýni í byggð á landinu ?
- að Þjórsárhraun er mesta hraun heims frá ísaldarlokum ?
- að Urriðafoss er vatnsmesti foss Íslands ?
- að í Flóanum er vagga íslensks hugvits og hagleiks ?
- að Flóaáveitan var áður eitt mesta mannvirki Evrópu ?
- að á þessum slóðum fannst dýrmætasti silfursjóðurinn?
- að í Villingaholti var skrifuð upp Íslendingabók ?
- að í Flóanum bjó “konungur bruggaranna” ?
- að Kampholts-Móri er “tölvunörd” ?
- að í Flóanum eru fagrar og friðsælar sveitir ?
- að í Flóanum blómstrar menning og gestrisni ?

Dagana 27.-29. maí nk. verður haldin mikil hátíð í austanverðum Flóanum.  Kynnt verður þjónusta sem í
boði er, en  einnig verður boðið upp á menningarviðburði og sérstæðar uppákomur.

- Listmunasýning og veitingasala verður í öllum félagsheimilunum; Þingborg, Þjórsárveri og Félagslundi.
- “Flóavagninn” gengur um svæðið á háftíma fresti.  Hægt að leggja bílnum og njóta þess að skoða sig um.
- Ratleikur fyrir alla fjölskylduna.  Glæsilegt GPS-tæki í verðlaun.  Upplagt að nota nýútgefið A-Flóakort.
- Opið hús hjá öllum ferðaþjónustuaðilum.
- Tjaldsvæði opin.  Grillmatur í boði.

Föstud. 27. maí
- Þingboðsöxi borin um svæðið að ævafornum sið.  
Slíkar axir voru notaðar til almennrar boðunar, allt frá grárri forneskju fram á 19. öld.
- 20:30  Hátíðin sett.  Kynnt ný ferðamálastefna, nýtt kort fyrir A-Flóa og heimasíðan; floi.is.  
Söngur og ljóðalestur milli kynninga.  Þingborg.
- 21.30  Söngkvöld á sauðburði.  Allir syngja saman.  Stj. Ingi Heiðmar.  Jónsson. Félagsheimilið Þingborg.

Laugard. 28. maí
- 11:00  Stund í Laugardælakirkju.  Sagt frá kirkjunni og sögu hennar.
- 11:00  heimildarmyndin Hugvit og hagleikur. Um frumkvöðlana miklu. Þjórsárver.
- 11:00  Þegar Flóinn var flói.  Björg Pétursdóttir jarðfræðingur. Þingborg.
- 11:15  Jarðskjálftar í Flóanum.  Björg Pétursdóttir jarðfræðingur. Þingb.
- 12:00  Flóaáveitan.  Erlingur Brynjólfsson.  Þingborg.
- 13:00  Stund í Hraungerðiskirkju.
- 13:00  Barnaskemmtun með Línu langsokk og Tomma.  Fimleikasýning, pylsuveisla, leikir og svaka-fjör.  

Félagsheimilið Félagslundur
- 15:20  Leikverkið Stútungasaga.  Bráðfyndið leikverk í flutningi þriggja ungmennafélaga:  

Vöku, Samhygðar og Baldurs.  Leikstjóri Sigurgeir Hilmar Friðþjófsson.  Fél. 
- 20:30  Stútungasaga. 2. sýning.  Þjórsárver.
- 22:00  Harmonikkudansleikur !   Fáum okkur snúning.  Þjórsárver.

Sunnud. 29. maí
- 11:00  Teymdir hestar undir börnum.  Félagslundur
- 11:00  heimildarmyndin Hugvit og hagleikur. Um frumkvöðlana miklu. Þjórsárver.
- 12:00  Stund í Villingaholtskirkju.
- 13:00  Stund í Gaulverjabæjarkirkju.
- 13:00  Leikir og barnagaman.  Í umsjá Umf. Baldurs; útileikir, dýraskoðun.  Þingborg.
- 13:30  Mannlíf og mórar í Flóanum.  Þór Vigfússon hefur frjálsar hendur ! Félagslundur.
- 14:00  Ólsen-Ólsen mót.  Allir geta spilað Ólsen!  Takið spilin með. Þingborg.
- 15:00  Skilað úrlausnum í ratleik.
- 16:00  Hátíðarlok. Erla Björg Aðalsteinsdóttir leikur á píanó, lesin upp ljóð úr Flóanum, Guðmundur Stefánsson 

leiðir hóp hagyrðinga.  Félagslundur.
- 20:30  Leikverkið Stútungasaga.  3. sýning. Þjórsárver.

Nánar á www.floi.is - Láttu sjá þig á Fjör í Flóanum

Fjölskyldu- og menningarhátíðin 
Fjör í Flóanum 2005

Sagnfræði og sjálfstæðisbarátta
Á Sögusetrinu eru tvær sýningar. Önnur er miðalda- og Njálusýning og salur í víkinga-
stíl en í öðrum hluta hússins er kaupfélagssýning þar sem rakin er saga kaupfélaganna á
Suðurlandi. Sú saga er í raun stór hluti af sjálfstæðisbaráttu Íslendinga.
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Sögusetrið á Hvolsvelli var opnað formlega fyrir átta árum síðan af Vígdísi Finnbogadóttur,
fyrrverandi forseta.

„Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, opnaði
Sögusetrið formlega 1997 á Hvolsvelli. Njálusýningin í
Sögusetrinu byrjar á því að tengja mann aðeins inn í
goðafræðina og síðan er farið aðeins inn á siglingasög-
una og handritaritunina. Hér er lítil klausturstofa þar
sem menn sjá munk við skrifborð að skrásetja sögurn-
ar. Síðasti hlutinn af sýningunni er tengdur Njálssögu,
þar sem hægt er að sjá bæði myndir og ritaða texta úr
þessari frægu sögu,“ segir Sigrún Ragnheiður Ragnars-
dóttir, forstöðumaður Sögusetursins á Hvolsvelli. 
„Á veturna kemur hingað mikið af skólahópum úr fram-
haldsskólunum og þá hefur verið sérstakt prógramm
fyrir Njálu. Grunnskólahópar eru einnig tíðir gestir.
Hingað koma sömuleiðis starfsmannahópar, vinnuhópar
og fólk í hvataferðum frá útlöndum. Á sumrin kemur

hingað fólk af öllu tagi, þá bætast við hópar frá ferða-
skrifstofunum og töluvert um að fólk komi hér inn af
götunni, sérstaklega erlendir ferðamenn sem vilja kynna
sér Njálssögu. 
Þennan hluta af íslenskri bókmenningu er mögulegt að
kynna fólki á tiltölulega einfaldan hátt og mér finnst
það verkefni hafa tekist vel í Sögusetrinu á Hvolsvelli.
Í Sögusetrinu er einnig gallerí og alltaf sýningar á
sumrin. Tvær sýningar eru þegar fyrirhugaðar í sumar,
önnur er sýning á vegum Hrafnhildar Sigurðardóttur
listmálara sem ættuð er úr Fljótshlíðinni og hin sýn-
ingin er af trélistaverkum úr Njálu eftir Gísla Sigurðs-
son. Í júlí og ágúst eru fyrirhugaðir fyrirlestrar í Sögu-
setrinu í sambandi við reiðtúra sem skipulagðir eru í
sumar á Njáluslóðir.“
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Herjólfur siglir á milli Þorlákshafnar
og Vestmannaeyja.

Í Þorlákshöfn standa yfir miklar
breytingar á höfninni, sem
hófust haustið 2003. Verið er
að stækka höfnina, bæta og
dýpka og er áformað að fram-
kvæmdum ljúki fyrir lok næsta
árs. Búið er að veita fjármagni
til allra framkvæmdanna.
„Framkvæmdin við byggingu
Austurgarðs er fyrsti áfangi í
byggingu nýs hafnarsvæðis er
nefnist Austurhöfn. Austurgarð-
ur er brimvarnargarður sem
mun bæta til muna aðstöðu
innan hafnar og landrými fyrir
hafnartengda starfsemi uppi af
höfninni verður aukið. Hafnar-
mynni Þorlákshafnar helst
óbreytt.
Verkið fólst í að byggja um
500 metra langan brimvarnar-
garð samsíða Svartaskersgarði
og um 260 metra langan garð
þvert á þann fyrri upp að
Svartaskersgarði,“ segir Ind-
riði Kristinsson, hafnarstjóri í
Þorlákshöfn.
„Verkið hófst í byrjun nóvem-
ber 2003 og lauk í mars 2005.
Í framhaldi af þessu verki
byggði Ræktunarsamband
Flóa og Skeiða þvergarð sem
liggur inn í höfnina frá nú-
verandi garði. Þvergarður-
inn skýlir betur innri hluta
hafnarinnar þannig að hún
er kyrrari en áður. Næsti
áfangi í endurnýjun hafnar-
innar er skjólgarður fyrir
smábáta í Austurhöfn en
byggingu mun ljúka eftir að
dýpkað hefur verið. 
Á komandi sumri mun
verður unnið við að byggja
nýjan viðlegukant, um 260
metra langan, í Austur-
höfn, norðan við Svarta-
skersgarð. Þar mun verða
aðstaða fyrir fiskibáta í
stað núverandi Norður-
vararbryggju. Fremsti
hluti hennar verður rifinn
og svæðið undir garðin-
um dýpkað. Á árinu 2005
og 2006 er áætlað að
dýpka höfnina og byggja
smábátahöfn.“
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Fjör í Flóanum 2005
Sveitahrepparnir þrír í austanverðum Flóa, Villingaholts-
hreppur, Gaulverjabæjarhreppur og Hraungerðishreppur,
standa saman að ferðamálanefnd Austur-Flóa.

Urriðafoss í Austur-Flóa
er vatnsmesti foss
landsins.

„Ferðamálanefnd Austur-Flóa var
stofnuð fyrir tveimur árum og
vinnur að ýmsum verkefnum en ég
er í forsvari fyrir þá,“ segir Valdi-
mar Össurarson, ferðamálafulltrúi
Austur-Flóa. Ferðamálanefndin er
að reyna að auka ferðamanna-
strauminn á svæðinu, en það er
ekki löng hefð fyrir ferðaþjónustu
hér. Við erum að gefa út kort og
erum nýbúnir að opna heimasíð-
una floi.is. Þessa dagana erum við
önnum kafnir við að merkja ein-
staklega fallegar gönguleiðir á
svæðinu og tvær góðar, um Ásaveg
og Hvítá, verða merktar í sumar.
Fræðsluskilti verða einnig sett upp
á fjölmörgum merkilegum stöðum
á svæðinu.
Upp kom sú hugmynd til að kynna
og vekja áhuga á svæðinu að halda
veglega hátíð, „Fjör í Flóanum
2005“. Það er mjög viðamikill við-
burður, flestir íbúar taka þátt í
honum og mikið um að vera í fé-
lagsheimilunum þremur, Félags-
lundi, Þjórsárveri og Þingborg.
Nefndin stendur að hátíðinni dag-
ana 27. til 29. maí. Þar verða kynnt
verkefni sem ferðamálanefndin
hefur unnið að en einnig boðið upp
á fjölbreytta menningar- og
fræðsludagskrá.“

Forsprakkar menningarhátíðarinn-
ar munu kynna hátíðina með ný-
stárlegum hætti. „Þeir eru að láta
smíða þingboðsexi að gamalli
fyrirmynd og verður hún látin
ganga að gömlum sið um hreppinn
til þeirra sem standa að samkom-
unni til að boða þá á staðinn. Það
er listakonan Sigríður Jóna Krist-
jánsdóttir á Grund sem smíðar ax-
irnar. Í tilefni hátíðarinnar verður
opið hús hjá öllum ferðaþjónustu-
aðilum, strætó gengur um svæðið
eftir áætlun og ratleikur verður.
Menn eru hvattir til að leita sér
upplýsinga um hátíðina á floi.is.“
Í Austur-Flóa er mesta víðsýni á
landinu. Við settum upp útsýnis-
pall hjá Þjórsárveri og þangað er
mikill erill ferðamanna. Hér er
mesta hraun í heiminum, Þjórsár-
hraunið mikla sem kom upp inni á
hálendi, rann til sjávar og þekur
stærsta hluta Flóans. Hér getur ein-
nig að líta vatnsmesta foss lands-
ins, Urriðafoss sem er rétt við
hringveginn. Það er því fjölmargt
að sjá á okkar svæði sem á eflaust
eftir að njóta vinsælda hjá ferða-
mönnum í framtíðinni. Austur-Flói
er ekki í nema klukkutíma aksturs-
fjarlægð frá höfuðborginni“ segir
Valdimar.

Sigríður Jóna Kristjáns-
dóttir á Grund smíðaði ax-
irnar sem notaðar verða til
að kynna menningarhátíð-

ina Fjör í Flóanum 2005.
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Verktaki í landbúnaði
130 hö. Dráttavél - 4.6m pinnatætari
5 skæra plógur - 9 tonna sturtuvagn
12 tonna rúlluvagn - 3 m raðsáðvél

6,8m sláttuvél, aftan og framan
4m valtari - Rúlluvél - Pökkunarvél

Veiti alhliða ráðgjöf í jarðvinnslu.
Strá ehf. - Sími 894-1106

Efnakarfan ehf.
Mikið úrval af fataefnum, gardínuefnum og öllu til sauma.
Bútasaumsefni og tilheyrandi í miklu úrvali. Flytjum allt inn
sjálf. Einnig erum við með umboð fyrir rúllugardínur, screen,
rimlagardínum, allskonar stöngum ofl. Vogue og bútabaer.is

Eyrarvegi 15 / Selfossi / s. 482 2930
Opið yfir sumartímann kl.11-18 og lau kl.11-14

Kvöld í HVERÓ

Stefán Hilmarsson og Eyjólfur
Kristjánsson efna til tónleika í
Selfosskirkju, í samvinnu við
menningarhátíðina Vor í Árborg. 

Stefán og Eyfi eru nánast orðnir
stofnanir í íslensku poppi og er
þeirra framlag til íslenskrar tónlist-
ar ómetanlegt.
Stefán Hilmarsson hefur starfað að
tónlist frá árinu 1986. Í fyrstu söng
hann með hljómsveitinni Snigla-
bandinu en síðar aðallega með
Sálinni hans Jóns míns og hefur
starfað með nokkrum hléum síð-
an.
Eyjólfur Kristjánsson var tíður
gestur í Kerlingarfjöllum á upp-
vaxtarárum sínum, einkum á
sumrin. Þar kom hann í fyrsta
sinn fram og spilaði á kassagítar,
sem verið hefur aðalhljóðfæri
hans alla tíð síðan. Árið 1986
gekk Eyfi til liðs við Jón Ólafs-
son og félaga hans í Bítlavinafé-
laginu. Það félag starfaði við
miklar vinsældir til ársins 1990.
Eyfi hefur sent fimm sólóplötur
frá sér frá árinu 1988. 
Á tónleikunum í Selfosskirkju
munu þeir Stefán og Eyfi flytja
tónlist bæði eftir sig og aðra en
Prímadonnur frá Selfossi hita
upp.
Yfirlýst markmið tónleikarað-
arinnar í Hveró er að auka
fjölbreytni í menningu á
svæðinu, opna augu almenn-
ings fyrir þeim möguleika að
íslensk popptónlist eigi ekki
síður heima í kirkju en
klassíkin og gefa ungu og
hæfileikaríku tónlistarfólki af
Suðurlandi tækifæri til að að
hita upp fyrir þá listamenn
sem fram koma.

Gist er í herbergjum, litlum burstabæjum
og smáhýsum og veitingar eru í boði á
bænum.

Allt til alls í EFRI-VÍK
Í Efri-Vík, skammt frá Kirkju-
bæjarklaustri, er gisting fyrir
hátt í 100 manns, golfvöllur
á túninu og grill í hlöðunni.

„Þetta byrjaði smátt en nú erum
við með gistingu fyrir 80-100
manns, tjaldstæði, golfvöll og
veiði,“ segir húsfreyjan í Efri-Vík,
Salóme Ragnarsdóttir.“ Hún og
eiginmaðurinn Hörður Davíðsson
byggðu upp ferðaþjónustuna og
nú hafa dóttir þeirra Eva Björk og
hennar maður Þorsteinn Matthías
Kristinsson komið inn í reksturinn
með þeim. 
Útsýni frá Efri-Vík er stórbrotið. Í
vestur til Mýrdalsjökuls og í austri
blasa Lómagnúpur og Öræfajökull
við en fallegt stöðuvatn er í for-
grunni. Það heitir Víkurflóð og
veiðileyfi í það eru á hóflegu
veðri. Auk þess sem að ofan er
talið er samkomuaðstaða í hlöðu á
hlaðinu. Hún er skreytt að innan
með  ýmsum forngripum sem gefa
henni notalegan svip. Enn er
ógetið heilsuræktartækja, heitra
potta og gufu sem í boði eru bæði
fyrir ferðafólk og heimamenn.

Allt um mat

á föstudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft

og meira til
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„Hér hefur verið boðið upp á opna
gistingu á Kirkjubæjarklaustri frá
því árið 1943. Á þessum slóðum
var rekið hótel á Kirkjubæjar-
klaustri í húsnæði þar sem nú er
rekin Kirkjubæjarstofa. Þegar ég
flutti hingað var hótelið á staðnum
rekið frá byrjun júní fram í síðari
hluta ágústmánaðar,“ segir Erla
Ívarsdóttir, ferðaþjónustufulltrúi í
Geirdal við Kirkjubæjarklaustur,
sem búið hefur á svæðinu í tæp 30
ár. 
„Á þeim tíma var hásumarið eini
tíminn sem eitthvað var að gera
varðandi ferðamenn. Þeir fáu sem
komu fyrir utan þann tíma fóru á
Hótel Bæ. Hér getur að vísu rignt
eins og á öðrum stöðum á landinu,
endu myndum við ekki þrífast
öðruvísi. En á móti kemur að hér
eru oft hæstu hitatölur landsins og
ég hefði aldrei getað ímyndað mér
það áður en ég flutti hingað að
hægt væri að liggja í sólbaði í
miðjum marsmánuði. 
Mikið er af ferðaþjónustubæjum í
næsta nágrenni og nefna má
Hunkubakka, Efri-Vík, Geirland og
Hörgsland. Farfuglaheimili er kom-
ið austur í Fljótshverfi og þeir eru
ansi margir sem við getum hýst hér
á Klaustri yfir sumartímann. Er-

lendir ferðamenn sækja mest í gist-
ingarnar, en Íslendingar kjósa oft
frekar tjaldstæðin, sem eru með
þeim betri á landinu. Hér eru
gönguleiðir gjörsamlega óþrjót-
andi, sagan liggur hér fyrir fótum
okkar og þar stendur Nunnu-
klaustrið á Klaustri upp úr. Yfir
sumartímann er farið daglega á
Laka eftir að fært varð þangað.
Héðan eru ekki nema 70 kílómetrar

í Skaftafell og margir ferðalangar
kjósa að koma hingað til gistingar
og eyða deginum í ferð í Skaftafell
og Jökulsárlón. 
Ferðamannatíminn er alltaf að
lengjast hérna á Klaustri og nú er
svo komið að enginn mánuður árs-
ins er án gistinátta hjá ferðamönn-
um. En sumartraffíkin stendur nú-
orðið frá lokum maí og allt fram í
október,“ segir Erla.
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Hótel Skaftafell
Freysnesi - Öræfasveit - S: (354) 478-1945

Verið velkomin!

Hvort sem þarf að byggja
nýtt eða endurgera gamalt
þá kemur ráðgjöf Hönnunar
að notum:

Upplýsingar um byggingarkostnað er að finna í verðbanka Hönnunar.

• Breytt og aukin notkun húsnæðis
• Burðarþol og brunatækni
• Hreinlætis- og hitalagnir, fráveitur
• Samskipti við byggingaryfirvöld
• Umhverfismál

Grensásvegi 1 · 108 Reykjavík · Sími 510 4000 · Fax 510 4001
honnun@honnun.is · www.hönnnun.is

Að mörgu er að hyggja þegar bændur byggja!

Jöklajeppar Hornafirði
Vélsleða og jeppaferðir um 

vatnajökul og nágrenni, allt árið. 
Ógleymanleg upplifun

S: 478-1000 / www.glacierjeeps.is

Gesthús eru þyrping 11 hlýlegra parhúsa, parhúsabyggð, á 
falllegu útivistarsvæði við Engjaveg á Selfossi. Í hverju húsi eru 

gistirými fyrir 2-4, eldunaraðstaða, sjónvarp og baðherbergi með
sturtu. Í þjónustumiðstöð er framreiddur morgunverður og 

kvöldverður fyrir hópa auk léttvíns og áfngs öls. Við miðstöðina 
eru tveir heitir pottar til afnota fyrir hótelgesti.

Frá Selfossi er stutt til allra helstu ferðamannastaða Íslands

Hæstu hitatölur landsins
eru oft á Klaustri
Fyrir um 25 árum var hafist handa við að byggja fyrstu álmurnar sem tilheyrðu Hótel
Kirkjubæjarklaustri. Frá þeim tíma virðist sem fólk fari að átta sig á hversu veðursælt
er á þessu svæði.

Erla Ívarsdóttir hefur verið með ferðaþjónustu í Geirlandi á Kirkjubæjarklaustri í 17 ár.

Sumarhús að Geirlandi á Kirkjubæjarklaustri.
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Áformað er að grafa nokkur hús í Vestmannaeyjum undan vikrinum.

„Í júní ætla ég að byrja á verkefni
sem menn hefur lengi langað til að
framkvæma í Vestmannaeyjum, grafa
hér upp tvö eða þrjú hús sem eru hul-
in undir vikri. Ástæða er til að ætla
að hægt sé að ná þeim í þannig
ástandi að hægt sé að vernda þau til
sýnis fyrir ferðamenn,“ segir Kristín
Jóhannsdóttir, menningar- og mark-
aðsfulltrúi Vestmannaeyja.
„Við ætlum að bjóða ferðamönnum
að taka þátt í uppgreftrinum með

okkur og köllum verkefnið að gamni
okkar Pompei norðursins“. Nú þegar
hefur þetta verkefni að vonum vakið
geysilega eftirtekt. Ferðamálaráð hef-
ur styrkt okkur myndarlega til þessa
verkefnis, sem kostar óneitanlega
töluverðar fjárupphæðir. Við áætlum
að Pompei norðursins sé verkefni til
nokkurra ára og við ættum að sjá í
einhver hús á þessu ári undan vikri
en gætum endað í allt að tíu húsum
þegar allt verður komið.“

Pompeii norðursins
Hið metnaðarfulla verkefni að grafa hús undan vikri í
Vestmannaeyjum hefur vakið mikla athygli og ferðamönn-
um verður gefinn kostur á að taka þátt í uppgreftrinum.



Nýr matsalur Hótel Selfoss er með
stórkostlegt útsýni yfir Ölfusá og
kunna gestir vel að meta þá tilhög-
un. Gestir hótelsins geta nú, eftir
breytingarnar, valið á milli gisting-
ar í teppalögðum eða parketlögðum
herbergjum. Átta herbergi hótelsins
eru sérstaklega útbúin fyrir fatlaða.
Þess má geta að á morgun verður
leiksýning á Hótel Selfossi þar sem
Steinn Ármann og Helga Braga
verða með sýningu á Vodkakúrnum
sem hefur fengið mjög góðar við-
tökur í vetur.
Hótel Selfoss er í alfaraleið á þjóð-
vegi eitt, í aðeins 60 km, eða rúm-
lega hálftíma akstursfjarlægð frá
Reykjavík. Aðeins 70 km eru í Gull-
foss og Geysi í Gullna hringnum og
stutt á næstu þéttbýlisstaði, svosem
Hveragerði í vestur, Hellu og Hvols-
völl í austur.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ {SUÐURLAND } ■■ 15

Fagus Trésmiðja
Vantar þig innréttingar í húsið eða sumarbústaðinn?
Sérsmíðum allar gerðir af innréttingum og hurðum.

Yfir 20 ára reynsla.
Teiknum og gerum tilboð.

Fagus ehf.
Unubakka 18-20 / Þorlákshöfn / s. 483 3900

Gestir kunna vel að meta stórkostlegt út-
sýni yfir Ölfusána í matsalnum á Hótel
Selfossi.

Anddyrið nýja á Hótel Selfossi er tilkomumikið.

Miklir
JARÐHITAR

Starfsemin á Flúðum einkennist af
nýtingu jarðvarmans á staðnum.

Flúðir eru þéttbýliskjarni mið-
svæðis í Hrunamannahreppi og
þykir þar notalegt og fagurt.

Litla-Laxá rennur í gegnum þorp-
ið á Flúðum og mikill jarðhiti er á
svæðinu. Ylrækt er mikil og er
þar mesta svepparækt landsins,
Flúðasveppir er nafn sem lands-
menn flestir kannast við. Annar
iðnaður er einnig á staðnum og
má nefna þar einu límtrésverk-
smiðju landsins. Afar fjölbreytt
þjónusta er í boði fyrir ferða-
menn, góð hótel, önnur fjöl-
breytt gisting og gott tjald-
svæði. Alls konar afþreying
sem tengist jarðhita stendur til
boða og á Flúðum er góð sund-
laug. Flestir ferðamenn ættu
því að finna eitthvað við sitt
hæfi á Flúðum. Stutt er í veiði
í ám og vötnum.
Margir sögustaðir eru í
grenndinni og má þar nefna
kirkjustaðinn Hruna, en hann
tengist sögunni „Dansinn í
Hruna“, þegar kölski sjálfur
kom nýársnótt eina, þegar
heimamenn sátu að svalli og
dansi í kirkjunni, og kippti
henni niður í undirdjúpin.
Vegalendin frá Reykjavík er
ekki löng, aðeins 103 km.

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

Við smíðum fyrir þig

Sími 893-6866

Eins og nýtt hótel eftir breytingar
Eitt af nýjustu fjögurra stjörnu hótelum á Íslandi er á Selfossi, rétt við brúna þekktu yfir
Ölfusá. Hótel Selfoss var allt endurnýjað nýverið og breytingarnar þykja vel heppnaðar.

Flottur
dömufatnaður!

Besta úrvalið - Bestu verðin

Stærðir 34-54

Verið hjartanlega 
velkomin

Lindin Tískuverslun
Eyrarvegi 7 - 800 Selfoss

(á móti Hótel Selfoss)

Allt um tísku og ferðir
á fimmtudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Jón Geir Jóhannsson,
trommuleikari hljómsveitar-
innar Hraun og starfsmaður í
Dressmann, á mikið af fötum
og á erfitt með að gera upp á
milli þeirra.

„Þessa dagana held ég mest upp á
tvær samstæðar flíkur sem ég
nota mikið. Það er annars vegar
brúnn flauelsjakki frá Batistini
og hins vegar forláta hattur sem
ég keypti í Austin í Texas og
smellpassar við jakkann,“ segir
Jón Geir aðspurður um sína uppá-
haldsflík. Jón Geir vinnur í
Dressmann í Kringlunni og kaup-
ir mikið af sínum fötum þar. Jakk-
inn góði er þaðan en hatturinn
fannst þegar Jón Geir var á tón-
leikaferðalagi í Texas. „Þetta er
gamaldags herrahattur úr brúnu
flaueli sem minnir einna helst á
tískuna á fjórða og fimmta ára-

tugnum. Ég ætlaði upprunalega
að kaupa mér ekta kúrekahatt og
hélt að það yrði auðvelt að finna
einn slíkan í Austin. Borgin
reyndist hins vegar vera minni
kúrekabær en ég bjóst við og þótt
undarlegt megi virðast fann ég
engan kúrekahatt. En ég er mjög
ánægður með hattinn sem ég
keypti og nota hann mikið.“

Jón Geir spilar með hljóm-
sveitinni Hraun, sem heldur tón-
leika í kvöld á Café Rósenberg.
Þar verða leikin lög af tveimur
plötum hljómsveitarinnar,
„Partýplötunni Partý“ sem kemur
út í dag og „I can’t believe it’s not
happiness“ sem er væntanleg
seinna í sumar. „Þetta eru frekar
ólíkar plötur og við ætlum að
leyfa fólki að heyra lög af þeim
báðum,“ segir Jón Geir, sem lofar
góðum tónleikum strax og útsend-
ingu frá Evrópusöngvakeppninni
lýkur í kvöld.

ÚTSKRIFTAJAKKAFÖT

OPIÐ T IL  KL.  21:00 Í  KRINGLUNNI Í  KVÖLD

KRINGLUNNI S .568 9017 -  LAUGAVEGI  S .511 1718KRINGLUNNI S .568 9017 -  LAUGAVEGI  S .511 1718

4YOU

19.990

MAO

22.990

PARKS

24.990

VENICE

35.990

TIGER

38.990

BZR

44.990

PAUL SMITH

52.990

það er þá satt,
varaliturinn er
það eina sem
skiptir máli!“

„

Nýir LOVELY ROUGE varalitir,
þeir klæða þig betur.

Útsölustaðir | Hagkaup snyrtivörudeildir | Lyfja | Apótekið Grafarvogi | Apótekið Iðufelli | Árnes Apótek | Bjarg Akranesi | Jara Akureyri | Lyfjaval Mjódd

Kaupauki
Með kaupum á Lovely Rouge
varalit í Hagkaup fylgir flott

burstasett frá Bourjois!
Gildir á meðan birgðir endast.

fimmtudag til sunnudag frá kl. 13 til 18

Kynning á nýjum 
varalit frá Bourjois

Í Hagkaup Smáralind

Snyrtifræðingur

verður á staðnum

og gefur góð ráð.

Trommari með Texas-hatt

Heitastur í Cannes
HÖNNUÐURINN ROBERTO CAVALLI ER
HEITASTUR ALLRA Á KVIKMYNDA-
HÁTÍÐINNI.

Roberto Cavalli er heitasti hönnuðurinn
á kvikmyndahátíðinni í Cannes þar sem
heitustu smástirnin klæddust kjólum úr
miðjarðarhafslínunni hans. Paris Hilton
var glæsileg að vanda um borð í
snekkju sinni þar sem hún skrýddist
léttum sumarkjól með stórgerðu
blómamynstri. Upphaflega var kjólnum
ætlað að vera yfir sundföt og er hann
létt gagnsær en hin prúða Paris var í
hvítum undirkjól innanundir svo alls
velsæmis var gætt. Leikkonan Misha
Barton er mikill aðdáandi Cavallis og
var að sjálfsögðu í
kjól eftir kappann
og fylgdi honum í
veislur, væntan-
lega svo hann
gæti verið tilbú-
inn með títu-
prjónana ef mikið
lægi við. 

Paris Hilton er
prúð og stúlkuleg
en alltaf flott.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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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
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Volvo XC90 T6, skrd. 08/2004, ek.
7.000 km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.990.000 kr Tilboð 5.690.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Fiat Brava, skrd. 07/1998 ek. 78.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
540.000 kr. Tilboð 390.000 kr. 100%
lán S. 515 7000.

Hyundai Elantra station, skrd. 08/1996,
ek. 130.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 450.000 kr. Tilboð 299.000
kr. 100% lán S. 515 7000.

Citroen C3, skrd. 02/2004, ek. 28.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.340.000 kr. Tilboð 1.190.000 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 5.690.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

BMW X5, skrd. 12/2003, ek. 29.000
km. 4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 6.990.000 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 770.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 10/1999, ek.
62.000 km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 450.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Honda CRV, skrd. 01/1998, ek. 118.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
980.000 kr. Tilboð 880.000 kr. 100%
lán S. 515 7000.

Ford Focus station, skrd. 05/2000, ek.
100.000 km. 1400cc, beinskiptur, Ásett
verð 830.000 kr. Tilboð 690.000 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
2.650.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Honda Civic Si, skrd. 09/1996, ek.
103.000 km, 1400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 590.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

MMC Lancer GLXi, skrd. 03/1999, ek.
120.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 650.000 kr. Tilboð 530.000 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
2.490.000 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. Tilboð
1.090.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 06/1999, ek.
66.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 579.000 kr
100% lán S. 515 7000.

