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EINKAVÆÐING Framkvæmdanefnd
um einkavæðingu hafði samið aug-
lýsingu um sölu á ráðandi hlut í
Landsbankanum eftir að hafa
borist bréf frá Samson í júnílok
2002. Ráðherranefndin, sem í sátu
Davíð Oddsson, Geir H. Haarde,
Halldór Ásgrímsson og Valgerður
Sverrisdóttir, breytti auglýsing-
unni eftir fund sinn og auglýsti
báða bankana til sölu að fram-
kvæmdanefndinni forspurðri.
Fyrst þá vissi framkvæmdanefnd-
in að selja ætti báða bankana, en
hún hafði undirbúið að selja Lands-
bankann til almennings haustið
2002.

Þetta kemur fram í öðrum hluta
greinaflokks Fréttablaðsins um
einkavæðingu ríkisbankanna sem
birtist í dag. Einnig er sagt frá því
að Björgólfur Thor Björgólfsson
hafi gert ráð fyrir því að fá forskot
á kaupendur Búnaðarbankans en

ráðherranefndin hafi vísvitandi
dregið að semja um söluna á
Landsbankanum til þess að koma í
veg fyrir það. 

Í blaðinu í dag segir meðal
annars: Næsta dag sendi starfs-
maður framkvæmdanefndarinnar
nefndarmönnum tillögu að auglýs-
ingu um sölu á að minnsta kosti 25
prósenta hlut í Landsbankanum og
jafnframt fréttatilkynningu, þar
sem fram kom að ákveðið hefði
verið að áfangaskipta einkavæð-
ingu Landsbankans og Búnaðar-
bankans. Samkvæmt fréttatil-
kynningunni yrði 20 prósenta hlut-
ur í Búnaðarbankanum seldur 6.
september í gegnum viðskipta-
kerfi Kauphallarinnar með svipuð-
um hætti og gert hefði verið með
jafnstóran hlut í Landsbankanum.
Í síðari hluta september yrði aug-
lýst eftir kaupanda að umtalsverð-
um hlut í Búnaðarbankanum. 

Nefndin áformaði að hittast síð-
ar sama dag til að ganga frá aug-
lýsingunni.

Af þeim fundi varð hins vegar
ekki því að í millitíðinni fundaði
ráðherranefndin og breytti auglýs-
ingu framkvæmdanefndar að
nefndinni forspurðri.

-sda/ Sjá síður 14 og 15

Framkvæmdanefnd um einkavæðingu:

Vissi ekki af sölu
Búna›arbankans

YFIRLEITT BJARTVIÐRI HÆTT VIÐ
SÍÐDEGISSKÚRUM Hiti 6-15 stig,
hlýjast til landsins suðvestan til.
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Vann Tarantino í karaókí
Friðrik Þór Friðriksson státar af
því að hafa sigrað
einn frægasta
leikstjóra
heims í kara-
ókí.

FÓLK 42

NJÓTA BLÍÐUNNAR Í NAUTHÓLSVÍK Fólk á öllum aldri naut lífsins á ylströndinni í Naut-
hólsvík í Reykjavík í gær. Þessar ungu stúlkur kældu sig undir bununni og virtust skemmta
sér vel. Sigurður Ragnarsson spáir því að veðrið verði áfram gott og því ættu landsmenn
að geta notið blíðunnar áfram.

Mismunum
innflytjendum
Krafan um íslenskukunnáttu innflytjenda er stjórn-
tæki í stéttaskiptingu segir mannfræ›ingur. Segir
fólki vera mismuna› eftir stö›u og menntun.
INNFLYTJENDAMÁL Guðrún Margrét
Guðmundsdóttir mannfræðingur
segir Íslendinga gera mismun-
andi kröfur til íslenskukunnáttu
innflytjenda eftir menntun og
stöðu þeirra í samfélaginu. Hún
veltir því fyrir sér hvort sú ofur-
áhersla sem lögð er á íslenskuna,
sé ekki enn einn þröskuldurinn í
vegi þess að innflytjendur verði
fullgildir þátttakendur í sam-
félaginu og í raun hluti af stétt-
skiptingu þess.

Þessa vanga-
veltur Guðrúnar
komu fram á
málþingi um
reynslu innflytj-
enda á Íslandi
sem haldið var í
h ú s a k y n n u m
R e y k j a v í k u r -
akademíunnar í
gær. 

Guðrún, sem
sjálf bjó víða í
Mið-Austurlönd-
um um tíu ára
skeið, spyr
hvort krafan um

íslenskukunnáttu sé ekki í raun
leið íslenska samfélagsins til að
hafa stjórn á innflytjendum. „Mér
finnst þetta viðhorf til dæmis end-
urspeglast í því að íslensk stjórn-

völd leggja enga sérstaka áherslu
á að gera innflytjendum kleift að
læra málið en krefjast þess samt
að þeir kunni það,“ segir hún. 

Hún fullyrðir einnig að samfé-
lagið geri mjög mismunandi kröf-
ur til íslenskukunnáttu innflytj-
enda eftir stétt og stöðu. „Ég
þekki hámenntaða útlendinga sem
eru í góðum stöðum hér og verð
ekki vör við að þess sé krafist að
þeir tali íslensku. Svo hef ég unn-
ið á sjúkrahúsi með mörgum inn-
flytjendum og þar var sífellt verið
að gera athugasemdir við að þeir
töluðu ekki íslensku. Ég leyfi mér
því að efast um að þessi áhersla á
íslenskukunnáttuna sé sett fram
til að fólkinu líði betur, heldur ein-
faldlega til að hafa betri stjórn á
því.“

Guðrún bendir líka á að yfir-
leitt sé ekki nóg að innflytjendur
tali íslensku heldur þurfi þeir
helst að tala fullkomna íslensku til
að mark sé tekið á þeim. „Samt
vitum við að fyrsta kynslóð inn-
flytjenda mun aldrei geta talað
fullkomna íslensku en börnin
þeirra munu gera það.“ Og hún
spyr hvort ekki sé kominn tími til
að horfa frekar á hæfileika þess
fólks sem hingað kemur í stað
þess að einblína á þá hluti sem það
getur ekki. -ssal

KOMIN Í SITT BESTA FORM
Knattspyrnukonan Ásthildur Helgadóttir er komin á fulla fer› í boltanum
á n‡ eftir margra mána›a fjarveru vegna mei›sla. Hún hefur slegi›
rækilega í gegn í sænska boltanum me› Malmö FF. ÍÞRÓTTIR  30

BUMFIGHT:

Ógæfufólk slæst og meiðir hvort annað gegn
greiðslu frá kvikmyndagerðarmönnum.KVIKMYNDIR 26

SUNNUDAGSVIÐTALIÐ:

SJÓNVARP Í SINNI 
LJÓTUSTU MYND

Ekki dauðir úr 
öllum æðum
Rokksveitin Oasis 

gefur út nýja plötu
á morgun. Ferill
sveitarinnar

spannar ein
þrettán ár.

TÓNLIST 24

Lyginni líkust
Á fimm árum hefur Bakkavör
breyst úr meðalstóru fyrirtæki í
Kauphöllinni íslensku í stærsta
framleiðanda Bretlands í sölu
tilbúinna, ferskra og
kældra matvæla.
Bakkavarar-
bræðrum þykir
þó ekki nóg
komið og stefna
á enn frekari
útrás.

VIÐSKIPTI 10
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GUÐRÚN GUÐ-
MUNDSDÓTTIR Spyr
hvort ekki séu gerð-
ar óraunhæfar kröf-
ur til íslenskukunn-
áttu innflytjenda.

Brugðist við skipum á ólöglegum veiðum:

Var›skip á vettvang
LANDHELGISGÆSLAN Varðskip voru í
gær send út á Reykjaneshrygg til
að setja pressu á sjóræningjaskip-
in sjö sem eru þar á ólöglegum
veiðum, svo þau fylgi eftir alþjóð-
legum sáttmála Norðaustur-Atl-
antshafsfiskveiðinefndarinnar. 

Varðskipin geta ekki aðhafst
beint gegn veiðum skipanna, þar
sem þau eru öll utan íslenskrar
lögsögu.

„Norðaustur-Atlantshafsfiski-
veiðinefndin er að reyna að setja
pressu á skipin, með því að gera
þeim erfitt fyrir við að komast í
hafnir og fá þjónustu. Við tökum
þátt í þessum aðgerðum enda er
um brot á alþjóðlegum sáttmála

að ræða,“ segir Kristján Jónsson,
yfirmaður gæsluframkvæmda
hjá Landhelgisgæslu Íslands. - mh

Vinstri-grænir undirbúa borgarstjórnarkosningar:

Vilja forval á lista
STJÓRNMÁL Lagt verður til á félags-
fundi Vinstri-grænna í Reykjavík í
dag að innanflokksprófkjör verði
notað til að velja sex efstu fram-
bjóðendur flokksins fyrir borgar-
stjórnarkosningarnar í Reykjavík
næsta vor. 

Í þessu skiptir engu hvort flokk-
urinn býður fram undir eigin nafni
eða í samstarfi við hina flokkana
sem í dag standa að Reykjavíkur-
listanum.

Líklegt er talið að tillaga starfs-
hópsins verði samþykkt. 

Áhrifamenn innan Samfylkingar
hafa lagt áherslu á að opið prófkjör
verði haldið um uppröðun á R-list-
ann. Tillagan sem lögð verður fyrir
fund Vinstri-grænna gengur þvert á
þessa kröfu. Hana má skilja sem
skilaboð Vinstri-grænna til Sam-
fylkingarinnar og annarra sam-
starfsflokka um að Vinstri-grænir
ætli einir að velja sína fulltrúa á
framboðslista.

Gangi þetta eftir verður það í
fyrsta sinn sem Vinstri-grænir efna
til prófkjörs við val á lista. -bþg

SJÓRÆNINGJASKIP Reynt verður að hindra
skipin í að fá þjónustu í erlendum höfnum.
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Rektorinn á Bifröst segir konur með helmingi lægri laun en karlar þrátt fyrir sömu menntun:

Skammast mín fyrir flessi skilabo›
JAFNRÉTTI Þrátt fyrir að konur tvö-
faldi laun sín og rúmlega það eftir
nám við Viðskiptaháskólann á Bif-
röst munar samt nær fimmtíu pró-
sentum á launum þeirra og launum
karla eftir útskrift.

Þetta kom fram í ræðu Runólfs
Ágústssonar rektors við útskrift í
gær. Runólfur byggði orð sín á
könnun um stöðu og störf nemenda
sem hafa útskrifast frá Bifröst síð-
ustu ár. Hann sagðist sannfærður
um að sama ætti við um þá sem hafa
útskrifast frá öðrum háskólum.

Runólfur var þungorður í ræðu
sinni. „En hvers konar fréttir er ég
hér að flytja ykkur, þið konur í
hópi útskriftarnema. Jú, þrátt fyr-

ir að hafa að baki sama nám og að
hafa sömu gráðu og skólafélagar
ykkar, eruð þið af íslensku at-
vinnulífi ekki metnar eins og þeir
sem sitja við hlið ykkar hér á þess-
ari hátíðarstundu. Ég skammast
mín fyrir þessi skilaboð.“

Runólfur hét að berjast gegn
þessu, meðal annars með því að
stofna rannsóknasetur vinnuréttar
og jafnréttismála. Hann og Árni
Magnússon félagsmálaráðherra
skrifuðu undir samning þar um í
gær. Auk þessa á að setja á fót
átakshóp meðal kvenna í næsta út-
skriftarárgangi sem á að efla vit-
und kvenna um stöðu sína á vinnu-
markaði. ■

Meirihluti ökumanna virðir ekki lög um hámarkshraða í Ártúnsbrekku:

Lögbrjótar eru í flúsundavís
LÖGREGLUMÁL Vel yfir fjögur þús-
und ökumenn óku hraðar en á 110
kílómetra hraða um Ártúnsbrekk-
una í vikunni samkvæmt mælum
Gatnamálastofu Reykjavíkur-
borgar en það er 40 kílómetrum
hraðar en leyfilegur hámarks-
hraði.

Ekkert virðist hafa breyst hvað
þetta varðar síðan Fréttablaðið
skýrði frá því fyrir tæpu ári síðan
að vel yfir helmingur allra öku-
manna sem um Ártúnsbrekkuna
fara æki hraðar en lög leyfa og
margir vel yfir hundrað kílómetra
hraða. Lögregluyfirvöld báru þá
við að ekki væri komið til móts
við óskir hennar um hert eftirlit
og gat enginn hjá umferðardeild
lögreglunnar í Reykjavík staðfest
að eitthvað hefði breyst í millitíð-
inni. Lögreglumenn séu reglulega
við eftirlit á svæðinu en það dugi
skammt.

Þess má geta að almennar
starfsreglur hjá lögreglunni eru
að sekta ekki ökumenn nema að
viðkomandi fari fimmtán til tutt-

ugu kílómetra fram yfir hámarks-
hraða. Í því ljósi hefði verið hægt
að sekta ökumenn 60 þúsund
sinnum í liðinni viku. -aöe

Rá›herrann frestar
styttra framhaldsnámi
Menntamálará›herra segir mikilvægast a› markmi› breytinganna haldi sér og
a› nám til stúdentsprófs ver›i flrettán ár í sta› fjórtán. Forma›ur skólameist-
arasambandsins segir tíma nú gefast til a› ræ›a málin betur.
MENNTAMÁL Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra hefur ákveðið að fresta fyr-
irhugaðri styttingu á námi til
stúdentsprófs um eitt ár. Það þýð-
ir að ný námsskrá tekur gildi
haustið 2009 í stað 2008 eins og
stefnt var að. 

Meginástæður breytingarinnar
eru ábendingar sem ráðherranum
bárust frá nemendum og skóla-
stjórnendum um að ekki væri
nægjanlegur tími til stefnu.
Einnig komu fram áhyggjur
vegna ýmissa þátta í endurmennt-
un kennara og gerð námskrár og
námstefnu.

„Aðalatriðið er þó að áformin
halda sér, við þurfum að nýta tím-
ann betur og það felst mikil verð-
mætasköpun í því að hafa þá meg-
inreglu að skólaganga til stúd-
entsprófs verði þrettán ár í stað
fjórtán. Þetta er afar mikilvægt
fyrir íslenskt samfélag því það
gengur ekki að Ísland sé eina
þjóðin í Evrópu sem hefur svo
langa skólagöngu til að komast í
háskóla,“ segir Þorgerður Katrín.

Hún segir ljóst að breytingin
muni kosta hundruð milljóna, en
ekki verði hjá því komist að ráð-
ast í þessa framkvæmd. „Okkur
ber skylda til að nýta námstímann
betur, við erum í alþjóðlegri sam-
keppni og hvert ár er dýrmætt,“
segir hún.

Þorsteinn Þorsteinsson, for-
maður skólameistarafélags Ís-
lands, segist alls ekki ósáttur við
frestunina og finnst hún afar eðli-
leg. „Það eru skiptar skoðanir um
þessar breytingar innan raða
skólamanna, menn vilja ræða
þessi mál betur og þetta gefur

mönnum betri tíma til að skoða
ýmis álitamál í framkvæmdinni.“ 

Hann segist heyra að margir
skólamenn hafi nokkrar áhyggjur
af framkvæmd breytinganna en
sjálfur er hann fylgjandi styttingu
námstímans. Hann hefði þó frekar
vilja lengja skólaárið meira en

segist gera sér grein fyrir því að
um það séu mjög skiptar skoðanir.
„Þeir sem gagnrýna þessar breyt-
ingar mest óttast að með þessu sé
verið að skerða námið, það verði
minna nám í mikilvægum grein-
um,“ segir Þorsteinn. 

ssal@frettabladid.is

Mótorkrossmót:

Erill hjá 
lögreglunni
VÍK Í MÝRDAL Töluverður erill var
hjá lögreglunni á Vík í Mýrdal,
vegna mótorkrossmóts sem staðið
hefur yfir um helgina. Þrjú slys
hafa orðið á ökumönnum bifhjóla.
Einn ökumaður ökklabrotnaði,
annar fór úr axlarlið og sá þriðji
slapp með minni háttar meiðsl. 

Tuttugu ökumenn hafa verið
teknir fyrir of hraðan akstur í
grennd við Vík í Mýrdal.

Eitt fíkniefnamál kom upp í
gær þegar gestur á tjaldstæði var
tekinn með um fjögur grömm af
amfetamíni.

Töluverður fjöldi fólks er í
bænum í tengslum við mótið. - mh

AUSTURRÍKI
NJÓSNAÐ FYRIR MOSSAD Peter
Sichrovsky, fyrrum fram-
kvæmdastjóri Frelsisflokks
Jörgs Haider, segist hafa njósnað
fyrir ísraelsku leyniþjónustuna
Mossad allan tímann sem hann
vann fyrir flokkinn. Hann sagðist
hafa viljað hjálpa Ísrael og að
Ísraelar hefðu viljað nota Haider
sem tengilið við ýmis Arabaríki.

EÞÍÓPÍA
STJÓRNIN HÉLT VELLI Stjórnar-
flokkarnir héldu velli í eþíópísku
þingkosningunum samkvæmt
kosningaúrslitum sem voru birt í
gær. Stjórnarflokkarnir fengu
269 af 547 þingsætum sem kosið
var um 15. maí. Enn á eftir að
taka á kærumálum og endanleg
úrslit verða ekki birt fyrr en 8.
júní.

LÖGREGLUFRÉTTIR
SLUPPU VIÐ MEIÐSL Harður
árekstur var á Ísafirði í gær þeg-
ar tveir bílar skullu saman á
gatnamótum Skutulsfjarðarbraut-
ar og Seljalandsbrautar. Að sögn
lögreglu slasaðist enginn í
árekstrinum, en bílarnir eru báð-
ir algjörlega óökuhæfir.

Mannskæð sprengjuárás:

Á flri›ja
tug létust
INDÓNESÍA, AP Á þriðja tug manna
létust og fjörutíu særðust í tveimur
sprengjuárásum í bænum Tentena á
indónesísku eyjunni Sulawesi í gær.
Nokkrir særðust í fyrri sprenging-
unni en seinni sprengjan var mun
öflugri og sprakk þegar fólk kom
hinum særðu til hjálpar.

Sá yngsti sem lést var þriggja
ára drengur. Í það minnsta 22 létust
en sú tala gæti hækkað.

Talið er að íslamskir vígamenn
hafi komið sprengjunum fyrir. Yf-
irvöld segja að árásirnar tengist
ekki átökum kristinna manna og
múslima sem kostuðu um þúsund
manns lífið á árunum 2000 til
2002. ■

Bráðkvaddur á sjó:

Ma›urinn
sem lést
ANDLÁT Maðurinn sem lést á báti
sínum úti fyrir Bolungarvík í
fyrradag hét Kristján Þorleifsson.
Hann var 65 ára að aldri og lætur
eftir sig eiginkonu og tvö
uppkomin börn. ■

Umferðarslys í Hvalfirði:

Lést í árekstri
ANDLÁT Maðurinn sem lést í bíl-
slysi í Hvalfirðinum á föstudag
hét Skarphéðinn Kristinn Sigurðs-
son. Hann var 23 ára að aldri, til
heimilis að Ljósavík 27 í Reykja-
vík. Hann var ókvæntur og barn-
laus. ■
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114.990 kr.

Hua Hin
2 vikur í júlí

Verð á mann í tvíb. með sköttum

129.995 kr.

5 stjörnu lúxus
2 vikur í ágúst

Verð á mann í tvíb. með sköttum

118.900 kr.

Pattaya
2 vikur í júní

Verð á mann í tvíb. með sköttum

133.700 kr.
Bali  2 vikur í júlí

Verð á mann í tvíb. með sköttum

Fjölmargir
möguleikar
í sumar og

haust

Mannlífið í
Taílandi og á Bali

á ómótstæðilegu
verði

Ævintýraleg sumarsól
í Austurlöndum

Ævintýraleg sumarsól
í Austurlöndum

draCretsaM
udnuM

!aninusíváaðref

Nánari upplýsingar
um verðdæmin
er að finna á
heimsíðunni
www.kuoni.is

Verðdæmi

SPURNING DAGSINS
Jóhann, ver›a eyjabúar ekki
a› fá sér kajak?

„Allavega bjarghring.“ 

Jóhann Óli Hilmarsson, formaður Fuglaverndun-
arfélagsins, sagði hugmyndir sjálfstæðismanna í
Reykjavík um byggð í eyjunum kringum borgina
út í hött. Hann minnti á að helmingur Seltjarnar-
ness hefði farið undir vatn í Básendaflóðinu
1799.

ÚTSKRIFTARHÓPURINN Á BIFRÖST 63 nemar voru útskrifaðir í gær, þar á meðal fyrstu þrír
meistaranemarnir sem útskrifast frá Bifröst.

SUMARIÐ ER TÍMINN Sjaldan er meiri umferð á helstu stofnvegum höfuðborgarinnar en
þegar líða fer að sumri. 

ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR Menntamálaráðherra segir að það gangi ekki að
Íslendingar þurfi lengra nám til stúdentsprófs en aðrar Evrópuþjóðir.LÖGREGLUFRÉTTIR

BRUNI Í BREIÐHOLTI Lögregla og
slökkvilið voru kölluð út eftir að
tilkynning barst um bruna í Breið-
holtinu um klukkan hálf sjö
síðdegis í gær. Bruninn var minni-
háttar og var búið að slökkva eld-
inn að mestu þegar lögregla kom
á vettvang. Engan sakaði.



Fastir vextir 4,15%

Íslensk óverðtryggð lán

Vaxtagreiðslulán

Blönduð lán

Erlend lán

Hvernig húsnæðislán henta þér? Íslandsbanki hefur svörin

Íslandsbanki leggur áherslu á faglega ráðgjöf um húsnæðislán og persónulega 

þjónustu svo allir finni þá leið sem þeim hentar best. Við bjóðum sex tegundir 

húsnæðislána, verðtryggð og óverðtryggð, í íslenskum krónum og erlendum gjald-

miðlum. Með allt að                  láni er auðvelt að fjármagna draumahúsnæðið þitt.  

Þú færð nánari upplýsingar um húsnæðislán Íslandsbanka hjá þjónustufulltrúum í 

útibúum, í þjónustuveri í síma 440 4000 og á isb.is. 

Get ég tekið gamla
lánið með mér?

Á ég að breyta
gamla láninu mínu?

Hvernig er
með húsbáta?

Get ég fengið
100% lán?

Er hagstætt
fyrir mig að 

endurfjármagna?