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

Toyota Carina E, skrd. 01/1997 ek.
135.000 km, 1800 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 590.000 kr. Tilboð 480.000 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. Tilboð 399.000 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. Tilboð
1.790.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Volvo S70 2,5 20v, skrd. 09/1998, ek.
75.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr. Tilboð 1.150.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Suzuki Sidekick, skrd. 01/1992, ek.
222.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 350.000 kr Tilboð 199.000 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. Tilboð 950.000
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. Tilboð
1.690.000 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
1.190.000 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.

VW Golf 4x4 station skrd. 08/1997, ár-
gerð 1998, ek. 163.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 650.000 kr. Til-
boð 490.000 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 3.390.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Citroen Picasso, Xsara Exclusive. skrd.
01/2003, ek. 55.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 1.390.000 kr Tilboð
1.190.000 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 590.000
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.

Daewoo Kalos, skrd. 05/2003, ek.
38.000 km, 1400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 930.000 kr. Tilboð 790.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Nissan Primera GX station, skrd.
05/1999, ek. 100.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 760.000 kr. Til-
boð 599.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Explorer Executive, skrd. 02/1997,
ek. 163.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
1.300.000 kr. Tilboð 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 540.000 kr. Tilboð 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. Tilboð
4.390.000 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 1.440.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

BMW 318i, skrd. 03/1999, ek. 76.000
km, 1900cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.530.000 kr. Tilboð 1.250.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Opel Astra Caravan station, skrd.
09/1998, ek. 107.000 km, 1600cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 820.000 kr. Tilboð
590.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Dodge Durango SLT, skrd. 12/2001, ek.
72.000 km, 5900cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.990.000 kr. Tilboð 2.490.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Ford Focus H/S, skrd. 01/2000, ek.
85.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 940.000 kr. Tilboð 840.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 07/1997, ek.
128.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 550.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Volvo XC90 LPT-Turbo, skrd. 05/2004,
ek. 16.000 km, 2500cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 5.690.000 kr. 100% lán S.
515 7000.

Volvo V40, skrd. 02/1997, ek. 110.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
770.000 kr. Tilboð 650.000 kr. 100%
lán S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia station, skrd.
03/2003, ek. 68.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 1.890.000 kr. Tilboð
1.690.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is



TOYOTA RAV 4 Árgerð 2003. Ekinn 19
þ.km. Nýskráður 12/2003. Bensín knú-
inn. Skráður 5 manna. Sjálfskiptur
2000cc slagrými. 5 dyra. Verð kr.
2650.000. Litur Grár/tvílitur Ekkert
áhvílandi. 100%lán SG Bílar s:421 4444

TOYOTA AVENSIS WAGON Árgerð 1999.
Ekinn 127 þ.km. Bensín knúinn. Skráð-
ur 5 manna. Sjálfskiptur 2000cc
slagrými. 5 dyra. Verð kr. 990.000. Litur
Grænn. 100% lán SG Bílar s:421 4444

TOYOTA AVENSIS WAGON Árgerð 1998.
Ekinn 133 þ.km. Bensín knúinn. Skráð-
ur 5 manna. 5 gírar 1600cc slagrými. 5
dyra. Verð kr. 750.000. Litur Blár, 100%
lán. SG Bílar s:421 4444

SKODA OCTAVIA GLXI 2000 Árgerð
2003. Ekinn 36 þ.km. Bensín knúinn.
Skráður 5 manna. Sjálfskiptur 2000cc
slagrými. 5 dyra. 115 hestöfl. Verð kr.
1690.000. Litur Ljósgrár Áhvílandi kr.
1330 þúsund. 100% lán, SG Bílar s:421
4444

DODGE CARVAN Árgerð 1998. Ekinn 51
þ.km. Bensín knúinn. Skráður 7 manna.
Sjálfskiptur 5200cc slagrými. 4 dyra.
Verð kr. 2520.000. Litur Hvítur. SG Bílar
s:421 4444

CHRYSLER TOWN & COUNTRY Árgerð
1999. Ekinn 155 þ.km. Bensín knúinn.
Skráður 7 manna. Sjálfskiptur 3800cc
slagrými. 5 dyra. Verð kr. 1580.000. Lit-
ur Svartur. SG Bílar s:421 4444

BMW 328 IA Árgerð 2000. Ekinn 73
þ.km. Bensín knúinn. Skráður 5 manna.
Sjálfskiptur 2800cc slagrými. 4 dyra.
Verð kr. 2490.000. Litur Svartur Skipti:
Dýrari/Ódýrari 100% lán SG Bílar s:421
4444

DAEWOO MUSSO 2900 TDI 35” Árgerð
1999. Ekinn 105 þ.km. Dísel knúinn.
Skráður 5 manna. 5 gírar 2900cc
slagrými. 5 dyra. Verð kr. 1.960.000. Lit-
ur Svartur. SG Bílar s:421 4444

VW Golf Highline árgerð 1999. Ekinn 91
þ. km. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. 5 gírar 1600cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 890.000. Litur Grásans. SG Bíl-
ar S. 421 4444.

Renault Kangoo 140 fólksbíll. Árgerð
2002. Ekinn 62 þ. km. Bensín knúinn.
Skráður 5 manna. 5 gírar, 1400cc
slagrými. 5 dyra. Verð kr. 1050.000. Lit-
ur Hvítur ath 100% lán SG Bílar S. 421
4444.

Renault Clio RN árgerð 2003. Ekinn 39
þ. km. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. 5 gírar 1400cc slagrými. 3ja
dyra. Verð kr. 1090.000. Litur Hvítur ath
100% lán SG Bílar s. 421 4444.

Nissan Almera árgerð 2002. Ekinn 23 þ.
km. Bensín knúinn. Skráður 5 manna. 5
gírar 1800cc slagrými. 3ja dyra. Verð kr.
1290.000. Litur Grænn SG Bílar s. 421
4444.

MMC Pajero stuttur árgerð 2002. Ekinn
48 þ. km. Dísel knúinn. Skráður 5
manna. Sjálfskiptur 2500cc slagrými. 5
dyra. Verð kr. 1790.000. Litur Blár/tvílit-
ur SG Bílar s. 421 4444.

Land Rover Freelander L+ árgerð 2001.
Ekinn 38 þ. km. Bensín knúinn. Skráður
5 manna. Sjálfskiptur 1800cc slagrými.
5 dyra. Verð kr. 2290.000. Litur Vínrauð-
ur, ath 100% lán SG Bílar s. 421 4444.

Jeep Cherokee Grand Laredo árgerð
1995. Ekinn 140 þ. km. Bensín knúinn.
Skráður 5 manna. Sjálfskiptur 4000cc
slagrými. 5 dyra. Verð kr. 890.000. Litur
Vínrauður SG Bílar s. 421 4444.

Isuzu Trooper 3.0 TD árgerð 2002. Ek-
inn 103 þ. km. Dísel knúinn. Skráður 7
manna. 5 gírar 3000cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 2690.000. Litur Rauður. Ath.
100% lán SG Bílar s. 421 4444.

Hyundai Trajet árgerð 2002. Ekinn 60 þ.
km. Bensín knúinn. Skráður 7 manna.
Sjálfskiptur 2000cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 1690.000. Litur Rauður SG Bíl-
ar s. 421 4444.

Hyundai Santa Fe árgerð 2002. Ekinn
82 þ. km. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. 5 gírar 2400cc slagrými. 5 dyra.
Verð kr. 1790.000. Litur Hvítur ath
100% lán SG Bílar s. 421 4444.

Hyundai Coupe 2000 árgerð 1997. Ek-
inn 139 þ. km. Bensín knúinn. Skráður
5 manna. 5 gírar 2000cc slagrými. 3ja
dyra. Verð kr. 590.000. Litur Hvítur ath
100% lán SG Bílar s. 421 4444.

Húsbíll DEV Ferre árgerð 2000. Ekinn
26 þ. km. þúsund km. Bensín knúinn.
Skráður 8 manna. 5 gírar 2500cc
slagrými. 3ja dyra. Verð kr. 4300.000.
Litur Hvítur SG Bílar s. 421 4444.

Skoda Octavia GLXI 2000 Árgerð 2001.
Ekinn 47 þ. km. Bensín knúinn. Skráður
5 manna. Sjálfskiptur 2000cc slagrými.
4ra dyra. Verð kr. 1290.000. Litur
Grænn SG Bílar s. 421 4444.

Hjólhýsi TEC Travel King 460TDF árgerð
2004. Ekinn 1 þ. km. Verð kr. 2290.000.
Litur Hvítur SG Bílar s. 421 4444.

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykjanes-

bæ
Sími: 421 4444

Subaru Lagacy 2.0 Station Árg. 5/1997
Ek. 128 þús. Sjálfsk., abs., dráttarkúla.,
smurbók. Ásett verð 730 þús. Tilboð
590 þús. stgr. Bíllinn er til sýnis og sölu
hjá Bílalíf, (á nýja stóra bílasölusvæðinu
við Klettháls 110 RVK) sjá fleiri myndir
á www.bilalif.is uppl. í síma 562 1717.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

AUDI A4 nýskr. 08/2003, 0cc 4ra dyra,
sjálfskiptur, ekinn 30 þ. Verð 2.830.000
np-417. B & L. S. 575 1230.

Daewoo Leganza nýskr. 05/1999,
2000cc 5 dyra, fimm gíra, svartur, Ekinn
193 þ. Verð 590.000 Ed-921 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. 02/2002,
1500cc 4ra dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
71 þ. Verð 830.000 LX-899 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Elantra Nýskr. 04/1999,
1600cc 5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ek-
inn 102 þ. Verð 670.000 SJ-692 B & L.
S. 575 1230.

Land Rover Freelander Nýskr. 05/2000,
1800cc 5 dyra, fimm gíra, rauður, ekinn
93 þ. Verð 1.350.000 YE-459 B & L. S.
575 1230.

Nissan Micra Nýskr. 11/1999, 1300cc 5
dyra, sjálfskiptur, dökkblár, ekinn 73 þ.
Verð 590.000 TM-538 B & L. S. 575
1230.

Skoda Felicia Nýskr. 01/2000, 1300cc 5
dyra, fimm gíra, frár, ekinn 90 þ. Verð
430.000 TJ-226 B & L. S. 575 1230.

Skoda Octavia Nýskr. 07/1999, 1600cc
4ra dyra, fimm gíra, rauður, ekinn 137
þ. Verð 620.000 ZU-173 B & L. S. 575
1230.

Subaru Impreza Nýskr. 07/1997, 1600cc
5 dyra, fimm gíra, rauður, ekinn 159 þ.
Verð 460.000 RD-768 B & L. S. 575
1230.

Volkswagen Golf Nýskr. 04/1995,
1800cc 5 dyra, fimm gíra, ljósgrænn,
ekinn 165 þ. Verð 350.000 YF-807 B &
L. S. 575 1230.

Volkswagen Golf Nýskr. 10/1997,
1600cc 5 dyra, fimm gíra, rauður, ekinn
106 þ. Verð 590.000 SF-677 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

Nýr ‘05 Chrysler 300C 4x4 5,7 L. 340
hestöfl, Leður, Lúga, rafmagn í öllu, við-
arinnrétting, Bakkskynjari ofl. Til sýnis á
staðnum. Verð 5.198 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.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

Volvo V70 TurbóGott eintak. Árg 02. Ek.
39þ. Einn með öllu. Leður, álfelgur,
ABS, ASR, CD, sumar og vetrardekk, ofl.
ekki skipti. Verð 3,3m Upplýs. s:
8969616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Ford Explorer Limited. Árgerð 2002. Ek.
62 þ. km. Svartur, 20” álfelgur, leður,
topplúga, litað gler o.fl. Verð 3.590.000.
Heimsbílar eru staðsettir á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is
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Ford Bronco ‘93. Eddie Bauer. Vél 351,
á nýjum 32” dekkjum. Bíll í mjög góðu
ástandi. Nýskoðaður. Tilboð óskast.
Sími 896 4644.

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

Til sölu Dodge Shadow 1991, einn eig-
andi. Nýskoðaður. Verð 120.000 stgr.
Uppl. í síma 892 5739.

Til sölu Nissan Sunny 4x4 Wagon árg.
‘93. Ekinn 180 þús. Sk. ‘06. Naglad. á
felgum fylgja. Verð 180 þús. Uppl. í
síma 698 6264.

Til sölu M. Bens 230E árg. ‘83 Verð 50-
70 þús. Uppl. í s. 693 1741.

Til sölu Subaru Sedan ‘91 2,2. Ný sk.
‘06. Ek. 190 þús. Í toppstandi. V. 170 þ.
Einnig til sölu uppstoppaður fálki. Uppl.
í s. 897 3630.

Renault Clio ‘91, sk. ‘05, fínn bíll. Verð
85 þ. Uppl. til kl. 18 í s. 846 1033.

Toyota Corolla árg. ‘91, 1300 5 g. 4ra d.
Ekin 152 þ. km. Í góðu lagi. Verð 89 þ.
kr. S. 860 8842.

Volvo 740 árg. ‘88, ek. 220 þús. Vel
með farinn V. 200 þús. stgr. Uppl. e. kl.
16 í s. 869 6949.

Volvo 740 gle, árg. ‘88, ek. 209 þús. km.
Uppl. í s. 822 2965.

Nissan Sunny station 4x4 árg. ‘92 sk.
‘06. Gott ástand. Ekinn 160 þús. Verð
95 þús. S. 661 3548.

Til sölu Renault Megan árg ‘97, ek. 160
þús. Sk. ‘06. Sumar og vetrardekk. Verð
270 þús. S. 867 7988.

VW Golf Joker árg. ‘98, ek. 100 þús.
Traustur bíll. Verð 690 þús., tilboð 490
þús., stgr. ATH. vantar Camplet. S. 897
1902.

BMW 316i árg. ‘92. Keyrður 212 þús.
km. Verð 340 þús. Vel með farinn. Nán-
ari uppl. í s. 865 8097.

Nissan Almera ‘97 1,4 beinsk, ek. 95
þús. Topp eintak á frábæru verði 330
þús. stgr. Listaverð 500-600 þús. Uppl. í
s. 846 1065.

Patrol ‘96. 35” breyttur. Ekinn 240 þús.
Nýtt head og fleira. Verð 1.400.000.
Sími 898 0557.

Polo ‘96. Ekinn 107 þús. Verð 300.000.
Upplýsingar í síma 820 4247.

Hyundai Accent ‘98, ek. 102 þ. Verð
320 þ. Nýskoðaður, í góðu ástandi.
Upplýsingar í s. 863 5478.

Til sölu Honda Civic ‘98, þarf að seljast
vegna breytinga. Engin skipti. Uppl. í s.
662 4237.

Til sölu svartur Ford Ka árg. ‘98, keyrður
65. þús. km. Skoðaður ‘06. Verð 360
þús. Uppl. í síma 692 0149.

Toyota Corolla Si árg. ‘93 ek. 230 þús.
Lítur vel út. V. 330 þús. Uppl. e. kl. 16 í
s. 868 6949.

Til sölu Daewoo Nubira station árg. ‘99,
ek. 130 þús. Verð 320 þús. Uppl. í s.
566 7136 & 846 1865.

VW Polo 1400 árg. ‘97 til sölu. Ek. 142
þús. Vetrar og sumar dekk. Ný yfirfarinn.
Verð 300 þ. Uppl. í síma 694 6053.

Nissan Almera árg. ‘99, ek. 140 þús., 3ja
dyra. Ný sumardekk og vetrardekk. Verð
300 þús. Uppl. í s. 865 7372.

Til sölu BMW 320 árgerð 1995. Ekinn
153.000 km. Sjálfskiptur. Uppl. í s. 847
3029.

Chrysler Le Baron 89 ekinn aðeins
15.000 mílur, einn eigandi. Topp eintak.
Einn með öllu. Verð 700.000. Upplýs-
ingar í síma 869 2962 eða 894 0040.

Subaru Impreza GL WAGON 4WD
2000cc slagrými, árg. ‘99. Ekinn 76 þús.
Í góðu ástandi. Verð kr. 875.000. Jónas
gsm 694 4996.

Benz 230E Elegance, árg. 1996, ek. 238
þús. km. Leðurklæddur að innan. Stað-
greiðslutilboð 990 þús. Uppl. í s. 699
5552.

Ford Mondeo Chia 2,0 station, árg. ‘98,
ek. 89 þús., ssk. Abs. Verð 750 þús.
Uppl. í s. 557 1528 & 868 0199.

Falleg Subaru Impreza ‘97 árgerð, keyrð
155 þ., með sumar og vetrardekk. Haf-
ið samband við Árna í síma 663 2414.

Subaru Impreza GL 2 lítra, bsk., ekinn
130 þús. Árgerð 2000. CD. S. 868 6515.

Opel Astra 1,2 árg. ‘00 Ek. 98 þ. Grár, 5
dyra. Kr. 795 þ. Mögulegt 100% lán. S.
562 1300.

Nissan Terrano II 2.7 TDI Chrome, ‘99.
33” dekk, brettakantar, skíðabogar,
dráttarkrókur, geislaspilari o.fl. Litur blá-
grænn og drapp. Ekinn 80. þús. Verð
1.850 þús. Sími 896 3320. Reyklaus.

Toyota Corolla skráður des. 2003. Ekinn
22 þús. Verð 1.820.000. Sími 899 2920
& 554 2920.

Til sölu Audi TT árg. ‘99, ek. 58 þús.
Verð 1.740 þús. stgr. Tilboð fram að
helgi. Áhv. lán 820 þús. Uppl. í s. 699
6867.

MMC Pajero árg. ‘98. Turbo Diesel, 7
manna. Ek. 143 þús. km. Fjarstart, hiti í
sætum, 2 dekkjagangar á felgum o.fl.
Verð 1.790 þús. S. 895 8035.

VW Passat Comfort árg. ‘01. Ssk.,
dr.kúla, spoiler, vetrard. Ek. 61 þ. V.
1.590 þ. S 899 1041.

2005 nýr Ford
F250 XLT, 6,0l díesel 4x4,tow, pakki ofl.
silfur grár forskráður og tollafgreiddur.
Verð 4,4 milljónir. Upplýsingar í s. 893
6001. Allt í einu ehf.

Volvo V70 XC, árg. 2001. Til sölu, verð
2.950 þús. Uppl. í s. 660 3877.

Til sölu Cherokee ‘02, með öllu, lúgu og
leðri. Ath skipti. Áhv. 2,3 millj. S. 844
6159.

Óska eftir skoðuðum bíl á verðbilinu
30-80 þús. Sími 846 5050.

Óska eftir ódýrum bíl á ca 15-60 þús.
Uppl. í síma 661 3548.

Land Cruiser ‘94 VX diesel, 38” breyttur,
44” kantar, ek. 202 þ. Leður, lúga,
beinsk. V. 2,4 m. lán 1,6 m. Bein sala.
Uppl. í síma 898 8181.

Land Cruiser GX80 disel turbo árg. ‘95,
44” breyttur. Tilboð óskast. S. 861 4121.

USA verð 2,8 milljónir! Hörku Bens ML
430 jeppi 2000 árgerð til sölu. Blár og
fjórhjóladrifinn með öllu. 300 hestöfl,
4,3 lítra vél og leður. Skoðaður 2005.
Vottorð frá USA fylgir. Keyrður 96 þ. km
Sími 840 9105.

Chevrolet Suburban 09/02 ek. 52 þús
km. 7 manna, leður, rafm. í öllu, drátt-
arkr. 2 dekkjag. á felgum og m. fl. Topp-
bíll. Ásett verð 5.150 áhv. ca. 2 m. Uppl.
í s. 663 5901.

Cherokee Limited árg. ‘91, ekinn 164
þús. Leður, rafmagn, CD, mikið endur-
nýjaður og góður bíll. Verð 370.000.
Uppl. í s. 867 5014.

Tjónaður
MMC Pajero 3,2 DID ‘01, sjálfsk., leður,
lúga, varahlutir geta fylgt. Verð 3,390
millj. Verð nú 1.200 þ. Eða tilboð. Ath
skipti. S. 844 6159.

Iveco Turbo Disel ‘92, ek. 218 þ.,
m/sturtupalli. S. 899 3525.

Til sölu MAN 14-224 LC
Árg. 1998 með 10 tm/m krana og 6 m.
palli m/sturtu ekinn 158 þús. km. Mjög
vel við haldið, tilboð óskast. Uppl. í
síma 693 7327.

Varahlutir úr MAN, Benz og Scania.
MAN 17 - 232, ‘95, 26 - 361 og 26 -
321, einnig úr Benz 2648, ‘ 00 og
Scania 142 og 112. Einnig efnispallar
dráttarskífur og fl. S. 894 3000.

Til sölu Ford Econaline Exploder húsbíll
árg. 2003 ekinn 39.000 km. Einn með
öllu, 20” LCD, DVD Leður. Verð kr 4,9
milljónir. Tilboð 4,4 milljónir uppl hjá
Ingóbílum s. 897 0163.

Fiat Dukato 1990 1,9 TD Knaus. Ekinn
148.500 km. Einn m/öllu í góðu lagi.
Uppl. í síma 565 0202 & 897 6807.

Honda CRF 450 árg. 2005 Nýtt og
Yamaha YZ 250 árg. 2005 Nýtt.Yamaha
WR 450F árg. 2005 Nýtt. Ný hjól á góðu
verði Plus Gallery ehf 894 4005 og 898
2811.

Til sölu Yamaha WR250 árg. ‘04. Ónot-
að. Uppl. í s. 894 4005 & 897 1902.

Til sölu Yamaha WR450 2004. Ek. 100
km. Kr. 740 þ. Uppl. í s. 896 4554.

Honda Shadow Spirit 750. Nýtt hjól,
óekið, mikið króm. Rosalega fallegt
hjól. Uppl. í s. 692 3099.

KTM 400 sx árg. 2001. Geggjað hjól. Til
sölu og sýnis í Púkanum Grensásvegi.
Uppl. í s. 820 1117.

Yamaha V-Max 1997, ek. 8000 mílur.
Topphjól, verð 800 þús. Uppl. í s. 663
5901.

Nýlegt vespuhjól til sölu. Keyrt aðeins
90 km. Verð 195.000. Upplýsingar í
síma 699 6030.

Vantar stóra fólksbílakerru, lágm. l.
250cm. Uppl. í s. 898 8870.

Til sölu lítið notað 7 f. Starkraft pallhýsi
árg. ‘99. Verð 630.000. Uppl. í s. 893
8646.

Coleman Montery árg. ‘03, mjög vel
með farið fylgihlutir, fortjald, sólarsella,
heitt og kalt vatn, loftnet, geislaspilari,
mp3 ofl. Tilbúinn í útileguna einn með
öllu. Verð 169.0000. Uppl. í síma 695
3753.

Til sölu Conway Cruiser árg. ‘92. Í topp-
standi, stórt fortjald, dúkur í fortjaldi,
gashellur, grillofn, gashitari, nýr raf-
geymir. Verð 450.000. Uppl. 894 0856.

Coleman Taos ‘99 í toppstandi. Með
fortjaldi. Verð 650 þús. Sími 586 2120.

Til sölu Starcraft Venture fellihýsi ‘96.
Verð 400.000. Upplýsingar í síma 896
6002.

Óska eftir fellihýsi. Verð allt að kr. 400 þ.
Upplýsingar í síma 690 3530.

Mjög vel með farið Coleman Chyenne
árg. 2000 til sölu. Alltaf geymt í upphit-
uðu húsnæði. Ísskápur, heitt og kalt
vatn, tenging fyrir 220v, ferðaklósett,
nýr rafgeymir ofl. Verð kr 890.000 Uppl.
í síma 892 6315.

Til sölu Coleman Basehead árg. ‘01,
með fortjaldi, sólarsælu og fl. Verð
1.250 þús. Uppl. í síma 660 2760.

Til sölu 7 feta Camper ‘95. Gasmiðstöð,
ísskápur, eldavél og vaskur. Verð
390.000. S. 892 4495 &554 2013.

Til sölu Coleman Colorado tjaldv.
Svefnp f/4 með fortjald. Vel m/farin.
Verð tilboð. S. 690 3530.

Til sölu sérsmíðaður sterkur tjaldvagn
með nýlegu tjaldi og nýju fortjaldi. Selst
á 200 þús. Uppl. í síma 553 3067.

Combi Camp Panda tjaldvagn til sölu
með fortjaldi og stórum beisliskassa.
Verð 450 þús. Uppl. í s. 821 4777 & 587
3360.

Camp-let xli ‘89 í góðu standi. Verð 180
þús. Upplýsingar í síma 825 1015.

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

Drifskaftaefni
Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drif-
skaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krók-
hálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi
2, 603 Ak, 464 8600.

Lítill veghefill 4x4, 6 tonn, til afgreiðslu
með stuttum fyrirvara. Sími 692 9877.

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.

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.

Góður Yale ‘97 lyftari m/snúningi, ek.
1.900 klst. S. 899 3525.

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Kerrur

Vespur

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Til sölu vatnabátur “Broom” með 40 HP
Suzuki utanborðsmótor. Er á vagni.
Verð Kr. 440.000. Uppl. í s. 897 7492.

Gúmmíbátar og Gallar
Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. í s. 6607570
www.gummibatar.net

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

40 hö Jhonson utanborðsmótor til sölu
ca 10 ára gamall í góðu standi, var á
zodick. Uppl. í s. 847 8432.

4ra gata 17” álfelgur á Low Profile
dekkjum til sölu. Tilboð óskast. Uppl. í s.
659 9410.

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.

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.

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.

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

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

Vindskilti
Expo vindskilti 50x70 kr. 17.900.- +VSK.
Eigum til gott úrval af skiltum í öllum
stærðum og gerðum. Verslunartækni
ehf. Draghálsi 4 S. 535 1300
http://www.verslun.is

6 manna saunaklefi og nuddbekkur.
Trimform tæki og leirvafningarpottur.
Upplýsingar í síma 482 2262, 897 2262
& 894 4001.

Eurovision tilboð !
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.

Geymsla fyrir gestasængur. Stærð
70x70. Sigurstjarnan, (bláu húsin)
Fákafeni. Opið frá 11-18 virka daga og
12-16 laugardaga. S. 588 4545. Vaxta-
lausar léttgreiðslur

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

Prenthylki
Áfyllingarþjónusta fyrir alla prentara. Við
fyllum á blek og tóner hylki. Tilboðsverð
: Blekhylki á 1790 kr og Tónerhylki á
3990 kr. Móttaka hjá Boða Stimplagerð
Bolholti 6. www.prenta.is

Hobart kjötsög, tölvuvog, Vagon vél,
3 opnir veggkælar, frystiborð, eldar-
inn Peningaskápur, afgreiðslukassi
og faxtæki. Upplýsingar í síma 893
5413 & 476 1313.

Til sölu hornsófi sem nýr og stofuborð.
Uppl. í s. 866 6344.

Landsins fullkomnasta heimabíó til
sölu. Verðmæti 2.000.000. Fæst á kr.
600.000. S. 869 1318.

Sófasett (3+2+1) til sölu fyrir 20 þús.
Upplýsingar í síma 821 5054.

Hitavatnskútur 116 lítra, lítið notaður til
sölu á Akureyri. Uppl. í síma 895 8218
& 462 1441.

Vegna flutninga eru til sölu eldhúsvask-
ur, helluborð og veggofn. Upplýsingar í
síma 821 2171.

Óska eftir að kaupa rafmagnsofna og
útirólur, útlit skiptir ekki máli. Uppl. í s.
895 0172.

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

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Vel með farið píanó til sölu. Upplýsing-
ar í síma 864 0770.

Vel með farið Samick píanó til sölu, 110
cm., á hæð. Uppl. í s. 699 0369.

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

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.

Acer tölva til sölu, í toppstandi og enn í
ábyrgð. Vinnsluminni 512MB, örgjörvi
Pentium M 1,3GHz. S. 698 4368.

Ódýrar 16 mm járnaklippur. Taska fylg-
ir. Verð kr. 75.000. MÓT ehf. S. 544
4490 www.mot.is

Óskum eftir að kaupa blikkklippum, 2ja
og hálfs til 3ja metra breiðum. Uppl.
veitir Hilmar í síma 663 4992.

Til sölu jarðvegsþjappa 90 kg. Diesel
árg. 2004. Verð 130.000. Kjarnavél Hilti
250, tekur upp í ca 30 cm þvermál
bora, vagum dæla fylgir ásamt
nokkrum borum. Verð 450.000. Di-
amas kjarnavél, tekur upp í ca 35 cm,
bora ásamt nokkrum borum, gömul vél
enn í fínu lagi. Verð 180.000. Uppl. í s.
894 0856.

Steinull
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

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.

Vörum að taka upp mikið af blómapott-
um frá ICL. Opið frá 10-18 virka daga og
11-14 laugardaga. H-Gallerí Grænatúni
1, Kóp. S. 554 5800.

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

Heimilisþrif
Par í námi tekur að sér heimilisþrif í
sumar og jafnvel fram eftir hausti.
Einnig þrif vegna flutninga. Góð reynsla
og meðmæli ef óskað er. Uppl. í s. 868
7008.

Vönduð vinna. Sendið tilboð um kjör &
umfang á netfangið raesting@visir.is.

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

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun og
önnur garðvinna. Nú er tíminn til að klippa
og fá tilboð í garðslátt sumarsins! Garðar
best, ánægðir viðskiptavinir frá 1988.

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Megatilboð - 50% afslátt-
ur af öllum ljósakortum í
Lindarsól og Fjarðarsól.
Megatilboð til 22.mai Lindarsól
Bæjarlind 14-16, s. 564 6666.

Fjarðarsól Reykjavíkurvegi 72 s. 555
6464.

! NÝJAR PERUR- NÝJAR PERUR !

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Bátar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Er kólesterólið í hærra
kantinum?
Benecol er fyrir þá sem
vilja lækka kólesteról.
Mjólkursamsalan

Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Allt að milljón í afslátt.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar

Loftræstiviftur – borðviftur 
Fálkinn

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

Allt á að seljast.
Allt að milljón í afslátt.
Brimborg, notaðir bílar.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Lokað í dag vegna vinnu-
ferðar starfsmanna.
Landmælingar Íslands.

Við erum vaknaðir..
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Slökkvitæki, slökkvitækja-
þjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Það eru brjáluð tilboð á
notuðum bílum núna hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Komdu strax.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Egilstaðir, Egilstaðir.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Allt á að seljast.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Samfylkingarfólk... munið
að skila atkvæðaseðlum.
Skilafrestur rennur út í
dag.
Skrifstofan opin til kl. 18.
Samfylkingin.

Reimar í bíla
Fálkinn

Ertu svangur?
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Gagnaeyðing í 
Skútuvogi 13
Sími 568-9095
Gagnaeyðing.is

Hér er tilkynning frá þjón-
ustustöðvum Olís...
Dagana 13. til 21. maí
verður Eurovisiontilboð á
öllum gasgrillum.
Þú kaupir grill og ef
Selma sigrar í Eurovision,
þá mætir þú á næstu
þjónustustöð með kvitt-
unina og við endurgreið-
um þér nýja grillið..
Það er gaman að grilla..
Olís.

GP Alkaline rafhlöður á
góðu verði.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Foster stálvaskar..
Vatnsvirkinn Ármúla.

Markaðsrannsóknir auð-
velda ákvörðunartöku
stjórnenda.
ParX viðskiptaráðgjöf
IBM.

Heitur matur, heitur matur
Þín verslun Seljabraut

Draumasumar hefst hjá 
IKEA.

Tæknifræðinám í Háskól-
anum í Reykjavík
veitir starfsréttindi og fjöl-
breytta möguleika.
Kynningarfundur í dag
klukkan korter yfir fimm
að Ofanleiti tvö.
Vertu framúrskarandi.
Háskólinn í Reykjavík.

Hleðslutæki.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Ferbox handklæðaofnar.
Vatrnsvirkinn Ármúla 21

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

Samtengjanlegir þráðlaus-
ir reykskynjarar.
Eldavarnarmiðstöðin,
Sundaborg.

Verðurfar er hugarfar.
IKEA.