Á ég að endurskipuleggja
fjármálin mín

með húsnæðisláni?

Brenna þessar spurningar á þínum vörum?

Á ég að minnka
við mig?

Á ég að stækka
við mig?

Á ég að leigja
eða kaupa?

Hvað borga ég
á mánuði?

Á ég að selja
og leigja?

Er ég orðinn ríkur?

Ætti ég að skuldsetja
íbúðina mína meira? 

Hvernig íbúð
á ég að kaupa?

Hvernig lán
hentar mér best?

Á ég að taka lánatryggingu 
með húsnæðisláninu? 
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Frakkar kjósa um stjórnarskrá Evrópusambandsins í dag:

Örlíti› fleiri segjast kjósa á móti
FRAKKLAND, AP Mjög mjótt er á
mununum fyrir þjóðaratkvæða-
greiðsluna um stjórnarskrá Evr-
ópusambandsins samkvæmt síð-
ustu skoðanakönnun sem birt
var í gær. Samkvæmt henni
segja 52 prósent Frakka nei við
stjórnarskránni en 48 prósent
já.

Allar skoðanakannanir sem
birtar hafa verið að undanförnu
gefa til kynna að Frakkar hafni
stjórnarskrársáttmálanum. Öll
25 aðildarríki Evrópusambands-
ins þurfa að staðfesta sáttmál-
ann til að hann taki gildi.

Frakkar eru ekki einir um að
stefna samþykkt stjórnarskrár-

sáttmálans í hættu. Á miðviku-
dag greiða Hollendingar at-
kvæði um sáttmálann, skoðana-
kannanir þar sýna að þrír af
hverjum fimm landsmönnum
séu andvígir honum.

„Ef Frakkar segja nei, sem er
alvarleg höfnun, og Hollending-
ar fylgja í kjölfarið, held ég að
sáttmálinn heyri í raun sögunni
til,“ sagði John Palmer, sérfræð-
ingur í Evrópumálum. ■

Bæta flarf samskipti
fljó›arflokkanna
Kofi Annan segir a› enn flurfi a› bæta a›stö›u fólks í Darfur flrátt fyrir a› líf
fless hafi batna› a› undanförnu. Hann kom til héra›sins í gær til a› kynna sér
a›stæ›ur og ræ›a vi› rá›amenn.

SÚDAN Ástandið í Darfur hefur
batnað en stjórnvöld á svæðinu
þurfa að gera meira til að bæta
aðstöðu þeirra hundruð þúsunda
einstaklinga sem hafa flúið of-
beldi í héraðinu. Þetta sagði Kofi
Annan, framkvæmdastjóri Sam-
einuðu þjóðanna, þegar hann kom
í dagslanga heimsókn til Darfur-
héraðs í Súdan í gær.

Annan ræddi við Al-Haj Atal-
mannan Idris héraðsstjóra sem
sagði honum hvernig reynt væri
að bæta samskipti þjóðflokkanna
sem byggja Darfur. Þannig væri
leitast við að gera svæðið frið-
vænlegra og líf íbúanna betra en
áður. Annan tók undir með hér-
aðsstjóranum að ástandið hefði
batnað en sagði þörf á að gera
meira svo ástandið gæti talist
eðlilegt.

„Við ræddum þörfina á að
gera allt sem í okkar valdi stend-
ur til að koma á friði í Darfur og
tryggja að bændur geti snúið
aftur til jarða sinna, gróðursett,
ræktað og uppskorið. Annars
horfum við fram á neyðaraðstoð
sem á eftir að reyna mjög á getu
alþjóðasamfélagsins til að bregð-
ast við,“ sagði Annan að fundin-
um loknum.

Síðasta fimmtudag var haldin
ráðstefna í Addis Ababa, höfuð-
borg Eþíópíu, og var markmið
hennar að safna fé til friðar-
gæslu í héraðinu. Þrátt fyrir ein-
dregin bænarorð Kofi Annan, að-
alritara Sameinuðu Þjóðanna,
söfnuðust aðeins um 13 milljarð-
ar íslenskra króna. Þar af komu
8,5 milljarðar frá Kanada. Sam-
tök Afríkuríkja töldu að alls

þyrftu að safnast tæpir 30 millj-
arðar, en samtökin sjá um friðar-
gæsluna í héraðinu. Charles
Snyder, fulltrúi Bandaríkjanna á
ráðstefnunni, sagði að til að ljúka
átökunum þyrfti Atlantshafs-
bandalagið að styðja við bakið á
samtökunum. Hann taldi að þau

hefðu í raun verið að leita eftir
utanaðkomandi stuðningi. Fram-
kvæmdastjóri Atlantshafsbanda-
lagsins sagði bandalagið á fund-
inum tilbúið að veita alla þá að-
stoð sem óskað væri eftir. „En
Samtök afríkuríkja verða að
halda um stýrið.“ ■

Flugslysaæfing:

Gekk vel
fyrir sig
AKUREYRI Flugslysaæfing var hald-
in á Akureyrarflugvelli um helg-
ina. Yfir þrjú hundruð manns tóku
þátt í æfingunni og voru heil-
brigðisstarfsfólk, björgunarsveit-
ir, lögreglan, slökkviliðs- og
sjúkraflutningamenn, að
ógleymdum miklum fjölda fólks
sem lék slasaða, í aðalhlutverk-
um.

Að sögn Árna Birgissonar, æf-
ingastjóra hjá Flugmálastjórn Ís-
lands, gekk æfingin nokkuð vel.
„Það komu upp örlitlir hnökrar í
kringum fjarskipti, en að öðru
leyti gekk þetta alveg ágætlega,“
sagði Árni. - mh

Impregilo:

Borgi fyrir 
yfirvinnu
DÓMSMÁL Impregilo var dæmt til að
greiða Austfjarðaleið 122 þúsund
krónur auk dráttarvaxta fyrir
ógreidda yfirvinnu bílstjóra. Að
auki þarf Impregilo að greiða Aust-
fjarðaleið 100 þúsund krónur í máls-
kostnað.

Impregilo hefur þegar greitt
rúmar 5,6 milljónir af rúmum 5,7
milljónum sem Austfjarðaleið taldi
sig eiga inni hjá fyrirtækinu. Hlífar
Þorsteinsson, framkvæmdastjóri
Austfjarðaleiðar, segir þetta alls
ekki hafa komið sér á óvart. „Þetta
var alveg ljóst af okkur hálfu, þarna
var einfaldlega ekki búið að ljúka
greiðslum fyrir umsamda þjón-
ustu,“ sagði Hlífar.

- mh

TEKINN Á 150 Lögreglan í Stykk-
ishólmi stoppaði tvo ökumenn á
ofsahraða á Snæfellsnesi um
helgina. Annar var á rúmlega 150
kílómetra hraða en hinn á rúm-
lega 140.

Mögnuð saga

edda.is

Komin
í kilju

„Ævar Örn skrifar afar lipran 
texta, samtölin eru þjál og 
spennufléttan haganlega 
samansett.“
- Silja Björk Huldudóttir, Mbl.

„Bók sem unnendur íslensku 
spennusögunnar mega ekki 
láta fram hjá sér fara.“
- Ingibjörg Rögnvaldsdóttir, 
bokmenntir.is

LÖGREGLUFRÉTTIR

TÉKKLAND

MIÐ-AUSTURLÖND

FÍKNIEFNAMÁL

VEÐRIÐ Í DAG

HANDTEKNIR TVISVAR Í SÖMU
VIKUNNI Tveir karlmenn á Sel-
fossi hafa verið handteknir
tvisvar síðustu daga fyrir að hafa
ólögleg fíkniefni undir höndum.
Þeir voru handteknir á laugardag
eftir að tíu til fimmtán grömm af
kannabisefnum fundust í fórum
þeirra. Þá var einnig handtekin
kona sem var hjá þeim og ætlaði
að kaupa efni af þeim.

GEISLAVIRKT VATN LAK ÚT Um
3.000 lítrar af geislavirku vatni
láku úr tékknesku kjarnorkuveri
nærri landamærunum að Austur-
ríki. Talsmaður kjarnorkuversins
sagði þó að hvorki umhverfinu né
starfsmönnum versins stafaði
hætta af lekanum.

ÞJÁLFA FLEIRI LÖGREGLUMENN
Palestínska heimastjórnin ætlar að
ráða 5.000 manns til starfa í örygg-
issveitir sínar til að tryggja öryggi
meðan Ísraelar hverfa frá land-
nemabyggðum á Gazasvæðinu.
Þetta er gert vegna skorts á sam-
hæfingu við Ísraelsstjórn um brott-
hvarfið.

KJÓSA UM FANGA Ísraelska stjórnin
greiðir í dag atkvæði um hvort
sleppa eigi 400 palestínskum föng-
um úr fangelsi. Fangarnir eru með-
al þeirra sem Ariel Sharon forsætis-
ráðherra hét að veita frelsi þegar
samið var vopnahlé milli Ísraela og
Palestínumanna.

KOSNINGAAUGLÝSINGAR SKOÐAÐAR
Búist er við að stjórnarskránni verði hafn-
að í Frakklandi í dag og Hollandi á mið-
vikudag.

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

64,60 64,90

117,69 118,27

80,88  81,34

10,87 10,93

10,12 10,18

8,79 8,85

0,60  0,60

95,84 96,42

GENGI GJALDMIÐLA 27.05.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

112,50 -0,01%

RAFRÆN KOSNINGAKERFI Mælt er með að
rafrænum kosningakerfum verði hent í
Bandaríkjunum en þau verða notuð í
Frakklandi í dag.

Miami-Dade:

Vill henda
tölvunum
BANDARÍKIN, AP Best væri að henda
rafrænum kosningakerfum sem
keypt voru eftir forsetakosning-
arnar árið 2000 og kaupa í þeirra
stað skanna sem flokka og telja at-
kvæðaseðla. Þetta er mat Lester
Sola, yfirmanns kosningakerfis-
ins í Miami-Dade-sýslu, sem var í
brennidepli vegna talningar at-
kvæða í kosningabaráttu George
W. Bush og Al Gore.

Sola segir almenning hafa svo
litla trú á rafræna kosningakerf-
inu að besta leiðin til að auka til-
trú fólks á kosningakerfinu sé að
henda kerfinu sem kostaði and-
virði 1,6 milljarða króna. ■

KOFI ANNAN Í SÚDAN Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur ferðast um Afríku
síðustu daga til að ræða um og kynna sér ástandið í hinu stríðshrjáða héraði Darfur.
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Kosningar hefjast í Líbanon, þær fyrstu eftir að Sýrlendingar fóru frá landinu:

Kosi› um arfleif› Hariri
LÍBANON, AP Líbanar ganga í dag að
kjörborðinu og kjósa sér nýtt þing í
fyrsta sinn eftir að Sýrlendingar
hurfu frá landinu með hermenn
sína og leyniþjónustu.

Kosningarnar eru haldnar í
skugga morðsins á Rafik Hariri,
fyrrum forsætisráðherra Líbanons,
sem var ráðinn af dögum í febrúar.
Ganga sumir svo langt að segja að
kosningarnar snúist í raun um arf-
leifð forsætisráðherrans fyrrver-
andi. Stór veggspjöld með myndum
af Hariri víða í höfuðborginni
styrkja þetta viðhorf.

Afstaðan til samskipta Líbanons
við Sýrland hafa einnig mikið að
segja um úrslitin. Í höfuðborginni

er meiri andstaða við Sýrlendinga
en í suðurhluta landsins þar sem
Hezbollahskæruliðar eru áhrifa-
miklir, þeir hafa notið stuðnings

Sýrlendinga. Fleira hefur þó áhrif
einkum og sér í lagi ætterni og fjöl-
skyldutengsl sem hafa mikið að
segja í líbönskum stjórnmálum. ■

Úrskurður vegna Upplýsingamiðstöðvar ferðamála:

Reykjavíkurborg fær engan frest
SAMKEPPNISRÁÐ Áfrýjunarnefnd
samkeppnismála felldi úr gildi
frest sem samkeppnisráð hafði
veitt Reykjavíkurborg til að
skipta upp starfsemi Upplýsinga-
miðstöðvar ferðamála og bjóða
hluta af starfseminni út. Að öðru
leyti staðfesti áfrýjunarnefndin
úrskurð samkeppnisráðs.

Áfrýjandi var Ferðaþjónusta
Reykjavíkur ehf. sem vildi meina
að Upplýsingamiðstöð ferðamála
nyti ólöglegrar samkeppnisstöðu
um bókanir á gistingu og þjón-
ustu vegna opinberra styrkja frá
Reykjavíkurborg. Samkeppnis-
ráð féllst á rökstuðninginn og
gerði Höfuðborgarstofu að bjóða
út rekstur bókunarþjónustunnar.
Borgin fór fram á frest til 1. októ-
ber á grundvelli þess að vont
væri að gera skipulagsbreyting-
ar á háannatíma ferðaþjónust-
unnar. Samkeppnisráð veitti
frestinn.

Ferðaþjónusta Reykjavíkur
ehf. áfrýjaði sem fyrr segir þeim

úrskurði til áfrýjunarnefndar
samkeppnismála sem felldi frest-
inn úr gildi og því ber Höfuð-
borgarstofu að hlíta úrskurði

samkeppnisráðs að fullu fyrir 1.
júlí og skilja að fullu á milli bók-
unarþjónustu og annarrar þjón-
ustu. -oá

Segir samfélagi›
framlei›a öryrkja
Gó› menntun, há laun, glæsilegt útlit og lífsgæ›i eru kröfur samfélagsins. fieir
sem ekki standa undir fleim lenda utan gar›s og enda sem öryrkjar. Úrræ›i skort-
ir og yfiri›jufljálfi á ge›svi›i Landspítalans segir starfsfólk vera a› gefast upp.
HEILBRIGÐISMÁL „Samfélagið er að
búa til öryrkja,“ segir Sylviane Pét-
ursson yfiriðjuþjálfi á Landspítala
háskólasjúkrahúsi. Hún hefur starf-
að við iðjuþjálfum á geðsviði
Landspítalans síðastliðin 24 ár. Hún
gagnrýnir stjórnvöld harðlega fyrir
þá stöðu sem skapast hefur hér á
landi.

Samkvæmt tölum Hagfræði-
stofnunar Háskóla Íslands fjölgaði
öryrkjum hér um fjörutíu prósent á
árunum 1998 til 2003. 

„Umræðan um að fólk sé að
svíkja út örorkubætur er byggð á
misskilningi,“ segir Sylviane.
„Kröfur okkar samfélags nú eru að
fólk hafi góða menntun, há laun, sé
glæsilegt og vel klætt. Stórt hlutfall
unglinga flosnar upp eftir grunn-
skólann og fer ekki í framhalds-
menntun. Þeim sem ekki ná að vera
innan þessa ramma sem velferðar-
þjóðfélagið setur, fer að líða illa. Af-
leiðingarnar eru í fyrstu minnimátt-
arkennd og vanlíðan sem síðan get-
ur þróast í streitueinkenni. Viðkom-
andi endar hjá lækni, sem með-
höndlar vandann sem sjúkdóm í
stað þess að skoða umhverfisþætti.
Þarna þyrfti að grípa strax inn í og
hjálpa fólki til að greina orsakir
vandans og vinna sig út úr honum.
En það eru engin úrræði til staðar,
ekki fyrr en fólk þarf að sækja að-
stoð á geðsvið LSH, jafnvel á bráða-
deild, þá orðið verulega veikt.“

„Tvö síðastliðin ár höfum við
staðið frammi fyrir því að geta ekki
meðhöndlað allan þann fjölda fólks
sem þarf endurhæfingu. Við erum
að gefast upp. Ung börn eru að bíða
mánuðum, jafnvel árum saman, eft-
ir því að fá mat og greiningu á
barna- og unglingageðdeild LSH.
Stór hluti unglinga sem flosnar upp
úr námi er framtíðaröryrkjar.“

Sylviane segir, að 25 manns séu
nú á biðlista eftir þjónustu á göngu-
deild geðsviðsins. Þeir komist ekki
að fyrr en um áramót. Um helming-
ur þeirra sé fæddur 1980 til 1985.
Verið sé að taka inn fólk sem hafi
beðið síðan í janúar. 

„Þeir sem á þurfa að halda fá
endurhæfingarbætur í 18 mánuði,“
segir hún. „Sá tími er stundum út-
runninn áður en meðferðinni er lok-
ið, því biðlistar eru svo langir. Bæt-
urnar geta því fokið fyrir ekki neitt
á meðan fólkið verður veikara og
veikara. Auka þarf úrræði til
starfsendurhæfingar, þannig að
hægt sé að grípa strax inn í þegar
fólk er að flosna upp úr vinnu eða
skóla. Með því má koma í veg fyrir
að það komi illa veikt inn á bráða-
deildirnar.

„Yfirvöld félagsmála, mennta-
mála og heilbrigðismála verða að at-
huga þennan mikla og vaxandi
vanda frá rótum og gera ráðstafan-
ir til að snúa þessari þróun við“

jss@frettabladid.is

Ungir framsóknarmenn:

Vilja halda í
vaxtabæturnar
STJÓRNMÁL Ungir framsóknarmenn
leggjast gegn því að vaxtabóta-
kerfið verði afnumið. 

Stjórn Sambands ungra fram-
sóknarmanna segir í ályktun að
vaxtabætur séu eitt besta tækifæri
sem stjórnvöld hafa til að hjálpa
fólki við að koma sér þaki yfir höf-
uðið. Þá segja þeir að ekki megi
koma í bakið á því unga fólkið sem
hefur stofnað til skulda vegna
íbúðakaupa og tekið vaxtabætur
með í reikninginn við ákvörðun um
húsnæðiskaup.

Geir H. Haarde fjármálaráð-
herra hefur sagt að til greina komi
að afnema vaxtabótakerfið. 

- bþg

Greiðslur til friðargæsluliða:

Enginn 
misskilningur
FRIÐARGÆSLUSTÖRF Vegna ummæla
Steinars Arnar Magnússonar
friðargæsluliða um að misskiln-
ingur milli stofnana hefði valdið
því að friðargæsluliðar hefðu
ekki fengið bætur frá Trygging-
arstofnun vill Karl Steinar
Guðnason, forstjóri Tryggingar-
stofnunar, árétta að einskis
misskilnings hafi gætt af hálfu
Tryggingastofnunar. 

Hann segir svör utanríkis-
ráðuneytisins við beinum spurn-
ingum hafa verið á þá lund að
friðargæsluliðarnir hefðu ekki
verið í vinnu þegar að slysið átti
sér stað.

Síðar komu fram nýjar upp-
lýsingar frá utanríkisráðuneyt-
inu og var þá fyrri ákvörðun
endurskoðuð.

-jse

Á að reisa íbúðabyggð í Viðey,
Engey, Akurey og Geldinga-
nesi?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga Skorrdælingar að sameinast
nágrannasveitarfélögum sínum?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

46,8%

53,2%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

GÓÐ GJÖF Lionsmenn í Nirði og starfs-
menn á Landspítala Grensási þegar gjöfin
var afhent.

Lionsmenn í Nirði:

Gáfu flrettán
sjónvörp
FÉLAGSMÁL Lionsmenn komu fær-
andi hendi á Grensás fyrr í þessari
viku þegar þeir afhentu þrettán
sjónvarpstæki sem þeir höfðu safn-
að fyrir.

Það voru félagar í Lionsklúbbn-
um Nirði sem færðu deild R-3 að
Grensási að gjöf þrettán sjónvarps-
tæki með innbyggðum DVD-spilara
ásamt festingum á veggi. Formaður
Lionsklúbbsins Njarðar, Hörður
Sigurjónsson, afhenti gjöfina í at-
höfn í skála á deildinni. 

Með gjöf Lionsmanna verða
komin sjónvarpstæki á allar sjúkra-
stofur deildarinnar. Við þetta tæki-
færi söng Gerðubergskórinn nokk-
ur lög og færði deildinni að gjöf
fjóra geisladiska. Ingibjörg S. Kol-
beins hjúkrunardeildarstjóri á R-3
veitti gjöfunum viðtöku. -jss

UPPLÝSINGAMIÐSTÖÐ FERÐAMÁLA Áfrýjunarnefnd samkeppnismála felldi úr gildi fresti
sem Reykjavíkurborg hafði fengið til að fara að fyrirmælum ráðsins.
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SYLVIANE PÉTURSSON „Velferðarkerfið get-
ur ekki staðið undir þeim mikla vanda,
sem vaxandi örorka leiðir af sér, til lengd-
ar, segir Sylviane Pétursson, yfiriðjuþjálfi á
Landspítala - háskólasjúkrahúsi.

KOSNINGARNAR UNDIRBÚNAR Embættismenn undirbjuggu kosningarnar í gær. Hér sjást
nokkrir þeirra bera atkvæðaseðla inn á kjörstað.

LOTTÓ
ENGINN MEÐ FIMM RÉTTA Fyrsti
vinningur í Lottóinu gekk ekki út
í gærkvöldi. Fyrsti vinningur
verður því þrefaldur í næstu
viku, hann var rúmar sex milljón-
ir í gær. Fjórir voru með fjórar
tölur réttar og bónustöluna að
auki og fær hver og einn 136 þús-
und krónur. Tölur kvöldsins eru
7, 21, 22, 24 og 28, bónustalan 29.





Hundrað daga orrustan er hafin um
völdin í Reykjavík. Flokkarnir sem
berjast um Ráðhúslyklana eru ann-
ars vegar Sjálfstæðisflokkur sem
hefur að mörgu leyti átt erfitt upp-
dráttar í stjórnarandstöðu undan-
farinna ára og hinsvegar sambland
vinstri- og miðjuflokka undir regn-
hlíf Reykjavíkurlistans sem hefur á
síðustu vikum og mánuðum minnt á
eðli sitt; málamiðlunarstjórnmálin
verða alltaf leiðigjörn til lengdar.
Einhvers staðar í fjarska eru svo
frjálslyndir sem virðast umfram
allt óháðir. 

Átakalínurnar á næstu mánuð-
um verða á milli D-lista og R-lista.
Þeim síðarnefnda er lífsnauðsyn að
sannfæra borgarbúa um að sam-
heldni ríki innan listans, svo og að
sýna fram á að samsteypa flokk-
anna hafi eitthvað lengur fram að
færa annað en ósk um enn frekari
völd. Sá fyrrnefndi verður að láta
af leiðindum sínum; hætta sífelldu
tuði um bága fjárhagsstöðu og allt
sem heyrir fortíðinni til ... þess
heldur að hann boði eitthvað nýtt. 

Og nú hefur Sjálfstæðisflokk-
urinn rumskað.

Og gott betur.
Borgarfulltrúar gamla flokks-

ins böðuðu út blöðum sínum eins
og bláklukkur að vori á fimmtu-
dag. Á vel stýrðum blaðamanna-
fundi lögðu þeir fram djarfa, mót-
aða og aðlaðandi framtíðarsýn
sem varðar byggðaþróun í
Reykjavík. Og þeim tókst ætlun-
arverk sitt; að hreyfa við fólki – og
þess utan að ná nokkru frum-
kvæði í umræðunni um helsta úr-
lausnarefni í borgarsamfélaginu;
skipulagsmál.

Það gildir jafnt um gamla
flokka sem nýja að ferskleiki
verður að leika um stefnumið
þeirra, enda þótt gömul stefnu-
festa megi vissulega fylgja með í
bland. Reykjavíkurlistinn hefur
verið upptekinn af innra þrefi um
einskis nýta hluti að undanförnu
og komið til dyranna eins og illa
rakaður svefnpúki að morgni. Það
stafar ekki lengur nokkur ferskleiki
af þeim lista. Og ef hann tekur sig
ekki á á næstu mánuðum verður
erfitt fyrir hann að snyrta ásjónu
sína.

Frumkvæðið í reykvískri pólitík
er núna sjálfstæðismanna. 

Á fundinum á fimmtudag tókst
borgarstjórnarliði Sjálfstæðis-
flokksins að hrista upp í syfjulegri
stjórnmálaumræðu borgarinnar og
leggja fram byggðaáætlun sem
bragð er að. Flokkurinn hefur tekið
ískrandi beygju í byggðamálum og
er það vel; gömlu hugðarefni hans,
Breiðholtin og síðar Grafarvogur-
inn eru svo gott sem fullbyggð – og
í stað þess að halda enn lengra upp
á heiðarnar í kringum Reykjavík –
sem D-listinn vildi ólmur á sinni tíð
– er stefnan tekin niður á strönd þar
sem borgin iðar hvað ákafast af lífi.

Þetta er vel.
Loksins þorir einhver að minnast

á það fyrir alvöru að reisa byggðir í

eyjunum við Sundin blá. Loksins
hverfa menn frá þeim misskilningi
að landfyllingar heyri til umhverf-
isspjalla og stökkvi nokkrum
margæsum á burt úr matarkistu
sinni. Loksins er lögð fram heillandi
hugmynd sem gerir ráð fyrir nýrri
byggð fyrir þrjátíu þúsund íbúa á
eyjunum á sunnanverðum Kolla-
firði; nákvæmlega á þeim stað sem
lengi vel hefur verið talinn til feg-
urstu svæða borgarlandsins .

Þegar flogið er yfir höfuðborg-
ina undrast menn jafnan lögun
byggðarinnar. Hún teygir sig eins
og ræma frá Seltjarnarnestá og
þaðan í dældum og skellum upp á
heiðar, skorin sundur af mikilli
braut sem liggur um hana miðja og
skipti henni að lokum í tvö pólitísk
kjördæmi. Yfir Kollafirðinum sér
til nokkurra eyja – og væri það ekki
fyrir nálægðina við sjálfa miðborg-
ina, mætti álykta sem svo að þar
væri að líta nokkrar vonlausar eyði-

jarðir sem menn hefðu yfirgefið í
eymd sinni og volæði sakir einangr-
unar og ómenningar. En það er ekki
svo; jafnt Engey og Viðey rísa hátt í
Íslandsögunni, jafnt þeirri félags-
legu og atvinnulegu, að ekki sé talað
um hina menningarlegu – og þar var
heillandi mannlíf í mannsaldra,
langt fram á síðustu öld. 

Með nútímatækni er næsta auð-
velt að tengja þessar perlur við
meginland borgarinnar. Og vel að
merkja; engin ástæða er til að við-
halda einangrun þeirra, miklu frek-
ar er að fylla þær lífi á ný – borgar-
landið er dýrt og þegar saman fer
hátt verð og náttúrufegurð með
ómældu útsýni til allra átta, er eng-
in ástæða til að snúa sér undan og
góna enn frekar upp á heiðarnar. 

Mikill hluti af strandlengju
Reykjavíkur hefur farið undir illa
þefjandi iðnaðarstarfsemi. Það er

skammsýni. Enda eru menn óð-
ara að breyta gömlum atvinnu-
hjöllum í íbúðarhús og heilu
bryggjuhverfin. Þetta á við um
Reykjavík og aðrar höfuðborgir
Evrópu. Fólk þráir nálægðina við
sjó og strandir. Úthverfastefnan
getur verið kostur í stöðunni en
hún má heldur ekki vera eina
valið í byggðamálum; á næstunni
munu æ fleiri borgarbúar líta á
það sem sjálfsagðan hlut að reisa
heimili sitt í sæmilegum
þrengslum nálægt miðborginni, í
þokkalegu návígi við annað fólk,
með öðrum orðum... í borg. 

Dreifbýlishugsunarhátturinn
í uppbyggingu borgarsamfélags-
ins hefur verið ríkjandi í þau
hundrað ár sem Reykjavík hefur
verið að byggjast upp. Áherslan
á heilu hektarana í kringum
hverja einbýlishúsalóð hefur
gert það að verkum að borgar-
landið hefur þanist út og minnir
á flæmi sem milljónaborgir
þurfa umleikis. Gríðarlegt magn
af timbri hefur þurft til að smíða
verandir yfir allan mosann í
görðunum. Og gífurlega um-
hirðu hefur þurft til að sinna öll-

um almenningsgörðunum sem alla
jafna hafa litið afskaplega vel út á
pappírum landslagsarkitektanna en
eru jafnan mannlausir í veruleikan-
um.

Sjarmi borgar er þéttleiki og
skjól. Reykjavík heldur hvorki
vatni né vindum. Þar eru flestar
götur breiðgötur. Þar hefur
aðaláherslan verið lögð á að flytja
fólk búferlum austur á gróðurlaus-
ar heiðar. Loksins benda einhverjir
í aðra átt. Og það kom í hlut sjálf-
stæðismanna að vakna af þeim
fastasvefni sem byggðamálin hafa
verið í á undanförnum áratugum.
Smáskammtalækningar Reykjavík-
urlistans, svo sem á slippsvæðinu,
eru góðra gjalda verðar, en að mikl-
um mun eru hugmyndir sjálfstæðis-
manna mynduglegri. 

Þeir hafa tekið frumkvæðið í
hundrað daga orrustunni. Þeirra
hugmyndum þarf að hrinda í fram-
kvæmd. ■

F réttablaðið birti í gær fyrsta þáttinn í fréttaskýringum um
sölu ríkisbankanna. Annar þáttur er í blaðinu í dag og næstu
daga fylgja fleiri eftir. Það var mikið verk að vinna að þessum

þáttum og blaðamaðurinn Sigríður Dögg Auðunsdóttir hefur fátt
annað gert í nokkrar vikur en að afla gagna og ræða við menn sem
tengdust þessari miklu einkavæðingu. Í fyrstu virtist verkefnið vera
sem ókleifur hamar. Eftir samtöl hér og þar, gögn héðan og þaðan,
skýrðist myndin hægt og bítandi. Árangurinn er einhver merkasta
úttekt sem íslenskur fjölmiðill hefur gert. Það eru ekki margir fjöl-
miðlar á Íslandi sem hafa getu, kjark og sjálfstraust til að ráðast í
verk sem þetta. Fréttablaðið hefur það sem til þarf og Fréttablaðið á
eftir að gera meira. Fréttablaðið er stolt í dag.

Andstaðan við verkið var sumstaðar mikil. Til að vinna að þessari
miklu úttekt hefur Fréttablaðið og blaðamaðurinn sem hefur annast
verkið mætt andbyr og oft miklum. 19. apríl var framkvæmdanefnd
um einkavæðingu beðin um fundagerðir vegna sölu Búnaðarbank-
ans. Því erindi var synjað og hefur synjuninni verið áfrýjað til úr-
skurðarnefndar um upplýsingamál. Fréttablaðið bað um fleiri gögn.
Alltaf kom sama svarið, synjað. Nei, er eina svarið og það verður
gaman að sjá hvernig úrskurðarnefndin bregst við. Hvort upplýs-
ingalögin dugi til að opinberar bækur um stærstu einkavæðinguna
til þessa, verði opnar almenningi fyrir tilstuðlan Fréttablaðsins.

Sumt er ekki hægt að koma í veg fyrir. Til að mynda getur enginn
komið í veg fyrir áræðni blaðamanns. Blaðamaður getur spurt og
spurt aftur og aftur. Það getur enginn bannað. Það getur heldur eng-
inn bannað að flett sé í ummælum ráðamanna, bæði þau sem féllu
fyrir fáum árum og þau sem síðan hafa fallið. Það getur enginn bann-
að að borin séu saman orð og efndir.

Kannski er það öðrum en fjölmiðlum nær að spyrja hvað hefur
valdið sinnaskiptum og skoðanaskiptum. Kannski spyrja minni spá-
menn í stjórnmálum foringja sína, foringja sem þeir hafa fylgt blint
árum saman, hvers vegna þetta og hvers vegna hitt. Kannski kemur
að því.

Kaupendur bankanna eru um margt ólíkir. Samsonarnir áttu nóg
af peningum. Voru harðir, vildu fá banka á því verði sem þeir vildu
borga. Og fengu banka á því verði sem þeir vildu borga. Annað var
með S-hópinn. Til að hann gæti keypt banka urðu landsfeðurnir að
taka þátt í leiknum. Ekki allir af vilja, en þegar viðskiptahagsmunir
vinanna skiptu suma þeirra meira máli en þátttaka í ríkisstjórn, fór
svo að hagsmunagæsluaðallinn hafði betur, og allir undu glaðir við
sitt.

Fyrir Íslendinga var það mikil blessun að bankarnir voru einka-
væddir og þeir sem eiga þá nú eru langtum betri eigendur en þeir
sem ríkið valdi til að stýra bönkunum voru nokkurn tíma, langtum
betri. Fréttablaðið er ekki að skrifa greinaflokka um það, heldur
hvernig staðið var að sölunni, sinnaskiptunum og hvernig kaupin
gerðust á eyrinni.

Þegar óskað er upplýsinga er svarið venjulegast nei. Steinar eru
lagðir í götu þess sem leitar upplýsinga. En það stöðvar hann ekkert,
ekki einu sinni svarið nei. Ef einhver vill ekki að hlutirnir séu skýrð-
ir og biður Fréttablaðið miskunnar, er svarið nei. ■

29. maí 2005  SUNNUDAGUR

SJÓNARMIÐ
SIGURJÓN M. EGILSSON

Fréttablaðið hefur gert mikla úttekt á einkavæðingu ríkisbank-
anna. Fram kemur að margt gerðist áður en bankarnir voru

seldir. Ekki er víst að allir fagni framtaki blaðsins.

Nei

FRÁ DEGI TIL DAGS

Kannski spyrja minni spámenn í stjórnmálum for-
ingja sína, foringja sem fleir hafa fylgt blint árum
saman, hvers vegna fletta og hvers vegna hitt.

Stökktu til

Rimini
2. júní frá kr. 29.990

Verð kr. 29.990 í viku 

/ kr. 39.990 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. hjón með 2
börn, 2-11 ára, í íbúð í 1 eða 2 vikur.
Flug, skattar, gisting og íslensk
fararstjórn. Stökktu tilboð 2. júní. 

Verð kr. 39.990 í viku 

/ kr. 49.990 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. 2 í stúdíó/íbúð í
1 eða 2 vikur. Flug, skattar, gisting og
íslensk fararstjórn. 
Stökktu tilboð 2. júní.

Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð til
Rimini þann 2. júní. Njóttu fegursta
tíma ársins á þessum vinsælasta
sumarleyfisstað Ítalíu við frábæran
aðbúnað. Þú bókar og tryggir þér
sæti og 4 dögum fyrir brottför færðu
að vita hvar þú gistir.

100 daga orrustan

Griðastaður róttæklinga
Lesbók Morgunblaðsins er ekki bara
vettvangur fyrir póstmódernískt hug-
myndaflug gáfumanna úr háskólasam-
félaginu. Hún er líka einn af síðustu
griðastöðum vinstri róttæklinga hér á
landi. Þeir sem vilja rifja upp tungutak
kreppuáranna eða 68-kynslóðarinnar
finna áreiðanlega fyrir unaðsstraum
þegar lesnir eru pistlar með gömlum
Þjóðviljafyrirsögnum eins og „arð-
ræningi“, en eina slíka, ágætlega
stílaða og íhugunarverða, mátti
einmitt finna í Lesbókinni í gær.
Svo þversagnarkennt sem það er,
er tilefnið Kínaför fyrrverandi ritstjóra
Þjóðviljans, núverandi forseta Ís-
lands, herra Ólafs Ragnars
Grímssonar.

Arðræningjar
Höfundur greinarinnar í Lesbókinni,
Guðni Elísson bókmenntafræðingur,
gagnrýnir forseta Íslands harðlega fyrir
að liðsinna íslenskum kaupsýslumönn-
um í Kína sem hann kallar „arðræn-
ingja“. Guðni harmar að fólk sé hætt
að skilja þetta „máttuga orð“. Hann
segist sakna þeirra „gömlu góðu daga
þegar vinstri hreyfingin var ekki grænt

og grunlaust framboð heldur
breiðfylking hvatvísra ideólóga,
því þá hafi íslenskar „auðvalds-
og athafnabullur“ verið „löðr-
ungaðar með orðinu mörgum

sinnum á dag, eins og þær
áttu skilið, eftir að
hafa rænt peningum
fólksins í landinu“.

Einn þeirra sem mest hafi notað orðið
hafi einmitt verið Ólafur Ragnar Gríms-
son.

Þrælakista í Kína
Guðni talar um að Íslendingar reki
þrælakistu í Kína og nefnir í því sam-
bandi verksmiðju Sjóvíkur í Qingdao,
sem hann segir að sé „dulbúin sem
frystihús“; þar ræni íslenskir athafna-
menn kínverskar stúlkur æskunni og
heilsunni, „að ekki sé talað um arðinn
af vinnu sinni“. Vinnuharkan þar sé gíf-
urleg. „Herra Ólafur Ragnar Grímson
sagði margt eftir heimsóknina í frysti-
húsið,“ skrifar Guðni, „en ekkert af því
sem hann hefði átt að segja. Kannski
gat hann ekki sagt það sem hann vildi
en þá hefði hann átt að þegja.“

gm@frettabladid.is
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TÍÐARANDINN
SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON

Sjarmi borgar er flétt-
leiki og skjól. Reykjavík

heldur hvorki vatni né vindum.
fiar eru flestar götur brei›götur.
fiar hefur a›aláherslan veri›
lög› á a› flytja fólk búferla-
flutningum austur á gró›ur-
lausar hei›ar. Loksins benda
einhverjir í a›ra átt. Og fla›
kom í hlut sjálfstæ›ismanna a›
vakna af fleim fastasvefni sem
bygg›amálin hafa veri› í á
undanförnum áratugum.
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UMFERÐ KARLA
sun. 29. maí 20:00 KR - FH
mán. 30. maí 19:15 Grindavík - ÍBV
mán. 30. maí 19:15 ÍA - Fylkir
þri. 31. maí 19:15 Valur - Fram
þri. 31. maí 19:15 Þróttur R. - Keflavík

UMFERÐ KVENNA
þri. 31. maí 20:00 ÍBV - Breiðablik
þri. 31. maí 20:00 KR - FH
þri. 31. maí 20:00 Stjarnan - ÍA
þri. 31. maí 20:00 Keflavík - Valur

410 4000 |

|

  www.landsbanki.is

Við styðjum
íslenska 
knattspyrnu 
með stolti 
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Saga Bakkavarar er lyg-
inni líkust. Fyrir fimm
árum var það meðalstórt
félag í Kauphöllinni sem
vantaði verkefni. Í dag er
félagið orðið stærsti
framleiðandinn á Bret-
landsmarkaði í sölu tilbú-
inna, ferskra og kældra
matvæla. Eggert Þór Að-
alsteinsson hitti þá bræð-
ur og kynnti sér fyrir-
tækið eftir kaupin á
Geest.
Þegar Bakkavör fór á hlutabréfa-
markað á útmánuðum árið 2000
áttu fáir von á því að afkvæmi
þeirra Ágústs og Lýðs Guðmunds-
sonar yrði á aðeins fimm árum
risafyrirtæki sem ræki 42 verk-
smiðjur í fimm löndum. Félagið
lenti í niðursveiflunni sama ár og
sat sem fastast þar til stjórnendur
þess festu kaup á Katsouris Fresh
Food í nóvember 2001. Þetta þóttu
feikilega góð kaup og gaf Bakka-
vör tækifæri til að ná góðri fót-
festu á Bretlandsmarkaði. Fyrir
um ári síðan hóf Bakkavör að
kaupa hlutabréf í breska mat-
vælaframleiðandanum Geest og
lauk þeim kaupum á föstudaginn
síðasta þegar 73 milljarðar voru
reiddir af hendi til hluthafa Geest.

Yfirburðamarkaðsstaða
Nýja-Bakkavör, sem verður rekin
undir merkjum Geest á Bret-
landsmarkaði, verður stærsti
framleiðandi tilbúinna kældra og
ferskra matvæla á Bretlandi.
Markaðshlutdeild félagsins verð-
ur um 29 prósent en til saman-
burðar er Northern Foods, sem er
í öðru sæti, með ellefu prósent af
markaðnum og Greencore sjö
prósent.

„Við erum komnir í úrvals-
deildina og í þannig rekstur að við
erum með yfirburðastöðu á
breska markaðnum í þeim vöru-
flokkum sem við framleiðum,“
segir Ágúst Guðmundsson, stjórn-
arformaður Bakkavarar. Kannski
væri nær að líkja Bakkavör við
Chelsea í ensku úrvalsdeildinni –
félagið sem ber höfuð og herðar
yfir aðra. Nýja fyrirtækið er
fremst í öllum lykilvöruflokkum,
frá salati og tilbúnum réttum til
ídýfna og pítsa. Með kaupunum
fjölgar vöruflokkum Bakkavarar
úr fjórum í sautján. Vörurnar,
sem eru orðnar 4.500, gefa félag-
inu færi á því að ná til allra neyt-
enda á Bretlandseyjum.

Stjórnendurnir ætla sér ekki
langan tíma til að fella saman
rekstur Bakkavarar og Geest og
stefnt er að því verki verði lokið

að fullu fyrir næstu áramót. Lýð-
ur Guðmundsson, forstjóri
Bakkavarar, segir að um tímamót
sé að ræða í rekstrinum. „Við
erum í fyrsta skipti að kaupa fyr-
irtæki sem býður upp á raunveru-
leg samlegðaráhrif, það er að
samræma innkaup, samhæfa
kostnað og nýta sömu starfs-
krafta.“

Of skuldsettir?
Yfirtaka Bakkavarar á Geest
verður varla lýst nema sem hálf-
gerðu mikilmennskubrjálæði því
Geest var með 4,5 sinnum meiri
veltu en Bakkavör á síðasta ári. 

Kaupin hafa verið gagnrýnd og
sagt að félagið væri orðið skuld-
settasta félag Íslandssögunnar.
Stjórnendur Bakkavarar blása á
þessar gagnrýnisraddir. „Við
erum að fjármagna þessi kaup
eingöngu með lántökum sem þýð-
ir að þessi fjárfesting á eftir að
verða góð fyrir hluthafana okkar.
Það er enginn vafi á því að félagið
er skuldsett og eiginfjárhlutfallið
lágt en á móti kemur að geta fé-
lagsins til að greiða þessi kaup er
gríðarleg. Það er mikið frjálst
sjóðstreymi sem kemur úr þess-
um rekstri,“ segja þeir bræður.
Vegna getu félagsins til frambúð-
ar til að greiða niður skuldir eru
bankar eins og Barclays tilbúnir
til að lána fyrir kaupunum. Stjórn-
endur Bakkavarar eru sannfærðir
um að félagið verði fljótt að borga
kaupin og benda á að fjárstreymi
félagsins sé mun betra en hjá
flestum félögum í Kauphöllinni.

Þegar Ágúst og Lýður eru
spurðir um hvort Bakkavör hugi
að skráningu á breska markaðinn
hrista þeir hausinn og segja að
það sé ekki inni í myndinni.

Litið til annarra miða
Um 90 prósent af tekjum Bakka-
varar Group koma frá Bretlandi.
Því má ætla að framtíðarvöxtur
verði á öðrum markaðssvæðum
þegar haft er til hliðsjónar að
„tækifæri til vaxtar á Bretlandi
eru stórum minni vegna sam-
keppnismála,“ segir Ágúst. „Við
stefnum að því að vaxa á Bret-
landi með markaðnum. Þegar
hlutdeildin er orðin þetta há er
orðið ómögulegt að vaxa um 20
prósent líkt og við höfum gert síð-
ustu árin. Á liðnum árum hefur
markaður með tilbúin matvæli
stækkað um tíu prósent á ári
þannig að Bakkavör hefur verið
að taka til sín markaðshlutdeild
samkeppnisaðila,“ bætir hann við. 

Einn þáttur sem bresk sam-
keppnisyfirvöld skoðuðu gaum-
gæfilega, áður en þau lögðu bless-
un sína yfir kaupin á Geest, var
markaðsstaða Bakkavarar og
Geest á markaði með ídýfur. Fé-
lögin höfðu þar nærri 70 prósenta

hlutdeild. Bræðurnir sjá fyrir sér
að mestur verði vöxturinn í sölu á
tilbúnum ávöxtum og gæðaeftir-
réttum en þar situr félagið nær
eitt að markaðnum.

Markmið Bakkavarar eru tví-
þætt: Félagið ætlar sér að ná tök-
um á Geest og greiða hratt niður
skuldir vegna kaupanna. Hins veg-
ar er mikill vilji til að verða heims-
þekktur matvælaframleiðandi á
sviði tilbúinna ferskra matvæla.
Það er verkefni framtíðarinnar.

Reksturinn í Evrópu hefur ekki
gengið vel og varð tap á síðasta ári.
Sýn stjórnenda Bakkavarar er að
félagið verði jafn sterkt á Evrópu-
markaði og það er á þeim breska.
Það myndi þýða að félagið næði
sömu yfirburðastöðu í Evrópu.