Njótið lífsins.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Afmælistilboð, 25% af-
sláttur á stökum buxum.
Herrafataverslun Birgis,
Fákafeni 11

Gerum föst verðtilboð.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Símarafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Allt að 15% lækkun kól-
esteróls með daglegri
neyslu Benecols.
Mjólkursamsalan

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Þar sem fagmaðurinn
verslar, er þér óhætt.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Þarft þú að takast á við
flókin viðfangsefni í al-
þjóðlegu samhengi?
ParX viðskiptaráðgjöf
IBM.

Skapaðu þitt eigið
draumasumar.
IKEA.

Hvar sem þú leitar, þú
endar alltaf hjá okkur.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Alþjóðleg stjórnendaþjálf-
un.
ParX viðskiptaráðgjöf
IBM.
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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.

Tek að mér að teikna upp og hanna
garða. Menntun, reynsla og fag-
mennska. Lóðalist ehf. Uppl. í s. 699
2464.

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.

Sláttur-Klipping. Einkalóðir, fjölbýli, fyrir-
tæki. 20 ára reynsla. S. 898 5130 & 587
0130.

Vorfáni.
Hellulagnir, varmalagnir ásamt tenging-
um. Tiltekt í görðum og önnur verk. S.
892 9141 eða 861 9142.

Þú slakar á...
...við skulum slá. Tökum að okkur garð-
slátt og önnur garðverk. Sláttumenn, s.
846 0864.

Bókhald, Vsk. & launauppgjör. Ársupp-
gjör og skattframtöl. Ódýr og góð þjón-
usta. Sími 692 6910.

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

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

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

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

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.

Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja? Tilboð, tíma-
vinna. S. 553 2171.

Flísalagnir og einnig yfirborðsviðgerðir á
veggjum. Uppl. í s. 865 3794.

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.

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.

Flottar neglur.
Gott verð. Opið 10-18. Tímapantanir í S.
869-8964.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Alspá 908-6440
Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn
týnda muni. 10-22. Y.Carlsson.

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

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Danski bakarinn
Góðar kökur í öllum gerðum, heitur-og
kaldur matur, litlar og stórar veislur.
Upplýsingar í síma 893 2501 & 893
2502.

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.

Tökum gula þráabletti úr dúkum, þvo-
um skyrtur, tökum rúmft. í þvott og
strauingu, 15 stk 1800 kr. og 30 stk.
3600 kr. Fataviðgerðir. Efnalaug Garða-
bæjar sími 565 6680.

Útsala á samkvæmis og Brúðarkjólum
notuðum og nýjum frá 6.000 kr. Fata-
leiga Garðabæjar, sími 565 6680.

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.

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

Thalasso therapy.
“Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orku-
gefandi, vökvalosandi og grennandi.
Greifynjan snyrtistofa sími 587-9310.
Hraunbæ 102. opið frá kl 9-20.

Til sölu sófasett 3+1 og svefnsófi, tilboð
óskast. S. 662 5685.

Húsgögn vegna flutnings
Til sölu er góður kæliskápur með tveim-
ur frystiskúffum að neðan, borðstofu-
borð og 6 stólar, svört samstæða fyrir
hljómgræjur, góður fataskápur og sófa-
borð. Upplýsingar í síma 565 9384 e. kl.
16.

Til sölu v/flutn. ANTIK: (mahogny) Gler-
skápur, bókahilla, konsóll, náttborð og
spegill. ÖNDVEGI: Mahogny bókah. 8
leður borðst. stólar, 3ja sæta leður sófi,
stóll, fótaskemill og 5 leður púðar (úr
sama leðri). TEKK húsið: Borðstofu-
borð, vínrekki, kommóða, kista og 2
borðst.stólar. IKEA: 3ja-4ra sæta sófi,
grófrifflað ljóst flauel. Frábær verð, allt
nýlegt nema antikhúsg. Uppl. í síma
822 1216.

Biflex Iq-care rafmagnsrúm kr. 40 þús.
Leðursófi 15 þús. Svefnsófi og hvíldar-
stóll í stíl 25 þús. Ísskápur 5 þús. Gler-
borðstofuborð+ 4 stólar 5 þús. Hilla
2.500kr. Kommóða 2 þús. Upplýsingar í
síma 663 7143.

Til sölu 3ja ára gamalt Queen size rúm.
Einnig tveir rúmgaflar. Uppl. í s. 867
5769 & 897 1377.

Til sölu 2ja ára gömul eðalþvottavél.
Verð 27 þús. Upplýsingar hjá Tinnu í s.
868 5032.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

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.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar
í síma 868 6058 & 551 9637.

Tveir yndislegir kassavanir kettlingar
fást gefins. Uppl. síma 698 8090.

Vegna breyttra heimilisaðstæðna er 1
árs hreinræktaður Beagles hundur til
sölu á 50.000 á gott heimili. Sími 662
4953.

2 læðusystur fást gefins í sitthvorulagi.
Vill komast hjá því að láta svæfa þær.
Uppl. í s. 893 3120, Runni.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nán-
ari uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Óvissuferð/ Skemmtiferð
fyrir hópa

Sigling- sjóstöng- pútmót- Skoðunar-
ferð- matur- dans- gisting. Gerum föst
verðtilboð. S. 431 4240 eða bar-
bro@internet.is.

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

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

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

Reiðskólinn Hrauni
www.mmedia.is/hrauni Uppl. 897
1992

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.

Hafnarfjörður. Herbergi til leigu. Upplýs-
ingar í síma 892 3467.

Til leigu ný 2ja herb. 70 fm. íbúð í
Vatnsendahverfi, Kópavogi. Eikarinn-
réttingar, náttúruflísar og parket á gólf-
um. Íbúðin er laus strax og leigist í 6
mánuði á 80.000 kr. á mán., húsasjóð-
ur innifalinn. Erla 891 8791.

2ja til 3ja herbergja íbúð til leigu í efra
Breiðholti, sanngjörn leiga, fyrirfram-
greiðsla, leigist í eitt ár. Sími 587 0485.

Háaleitisbraut
Til leigu rúmgóð 2ja herb. 71 fm íbúð.
Parket á gólfum. Aðeins reyklausir og
skilvísir koma til greina. Laus 6. júní.
Uppl. í síma 895 6123.

3ja-4ra herb. björt og skemmtileg íbúð
til leigu frá maí-des. í Mos. Verð 75 þús.
Sími 699 4389.

Óskum eftir 4ra herb. íbúð helst í Kópa-
vogi sem fyrst. Reglusemi og skilvísar
greiðslur. Uppl. í s. 691 5536.

44ra ára karlmaður óskar eftir einstak-
lings eða 2ja herbergja íbúð. Helst á
svæði 107. Skilvísar greiðslur og reglu-
semi. Uppl. í s. 895 8940.

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ferðalög

Ýmislegt

Dýrahald

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Viðgerðir

Rafvirkjun

Veisluþjónusta

Skemmtanir

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Stífluþjónusta

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím. Mikið lita-
úrval. Þvoum og blöndum efnin eft-
ir óskum viðskiptavina. Flytjum efn-

in á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari

Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnar-
firði sími: 553 2500 - 898 3995.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

- Bókhald/Ársreikningar - Skatt-
framtöl fyrir lögaðila/einstaklinga -

Stofnun félaga - Vsk.uppgjör -
Launaútreikning ofl.

Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfells-

bæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Bókhald
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Reglusöm kona óskar eftir ódýrri
tveggja herbergja íbúð nú þegar. Skil-
vísar greiðslur. Uppl. í s. 863 2829.

Par óskar eftir lítilli íbúð eða stúdíóíb. á
höfuðborgars., meðmæli ef óskað er,
skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s.
899 6301 & 862 1505.

Ca 35 fm bílskúr til leigu á svæði 111,
heitt og kalt vatn. Uppl. í síma 898
1109.

Karlmaður óskar eftir 2ja herbergja
íbúð eða stúdíóíbúð til leigu. Sími 845
9963.

Einstæð móðir óskar eftir íbúð, helst
2ja-3ja herbergja og í Kópavogi eða ná-
grenni. Upplýsingar í síma 868 7120.

Óska eftir stúdíóíbúð miðsvæðis í Rvk,
fyrir ca. 35 þús., pr., mán. Uppl. í s. 865
7372 & 866 8523.

Ungt par óskar eftir stúdíó eða 2ja herb.
íbúð. Til langs tíma sem fyrst. Erum
reglusöm. Greiðslugeta 40-60 þús. Skil-
vísum greiðslum heitið. Uppl. í síma
893 3120, Runni.

Nú er rétti tíminn !
Vönduð bjalkahus 23 fm og 37 fm
ásamt 10-15 fm lofti til sölu. Altækni s/f
461 1111 og 869 9007 Nánari uppl.
www.bjalkahus.com

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.

Til sölu íbúðarhjólhýsi. Það skiptist í
stofu, eldhús, barnaherbergi, hjónaher-
bergi og snyrtingu. Stærð 3*9m. Húsið
er vel með farið og er til afhendingar á
Akureyri. Uppl. í síma 892 3765.

Atvinnueign.is
Þarftu að leigja eða taka á leigu at-
vinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigu-
lista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is S. 568 6600.

Til leigu góðar skrifstofur á Tangarhöfða
6, 2. hæð. Skrifstofur er parketlagðar
með snyrtilegri aðkomu. Eldhús og
2.WC á hæð. Uppl. veitir Stefán 824
1450.

Til leigu 90 fm skrifstofuhúsnæði á 3.
hæð í Hlíðasmára. Nánari upplýsingar á
tobbasig@islandia.is

Atvinnuhúsnæði til leigu. Við sund: 90
fm verslunar/þjónustuhúsn á 1. hæð,
45 fm. Vinnustofa á 2. hæð og 14 og 9
fm. geymslur í kjallara. Hólmaslóð: 36,
74 og 125 fm skrifstofur á 2. hæð Sími
894 1022 og 553 9820 leiguval.is

Óska eftir starfsfólki í afgreiðslu sem og
pizzabakara á pizzastað. Uppl. í s. 663
0970.

Kjötsmiðjan ehf óskar eftir að ráða kjöt-
iðnaðarmann eða aðila vanan úrbein-
ingum, framtíðarstarf. Uppl. gefur Birgir
í síma 894 4982.

Duglegan sendibílstjóra vantar á kassa-
bíl, með lyftu. Gamlaprófið eða meira-
prófið nauðsynlegt, ásamt samvisku-
semi og reglusemi. Uppl. í s. 896 4002.

Starfsfólk óskast. Óskum eftir fólki í af-
greiðslustörf, vinnutími 17-23:30. Yngri
en 18 ára koma ekki til greina. Óskum
einnig eftir starfsfólki til eldhússtarfa og
afgreiðslu á mat. Upplýsingar á staðn-
um. Svarti svanurinn, Laugavegi 118.

Matreiðslumann/konu vantar á veit-
ingastað í miðborginni. Einnig vantar
aðstoðarfólk í sal. Einungis fólk með
reynslu kemur til greina. Áhugasamir
sendi upplýsingar um aldur og fyrri
störf á netfangið postur@andarung-
inn.is

Rútubílstjóri óskast. Nauðsynlegt er að
hann eigi gott með að vinna með ungu
fólki, 16 til 20 ára. Ekki spillir ef hann
hefur gaman að skógrækt og umhverf-
isstörfum. Vinnan hefst 30. maí og lýk-
ur um miðjan ágúst. Umsóknir og uppl.
sendist á netfang: oli@laekjarskoli.is
fyrir 22.05.05.

Sumarstarf jafnt sem framtíðarstarf.
Vatnsvirkjanum & Tækja Tækni vantar
fólk strax til starfa við afgreiðslu-, lager-
og verslunarstörf. Vinsamlegast sendið
upplýsingar um menntun og starfsferil
á netfangið hjalti@ttv.is

Viltu aukatekjur 25 þús+? og vinna
með góðu fólki? Hafðu þá samband.
Fanney s. 698-7204.

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

Rizzo Pizzeria. Okkur vantar fólk í auka-
vinnu til afgreiðslu og útkeyrslu. Nánari
uppl. á staðnum Hraunbæ 121.

Vörubílstjóri
Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu óskar eftir að ráða vanan vörubíl-
stjóra. S. 892 0989.

Pípulagningamenn
Pípulagningamenn óskast til starfa sem
fyrst. Mikil vinna framundan og góð
laun í boði. Faglagnir. Sími 517 0240 &
824 0240.

Kofi Tómasar frænda, Laugavegi 2 ósk-
ar eftir barþjónum um helgar. Umsókn-
ir á staðnum.

Aðstoðarmann vantar í blikksmiðju.
Mikil vinna. Uppl. í síma 565 9244 &
896 5042.

Starfsmaður óskast í innpökkun og út-
keyrslu. Vinnutími 05.00-12.00. Bakaríð
Austurveri, sími 860 7222, Arnar.

Pylsuvagninn í Laugardaln-
um

Okkur vantar gott starfsfólk til vakta-
vinnu strax. Þarf að vera röskt, stund-
víst, heilsuhraust og snyrtilegt. 18 ára
og eldri. Uppl. í s. 588 5445 eða 864
9862.

Bakari
Bakari óskast í Björnsbakarí við Skúla-
götu frá og með 01. júlí. Upplýsingar á
staðnum kl. 11-12 eða í síma 551 1531
Lárus.

Lúðuveiðar
Vantar tvo menn vana línuveiðum.
Uppl. í s. 848 4218 & 847 8739.

Byggingarfélagið Grunnur
ehf.

Smiðir óskast eða menn vanir móta-
uppslætti. Upplýsingar veitir Högni í
síma 847 3330.

Starfskraftur óskast í söluturn í vestur-
bænum á kvöldin og um helgar. Upp-
lýsingar í síma 846 1797.

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir vönu
starfsfólki til starfa við daglegar ræsting-
ar m.a. á svæðum 101, 108 og 110.
Einnig óskum við eftir fólki á skrá víðs-
vegar um höfuðborgarsvæðið. Nánari
upplýsingar gefur Margrét í síma 587
3111, virka daga milli kl. 13 og 16.

Sótthreinsun & þrif óskar eftir starfs-
manni yfir sumarið. Skilyrði er að við-
komandi sé hraustur og hafi bílpróf.
Nánar um reksturinn á www.sotthreins-
un.is - Starfsstöð er í 112 Reykjavík.
Sendið uppl. um ykkur á sotthreins-
un@sotthreinsun.is ef þið hafið áhuga.

Sumarvinna
Vantar duglegt fólk í garðslátt með bíl-
próf á aldrinum 17-25 ára. Hægt er að
sækja um á www.gardlist.is

Afgreiðslufólk óskast. Mokka-kaffi
Skólavörðustíg 3a.

Veitingahúsið Kína Húsið Lækjargötu 8
óskar eftir starfsfólki í sal/hlutastörf.
Upplýsingar á staðnum.

Starfsfólk óskast. Vantar bílstjóra og fólk
á dag- og kvöldvakt. Nánari uppl. veitir
Dagbjartur á staðnum. Bananar ehf.
Súðavogi 2 E.

Bakarí
Aðstoðarmaður óskast í bakarí í Breið-
holti uppl. í s. 893 7370 og 820 7370.

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

23ja ára strákur óskar eftir sumarvinnu.
Frábær tölvukunnátta og mögulega bíll
til umráða. Frekari upplýsingar í 868
5448.

Snyrtifræðingur óskar eftir starfi á stofu.
Sími 860 2102.

Atvinna óskast

Smurstöðvar- sumarvinna.
Um er að ræða smurstöð Skeljungs
hf. við Laugaveg 180 og í Skógar-
hlíð. Vinnutími er virka daga frá kl.
8 til 18. Starfið felst í smurningu
bifreiða og öðrum tengdum verk-

efnum. Þekking á bílum og áhugi á
bílaviðgerðum er nauðsynleg. Við-
komandi þarf að vera samvisku-

samur og handlaginn.
Umsóknir á heimasíður Skelj-

ungs www.skeljungur.is. Nánari
upplýsingar í síma 444 3000.

Vantar yfirvélstjóra
Yfirvélstjóra vantar strax á 280

tonna netabát frá Grindarvík í 2
mánuði.

Upplýsingar í síma 894 2013.

Atvinna í boði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

EFNALAUG Í GÓÐUM REKSTRI 
Efnalaug, lítil efnalaug í eigin húsnæði, góð
kaup fyrir samhent hjón eða sem viðbót við

aðra efnalaug.  

LÍTILL STARTKOSTNAÐUR
Videoleiga og hverfisverslun, 20 milljónir í veltu

á ári, verð einungis 2.5 milljónir, upplagt fyrir
duglegan einstakling eða par.   

T.D. FYRIR MARKAÐSFRÆÐING
Meðeiganda vantar af stað þar sem heilsuvara

er seld, staður í sókn og til staðar er
sérþekking á vörunni en það sem vantar er

sérþekking á markaðsmálum og rekstri. 

FYRIR VINNUSAMA MANNESKJU
Tvær sólbaðsstofur sem hafa skilað núverandi
eigendum góðum tekjum í gegnum tíðina. Mjög

vel tækjum búnar og eigendur fylgja
kaupendum fyrstu skrefin.  

Lækkun á léngjöldum léna með 
íslenskum sérstöfum, IDN lénum.

Stjórn ISNIC hefur ákveðið að lækka verulega gjöld
vegna stofnunar og endurnýjunar á lénum með sérstöf-
um í þeim tilfellum er sami aðili skráir lén stafsett bæði
með og án íslenskra sérstafa.
Við skráningu á léni með íslenskum sérstöfum er kannað
hvort sami aðili hafi þegar skráð „tilsvarandi“ lén án ís-
lenskra sérstafa. Með „tilsvarandi“ er átt við lén sem til
verður þegar séríslenskir stafir IDN lénsins eru umritaðir
skv eftirfarandi töflu:

þ -> th    á -> a     í -> i       æ -> ae    é -> e
ó -> o     ö -> o     ý -> y     ð -> d      ú -> u

Ef lénið sem þannig er myndað úr léni með séríslensk-
um stöfum er skráð á sama rétthafa er veittur 90% af-
sláttur af bæði stofngjaldi og árgjaldi.

Gjaldskrá vegna stofnunar og endurnýjunar
léna frá og með 17. maí 2005.

Stofngjald
Vegna stofnunar á léni. Innifalið í stofngjaldi er árgjald
fyrsta árið.

a) Stofngjald léns án sérstafs, áéðíóúýþæö, er kr.
12.450.-

b) Veittur er 50% afsláttur vegna skráningar á léni
sem inniheldur sérstaf, stofngjald með 50% afslætti
er kr. 6.225,-

c) Veittur er 90% afsláttur vegna skráningar á léni
með sérstöfum ef rétthafi léns er þegar skráður rétt-
hafi tilsvarandi léns án íslenskra stafa, stofngjald
með 90% afslætti er kr. 1.245,-

Árgjald
Árlegt endurnýjunargjald vegna léns.

a) Árgjald léns án sérstafs, áéðíóúýþæö, er kr.
7.918,-

b) Veittur er 50% afsláttur af árgjaldi léns sem inni-
heldur sérstaf, árgjald með 50% afslætti er kr.
3.959,-

c) Veittur er 90% afsláttur af árgjaldi léns með sér-
stöfum ef rétthafi léns er þegar skráður rétthafi til-
svarandi léns án íslenskra stafa, árgjald með 90%
afslætti er kr. 792,-

Internet á Íslandi hf, ISNIC

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
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Fræðslu- og menningarsvið
Vestmannaeyja auglýsir

Þroskaþjálfa vantar í 100% starf við grunnskólana í
Vestmannaeyjum. Nánari upplýsingar er að finna hjá hjá
skólastjórum grunnskólanna í símum 481-1944 og 481-
2644 eða hjá fræðslu- og menningarsviði Vestmannaeyja-
bæjar í síma 488-2000.

Grunnskólakennara vantar við Barnaskóla Vest-
mannaeyja.

•Upplýsinga- og tæknimennt sérstaklega á elsta stigi.
•Dönsku, ensku, textilmennt, tæknimennt og almenna
bekkjarkennslu á elsta stigi.
•Sérkennara 

Upplýsingar um störfin gefur Hjálmfríður Sveinsdóttir
í síma 481-1944, netfang: hjalmfr@ismennt.is

Grunnskólakennara vantar í Hamarsskóla í
Vestmannaeyjum

•Kennslugreinar,danska,enska,íslenska á elsta stigi og
stærðfræði á unglingastigi
•Umsjónarkennara á mið – og yngsta stigi
•Sérkennara, heimilisfræðikennara og 1/2 staða tónmen
ntakennara.
•Einnig er laus 49% staða deildarstjóra á yngsta stigi.

Upplýsingar veita Halldóra Magnúsdóttir skólastjóri
og Sigurlás Þorleifsson aðstoðarskólastjóri í síma
481-2644.

Leikskólakennara vantar í leikskóla
Vestmannaeyjabæjar:

•Deildarstjóra í 50% starf e.h. á Kirkjugerði og 100%
störf á Sóla.
•Almenna leikskólakennara vantar í alla leikskólana.

Upplýsingar fást hjá leikskólafulltrúa í síma 488-2000, leik-
skólastjórum Kirkjugerðis í síma 481-1098 og Sóla í síma
481-1958

Nánari upplýsingar er að finna á heima-
síðu Vestmannaeyjabæjar
http://www.vestmannaeyjar.is/

Meiraprófsbílstjórar óskast

AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjórum til
sumarafleysinga, viðkomandi þarf að hafa
próf á vörubifreið með eftirvagn: Trailer.

Unnið er á vöktum við útkeyrslu á vörum í
verslanir Haga. Umsóknareyðublöð má fá í

móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7, 104
Reykjavík. ennig er hægt að sækja um á

www.adfong.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Setbergsskóli
Staða skólastjóra við Setbergs-

skóla er laus til umsóknar
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn
til að leiða áfram gott faglegt samstarf í skólanum og
hafa að leiðarljósi að gott skólastarf má ávallt bæta.
Setbergsskóli er heildstæður grunnskóli og eru nemend-
ur nú 660. Skólinn hefur í áraraðir haft á að skipa góðu
fagfólki og þar ríkir jákvæðni og góður starfsandi.

Menntunar- og hæfniskröfur
•Kennarapróf og kennslureynsla
•Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- eða
kennslufræði æskileg.
•Frumkvæði og samstarfsvilji.
•Góðir skipulagshæfileikar.
•Hæfni í mannlegum samskiptum.
•Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi.
•Hafi áhuga og/eða reynslu til að leiða þróunarstarf
í átt að einstaklingsmiðuðu námi.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf um-
sækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á
færni hans til að sinna skólastjórastarfi.

Þá er æskilegt að með umsókn fylgi greinargerð um
hugmyndir umsækjanda um starfið og þær áherslur sem
hann vill leggja í starfi Setbergsskóla til framtíðar.

Allar upplýsingar um stöðuna veitir Magnús Baldursson,
fræðslustjóri í síma 585 5800,
magnusb@hafnarfjordur.is

Umsókn ber að skila á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar,
Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður og er umsóknarfrestur
til og með 30. maí.

Laus eru til umsóknar störf tveggja hljóðfæra-
kennara í Skólahljómsveit Grafarvogs.

- Þverflautukennsla, 50% staða. 

- Klarinett og saxófónkennsla, u.þ.b. 60% staða.

Kennarar í 
Skólahljómsveit Grafarvogs

Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík, www.grunnskolar.is
sími: 535 5000, fmr@reykjavik.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir stjórnandi skólahljóm-

sveitarinnar Jón E. Hjaltason í síma 864 4490. Laun samkvæmt

kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Kjöt- og fisktorg.
Ferskar kjötvörur og Furðufiskar

óska eftir að ráða starfsmann til að
hafa umsjón með kjöt- og fisktorgi í verslun

Hagkaupa í Smáralindinni. Um er að ræða fullt
starf. Umsækjandi þarf að hafa reynslu og

áhuga á að starfa með matvæli.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu fyrir-
tækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík. Nánari upplýs-
ingar eru veittar í síma 660-6300 og 699-4000 milli

kl. 09.00 og 17.00 virka daga.

14. fulltrúaþing Sjúkra-
liðafélags Íslands verður
haldið dagana 26. og 27.
maí næstkomandi að
Grettisgötu 89, fjórðu
hæð. Þingið hefst kl. 13:00 þann 26. maí.

Dagskrá:
•Venjuleg aðalfundarstörf

Stjórnin

Fulltrúaþing

Mat á umhverfisáhrifum
– Ákvarðanir Skipulagsstofnunar um
matsskyldu framkvæmda 
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um matsskyldu

eftirtalinna framkvæmda samkvæmt lögum nr.

106/2000 um mat á umhverfisáhrifum: 

Efnistaka úr Ingólfsfjalli ofan Þórustaðanámu, Sveit-

arfélaginu Ölfusi: Efnistaka skv. 1. áfanga skal ekki

háð mati á umhverfisáhrifum en efnistaka skv. 2.

áfanga skal háð mati á umhverfisáhrifum 

Breyting á jarðhitanýtingu á Reykjanesi, Grindavík-

urbæ og Reykjanesbæ skal háð mati á umhverfisáhrif-

um. 

Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun,

Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að finna á

heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is. 

Ákvarðanir Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfis-

ráðherra og er kærufrestur til 16. júní 2005. 

Skipulagsstofnun

FUNDIR

TILKYNNINGAR
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Gildir á meðan birgðir endast.

NÝJAR LYFJAPRÓFANIR Íslensk erfða-
greining hefur hafið prófanir á astmalyfi.
Fyrir eru í prófunum lyf við æðakölkun og
hjartaáfalli.

Íslensk erfðagreining:

Prófar n‡tt
astmalyf
Eftir nokkurt hlé streyma fréttir
frá deCode. Í gær tilkynnti félag-
ið um að hafnar væru lyfjaprófan-
ir á nýju astmalyfi og að fyrsti
sjúklingurinn hefði þegar hafið
töku lyfsins.

Lyfið hefur áhrif á starfsemi
ensíms sem rannsóknir Íslenskr-
ar erfðagreiningar hafa sýnt fram
á að tengist líffræðilegum orsök-
um astma. Lyfið var upprunalega
þróað af öðru fyrirtæki við öðrum
sjúkdómi.

Um 160 íslenskir astmasjúk-
lingar með áhættuarfgerð taka
þátt í lyfjaprófununum og er
markmið rannsóknarinnar að
kanna hvort lyfið sé öruggt og
sjúklingar þoli það vel.

Kári Stefánsson, forstjóri
deCode, segir í tilkynningu fyrir-
tækið vera farið að sjá ávöxt
erfðarannsókna í þróun á nýjum
lyfjum gegn alvarlegustu heil-
brigðisvandamálum samtímans.
„Á innan við einu ári höfum við
hafið klínískar lyfjaprófanir í
þremur mikilvægum sjúkdómum:
hjartaáfalli, æðakölkun og nú
astma,“ segir Kári. - hh

Kögun fékk
ekki gögnin
Gunnlaugur Sigmundsson, for-
stjóri Kögunar, undrast að félagið
hafi ekki fengið gögn vegna
einkavæðingar Símans.

Hann segir
einkavæðingar-
nefnd hafa
hafnað ósk um
gögn á þeim for-
sendum að dótt-
urfélag Kögun-
ar sé í sam-
keppni við Sím-
ann en Skýrr,
sem Kögun á,
býður upp á
gagnaflutningsþjónustu en hefur
mjög litla markaðshluldeild.

Tekið var fram í skilyrðum um
söluna að fyrirtæki sem væri í
samkeppni við Símann fengi ekki
að bjóða í hlut ríkisins ef velta
samkeppnisrekstrarins væri
meira en hundrað milljónir á ári.

Gunnlaugur segir erfitt að úr-
skurða um það í fjarskiptamálum
hvaða fyrirtæki séu í samkeppni
við önnur. Til dæmis geti erlend
fyrirtæki staðið fyrir netsíma-
þjónustu sem Íslendingar nýti sér
en ekki sé víst að það yrði til þess
að útiloka þau frá þátttöku. - þk

Novator b‡›ur í finnskt símafélag Aflaver›mæti
minnkar
Afli íslenskra skipa í apríl var 112
þúsund tonn en var 81 þúsund
tonn í apríl 2004, samkvæmt vef
Hagstofu Íslands. Þetta er aukn-
ing um 37,8 prósent. Aflaverð-
mætið dróst hins vegar saman um
2,8 prósent á föstu verði, sé miðað
við aflaverðmætið í apríl í fyrra.
Þetta skýrist af mun meiri
kolmunnaafla til bræðslu og
minni þorskafla í apríl í ár saman-
borið við í fyrra. Verðmæti fisk-
aflans það sem af er ári hefur þó
aukist um 2,5 prósent sé miðað við
árið 2004.

Fiskveiðiárið á Íslandi hefst
fyrsta september ár hvert.

- jsk

GUNNLAUGUR 
SIGMUNDSSON 

Björgólfur brýtur sér
leið inn á finnska síma-
markaðinn.

Dótturfélag Novator Inter-
national, sem er að meirihluta í
eigu Björgólfs Thors Björgólfs-
sonar, hefur gert yfirtökutilboð í
finnska símafélagið Saunalahti,
sem er skráð í finnsku kauphöll-
inni. Novator býður 1,9 evrur í
hvern hlut i Saunalahti, sem er 15
prósent yfirverð miðað við loka-
verð á þriðjudaginn. Hækkaði
gengi félagsins upp í 1,94 evrur.
Novator á nú um 27 prósenta hlut
í félaginu eftir að hafa fest kaup á
22,6 prósentum í gær.

Novator álítur að Saunalahti búi
yfir mikilli þekkingu á sviði tækni-
og markaðsmála á farsímamark-
aði. Viðskiptavinir félagsins eru
um 500.000 talsins og hefur það náð
sterkri samkeppnisstöðu á einum
kraftmesta símamarkaði heimsins.
Gangi kaupin upp ætlar Novator að
færa starfsemi Saunalahti út fyrir
Finnland. Fjárhagslegur styrkur
finnska félagsins eykst talsvert við
kaupin. Velta Saunalahti var um
þrettán milljarðar á síðasta ári og
voru starfsmenn 260 að tölu.

Novator er kjölfestufjárfestir í
nokkrum evrópskum símafélög-
um. Þar má nefna BTC í Búlgaríu,
CRa í Tékklandi og Netia Mobile í
Póllandi. - eþa

BJÖRGÓLFUR THOR BJÖRGÓLFSSON Novator ætlar sér að yfirtaka Saunalahti sem er
finnskt símafélag. Saunalahti stendur framarlega í farsímatækni og er með sterka mark-
aðsstöðu í Finnlandi.



„Hér hefur gengið afskaplega vel
þessi 15 ár og hefur heimsókna-
fjöldinn þrefaldast síðan garðurinn
var opnaður,“ segir Tómas Óskar
Guðjónsson, forstöðumaður Fjöl-
skyldu- og húsdýragarðsins. Tómas
hefur starfað við garðinn síðan
hann hóf göngu sína 19. maí 1990.

Í upphafi hét garðurinn Hús-
dýragarðurinn og var starfræktur
undir því nafni í þrjú ár. Síðan
varð til stærri garður sem heitir
nú Fjölskyldu- og húsdýragarður-
inn í Laugardal.

Í garðinum hefur fræðslumál-
um ávallt verið sinnt vel og reynt
að hafa starfsemina fræðandi.

„Garðurinn hefur alla tíð verið
settur þannig upp að gestirnir læri
af því að heimsækja hann, og hafi
um leið gaman af því að dvelja
þar.“ 

Á næstunni mun garðurinn
stækka til suðurs, þar sem vonandi
verður hægt að setja upp löngu
tímabæra fræðsluaðstöðu með
þremur kennslustofum og fyrir-
lestrasal. „Það helsta sem hefur
vantað hér er almennileg fræðslu-
aðstaða þar sem hægt er að taka á
móti hópum sem hingað koma í
þeim tilgangi að fræðast,“ segir
Tómas.

Tómas leggur þó áherslu á að

garðinum hafi fylgt jákvæð um-
ræða sem hafi hjálpað mikið til við
að festa hann í sessi. „Við höfum
verið þeirrar gæfu aðnjótandi að
stjórnvöld hafa sýnt starfseminni
hér áhuga og skilning. Það skilar
sér síðan í skemmtilegri starfsemi
sem gestir garðsins njóta góðs af,“
segir Tómas og lítur björtum dög-
um til framtíðar.