Á orðum Bakkabræðra er al-
veg ljóst að þeir horfa í átt til
Austurlanda fjær, sérstaklega
Kína. Það kæmi annaðhvort til
greina að kaupa fyrirtæki í Kína
eða stofnsetja eigin verksmiðju.
Fjárfesting í Kína myndi ekki síð-
ur skila sér vel fyrir starfsemina í
Bretlandi en með því móti er hægt
að kaupa inn framleiðsluvörur
fyrir bresku verksmiðjurnar. All-
ir fremstu matvælaframleiðendur
heims sem og smásalar hafa beint
spjótum sínum að Kína. Tesco,
sem er langstærsti viðskiptavinur
Bakkavarar í Bretlandi, ætlar sér
inn á kínverska markaðinn og er
því ljóst að tækifærin eru mikil.

Breyttar hefðir
Þeir bræður spá mikið í þeim
breytingum sem hafa orðið eða
eru að verða á neyslumynstri íbúa
í Vestur-Evrópu. „Framtíðin í mat-
vælageiranum byggist í fyrsta
lagi á því að gera matseld þægi-
legri og einfaldari fyrir neytand-
ann og í öðru lagi að hann geti
keypt það sem hann vill, það er að
hann geti valið hollan, góðan og
þægilegan mat á sanngjörnu
verði,“ segir Ágúst. Neytendur
munu því spara sér tíma og jafn-
vel aura með því að kaupa tilbún-
ar matvörur frá fyrirtækjum eins
og Bakkavör.

En hefðirnar eru ekki síður að
breytast þegar kemur að stjórnun
fyrirtækja. Keppinautar Bakka-
varar hafa átt í vandræðum á
sama tíma og skila lægri framlegð
en Bakkavör. Bakkabræður eru
fullvissir um að stjórnunin hafi
mikið um að segja. Þeir telja það
vera eina skýringu af hverju Ís-
lendingum gengur vel á Bret-
landsmarkaði hvað þeir eru fljótir
að taka ákvarðanir og ganga
hreint til verks.

Það er alveg ljóst að Bakka-
bræður og aðrir íslenskir fjárfest-
ar hafa ekki sagt sitt síðasta.
Ágúst segir í gamni að félagið ætli
sér heimsyfirráð. En er honum
ekki full alvara? ■
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vidskipti@frettabladid.is nánar á visir.is

„Vi› erum komnir í úrvalsdeildina og í flannig rekstur a› vi› erum me› yfirbur›astö›u á breska marka›n-
um í fleim vöruflokkum sem vi› framlei›um,“ segir Ágúst Gu›mundsson, stjórnarforma›ur Bakkavarar.
Kannski væri nær a› líkja Bakkavör vi› Chelsea í ensku úrvalsdeildinni – félagi› sem ber höfu› og her›ar
yfir a›ra. N‡ja fyrirtæki› er fremst í öllum lykilvöruflokkum, frá salati og tilbúnum réttum til íd‡fna og pitsa.

STARFI
NÁM
S A M H L I Ð A

Bakkavör lýkur
við kaupin á Geest

LÝÐUR OG ÁGÚST
GUÐMUNDSSYNIR
Eftir kaupin á Geest er
Bakkavör Group orðin
stærsti framleiðandinn
á breska markaðnum
með tilbúnar, kældar
og ferskar matvörur. 

Selur hlutafé:

Magnús úr
Samson
VIÐSKIPTI Magnús Þorsteinsson
hefur selt Björgólfi Guðmunds-

syni og Björgólfi
Thor Björgólfs-
syni hlut sinn í
Samson eignar-
haldsfélagi ehf.
og Samson Hold-
ing. Með því eru
félögin alfarið í
eigu feðganna.

Samson-félög-
in eiga hluti í
Landsbankanum
og Burðarási,
m ó ð u r f é l a g i
Eimskipa.

Magnús er aðaleigandi Avion
Group, móðurfélags Air Atlanta
og Excel Airways og hyggst hér
eftir festa fé sitt í almennri
flutningastarfsemi og flug-
rekstri. - bþg

MAGNÚS ÞOR-
STEINSSON Ein-
beitir sér að fjár-
festingum í flug-
rekstri og flutn-
ingastarfsemi.
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Ekkert var sparað við byggingu
Austurbæjarskóla þegar hann var
reistur fyrir 75 árum. „Hann var
byggður af miklum metnaði og
öllu til tjaldað, svo að byggingin
gæti orðið sem glæsilegust,“ segir
Pétur Ármannsson arkitekt. Bygg-
ingin þótti ein allra glæsilegasta
skólastofnun á Norðurlöndum á
sínum tíma. 

Áform voru uppi um að byggja
upp háborg menningar á Skóla-
vörðuholtinu en þær hugmyndir
urðu aldrei að veruleika. Austur-
bæjarskóli átti að vera hluti af
þessum kjarna og sker sig því tals-
vert úr öðrum arkitektúr í grennd-
inni. „Byggingin er fulltrúi fyrir
ákveðna stílgerð sem var algeng á
Norðurlöndunum á árunum 1915
til 1925. Stíllinn einkennist af því
að vera strangur, agaður og klass-
ískur, en víðsvegar annars staðar
var rómantísk stefna ríkjandi,“
segir Pétur.

Spurður að því hvort byggingin
líði nokkuð fyrir það að hafa aldrei
staðið í því umhverfi sem henni
var upphaflega ætlað, segir Pétur
ekki svo vera. „Skólinn stendur al-
veg fyrir sínu, þótt hluti í hans
nánasta umhverfi hefði mátt út-
færa betur. Þetta er mikil bæjar-
prýði þessi bygging og afmæli
skólans er stórt afmæli í bygging-
arsögu borgarinnar,“ segir Pétur.

Guðmundur Sighvatsson,
skólastjóri Austurbæjarskóla,
segir bygginguna hafa mikinn
sjarma. „Þetta er virkilega falleg
bygging, jafnt að innan sem utan,“
segir Guðmundur stoltur. 

Að innan er þó margt sem
mætti vera öðruvísi, enda þarfirn-
ar breyst mikið síðan 1930. „Stof-
urnar eru heldur litlar og svo
vantar opið rými innan skólans.
Þetta er þó ekkert sem mér finnst

vera verulega mikill galli,“ segir
Guðmundur og bætir við að það sé
ánægjulegt hversu sterkar tilfinn-
ingar Reykvíkingar beri til skól-
ans.

Austurbæjarskóli er þó farinn
að láta örlítið á sjá og segir Guð-
mundur það orðið mikilvægt að
lagfæra múrskemmdir á húsinu
áður en langt um líður. ■
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JEFF BUCKLEY 
(1966-1997) lést þennan dag.

Arkitektúr sem er
borginni til mikils sóma

TÍMAMÓT: AUSTURBÆJARSKÓLI 75 ÁRA

„Kysstu af þrá, en ekki af huggun.“
Bandaríski tónlistarmaðurinn Jeff Buckley féll frá með

sviplegum hætti þegar hann drukknaði í Mississippi-
ánni. Hann sendi einungis frá sér eina breiðskífu, Grace,

en hún gerði hann að goðsögn í tónlistarsögunni.

timamot@frettabladid.is

Stuttu fyrir upphaf úrslitaleiks í
Brussel milli fótboltaliðanna
Juventus og Liverpool í Evrópu-
keppni meistaraliða upphófust
miklar óeirðir. Hópur æstra fót-
boltabullna úr röðum Liverpool-
áhangenda ruddist í gegnum ör-
yggisgæslu til að lumbra á stuðn-
ingsmönnum Juventus. Þegar
þeir flúðu í ofboði undan bullun-
um hrundi veggur vegna álagsins
og lentu margir undir honum. 
Mikil skelfing greip um sig og
tróðust margir undir í ofboðinu.
39 manns létust og 350 særðust.
Lögreglan á staðnum náði eng-
um tökum á uppþotinu og var
óeirðalögregla kölluð til. Þegar

umfang harmleiksins varð ljóst
kom Rauði krossinn á staðinn og
gerði að sárum fólks í tjöldum
við leikvanginn. 
Þrátt fyrir mótmæli beggja liða
var leiknum haldið áfram og lauk
honum með 1-0 sigri Juventus.
Innan nokkurra daga var ákveðið
að ensk fótboltalið fengju ekki
að spila fótbolta í Evrópu næstu
fimm árin. Liverpool fékk enn
lengra bann, sex ár. Ákvörðunin
var tekin af Alþjóðaknattspyrnu-
sambandinu og studd af forsæt-
isráðherra Breta, Margréti
Thatcher. 
Ofbeldi á fótboltaleikjum er nú
haldið í skefjum með því að hafa

áhangendur liðanna aðskilda í
áhorfendastúkum og með banni
á áfengi.

29. MAÍ 1985 Um 60 þúsund
manns voru staddir á úrslitaleiknum.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1942 Gyðingar í París eru neyddir

til að sauma gula Davíðs-
stjörnu í föt sín.

1947 Flugvél rekst á Hestfjall við
Héðinsfjörð og 25 manns
farast. Þetta er mesta flug-
slys á Íslandi. Vélin var á
leið frá Reykjavík til Akur-
eyrar.

1953 Edmund Hillary og sjerpinn
Tenzing Norgay komast
fyrstir allra á topp Everest-
fjalls.

1968 Slysavarðsstofan er flutt úr
Heilsuverndarstöðinni í
Reykjavík í Borgarspítalann.

1999 Ísland nær öðru sæti í
söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva með lag-
inu All Out of Luck, fluttu
af Selmu Björnsdóttur.

Harmleikur í úrslitaleik

Elskulegur unnusti, faðir, sonur, tengdasonur og
bróðir,

Ágúst Þórður Stefánsson
Öldugötu 31, Hafnarfirði,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítalans, Fossvogi, sunnudaginn 22.
maí, verður jarðsunginn frá Seljakirkju mánudaginn 30. maí kl. 13.00.

Maríam Siv Vahabzadeh, Nadía Líf Ágústsdóttir
María Alexandersdóttir, Jón Björnsson
Lilja Ingvarsdóttir, Smári Brynjarsson
og systkini.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir 
og afi,

Sigurjón G. Sigurjónsson
Birkigrund 71, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Digraneskirkju þriðjudaginn 31. maí kl. 15.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Heimahlynningu Krabbameinsfélagsins.

Anna Ásgeirsdóttir
Freyja Sigurjónsdóttir Þórir Sigurgeirsson
Ásgeir Sigurjónsson Silja Sverrisdóttir
Drífa Sigurjónsdóttir Ólafur Baldursson
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Jakobína H. Schröder
til heimilis að Fannborg 8,
áður Birkihlíð við Nýbýlaveg, Kópavogi,

andaðist á Landspítalanum við Hringbraut miðvikudaginn 25. maí.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Erna María Jóhannsdóttir, Ásvaldur Andrésson,
Baldur Schröder, Naomi Herlita
og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð og vinar-
hug við andlát og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Jóhönnu Guðmundsdóttur 
Hrafnistu, Hafnarfirði. 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Hrafnistu, Hafnarfirði, og
starfsfólki á deild 12E á Landspítala, Hringbraut.

Jóna Sigrún Harðardóttir Arilíus Harðarson
Halldór Sigþór Harðarson Hólmfríður Alda Sigurjónsdóttir
Sigurður Páll Guðjónsson
Hanna Björk Guðjónsdóttir Ólafur Guðjónsson
Hörður Jóhann Halldórsson Sigrún Birna Magnúsdóttir
Sigríður Hrönn Halldórsdóttir Sigmar Karl Stefánsson
og langömmubörn.

ANDLÁT

Dagbjört Guðjónsdóttir, Selvogsgrunni
11, lést þriðjudaginn 24. maí.

Jakobína H. Schröder, til heimilis í
Fannborg 8, áður Birkihlíð við Ný-
býlaveg, Kópavogi, lést miðviku-
daginn 25. maí. 

AFMÆLI

Bjarni Dagur Jónsson, markaðsstjóri og
fyrrverandi útvarpsmaður, er 55 ára.
Margrét Frímannsdóttir þingmaður er
51 árs. 
Magnús Þór Hafsteinsson þingmaður
er 41 árs.
Gísli Pétur Hinriksson leikari er 26 ára.

SUNDLAUGIN Í upphafi þóttu það mikil 
flottheit að hafa sundlaug í skólanum.

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir 

í smáletursdálkinn má senda á net-
fangi› timamot@frettabladid.is.

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

hringja í síma  550 5000.

GUÐMUNDUR SIGHVATSSON SKÓLASTJÓRI AUSTURBÆJARSKÓLA
Byggingin hefur mikið sögulegt gildi fyrir Reykjavík, en skólinn þótti ein glæsilegasta
skólastofnun Norðurlandanna á sínum tíma. 
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Ekki var rætt um ver›hugmyndir bjó›enda um Landsbankann fyrr en bjó›endur bentu
sjálfir á fla› undir lok söluferlisins. fiá var gripi› til fless a› setja inn í ferli› „millistig”
flar sem skila ætti inn ver›hugmyndum. Sigrí›ur Dögg Au›unsdóttir heldur hér áfram
a› rekja sögu einkavæ›ingar bankanna og segir frá flví hvernig framkvæmdanefndin var
notu› til a› framkvæma vilja rá›herranna.

Íupphafi árs 2001 hafði
ráðherranefndin, sem í sátu
Davíð Oddsson forsætisráð-

herra, Geir H. Haarde fjármála-
ráðherra, Halldór Ásgrímsson
utanríkisráðherra og Valgerður
Sverrisdóttir viðskiptaráðherra,
falið  framkvæmdanefnd um
einkavæðingu að undirbúa sölu
kjölfestuhlutar í Landsbankanum
til erlends fjárfestis. 

Nefndin lagði til að stór hluti í
bankanum, þriðjungur hið
minnsta, yrði seldur til kjölfestu-
fjárfestis með forvali og síðan
lokuðu útboði. Skilyrði var að sal-
an á eignarhlutnum leiddi til auk-
innar samkeppni á íslenskum
fjármálamarkaði og yki fjár-
magnshæfi hans.

Nefndin taldi að sala til erlends
banka hefði meðal annars jákvæð
áhrif á fjármálamarkaðinn og
hagkerfið. Lögð yrði áhersla á að
eftirstandandi hlutur ríkisins yrði
seldur almenningi og fagfjárfest-
um, þó ekki fyrr en sölu til kjöl-
festufjárfestis væri lokið.

Söluferlið í gang fyrir alvöru
Í júnílok 2001 var auglýst eftir
ráðgjafa til sölunnar. Í tilkynn-
ingu frá framkvæmdanefnd um
einkavæðingu 10. ágúst 2001 kem-
ur fram að tilboð um ráðgjöf hafi
borist frá sex fyrirtækjum og 17.
ágúst var tilkynnt um það að al-
þjóðlegi fjárfestingarbankinn
HSBC hefði verið valinn. HSBC
gerði tillögur að aðgerðaáætlun
fyrir sölu Landsbankans fyrir
framkvæmdanefndina í ágúst og
september 2001.

Í byrjun október var söluferlið
sett í gang með því að senda bréf
til valdra banka. Í október og nóv-
ember var haft samband við  á
annan tug banka og þeim gefinn
kostur á frekari upplýsingum um
Landsbankann.

Vonbrigði yfir dræmum áhuga
Tveir erlendir bankar lýstu yfir
áhuga á frekari viðræðum, en
hinn dræmi áhugi olli fram-
kvæmdanefndinni vonbrigðum.

HSBC ráðlagði að auglýsa ekki
að nýju eða lengja tímafrestinn
þar sem meðal annars mætti
rekja dræma þátttöku til erfiðs
efnahagsástands sem myndaðist í
kjölfar hryðjuverkaárásanna í
Bandaríkjunum 11. september
2001.

Hinn 27. nóvember 2001 sendi
framkvæmdanefndin tilkynningu
inn á Verðbréfaþing um að tíma-
frestur sem HSBC hefði gefið
hugsanlegum kjölfestufjárfestum
til að tilkynna áhuga sinn á bank-
anum væri liðinn. Ákveðið hefði
verið að halda kynningarfundi
með þeim sem þess óskuðu. Þeir
sem sýndu áhuga hefðu óskað
eftir nafnleynd, sem fallist hefði
verið á.

Framkvæmdanefndin hóf við-
ræður við erlendu bankana tvo
sem höfðu sýnt áhuga. Ákveðið
var að halda áfram viðræðum við
báða bankana í stað þess að velja
annan þeirra og vonaðist fram-
kvæmdanefndin til að það yrði til
þess að þannig mætti viðhalda
samkeppni þeirra á milli. HSBC
reyndi samtímis árangurslaust að
opna fyrir viðræður við fleiri að-
ila eftir sínum leiðum.

Sölu frestað
Áætlað hafði verið að í lok nóvem-
ber 2001 lægju fyrir tilboð í bank-
ann. Það gekk hins vegar ekki

eftir og tilkynnti framkvæmda-
nefndin 21. desember 2001 að
vegna erfiðra markaðsskilyrða
væri ljóst að ekki myndi ganga
eftir að sala á kjölfestuhlut í
Landsbankanum færi fram fyrir
árslok. „Vegna þessa hefur verið
ákveðið að fresta frekari sölu-
kynningu þar til síðar,“ sagði í til-
kynningunni.

Valgerður Sverrisdóttir við-
skiptaráðherra sagði í viðtali við
fjölmiðla við þetta tækifæri að
viðræður hefðu litið vel út í upp-
hafi en markaðsaðstæður erlendis
hefðu versnað mjög á miðju tíma-
bilinu þegar hryðjuverkaárásirn-
ar á Bandaríkin dundu yfir. Það
hefði verið ein helsta ástæðan fyr-
ir því að salan hefði ekki tekist í
þessari lotu. Hins vegar fylgdust
stjórnvöld grannt með aðstæðum
á markaði og ætluðu að selja um
leið og tækifæri gæfist og tilboð
bærust sem fælu í sér gott verð.

Framkvæmdanefndin hóf því
næst undirbúning að sölu 20 pró-
senta hlut ríkisins í bankanum
sem selja átti á innlendum mark-
aði 14. júní 2002. 

Á þessum tíma höfðu tilraunir
til að selja Símann nýverið farið
út um þúfur eftir um tveggja ára
undirbúningsvinnu framkvæmda-
nefndar um einkavæðingu og til-
heyrandi fjárfestingu af hendi
ríkissjóðs.

Í lok janúar 2002 sagði Hreinn
Loftsson sig úr framkvæmda-
nefnd og tók Ólafur Davíðsson,
ráðuneytisstjóri í forsætisráðu-
neytinu, við sæti hans. Auk þess
að sinna formennsku í nefndinni
hafði Hreinn starfað undanfarin
ár sem stjórnarformaður Baugs.
Hreinn gaf þá skýringu á úrsögn
sinni að Davíð Oddsson forsætis-
ráðherra hefði í umræðum á Al-
þingi um miðjan janúar deilt hart
á Baug og stjórnendur þess. Þau
ummæli hefðu orðið til þess að
Hreinn teldi sér í raun ókleift að
sitja áfram í framkvæmdanefnd.

Lægra útboðsgengi en eðlilegt
þótti
Bréfin í Landsbankann voru seld í
gegnum viðskiptakerfi Verð-
bréfaþings Íslands. Ákveðið hafði
verið að selja þau á markaðsverði
miðað við gengi á þeim tíma.
Landsbankinn setti sjálfur inn
sölutilboð í Kauphöllinni og kann-
aði jafnframt áhuga fagfjárfesta
og miðlaði hlutum til þeirra.

Eftir að eftirspurn hafði verið
greind var útboðsgengið var
ákveðið 3,50 fyrstu þrjá daga út-
boðsins en gert var ráð fyrir að
útboðið gæti staðið í einn mánuð.
Útboðinu lauk hins vegar á fimmt-
án mínútum. Enginn mátti kaupa
meira en 4 prósent af heildar-
hlutafé Landsbankans en sölurnar
voru um 90 alls.

Ríkisendurskoðandi hefur bent
á að gengið hafi á sama tíma farið
í 3, 69 á markaði og því hefði ekki
verið óeðlilegt að byrja á ívið
hærra gengi en 3,5. Landsbankinn
hafði dagana fyrir útboðið kynnt
bankann og athugað hvaða verð
stærri aðilar voru tilbúnir að
greiða, það er, í óformlegum við-
ræðum.

Heildarsöluverð bréfanna var
4.792 milljarðar. Meðalgengi á
bréfum í Landsbankanum sama
dag og útboðið fór fram var 3,70,
eða talsvert hærra en útboðsgeng-
ið. Gengi bréfanna fór ekki niður
fyrir 3,63 næstu sjö daga á eftir.
Ef útboðsgengið hefði verið hið

sama og lægsta gengi í vikunni á
eftir hefði ríkissjóður fengið um
178 milljónum króna meira fyrir
hlutinn. Ef útboðsgengið hefði
verið 3,60 hefði ríkið fengið um
137 milljónum króna meira.

Lykilmennirnir í bankaráði á
þessum tíma voru Helgi S. Guð-
mundsson formaður og Kjartan
Gunnarsson.

Símtal til Davíðs breytti banka-
sölunni
Tæpum tveimur vikum eftir að
útboðið á 20 prósenta hlut í Lands-
bankanum fór fram, eða í lok júní
2001, barst framkvæmdanefnd
um einkavæðingu bréf frá
Björgólfi Guðmundssyni, syni
hans, Björgólfi Thor Björgólfs-
syni, og Magnúsi Þorsteinssyni,
hópi sem síðar var nefndur Sam-
son-hópurinn. Í bréfinu óskuðu
þremenningarnir eftir viðræðum
við stjórnvöld um kaup á eftir-
standandi hlut ríkissjóðs í öðrum
hvorum ríkisbankanna.

Forsaga þessa bréfs er sú að
Björgólfur Thor Björgólfsson
hafði hitt einn af forkólfum HSBC
í boði í London vorið 2002 og kom-
ist að því að HSBC væri ekki leng-
ur að leita að kjölfestufjárfesti
vegna Landsbankans, heldur væri
ætlunin að setja bankann á al-
mennan markað innan skamms.

Í kjölfarið hringdi Björgólfur
Guðmundsson í Davíð Oddsson og
gerði honum grein fyrir áhuga
sínum á því að kaupa annaðhvort
Búnaðarbankann eða Landsbank-
ann. Þá strax gerði Björgólfur
Davíð grein fyrir því að feðgarnir
hefðu meiri áhuga á Búnaðar-
bankanum en Landsbankanum.