Garðurinn var opnaður í sumar-
búningi 15. maí og mun þar vera
blómleg starfsemi í allt sumar.
Nokkur ný leiktæki verða tekin í
gagnið og má þar nefna stórt parís-
arhjól sem á örugglega eftir að
vera vinsælt. ■
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JACQUELINE KENNEDY ONASSIS 
(1961-1994) lést þennan dag.

Sælureitur fjölskyldunnar 
TÍMAMÓT: FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARÐURINN 15 ÁRA

„Kynlíf er slæmt því það krumpar fötin.“
Jacqueline Kennedy var eiginkona John F. Kennedy 

Bandaríkjaforseta. Hún þótti með myndarlegri 
konum og vakti athygli hvar sem hún fór.

timamot@frettabladid.is

JAR‹ARFARIR

13.00 Guðgeir Ágústsson, Þverási 16,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Bústaðakirkju.

15.00 Rafn Franklín Olgeirsson, Austur-
bergi 38, áður Þórsgötu 5, verður
jarðsunginn frá Fossvogskapellu.

AFMÆLI

Ólafur Vignir Albertsson píanóleikari er
69 ára. 

Þorgeir Pálsson
flugmálastjóri er 64 ára. 

Ásgeir Hannes 
Eiríksson, fyrrverandi 

pylsusali, er 58 ára.

Dagný Kristjáns-
dóttir bókmennta-
fræðingur er 56 ára.

Guðjón
Sigmundsson

(Gaui litli) er 48 ára. 

Kolbrún Erna Pétursdóttir leikkona er
44 ára. 
Marteinn Marteinsson leikari er 
fertugur. 

Gísli Már Jóhannsson kántrí-
tónlistarmaður er 38 ára.

Sólveig Guðmundsdóttir leik-
kona er 28 ára.

ANDLÁT

Torfi Ásgeirsson, Dalbraut 14, er látinn. 

Jóhann Sörensson, Palm Springs, Kali-
forníu, er látinn. Útförin hefur farið fram. 

Svavar Tryggvason, Burnaby, Kanada,
lést laugardaginn 7. maí. 

Jóhanna Guðmundsdóttir, Hrafnistu,
Hafnarfirði, lést þriðjudaginn 10. maí. 

Sigurþór Halldórsson, fyrrverandi skóla-
stjóri í Borgarnesi, Gullsmára 5, Kópa-
vogi, lést fimmtudaginn 12. maí. 

Halldóra Árnadóttir, Kvistagerði 2,
Akureyri, lést laugardaginn 14. maí. 

Kristinn Ingvar Ásmundsson, pípulagn-
ingamaður, Heiðarbæ 7, Reykjavík, lést
laugardaginn 14. maí. 

Sigurjón Jónsson, fyrrverandi járnsmið-
ur, Furugerði 1, Reykjavík, lést sunnu-
daginn 15. maí.

LEIÐRÉTTING 

Í afmælistilkynningu
í blaðinu í gær vant-
aði mynd af Sigurði
Hjartarsyni. Beðist
er velvirðingar á því.

TÓMAS ÓSKAR GUÐJÓNSSON Tómas hefur starfað hjá Fjölskyldu- og húsdýragarðinum frá upphafi og segir garðinn sinna mikilvægu
hlutverki fyrir alla Íslendinga.

Hinni níu ára gömlu Cynthiu Ann Parker
var rænt af indjánum í árás innfæddra á
Fort Parker í Texas þennan dag árið
1836, en foreldrar hennar létu lífið í
árásinni.
Cynthia lifði meðal Comanche-ættbálks-
ins næstu 25 árin. Hún aðlagaðist lífi
indjánanna, giftist mikilsmetnum stríðs-
manni, Peta Nocona, og átti með honum
þrjú börn. 
Margir reyndu að ná Cynthiu frá ætt-
bálknum, bæði með því að bjóða lausn-
argjald og með björgunaraðgerðum. Það
strandaði þó á því að hún sagðist vera
ánægð með hlutskipti sitt, hún væri
hamingjusamlega gift og hefði engan
áhuga á að yfirgefa ættbálkinn sem hún
taldi sinn eigin.

Árið 1860 særðist eiginmaður
Cynthiu helsári í bardaga við
bandaríska þjóðvarðliðið sem
réðist á þorp þeirra. Cynthia, þá
34 ára, var flutt ásamt dóttur
sinni til frænda síns í Texas.
Hún gat ekki snúið heim þar
sem maður hennar var látinn
og ættflokkur hennar átti í fyrir-
fram töpuðu stríði. Cynthia var
ekki ánægð með hlutskipti sitt
enda skildi hún lítið í siðum og
venjum ættingja sinna. Dóttir
hennar dó úr inflúensu þremur
árum síðar og sjálf lést hún úr
sömu veiki árið 1870 enda
mjög lasburða eftir að hafa
svelt sig lengi.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1897 Rithöfundinum Oscar

Wilde er sleppt úr fangelsi
eftir að hafa setið inni í tvö
ár fyrir kynvillu.

1932 Glæpamyndin Scarface:
The Shame of a Nation er
frumsýnd í Los Angeles.
Myndin var endurgerð árið
1983 með Al Pacino í aðal-
hlutverki.

1933 Æstur múgur sækir fanga
inn í fangelsið í Vest-
mannaeyjum. Þremur
árum síðar hljóta tíu
manns dóm fyrir gjörning-
inn.

1950 Farþegaskipið Gullfoss
kemur til landsins. Þúsund-
ir Reykvíkinga taka á móti
því við hafnarbakkann. 

1969 Kjarasamningur milli verka-
lýðsfélaga og atvinnurek-
anda undirritaður. Mikils-
vert samkomulag um líf-
eyrissjóð náðist.

Indjánar ræna Cynthiu Ann Parker

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurþór Halldórsson
fyrrverandi skólastjóri í Borgarnesi, 
Gullsmára 5, Kópavogi,

sem lést á Landspítala í Fosssvogi 12. maí sl., verður jarðsunginn frá
Bústaðakirkju föstudaginn 20. maí kl. 11.00. Blóm og kransar vinsam-
legast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á Rauða
Kross Íslands.

Kristín Guðmundsdóttir 
Guðmundur Sigurþórsson Julia Sigurthorsson
Halldór Ellert Sigurþórsson Sesselja Sigurðardóttir
Gísli Þór Sigurþórsson Kolbrún Einarsdóttir
Ása Katrín Sigurþórsdóttir Hans Engen
Sóley Björk Sigurþórsdóttir Einar Óskarsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona mín,

Erla Kristjánsdóttir
ástkær móðir og uppeldismóðir okkar, til heimilis
að Bakkastöðum 5a, áður að Hjallalandi 22,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi á hvítasunnudag 
15. maí síðastliðinn.

Hafsteinn Erlendsson,
Eyrún Björg Hafsteinsdóttir,
Þórður Hafsteinsson,
Jón Grétar Hafsteinsson,
Sigrún Hafsteinsdóttir,
Ásta Einarsdóttir,
tengdabörn, ömmubörn og langömmubarn.

Íbúar Keflavíkurflugvallar taka á
móti hundruðum Íslendinga á ár-
legri vorhátíð varnarliðsins sem
haldin verður með pompi og prakt
laugardaginn 21. maí. 

Tvisvar á ári, að vori og hausti,
fá Íslendingar tækifæri til að
skemmta sér með og kynnast íbú-
um Keflavíkurflugvallar auk þess
sem þeir geta kynnt sér hvernig
þeir lifa og starfa. Boðið er upp á
heilmikla skemmtun með leik-
tækjum og þrautum en einnig fá
gestirnir að gæða sér á bandarísk-
um veigum, pylsum og sælgæti.
Spiluð er bandarísk tónlist en auk

þess geta tækjaóðir skemmt sér
við að skoða þotur, þyrlur og ann-
an búnað varnarliðsins sem verð-
ur til sýnis á svæðinu.

Sigríður Svansdóttir hjá upp-
lýsingaskrifstofu varnarliðsins
segir þessa hátíð vera mjög vin-
sæla bæði meðal Íslendinga og
íbúa vallarins en þessar vor- og
hausthatíðir hafa verið haldnar í
fjöldamörg ár. 

Hátíðin verður með karni-
valsniði í stóru flugskýli frá tíu að
morgni til fjögur síðdegis. Allir
eru velkomnir og er aðgangur
ókeypis. ■

FÆDDUST fiENNAN DAG

1890 Ho Chi Minh,
kommúnistaleiðtogi í 
Víetnam.

1925 Pol Pot, harðstjóri 
í Kambódíu. 

1925 Malcolm X,
baráttumaður fyrir réttindum
svartra. 

1945 Pete Townshend,
gítarleikari The Who.

19. MAÍ 1836 Cynthia Ann
Parker bláeyg indjánastúlka.

KANDÍFLOSS Boðið verður upp á ýmis-
legt sem þykir dæmigert fyrir Bandaríkin á
vorhátíð varnarliðsins.

Varnarli›skarnival



BORGAÐU MEÐ
BÓKUNUM!

Láttu bækurnar vinna 
fyrir þig í SUMAR!
- Ef þú ákveður að geyma inneignarnótuna ber hún vexti þangað til þú notar 
hana í haust. Þeir sem innleysa nótuna sína frá 1. til 31. ágúst fá 10% yfirverð 
fyrir hana.Gildir til og með 5. júní og einungis í Office 1 Superstore í Skeifunni.

BÍÓMIÐI
- 200 fyrstu sem skila inn bókum 
a› ver›mæti 2.500 kr. fá bo›smi›a 
á Star Wars, Revenge of the Sith.

Skiptibókamarka›ur Office 1 er opinn í allt sumar!

IÐIMÓÍB IÐIMÓÍB
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> Við gleðjumst með ...
... knattspyrnulandsliði Panama sem er

á hraðri uppleið í knattspyrnu-
heiminum en þetta þekkta

landslið gerði sér lítið fyrir
og fór upp fyrir íslenska
knattspyrnulandsliðið á
nýjasta styrkleikalista
alþjóðaknattspyrnu-

sambandsins.

sport@frettabladid.is

> Við hrósum ...
... Blikastúlkum fyrir að bjarga Lands-
bankadeild kvenna í sumar og
sjá til þess að það verði einhver
spenna á toppnum á þessu
tímabili. Það hefur ekkert lið
gott af því að vinna eintóma
stórsigra og það sást vel
á Valsstúlkum í leiknum
enda unnu
baráttuglaðar og
samheldnar Blikastúlkur
flottan 4–1 sigur.

Heyrst hefur...

... að maðurinn sem var í búningi
lukkudýrs Fylkis á leiknum gegn KR
hafi verið rekinn úr starfi strax eftir
fyrsta leik enda ku hann hafa farið
langt yfir öll velsæmismörk með
hegðun sinni undir lok leiksins og
sýndi alls ekki þá takta sem lukkudýr
liða eiga að tileinka sér.

Kristján Finnbogason, markvörður KR,
var ekki í vafa um að hann hefði náð til
boltans áður en hann fór yfir línuna.
Um er að ræða atvik sem átti
sér stað í fyrri hálfleik leiks
Fylkis og KR á Árbæjarvelli í
fyrrakvöld en þá átti Viktor B.
Arnarsson skot að
marki KR sem
Kristján varði
rétt áður en
boltinn ætlaði í
markið. Vildu
margir meina á
vellinum að
boltinn hefði
þegar verið
inni og þul-
irnir sem

lýstu leiknum á Sýn voru þess
einnig fullvissir. 

„Það er langt frá því að bolt-
inn hafi verið inni í mark-

inu,“ sagði Kristján í
samtali við Fréttablaðið.

„Ágúst Gylfason var þarna
við hliðina á mér og get-

ur vottað um það. Línu-
vörðurinn var eflaust

einnig í góðri stöðu. Ég
sver fyrir það, boltinn
var ekki einu sinni á
línunni. Ég þori að
hengja mig upp á

það,“ sagði Kristján.

Fylkismaðurinn Sævar Þór
Gíslason stóð skammt hjá

og byrjaði að fagna er honum virtist
boltinn fara yfir línuna. „En ég leit
yfir til línuvarðarins sem virtist ekki
vera með á nótunum. Mér fannst
boltinn vera inni,“ sagði Sævar Þór.

Atvikið þótti minna um margt á
leik Liverpool og Chelsea í

undanúrslitum meist-
aradeildarinnar en þá
var boltinn dæmdur
inni eftir skot Luis
Garcia, leikmanns
Liverpool, þó svo
að varnamaðurinn
Gallas hafi hreins-
að að því er virtist
á línunni. Þá var

hins vegar dæmt
mark.

UMDEILD ATVIK Í LEIK FYLKIS OG KR: BOLTINN VAR MEIRA INNI EN HJÁ LIVERPOOL OG CHELSEA

fietta var ekki mark, ég sver fla›

Gunnar hefur steypt
Kristjáni af stóli
FÓTBOLTI Í deildarbikarnum í vor
vakti ungur og bráðefnilegur leik-
maður hjá KR, Gunnar Kristjáns-
son, mikla athygli, einkum fyrir
góða frammistöðu almennt en
ekki síður þann gríðarlega hraða
sem hann býr yfir. Þótt engin
formlega mæling hafi verið gerð
ennþá má leiða að því líkur að
Gunnar sé einn af, ef ekki allra
fljótasti leikmaður á landinu og
segja þeir sem til Gunnars þekkja
að hann myndi hlaupa 100 metra á
skemur en ellefu sekúndum.
Gunnar, sem er uppalinn sóknar-
maður en hefur leysti stöðu
vinstri bakvarðar með miklum
sóma hjá KR á undirbúningstíma-
bilinu, segir sjálfur að hraði sé
ekkert sem hann hafi lagt neitt
sérstaklega upp úr í gegnum tíð-
ina – þetta er einfaldlega gjöf sem
honum hlotnaðist frá náttúrunnar
hendi.

„En það er tvímælalaust kostur
að vera fljótur fótboltamaður,“
segir Gunnar, en hann á það til að
fara framhjá andstæðingum með
því að sparka boltanum langt
fram völlinn í átt að hornfánanum
og einfaldlega taka þá á sprettin-
um í kapphlaupinu til boltans.
„Það var í fjórða flokki sem ég
eiginlega uppgötvaði að ég gat
hlaupið. Ég fór á 1-2 frjálsíþrótta-
æfingar en leiddist. Ég hleyp
hraðar þegar ég hef eitthvað að

elta, eins og t.d. eitt stykki fót-
bolta,“ segir Gunnar, sem er 18
ára og á á enn tvö ár eftir í 2.
flokki. Með honum mun Gunnar
spila í sumar, og þá í stöðu
fremsta manns. „En mér finnst
mjög gaman í bakverðinum líka
og það er vonandi að ég fái ein-
hver tækifæri í sumar með aðal-
liðinu. Ef kallið kemur þá verð ég
allavega tilbúinn,“ segir Gunnar
sem fékk einmitt að spreyta sig á
lokamínútum leiksins gegn Fylki í
Landsbankadeildinni í fyrradag.

Tek hann næst
Ekki alls fyrir löngu stóð

Magnús Gylfason, þjálfari KR,
fyrir tímamælingu á leikmönnum
sínum í 30 metra spretthlaupi.
Fréttablaðið varð sér úti um nið-
urstöður mælingarinnar og kom
þá í ljós að Gunnar hafði steypt
Kristjáni Finnbogasyni, mark-
verði liðsins, af stóli sem sá leik-
maður sem býr yfir mesta
sprengikraftinum.

„Nei, náði hann mér, helvítið á
honum,“ sagði Kristján og hló
þegar Fréttablaðið bar undir hann
þá staðreynd að hann væri ekki
lengur sprettharðasti leikmaður
KR, eitthvað sem Kristján hefur
verið allt síðan hann kom til liðs-
ins. „Ég bara trúi þessu ekki. Nú
þarf ég að fara að taka mig á,“
sagði Kristján og var ekkert að

fela vonbrigði sín.
Kristján hljóp 30 metrana á

3,948 sekúndum en Gunnar fór
vegalengdina á 3,926 sekúndum,
eða aðeins 0,22 sekúndubrotum á
undan. Það er því ekki svo mikil
bæting sem Kristján þarf á að
halda til að endurheimta þann titil
sem fylgir því að vera fljótasti
leikmaður KR. „Það er ekkert
gaman að lenda í öðru sæti á eftir
einhverjum unglingum. En það
munar svo sáralitlu á okkur. Ég
tek hann bara í næstu mælingu,“
sagði Kristján í glettnum tón. Þeir
kumpánar höfðu talsverða yfir-
burði í spretthlaupinu en Sig-
mundur Kristjánsson varð þriðji á
3,981 sekúndu.

Það þykir annars fáheyrt að
markvörður skuli vera á meðal
spretthörðustu leikmanna síns
liðs en sú er engu að síður raunin
með Kristján. „Það er tvímæla-
laust gott fyrir markmann að vera
frár á fæti, t.d. þegar maður þarf
að koma á móti stungusendingum
andstæðinganna. Hraðinn hefur
gert mig að betri markmanni,“
segir Kristján sem sjálfur hefur
örlitla reynslu af því að bregða
sér í stöðu sóknarmanns, en auk
þess að vera fljótur þykir Krist-
ján skotviss með afbrigðum. „Ætli
ég sé ekki bara að spila vitlausa
stöðu,“ segir Kristján og hlær.

vignir@frettabladid.is

Kristján Finnbogason er ekki lengur fljótasti leikma›urinn í li›i KR. Honum
hefur veri› steypt af stóli af 18 ára strák, Gunnari Kristjánssyni.

SAMHERJAR Á VELLI EN ERKIFJENDUR Í SPRETTINUM Kristján Finnbogason er einn af aldursforsetum KR og líkar ekki að vera tekinn á
sprettinum af einum af yngstu leikmönnum liðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/Valli

Styrkleikalisti Alþjóðaknattspyrnusambandsins:

A›eins flremur sætum frá
flví af detta af topp 100
FÓTBOLTI Íslenska knattspyrnu-
landsliðið féll um tvö sæti á styrk-
leikalista Alþjóðaknattspyrnu-
sambandsins sem var birtur í
gær. Íslenska liðið situr nú í 97.
sætinu og er því aðeins þremur
sætum frá því að detta af topp
100.

Framundan eru heimaleikir
gegn Ungverjum og Möltubúum í
upphafi júní og þar sem allir
möguleikar um góðan árangur í
riðlinum eru á bak og burt gætu
þessir leikir snúist meira um heið-
urinn og það að halda Íslandi með-
al hundrað bestu knattspyrnu-
þjóða heims.

Ísland komst hæst í 42. sæti
listans í febrúar 2000 en hefur nú
fallið um 41 sæti á nákvæmlega
einu ári en liðið var í 56. sæti list-

ans í maí 2004. Íslenska landsliðið
hefur enn fremur farið í gegnum
þessa tólf mánuði án þess að
hækka sig á listanum því alla
mánuðina hefur liðið annaðhvort
staðið í stað eða lækkað sig á list-
anum.

Forráðamenn og þjálfarar
landsliðsins hafa ítrekað gert lítið
úr þessum lista en burtséð frá því
þá er þetta eini mælikvarðinn á
styrkleika knattspyrnulanda
heims og það stefnir óðum í að Ís-
lendingar verði ekki meðal 100
fremstu knattspyrnuþjóða heims.

ooj@frettabladid.is

FALL ÍSLENSKA LANDSLIÐSINS
Á EINU ÁRI:
Maí 2004: 56. sæti
Júní 2004: 65. sæti (-9 sæti)
Júlí 2004: 75. sæti (-10 sæti)
Ágúst 2004: 79. sæti (- 4 sæti)
September 2004: 80. sæti (- 1 sæti)
Október 2004: 88. sæti (-8 sæti)
Nóvember 2004: 90. sæti (-2 sæti)
Desember 2004: 93. sæti (- 3 sæti)
Janúar 2005: 94. sæti (- 1 sæti)
Febrúar 2005: 94. sæti (Sama)
Mars 2005: 95. sæti (- 1 sæti)
Apríl 2005: 95. sæti (Sama)
Maí 2005: 97. sæti (- 2 sæti)

LÍTUR EKKI VEL ÚT Ásgeir Sigurvinsson
horfði á eftir Panama fara upp fyrir Ísland
á styrkleikalista FIFA.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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HANDBOLTI Árósarliðinu nægði jafn-
tefli út úr öðrum úrslitaleiknum
um danska meistaratitilinn í hand-
bolta eftir 34-38 sigur á útivelli í
fyrsta leiknum en það tókst ekki,
deildarmeistarar Kolding voru of
sterkir og unnu fimm marka sigur,
32-37. Róbert Gunnarsson skoraði
5 mörk en Sturla Ásgeirsson komst
ekki á blað. 

„Ég er hundfúll með okkar leik.
Það getur verið að það hafi verið of
mikil spenna í liðinu en það var
troðfull höll og mikil læti í húsinu.
Ég held að fáir í liðinu hafi prófað
að spila við svona aðstæður áður
og ég hef sem dæmi bara prófað
þetta með landsliðinu. Ég var ekki
að spila minn besta leik og það hef-
ur verið þannig í vetur að ég er
með tvo eða þrjá menn á mér.
Skytturnar okkar voru ekki að
ógna nægilega mikið og þeir
komust upp með að pakka niður á
mig og leyfa þeim að skjóta,“ sagði
Róbert sem fann sig ekki nægilega
vel enda í gríðarlega strangri
gæslu allan tímann. 

Róbert misnotaði meðal annars
þrjú vítaköst í leiknum og þá réðu
hann og félagar hans illa við
Sebastian Seifert sem átti 12
stoðsendingar auk þess að skora 7
mörk. Maður leiksins var þó ör-
ugglega markvörður Kolding,
Sindre Walstad, sem varði á þriðja
tug skota.

„Ég sé leikinn liggja svolítið hjá
markverði þeirra því hann var að
taka mikið af skotum þegar við

vorum að komast inn í leikinn. Við
hættum samt aldrei og því er mað-
ur svekktur yfir því að við náðum
ekki að nýta möguleika okkar bet-
ur í lokin,“ sagði Róbert en líkt og
í fyrri leiknum var Kasper Sond-
ergaard markahæstur hjá AGF
með níu mörk en hann skorað 11 í
fyrsta leiknum. 

Árósarliðið hefur ekki unnið tit-
ilinn síðan 1983 og þurfa nú að fara
erfiðu leiðina, í stað þess að nægja
jafntefli á heimavelli þurfa þeir að
sækja sigur til deildarmeistaranna
í Kolding. 

„Það verður hörkuleikur í Kold-

ing á miðvikudaginn. Í dag vissum
við kannski alveg í hvað við vorum
að fara enda í fyrsta skipti sem
okkar höll er svona troðfull og við
höfðum aldrei spilað þar í svona
geðveikum látum. Það hefur verið
þannig í vetur að við höfum spilað
aðeins betur á útivelli og við vitum
líka núna hvað verið erum að fara
í þegar við förum til Kolding,“
sagði Róbert að lokum sem fiskaði
meðal annars fjögur víti í leiknum
og er ekkert búinn að gefa það upp
á bátinn að kveðja Árósi með því
að vinna fyrsta Danmerkurtitil fé-
lagsins í 22 ár.  ooj@frettabladid.is

Í STRANGRI GÆSLU Róbert Gunnarsson skoraði fimm mörk en það dugði ekki AGF gegn
Kolding í öðrum úrslitaleiknum um danska meistaratitilinn í gær.

Náðu ekki titlinum í gær
Róbert Gunnarsson og félögum í AGF tókst ekki a› tryggja félaginu fyrsta
meistaratitilinn í 22 ár í gær og framundan er hreinn úrslitaleikur vi› Kolding.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

16 17 18 19 20 21   22
Fimmtudagur

MAÍ

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn. Endursýndur

þáttur.

� 07.30 Olíssport á Sýn. Endursýndur
þáttur.

� 08.00 Olíssport á Sýn.
Endursýndur þáttur.

� 08.30 Olíssport á Sýn.
Endursýndur þáttur.

� 16.45 Formúlukvöld á Rúv.
Endursýndur þáttur frá því í
gærkvöld.

� 17.45 Olíssport á Sýn. Endursýndur
þáttur.

� 19.00 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

� 20.00 Inside the PGA Tour 2005 á
Sýn.

� 20.30 Þú ert í beinni! á Sýn.
Beinskeyttur umræðuþáttur þar sem
rætt eru um íþróttir. 

� 21.30 Bikarmótið í Fitness 2005 á
Sýn. Sýnt frá keppni í kvennaflokki.

� 22.00 Olíssport á Sýn. Farið verður
yfir íþróttaviðburði dagsins.

� 00.15 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn. Endursýndur þáttur.

FLÍSASÖG
 

5.990 kr.

Öll helstu merkin í verkfærum. 
Ótrúlegt úrval af BMF festingum, 
boltum, skúfum og saum. 
Sjón er sögu ríkari. 

Súperbygg, þar sem þú færð 
meira fyrir minna.

Opið mán-fös 8-18 og lau 9-15
Bæjarhaun 8 Hafnarfjörður
Sími: 414-6080

NÝTT Á ÍSLANDI

DEWALT SDS 
PLUS BORHAMAR 

600W

18.490 kr.

AXA FLEX 
STORMJÁRN

verð frá 1.096 kr. verð frá 3.690 kr.

HJÓLBÖRUR VERKFÆRAKASSI
Á HJÓLUM

5.800 kr.

HANDLAUG 
Á VEGG 58X46

4.490 kr.

HANDSÖG 
JACK 550 MM

699 kr.

SKRÚFUBOX
VERKFÆRABOX

MALARSKÓFLA

verð frá 390 kr. 990 kr.

ALLIR DAGAR TILBOÐSDAGAR

ALLIR DAGAR TILBOÐSDAGAR

690 kr. pr.stk

HRÍFA, 
BEÐAKLÓRA
BEÐASKAFA

LEIKIR GÆRDAGSINS

Danski handboltinn
AARHUS–KOLDING 32–37
Róbert Gunnarsson skoraði 5 mörk fyrir Aarhus
en Sturla Ásgeirsson komst ekki á blað.

Sænska úrvalsdeildin
HAMMARBY–DJURGARDENS 2–1
Pétur Marteinsson skoraði jöfnunarmark
Hammarby á 60. mínútu eftir að Djurgarden
hafði komist yfir á 33. mínútu. Kári Árnasyni var
skipt út af á 76. mínútu en Sölvi Geir Ottesen
var ekki í leikmannahópi Djugardens.

UEFA - bikarinn
SPORTING LISBON–CSKA MOSKVA 1–3
1–0 Fidelis Rogerio (28.), 1–1 Alexei Berezoutski
(57.), 1–2 Yuri Zhirkov (66.), 1–3 Vagner Love
(75.).

Enska 1. deildin - umspil
IPSWICH–WEST HAM 0–2
0–1 Bobby Zamora (61.), 0–2 Bobby Zamora
(72.). West Ham er komið í úrslitaleikinn.

Ítalski bikarinn - úrslit
INTER–CAGLIARI 3–1
1–0 Christian Vieri (26.), 2–0 Christian Vieri (57.),
2–1 Diego Luis Lopez (64.), 3–1 Martins (90.).

Norska bikarkeppnin
FRAM LARVIK–START 1–2
Jóhannes Harðarsson lék ekki með Start.
LEVANGER–AALESUND 0–2
Haraldur Freyr Guðmundsson lék allan leikinn í
vörn Aalesund.
SARPSBORG–VALERENGA 0–4
Árni Gautur Arason lék í marki Valerenga.

Svissneska úrvalsdeildin
YOUNG BOYS–GRASSHOPPERS 3–2
Grétar Rafn Steinsson skoraði þriðja mark
Young Boys með skalla á 53. mínútu og kom
liðinu í 3–0. Grétar lék allan leikinn fyrir Young
Boys í stöðu miðvarðar.

Úrslitin í Evrópukeppni félagsliða ráðin:

CSKA Moskva lag›i
Sporting í Lissabon
FÓTBOLTI CSKA Moskva varð í gær
fyrsta rússneska félagsliðið til að
fagna sigri í Evrópukeppni er lið-
ið lagði Sporting Lissabon frá
Portúgal með þremur mörkum
gegn einu. Úrslitaleikir sem þess-
ir eru yfirleitt háðir á hlutlausum
velli en svo vildi til að búið var að
velja Jose Alvalade leikvanginn í
Lissabon, heimavöll Sporting,
sem vettvang úrslitaleiksins í ár.
Það góða forskot tókst heima-
mönnum þó ekki að færa sér í nyt.

Þeir byrjuðu að vísu betur og
skoruðu fyrsta markið. Rogerio
var þar að verki og virtust hans
menn hafa fulla stjórn á leiknum.

En þá tók brasilíumaðurinn Dani-
el Carvalho til sinna mála og átti
hlut að máli í öllum þremur mörk-
um Rússanna. Alexei Berezutsky
skoraði fyrsta markið með skalla
eftir aukaspyrnu Carvalho, Zhir-
kov skoraði það næsta og Vagner
Love tryggði sigurinn endanlega.
Búast má við að Carvalho, sem
hefur leikið frábærlega fyrir
CSKA í keppninni, verði einn eft-
irsóttasti leikmaður sumarsins.
Hann er 22 ára gamall og gekk til
liðs við CSKA frá Internacional í
Brasilíu í fyrra og er hann samn-
ingsbundinn liðinu til 2008. -esá

Þjálfaramálin í Keflavík til lykta leidd:

Kristján heldur áfram
FÓTBOLTI Kristján Guðmundsson
hefur verið ráðinn þjálfari
Keflavíkur og var gengið frá
samningi í gær sem gildir út
tímabilið. Kristján var aðstoðar-
þjálfari Guðjóns Þórðarsonar
sem hætti skyndilega á föstudag
og hefur nú tekið við enska D-
deildarliðinu Notts County.
Hann stýrði Keflvíkingum gegn
FH í fyrstu umferðinni en þrátt
fyrir 3–0 tap þóttu Keflvíkingar
standa sig með prýði. „Ég er
mjög ánægður með þetta enda

hef ég saknað þessa slags og er
glaður að vera kominn aftur. Nú
hefst nýr kafli hjá Keflavík enda
urðum við að segja skilið við for-
tíðina. Þetta hefur verið áfall
fyrir suma leikmenn en þeir eru
staðráðnir í að halda áfram og
stefna að sama markmiði.“

Kristján hefur einu sinni áður
þjálfað lið í efstu deild. Það var
með Þór árið 2002 eftir að hafa
stýrt liðinu upp tvær deildir á
jafn mörgum árum.

-esá

FYRSTA MARKINU FAGNAÐ Daniel Carvalho fagnar eftir að Alexei Berezutsky jafnar leikinn
fyrir CSKA. Fréttablaðið/AP
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Diesel O’NEILL

NIKE

Osh Kosh adidasSPEEDO

FIREFLY

ColumbiaAnd 1

Confetti

ASICS

Triumph

Cintamani

Rucanor

Röhnisch

Catmandoo

Sundfatnaður í gríðarlegu úrvali
Stakir toppar - buxur á kr. 1.000 
Sundbolir á kr. 1.000 og kr. 1.500
Bikini á kr. 1.990 

V E R Ð D Æ M I
Okkar verð Fullt verð

CASALL BIKINI 1.990 kr. 5.990 kr. - 7.990 kr. 

Osh Kosh síðerma bolir 1.000 kr. - 1.500 kr. 3.990 kr. - 5.990 kr.  

Adidas fótboltaskór 2.500 kr. 4.990 kr. 

Cintamani fleece 2.500 kr. - 2.990 kr. 7.990 kr. - 9.990 kr. 

Confetti úlpur ungbarna 2.200 kr. 6.990 kr. 

Adidas gallar, fullorðins 5.000 kr. 9.990 kr. 

O'Neill úlpur 4.990 kr. 11.990 kr. 

Diesel gallabuxur, takmarkað magn 5.000 kr. - 6.500 kr. 10.990 kr. - 15.990 kr. 

Asics barnaskór 3.500 kr. 6.990 kr. 

Liverpool treyjur, original 3.500 kr. 6.990 kr. 

Mikið úrval af fótboltaskóm
- sundfatnaði - barnafatnaði 

(Osh Kosh og Confetti)

Mikið úrval af fótboltaskóm
- sundfatnaði - barnafatnaði 

(Osh Kosh og Confetti)

Við opnum fimmtudaginn 19.05.05 kl. 14:00.Við opnum fimmtudaginn 19.05.05 kl. 14:00.

Casall

Pongs skór Reebok

Kvennalið Breiðabliks undirritaði tímamótasamning:

Frítt á alla leiki í sumar
FÓTBOLTI Rekstrarfélag kvennaliðs
Breiðabliks hefur undirritað
sannkallaðan tímamótasamning
við Toyota, sem hefur ákveðið að
kaupa alla heimaleiki liðsins í
Landsbankadeildinni og því verð-
ur frítt á alla heimaleiki liðsins í
sumar. Toyota og Breiðablik hafa
starfað saman síðan árið 1991 og
Breiðablik ætlar sér stóra hluti í
sumar, þrátt fyrir að vera með
ungt lið. 

Þrjár stúlkur sem ætlað er að
styrkja liðið í sumar eru væntan-
legar til landsins á næstu dögum.
Þetta eru miðjumaðurinn Tesia
Kozlowski frá Dayton-háskólan-
um, varnarmaðurinn Meghan Og-
ilvie frá Richmond-háskóla og
sóknarmaðurinn Casey McClu-

skey frá Duke-háskólanum, en
hún á að baki leiki með U-21 árs
landsliði Bandaríkjanna.

Fréttablaðið ræddi við Karl
Brynjólfsson, formann meistara-
flokksráðs kvenna hjá Breiða-
bliki, og spurði hann hvernig það
hefði komið til að liðið er að fá
þrjá leikmenn alla leið frá Banda-
ríkjunum.

„Þetta er gert til að styrkja lið-
ið í heild, því við erum búin að
missa fullt af leikmönnum fyrir
sumarið. Það er búið að jafna
verðlaunaféð milli karla og
kvenna, svo að þetta snýst líka
mikið um peninga. Við ætlum að
vera í toppbaráttu í ár og þetta
verður vonandi grunnurinn að
því.

Við fengum upplýsingar um
þessa leikmenn frá íslenskum
stúlkum sem hafa verið að leika
úti og þær eiga tvímælalaust eftir

að styrkja okkur í sumar,“ sagði
Karl Brynjólfsson í samtali við
Fréttablaðið.

baldur@frettabladid.is

GLAÐIR Á GÓÐRI STUND Það var glatt á hjalla þegar forkólfar Breiðabliks og Toyota
skrifuðu undir tímamótasamninginn. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
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FÓTBOLTI Ólafur Ingi Skúlason fyr-
irliði U21 landsliðsins verður í
sviðsljósinu þegar liðið leikur
gegn jafnöldrum sínum frá Ung-
verjalandi og Möltu í byrjun júní.
Ólafur er að yfirgefa Arsenal og
verður fjöldi njósnara að fylgjast
með honum í landsleikjunum
tveimur. Hann er nýkominn til
landsins en á dögunum var hann
til reynslu hjá hollenska liðinu
Gröningen, liðið er í leit að hægri
bakverði en Ólafur hefur ekki
áhuga á að ganga til liðs við félag-
ið til að leika þá stöðu. 

,,Ég er orðinn það gamall að ég
vill fara að leika mína stöðu, sem
er á miðri miðjunni. Ég hef ekki
áhuga á að ganga til liðs við félag
þar sem ég fæ ekki einu sinni
tækifæri til að sýna hvað ég kann
því ég spila ranga stöðu. Við vor-
um því sammála um að ég væri
ekki rétti aðilinn í þetta,“ sagði
Ólafur í samtali við Fréttablaðið.

Í gær var haft samband við
umboðsmann Ólafs frá skoska lið-
inu Hearts sem vildi vita um kaup
og kjör. Ólafur æfði hjá félaginu
fyrir skömmu en þjálfari þess var
látinn fara og málið því í mikilli
óvissu. Nú hefur Hearts hinsveg-
ar sagt að maður hjá félaginu
verði meðal áhorfenda á leikjun-
um gegn Ungverjalandi og Möltu. 

,,Hearts er ágætur klúbbur og
allar aðstæður eru fínar. Ég hef
allar dyr opnar en eftir umhugsun
vil ég frekar leika í Champions-
hip-deildinni á Englandi
(næstefsta deild),“ sagði Ólafur
en nokkur lið um miðja deild og í
neðri hlutanum hafa áhuga á hon-
um. Um tíma var Ólafur spennt-
astur fyrir Brentford en þjálfari
liðsins lagði áherslu á að fá hann,
liðið var í baráttu um að komast
upp í deildina en er nú dottið úr
umspilinu og það því úr sögunni
líklegast.

Búast má við njósnurum á

landsleikina frá Ítalíu og Noregi
auk þeirra frá Bretlandseyjum.
,,Ítalskur umboðsmaður sem ég er
í sambandi við hefur tilkynnt mér
að það komi menn frá ítölsku lið-
unum Perugia, Torino og Verona

sem eru öll í Serie-B. Það er
möguleiki á að ég fari þangað eft-
ir landsleikina. Það er því mikil-
vægt fyrir mig að standa mig í
þessum landsleikjum.“

- egm

Ólafur Ingi mjög vinsæll
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ERTU BÚINN 

AÐ STILLA UPP 

DRAUMALIÐINU 

ÞÍNU Á VISIR.IS?

Þjálfarar í Landsbankadeildinni
eru búnir að vinna heimavinnuna sína. 

Ný þjónusta fyrir Draumaliðsþjálfara:

BOLTAVAKTIN - allt beint af 

vellinum 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.

Framherjinn Didier Drogba:

Me› heimflrá
FÓTBOLTI Didier Drogba hjá Chel-
sea hefur viðurkennt að hafa
þurft að kljást við heimþrá í vet-
ur, allt frá því að hann gekk til
Chelsea frá Marseille í sumar fyr-
ir metfé. Drogba segir að hann
gæti vel hugsað sér að snúa aftur
til Marseille ef liðið væri í meist-
arabaráttu í Frakklandi en svo er
ekki á þessari leiktíð. „Ég hef
fundið fyrir heimþrá og Marseille
skipar stóran sess í hjarta mínu.
Ég hélt því fram þegar ég fór frá
félaginu og það hefur ekkert
breyst,“ segir Drogba.

„Einn daginn langar mig að
verða franskur meistari, og best
væri að sjálfsögðu ef það yrði
með Marseille. Lífið í Englandi er
ekki auðvelt. Það verður að aðlag-

ast og það er ekki auðvelt fyrir
mig. Þetta er svo allt öðruvísi
menning en ég á að venjast.“

- vg

DIDIER DROGBA Segir það ólýsanlega til-
finningu að hafa fengið að handleika
enska meistarabikarinn.

Fyrirli›i íslenska U-21 árs landsli›sins, Ólafur Ingi Skúlason, ætti ekki a› vera í
vandræ›um me› a› finna sér félag enda hefur fjöldi félaga bori› víurnar í
hann. Ítölsk li› ætla a› njósna um Ólaf Inga me› unglingalandsli›inu í sumar.

VINSÆLL LANDSLIÐSMAÐUR Það verður pressa á Ólafi Inga Skúlasyni með unglingalands-
liðinu í sumar enda mun fjöldi njósnara fylgjast með. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Hollenski landsliðsmaðurinn Mark van Bommel:

Genginn í ra›ir Barcelona
FÓTBOLTI Hollenski landsliðsmað-
urinn Mark van Bommel hefur
bundið enda á margra mánaða
vangaveltur um framtíð sína með
því að skrifa undir þriggja ára
samning við nýkrýndu Spánar-
meistarana í Barcelona. 

Hinn 28 ára gamli miðjumaður
hafði fyrir löngu lýst því yfir að
hann myndi yfirgefa herbúðir
PSV þegar samningur hans rynni
út í lok þessa tímabils og hafði
hann verðið orðaður við fjölmörg
lið í Evrópu, m.a. Tottenham og

Liverpool. Gera má ráð fyrir því
að hollensku tengslin hjá
Barcelona hafi vegið þungt í
ákvörðun van Bommels en þjálf-
ari liðsins er sem kunnugt er hinn
hollenski Frank Rijkaard og með
liðinu leikur einnig Giovanni van
Bronckhorst.

Van Bommel hefur verið hjá
PSV frá árinu 1999 og leitt liðið til
fjögurra meistaratitla í Hollandi.
Hann lék 169 deildarleiki með lið-
inu og skoraði í þeim 46 mörk.

- vg

MARK VAN BOMMEL Sést hér á góðri
stundu með PSV í Meistaradeildinni fyrr í
vetur.

Það er farið að draga til tíðinda í úrslitakeppni NBA-deildarinnar í körfubolta:

Meistararnir a› finna taktinn
KÖRFUBOLTI Eftir að hafa lent mjög
óvænt undir 2-1 í rimmu sinni við
meiðslum hrjáð lið Indiana Pacers
hafa meistarar Detroit Pistons nú
sett í fluggírinn og eru nú í lykil-
stöðu til að klára einvígi liðanna.
Fimmti leikur liðanna var háður í
Detroit í fyrrinótt en þar sýndu
heimamenn gamla takta í varnar-
leiknum og eru komnir í 3-2 í ein-
víginu.

Detroit sigraði örugglega, 86-
67, og gestirnir frá Indiana áttu
aldrei möguleika í leiknum. Ben
Wallace var upp á sitt allra besta í
fyrrinótt og auk þess að hirða
urmul frákasta eins og hans er
von og vísa var hann stigahæstur
í liði sínu með 19 stig. Fátt virðist
nú benda til annars en að ösku-
buskuævintýrinu í Indiana sé að
ljúka, en liðið hefur náð ótrúleg-
um árangri í úrslitakeppninni
þrátt fyrir mikil meiðsli lykil-
manna. Næsti leikur liðanna verð-
ur í Indiana í kvöld og mikið má
vera ef það verður ekki síðasti

leikur Reggie Miller á löngum og
glæstum ferli í deildinni.

Í vesturdeildinni er San Anton-
io Spurs komið í góða stöðu gegn
Seattle Supersonics eftir góðan
sigur á heimavelli í fimmta leik
liðanna, 103-90. Það var argent-
ínski stormsveipurinn Manu Gin-
obili sem var maðurinn á bak við
sigur Spurs í leiknum, en hann
hefur verið liði sínu ákaflega mik-
ilvægur í vetur. Ginobili var sett-
ur aftur í byrjunarliðið fyrir leik-
inn og svaraði með 39 stigum og
hitti mjög vel.

Spurs á fyrir höndum erfiðan
sjötta leik í Seattle, en meiðsli lyk-
ilmanna og hörkuvörn Bruce
Bowen á aðalskorara Spurs, Ray
Allen, gætu reynst liðinu þungur
biti í framhaldinu.

- bb

STORMSVEIPUR Argentínumaðurinn
Manu Ginobili hefur verið Spurs afar

mikilvægur með áræðni sinni í sóknar-
leiknum.



FIMMTUDAGUR 19. maí 2005

Lið Newcastle hefur á heimasíðu
sinni neitað fullyrðingum stjórnar-

manna Aston Villa þess efnis að
þeir Craig Bellamy
og Aaron Hughes
séu á leið til Villa í
sumar. Stjórnarfor-
maður Villa, Doug
Ellis, sagði í gær
að kollegi sinn hjá
Newcastle væri bú-
inn að samþykkja
tilboð í leikmenn-
ina. Þetta segja Newcastle-menn að
eigi ekki við rök að styðjast og neita
að búið sé að samþykkja eitt eða
neitt. Bellamy er ekki talinn eiga
afturkvæmt til Newcastle eftir að
upp úr sauð milli hans og forráða-
manna og leikmanna félagsins.

Miðherjinn Shaquille O’Neal er
sagður vera að hressast af

meiðslunum sem hafa hrjáð hann
síðustu vikur og hefur lýst því yfir að
hann verði að öllum líkindum tilbú-

inn í slaginn í úr-
slitum austurdeild-
arinnar, sem vænt-
anlega hefjast fljót-
lega eftir helgina.
„Það er betra að
vera með hann
með okkur í liðinu,
þó svo að það
verði ekki nema á

75% keyrslu,“ sagði félagi hans
Dwyane Wade, sem að öðrum
ólöstuðum hefur verið maður úr-
slitakeppninnar hingað til og hefur
borið lið Miami á herðum sér í fjar-
veru stóra mannsins. Miami mun
mæta annað hvort meisturum
Detroit eða Indiana í úrslitum aust-
urdeildarinnar.

Bryan Robson, knattspyrnustjóri
West Bromwich Albion, hefur

lýst því yfir að hann
muni leitast við að
kaupa allt að fimm
sterka leikmenn til
félagsins fyrir
næsta tímabil í
þeim tilgangi að
styrkja liðið í bar-
áttunni næsta vet-
ur. West Brom bjargaði sér sem
kunnugt er frá falli á elleftu stundu
á dögunum og Robson segist vilja
byggja á því starfi sem hann vann
hjá klúbbnum á síðari helmingi síð-
ustu leiktíðar. 

Newcastle hefur staðfest að félag-
ið muni ekki endurnýja samning

sinn við hollenska framherjann Pat-
rick Kluivert í sumar og segir að

hann sé á förum
frá félaginu, en þar
hefur hann ekki
náð sér á strik.
Nokkur lið á Spáni
eru sögð vera á eft-
ir honum og hinn
28 ára gamli
markaskorari hefur
sjálfur gefið út að

hann vilji fara aftur til Spánar, þar
sem hann lék áður en hann kom til
Newcastle. Lið eins og Real Betis,
Valencia og Sevilla eru sögð hafa
áhuga á að fá hann til liðs við sig. 

Flavio Briatore, framkvæmdastjóri
Renault-liðsins í formúlu 1, hefur

bæst í hóp þeirra fjölmörgu sem
hafa gagnrýnt heimsmeistarann
Michael Schumacher fyrir slæmt
gengi í keppnum ársins. „Hann er
orðinn of gamall,“ sagði Briatore,
„ég hélt upp á fyrsta titil hans með
honum fyrir ellefu árum og hann er
frábær ökumaður, en hann er samt
orðinn of gamall. Ég sá það meira
að segja á honum í keppnunum
sem hann var að vinna mót eftir
mót í fyrra. Mér fannst hann ekki
hafa gaman af því,“ sagði hann. 

ÚR SPORTINU
Spænski landsliðsmaðurinn Jose Antonio Reyes:

Vir›um leikmenn United
FÓTBOLTI „Leikmenn Arsenal vilja
þennan bikar meira en nokkrir
aðrir leikmenn, þar á meðal leik-
menn Man. Utd,“ lét spænski
sóknarmaðurinn Jose Antonio
Reyes hjá Arsenal hafa eftir sér
við breska fjölmiðla í gær. Það er
því greinilegt að orðastríðið fyrir
úrslitaleikinn í ensku bikarkeppn-
inni á laugardag er hafið og leik-
menn beggja liða eru farnir að
ögra hverjir öðrum með hispurs-
lausum ummælum. 

Engin lognmolla hefur verið í
undanförnum viðureignum þess-
ara liða og má fastlega búast við
því að mikill hiti muni ríkja á Þús-
aldarvellinum í Cardiff á laugar-
dag.

Reyes segir að þrír leikmenn

beri af öðrum
í liði Man.
Utd. „Wayne
R o o n e y ,
C h r i s t i a n o
Ronaldo og
N i s t e l r o o y.
Þeir tveir
fyrstnefndu
eru ótrúlega
þ r o s k a ð i r
miðað við ald-
ur og Nistel-

rooy er einfaldlega einn besti
framherji í heimi. Annars munum
við koma fram við hvern einasta
leikmann liðsins með virðingu og
ég á von á því að það sama verði
uppi á teningnum hjá þeim,“ segir
Reyes. - vig

JOSE ANTONIO REYES

Fiskbúð til sölu
Ein glæsilegasta fiskbúð landsins er til sölu.
Fiskbúðin er mjög vel staðsett og þykir til 

fyrirmyndar hvað varðar hreinlæti, ferskleika 
og metnað í framreiðslu fisks. 

Upplýsingar eru ekki gefnar í gegnum síma eða með tölvupósti.
Frekari upplýsingar eru veittar á staðnum.

Fyrirtækjasalan suðurveri stigahlíð 45-47.

DEKK • FÓLKSBÍLADEKK • JEPPADEKK • FÓLKSBÍLADEKK •JEPPADEKK • FÓLKS

LEIÐANDI Í LÆGRA DEKKJAVERÐI

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!

...einfaldlega betri!
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Með vorinu verð
ég stórhuga. Læt
mig dreyma um
alls konar fram-
kvæmdir, jafnt
innan húss sem
utan. Nýtt eldhús,
nýja stofu, nýtt
bað og ég veit

ekki hvað. Jafnframt reyni ég að
skipuleggja í huganum hvernig
hægt sé að gera garðinn hugguleg-
an, að minnsta kosti huggulegri en
hann er í dag. Meira er um mosa en
gras og lítið hefur verið um gróður-
setningu sumarplantna síðan ég
flutti inn. 

Með allar þessar stórfram-
kvæmdir í huga hef ég þó ekki kom-
ist lengra en að kaupa mér nýja

bókahillu. Loksins þarf ég ekki að
hafa þrefaldar raðir af bókum í hill-
um mínum. Tvöfaldar raðir í sum-
um hillum dugar. Með allt hitt veit
ég ekki alveg hvar ég á að byrja. Ef
ég byrja á einu virðist það hlaða upp
á sig upp í það óendanlega. Áður en
ég veit af er íbúðin orðin óíbúðar-
hæf. Að minnsta kosti í huganum í
allri skipulagningunni. 

Garðurinn er annað mál. Mig
dreymir um sólpall, bekki og borð.
Jafnvel grill í einu horninu. Sjálf-
sagt er hægt að byrja að snyrta eitt-
hvað til og rifja upp allt það sem
mér hefur verið kennt í garðrækt í
gegnum tíðina. Miðað við uppruna
minn og margar stundir við að að-
stoða móður mína í garðinum ætti
ég nefnilega að kunna margt. Fátt

virðist þó hafa fest í kollinum, nema
heiti plantna og óljós hugmynd um
hvernig hægt er að raða blómum í
beð þannig að það sé alltaf eitthvað
blómstrandi. Mig rámar eitthvað í
að sum blóm blómstri að vori á með-
an önnur skarti sínu fegursta síð-
sumars. Í mínum garði er aðalá-
herslan á plöntur sem blómstra allt
árið, eins og fífla. 

Með hækkandi sól og hitastigi er
engin afsökun lengur fyrir því að
húka inni, lesa bara bækur, horfa á
sjónvarp og láta sig dreyma um
stórframkvæmdir. Líklega er þó
best að byrja bara rólega. Taka eitt
skref í einu til að allt fari ekki úr
böndunum og ég endi með óíbúðar-
hæft húsnæði og garð sem er ekkert
nema mold og urð. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR ER STÓRHUGA Í DAG

Framkvæmdagleði eða hugsjónir
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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.

L E I K U RL E I K U R

12.

Spilaðu allar
helstu senurnar úr
Star Wars Episode III

Sendu SMS skeytið 
JA SWM 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. 

H e i m s f r u m s ý n d  

2 0 . 0 5 . 0 5

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Hægt er að blása
björgunarvestið upp
með því að toga í böndin
eða með því að blása í 

munnstykkið!

Neyðarútgangarnir eru
merktir með rauðu
„Exit“-skilti! 
Ef aðstæður krefjast
neyðarútgöngu munu
flugfreyjurnar.....

klæða sig úr öllum 
fötunum! ...nei einmitt
ekki! Eigum við kannski
að fylgjast með núna?!

Ertu þá
vaknaður?

Ha, hvað?
Ég fylgist
alltaf með!

Flott
spilað hjá

þér!

Flott spil-
að hjá þér! Takk. 

Maður er með
soddan límheila

sko. 

Palli! Í ellefta
skipti, viltu taka
bækurnar þínar
af matarborð-
inu!!!

Greinilega límist
ekki allt á þennan 
límheila þinn.

Jæja allavega....

Þetta er nú
meiri hópurinn!

Hvernig var dagurinn á
leikskólanum í dag, Solla?

Hann
var full-
kominn!

Fullkominn? 
Vá! Það er frábært!

Já!

Já, kennarinn
náði mér
aldrei!
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■ TÓNLIST

■ FÓLK ■ FÓLK

Einnig minnum við á
að eldri plötur sveitarinnar eru fáanlegar 

í 2 fyrir 2.200 tilboðinu.

Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 • Skífan Smáralind • Skifan Kringlunni • www.skifan.is

...skemmtir þér ; )

að eldr

Nýja platan með System Of A Down // MEZMERIZE
er komin út og verður á tilboði í verslunum Skífunnar í allt sumar 

á aðeins 1.999 kr.

Austurvöllur er einn af heitustu
stöðunum þegar vel viðrar í
Reykjavík. Í gær bættist enn einn
veitingastaðurinn við flóruna við
þennan sælureit Reykjavíkur en
hann er við skemmtistaðinn Nasa.
Búið er að koma borðum og stól-
um fyrir úti í sólinni og boðið
verður upp á léttar veitingar á
frábæru verði. Austurvallaborg-
ari verður á 890 kr, Alþingisborg-
ari á 990 kr og Dómkirkjuloka á
990 krónur svo dæmi séu nefnd.
Einnig verður boðið upp á Nasa
Tortillur á 690 og flöskubjórinn
verður seldur á 500 krónur en
rauðvíns- og hvítvínsglös á 600 kr.
Það ætti því hver að geta notið sín
í sumar og óþarfi að sitja á háhæl-
uðum sumarsöndulum í grasinu. ■

Karltímaritið Maxim hefur valið
hundrað kynþokkafyllstu kon-
urnar árið 2005. Það var Eva
Longoria úr þættinum Að-
þrengdar eiginkonur sem
hreppti þennan titil en hún leik-
ur hina ótrúu eiginkonu,
Gabrielle Solis, í þáttunum vin-
sælu.

Longoria segist rétt vera búin
að jafna sig á velgengni þáttanna

og þá bætist þetta ofan á. „Þetta
er svolítið undarlegt, því ég var í
91. sæti í fyrra,“ sagði leikkon-
an. Það sem kom henni hins veg-
ar mest á óvart var að hún skyldi
skjóta Angelinu Jolie ref fyrir
rass. „Mér finnst ótrúlegt að
Jolie skuli ekki fá þessa tilnefn-
ingu þar sem allt við hana er
kynþokkafullt: sjálfsöryggið,
fegurðin, persónuleikinn og það
sem hún stendur fyrir.“ 

Þessi titill er þó ekki það eina
sem þær stöllur eiga sameigin-
legt, því fyrr á þessu ári lýsti
Longoria því yfir að hún væri til
í að eignast barn með Brad Pitt.
Jolie og Pitt eru sem fyrr enn

sögð vera sam-
an og Pitt sagð-
ur vera að flytja
til London svo
hann geti verið
nærri ástkonu
sinni. ■

LÉTTAR LJÓSKUR Pamela Anderson og
Paris Hilton eru skondinn félagsskapur; rík-
ar, frægar og ofdekraðar.

Paris les ekki
matse›la
Kynbomban Pamela Anderson
hefur uppljóstrað að hótelerfing-
inn og klámmyndadrottningin
Paris Hilton neiti að lesa matseðil-
inn þegar hún borðar á veitinga-
stöðum. Skvísurnar tvær höfðu
brugðið sér á matsölustað þegar
Paris bað þjóninn að lesa upp fyr-
ir sig matseðilinn.

„Hún er skemmtileg og fynd-
in,“ sagði Pamela við karlatíma-
ritið GQ. „Síðast þegar ég hitti
Paris fórum við út að borða. Þá
skellir hún matseðlinum í borðið
með látum og æpir yfir staðinn:
„Ég hata að lesa! Vill einhver
segja mér hvað stendur á þessum
matseðli! Ég meina, ég er ljós-
hærð og allt það, en fyrr má nú al-
deilis fyrrvera!“ ■

Lag til styrkt-
ar Suu Kyi
Tónlistarmaðurinn og Íslandsvin-
urinn Damien Rice sendir frá sér
smáskífulagið
Unplayed Piano
þann 20. júní.
M e ð h ö f u n d u r
lagsins er Lisa
Hannigan, sem
hefur sungið
með Rice í gegn-
um tíðina.

Lagið verður
gefið út í tilefni
sextugsafmælis
lýðræðissinnans
Aung San Suu
Kyi frá Mjanmar (áður Búrma)
sem hefur verið í stofufangelsi
þar í landi vegna stjórnmálaskoð-
ana sinna. Allur ágóði af sölu smá-
skífulagsins mun renna til barátt-
unnar fyrir frelsi Suu Kyi. ■

Komin í sumarskapi›

Í SUMARSKAPI. Eigendur Nasa, Garðar
Kjartansdóttir og Ingibjörg Örlygsdóttir í
góða veðrinu utandyra.

DAMIEN RICE Ís-
landsvinurinn gefur
út nýtt smáskífulag
20. júní. 

Eva Longoria kynflokkafyllst

EVA LONGORIA
Eins og sjá má er
stúlkan vissulega

fönguleg en henni
sjálfri finnst Jolie fal-

legri.

■ FÓLK



■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Strætókórinn heldur vortón-

leika sína í kirkju Óháða safnaðarins
að Háteigsvegi 56. Kórinn er skipað-
ur núverandi og fyrrverandi starfs-
mönnum Strætisvagna Reykjavikur.
Stjórnandi er Guðmundur Ómar
Óskarsson.

� 20.00 Árlegir vortónleikar Tónvers

Tónlistarskóla Kópavogs verða
haldnir í Salnum. Frumflutt verða raf-
skotin tónverk eftir nemendur Tón-
versins. Aðgangur er ókeypis. 

� 21.00 Benni Hemm Hemm leikur í
Gyllta salnum á Hótel Borg. Með
honum leikur tíu manna hljómsveit
hans.

� 22.00 Kvartett Maríu Magnús-
dóttur spilar djass og gospel á
Pravda. María syngur, Jóhann Ás-
mundsson spilar á bassa, Ragnar
Emilsson á gítar og Erik Qvick á
trommur. 

� 22.00 Hljómsveitirnar Bacon,
Dýrðin, California Cheeseburger og
The Foghorns leika á Grand Rokk.

� Hljómsveitin Hraun heldur tónleika
á Café Rósenberg. Leikin verða lög af
tveimur plötum sem hljómsveitin er
að gefa út.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Rambó 7, nýtt verk eftir Jón

Atla Jónasson, verður frumsýnt á
Smíðaverkstæði Þjóðleikhússins í
leikstjórn Egils Heiðars Antons
Pálssonar.

� 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.

■ ■ OPNANIR
� 14.00 Sigrún Guðjónsdóttir, Rúna,

opnar sýningu í Menningarsalnum í
Hrafnistu í Hafnarfirði.

� 17.00 Jóhann Tryggvason opnar
sýningu á olíumálverkum í Sparisjóði
Hafnarfjarðar, Garðatorgi 1 í Garða-
bæ. Viðfangsefni sýningarinnar er
Elliðaárdalur og fleira.

■ ■ SKEMMTANIR
� Dúndurbandið Bermuda skemmtir í

Þjóðleikhúskjallaranum.

■ ■ FUNDIR
� 08.30 Fögur orð og framkvæmd

nefnist málþing útskriftarnema á
þroskaþjálfabraut Kennaraháskóla Ís-
lands, sem haldið verður í Skriðu,
fyrirlestrasal skólans við Stakkahlíð.
Fjallað verður meðal annars um
barna- og fjölskyldumál, þjónustu við
fjölskyldur fatlaðra barna um landið
og þátttöku fatlaðra á almennum
vinnumarkaði.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Nýja leikritið hans Jóns Atla Jónas-
sonar hefst á því að ung stjarna
vaknar upp hjá fimmtugum höstler
og röltir niður í eldhús. Þar situr
við símann Johnny, sonur höstlers-
ins. Hann er að reyna að fá fregnir
af bróður sínum, Júlla sækó, sem er
týndur í Bosníu.

„Þetta verður viðburðaríkur dag-
ur í lífi þessa unga manns,“ segir
Gísli Örn Garðarsson, einn leikenda
í leikritinu. „Fjölskyldan hans er
nett rugluð, mamman farin og pabb-
inn svona helvíti hress. Síðan kemur
dópsmyglarinn Pési í heimsókn.“

Leikritið heitir Rambó 7 og
verður að teljast „spennandi verk
eftir nýjan höfund um ungu kyn-
slóðina í dag,“ eins og Þjóðleikhús-
ið lýsir verkinu.

Eftir Jón Atla hafa áður verið
sýnd leikrit á borð við Draugalest-
ina og Brim, sem bæði vöktu mikla
athygli. Draugalestin var sýnd í
Borgarleikhúsinu, en Vesturport
setti upp Brim. 

Gísli Örn leikur týnda bróður-
inn, sem þvælist um í huga Johnn-
ys, en aðrir leikarar í Rambó 7 eru
Nína Dögg Filipusdóttir, sem leikur
stjörnuna, Ólafur Egill Ólafsson,
sem leikur Johnny, og Ólafur Darri
Ólafsson, sem leikur dópsmyglar-
ann.

„Það er mjög gaman að vinna
með höfundi eins og Jóni Atla,“ seg-

ir Gísli. „Hann er svo óeigingjarn á
textan sinn. Þegar við gerðum Brim
kom hann bara með grunn að leik-
riti og það varð síðan til hjá okkur.“

Þau Gísli Örn og Nína Dögg eru
í fyrsta sinn að koma fram í Þjóð-
leikhúsinu, en þau eru helstu
sprautur leikhópsins Vesturport,
sem gerði garðinn frægan með
Rómeó og Júlíu í London og er á
leiðinni þangað aftur í haust með
Voyzek. Svo eru þau að taka upp
bíómyndina Kvikyndi þessa dag-
ana, milli þess sem þau leika í Þjóð-
leikhúsinu.

Leikstjóri er Egill Heiðar Anton
Pálsson, sem einnig er að vinna sitt
fyrsta verk með Þjóðleikhúsinu í

þetta skiptið. Hann hefur vakið at-
hygli fyrir frumlegar og kraftmikl-
ar uppsetningar leikrita á Norður-
löndunum, meðal annars við Kon-
unglega leikhúsið í Kaupmanna-
höfn og Borgarleikhúsið í Stokk-
hólmi.

„Egill er mjög uppfinningasam-
ur og virðist vera búinn að marka
sér sína stefnu og ákveðinn stíl í
námi sínu úti. Þetta hefur verið
mjög skemmtilegt ferli og allir ein-
hvern veginn til í að dansa með,“
segir Gísli Örn. 

Tónlistin er eftir þá Gísla Gald-
ur Þorgeirsson og Viðar Hákon
Gíslason, og flytja þeir hana jafn-
framt á sýningum. ■
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EKKI MISSA AF…

... sýningu Báru Magn-
úsdóttur ljósmyndara, Heit-
ir reitir, í Ljósmyndasafni
Reykjavíkur, sem er til húsa
á 6. hæð í Grófarhúsi,
Tryggvagötu 15. Sýningunni
lýkur á sunnudaginn.

... vortónleikum Gradu-
alekórs Langholtskirkju,
sem verða haldnir í Lang-
holtskirkju á laugardaginn. 

... djasstónleikum á
Pravda í kvöld þar sem
Kvartett Maríu Magnús-
dóttur spilar.