Björgólfur ræddi það við
Davíð hvernig best væri að koma
söluferlinu af stað og spurði með-
al annars hvort Davíð vildi að
feðgarnir kæmu fram sem fjár-
festar í gegnum HSBC í London.
Niðurstaðan var hins vegar sú að
þeir myndu senda framkvæmda-
nefnd bréf þar sem þeir gerðu
formlega grein fyrir áhuga sínum
á því að eignast annan hvorn
bankann. Því hefur verið haldið
fram að uppkast að bréfinu hafi
verið gert í stjórnarráðinu, það
síðan sent til Björgólfs sem hafi
komið því formlega áfram til
framkvæmdanefndarinnar.

Samson vildi Búnaðarbankann
Björgólfsfeðgar höfðu haft mun
meiri áhuga á að kaupa ráðandi
hlut í Búnaðarbankanum en
Landsbankanum. Björgólfur Guð-
mundsson staðfesti þetta meðal
annars á starfsmannafundi í
Landsbankanum á Akureyri eftir
að kaupin voru yfirstaðin. Þar
sagði hann að hann hefði alltaf
haft meiri áhuga á Búnaðarbank-
anum vegna þeirra stjórnenda
sem þar voru. Hins vegar hafi
honum ekki verið leyft að kaupa
Búnaðarbankann og því hafi hann
keypt Landsbankann í staðinn.
Þess í stað hafi hann keypt alla
helstu stjórnendur Búnaðarbank-
ans yfir í Landsbankann eftir að
kaupin fóru fram.

Strax eftir að bréf Samson-
hópsins barst framkvæmdanefnd
var söluferli bankanna kippt úr
höndunum á nefndinni. Verklags-
reglur framkvæmdanefndarinnar
voru settar til hliðar. Steingrímur
Ari Arason gagnrýndi þessi
vinnubrögð mjög þegar hann
sagði sig úr nefndinni þremur
mánuðum síðar.

Foringjar og fótgönguli›ar
Margir komu vi› sögu í bankasölunni, sumir
st‡r›u atbur›arásinni – a›rir eltu. Tekist var á um
mikla hagsmuni. Hótanir, ósætti, átök eru allt or›
sem hægt er a› nota um samskiptin - jafnvel
innan ríkisstjórnarinnar.

DAVÍÐ ODDSSON
»Vildi frekar að
Samson keypti
Landsbankann
en Búnaðar-
bankann.

GEIR H. HAARDE 
» Studdi vilja
sjálfstæðis-
manna að
Samson keypti
Landsbankann.

HALLDÓR
ÁSGRÍMSSON
» Tók fram fyrir
hendurnar á
framkvæmda-
nefnd í sölunni.

VALGERÐUR
SVERRISDÓTTIR
» Mikið atriði að
einkavæðing
bankanna
mistækist ekki.

RÁÐHERRANEFNDIN » 

ÓLAFUR
DAVÍÐSSON
»Ráðuneytis-
stjóri forsætis-
ráðuneytisins.

HREINN
LOFTSSON
» Hætti áður en
Samson sendi
bréfið.

STEINGRÍMUR ARI
ARASON
» Reyndi að
viðhafa rétt
vinnubrögð.

JÓN SVEINSSON
» Gleymdi að
biðja bjóðendur
að skila inn
verðtilboðum.

BALDUR
GUÐLAUGSSON
» Tók við af
Steingrími Ara í
nefndinni.

SÆVAR ÞÓR SIGURGEIRSSON » Lét að stjórn ráðherra í nefndinni.

FRAMKVÆMDANEFNDIN » 

ÓLAFUR
ÓLAFSSON
» Vildi kaupa
Landsbanka
fremur en
Búnaðarbanka.

ÓSKAR H.
GUNNARSSON
» Stjórnarfor-
maður Andvöku
og Samvinnu-
trygginga.

MARGEIR
DANÍELSSON
» Framkvæmda-
stjóri Samvinnu-
lífeyrissjóðsins.

GEIR
MAGNÚSSON
» Forstjóri Olíu-
félagsins og
síðar Kers. 

KRISTJÁN
LOFTSSON
» Stjórnarfor-
maður Kers
með mikil áhrif.

S-HÓPURINN » 

EIRÍKUR
JÓHANNESSON
» Þekkti Lands-
bankann vel og
vildi helst kaupa
hann.

ÞORSTEINN MÁR
BALDVINSSON
» Fékk boð um
að sækjast
frekar eftir
Búnaðarbanka.

BJÖRGÓLFUR
GUÐMUNDSSON
» Vildi helst
kaupa Búnaðar-
banka en hlýddi
Davíð.

BJÖRGÓLFUR
THOR
BJÖRGÓLFSSON
» Vildi fá forskot
á kaupendur
Búnaðarbanka.

MAGNÚS
ÞORSTEINSSON
» Hætti í gær í
Samson og
seldi feðgunum
sinn hlut.

KALDBAKUR » SAMSON » 

Gleymdist a›
ræ›a ver›i›

STRÍÐIÐ UM BANKANA
» ANNAR HLUTI

ÞÓRÐUR
MAGNÚSSON
» Útilokaður úr
hópi
endanlegra
bjóðenda.

BJARNI
ÁRMANNSSON
» Bankastjóri
Íslandsbanka,
sem var
útilokaður.

HELGI S.
GUÐMUNDSSON
» Formaður
bankaráðs
Landsbankans.

KJARTAN
GUNNARSSON
»Lykilmaður í
bankaráði
Landsbankans.

AÐRIR BJÓÐENDUR » BANKARÁÐ LANDSBANKANS » 



Á þessum tíma var fram-
kvæmdanefndin langt komin í
undirbúningi á því að selja Lands-
bankann á almennum markaði þar
sem enginn einn kaupandi fengi
stærri hlut en þrjú til fjögur pró-
sent. Það var samkvæmt vilja
Davíðs Oddssonar frá því 1997 um
dreifða eignaraðild. 

Þá hafði framkvæmdanefndin
fram til þessa unnið út frá því að
Landsbankinn yrði seldur fyrst og
Búnaðarbankinn í kjölfarið og var
það samdóma álit framkvæmda-
nefndar og ráðherranefndar á
þessum tíma að farsælast væri,
miðað við aðstæður á þeim tíma,
að salan færi þannig fram.

Framkvæmdanefndin hafði í
verulega litlum mæli hafið undir-
búning að sölu Búnaðarbankans.
Taldi framkvæmdanefndin, sem
og ráðherranefndin, að Búnaðar-
bankinn væri ekki kominn jafn
langt á veg og Landsbankinn og
því erfiðari í sölu auk þess sem
ákveðin vandamál höfðu verið í
gangi í bankanum. Þá var ríkis-
sjóður enn meirihlutaeigandi í
Búnaðarbankanum en var kominn
undir helmingshlut í Landsbank-
anum. Sú ákvörðun var öllum ljós
í framkvæmdanefndinni, að að
því gefnu að salan á Landsbankan-
um gengi vel yrði ráðist í sölu
Búnaðarbankans að henni lokinni
og beita ætti sömu aðferðum. 

Þótti spennandi kostur
Framkvæmdanefndinni þótti
Samson-hópurinn spennandi kost-
ur. Hann væri fjársterkur aðili
sem vildi láta taka til sín og nýta
jafnframt tækifærin sem bankinn
gat ekki nýtt á meðan hann var að
svo stórum hluta í eigu ríkisins.
Þá var ljóst að Samson-hópurinn
væri vel í stakk búinn að greiða
fyrir hlutinn að verulegu leyti
með erlendu fé, enda umsvif hans
mikil í útlöndum.

Framkvæmdanefndin ræddi
málið á nokkrum fundum sínum
og þurfti að taka afstöðu til þess
hvort bein sala án undangengins
útboðs væri ásættanlegur kostur.
Samkvæmt verklagsreglum fram-
kvæmdanefndar sem settar voru
1996 var í raun ekki hægt að
ganga til viðræðna við Samson-

hópinn án þess að gefa öðrum
tækifæri á því að gera tilboð í
bankann. Í 4. grein reglnanna seg-
ir: „Fyrirtæki, sem til stendur að
selja, skulu ávallt auglýst almenn-
ingi til kaups, þannig að öllum
sem áhuga hafa sé tryggður jafn
réttur til að bjóða í þau.“ 

Í fundargerð nefndarinnar frá
5. júlí 2002 segir að nefndarmenn
hefðu verið sammála um að heppi-
legt væri að klára sölu til kjöl-
festufjárfestis í Landsbankanum í
mánuðinum og selja 20 prósent í
Búnaðarbankanum í september
eins og unnið hefði verið út frá og
þá yrði hafist handa við undirbún-
ing á sölu til kjölfestufjárfestis í
Búnaðarbankanum. Þessi stefna
varðandi Búnaðarbankann yrði
kynnt samhliða áformum um
Landsbankann.

Ekki samkvæmt vilja fram-
kvæmdanefndar
Á fundi nefndarinnar 8. júlí voru
lögð drög að auglýsingu á að
minnsta kosti fjórðungshlut í
Landsbankanum eins og ákveðið
hafði verið á fundi þremur dögum
áður. Á þessum sama fundi, 8. júlí,
upplýsti einn nefndarmanna um
vilja viðskiptaráðherra til þess að
auglýsa 25 til 33 prósenta hlut í
báðum bönkum í einu. Fram-
kvæmdanefndin ræddi þessa til-
lögu en féllst að lokum á að aug-
lýsa Landsbankann en tilkynna

samhliða auglýsingunni um sölu á
Búnaðarbankanum síðar á árinu. 

Næsta dag sendi starfsmaður
framkvæmdanefndarinnar nefnd-
armönnum tillögu að auglýsingu
um sölu á að minnsta kosti 25 pró-
senta hlut í Landsbankanum og
jafnframt fréttatilkynningu, þar
sem fram kom að ákveðið hefði
verið að áfangaskipta einkavæð-
ingu Landsbankans og Búnaðar-
bankans. Samkvæmt fréttatil-
kynningunni yrði 20 prósenta
hlutur í Búnaðarbankanum seldur
6. september í gegnum viðskipta-
kerfi Kauphallarinnar með svip-
uðum hætti og gert hefði verið
með jafnstóran hlut í Landsbank-
anum. Í síðari hluta september
yrði auglýst eftir kaupanda að
umtalsverðum hlut í Búnaðar-
bankanum.

Nefndin áformaði að hittast
síðar sama dag til að ganga frá
auglýsingunni.

Af þeim fundi varð hins vegar
ekki því að í millitíðinni fundaði
ráðherranefndin og breytti aug-
lýsingu framkvæmdanefndar að
nefndinni forspurðri.

Kom framkvæmdanefndinni á
óvart
Í stað þess að fara eftir áætlunum
framkvæmdanefndarinnar og
selja Landsbankann fyrst og ráð-
ast í sölu Búnaðarbankans síðar
ákváðu ráðherrarnir að selja ætti
báða bankana í einu. Ráðherra-
nefndin lét breyta drögum fram-
kvæmdanefndarinnar að auglýs-
ingunni og sem send var til fjöl-
miðla næsta dag, hinn 10. júlí.

Auglýsingin var svohljóðandi:
„Framkvæmdanefnd um

einkavæðingu, fyrir hönd við-
skiptaráðherra, óskar eftir til-
kynningum frá áhugasömum fjár-
festum um kaup á að minnsta
kosti 25 prósenta hlut í Lands-
banka Íslands hf. og/eða Búnaðar-
banka Íslands hf. [...] Í tilkynning-
unni skal gera grein fyrir fjár-
hagsstöðu, þekkingu og reynslu á
fjármálamarkaði, eignarhlut sem
viðkomandi óskar eftir kaupum á,
hugmyndum um staðgreiðsluverð
og áformum varðandi rekstur
[bankanna]. [...] Tekið er fram að
framangreindur hlutur verður

einungis seldur í öðrum bankan-
um nú ef viðunandi tilboð fæst og
stefnt er að því að hlutur í hinum
bankanum verði seldur síðar á ár-
inu. [...]“

Auglýsingin var ekki birt er-
lendis. Í henni kom fram að við
söluna yrði þess gætt að ríkið
fengi hámarksverð fyrir eign sína
í bönkunum. Af auglýsingunni má
ráða að þau atriði sem einkum
yrðu vegin og metin þegar kæmi
að vali á kjölfestufjárfesti væru
fjárhagsstaða, þekking og reynsla
á fjármálamarkaði, stærð eignar-
hlutar sem óskað er eftir að
kaupa, hugmyndir um stað-
greiðsluverð og áform um rekst-
ur.

Vonbrigði í Samson-hópnum
Auglýsingin olli nokkrum von-
brigðum í Samson því að Björgólf-
ur Thor hafði vonast eftir því að
geta keypt Landsbankann með
verulegu forskoti á þá sem myndu
fjárfesta í Búnaðarbankanum.
Hann var þeirrar skoðunar að
ákvörðun ráðherranefndarinnar
um að selja báða bankana í einu
hefði meðal annars verið tekin
með það fyrir augum að koma í
veg fyrir forskot Samson-hópsins
á S-hópinn á íslenska fjármála-
markaðnum.

Fimm hópar skiluðu inn til-
kynningum um áhuga sinn á kaup-
um í bönkunum þann 25. júlí. Auk

Samson, sem samanstóð af Björg-
ólfsfeðgum og Magnúsi Þorsteins-
syni, voru það Íslandsbanki, Kald-
bakur, en honum stýrðu Eiríkur
Jóhannsson og Þorsteinn Már
Baldvinsson; S-hópurinn svokall-
aður, með Ólaf Ólafsson fremstan
í flokki, sem þá var samsettur af
Eignarhaldsfélaginu Andvöku,
Eignarhaldsfélaginu Samvinnu-
tryggingum, Fiskiðjunni Skag-
firðingi, Kaupfélagi Skagfirðinga,
Keri, Samskipum og Samvinnulíf-
eyrissjóðnum. Fimmti áhugasami
var Þórður Magnússon fyrir hönd
fjárfesta.

Strax ljóst hverjir fengju Lands-
bankann
Í lok júlí fundaði framkvæmda-
nefnd með hópunum fimm, hverj-
um fyrir sig. Með fundarboðinu
fylgdi minnisblað þar sem fram
komu upplýsingar um þau atriði
sem nefndin vildi fá nánari upp-
lýsingar um. Efst á blaði var ósk
um upplýsingar um hvorum bank-
anum hóparnir hefðu meiri áhuga
á

Áður en fundirnir áttu sér stað
tóku að berast skilaboð frá einka-
væðingarnefnd til Kaldbaks og S-
hópsins að á fundinum með nefnd-
inni ættu þeir að segjast hafa
meiri áhuga á Búnaðarbankanum
en Landsbankanum. Einnig bárust
meldingar um það að hóparnir
tveir ættu að kanna hvort grund-

völlur væri fyrir því að þeir tækju
sig saman um að kaupa Búnaðar-
bankann.

Öllum hlutaðeigandi, báðum
megin við borðið, var á þessum
tíma þegar orðið ljóst að Samson-
hópurinn fengi Landsbankann.
Þótt ekki væri talað um það opin-
berlega í einkavæðingarnefnd
þóttu það ósögð sannindi að aug-
lýsingin á sölu hlutar ríkisins í
Landsbankanum væri einfaldlega
formsatriði.

Áformað var að tveir hópar
yrðu útilokaðir: Íslandsbanki og
Þórður Magnússon. Samson
myndi lýsa því yfir við fram-
kvæmdanefndina að hann hefði
meiri áhuga á Landsbankanum og
hinir tveir hóparnir, Kaldbakur og
S-hópurinn, myndu segjast frem-
ur vilja kaupa Búnaðarbankann.
Koma átti á samvinnu þeirra á
milli og sameina hópana tvo um
Búnaðarbankann og málið yrði
þannig leyst farsællega.

Þetta gekk hins vegar ekki
eftir.

Tveir útilokaðir strax
Framkvæmdanefndin ákvað fljót-
lega að útiloka tvo hópa: Íslands-
banka og Þórð Magnússon. Ís-
landsbanki var útilokaður því sú
pólitíska stefna hafði verið gefin
út að salan á Landsbankanum og
Búnaðarbankanum mætti ekki
leiða til sameiningar banka á Ís-
landi. Þórður Magnússon var úti-
lokaður vegna þess að honum
þótti ekki takast að sýna fram á
hvernig hann ætlaði sér að fjár-
magna kaupin.

Á fyrstu fundum framkvæmd-
nefndar með fjárfestahópunum
þremur lýstu þeir því allir yfir að
þeir hefðu áhuga á báðum bönk-
unum og „óhlýðnuðust“ þar með
þeim óbeinu fyrirskipunum sem
nefndin hafði látið berast til
þeirra, að Samson ætti að lýsa yfir
áhuga á Landsbankanum og hinir
tveir hóparnir á Búnaðarbankan-
um.

Kaldbakur og S-hópurinn
höfðu báðir meiri áhuga á Lands-
bankanum. Ólafur Ólafsson, sem
fór fyrir S-hópnum, taldi Lands-
bankann betri sjálfstæða einingu
en Búnaðarbankann og að hann

fæli í sér betri tækifæri. Eiríkur
Jóhannesson og Þorsteinn Már
Baldvinsson, sem fóru fyrir Kald-
baki, höfðu af sömu ástæðum
meiri áhuga á Landsbankanum
enda var Eiríkur vel kunnur
innviðum bankans og fyrirkomu-
lagi hans eftir að hafa gegnt starfi
útibússtjóra Landsbankans á Ak-
ureyri um tíma. 

Björgólfur „stóð sig best“
Framkvæmdanefndin kom á
kynningarfundum með fjárfesta-
hópunum þremur með Halldóri J.
Kristjánssyni, bankastjóra Lands-
bankans, og Stefáni Héðni Stef-
ánssyni framkvæmdastjóra, sem
fram fóru dagana 22. og 23. ágúst.
Þar var farið í gegnum glæru-
kynningu á bankanum þar sem
gerð var grein fyrir helstu atrið-
um í rekstri hans. Viðstaddur
fundina var starfsmaður einka-
væðingarnefndar, Guðmundur
Ólafsson, sem hafði verið falið að
skila framkvæmdanefnd og ráð-
herranefndinni fundargerðum af
fundunum. Hann tók niður á blað
það sem fram fór á fundinum.

Einkavæðingarnefnd komst að
þeirri niðurstöðu, eftir að allir
þrír hóparnir höfðu fundað með
Halldóri og Stefáni Héðni, að
Björgólfur Guðmundsson hefði
sýnt „mestan áhuga á bankanum“
og hann hafi „staðið sig best“ af
öllum fjárfestunum. Var það með-

al annars notað sem rökstuðning-
ur framkvæmdanefndarinnar síð-
ar gagnvart hinum tveimur fjár-
festunum þegar útskýra þurfti af
hverju ákveðið var að ganga til
viðræðna við Samson.

Aldrei rætt um verð
Hóparnir þrír áttu nokkra fundi
með framkvæmdanefnd og þurftu
meðal annars að svara spurning-
um um framtíðaráætlun sína
varðandi Landsbankann. Á loka-
fundi framkvæmdanefndar með
fjárfestunum hafði ekki enn verið
fært í tal hvaða hugmyndir hóp-
arnir gerðu sér um verð. Ekki
hafði verið hugað að því að hóp-
arnir þyrftu að bjóða ákveðið verð
fyrir hlut ríkisins í Landsbankan-
um. Þegar bjóðendur bentu á að
ekki hefði enn verið gert ráð fyrir
því að verðtilboð yrði gert kom
framkvæmdanefndin með þær
skýringar að nefndin hefði hugsað
sér að setja inn í ferlið nokkurs
konar millistig þar sem hóparnir
þrír myndu leggja fram verðtil-
boð. Hins vegar hefði fram-
kvæmdanefndin ekki enn ákveðið
hvernig það millistig ætti að
ganga fyrir sig, en bjóðendur
yrðu látnir vita.

Á lokastigi söluferlisins var
því ekki enn farið að huga að
verðþætti tilboðanna.

Vægi verðs í heildarmati ákveðið
eftir á
Hinn 28. ágúst fundaði fram-
kvæmdanefndin með hópunum
þremur hverjum fyrir sig og af-
henti þeim bréf þar sem óskað var
eftir svörum við fimm atriðum:
Hvernig fyrirkomulag eignar-
halds yrði, stærð eignarhlutar
sem sóst væri eftir, fjármögnun,
framtíðarsýn og loks aðrar for-
sendur fyrir kaupunum.

Framkvæmdanefndin deildi á
fundi sínum 30. ágúst um aðferða-
fræðina við útboðið og hvert vægi
verðs ætti að vera í væntanlegu
heildarmati. Steingrímur Ari Ara-
son lagði meðal annars á það
áherslu á fundinum að samkvæmt
vinnureglum framkvæmdanefnd-
arinnar ætti að meta tilboðin til
staðgreiðsluverðs og ennfremur
að ákveða ætti lágmarksverð fyr-
ir hlutinn. Hann fékk ekki hljóm-
grunn fyrir því innan nefndarinn-
ar og vildu nefndarmenn frekar
semja um verð við kaupandann
við samningaborðið eftir að hann
hefði verið valinn.

Í skýrslu Ríkisendurskoðanda
um söluna á Landsbankanum er
bent á að á þessum tímapunkti
hefði hvorki verið tekin afstaða til
þess hvert vægi einstakra
áhersluþátta væri né hvernig
meta ætti tilboðin með tilliti til
hvers þáttar fyrir sig.

Ákveðið var að kalla til fjár-
festingabankann HSBC, sem áður
hafði unnið að sölu bankans. Eitt
helsta verkefni HSBC yrði að
meta þá þætti sem áhrif hefðu á
val á kaupanda, aðstoð við samn-
ingaviðræður og kostgæfnisat-
hugun á kaupanda.

Á þessum tíma stóðu yfir mikil
átök um yfirráðin í VÍS og beið
framkvæmdanefnd með að óska
eftir verðtilboðum þangað til
átökin um VÍS voru yfirstaðin.

Þar tókust á Landsbankamenn
og S-hópurinn, en báðir réðu yfir
helmingshlut í félaginu. Þeim
lauk með kaupum S-hópsins á hlut
Landsbankans í VÍS.

Þegar verðtilboðin í
Landsbankann bárust kom í ljós
að Samson var með langlægsta
tilboðið og því þurfti að finna
viðunandi lausn á því hvernig
hægt yrði að útskýra valið á
Samson sem kaupanda að
Landsbankanum.
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Á morgun verður sagt frá átökunum
bak við tjöldin um yfirráðin í VÍS og
baráttu milli tveggja eigendahópa,
Landsbankans og S-hópsins. Inn í átök-
in blönduðust Davíð Oddsson og Hall-
dór Ásgrímsson, sem gættu hagsmuna
hvors hópsins um sig. Landsbanka-
menn halda því fram að Halldór Ás-
grímsson hefði hótað Davíð því að
hætta við einkavæðingarferlið færi svo
að VÍS yrði selt Samson með Lands-
bankanum. S-hópurinn segir aðra sögu
og kallar átökin „Sex daga stríðið um
VÍS“.