„Það er draumur að spila með Dinka,“ segir Ein-
ar Jóhannesson klarínettuleikari. Dinka er Dmitri
Ashkenazy, sem einnig er klarínettuleikari, kom-
inn hingað til lands að spila með Einari með
Sinfóníuhljómsveit Íslands í kvöld.
Þeir ætla að flytja konsert fyrir tvær klarínettur
eftir austurríska tónskáldið Franz Krommer. 
„Þetta er skemmtilegt samtal á milli hljóðfær-
anna. Tónhendingarnar fljúga á milli okkar. Klar-
ínettan er sópranhljóðfæri, þannig að við erum
tvær sópranprímadonnur að glenna okkur en
verðum síðan að kyngja því að lenda saman og
allt fellur loks í ljúfa löð.“
Á tónleikunum verður einnig flutt Moldá eftir
Bedrich Smetana og Sinfónía nr. 9 eftir Antonín
Dvorák, „Frá nýja heiminum“. Bæði þessi verk
eru töluvert frægari en klarínettukonsert
Krommers.
„Þetta eru allt saman Tékkar. Dvorák er þetta
mikla sinfóníutónskáld og Smetana var upphafs-
maður þjóðlega tékkneska skólans, en Krommer

er þeirra elstur og eiginlega beint úr Vínarskól-
anum. Yfir þessum konsert hans er klassísk
heiðríkja, svo þetta er ágæt blanda.“
Hljómsveitarstjóri á tónleikunum er Gintaras
Rinkevicius.

Kl. 20.00
Tónver Tónlistarskóla Kópavogs hef-
ur á undanförnum árum verið ein
helsta uppeldisstöð íslenskra tölvu-
tónlistarmanna. Í kvöld verða frum-
flutt rafskotin tónverk eftir nemendur
Tónversins á árlegum vortónleikum
þess í Salnum í Kópavogi.

menning@frettabladid.is

Tvær klarínettur takast á

Með hugann við Bosníu

!

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

16   17  18 19  20  21  22
Fimmtudagur

MAÍ

STJARNAN OG DÓPSMYGLARINN
Leikrit Jóns Atla Jónassonar, Rambó 7,
verður frumsýnt á Smíðaverkstæði
Þjóðleikhússins í kvöld.

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

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

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 Marius  von

Mayenburg og Ingrid Lausund
Í dag 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, Fö 20/5 kl 20 UPPS.,

Su 22/5 kl 20, Fi 26/5 kl 20 - UPPS.,

Fö 27/5 kl 20, Lau 28/5 kl 20, Su 29/5 kl 20,

Fi 2/6 kl 20, Fö 3/6 kl 20

THE SUBFRAU ACTS
- GESTALEIKSÝNING

The paper Mache og Stay with me
Fi 26/5 kl 20, Fö 27/5 kl 20

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

Börn 12 ára og yngri fá frítt í Borgarleikhúsið 
í fylgd fullorðinna

- gildir ekki á barnasýningar

RAMBÓ 7
FRUMSÝNING Í KVÖLD - UPPSELT!

Í kvöld fim. 19/5 örfá sæti laus, sun. 29/5 Allra síðasta sýning

- Sigurður Pálsson

Fös. 20/5 örfá sæti laus, sun. 22/5 uppselt.  Síðustu sýningar í vor.

Í kvöld fim. 19/5 örfá sæti laus, sun. 29/5 Allra síðasta sýning7. sýn. lau. 
21/5, 8. sýn. fim. 26/5 nokkur sæti laus, 9. sýn. fös. 3/6, 10. sýn. lau. 11/6, 
11. sýn. sun. 12/6.

- H.C. Andersen

Sun. 22/5 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 28/5 kl. 14:00 nokkur sæti laus, 
sun. 5/6 kl. 14:00. Síðustu sýningar í vor.

- Hallgrímur Helgason/leikgerð Baltasar Kormákur

Fös. 27/5, lau. 28/5, lau. 4/6 nokkur sæti laus, fim. 9/6, fös. 10/6. 
Aðeins örfáar sýningar vegna fjölda áskorana.

- Jón Atli Jónasson

Tónlist: Gísli Galdur Þorgeirsson og Viðar Hákon Gíslason Lýsing: Hörður Ágústsson 
Leikmynd: Ólafur Jónsson Búningar: Þórunn E Sveinsdóttir 
Myndvinnsla: Árni Sveinsson Leikstjóri: Egill Heiðar Anton Pálsson
Leikarar: Gísli Örn Garðarsson, Nína Dögg Filippusdóttir, Ólafur Egill Egilsson, Ólafur 
Darri Ólafsson
Frumsýning í kvöld fim. 19/5 uppselt, sun. 22/5 örfá sæti laus, fös. 27/5, lau. 28/5

- Söngdagskrá úr samnefndum söngleik 

Mið. 1/6 kl. 20:00, fim. 2/6 kl. 20:00.
Miðasalan hefst í dag mið. 18/5 á Bókasafni Héraðsbúa. 
Opið alla virka daga frá kl. 14-19. Sími 471 1546

- Bigir Sigurðsson

- Marina Carr

RAMBÓ 7
FRUMSÝNING Í KVÖLD - UPPSELT!
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„Lestin“ á listasöfnunum

Þessa dagana fá Íslendingar í fyrsta
sinn tækifæri til að líta yfir stóran
hluta verka Dieters Roth sem kom
hingað til lands fyrst 1957 út af ást-
inni og hafði hér aðsetur í einhverri
mynd alla sína ævi eftir það. Með
opnun á sýningum hans „Lestinni“ í
Listasafni Reykjavíkur og Listasafni
Íslands og fleiri stöðum
hófst umfangsmesta og
líklega merkilegasta
myndlistarveisla sem
hingað til hefur verið
haldin hér á slóðum.
Fjöldi annarra athyglis-
verðra sýninga er í boði
hér í borginni og úti um
allt land. Á fyrstu áratug-
um veru sinnar hér á
landi var Dieter Roth alls
ekki aufúsugestur á öll-
um stöðum og er starf
hans við Birting síður en
svo eina dæmið. Hann
átti þó þeim mun trygg-
ari vini og aðdáendur
þótt fáir væru. Það var
aldrei hlaupið að því að
efna til stórra sýninga á
hans verkum né heldur
var það honum auðvelt
þótt hann væri sjálfur í
skapi til þess – honum
var svo illa við að eiga
við safnafólk sem þarf
að hafa reglu á öllum
hlutum. Tilfinningar hans
til Íslendinga voru sterk-
ar og bera verk hans
þess rík merki. Það
skemmtilega við þetta í
halelújaræðum dagsins í
dag er að hann elskaði

allt í Íslendingum sem ótrúlega
mörgum okkar þykir ekki par fínt –
hálf skömmumst okkar fyrir og vilj-
um helst ekki að nokkrir horfi upp á
– hvorki börn né útlendingar. Hann
gerði heimóttarskap okkar að sínum
efnivið – þar sem skortur á fáguðum
og menntuðum smekk er algjör og
ekkert nema tært hjartað ræður
ferðinni.

Dieter Roth breyttist við kynni sín
af Íslendingum. Sjálfur tilheyrði
hann kynslóð fólks í Mið-Evrópu
sem upplifði rústir seinni heimsstyrj-
aldarinnar og vildi byggja upp í
ströngum geómetrískum stíl. Þau
verk er hægt að skoða núna í hús-
næði Orkuveitu Reykjavíkur. Á sjö-
unda áratugnum gefst hann upp á

þeirri stefnu og er fróðlegt til dæmis
að rifja upp ummæli hans um ís-
lenska umhverfið á þessum tíma
sem urðu svo svo rík í verkum hans.
„Þá var siður að byggja sér kjallara
og bæta svo ofan á eftir efnum, búa
á meðan í kjallaranum. Alls staðar sá
maður þakpappa og alls konar drasl,
moldarhauga allt í kring. Og þegar
snjórinn bráðnaði varð þetta að
drullusvaði sem maður óð upp á
legg. Það merkilega var einnig að
sumir þessara húsbyggjenda virtust
hafa beðið svo lengi, að húsin þeirra
voru að detta í sundur áður en þau
komust upp. Þetta voru nýjar rústir.“

Flæðið í verkum Dieters kemur vel
fram í sýningarsölum listasafnanna.
Þegar grannt er skoðað eru reglur í

öllum rústunum. Í lang-
flestum tilvikum er í
þeim spegilmynd, fiðrildi,
samlokur eða andhverf-
ur. Hans mælikvarði á allt
var einhverskonar sann-
leikur – að fela hvorki né
fegra hlutina. Fegurðin
búi í sannleikanum og
sannleikurinn í fegurð-
inni. Ekki endilega í
sannleikanum fyrir hönd
okkar allra heldur fyrst og
fremst í hans eigin sann-
leika eins og okkar allra.

Dieter varð stór fyrst
og fremst með því að
gera aðra stóra – sérstak-
lega þá sem eiga allt lítið
nema hjartað. Fráfall
hans kom sumum aðdá-
endum hans ekkert illa.
Þá varð til miklu stærra
rými fyrir þá – minna um
gagnrýni. Í lifanda lífi var
hann harður dómari í
sannleiksprófunum. Þeg-
ar upp er staðið er lestar-
ferðin í listinni um svo-
leiðis menn – sem af-
hjúpuðu og komu auga á
en ekki þá sem fegruðu
hlutina og breiddu yfir
bara til að græða pen-
inga. ■

MYNDLIST
GUÐMUNDUR ODDUR MAGNÚSSON

Listahátíð í Reykjavík 2005
Listasafni Íslands
Listasafni Reykjavíkur

Niðurstaða: „Dieter varð stór fyrst og fremst
með því að gera aðra stóra – sérstaklega þá
sem eiga allt lítið nema hjartað.“

TOPSHOP

EUROVISION
DAGAR Í

        langar að bjóða öllum að koma og hita upp fyrir 
Eurovision, fimmtudag, föstudag og laugardag.  

Við ætlum að hlusta á gömul Eurovision lög til að 
koma okkur í stuð fyrir laugardagskvöldið.

Allir sem koma, fá að giska á í  hvaða sæti Ísland lendir.  
Þeir 5 fyrstu sem verða dregnir með rétt svar 

fá 10.000kr inneign í TOPSHOP.

Áfram SELMA

TOPSHOP

DIETER-LESTIN Guðmundur Oddur Magnússon skrifar um sýn-
ingarnar á verkum Dieters Roth á Listahátíð.
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VEITINGASTAÐURINN
VEITINGASTAÐURINN RAUÐA HÚSIÐ
BÚÐARSTÍG 4, EYRARBAKKA

Leirlistarkonan Margrét Árna-
dóttir er æði flink þegar kemur
að matreiðslu. Hún byrjaði
snemma að elda heima hjá sér
eða um tólf ára gömul. Á þeim
tíma var Hrísateigsglás í mestu
uppáhaldi en sá réttur var búinn
til úr hakki og fleiru og eldaður á
pönnu. Þessi réttur er ekki ólíkur
hakki og spaghettíi eins og fólk
þekkir í dag. Nú um stundir hef-
ur Margrét mest dálæti á því að
elda pottrétti úr allskonar hrá-
efni og skiptir ekki máli hvort
pottréttirnir séu úr kjöti eða
fiski. „Mér finnst skipta mestu
máli að hráefnið sé gott. Ég slæ
hendinni aldrei á móti glænýjum
fiski og nýuppteknum kartöfl-
um,“ segir Margrét. Þegar kemur
að kryddi vill Margrét helst ekk-
ert annað en krydd frá Potta-
göldrum. „Mér finnst öll kryddin
frá þeim góð en fiskikryddið og
Lamb Islandia eru algerlega
ómissandi. Ég nota Lamb Is-
landia í alla pottrétti hvort sem
þeir eru úr lambakjöti eða ekki.“
Á meðan á eldamennskunni
stendur finnst henni gott að
hlusta á útvarpið og þá verður
Rás 1 ávallt fyrir valinu því hún

segir að Gufan sé besta stöðin.
„Það er líka alltaf gott að hafa
eitthvað á fóninum,“ segir hún og
hlær. Margrét er þó ekki bara
sleip í eldamennskunni heldur er
hún afbragðsgóður bakari og hef-
ur Fréttablaðið heimildir fyrir
því að hún baki heimsins besta
döðlubrauð. Hún segist upphaf-
lega hafa fengið uppskriftina að
döðlubrauðinu úr bókinni Af
bestu lyst, sem var gefin út í

samvinnu við Hjartavernd á sín-
um tíma en hafi breytt henni
töluvert.

„Það getur verið æði sniðugt að
breyta brauðinu með því að setja
rúsínur í það eða hörfræ eða bara
eitthvað allt annað. Það er alltaf
gaman að prófa eitthvað nýtt og
sjá hvað kemur út. Það er um að
gera að virkja sköpunargleðina í
eldhúsinu því það er líka list-
grein,“ segir Margrét. 

Skapandi í eldhúsinu
SNEMMA BEYGIST KRÓKURINN Margrét Árnadóttir byrjaði að elda mat þegar hún var tólf ára.

Hvaða matar gætir þú síst verið án?
Skyr er matur sem ég gæti
alls ekki verið án. Ég held að
ég borði skyr nánast daglega!

Fyrsta minningin um mat?
Sjálfsagt ætti ég að segja
stappaðir bananar, en ég
man ekkert eftir því.
Æskuminning um fiskbakstur
og kakósúpu hjá mömmu ylj-
ar.

Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Grillaður humar sem
maðurinn minn mat-
reiddi og kampavín
með!

Er einhver matur sem þér finnst
vondur?
Hákarl er matur sem ég get ekki látið
inn fyrir mínar varir nema ég haldi
helst fyrir nefið.

Leyndarmál úr eldhússkápnum?
Hm... ég held ég verði að
segja klettasalat og fetaost-
ur. Það klikkar aldrei.

Hvað borðar þú þegar þú
þarft að láta þér líða bet-
ur?
Þar sem ég er óvirkur
súkkulaðifíkill borða ég
popp þegar ég þarf að láta
mér líða betur. Oftast líður

mér sem betur fer vel og poppið er þá
bara til að auka ánægjuna á letistund-
um.

Hvað áttu alltaf í ísskápnum?
Skyr þarf alltaf að vera til í ísskápnum
og ávextir.

Ef þú yrðir föst á eyðieyju, hvaða
rétt myndir þú taka með þér?
Ef ég yrði föst á eyðieyju væri aldeilis
ágætt að eiga vínber, osta, ávexti og
kaffi en ég yrði að eiga skyr!

Hvað er það skrýtnasta sem þú hef-
ur borðað?
Það er líkast til
krókódíll, kengúra
og strútur. Allt
saman var þetta
lostæti.

MATGÆÐINGURINN ÓLÖF RÚN SKÚLADÓTTIR FRÉTTAMAÐUR

Hvernig er stemmningin? Það er
alltaf jafn gaman að koma í Rauða
húsið á Eyrarbakka. Staðurinn flutti
reyndar á dögunum
í nýtt og stærra húsnæði en þrátt
fyrir flutningana hefur góða and-
rúmsloftið haldið sér. Nýi staðurinn
er mun bjartari enda státar hann af
stórum gluggum, ljósum eikargólfum
og fóðruðum veggjum. Húsgögnin
eru þau sömu og á gamla staðnum.
Það er bæði skemmtilegt að heim-
sækja staðinn að sumri og að vetri
til. Staðurinn er rómantískur og því
ekki vitlaust að fara þangað á deit. 

Matseðillinn: Það eru bara gómsæt-
ir réttir á matseðli Rauða hússins,
bæði af sjó og af landi. Staðurinn er
þekktur fyrir humarinn sinn, sem er
sérlega bragðgóður. 

Vinsælast: Sjávarréttasúpan er vin-
sælust en hún er matarmikil, full af
fiski, humri og alls kyns grænmeti.
Með henni er borið fram nýbakað
brauð og hummus. 

Réttur dagsins: Boðið er upp á rétt
dagsins yfir daginn, til fimm. Réttirnir
eru misjafnir frá degi til dags og
kosta á bilinu 1.200-2.200 krónur.

HOLLANDIA:
Gerist vart ódýrari
Nýlega kom í Vínbúðirnar nýr ódýr 4,8%
bjór á aðeins 155 kr. dósin og gerist það
vart ódýrara. Kærkomin viðbót sem
margir munu eflaust taka fagnandi í
Eurovision partíunum um helgina. Hol-
land er lítill blettur á heimskortinu en
Hollendingar hafa frá fornri tíð verið
leiðandi í heimsverslun og síðast en ekki
síst frábærir bjórframleiðendur. Holland
er gífurlega stór bjórútflytjandi og er það
að þakka góðum bjór, góðum gæðum og
umfram allt góðum viðskiptatengslum frá
fornu fari sem ná til allra landa.
Hollandia-bjórinn er háklassa premium-
bjór sem á sívaxandi vinsældum að fagna
bæði innan og utan Hollands. Hollandia-
bjórinn er framleiddur eingöngu úr nátt-
úrulegum hráefnum, fyrirtækið maltar
sitt eigið bygg og á sína eigin vatnsupp-
sprettu sem tryggir gæðinn. Hollandia er
með góðri fyllingu; frískandi og þægileg-
ur bjór 4,8% að styrkleika sem tryggir
gott bragð.

Fæst í Heiðrúnu og Kringlunni og
kostar 155 kr. í 500 ml dós.

Sveitarómantík á Eyrarbakka
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Óvirkur súkkula›ifíkill

Ferskur. Það er alltaf jafn skemmtilegt að heimsækja Rauða húsið á Eyrarbakka.
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Döðlubrauð Margrétar

4 dl af hveiti
2 dl heilhveiti
1 1/2 eða 2 dl af haframjöli, eftir smekk
4 tsk lyftiduft
1 tsk salt
2 1/2 dl sykur
2 1/2 dl púðursykur
400 gr döðlur, gróft saxaðar
200 gr valhnetur, gróft saxaðar
4 egg
4 dl léttmjólk eða 2dl af mjólk og tveir
af vatni
6 msk matarolía
2-3 tsk vanilludropar

Öllum þurrefnum skellt saman í skál og
þau hrærð saman. Síðan er döðlum og
valhnetum bætt út í. Því næst eru mjólk,

egg, vanilludropar og olía þeytt saman
með gaffli eða góðum pískara og svo er
þurr- og blautefnum blandað saman.
Deigið er sett í tvö vel smurð ílöng form
eða eitt stórt. 

Döðlubrauðið er bakað við 180˚ gráður í
45 mínútur. Þegar það er tilbúið er það
látið kólna í mótunum og svo pakkað í
smjörpappír og sett í plastpoka. Sniðugt
er að frysta annað brauðið en þá er
mjög mikilvægt að láta það þiðna í ís-
skáp.

180 gráður í 45 mínútur, látið kólna í
mótum og pakkið inn í smjörpappír og
setjið í plastpoka. Ef maður frystir þetta
þá þarf að láta það þiðna í ísskáp. Gott
er að borða döðlubrauðið með smjöri
og osti.



Berentzen Apfel Korn eplasnafs-
inn er fyrsti eplasnafsinn sem kom
á markað hér á landi og er jafn-
framt sá vinsælasti. Margar eftir-
likingar hafa komið á markaðinn
en Berentzen hefur staðið þeim
framar að gæðum.

Eplasnafsinn góði hefur fengið
liðsstyrk frá sama framleiðanda en
það er Berentzen Wildkirsch, ljúft
og þægilegt skot með kirsuberja-
bragði. Þessi skot eru upplögð með
Fosters-bjórnum í partíin um helg-
ina en margir eru nú að ljúka próf-
um og einnig má gera ráð fyrir að á
hverju heimili verði Eurovision-
partí. Því eru þessi skot tilvalin til
að skjóta upp stemmningunni!
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21.05.’05LAUGARDAG

20.05.’05FÖSTUDAG

EUROVISIONPARTÝ

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM 
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

MUGISON

MIÐVERÐ 1.500 KR
FORSALA FÖST. KL. 13-17
HÚSIÐ OPNAR 23:00

MIÐVERÐ ER 500 KR.
FORSALA FIMMTUD. KL. 13-17

HÚSIÐ OPNAR KL. 20.30
TÓNLEIKAR HEFJAST
STUNDV. KL. 21.30

SIGRÚN EVA
SIGGA & GRÉTAR,

STEBBI HILMARS OG
EYFI KRISTJÁNS

HEIÐURSGESTIR KVÖLDSINS

ÞÁ ER KOMIÐ AÐ ÞVÍ!!!

TÓNLEIKAR MEÐ EINUM MESTA SNILLINGI ÍSLANDS
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     PÁLS ÓSKARS

STÓRVIÐBURÐUR

BESTA EUROVISIONPARTÝ Í HEIMI VERÐUR Á 
LAUGARDAGSKVÖLDIÐ ÞVÍ ÞÁ MÆTIR

PALLI ENN OG AFTUR OG HELDUR UPPI BRJÁLUÐU 
EUROVISION-STUÐI Á NASA. PALLI ER DJ KVÖLD-
SINS OG ÁSAMT ÞVÍ AÐ TROÐA UPP FÆR HANN 
OKKAR SKÆRUSTU EUROVISION STJÖRNUR TIL 

AÐ TROÐA UPP MEÐ SÉR.

HELGA, PÁLMI OG EIRÍKUR KOMA 
SAMAN Í FYRSTA SKIPTI Í 19 ÁR. ÞESSU 

EINFALDLEGA MÁ ENGINN MISSA AF!!!

Nýja kynslóðin
í Barossa
Um helgina lýkur áströlskum
dögum í Vínbúðunum en þeir
hafa staðið undanfarnar vikur
og vakið stormandi lukku. Eitt
áhugaverðasta víngerðarsvæði
Ástralíu er Barossa-dalurinn í
suðurhlutanum. Þar hafa þrjár
bylgjur gengið yfir síðustu ára-
tugi í þeirri byltingu sem átt
hefur sér stað í víngerð svæðis-
ins.Fyrstu bylgjunni var komið

af stað af þeim
mönnum sem fyrir
rúmum 60 árum átt-
uðu sig fyrstir á
m ö g u l e i k u m
Barossa-dalsins til

að framleiða hágæðavín. Þar
var í broddi fylkingar m.a. Max
Schubert sem framleiddi hið
fræga Penfolds Grange árið
1951.

Önnur bylgjan 
Önnur bylgjan átti sér stað á 8.
og 9. áratugnum og var hún
mótuð af andstöðu ákveðinna
gæðaframleiðenda, m.a. Burge
og Lehmann, gegn
ákvörðun stjórn-
valda um að hvetja
vínframleiðendur
til að rífa upp gaml-
an Shiraz-,
Grenache- og Mo-
urvedre- vínvið og
rækta í staðinn
ungan við með
áherslu á
hvítvínsfram-
leiðslu og létt
rauðvín. Þess-
ir gæðafram-
l e i ð e n d u r
voru líka á
móti þeirri
þróun í ástr-
alskri víngerð
að ákveðin
risavínfyrir-
tæki sópuðu
undir sig
hverju merk-
inu á fætur
öðru sem
leiddi til ein-
hæfni og lé-
legra gæða.
Úr takti við
tískuna framleiddu þessir
smærri gæðaframleiðendur sín
bragðmiklu og kröftugu rauð-
vín úr gömlum vínvið og hófu
nafn Barossa á hæsta stall ástr-
alskrar víngerðar.

Þriðja bylgjan
Þriðja bylgjan hófst fyrir ein-
ungis 5 árum síðan þegar hver
gæðaframleiðandinn í Barossa
á fætur öðrum kom fram og sér
ekki fyrir endann á þeirri þró-
un. Þessir framleiðendur eiga
það sameiginlegt að vera afar
smáir og helga sig framleiðsl-
unni af slíkri ástríðu og metnaði
að heimurinn hrífst með. Vínin
þeirra eru bragðmikil og kröft-
ug eins og góðum Ástrala ber að
vera en eru líka flókin og fáguð.
Smæð framleiðslunnar og háir
gæðastaðlar valda því jafn-
framt að vínin eru dýrari en
þau fjöldaframleiddu.

Sá framleiðandi af
þessari nýju kyn-
slóð, hvers stjarna
hefur skinið hvað
skærast er án efa
Torbreck. Vínin frá
Torbreck hafa
fengið hæst 99 stig
hjá Robert Parker
og á síðasta ári átti
Torbreck besta
vínið í Ástralíu
að mati Wine
Spectator. Tvö
af ódýrari vín-
um Torbreck
fást núna á til-
boði á
á s t r ö l s k u m
víndögum í
Vínbúðunum
Heiðrúnu og
K r i n g l u n n i ,
það eru
h v í t v í n i ð
Woodcutterís
Semillon og
r a u ð v í n i ð
Cuvee Juveni-
les.

BERENTZEN APFEL KORN fæst í
tveimur stærðum, annarsvegar 1 lítra
flösku á 2.990 kr. og hins vegar í 70
cl flösku á 2.190 kr. Berentzen Apfel

Korn fæst í allflestum Vínbúðum.

BERENTZEN WILDKIRCH er
reynsluvara í ÁTVR og fæst því í

Heiðrúnu og Kringlunni og kostar
1.990 kr. í 70 cl flösku.

BERENTZEN: Tilvalin skot í Eurovision-partíið!



Drengirnir hressu í
hiphop-hljómsveitinni
Loop Troop munu
skemmta íslenskum tón-
leikagestum í þriðja sinn
á morgun. Borghildur
Gunnarsdóttir spjallaði
við Promoe hinn loðna
um nýju plötuna og fleira
forvitnilegt.

Nýjasta plata Loop Troop-með-
lima, Fort Europa, kom nýlega út í
Svíþjóð og er gefin út af útgáfu-
fyrirtæki þeirra drengja, David
vs. Goliath. Hún er ekki enn kom-
in út hérlendis en varla er langt í
það og að sjálfsögðu munu strák-
arnir selja plötuna á tónleikunum.
Loop Troop skipa þeir Dj Embee,
Cosmic, Supreme og Promoe. Sá
síðastnefndi er mest áberandi og
líklega frægasti meðlimurinn.
Hann hefur gefið út fjölda
sólóplatna og er einna eftirminni-
legastur fyrir sérkennilegt útlit
sitt sem einkennist af miklu
skeggi og þykkum og löngum
dreddum.

Hann er geysilega hressilegur
á sviði og býst blaðamaður því við
því sama þegar hann bjallar í hinn
mikla Promoe. „Hallóó?“ svarar
hann rámri og þreytulegri röddu
sem veldur örlitlum vonbrigðum.
Hann er þó kurteis, viðkunnanleg-
ur og hinn fínasti viðmælandi
þrátt fyrir syfju. 

Pólitískir textahöfundar
„Ég er mjög sáttur við nýju plöt-
una,“ segir Promoe aðspurður.
„Hún er örlítið ólík fyrri plötunum
aðallega vegna þess að við unnum
hana hraðar en hinar fyrri. Ég held
að það komist líka til skila í tónlist-
inni, það er meira af spontant-hlut-
um og meiri húmor í henni,“ 

Promoe talar hægt og örlítið
letilega sem er reyndar ágætt því
það auðveldar blaðamanni að
pikka svörin hans inn á lyklaborð-
ið. Hann segir plötuna hafa fengið
ágætis viðbrögð í Svíþjóð þó svo
að ekki séu allir dómar um plöt-
una jákvæðir.

„Margir eru góðir en ekki allir.
Gagnrýnandi Aftenposten var til
dæmis ekki svo sáttur við plötuna.
Ég held að margir textarnir okkar
hugnist ekki öllum,“ segir Promoe
en þeir í Loop Troop eru þekktir
fyrir hápólitíska texta þar sem oft

er deilt harkalega á stjórnmála-
menn. „Sumum finnst við vera að
setja okkur á háan hest með því að
reyna að segja öðrum hvernig þeir
eigi að lifa lífinu. Ég er ekki sam-
mála því, við erum bara að ræða
málefni sem okkur þykja mikil-
væg.“

Hressir á sviði
Promoe er ánægður með að starfa
í tónlistariðnaðinum og er að sögn
í fullri vinnu í Loop Troop. „Við
vinnum ekkert fyrir utan hljóm-
sveitina og erum því mjög heppn-
ir. Einnig höfum við fengið að
ferðast út um allan heim á tón-
leikaferðalögum og höfum meira
að segja komið til Japans og Suð-
ur-Afríku. Við áttum þó augljós-
lega ekki eins marga aðdáendur
þar eins og í Evrópu og til dæmis
í Ástralíu.“

Þeir sem hafa séð hljómsveit-
ina á tónleikum vita að strákarnir
eru með þeim hressari á sviði.
Blaðamaður minnist þess við
Promoe að á síðustu tónleikum
hérlendis hafi þeir meðal annars
tekið „The Shoplifters Dance“ eða
„Búðarþjófa-dansinn“ við mikinn
fögnuð tónleikagesta. Þetta er
eins konar látbragðsdans þar sem
þeir teygja hendurnar út í loftið
og þykjast setja eitthvað í vasann
á milli þess sem þeir dilla sér við
tónlistina. „Já, hann vekur alltaf
mikla gleði í áhorfendahópnum,“
segir Promoe og hlær. „Það var nú
plötusnúðurinn okkar sem fann
þennan dans upp og kenndi okkur
hann. Okkur finnst gaman að
sprella smávegis á sviði.“

Stoppa stutt við
Þrátt fyrir að vera hiphop-lista-
maður segist Promoe aðallega
hlusta sjálfur á reggítónlist.
Blaðamaður grípur þá að sjálf-
sögðu tækifærið og segir honum
frá íslensk-sænsku hljómsveitinni
Hjálmum og er Promoe afar
áhugasamur og langar að tékka á
þeim þegar hann kemur. Á tón-
leikunum á morgun munu Loop
Troop spila lög af nýju plötunni í
bland við gamalt og þekktara efni
og eflaust megum við búast við
skemmtilegum tónleikum eins og
Loop Troop eru snillingar í að
galdra fram úr erminni. Þeir fé-
lagar stoppa þó stutt við og fara
heim til Svíþjóðar strax á laugar-
daginn.

„Ég ætla að slappa af í húsinu
mínu í sveitinni þangað til við
förum til Helsinki og höldum tón-
leika þar.“ Blaðamaður spyr hann
þá meira í gríni en alvöru hvort
hann ætli semsagt að drífa sig
heim til þess að missa ekki af
Evróvisjón segir hann svo nú
ekki vera: „Nei, ég er orðinn
hundleiður á Evróvisjón. Einu
sinni var þetta bara eitt kvöld en
núna er þetta rætt sundur og
saman í margar vikur áður en
keppnin er haldin. Mér finnst
tónlistin sjálf líka leiðinleg þó
svo að það sé auðvitað bara
smekksatriði.“ Tónleikarnir eru
á Gauk á Stöng á morgun og opn-
ar húsið klukkan ellefu, aldurs-
takmark er átján ár og aðgangs-
eyrir 1500 krónur. Upphitun er í
höndum NBC, Dj Paranoya og Dj
Deluxe. ■

> Plata vikunnar ...

NINE INCH NAILS: 
With Teeth

„ Skotheld plata
sem ætti að festa
hann í sessi sem
einn merkasta

tónlistarmann okkar tíma.“ BÖS
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Hildur Vala: Hildur Vala
„Það á greinilega vel við Hildi Völu að syngja róleg
lög þar sem gullfalleg rödd hennar nýtur sín svo
vel.

FB

Hot Hot Heat: Elevator
„Önnur eiginleg breiðskífa Hot Hot Heat inniheld-
ur svipað magn af glaðlegum tónum, en ekki
sama magn af ferskleika og frumraun þeirra. 

BÖS

Fischerspooner: Odyssey
„Týndu prinsarnir í bandarísku raftónlistarsenunni
snúa aftur eftir þriggja ára útgáfuþögn. Biðin var
þess virði, og platan það besta sem þeir hafa
gert.“

BÖS

[ SMS ]
UM NÝJUSTU PLÖTURNAR

Hljómsveitirnar Pearl Jam, Black
Eyed Peas, Maroon 5 og The John
Mayer Trio verða á meðal þeirra
sem munu hita upp fyrir rokk-
hundana í Rolling Stones á tón-
leikaferð þeirra um Bandaríkin í
haust.

Pearl Jam mun hita upp á tón-
leikum í Pittsburgh 28. september
en þetta verður í fyrsta sinn síðan
1997 sem hljómsveitin stígur á
stokk með Stones. Miðasala fyrir
tónleikaferðina hefur gengið vel
og er uppselt á flestum stöðum. ■

LOOP TROOP Svíarnir halda nú tónleika hérlendis í þriðja sinn vegna þriðju breiðskífu
þeirra, Fort Europa. Promoe er hér þriðji frá vinstri, síðhærður, skeggjaður og stór-
skemmtilegur karakter.

tonlist@frettabladid.is

Í SPILARANUM HJÁ RITSTJÓRNINNI

Lokbrá: Army of Soundwaves, Khonor: Handwriting,
Stephen Malkmus: Face the Truth, Jane: Berserker,
Smog: A River Ain’t Too Much to Love, Ariel Pink’s
Haunted Graffiti 2: The Doldrums og að sjálfsögðu
Selma: If I Had Your Love.
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a Tónlistarmaðurinn Mugison heldur tónleika á
Nasa annað kvöld en í gærkvöldi lék hann á
Græna hattinum á Akureyri. Hann er nýkominn úr

tónleikaferð um Evrópu sem var
að hans sögn alveg frábær.
„Þetta var magnaður túr. Það er
svolítið fyndið að við þurftum

að ferðast létt og vorum
bara í jakkafötum

því það sést
minna ef þau

eru skítug. Við
vorum orðnir

ógeðslega
illa lykt-

andi

þegar við komum heim,“ segir Mugison. „Við
reyndum að selja skítuga boli af okkur og þeir
seldust eins og heitar lummur, aðallega í Þýska-
landi.“
Nýjasta plata Mugison, Mugimama is this Mon-
keymusic?, fékk undantekningalítið góða dóma á
meðan á tónleikaferðinni stóð og er hann að
sjálfsögðu hæstánægður með viðbrögðin. „Það er
gaman að fá svona margar skoðanir á því sem
maður er að gera. Það var einn slæmur dómur og
það var bara svolítið hressandi. Það er gaman að
fá svona löðrung í andlitið. Þá langar mann að
standa upp og sanna sig betur.“
Tónleikarnir á Nasa hefjast stundvíslega klukkan
21.30 og lýkur klukkan 23.00. „Það verður engin
seinkun. Ég vil að venjulegt fólk geti komið á tón-
leikana, vaknað síðan snemma og farið í garðinn
á laugardeginum,“ segir Mugison, sem heldur
jafnframt tvenna tónleika í Bretlandi um helgina.
Aðgangseyrir á Nasa er 500 krónur.

Tónleikar fyrir venjulegt fólk

> Popptextinn ...

„They’re out to get you, better
leave while you can
don’t wanna be a boy, you
wanna be a man.
You wanna stay
alive, better do what
you can so beat it,
just beat it.“

Michael Jackson stappar í sig stál-
inu í laginu Beat It af metsölu-
plötu sinni Thriller frá árinu 1982.

Pearl Jam hitar upp

PEARL JAM Það er ekki á hverjum degi
sem gruggrokkararnir vinsælu hita upp
fyrir aðrar hljómsveitir.

Búðarþjófadansinn vinsæll



Gildir til 25. maí eða á meðan birgðir endast. Fæst í snyrtivöruverslun Hagkaupa
Kringlunni.
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Helena Rubinstein dagar 
í snyrtivörudeild Hagkaupa
Kringlunni.  Gjöfin fylgir þegar þú
kaupir HR vörur fyrir 4.500 kr.
eða meira dagana 19. - 25. maí.

Snyrtitaska í sumarlitunum
• Hreinsimjólk 50 ml
• Andlitsvatn 50 ml
• Prodigy verðlaunakremið 7 ml
• Prodigy augnkrem 3 ml
• Prodigy Sérum 3 ml
• Extravagant maskari

Verðgildi gjafarinnar er 7.100 kr.

Gjöfin þín*

* gildir meðan birgðir endast.

STELLARS
DOUBLE STARS

TVÖFALT STJÖRNUREGN



Selma Björnsdóttir stígur á svið í
kvöld í íþróttahöllinni í Kænu-
garði ásamt dönsurunum fjórum
og Regínu Ósk Óskarsdóttur bak-
raddarsöngkonu. Selma er tíunda
á svið í kvöld og það er ljóst að ís-
lenska þjóðin hefur miklar vænt-
ingar í garð hennar en hvernig
skyldi henni líða fyrir stóru
stundina?

„Þetta leggst alltaf betur og
betur í mig, en mér fannst þetta
ofsalega skrítið í fyrstu því
þetta er allt öðruvísi en þau tvö
skipti sem ég hef tekið þátt. Fólk
er miklu dreifðara á svæðinu nú
en venjulega er eitt Eurovision-

hótel þar sem allir keppendur,
aðdáendur og fjölmiðlar búa,
þannig að mér fannst ég svolítið
lítil í fyrstu. Þá er landið ofsa-
lega framandi þar sem allt tekur
mun lengri tíma og maður verð-
ur eiginlega að hugsa allt öðru-
vísi en heima. Það er búið að
taka sinn tíma, en nú er ég öll að
koma til og nú líður mér bara
vel. Ég er mjög ánægð með alla
tæknivinnu og þá er ég sérstak-
lega ánægð með sviðið og ég er
mjög örugg vitandi það að þessi
mál eru í höndum Svía sem hafa
séð um sviðið og tæknimálin síð-
ustu ár.“

Betra eftir breytingar
Nú hefur þú þurft að gera lítils-
háttar lagfæringar á atriðinu. Er
það vandamál fyrir þig?

„Nei, alls ekki. Ég skipti yfir úr
handfrjálsum hljóðnema yfir í
handhljóðnema eftir fyrstu æf-
ingu þar sem hljóðið var ekki
nægilega gott. En það er allt ann-
að og betra eftir að við breyttum.
Ég er miklu vanari handhljóðnem-
anum, þrátt fyrir að ég hafi æft
fyrir keppnina með handfrjálsum
hljóðnema. Ég er miklu öruggari
með mig nú og þetta hefur engin
áhrif á dansatriðið.“

Ertu kvíðin fyrir undankeppnina?
„Ég fæ stundum svolítil kvíða-

köst, en það kemur allt í bylgjum.
Auðvitað er ég kvíðin fyrir svona
keppni, annað væri óeðlilegt, en
ég reyni að ýta þessari pressu
svolítið frá mér. Þetta á fyrst og
fremst að vera skemmtilegt. Við
stelpurnar erum svo vel undir-
búnar og erum ofboðslega
ánægðar með þetta lag, dansat-
riðið og allt annað sem lýtur að
þátttöku okkar þetta árið. Meira
getur maður ekki gert. Við erum
eins tilbúnar og við getum orðið,
en auðvitað fær maður fiðrildi í
magann.“

Finnurðu fyrir miklum væntingum
fólks á Íslandi?

„Ég heyri af miklum vænting-
um að heiman, en eins og áður
sagði reyni ég að ýta því frá mér.
Ég er ofsalega jarðbundin og að
eðlisfari mikil efasemdamann-
eskja og það er mjög mikilvægt
að almenningur á Íslandi geri sér
grein fyrir því að við erum að
fara í forkeppni. Ég hef alveg
sjálfstraust í að segja að mér
finnst við vera með eitt af fimm
bestu lögunum í keppninni í ár og
þá er ég að tala um öll lögin. Ég
er hins vegar það raunsæ að ég
geri mér fulla grein fyrir að það
er fullt af löndum í forkeppninni
sem ég hef enga trú á að muni

gefa okkur stig sama hversu gott
lagið er og flutningurinn. Ég er
mjög meðvituð um að það getur
allt gerst og það er alls ekki víst
að við komumst í gegnum for-
keppnina, þrátt fyrir að við eig-
um það skilið að mínu mati. Ég
segi við Íslendinga, vonum það
besta en verum viðbúin því
versta.

Landslagið í keppninni hefur
breyst mikið undanfarin ár. Aust-
ur-Evrópuþjóðum hefur fjölgað
mikið og þær kjósa mikið hver
aðra og hafa ekkert sérstaklega
mikinn áhuga á okkar gerð af
tónlist.“

Nú hefur þú náð frábærum ár-
angri í Eurovision, náðir öðru sæti
í Jerúsalem árið 1999 með All out
of Luck. Er ekki svolítil áhætta
fyrir þig að reyna aftur því miðað
við aðstæður er erfitt að toppa
þann árangur?

„Ég lít ekki þannig á þetta.
Þetta eru tvær mismunandi
keppnir því fyrirkomulagið hefur
breyst svo mikið og ég lít á þetta
sem tvo mismunandi viðburði.
Fyrir mér er sigurinn að nokkru
leyti unninn. Íslendingar hafa
sýnt mér alveg ótrúlegan stuðn-
ing í undirbúningnum og hafa lýst
svo mikilli ánægju með lagið og
mér finnst Íslendingar stoltir af
okkur, sem ég merki af þeim
mikla stuðningi sem við höfum
fengið. Það er náttúrulega aðal-
markmiðið. Maður er hér sem
sendiherra Íslands og ef fólkið er
ánægt, þá getur maður vart beðið
um meira. Maður verða að taka á
þessu með æðruleysi. Það verður
að koma sem koma skal. Auðvitað
er erfitt að gera betur en síðast,
en ég reyni að gera það í minni
framkomu og söng. Ég er að von-
ast til að sex ára reynsla skili sér
í kvöld og að það skíni í gegn.
Annað er í höndum Evrópubúa og
ég veit ekkert hvernig það fer.“

Hvað finnst þér um þessa keppni

sem slíka og hvernig hefur álit þitt
breyst með þátttökunni?

„Ég er alin upp við hana og
það var alltaf horft á hana
heima. Fjölskyldan kom saman
og það var grillað og við höfðum
það skemmtilegt. Mér finnst
gaman að fylgjast með henni,
þótt atriðin og lögin séu auðvitað
misgóð, en það leynast oft mjög
góð lög á milli. Með því að taka
þátt í keppninni hef ég fengið
meiri áhuga á henni. Mér finnst
hins vegar leiðinlegt að þróunin
virðist vera í þá átt að þetta er
farið að snúast miklu meira um
peninga, en ekki um lagakeppn-
ina sem slíka. Vegna breytinga á
keppnisfyrirkomulagi þá hafa
margir brugðið á það ráð að
ferðast um alla Evrópu til að
kynna lagið. Til að þetta sé hægt
þarf mikið fjármagn og það eru
því aðeins þeir fjársterkari sem
geta það og gera. Það eru hérna
lönd sem eyða hundruðum millj-
óna í undirbúning og kynningu.
Við þessar smærri þjóðir höfum
ekki fjárhagslegt bolmagn til að
standa í kynningum sem þess-
um, þannig að þetta er varhuga-
verð þróun. Ég trúi því þó að
góðir hlutir gerist hjá þeim sem
eiga það skilið í þessari keppni
eins og lífinu sjálfu og það skipti
að lokum meira máli hvernig
lagið er og flutningur þess, en
ekki hversu ríkur viðkomandi
er.“

Ef við skiljum undan If I Had Your
Love, af hvaða lagi ertu hrifnust?

„Það koma nokkur til greina,
en ég held ég nefni norska lagið.
Ég fyllist svo miklum innblæstri
við að sjá Norðmennina koma
fram, því þeir eru hér algerlega á
sínum eigin forsendum og hugsa
bara um að skemmta sér og öðr-
um. Maður á að taka þá sér til fyr-
irmyndar, því það eru ekki himinn
og jörð að farast. Þetta á að vera
skemmtileg hátíð en það er bara
einn sem sigrar.“ ■
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Verum viðbúin því versta
Selma Björnsdóttir stígur á svi› í forkeppni
Eurovision í kvöld. Pjetur Sigur›sson ræddi vi›
hana um undirbúninginn fyrir kvöldi› stóra.

SELMA BJÖRNSDÓTTIR Söngkonan snjalla stígur á svið í Kænugarði í Úkraínu í kvöld. Hún gaf sér þó tíma frá æfingum til að spóka sig á frelsistorginu í Kænugarði.
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Stóra stundin í kvöld

REGLURNAR Í KEPPNINNI
Það er hægt að hringja úr heimasímum og GSM-símum allra
símafyrirtækja á Íslandi en ekki er hægt að hringja úr númerum
sem eru lokuð fyrir hringingar í símatorg. Það má hringja þrisvar
úr sama númeri en atkvæðagreiðslan stendur aðeins yfir í tíu
mínutur. Það verður tilkynnt í útsendingunni hvenær hún hefst.
Heimilt er að hringja þrisvar úr sama númeri en aðeins þau
símanúmer sem eru greidd innan tímarammans eru gild en
gjaldfært verður fyrir öll símtöl. Símtalið kostar 99,9 krónur og
atkvæði greidd íslenska laginu eru ógild.

TÍU BESTU LÖGIN FÁ STIG 
ÞAÐ SEM ÞYKIR SÍST FÆR EITT STIG OG
SVO KOLL AF KOLLI UPP Í ÁTTA. NÆST
BESTA LAGIÐ FÆR TÍU STIG OG BESTA
LAGIÐ TÓLF. TÍU LÖG FARA UPP ÚR UND-
ANKEPPNINNI OG TAKA ÞÁTT Í AÐAL-
KEPPNINNI SEM VERÐUR Á LAUGARDAG-
INN. EKKI MÁ GEFA LAGI FRÁ SÍNU EIGIN
LANDI STIG.

900 1001 Austurríki,
Global Kryner, Y Así 

900 1002 Litháen,
Laura and the Lovers, Little by little

900 1003 Portúgal,
2B, Amar

900 1004 Moldóvía,
ZDOB SI ZDUB, Boonika Batae Doba

900 1005 Lettland,
Walters and Kazha, The War is not Over

900 1006 Mónakó,
Lisa Darly, Tout De Moi

900 1007 Ísrael,
Shiri Maymon, The Silence That Rema-
ins

900 1008 Hvíta Rússland, 
Angelica Agurbash, Love Me Tonight

900 1009 Holland,
Glennis Grace, My Impossible Dream

Ísland,
Selma Björnsdóttir, If I Had Your Love

900 1011 Belgía,
Nuno Resende, La Grand Soir

900 1012 Eistland,
Suntribe, Let’s get Loud

900 1013 Noregur,
Wig Wam, In My Dreams

900 1014 Rúmenía,
Luminita Angel & Sistem, Let me Try 

900 1015 Ungverjaland,
Nox, Forogj Világ,

900 1016 Finnland,
Geir Rönning, Why

900 1017 Makedónía,
Martin Vucic, Make My Day

900 1018 Andorra,
Martin Van De Wal, La Mirada Interior

900 1019 Sviss,
Vanilla Ninja, Cool Vibes

900 1020 Króatía,
Boris Novokovic, Vukovi Umiro Sami

900 1021 Búlgaría,
Kaffe, Lorraine

900 1022 Írland,
Donna and Joe, Love?

900 1023 Slóvenía,
Omar Naber, Stop

900 1024 Danmörk,
Jakob Sveistrup, Talking to You

900 1025 Pólland,
Ivan & Delfin, Czarna Dziewcznyna

Það er komið að því. Í kvöld
skýrist það hvort Selma Björns-
dóttir verður meðal keppenda í
aðalkeppni Eurovison á laugar-
daginn. Gífurleg spenna er fyrir
kvöldið og mun Selma leggja allt
að veði. Hin sígilda stigatafla
verður ekki fyrir hendi í und-
ankeppninni. Eftir að keppni
lýkur hefst tíu mínútna síma-
kosning og svo munu kynnarnir
mæta á sviðið með tíu umslög
sem innihalda nöfn þeirra þjóða
sem komast áfram í aðalkeppn-
ina. Ekki verður gefið upp
hversu mörg stig lögin tíu fá en
þau raðast inn í aðalkeppnina í
þeirri röð sem þau koma upp úr
umslögunum. Ef Ísland kemst
áfram getur það verið fyrst á
svið,

Selma mun flytja lag Vignis
Snæs Vigfússonar og Þorvalds
Bjarna Þorvaldssonar við texta

Lindu Thompson If I Had Your
Love. ■

SELMA BJÖRNSDÓTTIR Stóra stundin hjá Selmu verður í kvöld þegar undankeppnin hefst.
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Ég veit ekki um margar hljóm-
sveitir sem gætu leyft sér að vera
eins hægvirkar og Nine Inch Nails.
Þó svo að Trent Reznor virðist bara
hreyfa á sér rassgatið og hrista
fram plötu á fimm ára fresti, þá
nær hann að halda áhuga aðdáenda
sinna sem bíða spenntir eftir næstu
hreyfingu. Hvernig fer hann að
þessu? Jú, með því að gefa bara út
meistarastykki og með því að
skjóta aldrei framhjá skotmarki
sínu. Það er eins með þessa nýju
plötu. Hún er alveg í sama gæða-
flokki og The Downward Spiral og
The Fragile.

With Teeth er skotheld plata í
gegn. Hún er, eins og allt sem
Reznor gerir, nær gallalaus. En í
þetta skiptið virðist Reznor hleypa
aðdáendum sínum örlítið nær
hjarta sínu. Frá því að hann gaf út
síðasta meistarastykki fyrir fimm
árum er hann búinn að hreinsa sig
af kókaínfíkn og setja tappann í
flöskuna. Er víst orðinn nýr og
breyttur maður, þó svo að tónlistin
sé enn svipuð og áður. Og það má
alveg greina það í textum að hann
áliti sjálfan sig ekki lengur miðju
alheimsins.

Þetta er dramatískt verk og á
köflum alveg einstaklega fallegt.
En Reznor virðist einnig hafa fund-
ið leið til þess að komast nær
kjarna sínum. Lagasmíðarnar eru
stundum ótrúlega berstrípaðar og
einfaldar sem skapar aukið rými
fyrir einstaka hæfni hans fyrir
góðum melódíum. Fyrir mér verð-
ur lagið The Hand That Feeds án
efa einn stærsti slagari ársins. Ég
trúi bara ekki að ég geti fengið leið
á því lagi. 

Vel gert meistari Reznor, vel-
kominn aftur. Guð blessi þig.

Birgir Örn Steinarsson

NINE INCH NAILS
WITH TEETH

NIÐURSTAÐA: Trent Reznor snýr aftur með
þriðja meistarastykki sitt í farteskinu. Skotheld
plata sem ætti að festa hann í sessi sem einn
merkasta tónlistarmann okkar tíma.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Tvær danskar hljómsveitir munu
spila á þrennum tónleikum hér á
landi dagana 26. – 28. maí í tilefni
af tónleikum Iron Maiden í Egils-
höll 7. júní.

Um er að ræða sveitirnar
Maiden Aalborg, sem spilar ein-
göngu lög eftir Iron Maiden, og
Mercenary, sem er ein bjartasta
von Dana í rokkinu um þessar
mundir og er m.a. á leiðinni á Hró-
arsskeldu í sumar. Gefnir verða
miðar á tónleika Iron Maiden á öll-

um þremur tónleikunum, ásamt
DVD-diskum og plötum með hljóm-
sveitinni.

Fyrstu tónleikarnir verða í Hell-
inum í Tónlistarþróunarmiðstöð-
inni 26. maí, en hinir tveir verða á
Grandrokk 27. og 28. maí. Hægt
verður að kaupa miða sem gildir á
öll kvöldin sem kostar 2600 krónur.
Aðeins 40 slíkir miðar verða í boði.
Miðasalan hefst laugardaginn 21.
maí kl 12:00 í Smekkleysu-plötubúð
og á Grand Rokk. ■

Það er ekki tekið út með sældinni
að eiga einkalíf þegar maður heit-
ir Britney Spears. Hún má varla
hreyfa sig án þess að myndir séu
teknar af henni og nú virðist hún
ekki einu sinni geta framkvæmt
óléttupróf án þess að það sé selt,
því kanadísk útvarpsstöð hefur nú
selt þvagið sem sannaði víst að
hún væri ófrísk, fyrir rúmlega
þrjú hundruð þúsund krónur og
rennur féð óskipt til styrktar
krabbameinssjúkum börnum og
fötluðum.

Átta hundruð hlustendur út-
varpsstöðvarinnar New Hot tóku
þátt í uppboðinu en óléttuprófið er
sagt hafa verið veitt upp úr rusla-
tunnu á hótelherbergi í Los Angel-
es.

Annars segir Britney að raun-
veruleikaþættirnir með henni og
eiginmanni hennar, Kevin
Federline, séu það brjálæðisleg-
asta sem henni hafi nokkurn tím-
ann dottið í hug. „Mig langaði
bara svo rosalega að deila þessu
með aðdáendum mínum,“ segir
hún á heimasíðu sinni.

Annars lýsti Britney því yfir að
skilnaðurinn við Justin Timberla-
ke hefði verið sársaukafyllsta
reynsla sem hún hefði lent í. „Við
vorum saman svo lengi og þegar
þú ert virkilega farin að halda að
þetta sé rétti maðurinn þá hverfur
hann á braut,“ sagði sönkonan
ólétta en Timberlake er nú með
leikkonunni Cameron Diaz. Kevin
Federline, eiginmaður Spears, er
þó enginn hálfdrættingur Tim-
berlakes, því hún segir hann vera
kynþokkafyllsta karlmann á jörð-
inni. ■

Cannes-hátíðin er ekki eingöngu
veisla fyrir kvikmyndaáhugamenn
heldur fá slúðurblöðin yfirleitt mik-
ið fyrir sinn skerf þegar stjörnurn-
ar fara á kreik. Fyrsta sambandið á
hátíðinni virðist nú vera í uppsigl-
ingu því kanadíski leikarinn
Hayden Christiansen, sem leikur
Anakin Skywalker í nýjustu Star
Wars-myndinni og Eva Longoria,
sem nýlega var valin kynþokka-
fyllsta kona heims af Maxim-tíma-
ritinu, eru sögð hafa verið saman í
opnunarteiti Star Wars-myndarinn-
ar. 

Sjónarvottar sögðu vel hafa farið
á með þeim og þau hafi spjallað
saman allt kvöldið. Þau voru þó vel

meðvituð um fjölda paparazzi – ljós-
myndaranna og fóru hvort í sínu
lagi, en á sama tíma. ■

HAYDEN CHRISTIANSEN Er kominn
með þokkagyðjuna Evu Longoria upp á
arminn og þarf því ekki að vera einmanna
á Cannes-hátíðinni

Svarthöf›i me› kærustu

fivagi› úr Britney Spears selt

BRITNEY SPEARS Þvagið sem er sagt
hafa sannað óléttu hennar hefur nú verið

selt fyrir rúmlega þrjú hundruð þúsund
krónur

■ TÓNLIST

MERCENARY Hljómsveitin Mercenary spilar hér á landi dagana 26. til 28. maí.

Hita› upp fyrir Maiden

Naglinn stendur enn



GETUM VIÐ 
EKKI BYRJAÐ 
UPP Á NÝTT?



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 og 8

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, 8, 10 og 11 B.i. 16 ára.
Sýnd í Lúxussal kl. 8

FORSALAN
Í FULLUM GANGI

 

SK DV

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Aðrar myndir sem eru til sýningar:
Bad Education - Sýnd kl. 6 - SÍÐASTA SÝNING!

House of the Flying Daggers
 - Sýnd kl. 10.15 - SÍÐASTA SÝNING!

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

Hotel Rwanda - Sýnd kl. 8 

 

SK DV

SÍÐASTA SÝNING!

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.

Oliver Martinez
kominn til Kylie

Heldur upp
á árs afmæli
Hljómsveitin Benni Hemm
Hemm spilar á Hótel Borg í kvöld
klukkan 21.00. Hljómsveitin, sem
er skipuð tíu hljóðfæraleikurum,
var stofnuð 1. maí í fyrra fyrir
Tilraunaeldhúsið og heldur því
upp á eins árs afmælið sitt um
þessar mundir. 

Að sögn Benedikts Hermanns
Hermannssonar, söngvara og gít-
arleikara sveitarinnar, er von á
nýrri plötu í sumar en nánari
tímasetning liggur ekki fyrir.
Hann lýsir tónlist Benna Hemm
Hemm sem popptónlist með þjóð-
laga- og lúðrasveitaáhrifum og
vonast til að sem flestir láti sjá sig
á tónleikunum í kvöld. Stórsveit
Nix Noltes, sem einnig ætlar að
gefa út plötu í sumar, mun hita
upp. ■

BENNI HEMM HEMM Benedikt Her-
mann Hermannsson er söngvari og gítar-
leikari stórsveitarinnar Benni Hemm
Hemm.

Franska kyntáknið og kærasti
Kylie Minogue Oliver Martinez
hefur slegið öllum sínum verkefn-
um á frest eða hætt við þau til
þess að geta verið með henni og
stutt hana í veikindum hennar.
Oliver átti að fara til Los Angeles
til þess að vera í tökum á kvik-
myndinni The Snow Goose ásamt
Billy Connolly en er nú kominn til
sinnar heittelskuðu. 

Eins og greint var frá í gær
greindist Kylie með
brjóstakrabbamein og neyddist til
þess að hætta við tónleikaferð
sína um heimaland sitt Ástralíu og

Asíu. Skömmu eftir að söngkonan
fékk fréttirnar fór hún og hitti
vinkonu sína Oliviu Newton John
sem stappaði stálinu í hana enda
vann Grease-stjarnan sjálf bug á
sama sjúkdómi árið 1992. 

Reiknað er með að Kylie fari
strax í meðferð í heimalandi sínu
en með því móti getur hún verið
nálægt foreldrum sínum. Dannii
Minogue, systir Kylie, er einnig
hætt við öll verkefni sín en hún
var að taka upp plötu í París. Hún
er nú flogin til Melbourne til að
vera við hlið systur sinnar ásamt
bróður þeirra, Brendan. ■

KYLIE OG OLIVER Oliver Martinez ætlar að standa þétt við bakið á kærustunni sinni
Kylie Minogue og styðja hana í veikindum hennar.



RÉNERGIE MORPHOLIFT
25.000 MICRO-LIFTS FYRIR HÚÐINA 
HÚÐINNI HEFUR VERIÐ LYFT, HÚN ENDUR-
MÓTUÐ OG ER GREINILEGA UNGLEGRI

Kynning fimmtudag, föstudag og laugardag
Komdu og fáðu faglegar ráðleggingar varðandi umönnun 
húðarinnar og förðun.
Sumarlitirnir voru að koma – bleikir og flottir.
Glæsilegir kaupaukar og allir sem líta við fá glaðning 
frá LANCÔME.

HVER Á A‹ RÁ‹A?

Fundaröð um eflingu íbúalýðræðis
Reykjavíkurborg stendur þessa dagana fyrir fundaröð um 
eflingu íbúalýðræðis þar sem öllum sem áhuga hafa á 
íbúalýðræði er boðin þátttaka. Fundirnir eru haldnir í 
IÐNÓ, 2. hæð og hefjast kl. 8:30 og lýkur kl. 10:00.  
Aðgangur er ókeypis.

Þriðji fundurinn verður haldinn n.k. föstudag, 20. maí 
og er yfirskrift hans: Hverfalýðræði

Dagskrá fundarins 
verður sem hér segir:

Framsöguerindi:
  Dagur B. Eggertsson, formaður stjórnkerfisnefndar

Viðbrögð við erindi Dags:
  Þóra Ásgeirsdóttir, forstöðumaður hjá IMG Gallup  
  Jórunn Frímannsdóttir, fulltrúi í hverfisráði Laugardals
  Elísabet Gísladóttir, formaður íbúasamtaka Grafarvogs
  Árni Geirsson, ráðgjafi hjá Alta

  Dagur B. Eggertsson kynnir starf og tillögur starfshóps 
  Reykjavíkurborgar um eflingu íbúalýðræðis

Almennar umræður

Fundarstjóri: Dr. Gunnar Helgi Kristinsson, 
  prófessor í stjórnmálafræði

Síðasti fundurinn í fundaröðinni verður
þriðjudaginn 24. maí – íbúalýðræði í skipulagsmálum

Áhugasamir geta kynnt sér ‡mis gögn og komi› sko›unum 
sínum á framfæri á heimasí›u Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is  – sjá „Hver á a› rá›a?”

Britney Spears segist vera nokk
sama um það hvernig hún lít-

ur út. „Ég held ég muni alltaf eiga í
vandræðum með að haldast grönn.
Ég elska ruslfæði og stundum missi
ég mig í því en oftast borða ég þó
afar gáfulega. Ég lít ekkert í spegil
og hugsa: „Ó ég er fallegasta
stúlka í heiminum, sjáið
mig!“ Ég sé alveg galla
mína, mér er bara alveg
sama. Ég geng út í náttföt-
unum mínum með engan
andlitsfarða því þannig líð-
ur mér vel. Ég sleppti svo-

lítið fram af mér beislinu
þegar ég gifti mig,“
sagði Britney, sem mun
bráðlega leika í sinni
annarri mynd. Trading
Paint er heitið á mynd-

inni og fjallar hún
um tvo kappakst-
ursbílstjóra sem
lifðu hræðilegt
slys af. 

Lokbrá fagna n‡rri plötu FRÉTTIR AF FÓLKI

Hljómsveitin Lokbrá gaf í síðustu
viku út sína fyrstu plötu, sem ber
nafnið Army of Soundwaves. Núna
ætlar sveitin að fagna útkomu plöt-
unnar með heljarinnar tónleikum í
Þjóðleikhúskjallaranum á morgun.
Aðgangseyrir er litlar þúsund
krónur og hefst fagnaðurinn klukk-
an ellefu. „Við erum ekki þekktir
fyrir að rukka inn á tónleikana okk-
ar svo núna ætlum við svo sannar-
lega að láta fólk fá eitthvað fyrir
peningana. Við munum spila öll
lögin á plötunni með ýmsum tilfær-
ingum og nokkrum gestum sem
koma fram á plötunni. Upphitun er
í höndum Guðlaugs Laufdal en
hann er trúbador sem sést oft á
sjónvarpsstöðinni Omega. Hann
tekur þarna einhverja skemmti-
lega slagara,“ segir Baldvin Al-
bertsson, hljómborðsleikari sveit-
arinnar. ■

LOKBRÁ Strákarnir halda nú upp á út-
komu sinnar fyrstu plötu og halda tónleika

í Þjóðleikhúskjallaranum á morgun.
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16.40 Formúlukvöld 17.00 Leiðarljós 17.45
Táknmálsfréttir 17.55 Spæjarar (12:26)

SKJÁREINN

2.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers 13.25 Jag (e) 14.20 Fear
Factor 15.05 Madonna 15.40 Christina
Aguilera 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag 

20.30

American Idol 4. Spennan magnast og aðeins
fáir keppendur eftir.

▼

Raunveru-
leiki

20.00

Malcom in the Middle. Stórskemmtilegur þáttur
um Malcom og fjölskyldu hans.

▼

Gaman

7.00 The King of Queens (e) 7.30 Djúpa laug-
in 2 (e) 8.20 America’s Next Top Model (e)
9.10 Þak yfir höfuðið (e) 

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 1

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons
20.00 Strákarnir

20.30 American Idol 4 (38:42) (3 finalists –
show) Leitin að næstu poppstjörnu
Bandaríkjanna er er næstum búin.

21.10 American Idol 4 (39:42) (Results show
– show)

21.30 Mile High (6:26) Bönnuð börnum.
22.15 Third Watch (6:22) (Næturvaktin 6)

Næturvaktin er vandaður framhalds-
þáttur sem fjallar um hugdjarfan hóp
fólks sem eyðir nóttinni í að bjarga
öðrum úr vandræðum á götum New
York borgar. Þau sinna í senn störfum
lögreglumanna, sjúkraliða og slökkvi-
liðsmanna og gera allt sem í þeirra
valdi stendur til að koma í veg fyrir
hræðileg slys og glæpi. Bönnuð börn-
um.

23.00 Sanctuary (Stranglega bönnuð börn-
um) 0.40 Medium (10:16) (Bönnuð börnum)
1.25 Fréttir og Ísland í dag 2.45 Ísland í bítið
4.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.05 Soprano-fjölskyldan (5:13) 0.00 Dag-
skrárlok

18.20 Fréttir, íþróttir og veður 
19.00 Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-

stöðva Bein útsending frá Kiev þar
sem fram fer forkeppni 25 þjóða. Tíu
þeirra komast áfram í lokakeppnina á
laugardag en 14 þjóðir hafa þegar
tryggt sér þátttökurétt þar. Selma
Björnsdóttir er tíundi flytjandinn sem
stígur á svið og syngur lagið If I Had
Your Love eftir Vigni Snæ Vigfússon
og Þorvald Bjarna Þorvaldsson.