» ÖLLUM BEIÐNUM HAFNAÐ
Fréttablaðið hefur sent sex beiðnir á
grundvelli upplýsingalaga til fram-
kvæmdanefndar um einkavæðingu
og iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins
vegna sölunnar á Landsbankanum og
Búnaðarbankanum. Öllum beiðnum
hefur verið synjað, nema einni sem
ekki hefur borist svar við, og hefur
synjununum verið áfrýjað til úrskurð-
arnefndar um upplýsingamál.

FRÉTTABLAÐIÐ HEFUR ÓSKAÐ EFTIR
EFTIRFARANDI UPPLÝSINGUM:

19. APRÍL
- Allar fundargerðir framkvæmda-
nefndar um einkavæðingu og ráð-
herranefndarinnar vegna sölu á Bún-
aðarbanka Íslands.
Synjað. Fréttablaðið hefur áfrýjað
synjuninni til úrskurðarnefndar um
upplýsingamál.

28. APRÍL
- Skýrslur HSBC sem unnar voru fyrir
framkvæmdanefnd um einkavæðingu
vegna sölu Landsbankans annars
vegar og Búnaðarbankans hins vegar.
Synjað. Fréttablaðið hefur áfrýjað
synjuninni til úrskurðarnefndar um
upplýsingamál.
- Gögn sem ríkisendurskoðun voru
fengin í hendur til að vinna skýrslu
um einkavæðingu helstu ríkisfyrir-
tækja á árunum 1998-2003. 
Synjað. Fréttablaðið hefur áfrýjað
synjuninni til úrskurðarnefndar um
upplýsingamál.
- Samningar sem gerðir voru við
kaupendur Landsbanka Íslands ann-
ars vegar og Búnaðarbankans hins
vegar við sölu á hlut ríkisins í bönk-
unum á árunum 2002 til 2003.
Synjað. Fréttablaðið hefur áfrýjað
synjuninni til úrskurðarnefndar um
upplýsingamál.

3. MAÍ
- Niðurstöður úr áreiðanleikakönnun
sem HSBC gerði síðla árs 2002 á þá
ónafngreindu erlendu banka sem S-
hópurinn tilgreindi sem einn af fjár-
festum vegna kaupanna á Búnaðar-
bankanum.
Synjað. Fréttablaðið hefur áfrýjað
synjuninni til úrskurðarnefndar um
upplýsingamál.

18. MAÍ
- Bréfið sem Björgólfur Guðmunds-
son og Björgólfur Thor Björgólfsson
sendu framkvæmdanefnd um einka-
væðingu í lok júní 2002 þar sem þeir
lýstu yfir vilja til að kaupa að minnsta
kosti þriðjung af heildarhlutafé í
Landsbankanum eða Búnaðarbank-
anum.
Svar hefur ekki borist.

» MISTÓKST AÐ SELJA SÍMANN
Framkvæmdanefnd um einkavæðingu hafði unnið að undirbúningi að sölu Símans
meira og minna frá því í febrúar 2000 og skilað skýrslu um málið í janúar 2001. Í lok
mars var gerður samningur við Búnaðarbankann og Pricewaterhouse Coopers í London
og Reykjavík um þjónustu vegna fyrirhugaðrar sölu sem átti að fara fram um vorið. 
Í júní ákvað ríkisstjórnin hins vegar að fresta sölunni fram í september og síðar var til-
kynnt að salan færi fram dagana 19. til 21. september. Skömmu áður en söludagurinn
rann upp dundu hins vegar hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin yfir, 11. september 2001.
Þrátt fyrir hversu mikil áhrif árásirnar höfðu á hlutabréfamarkaði víðs vegar um heim var
ákveðið að fresta ekki sölunni.
Skemmst er að segja frá því að salan tókst ekki sem skyldi og seldust einungis 5 pró-
sent af hlutabréfum fyrirtækisins af þeim tæpa fjórðungi sem var í boði í fyrsta áfanga.
Hlutfallið var of lágt til þess að hægt væri að skrá fyrirtækið á Verðbréfaþingi Íslands
eins og stefnt hafði verið að. 
Í framhaldinu fóru fram óformlegar viðræður við tvo erlenda fjárfesta, danska símafyrir-
tækið TDC og fjárfestingafyrirtækisins Providence Equity Partners. Viðræðurnar runnu út
í sandinn og eru sagðar hafa strandað vegna þess að verðið á Símanum þótti of hátt.

» VÍS KEYPTI EITT PRÓSENT
Nokkrum mánuðum áður en útboðið á
20 prósenta hlutnum í Landsbankanum
fór fram hafði dótturfyrirtæki bandaríska
bankans Wachovia Bank, Philadelphia
International Equities, selt 4,25 prósenta
hlut sinn í Landsbankanum. Philadelphia
International Equities eignaðist bréf sín í
Landsbankanum er bankinn keypti ráð-
andi hlut í breska bankanum Heritable
bank árið 2000.
Gengi bréfanna í sölunni var 3,25 og
söluverðið því um 946 milljónir króna.
Stærstu kaupendurnir voru VÍS, sem
keypti 1,25 prósenta hlut, og Líftrygg-
ingafélag Íslands, sem keypti eitt pró-
sent. Landsbankinn átti umtalsverðan
hlut í báðum félögunum.
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NÁM Í GEISLA- OG
LÍFEINDAFRÆÐI

Frá háskólaárinu 2005-2006 mun læknadeild Háskóla Íslands
bjóða upp á nám við nýja skor, geisla-og lífeindafræðiskor.

Umsóknareyðublöð eru á vefsetri Háskólans, www.hi.is, einnig
í Nemendaskrá í Aðalbyggingu v. Suðurgötu.

Umsóknum skal fylgja staðfest afrit af stúdentsprófskírteini.

Inntökuskilyrði er stúdentspróf af bóknámsbraut. Einnig teljast
nemendur sem lokið hafa námi frá frumgreinadeild Tækni-
háskóla Íslands uppfylla inntökuskilyrði.

Fjöldi stúdenta sem tekinn verður inn í námið er takmarkaður
við 10 nemendur í geislafræði og 15 nemendur í lífeindafræði.
Samkeppnispróf verður haldið að loknu fyrsta misseri (í
desember).

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2005.

Nánari upplýsingar um námið er að finna á heimasíðu
læknadeildar http://www.hi.is/nam/laek/.

NÝTT NÁM VIÐ LÆKNADEILD HÁSKÓLA ÍSLANDS

É g sá strax kvikmynd í bók-
inni,“ segir Reynir Lyngdal
leikstjóri um skáldsöguna

Mýrina. Sem kunnugt er mun
Reynir leikstýra kvikmynd
byggðri á þessari skáldsögu Arn-
aldar Indriðasonar. Þetta er fyrsta
kvikmyndin í fullri lengd sem
Reynir leikstýrir og það er óhætt
að segja að hann ráðist ekki á
garðinn þar sem hann er lægstur,
bókin er jú sjálfsagt ein sú víð-
lesnasta hér á landi. „Jú, það er
vissulega krefjandi að gera mynd
eftir bók sem allir hafa lesið,“ seg-
ir Reynir og kímir. „En þetta er
fyrst og fremst frábær saga og
mesta áskorunin er að koma henni
á filmu; frásagnarformið er flókið
og það er flakkað fram og til baka
í tíma. En það sem mér finnst mest
heillandi við Mýrina er að hún
spyr spurninga til dæmis hvenær
má satt kyrrt liggja og hvort það
sé til þess fallið að valda meiri
hörmungum að grafa í leyndar-
málum fortíðarinnar? Hún veitir
svo sem ekkert svörin, enda er það
ekki tilgangurinn. En eins og allar
góðar sögur sækir hún á mann og
ég varð strax spenntur fyrir því að
gera mynd eftir henni.“ 

Fjögurra ára aðdragandi
Aðdragandinn að gerð myndar-
innar hefur verið langur og má
rekja fjögur ár aftur í tímann þeg-
ar Reynir hitti Baltasar Kormák,
framleiðanda myndarinnar, á
Eddu-verðlaununum. „Við fórum
að spjalla saman og þá kom upp úr
dúrnum að Baltasar var nýbúinn
að kaupa kvikmyndaréttinn að
Mýrinni. Hann bað mig um að lesa
bókina með það í huga að ég kæmi
að því á einhvern hátt að þróa
verkefnið áfram. Ég er því búinn
að ganga með þessa mynd í mag-
anum í þrjú til fjögur ár.“ 

Reynir lítur þó ekki á þennan
langa undirbúning sem dragbít.
„Það sést kannski ekki á mér, en
ég er tiltölulega agaður leikstjóri.
Skipulag skiptir mig miklu máli
og ég vil vita nákvæmlega hvað
ég ætla að gera þegar ég fer í tök-
ur. Þess vegna hefur mér einmitt
þvert á móti fundist það frábært
að geta unnið þetta á svona löng-
um tíma og fá tækifæri til að þróa
handritið í ýmsar áttir og fanga
kjarna sögunnar. Ég hef unnið
handritið ásamt Jóni Atla
Jónassyni leikskáldi og Edward
Weiman og við höfum flakkað
fram og til baka með uppbygging-
una, farið frá bókinni og aftur til
hennar og erum loksins orðnir
sáttir við útkomuna.“ 

Sumum kom á óvart að Ingvar
E. Sigurðsson hefði verið valinn í
aðalhlutverk Erlends rannsóknar-
lögreglumanns og bera við að í
bókunum komi hann fyrir sem
öllu eldri og þrekvaxnari en Ingv-
ar. Reynir segist hafa haft minnst-
ar áhyggjur af útliti og aldri Er-
lends þegar hann valdi Ingvar í
rulluna. „Að öllum ólöstuðum er
Ingvar E. Sigurðsson flottasti
leikari landsins og þótt víðar væri
leitað. Ég þurfti leikara sem getur
borið heila mynd uppi og það get-
ur Ingvar tvímælalaust. Hann er
líka dálítið aldurslaus týpa og get-
ur auðveldlega leikið sér yngri
menn og eldri. Erlendur er flók-
inn karakter, óvæginn en góður
maður með mikla sorg á bakinu.
Það þarf virkilega góðan leikara
til að skila þessu á tjaldið og ég
treysti engum betur en Ingvari til
þess.“

Sextán ára starfsaldur
Þó að þetta sé fyrsta kvikmynd
Reynis í fullri lengd verður hann
seint sagður nýgræðingur í stétt
kvikmyndargerðarmanna. Hann
státar af sextán ára starfsaldri
og er ekki orðinn þrítugur. „Ég
byrjaði að gera kvikmyndir þeg-
ar ég var þrettán ára. Ég og Arn-
ar Jónasson, vinur minn, fórum
að gera stuttmyndir og með fullri
hógværð verður að segjast við
vorum bara frekar fagmannlegir.
Við fengum margar góðar hug-
myndir og unnum til verðlauna
þegar við vorum fjórtán eða
fimmtán ára og það má ennþá
horfa á merkilega mikið af
þessu.“

Kvikmyndadelluna segist
Reynir hafa fengið í arf frá föður
sínum sem er líka forfallinn safn-
ari teiknimyndasagna. „Ég var
alltaf dálítið lengi að lesa og sótti
því í teiknimyndasögurnar. Ég
féll algjörlega fyrir þessum frá-
sagnarstíl; hvernig maður getur
notað myndir til að segja sögur af
fólki. Þetta hugsa ég að hafi laðað
mig að kvikmyndagerð og sem
leikstjóri hef ég sérstakan áhuga
á sjónrænum útfærslum.“ 

Nítján ára gamall hélt Reynir
til Spánar til að nema kvik-
myndagerð og dvaldi þar í fjögur
ár. Þegar hann sneri aftur heim
hélt hann áfram að gera stutt-
myndir og hefur unnið til fjölda
verðlauna. Þá hefur hann fengist
við auglýsingagerð síðan hann
sneri heim frá námi og starfar
fyrir kvikmyndafyrirtækið Pega-
sus í dag. Hann segir að auglýs-
ingarnar hafi reynst sér dýrmæt

reynsla. „Ég var einmitt að fara
yfir þetta um daginn og áttaði
mig á að ég er búinn að gera
óskaplega margar auglýsingar.
Ég verið heppinn því flest þess-
ara verkefna voru skemmtileg en
það sem skiptir mestu máli er
reynslan. Fólk í þessu fagi reynir
að koma sér í öll þau verkefni í
kvikmyndum sem það getur því
þannig fær það reynslu. Fólk
vinnur til að læra og í mínu til-
felli hefur það skilað sér.“ Þá seg-
ir Reynir stuttmyndagerðina ekki
síst hafa þroskað hann sem kvik-
myndagerðamann. „Stuttmyndin
býður manni upp á svo mörg
tækifæri á að prófa eitthvað nýtt
í frásögn og tækni og það skilar
sér ótvírætt í önnur verkefni. Ég
veit að ég á aldrei eftir að hætta
að gera stuttmyndir.“ 

Mýrin er engin endastöð
Í rauninni liggur beint við að
spyrja hvers vegna Reynir hefur
ekki gert mynd í fullri lengd áður?
„Ég hugsa að það hafi ekki verið
tímabært fyrir mig fyrr. En
Baltasar fékk mig til að leikstýra
Mýrinni vegna þess að hann
treysti mér til þess og ég finn að
ég er tilbúinn.“ Og það eru ýmis
teikn á lofti um að fleiri ungir
kvikmyndagerðarmenn séu að
verða tilbúnir. „Sem betur fer eru
margir ungir leikstjórar að gera
sig gildandi. Fyrstu myndir leik-
stjóra eru oftar en ekki hlaðnar
ákveðinni orku sem greinin þarf á
að halda. Ég er til dæmis mjög
spenntur yfir Mýrinni og ég vona
að það komi til með að skila sér í
myndina. Það verða auðvitað aðrir
að dæma um það þegar þar að
kemur.“ 

Reynir segir að andrúmsloftið
í íslenskri kvikmyndagerð ein-
kennist í dag af velvild á milli
manna. Það skýrist ef til vill af
því að aðstæður til kvikmynda-
gerðar hafi breyst til hins betra,
til dæmis eigi menn hægara um
vik að fjármagna myndir.
„Skýrasta birtingarmyndin er ef
til vill sú að kvikmyndagerðar-
menn geta leyft sér að horfa til
framtíðar. Það er ekki langt síðan
menn þurftu að leggja allt í söl-
urnar fyrir eitt verkefni, sem gat
allt eins orðið þeirra síðasta. Og
margir urðu því miður illa úti. En
þetta virðist sem betur fer hafa
breyst. Eins spenntur og ég er
fyrir Mýrinni til dæmis, finnst
mér gott að hafa í huga að það
eru svo margar sögur sem á eftir
að segja. Mýrin er engin enda-
stöð.“ ■

Finn a› ég er loksins tilbúinn
Reynir Lyngdal leikstjóri
er um flessar mundir a›
undirbúa tökur á M‡r-
inni eftir samnefndri
skáldsögu Arnaldar
Indri›asonar. Bergsteinn
Sigur›sson spjalla›i vi›
Reyni um stuttmyndir og
augl‡singar, Erlend lög-
reglumann, Ingvar
leikara  og breyttar a›-
stæ›ur í íslenskri kvik-
myndager›.

REYNIR LYNGDAL Þó að Reynir sé innan
við þrítugt telur starfsaldur hans sextán ár.
Hann fékk áhugann á kvikmyndum frá
föður sínum sem er líka forfallinn teikni-
myndasögusafnari.
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Ys og þys á Indlandi
Íslandsheimsókn Abdul Kalam, forseta Indlands, hefst í dag og stendur í fjóra
daga. Indland er á gó›ri lei› me› a› ver›a flri›ja stærsta hagkerfi heims en engu
a› sí›ur fær a›eins hluti Indverja a› njóta ávaxtanna af uppsveiflunni eins og
Sveinn Gu›marsson rekur í flessari grein.

F orseti Indlands, Abdul
Kalam, kemur til Íslands í
dag í opinbera heimsókn í

boði Ólafs Ragnars Grímssonar
forseta en hann mun dvelja hér til
1. júní. Heimsóknin er liður í
lengra ferðalagi því auk Íslands
sækir hann Rússland, Sviss og
Úkraínu heim. 

Samvinna Íslendinga og Ind-
verja á sviði lyfjaþróunar og
lyfjaframleiðslu verður í brenni-
depli á meðan heimsókn Kalam og
fylgdarliðs hans stendur en einnig
hyggst hann kynna sér orkufram-
leiðslutækni með jarðhita og við-
vörunarkerfi um jarðskjálfta sem
Íslendingar hafa þróað.

Eins og lesa má annars staðar á
síðunni þá er Kalam er marg-
slunginn persónuleiki og þannig
er hann á vissan hátt spegill þjóð-
ar sinnar. Á Indlandi býr rúmur
milljarður manna í 29 sjálfstæð-
um héruðum. Þar tala menn 33
tungumál sem skiptast í 1.650
mállýskur og fjölbreytni í trúar-
brögðum er óvíða meiri. Og eins
og búast má við eru kjör fólks í
þessu víðfeðma landi býsna mis-
jöfn svo ekki sé fastar að orði
kveðið.

Bullandi hagvöxtur
Fréttir af efnahagsuppgangi Ind-
lands hafa verið áberandi í vest-
rænum fjölmiðlum undanfarin ár
enda hafa Indverjar, líkt og Kín-
verjar, mjög sótt í sig veðrið í
þessum efnum. Á meðan hag-
vöxtur síðustu tíu ára á evru-
svæðinu hefur ekki verið nema
1,9 prósent og og í Bandaríkjun-
um 3,3 prósent þá hafa Indverjar
búið við 5,9 prósenta hagvöxt að
jafnaði síðasta áratug. Þeir eiga
þó enn langt í land með að ná Kín-
verjum með sinn 9,3 prósenta
meðalhagvöxt.

Það sem gerir árangur Ind-
verja ekki hvað síst ánægjulegan
er að sífellt stærri hluti þjóðar-
teknanna kemur úr tölvu- og upp-
lýsingatæknigeirunum. Á hverju
ári útskrifast hundruð þúsunda
verkfræðinga úr indverskum há-
skólum sem standast fyllilega
samanburð við vestræna starfs-
bræður sína – en þiggja lægri
laun fyrir störf sín. Fyrirtæki á
Vesturlöndum hafa nýtt sér
enskukunnáttu Indverja til dæm-
is með því að flytja verkefni á
borð við símasvörunarþjónustu
þangað.

Gæðunum misskipt
Sá böggull fylgir skammrifi að
þessum nýfengnu tekjum er mjög
misskipt. Lunginn úr erlendri
fjárfestingu endar í sex ríkustu
héruðunum, hin 23 fá nánast ekki
neitt. Enn búa um 35 prósent Ind-
verja undir fátækramörkum, eða
um 350 milljónir fólks. 47 prósent
barna undir fimm ára aldri eru
vannærð og 65 af hverjum fædd-
um börnum deyja á fyrsta ári.

Ýmsar ástæður eru fyrir því að
ekki hefur gengið betur að bæta
hag indversks almennings þrátt
fyrir uppsveifluna. Greinarhöf-
undur í The Economist setti fram
athyglisverða kenningu fyrr á
þessu ári hvers vegna staðan væri
önnur í Kína að þessu leyti, ástæð-
an liggur í lestrarkunnáttu kvenna.
Í Kína geta 87 prósent kvenna les-
ið á meðan 45 prósent indverskra
kvenna eru læsar. Skólaganga
kvenna leiðir af sér betri heilsu og
menntun hjá fólki almennt sem
aftur leiðir til hæfara vinnuafls.
„Börn sem gengið hafa í skóla vilja
ekki vinna á hrísgrjónaakri,“ segir
í The Economist. 

Auðvitað er þessi framsetning
einföldun enda eru aðstæður í
Kína og Indlandi ólíkar í flestu til-
liti. Þannig er Kína mun einsleitari
þjóð en Indland og sömuleiðis eru
pólitískar aðstæður þar allt aðrar. 

Rótgróið lýðræði
Í þessu ljósi er athyglisvert
hversu rótgróið lýðræði er á Ind-
landi – þótt það sé ekki að öllu
leyti sniðið að vestrænum kröfum
og hugmyndum – því afar fá dæmi
eru um lýðræðisríki þar sem þjóð-
artekjur á íbúa eru mjög lágar.
Kjörsókn er yfirleitt með ágætum
á Indlandi og það eru ekki síst
þeir sem lægstu tekjurnar hafa
sem skila sér á kjörstað. Hvers
vegna gengur þá ekki betur að
koma á umbótum í landinu?

Fyrir utan hina rótgrónu
stéttaskiptingu sem gegnsýrir
indverskt samfélag þá bendir The
Economist á þrjár brotalamir sem
finna má í stjórnmálalífi landsins
um þessar mundir: spilltir stjórn-
málamenn, of margir flokkar og
of mikil miðstýring. 

Fjórðungur þingmanna bíður
ákæru

Af þeim 541 þingmanni sem sett-
ist í neðri deild þingsins eftir
kosningarnar í fyrra hafði tæp-
lega fjórðungur verið ákærður
fyrir glæpsamlegt athæfi. Hlut-
fallið er hærra hjá þeim þing-
mönnum sem litla menntun hafa
en þeir eru einnig auðugari en
þeir þingmenn sem eru langskóla-
gengnir. Helmingur þeirra sem
gæti beðið löng fangelsisvist kem-
ur úr fjórum kjarnahéruðum
hindúa en þar er sögð sérstaklega
mikil hætta á að glæpamenn
hrifsi völdin og stýri svæðinu eins
og lénsdæmi sínu. Þar er jafn-
framt mest hættan á kosninga-
svindli.

Þótt fjölbreytt flokkaflóra beri
gróskumiklu stjórnmálastarfi
vitni þá má öllu ofgera. Auk stóru
flokkanna tveggja, Kongress-
flokksins og Bharatiya Janata,
þjóðarflokks hindúa, er urmull
smáflokka á þinginu sem berjast
flestir hverjir fyrir þröngum sér-

hagsmunum sinna umbjóðenda. Í
samsteypustjórninni sem Kon-
gress-flokkurinn myndaði eftir
kosningarnar fyrir ári eru tuttugu
smáflokkar. Með öðrum orðum,
ríkisstjórnin er mynduð utan um
lægsta mögulega samnefnara. Því
þarf ekki að koma á óvart að Man-
mohan Singh forsætisráðherra
hafi ekki tekist að hrinda nema
broti af þeim umbótum í fram-
kvæmd sem flokkur hans hafði
lofað.

Að lokum benda greinar-
höfundar The Economist á að með
því að draga úr miðstýringu í
landinu og færa meiri völd og
fjárráð til héraðs- eða bæjar-
stjórna væri mun auðveldara að
fylgjast með að þeir sem ættu rétt
á tiltekinni þjónustu nytu hennar.
Það væri kærkomin tilbreyting í
stað þess að „aðeins fimmtán rúp-
íur rynnu til fátækra af þeim
hundrað sem þeim hafði verið lof-
að af almannafé,“ svo vitnað sé til
orða Rajiv Ghandi, fyrrverandi
forsætisráðherra. ■

LAND FJÖLBREYTNINNAR Mikið umbrotaskeið stendur nú yfir í indversku þjóðlífi, sér-
staklega í efnahagslegu tilliti. Þeir eiga þó enn nokkuð í land með að ná Kínverjum í
þessu tilliti.

FORSETINN KVADDUR Manmohan Singh forsætisráðherra færði Abdul Kalam forseta
blómvönd áður en hann lagði upp í Íslandsferðina.

Eldflaugamaðurinn
Dr. Avul Pakir Jainulabdeen Abdul
Kalam, eins og forseti Indlands heitir
fullu nafni, er um margt athyglisverður
maður. Hann er kallaður faðir indversku
kjarnorkusprengjunnar en jafnframt er
hann grænmetisæta og alger bindindis-
maður á áfengi og kynlíf. 
FÆDDUR 15. október 1931 í
Rameswaram í héraðinu Tamil Nadu á
suðaustanverðu Indlandi.
MENNTUN Flugvélaverkfræðingur frá
Tækniháskólanum í Madras (nú
Chennai) árið 1958.
STARFSFERILL Áður en Kalam varð for-
seti var hann atkvæðamikill í rannsókn-
um á sínu sviði. Hann stjórnaði smíði

fyrstu indversku gervihnattanna og síðan stýrði hann vel heppnuðu eldflauga-
verkefni Indverja. Þar fékk hann viðurnefni sitt, eldflaugamaðurinn. Á tíunda
áratugnum leiddi hann svo kjarnorkuáætlun Indverja en þeir sprengdu sína
fyrstu kjarnorkusprengju árið 1998.
FORSETATÍÐ Kalam var kjörinn forseti árið 2002 og fékk yfirgnæfandi meiri-
hluta atkvæða enda sameinuðust báðir stóru flokkarnir um að styðja hann.
Hann hefur einkum beitt sér í að gera Indland að öflugu upplýsingaþjóðfélagi
og vonast til að Indland verði komið í hóp fremstu iðnríkja árið 2020.
PERSÓNAN Kalam er múslimi og er vel lesinn í Kóraninum. Hann hefur hins
vegar lagt sig í framkróka við að höfða til hindúa líka og les í því skyni reglu-
lega þeirra helsta helgirit, Bhagavad Ghita. Kalam er mikill meinlætamaður,
hann er skírlífur, borðar einungis grænmetisfæði og er alger bindindismaður á
áfengi.
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Nú er einfaldara,
þægilegra og fljótlegra

að panta flug á www.icelandair.is

Ný og betri bókunarleið á Netinu

Um helmingur farþega með Icelandair pantar og greiðir 
fyrir flugfarið á Netinu. 
Við höfum nú tekið í notkun nýtt og einfaldara leitar- og 
bókunarkerfi á vef okkar, www.icelandair.is. Notandaviðmótið er 
skýrt og þægilegt og leikur einn að kanna flugmöguleika á 

tilteknum dögum, skoða mismunandi verð og ganga frá pöntun 
og greiðslu.

Kynntu þér málið og slástu í hóp þeirra tugþúsunda Íslendinga 
sem kaupa sér alltaf flugmiða á www.icelandair.is

Umbeðnir ferðadagar á lægsta verði

Lægsta verð 
sem er í boði 
almennt
á viðkomandi 
áfangastað



Ég er búin að vera í Hlíð síð-
an 1948, að ég kom sem að-
stoðarstúlka á bæinn hér

fyrir ofan. Ég kom úr Húnavatns-
sýslu, er fædd á Lækjarmóti og
var árum saman með ríka heim-
þrá norður,“ segir Hólmfríður
Sigurðardóttir, bóndi í Hlíð í
Garðabæ.

„Maðurinn minn var einkabarn
á þessu heimili, en dvölin hér varð
örlagaför. Meira en ég ætlaði.
Fyrstu árin fannst mér bæði ljótt
og leiðinlegt að koma hingað og
var illa við að hafa sjóinn heima
við tún. Ég hef alltaf verið hrædd
við hafið og þá sem eru á sjó, það
er eitthvað innbyrgt. Kannski
vatnshræðsla,“ segir Hólmfríður
og bætir við að áratugi hafi tekið
að sætta sig við sjóinn í túninu.
Bæði saga og leikrit voru skrifuð
af Sigurði Ólafssyni í Hlíð, um
eiginmann Hólmfríðar, Kristin
Gíslason heitinn, þegar yfir hann
flæddi á skeri við bæinn og kall-
aðist „Kiddi flæddi á skeri“.

„Í dag finnst mér fallegt hér,
þótt ég líti sjaldnast á sjóinn. Ég
vissi ekki annað en að við Kristinn
myndum búa sér þegar ég kæmi

hingað, en þetta var alltaf eitt
samkrull. Svona var þetta á þeim
tíma, fjölskyldur bjuggu saman
undir sama þaki, sem er kúnst
þegar taka þarf tillit til annarra
sem hafa ráðið á bænum alla tíð.
Það getur víst aldrei orðið eðli-
legt, því konan verður ekki hús-
móðir á sínu heimili, eins og ég
ímynda mér að sé búi maður einn
með maka sínum og börnum,“
segir Hólmfríður sem eignaðist
góða vini í tengdaforeldrum sín-
um sem bæði dóu í hárri elli
heima í Hlíð.

„Kristinn dó fyrir rúmum
þrettán árum, en hann fékk Park-
insonveiki. Ég er hjartabiluð og
var viss um að ég færi á undan
honum, en þakka nú Guði fyrir að
hafa lifað hann því hann mátti
ekki af mér sjá og enginn mátti
hjálpa honum nema ég.“

Maður Hólmfríðar var með-
hjálpari í Garðakirkju í þrettán ár
og sjálf var Hólmfríður í sóknar-
nefnd hátt í tuttugu ár.

„Ég unni þessari kirkju eins
heitt og leið alltaf svo vel í henni,
jafnvel þótt ég væri ein. Beinin
mun ég bera í kirkjugarðinum við
hlið mannsins míns þegar þar að
kemur,“ segir Hólmfríður, en
Garðakirkja átti jörðina Hlíð eins
og aðrar í sveitinni. 

„Garðabær hirti þær allar á
bak við okkur því auðvitað áttum
við fyrsta kauprétt. Vitaskuld urð-
um við sár og ég vildi að stofnuð
yrðu samtök til að sporna á móti
þessu, en það kom aldrei til. Þetta
var búið og gert. Ég hef verið svo
heppin að yngri sonur minn hefur
gert mér kleift að vera hérna,
hann hefur átt alla sína ævi í Hlíð
og heldur því áfram þótt við séum
bara tvö í heimili. Hann hefur
sagt að ég fari aldrei á elliheimili,
þótt ég hafi sjálf lagt til að hann
fyndi sér konu og byggi hér án
mín, en honum finnst það ekki
koma til greina. Það er ósköp in-
dælt að vita af þessum hlýja hug,
en þetta er fórn hjá honum.“

Í Hlíð eru enn nokkrar kindur
sem Hólmfríður rýr sjálf og hirð-

ir daglega, og nú sér hún fram á
lok sauðburðar.

„Geti maður stillt sig inn á að
fylgjast með skepnum þannig að
hvert dýr hafi sitt einkenni, og
unnið vináttu þeirra, þá er það
ekki eins lítilfjörlegt og mörgum
finnst.

Skepnur hafa tilfinningu fyrir
því hvernig komið er fram við
þær. Í dag er stefnt að því að
minnka fjáreign á Íslandi, en ég
veit ekki hvar á að taka gjaldeyri
þegar kaupa þarf kjöt frá útlönd-
um né hvaða sjúkdómar koma

með því,“ segir Hólmfríður hugsi
og bætir við að hún sé nú fjórum
sinnum lengur að vinna verkin en
áður.

„Þetta er tómur roluskapur í
mér og dagurinn fer í ekki neitt.
Það er aldrei frídagur þegar mað-
ur er með skepnur. Ég er aldrei
einmana og langsáttust við að
vera hér áfram, þótt gott sé að
vera annað slagið innan um fólk.
Ég er í eðli mínu félagsvera, en
samt hlédræg. Þrjósk við sjálfa
mig og viðkvæm sál. Það er öllum
frjálsara að vera út af fyrir sig,“

segir Hólmfríður, sem getur ekki
hugsað sér að fá byggðina nær en
nú er.

„Burtséð frá því að ég hrekk
bráðum upp af og kemur þetta
ekki við, þá er þetta eina græna
svæðið frá Kjós á Kjalarnesi og
syðst suður á Reykjanesi. 

Hér vil ég sjá fallegt útivistar-
svæði með golfvelli eða öðru sem
nútíminn krefst, auk þess sem
nauðsynlegt er fyrir ungdóminn
að vita að hér í Garðabæ var eitt
sinn búskapur og allt annað líf en
nú tíðkast.“
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Vitaskuld ur›um vi› sár
Bærinn Hlí› í Gar›abæ
er eitt af sí›ustu kotun-
um í sveitinni milli Hafn-
arfjar›ar og Álftaness.
Ábúandinn Hólmfrí›ur
Sigur›ardóttir féll
óvænt fyrir einkasyninum
í Hlí› flegar hún kom í
vist á næsta bæ ári› 1948.
Nú b‡r hún ein me› fá-
einum kindum, ungri tík
og hjálpsömum syni sín-
um. fiórdís Lilja Gunn-
arsdóttir naut fuglasöngs
og fri›sældar á hla›inu
austan vi› Hafnarfjör›.
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HÓLMFRÍÐUR SIGURÐARDÓTTIR, BÓNDI Í HLÍÐ Í GARÐABÆ „Geti maður stillt sig inn á að fylgjast með skepnum þannig að hvert dýr hafi sitt einkenni, og unnið vináttu þeirra, þá er það ekki eins lítilfjörlegt og mörgum
finnst. Skepnur hafa tilfinningu fyrir því hvernig komið er fram við þær.“

SÁTT VIÐ SJÓINN Í TÚNINU „Ég hef alltaf verið hrædd við hafið og þá sem eru á sjó, það er eitthvað innbyrgt. Kannski vatnshræðsla.“
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Ég sef enn í sama rúmstæði
og ég fæddist í. Hef aldrei
búið annars staðar en hér á

bænum,“ segir Guðjón Jósepsson,
bóndi í Pálshúsum í Garðabæ.

„Ég fæddist á kreppuárunum,
en þá bjuggu hér foreldrar mínir
og þar áður amma og afi. Alls
voru sextíu manns á svæðinu, allt
kotbændur og fjölskyldur þeirra.
Fólk lifði á landbúnaði og sjónum,
allt þar til stríðið kom og allir fóru
að vinna,“ segir Guðjón, sem
sjálfur gekk meðfram sjónum til
vinnu í fiski í Hafnarfirði aðeins
níu ára gamall.

„Ég var átta ára þegar herinn
kom, en þeir voru með vélbyssu-
hreiður í túninu heima og gengu
um hlaðið kvölds og morgna á sól-
arhringsvöktum. Þeir voru afar
góðir við mig, leyfðu mér að
fægja byssurnar sínar, fyrst Bret-
ar og síðar Kanadamenn, sem
reyndar voru svo líkir íslenskum
bændum að þeir komu í fjósið til
að mjólka kýrnar,“ segir Guðjón
brosmildur yfir minningunni.

Í túnum Pálshúsa hoppa ný-
fædd lömb og þriflegar kindur,
ásamt landnámshænum í fjósinu,
en áratugur er síðan Guðjón hætti
með kúabúskap.

„Maður verður einhvern tím-
ann að hætta þessu rugli. Það var
orðið svo einangrað að sækja
mjólkina hingað.“

Á bernskuárum Guðjóns var
byggðin í Hafnarfirði aðeins lítil
rönd húsaþyrpinga þar sem nú

stendur gamli bærinn.
„Mér er svo sem sama þótt það

þrengi að manni hér í sveitinni, en
svo kemur að því að við verðum
rekin burtu. Garðabær eignaðist
þessar jarðir með hrossabraski og
keypti af ríkinu, en Þjóðkirkjan
átti þessar jarðir og við leiguliðar
hjá henni. Eflaust áttum við for-
kaupsrétt á jörðunum, búin að búa
hér kynslóð fram af kynslóð, en
okkur voru aldrei boðnar þær til
kaups,“ segir Guðjón, sem komst í
fréttir í fyrra þegar hann skaut
hreinræktaðan boxerhund á land-
areign sinni.

„Maður stendur ekki aðgerðar-
laus og gónir á það þegar fé
manns er rifið á hol. Deginum
áður hafði annar hundur drepið
hjá mér kind og hálfdrepið aðra
sem dýralækni tókst að sauma
saman. Sá sagði ekki annað að
gera en að drepa hunda sem bíta
önnur dýr því annars héldu þeir
því áfram að salla búfénaðinn nið-
ur. Það er stutt í drápseðli hunda
og bæði ábyrgð og vinna sem fylg-
ir því að fara út með hund sem
annars er vanur inniveru. Þeir
verða vitlausir undir slíkum
kringumstæðum og ekki hægt að
fara í þá vopnlaus. Fólk ber enga
virðingu fyrir fé bændanna hér,
jafnvel þótt alls staðar séu skilti
sem sýni að bannað sé að vera
með lausa hunda. Í kjölfarið
stökkva kindurnar á víra, en
þannig misstu þrjár af mínum
kindum lömb sín í fyrrasumar.“

Guðjón segir sveitina vinsælt
útivistarhverfi þótt umferð-
argnýr og hávaði frá álverinu í
Straumsvík valdi æ meiri hljóð-
mengun.

„Mikið af fólki kemur eftir
veginum að ganga af sér spikið,
en fyrir rest, þegar hér verður
ekkert nema malbik og steypa,
mun íbúana vanta útivistarsvæði.
Að mínum dómi ætti svæðið að
vera óbyggt áfram, enda nátt-
úruperla og synd að sjá grænum
svæðum fækka á kostnað bygg-
ingaræðis, sem er fáránlegt, eins
og hér fjölgi um 30 þúsund manns
á ári! Ég veit ekki hver stendur
fyrir þessu, sennilega verktakar,
en svo eru menn flæmdir burtu
með tiltækum ráðum, eins og í
Fífuhvammi þar sem lóðagjöld
urðu að milljónum sem enginn réð
við að borga.“

Guðjón býr með systur sinni að
Pálshúsum, en bærinn er til fyrir-
myndar í öllu viðhaldi. Sannkölluð
paradís.

„Jú, mér finnst ég alltaf vera
kominn í sveitina eftir bæjarferð-
ir sem fara æ meira í taugarnar á
mér því ástandið hefur versnað
mikið á síðustu árum og umferð-
arþunginn þess valdandi að ekki
er fært nema á vissum tímum
dagsins. Þetta er ósköp þægilegur
staður, stutt í þjónustu og svo aft-
ur í sveitakyrrðina. Ég veit svo
ekki hvað ég má vera lengi. Fólk-
ið hér fréttir ekkert né fær að
vera með í ráðum.“
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Aldrei me› í rá›um

GUÐJÓN JÓSEPSSON, BÓNDI Í PÁLSHÚSUM Í GARÐABÆ „Ég var átta ára þegar
herinn kom, en þeir voru með vélbyssuhreiður í túninu heima. Þeir leyfðu mér að fægja
byssurnar sínar, fyrst Bretar og síðar Kanadamenn, sem reyndar voru svo líkir íslenskum
bændum að þeir komu í fjósið til að mjólka kýrnar.“

DÝRAVINUR MEÐ LANDNÁMSHÆNU „Maður stendur ekki aðgerðarlaus og gónir á það þegar fé manns er rifið á hol. Deginum áður hafði annar hundur drepið hjá mér kind og hálfdrepið aðra sem dýralækni tókst að sauma
saman.“

Gu›jón Jósepsson, bóndi í Pálshúsum í Gar›abæ, komst í fréttir flegar hann
skaut boxerhund á landareign sinni, í sta› fless a› horfa á búféna› sinn rifinn á
hol. Hann man tímana tvenna, enda hvergi búi› annars sta›ar um dagana, alsæll
í sveitinni vi› stórborgina. fiórdís Lilja Gunnarsdóttir hitti Gu›jón me›al land-
námshænsna í fjósinu.
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Dregið verður næstkomandi fimmtudag kl. 12. 
SMS-skeytið kostar 99 krónur.

VERÐLAUNAKROSSGÁTAN
NR. 9

Í sunnudagskrossgátu Fréttablaðsins eru gefnir
4 bókstafir sem á að færa inn í númeraða reiti.
Í dag er S til dæmis í reit merktum 4 og fer þá
S í alla aðra reiti með því númeri. K er í reit
númer 10 og fer í alla aðra reiti gátunnar núm-
er 10 o.s.frv. Til þess að leysa gátuna þarf að
finna út hvaða bókstafir eiga að standa í auðu
reitunum (bókstafirnir c, z, q og w eru ekki not-
aðir). Þegar því verkefni er lokið er hægt að
finna lausnarorð gátunnar, sem er í þetta sinn
karlmannsnafn sett saman úr stöfum reita
númer 26-17-8-27-30-2 (í þessari röð).*

Lausnarorðið er hægt að senda inn með SMS-skeyti í núm-
erið 1900. Dæmi um það hvernig SMS gæti litið út ef lausn-
arorðið væri Jón: þá sendir þú SMS sem segir: 
JA LAUSN JON í númerið 1900.

30 22781726
Lausnarorð

*Ráðning gátunnar birtist í blaðinu eftir tvær vikur.

Lausn nr. 7 M E G N F E R Ð A L A G
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Vinningshafar krossgátunnar í síðustu viku var:
Sigurlaug Gunnarsdóttir

Leystu krossgátuna!
Þú gætir unnið glæsilegan
Epson Stylus Photo R300
myndaprentara frá BT.

Það er þetta með reglurnar, flest-
ar ef ekki allar hafa undantekn-
ingar. Það á líka við um þennan
dálk. Í dag segi ég sögu sem er
ekki íslensk, getur ekki verið ís-
lensk og verður þess vegna
aldrei íslensk. En verður samt
sögð.

Sagan varð til í Skotlandi fyrir
margt löngu. Hún fjallar um
vanda blaðamanna um að koma
sem nýjustu fréttum í blöðin sín.
Þannig háttaði til að íþrótta-
fréttamenn gátu ekki hringt úr-
slit leikja til blaðanna – heldur
urðu að flýta sér reiðinnar býsn
til að komast á ritstjórnina svo
úrslit kappleikja kvöldsins næð-
ust inn áður en blöðin voru send í

prentun. Talsíminn var ekki eins
virkur og nú er, reyndar fjarri
því. En þetta stóð allt ansi tæpt.
Leikirnir voru leiknir það seint á
kvöldin að lausn varð að finna á
þessum vanda. Og hún fannst.

Einhverjum kom til hugar að
notast við bréfdúfur. Og það varð
úr. Íþróttafréttamenn mættu eft-
ir þetta með dúfu í kassa og gátu
beðið rólegir þar til leik lauk,
skrifað úrslitin á blað og síðan
var dúfunni sleppt og hún flaug
öruggum tökum beint heim á rit-
stjórn, þar var lesið á blaðið, úr-
slitin skrifuð og blaðið prentað.
Allir voru glaðir.

En sagan okkar er um undan-
tekninguna. Stórliðin skosku,

Celtic og Rangers, áttust við.
Mikil átök voru og leikurinn
dróst. Celtic skoraði og síðan
Rangers og Rangers aftur. Sem
sagt tvö eitt fyrir Rangers. En
leikurinn hafði tafist og einn
íþróttafréttamannanna var að
fara á taugum. Hann gat ekki
beðið lengur, blaðið varð að fara í
prentun. Samt voru fimm mínút-
ur eftir af leiknum. Hann gekk
um, nagaði neglur og reytti hár
sitt. Hann tók ákvörðun, skrifaði
á miðann: Rangers 2 – Celtic 1.
Tók dúfuna úr búrinu, festi mið-
ann á sinn stað. Ein mínúta eftir
af leiknum og blaðið varð að fara
í prentun. Rangers átti horn-
spyrnu. Blaðamaðurinn sá að
ekkert varð úr horninu, hálf mín-
úta eftir. Hann tók aðra ákvörð-
un, sleppti dúfunni og sá hana
taka flugið, beint heim á rit-
stjórn. En á sama augnabliki
komst Celtic í sókn og skoraði.
Skoraði, staðan var orðin 2-2 og
dúfan við það að fara úr augsýn.
Hann kallaði á eftir dúfunni:
„Celtic jafnaði.“ ■

Saga af... bréfdúfu

SIGURJÓN M. EGILSSON sigurjon@frettabladid.is

NÝJAR ÍSLENSKAR
ÞJÓÐSÖGUR
með Sigurjóni

Vinningshafar í SMS-leik síðustu viku voru:

Hvað heitir nýjasta plata Gorillaz?
a) Gorillaz d) Demon Days f) Gorillaz 2

Hvað heitir fyrsta smáskífulagið af plötunni?
a) Feel Good Inc. e) I Love You ó) Love Me Tender

Hvað heitir aðallagahöfundur Gorillaz?
a) Liam Gallagher k) Sting m) Damon Albarn

Hvað hét vinsælasta lag síðustu plötu Gorillaz?
o) Clint Eastwood ó) Bill Murray p) John Candy

Hversu margir eru í Gorillaz?
k) 2 m) 4 n) 6

Merktu við rétt svör. Stafirnir fyrir framan hvert rétt
svar mynda lausnarorð sem þú sendir í þjónustu-
númerið 1900.

Dæmi: Lausnarorðið er páfinn. Þú sendir skeytið JA
MYND PAFINN í þjónustunúmerið 1900.