21.15 Sporlaust (11:24) (Without A Trace II)
Bandarísk spennuþáttaröð um sveit
innan Alríkislögreglunnar sem leitar
að týndu fólki. Aðalhlutverk leika Ant-
hony LaPaglia, Poppy Montgomery,
Marianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano og Eric Close.

22.00 Tíufréttir
22.20 Aðþrengdar eiginkonur (11:23)

(Desperate Housewives) Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna. 

17.50 Cheers 18.20 Fólk – með Sirrý (e)

23.30 America’s Next Top Model – lokaþáttur
(e) 0.15 The Mountain – lokaþáttur (e) 1.00
Þak yfir höfuðið (e) 1.10 Cheers (e) 1.35
Óstöðvandi tónlist 

19.15 Þak yfir höfuðið 
19.30 According to Jim (e) 

20.00 Malcolm In the Middle 
20.30 Still Standing Bill fær þá gáfulegu hug-

mynd að láta Lauren skrifa um Lindu
frænku sína í ritgerð um fyrirmyndir.
Það verður til þess að Lauren hjálpar
Lindu að hanna tískuföt á garðskraut.
Judy verður afbrýðisöm vegna þess að
dóttir hennar er svo mikið með systur
hennar.

21.00 Boston Legal 
22.00 The Bachelor Framundan er spennandi

rómans því stúlkurnar eru allar sann-
færðar um að þær sjálfar séu hin eina
rétta og munu ekki yfirgefa svæðið
fyrr en í fulla hnefana. 

22.45 Jay Leno 

8.00 Get a Clue 10.00 Reversal of Fortune
12.00 Four Weddings And A Funeral 14.00
Get a Clue 16.00 Reversal of Fortune 18.00
Four Weddings And A Funeral 20.00 Rocky
Horror Picture Show (Bönnuð börnum) 22.00
The Dentist 2 (Bönnuð börnum) 0.00 Sween-
ey Todd (Bönnuð börnum) 2.00 Little Nicky
(Bönnuð börnum) 4.00 The Dentist 2 (Bönn-
uð börnum)

OMEGA

7.00 Joyce M. 7.30 Benny Hinn 8.00 Miðnæturhróp
8.30 Kvöldljós 9.30 Í leit að vegi Drottins 10.00
Joyce M. 10.30 Maríusystur 11.00 Ísrael í dag 12.00
Blandað efni 14.00 Joyce M. 14.30 Freddie Filmore
15.00 Samverustund (e) 16.00 Christian Fellowship
17.00 Ron Phillips 17.30 Gunnar Þorst. (e) 18.00
Joyce M. 19.30 Í leit að vegi Drottins 20.00 Kvöldljós
21.00 Um trúna 21.30 Joyce M. 22.00 Acts Full
Gospel 22.30 Joyce M. 0.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN

18.15 Korter 19.15 Korter 20.15 Korter Fréttir
og Sjónarhorn 20.30 Vatnaskil – Filadelfia 

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
12.00 Cycling: Tour of Italy 12.30 Cycling: Tour of Italy 15.15
Poker: European Tour Monte Carlo Monaco 16.15 FIA World
Touring Car Championship By Lg: FIA Wtcc Mag 16.45 Foot-
ball: UEFA Champions League Total 17.45 Football: UEFA
Champions League Total 18.45 Football: UEFA Champions
League Total 19.45 Boxing 21.45 News: Eurosportnews
Report 22.00 Fight Sport: Free Fight 

BBC PRIME
13.55 Balamory 14.15 Step Inside 14.25 Teletubbies Ev-
erywhere 14.35 Intergalactic Kitchen 15.00 Cash in the Attic
15.30 Changing Rooms 16.00 The National Trust 16.40 Holi-
day Snaps 17.00 Doctors 17.30 EastEnders 18.00 Keeping
up Appearances 18.30 My Hero 19.00 The Cazalets 20.00
Marie Antoinette 21.00 Mastermind 21.30 Celeb 22.00 Mers-
ey Beat 23.00 Great Railway Journeys of the World 0.00 Ice
Fox

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.30 Totally Wild 13.00 Maneater – Killer Tigers of India
14.00 Big Cat Crisis 15.00 Why Chimps Kill 16.00 Battlefront
16.30 Battlefront 17.00 Air Crash Investigation 18.00 Dogs
with Jobs 18.30 Totally Wild 19.00 Why Chimps Kill 20.00 Eg-
ypt – King Tut Uncovered 21.00 Egypt’s Napoleon 22.00
Raising the USS Monitor 23.00 Wanted – Interpol In-
vestigates 0.00 Harem Conspiracy

ANIMAL PLANET 
12.00 By Beak and Claw 13.00 Growing Up... 14.00 Animal
Cops Houston 15.00 The Planet’s Funniest Animals 15.30
Amazing Animal Videos 16.00 That’s My Baby 16.30 That’s
My Baby 17.00 Monkey Business 17.30 Keepers 18.00
Klondike and Snow 19.00 Rats with Nigel Marven 20.00 Mi-
ami Animal Police 21.00 Talking with Animals 22.00 Pet
Rescue 22.30 Breed All About It 23.00 Wildlife SOS 23.30
Aussie Animal Rescue 0.00 Cell Dogs 

DISCOVERY 
12.00 Mummy Autopsy 13.00 Flying Heavy Metal 13.30 Al
Murray’s Road to Berlin 14.00 Junkyard Mega-Wars 15.00
Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Fishing on the Edge
16.00 Stealth Secrets 17.00 Wheeler Dealers 17.30 Wheeler
Dealers 18.00 Mythbusters 19.00 Forensic Detectives 20.00
FBI Files 21.00 FBI Files 22.00 Forensic Detectives 

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00
The Base Chart 18.00 Pimp My Ride 18.30 Punk’d 19.00
Wonder Showzen 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at Ten 21.00
Dirty Sanchez 22.00 Superock 

VH1
15.00 Elton John TV Moments 16.00 VH1 Viewer’s Jukebox
17.00 Smells Like the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then &
Now 19.00 Elton John TV Moments 20.00 Elton John Un-
plugged 21.00 VH1 Rocks 

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 Met-
hod 16.50 The Race 17.40 Retail Therapy 18.05 Matchmaker
18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly
19.25 Cheaters 20.10 Spicy Sex Files 20.45 Ex-Rated 21.10

Men on Women 21.35 Sextacy 22.00 Insights 22.25 Crime
Stories 23.10 Entertaining With James 23.40 Cheaters 0.25
City Hospital 

E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 Jackie Collins Presents 13.30 Behind
the Scenes 14.00 Style Star 14.30 Love is in the Heir 15.00
Dr. 90210 16.00 E! Entertainment Specials 17.00 Jackie Coll-
ins Presents 18.00 E! News 18.30 The Soup 19.00 The E!
True Hollywood Story 20.00 Style Star 20.30 Fashion Police
21.00 Jackie Collins Presents 22.00 Dr. 90210 23.00 E! News
23.30 Jackie Collins Presents 0.30 Behind the Scenes 

CARTOON NETWORK 

12.20 Samurai Jack 12.45 Foster’s Home for Imaginary Fri-
ends 13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next
Door 14.00 Hi Hi Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp Twins
14.50 The Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo 15.40 Megas
XLR 16.05 Samurai Jack 16.30 Tom and Jerry 16.55 Looney
Tunes 17.20 The Cramp Twins 17.45 Ed, Edd n Eddy 18.10
Codename: Kids Next Door 18.35 Dexter’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 4.00 Inspect-
or Gadget 4.25 Dennis 4.30 Tiny Planets 4.55 Hamtaro 5.20
Three Friends and Jerry 5.35 Sonic X 

MGM

12.30 Ring of the Musketeers 13.55 The Vampire and the
Ballerina 15.25 Are You In the House Alone? 17.00 The
Adventures of Buckaroo Banzai 18.40 The Last Word 20.25
Stay Hungry 22.05 The Landlord 23.55 Armed Response 

TCM

19.00 Pat Garrett and Billy the Kid 21.05 Ride the High

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70
Opið laugardaga frá 10-14.30

SIGIN GRÁSLEPPA 
OG SJÓ SIGINN

FISKUR

SIGIN 
GRÁSLEPPA

OG KÆST SKATA

Það var skemmtilegt að bera sam-
an starfsaðferðir Miss Marple og
réttarrannsóknardeildarinnar CSI
á mánudagskvöldið. Agatha
Christie var einu sinni einn af
uppáhaldshöfundunum, en nú
kemur fyrir að mig brestur þolin-
mæði. Samt heillar mig fátt jafn
mikið og fábrotið mannlífið í
sveitaþorpum Englands um miðja
síðustu öld. Ég hef sjálf búið í
bresku sveitaþorpi þar sem tíminn
stóð nánast í stað og týpunum
hennar Agöthu brá fyrir á hverj-
um degi. Ég var aldrei svo heppin
að fá að taka þátt í alvöru morð-
gátu, en á golfhótelinu í útjaðri
bæjarins var stundum efnt til
morðkvölda þar sem hrikalegir
glæpir voru framdir. Þar var allt í

Agöthu Christie-stílnum, leikarar
úr leikfélagi staðarins brugðu sér í
allra kvikinda líki og gestirnir
gengu opinmynntir fram á hvert
líkið á fætur öðru. Kannski jafn
gott að ég lenti aldrei í neinu al-
vöru því ég tippaði oftast vitlaust
á morðingjann.
Það myndu þeir líklega líka gera í
CSI ef þeir hefðu ekki yfir öllum
þessum fullkomnu tækjum að ráða
og maður spyr sig hvernig nokk-
urt morð var upplýst fyrir tíma
tækninnar. Hanskaklæddir CSI-
menn fara af óhugnanlegri ná-
kvæmni yfir öll smáatriði og safna
sönnunargögnum í sérhannaða
poka. Þeir hanka svo morðingjann
á niðurstöðum sérfræðinga á
rannsóknarstofunni. Miss Marple

var svo ósvífin í myndinni á mánu-
daginn að stinga sönnunargagni í
vasann. Hún var að sjálfsögðu
berhent. Henni tókst engu að síður
með skarpskyggnina eina að vopni
að finna morðingjann. Það myndu
þeir seint leika eftir hjá CSI. 

VIÐ TÆKIÐ Miss Marple vs. CSI

Grissom er frekar klókur en hann slær
seint út fröken Marple. 

EDDA JÓHANNSDÓTTIR ELSKAR AGÖTHU CRISTIE EN HEFUR VARLA ÞOLINMÆÐI Í MISS MARPLE LENGUR.

SJÓNVARPIÐ
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SÝN

20.00

Bandaríska mótaröðin í golfi. Vikulegur frétta-
þáttur fyrir sanna golfáhugamenn.

▼

Íþróttir

7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport 

23.15 Þú ert í beinni! 0.15 Boltinn með
Guðna Bergs 

19.00 Bandaríska mótaröðin í golfi
20.00 Inside the US PGA Tour 2005

(Bandaríska mótaröðin í golfi) Viku-
legur fréttaþáttur þar sem fjallað er
um bandarísku mótaröðina í golfi á
nýstárlegan hátt. Hér sjáum við nær-
mynd af fremstu kylfingum heims og
fáum góð ráð til að bæta leik okkar á
golfvellinum. Ómissandi þáttur fyrir
golfáhugamenn.

20.30 Þú ert í beinni! 
21.30 Bikarmótið í fitness 2005 (Konur) Öfl-

ugur hópur keppenda mætti nýverið
til leiks á bikarmótinu sem haldið var
að Varmá í Mosfellsbæ. Keppt var í
upphífingum- og dýfum, armbeygjum,
samanburði og hinni umtöluðu hraða-
þraut. Sýnt er frá keppni í kvenna-
flokki en á meðal þátttakenda voru
Sigurlína Guðjónsdóttir og Sif Garðars-
dóttir.

22.00 Olíssport 
22.30 David Letterman 

17.45 Olíssport 18.15 David Letterman

POPP TÍVÍ

19.00 Íslenski popp listinn 21.00 Kenny
vs. Spenny 21.30 Sjáðu (e) 21.50
Meiri músík 
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▼

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 12.50 Auðlind 13.05
Vordagar í Reykjavík 14.03 Útvarpssagan
14.30 Vorið hans Botticelli 15.03 Fallegast á
fóninn 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Vit-
inn 19.27 Sinfóníutónleikar 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Kazuo Ishiguro í London

23.10 Hlaupanótan

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 19.00
Bein útsending með sjónvarpinu frá for-
keppninni. 21.15 Konsert 22.10 Óskalög
sjúklinga

0.10 Glefsur 1.10 Ljúfir næturtónar

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 Lauf-
skálinn 9.36 Úr ævintýrum H. C. Andersens
10.13 Norrænt 11.03 Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið Umsjón: Sigmundur Ernir
Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing. 4.03 Birta – Rit-
stjórn Birtu. 15.03 Allt og sumt – Hallgrímur
Thorsteinsson, Helga Vala og Helgi Seljan.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 

7.03 Morgunútvarpið – Gunnhildur Arna Gunn-
arsdóttir og Sigurjón M. Egilsson. 9.03 Margrætt
með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morg-
unstund 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 (endurflutningur frá deginum
áður) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐ-
MUNDSSON 14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Mein-
hornið (endurfl) 19.40 Endurfl. frá liðnum degi. 

Alls keppa 25 þjóðir í forkeppni Eurovision sem er á dag-
skrá sjónvarpsins kl. 19 í kvöld og er Selma sú tíunda í
röðinni. Hún flytur eins og allir vita lagið „If I Had Your
Love“ eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson og Vigni Snæ Vig-
fússon. Enskur texti lagsins er eftir Lindu Thompson sem
er enginn nýgræðingur á sviði textagerðar – hefur samið
texta fyrir dívur á borð við Whitney Houston, Vanessu
Williams og Celine Dion en sú síðastnefnda bar sigur úr
býtum í Evrópusöngvakeppninni árið 1998. Ríkissjónvarp-
ið hélt ekki forkeppni að þessu sinni og var Selma valin til að keppa fyrir hönd þjóð-
arinnar. Hún er náttúrulega sú söngkona sem hefur náð bestum árangri í Evrópu-
söngvakeppninni, varð í 2. sæti árið 1999 þegar hún söng lagið „All Out Of Luck“.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Sjónvarpið kl. 19.00FORKEPPNI EUROVISION

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Selma í Kænugarði

Svar:White Goodman úr
kvikmyndinni Dodgeball frá
árinu 2004.

„I know you. You know you. And I know you know that I
know you.“

»

Country 22.40 Song of the Thin Man 0.05 Julie 1.40 Rogue
Cop 3.10 MGM: When the Lion Roars

HALLMARK

12.45 Wounded Heart 14.15 Fungus the Bogey Man 16.00
Early Edition 16.45 The Flamingo Rising 18.30 Reason For
Living: The Jill Ireland Story 20.00 Law & Order Vii 20.45
Henry VIII 22.30 Hostage Hotel 0.00 Law & Order Vii 0.45
Reason For Living: The Jill Ireland Story 

BBC FOOD

12.00 Coconut Coast 12.30 Ready Steady Cook 13.00 The Hi
Lo Club 13.30 Chefs at Sea 14.00 Can’t Cook Won’t Cook
14.30 Street Cafe 15.00 Street Cafe 15.30 Ready Steady
Cook 16.00 A Cook On the Wild Side 16.30 The Best 17.00
United States of Reza 17.30 Ever Wondered About Food
18.00 Ever Wondered About Food 18.30 Ready Steady Cook
19.00 The Hi Lo Club 19.30 Paradise Kitchen 20.00 Can’t
Cook Won’t Cook 

DR1

12.47 Temal¢rdag har safarigæster i studiet 12.50 Safari Jen-
sen 13.20 Hvad er det værd? 13.50 Nyheder på tegnsprog
14.00 Boogie 15.00 Konrad og Bernhard 15.10 Tintin 15.30
Kim Possible 16.00 Fandango – med Jeppe 16.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 17.00 Nyhedsmagasinet 17.20 Lægens
bord 17.50 Hokus Krokus 18.20 Konsum 18.50 TV Avisen
19.00 Det Europæiske Melodi Grand Prix 2005 

SV1
13.00 Wild Kids 14.00 Rapport 14.05 Djursjukhuset 14.35 Så
såg vi Sverige då 14.55 Perspektiv 15.25 Karamelli 16.00
BoliBompa 16.01 Max och Ruby 16.25 Simskola 16.30
Mobilen 16.45 Lilla Aktuellt 17.00 Raggadish 17.30 Rapport
18.00 Mat/Niklas 18.30 Helt historiskt 19.00 Eurovision Song
Contest 2005 – semifinal 21.15 Rapport 21.25 Kulturnyhet-
erna 21.35 Ulveson och Herngren 22.05 Drömmarnas tid 

Selma mun flytja lagið If
I had your love 
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Hemmi Gunn virðist
heldur betur vera

að slá í gegn með
þáttinn sinn Það var
lagið. Samkvæmt fjöl-
miðlakönnun
Gallup sem
birtist í síð-
ustu viku er
Hemmi með
næstvin-
sælasta þátt-
inn á Stöð 2,
með 30,4%
uppsafnað áhorf, aðeins rétt rúmu
prósenti á eftir fréttum Stöðvar 2.
Það sem vekur kannski hvað mesta
athygli er að í þriðja sæti koma
Strákarnir með um tíu prósent
minna áhorf en Hemmi, samt eru
þeir sýndir fjóra daga vikunnar en
Hemmi bara einu sinni. Það er því
ljóst að tími prinsanna í íslensku
sjónvarpi er ekki enn kominn því
veldi kóngsins stendur styrkum
stoðum og mun væntanlega gera
það um ókomna tíð.

Lárétt: 1 fiskurinn, 6 flana, 7 kyrrð, 8
tónn, 9 gremja, 10 snjó, 12 hreyfast, 14
sekk, 15 á nótu, 16 neysla, 17 svar, 18
óbundinn.
Lóðrétt: 1 drykkur, 2 dvelja, 3 sólguð,
4 andstreymið, 5 skipstjóri, 9 flani, 11
skjóla, 13 svara, 14 tunga, 17 tónn.

1

6 7

98

10

12 13

1514

16

18
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2 3 4 5

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

Margrét finnur 
til með Kylie
Minouge
Þekkir baráttuna
við krabbamein

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3

2

Einn

Ágúst Ólafur Ágústsson og
Lúðvík Bergvinsson

Dís

Valgerður Matthíasdóttir, betur
þekkt sem sjónvarpskonan Vala
Matt., mun hætta með þáttinn Inn-
lit – Útlit á Skjá einum innan
skamms. Vala ætlar að söðla um
og mun brátt hefja störf hjá fjöl-
miðlafyrirtækinu 365, sem rekur
meðal annars Stöð 2, Sýn, Frétta-
blaðið og DV. Hún mun koma að
þróun nýrra miðla fyrir yngri
markhópa og verður með þátt á
nýrri sjónvarpsstöð sem heitir
Sirkus.

„Fyrst vil ég taka það fram að
ég hætti á Skjá einum með miklum
trega. Mér þykir mjög vænt um þá
sjónvarpsstöð enda var ég með frá
upphafi í að búa hana til og hef átt
einstaklega gott samstarf við alla
þar. En svo bauðst mér að taka
þátt í mótun á nýju konsepti á
nýrri sjónvarpsstöð. Mér hefur
alltaf þótt gaman að taka þátt í
frumkvöðlastarfi; ég var ein af
stofnendum Stöðvar 2 ‘86, var með

í stofnun Skjás eins 1999 og nú
kemur ný sjónvarpsstöð sem mér
finnst spennandi að taka þátt í að
móta,“ segir Vala sem mun þó
klára þá tvo þætti af Innliti – Útlit
sem hún á eftir á Skjá einum. 

Vala mun hefja þróunarstarfið
á nýju stöðinni innan skamms og
boðar nýjungar. „Ég verð með
glænýjan þátt og þar koma ýmsar
nýjungar við sögu.“

Magnús Ragnarsson, sjón-
varpsstjóri á Skjá einum, þarf nú
að sjá á eftir einum af gullkálfum
stöðvarinnar en kveður hann í
góðu. „Vala hefur verið með þátt-
inn í ein sex ár og það eru fáir
þættir sem hafa verið jafn ending-
argóðir. Hún kom þættinum af
stað en fannst kominn tími til að
fara á ný mið og enduruppgötva
sjálfa sig,“ segir Magnús. 

Skjár einn á vörumerkið Innlit
– Útlit og því spurning hvort þátt-
urinn verði sýndur næsta haust

með nýjum stjórnanda. „Það verð-
ur ekki auðvelt að fylla skarð Völu
en það er ákvörðun sem við tökum
með haustinu,“ segir Magnús. „Við
höfum ágætis tíma til að bregðast
við en þetta er vinsæll þáttur og
við munum íhuga það.“

Samhliða sjónvarpsstöðinni
Sirkus verður gefið út blað með
sama nafni í ritstjórn Sigtryggs
Magnasonar og Önnu Margrétar
Björnsson. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins er einnig í bígerð
að gefa út nýtt lífsstílstímarit
samhliða þættinum hennar Völu.
Hvorki Vala né Árni Þór Vigfús-
son, sem hefur unnið að þróun
nýrra miðla fyrir 365, vildu stað-
festa það. „Hver veit nema
konseptið sem við erum að vinna
með Völu eigi eftir að teygja sig
yfir í aðra miðla. Það skýrist allt á
næstu vikum,“ var það eina sem
Árni Þór vildi gefa upp um fyrir-
hugað tímarit. kristjan@frettabladid.is

VALA MATT Vinnur nú að tökum á síðustu þáttunum af Innlit – Útlit af Skjá einum. Hún er á leiðinni í Sirkus þar sem hún mun stýra nýjum þætti.

INNLIT – ÚTLIT: HÆTTIR Á SKJÁ EINUM

Vala Matt verður í Sirkus

FRÉTTIR AF FÓLKI

AÐ MÍNU SKAPI
EDGAR SMÁRI ATLASON, GOSPELSÖNGVARI OG MÁLARI

TÓNLISTIN Ég hlusta einna mest á
djass, ekki síst Agnar Má Magnús-
son, einn fremsta píanóleikara ís-
lenskrar djasssögu. Þá er ég sömu-
leiðis hrifinn af Rolling Stones, Led
Zeppelin og þessu gamla rokki
sem einkenndist af góðum söngv-
urum.

BÓKIN Las nýlega bók Huldars
Breiðfjörð, Góða Íslendinga. Huldar
býr yfir skemmtilegri og lifandi frá-
sagnargáfu, skrifar á þann hátt að
maður getur sett sig í sporin. Hug-
myndin er líka frábær; að keyra
burt úr hversdagslífi borgarinnar og
út á land. Það er eitthvað sem ég
gæti sjálfur hugsað mér að gera. 

BÍÓMYNDIN Ég mæli eindregið
með Note Book þótt ég sé frekar
inni á hasarmyndalínunni. Eigin-
konan doblaði mig til að horfa
með sér og við höfum trúlega vætt
eina fjóra vasaklúta yfir sögunni.
Hörðustu karlmenn eiga bágt með
sig yfir myndinni og alveg víst að
mjúki maðurinn fellir tár. Þetta er
virkilega falleg saga og myndatak-
an undur. Oftast sé ég þó hrollvekj-
ur á borð við The Grudge, til að
ögra og athuga eigin hörku en
enda oftast með hendur fyrir aug-
um. The Hitchhiker’s Guide to the
Galaxy er líka virkilega góður,
breskur delluhúmor.

BORGIN New York kallar endalaust
á mig. Ég fór þangað átján ára og
þvældist einn um á Manhattan,
sogaðist inn í kraft borgarinnar.
Leið eins og belju á fersku grasi í
byrjun sumars og varð fyrir miklum
innblæstri.

BÚÐIN Retró því stíllinn þar er
gamaldags og rokkaður, minnir á
sjötíurnar.

VERKEFNIÐ Ég er málari að at-
vinnu, syng gospel með Gospelkór
Reykjavíkur og melódískt popp
með dúettnum Símon & Clover,
ásamt Símoni Hjaltasyni á gítar.

Agnar, Huldar og japanskar hrollvekjur

...fær Marentza Poulsen, sem hef-
ur haldið uppi merkjum smur-
brauðsjómfrúa hér á landi. Mar-
entza hefur rekið kaffihúsið Flór-
una í Grasagarðinum í ein átta ár.

HRÓSIÐ

Lausn.Lárétt: 1murtan, 6ana,7ró,8
la,9ami,10snæ,12iða,14mal,15an,
16át,17ans,18laus.
Lóðrétt: 1 malt,2una,3ra,4armæðan,
5nói,9ani,11fata,13ansa,14mál,17
as.

19. maí 2005 FIMMTUDAGUR

Kristinn H. Gunnarsson ber höf-
uð og herðar yfir aðra þingmenn

Framsóknarflokksins í kosningu um
þingmann ársins sem visir.is og Silf-
urs Egils standa fyrir. Á Vísi er hægt
að velja einn þingmann úr hverjum
flokki sem á fulltrúa á Alþingi og
ræður einfalt atkvæðamagn úrslit-
um um það hver telst þingmaður
ársins. Notendum gefst ennfremur
kostur á að tilnefna einstaklinga
sem þeir vildu helst sjá á þingi og
þar kennir ýmissar grasa. Meðal
þeirra sem nefndir hafa verið eru
Ingibjörg Sólrún, Ásdís Halla, Árni
Johnsen, Egill Helgason, Bobby
Fischer og svo sjónvarpsstjörnurnar
Gísli Marteinn, Sveppi og Hómer
Simpson. Kosningunni á Vísi lýkur
klukkan 18 á laugardaginn og verða
niðurstöðurnar kynntar í Silfri Egils
daginn eftir. 

Stóri dagurinn hjá Selmu er runninn
upp, en í kvöld stígur hún á svið með
lagið If I Had Your Love í íþróttahöll-
inni í Kænugarði. Í gær voru tvö rennsli
á öllum lögunum í forkeppninni og var
það gert eins og um væri að ræða
keppnina sjálfa.

Selma birtist þarna í fyrsta sinn í
þeim búningi sem hún hyggst klæðast í
kvöld og gekk flutningurinn í sjálfu sér
vel, en Eurovision-sérfræðingar í blaða-
mannastéttinni höfðu miklar efasemdir
um að búningurinn myndi hjálpa henni
mikið í kvöld. Sumir gengu svo langt að
segja að hann myndi koma í veg fyrir að
hún kæmist áfram. Önnur æfingin var í

gærkvöld og voru fyrirhugaðar ein-
hverjar breytingar á búningnum, en þó
ekki ýkja miklar, en í það minnsta er
talað um að höfuðfat sem hún bar í hluta
lagsins muni fara. 

Í kvöld verður engin stigatalning
heldur í lok hennar opnuð tíu umslög
sem innihalda nöfn þeirra landa sem
komast áfram, en það er þó ekki tekið
fram í hvaða röð löndin eru. Það er gef-
ið upp að lokinni aðalkeppninni á laug-
ardag. Það er ljóst samkvæmt áliti
spekinga hér í Kænugarði að það er á
brattann að sækja fyrir Selmu, því að
keppnin er hörð og aðeins tíu af tuttugu
og fjórum þjóðum komast áfram. ■

PJETUR SIGURÐSSON SKRIFAR FRÁ KÆNUGARÐI

Efasemdir me› búning Selmu

Á ÆFINGU Svo gæti farið að Selma Björnsdóttir
breytti um búning fyrir kvöldið í kvöld. 
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Fer›afljónusta Iceland Express, Su›urlandsbraut 24, Sími 5 500 600

Kappsamir Evróvisjóna›dáendur klippi› hér

www.icelandexpress.is
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Í kvöld flykkjumst vi› Íslendingar a› skjánum og horfum klökk á Selmu okkar Björnsdóttur syngja sig inn í hjörtu Evrópubúa.

Iceland Express sty›ur Selmu me› stolti og bendir hör›ustu a›dáendunum Evróvisjón á a› standa upp úr sófanum og skella

sér til Evrópu flar sem fleir geta kosi› okkar stúlku og stutt hana flannig til sigurs. Bóka›u strax á icelandexpress.is.

Barnaver›:

Ver› frá:

5.995 kr.
7.995 kr.*

* *A›ra lei› me› sköttum.
Börn flurfa a› vera í fylgd
me› fullor›num.

NÚ fiARF HÚN SELMA A‹
VINNA FYRIR SÍNU SÆTI!
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SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Ferðafrelsi
Og Vodafone

Komdu í Og Vodafone verslun, smelltu þér á www.ogvodafone.is eða hringdu í 1414 fyrir nánari upplýsingar.

Nú getur þú notað Frelsið þitt í útlöndum. Skráðu þig í Ferðafrelsi Og Vodafone 
um leið og þú gengur frá vegabréfinu. Skráning í Ferðafrelsi er án aukagjalds.
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GÁFUR
Ég er orðinn svo þreyttur á gáfna-

dýrkun. Ef einhver er gáfaður
þá er honum hampað og fólk lítur
upp til viðkomandi og fyllist ein-
hverri lotningu þótt hann hafi ekki
gert neitt sérstakt fyrir neinn. Í við-
tölum segir fólk gáfulega hluti. Um-
ræður eru gáfulegar þar sem menn
keppast meira um að vera gáfaðir
en að segja eitthvað sem skiptir ein-
hverju raunverulegu máli. Og oft er
lygin ekki langt undan. Hvað er
svona svakalega merkilegt við gáfað
fólk? Af hverju er það merkilegra
en annað fólk? 

MÉR FINNST það álíka fánýtt að
dásama gáfur eins og að dásama lík-
amsburði eða útlit. Greindarvísitala
segir álíka mikið um mann og typpa-
stærð. Fallegt andlit er ekki það
sama og góð manneskja. Sá sem
byggir líf sitt á gáfum fattar einn
daginn að hann býr í grafhýsi. Mað-
ur skilur ekki börnin sín, maka sinn,
vini og fjölskyldu með gáfunum ein-
um. Maður verður að nota hjartað.

MÉR FINNST þeir sem eru upp-
teknir af því að vera gáfaðir oft eins
og þeir séu að hluta til dánir. Þeir
brosa sjaldan og hlæja aldrei. Ég
vorkenni þeim. Ég held að þeir séu
hræddir því þeir þekkja ekki visku
hjartans og kunna ekki neitt í sam-
skiptum. Mér finnst þeir vera að
missa af inntaki lífsins, sem er ekki
að skilja heldur að njóta. Til hvers
að skilja eitthvað ef maður hefur
ekki gaman af því?

GÁFUR eru verkfæri, ekkert
meira. Þær eru eins og byssa,
hvorki betri né verri en sá sem not-
ar þær. Og gáfur eru líka oft kulda-
legar og hafa verið notaðar til
hræðilegra hluta. Aldrei verða eins
miklar tækniframfarir og í stríðum.

KÆRLEIKURINN er gáfaður í
eðli sínu. Gáfur eru ekki kærleiks-
ríkar í sínu eðli, heldur eigingjarnar
og oft hræddar. Heilinn er tilfinn-
ingalaus. Kærleikurinn hefur skiln-
ing á hinum duldu leyndardómum
lífsins. Gáfur geta aldrei skilið hann.
Þess vegna vinna gáfurnar best ef
þeim er stjórnað af kærleikanum.

GÁFUR ERU EKKI LYKILLINN
að hamingjunni. Það er enginn sann-
leikur í gáfum, heldur í fólki með
gott hjartalag. Ég held að okkur
myndi líða miklu betur ef við hætt-
um þessum gáfurembingi og reynd-
um frekar að vera almennileg við
náunga okkar og ekki gáfaðari en
hann.

jongnarr@frettabladid.is

JÓNS GNARR

BAKÞANKAR