Leystu gátuna! Þú gætir unnið nýja geisladiskinn með Gorillaz.

SMS skeytið kostar 99 krónur. 

SMS-GÁTAN:
Hvað veist þú um Gorillaz?

Helga Vala Ingólfsdóttir, Margrét Eysteinsdóttir, Ingibjörg Sæmundsdóttir,
Elín Jónsdóttir og Sigrún Halla Ásgeirsdóttir.



Hildur Gestsdóttir er mannabeina-
fræðingur og hefur undanfarið skoðað
heilsufarssögu þjóðarinnar í gegnum
gömul mannabein.

Hildur segir starf fornleifafræðingsins
fjölbreytt og skemmtilegt og vill ekki við-
urkenna að það krefjist meiri þolinmæði en
önnur störf. Sjálf hefur hún sérhæft sig í
mannabeinarannsóknum og eyðir mestum
tíma í að rannsaka gömul bein.

„Þar sem Ísland er lítið er starf forn-
leifafræðinga hér mjög fjölbreytt og við
göngum í öll verk. Ég er ekki lokuð inni á
rannsóknarstofu allan daginn heldur tek ég
líka þátt í uppgreftri og skráningu gagna,“
segir Hildur, sem vinnur um þessar mundir
að stóru verkefni sem lýtur að heilsufars-
sögu Íslendinga. 

„Við rannsökum beinagrindur frá land-
námi og fram á 19. öld og finnum alla þá

sjúkdóma sem beinin gefa upplýsingar um.
Undanfarið hefur verið unnið að uppgreftri
á miðaldakirkjugarði á Hofstöðum í Mý-
vatnssveit og í sumar á að grafa upp allan
garðinn og rannsaka beinin betur. Þarna
höfum við fundið ýmislegt áhugavert, til
dæmis beinagrind sem er með illkynja
krabbameinsæxli, en til eru afar fá dæmi
um slíkt á svo gamalli beinagrind.“

Hildur segir að sér þyki ekki óþægilegt
að meðhöndla gömul mannabein en segir
mikilvægt að umgangast beinin af virðingu.
„Það er líka mikilvægt að vera með vel af-
markaðar rannsóknarspurningar og vita
svona nokkurn veginn að hverju verið er að
leita. Þetta eru líkamsleifar raunverulegs
fólks sem líklega væri sjálft ekki ánægt
með að láta grafa sig upp. Mín réttlæting er
sú að með beinarannsókninni fái þetta
gleymda fólk tækifæri til að hjálpa sögunni
og gera gagn.“ ■

Grefur upp mannabein
í gömlum kirkjugarði Atvinnuleysi er minnst á Íslandi

af öllum Norðurlöndunum. Áætl-
anir gera ráð fyrir að það verði
um 2.4% á þessu ári að meðal-
tali en verst er ástandið í Finn-
landi þar sem búist er við að
8,4% af öllu vinnandi fólki sé án
atvinnu. Hagvöxtur jókst á Norð-
urlöndunum í fyrra og verður
áfram góður, gangi spár eftir.
Mestur var hann á Íslandi. 

Íslendingar eru lukkulegir í vinn-
unni sinni samkvæmt niðurstöð-
um könnunar Verslunarmannafé-
lags Reykjavíkur eru 90% prósent
starfsmanna ánægðir í starfi.
Vinnuskilyrði virðast fara batnandi
milli ára og trúverðugleiki stjórn-
enda einnig. 

VR gerði könnun á viðhorfum
starfsmanna til átta lykilþátta sem
varða atvinnuna. Þeir voru trú-

verðugleiki stjórnenda, launakjör,
vinnuskilyrði, sjálfstæði í starfi,
sveigjanleiki í vinnu, álag og kröf-
ur, stolt til fyrirtækis síns og
starfsandi. Sjálfstæði í starfi og
starfsandi fengu hæstu einkunn
en launakjör lægstu. 

Áttatíu og átta milljónir ungs
fólks er án atvinnu í heiminum
eða 14,4%. Þetta hlutfall var
11,7% árið 1993 þannig að at-
vinnuleysi ungs fólks fer vaxandi,
sé litið til heimsins
alls. Ástandið er
sýnu verst í Mið-
austurlöndum
og Norður-Afr-
íku en þar
ganga 26%
ungs fólks at-
vinnulaus.

LIGGUR Í LOFTINU
í atvinnu

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?
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VA
Snyrtilegt á skrifborðinu bls. 2
Þarf alltaf að vera á tánum bls 8

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 29. maí, 

149. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 3.30 13.25 23.22 
AKUREYRI 2.44 13.10 23.39

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

STÖRF Í BOÐI

Verslunarstjóri
Múrarar
Verkamenn
Þjónustustjóri
Tæknistjóri
Deildarstjóri
Sölumaður fasteigna
Bifvélavirki
Þjónustufulltrúi
Sölustjóri
Vörustjóri
Tollafulltrúi
Ráðgjafar
Viðskiptafræðingur
Skipstjóri
Ræstingarstjóri
Innheimtufulltrúi
Framkv.st. markaðssviðs
Forstjórar
Verkstjóri
Matreiðslumaður
Starfsmenn í mötuneyti
Kennarar
Forritarar
Yfirmaður þjónustu- og
viðhaldsdeildar
Sumarafleysingar
Lagermenn
Lögfræðingar
Bílstjórar
Trésmiðir
Handverksbakari
Talsmaður neytenda
Umsjónarmenn
Skiltagerð
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atvinna@frettabladid.is

Hildur segir mikilvægt að 
umgangast beinin af virðingu.



Dagbók
Gott er að hafa dagbók við höndina í vinnunni og skrá niður verkefni
dagsins og annað sem þarf að muna. Ágæt regla er að skrá í bókina í
lok dags hversu lengi var unnið og nöfn þeirra sem fundað var með.[ ]

Aldrei fyrr jafnmargir á 
vegum Nordjobb hér á landi
Nordjobb sækir í sig veðrið og
er von á 80 norrænum ung-
mennum til sumarstarfa á Ís-
landi.
Nordjobb er samnorrænt verk-
efni þar sem ungu, norrænu fólki
á aldrinum 18 til 28 ára gefst
tækifæri til að stunda sumar-
vinnu á einhverju Norðurland-
anna. Markmið verkefnisins er að
auka hreyfanleika ungs fólks milli
Norðurlandanna og stuðla þannig
að aukinni þekkingu á menningu
og samfélagi Norðurlandanna. 

Katrín Magnúsdóttir, tóm-
stundafulltrúi hjá Nordjobb á ís-
landi, segir að Nordjobb sé í sókn
og að í sumar sé von á fleiri ung-
mennum hingað til lands en
nokkru sinni fyrr. „Hér verða 80
Nordjobbarar í sumar, flestir frá
Finnlandi og Svíþjóð. Atvinnutil-
boðum fyrir norræna starfsmenn
hefur fjölgað hér á landi undan-
farið en mættu þó vera fleiri. Við
náum eiginlega ekki að anna eftir-
spurninni og vantar enn atvinnu-
rekendur sem eru tilbúnir að taka
til sín Nordjobbara,“ segir hún.

Ungmennin sem koma til Ís-
lands gegna alls konar störfum.
„Flestir þeirra sem eru í Reykja-
vík fást við garðyrkjustörf en úti
á landi eru ýmis önnur störf í
boði, til dæmis vinna á hótelum og
sveitabæjum,“ segir Katrín og
bætir því við að Nordjobb snúist
ekki bara um vinnuna heldur sé
líka heilmikið félagslíf í boði. „Við
erum með tómstundaprógramm
og alls konar félagsstarf þar sem
Nordjobbarar geta hist og
skemmt sér saman. Við bjóðum
líka upp á lengri ferðir út á land
og þá reynum við að gera Nor-
djobburum á landsbyggðinni
kleift að taka þátt. Þeir sem koma
hingað ná því að ferðast svolítið
um og sjá landið.“

Einn af þeim fjölmörgu Nor-
djobburum sem koma hingað í
sumar er Finninn Kari Salo. Hann
hefur verið hér í rúma viku og lík-
ar vel. „Ég ákvað að koma til Ís-

lands því ég hafði aldrei komið
hingað áður og þótti landið fram-
andi,“ segir Kari. Hann viður-
kennir að hafa verið dálítið hissa á
veðrinu enda bjóst hann við meiri
kulda. Kari hefur áður tekið þátt í
norrænu samstarfi en þetta er í
fyrsta skipti sem hann vinnur sem
Nordjobbari. „Þetta er mjög gam-
an og ég mæli hiklaust með þessu

fyrir aðra.“ Kari ætlar að vera hér
fram á sumarið en þá heldur hann
heim til Finnlands þar sem hann
stundar háskólanám. 

Þeir Íslendingar sem hafa
áhuga á að eyða sumrinu erlendis
geta enn sótt um Nordjobb en um-
sóknarfresturinn rennur út þann
31. maí.

thorgunnur@frettabladid.is

Kari Salo er frá Finnlandi og vinnur í sumar við garðyrkjustörf í Hljómskálagarðinum.

Ungmenni misnotuð
á atvinnumarkaði
Ný skýrsla sýnir að atvinnu-
leysi ungmenna í heiminum
fer óðum vaxandi, auk þess
sem þau störf sem eru í boði
fela í sér lág laun og slæmar
aðstæður.
Mikið atvinnuleysi er meðal ungs
fólks í heiminum og fer það vax-
andi. Þetta kemur fram í nýrri
skýrslu Alþjóðasambands
frjálsra verkalýðsfélaga, sem birt
var í tilefni af þingi Alþjóða-
vinnumálastofnunarinnar á dög-
unum. Stofnunin áætlar að um 88
milljónir ungmenna um heim all-
an séu án atvinnu, en síðasta ára-
tug hefur atvinnuleit ungmenna
farið vaxandi og mælist atvinnu-
leysi þessa hóps 14,7 prósent. Í
Mið-Austurlöndum og Norður-
Afríku, þar sem ástandið er verst,
nær atvinnuleysi ungs fólks 26
prósentum.

Atvinnuleysi er þó ekki eina
vandamálið heldur einnig hvaða
störf standa ungu fólki til boða
þar sem þau vinna langan vinnu-
tíma fyrir lág laun og óviðunandi
aðstæður. Ungmennin vinna í
óformlega hagkerfinu þar sem
störfin lúta hvorki alþjóðareglum
né eðlilegum ákvæðum kjara-
samninga eins og við þekkjum
þau á Vesturlöndum, og er talið að

um 93% starfa sem ungu fólki
standi til boða í Afríku séu af því
taginu.

Tugir milljóna barna á skóla-
aldri eru neyddir til að vinna í
stað þess að ganga í skóla þar sem
fjölskyldur þeirra eru fátækar og
reiða sig á tekjur barnanna. Ung-
ar stúlkur eiga á hættu að vinnu-
veitendur þeirra misnoti þær

kynferðislega, börn eru reglulega
seld mansali og neydd í vændi eða
hernað. Talið er að 246 milljónir
barna séu við vinnu, og um 70%
þeirra við hrikalegar aðstæður
eins og í námum, með hættuleg
efni eða við vélar. Að mati Al-
þjóðavinnumálastofunarinnar fá
130 milljónir ungra launþega inn-
an við 65 krónur í laun á dag. ■

Börnin í Írak hafa neyðst til að sækja sér vinnu vegna stríðs og fátæktar.

Níu ráð til að vinnusvæði
þitt beri vott um að þú sért
mikilvæg/ur og framtaks-
söm/samur.

Vinnuaðstaða okkar og skipu-
lagning hennar segir talsvert um
okkur og því er gott að leggja
smá hugsun í það hvernig hún er
skipulögð. Hér eftirfarandi eru
nokkrir hlutir sem þarf að hafa í
huga og hjálpa þér að útbúa
vinnusvæði sem þér líður vel í og
gefur öðrum þá mynd að þú sért
mikilvægur og afkastamikill
starfsmaður.

1. Hafðu yfirsýn. Ef þú sérð ekki inn-
ganginn á skrifstofunni þinni

skaltu færa þig eða setja spegil við
borðið þitt þannig að þú sjáir hann. 

2. Líttu út fyrir að vera skipulagður
og framtakssamur. Hafðu borðið

þitt hreint og snyrtilegt. Hafðu nýjustu
verkefni þín skipulögð í bakka á borð-
inu þínu en annað sem þú notar
sjaldnar ofan í skúffu. Gögn og hlutir
sem þú ert alls ekki að nota skaltu
koma fyrir í möppum eða í geymslu-
pláss.

3. Hafðu plöntur í kringum þig.
Plöntur lífga upp á skrifstofuna

og þær veita orku og líf, auk þess sem
þær taka til sín mengun úr andrúms-
loftinu. Rannsóknir hafa jafnvel sýnt að
plöntur draga úr stressi og auka fram-
leiðslu og einbeitingu. 

4. Hafðu góða lýsingu. Góð lýsing
dregur úr álagi á augun, eykur

orku og lyftir upp skapinu. Ef þú ert að
vinna undir flúorljósi skaltu athuga

hvort þú getur ekki skipt þeim út fyrir
þægilegri lýsingu. Einnig er gott að
notast við borðlamapa því það dregur
úr þreytu í augum. 

5. Færðu það sem er úti inn. Sumar
skrifstofur eru gluggalausar

þannig að tilvalið er að ramma inn fal-
legar landslagsmyndir eða myndir af
trjám og sólskini, sem kemur í stað
þess að hafa glugga.

6. Forðastu kitsch. Skildu mjúkdýrin
og föndrið eftir heima. Hafðu í

huga að þú ert í vinnunni, og flottur
heftari eða stór vasi eða innrömmuð
mynd hentar mun betur. Jafnvel þó að
þetta sé þitt vinnusvæði þá er það
hluti af vinnustað þar sem fagmennska
á að ráða ríkjum.

7. Forðastu að móðga. Passaðu að
þær veggmyndir, skilti eða skjá-

hvíla sem þú ert með móðgi engan
eða stríði gegn siðareglum vinnustað-
arins. Ekki setja upp smekklaus daga-
töl sem gefa í skyn kynþáttafordóma
eða kvenfyrirlitningu.

8. Hafðu persónulegar myndir á
skrifborðinu. Settu myndir af fjöl-

skyldunni, vinum þínum eða gæludýri
í ramma. Forðastu að hafa myndirnar
of persónulegar eða myndir af þér að
drekka með félögunum. Myndirnar
eiga að vera smekklegar og líflegar,
bæði þér og öðrum til ánægju.

9. Bættu róandi fylgihlutum í um-
hverfi þitt. Skál eða pokar með

ilmjurtum geta haft róandi áhrif á þig
og látið þér líða vel. Ef vinnufélagar
þínir eru viðkvæmir fyrir ilminum
skaltu setja blóm eða jurtir á skjáborð-
ið hjá þér. 

Gullnámugröftur er afar mik-
ilvæg atvinnugrein í þróunar-
löndunum sem styrkir og bæt-
ir þjóðfélagið.
Gullnámugröftur er að verða
mikilvægari og mikilvægari at-
vinnugrein fyrir mörg þróunar-
lönd eins og kemur fram í skýrslu
World Gold Council, WGC, eins og
skýrt er frá á fréttasíðu BBC,
bbc.co.uk.

Í skýrslunni, sem heitir A
Touch of Gold, kemur fram að út-
flutningur á gulli frá stórskuldug-
um löndum hefur aukist um 84
prósent á áratugnum frá 1994 til
2004.

Á síðasta ári framleiddu þró-
unarlöndin 72 prósent af gull-
magni í heiminum. Jafnframt
kemur fram í skýrslunni að stór-
skuldug lönd eins og Malí og
Gana treysta nú afar mikið á iðn-
aðinn.

Gulliðnaðurinn styrkir líka
þjóðfélagslega og fjárhagslega
byggingu ríkjanna. Flest gull-
námugreftrunarfyrirtæki reyna
að ráða aðeins innfædda starfs-
menn og birgja og söluprósenta
og skatttekjur iðnaðarins renna
beint í peningakistil hverrar þjóð-
ar fyrir sig. Til dæmis benda
rannsóknir til þess að hver námu-
starfsmaður í Suður-Afríku haldi
uppi allt að tíu manneskjum. ■
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Á síðasta ári framleiddu þróunarlöndin
72 prósent af gullmagni í heiminum.

Sannfærandi starfsmaður

Námugröftur mikilvæg-
ur í þriðja heiminum
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Sumarafleysingar á framleiðslusviði Actavis 
Actavis auglýsir eftir starfsfólki í sumarafleysingar við lyfjapökkun. Um er að ræða annars-
vegar hlutastarf og hinsvegar fullt starf þar sem unnið er á þrískiptum vöktum allan 
sólahringinn. Starfið felur í sér frágang og yfirferð á lokastigi í pökkunarferlinu auk annarra 
tilfallandi verkefna. Sumarlokun verður í framleiðslu Actavis frá 18. júlí til 1. ágúst.

Hæfniskröfur:
Við leitum að kraftmiklum einstaklingum sem geta tileinkað sér nákvæm og sérhæfð
vinnubrögð. Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri. Æskilegt er að umsækjendur   
geti hafið störf nú þegar. 

Starf við sérhæfð þrif á framleiðslusviði Actavis 
Actavis leitar að starfsfólki í sérhæfð þrif á framleiðslusviði. Um er að ræða framtíðarstarf.
Unnið er tvær vikur í senn á dagvakt og viku á kvöldvakt. Starfsmenn í framleiðslu fara í 
gegnum mikla þjálfun og viðkomandi þarf að geta tileinkað sér nákvæm og sérhæfð 
vinnubrögð. Starfið felur í sér þrif á framleiðslusvæðum, framleiðslubúnaði og tækjum auk 
annarra verkefna. 

Hæfniskröfur:
Við leitum að röskum einstaklingum sem geta tileinkað sér nákvæm og sérhæfð
vinnubrögð. Umsækjendur þurfa að hafa náð 23 ára aldri.

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is undir; Störf í boði fyrir 1.júní nk. 
Nánari upplýsingar veita Guðrún Lind Halldórsdóttir, ghalldorsdottir@actavis.is 
og Ágústa Rúnarsdóttir, agrunarsdottir@actavis.is.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:
• er metnaðarfullt
• hefur þjónustulund
• er sveigjanlegt
• vinnur vel í hópi
• sýnir frumkvæði
• hefur hagkvæmni að leiðarljósi
 

Starfsfólk Actavis er mikilvægasta auðlind fyrirtækisins. Því er markmið Actavis að 
ráða, halda í og efla hæft og traust starfsfólk sem valið er til starfa vegna hæfileika 
sinna sem grundvallast af reynslu, menntun og persónueinkennum.

Lausar stöður hjá Actavis
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Flugþjónustan Keflavíkur- 
flugvelli ehf., IGS, sem 
stofnsett var 1. janúar 2001, 
býður viðskiptavinum sínum, 
íslenskum og erlendum 
flugfélögum, upp á alla 
flugtengda flugvallarþjónustu 
við flugfélög og farþega á 
Keflavíkurflugvelli. 
Félagið er eitt af dóttur- 
félögum FL Group. Hjá 
fyrirtækinu starfa að jafnaði 
um 400 starfsmenn og þar er 
rekin markviss starfsþróunar- 
og símenntunarstefna.

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) vill ráða 
fólk til afleysingastarfa á tímabilinu maí-september. 
Um er að ræða störf í hlaðdeild og ræstideild. 
Í sumum tilfellum er um að ræða hlutastörf 
og í öðrum 100% störf. Einnig verða eingöngu 
kvöldvaktir í boði á ákveðnum deildum.
Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni 
í mannlegum samskiptum, reglusemi, stundvísi 
og árvekni. Unnið er á breytilegum vöktum 
og vaktaskrá birt fyrir einn mánuð í senn. 

Nánari upplýsingar um aldurtakmark og hæfnis-
kröfur:
Hlaðdeild
Lágmarksaldur 19 ár, vinnuvélaréttindi, almenn 
ökuréttindi, enskukunnátta.

Ræsting
Lágmarksaldur 18 ár, almenn ökuréttindi, ensku-
kunnátta.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar 
Keflavíkurflugvelli ehf., 2. hæð í Frakmiðstöð IGS, 
bygging 11, 235 Keflavíkurflugvelli. Einnig er hægt 
að sækja um störfin á vefsíðu IGS, www.igs.is

 

Sumarstörf 2005

Heilsa og fegurð vantar vanan 
naglafræðing sem fyrst 

í 50% til 100% starf. 
Upplýsingar gefur Linda í síma 899-8090.
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Flotmúr ehf. er byggingafyrirtæki er sérhæfir sig 
í plötusteypu og flotun og hefur yfir góðum 

tækjabúnaði að ráða.

Flotmúr ehf. óskar eftir múrurum
eða byggingaverkamönnum til

framtíðarstarfa.
Góð vinnuaðstaða og ýmis fríðindi í boði.

Hjá fyrirtækinu eru stundvísi, reglusemi og snyrti-
mennska höfð að leiðarsljósi. Upplýsingar veitir
Hermann s. 824-0-824, umsóknir óskast sendar 

á flotmur@flotmur.is

Grunnskólinn í Grindavík
lausar kennarastöður

Við leitum að áhugasömum kennurum til eftirfarandi
starfa næsta skólaár: 

• umsjónarkennara á yngsta- og miðstigi
• sérkennara 
• námsráðgjafa

Grindavík er blómlegt sveitarfélag með um 2500 íbúa í aðeins 50 km.
fjarðlægað frá höfuðborginni. Þar er alla almenna þjónustu að fá.
Nemendur eru um 480 í 1.-10. bekk. Í skólanum er unnið framsækið
starf af áhugasömu starfsfólki. Unnið er að innleiðingu uppbygginga-
stefnunnar – uppeldi til ábyrgðar. Nánari upplýsingar er að finna um
skólann á heimasíðu hans www.grindavik.ismennt.is.

Upplýsingar veita skólastjóri og aðstoðarskólastjóri í síma 420-1150
(netföng gdan@ismennt.is og stefania@ismennt.is).
Umsóknarfrestur er til 6. júní.

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri einstaklinga og er til
húsa að Árskógum 2, í Mjódd/Breiðholti.

Starfsfólk óskast til starfa í ágúst

Sjúkraliðar: Starfshlutfall samkomulagsatriði.
Aðhlynning: Starfshlutfall samkomulagsatriði.

Unnið er eftir Time-Care vakatáætlunarkerfi
sem veitir meira svigrúm til sveigjanlegs vinnu-

fyrirkomulags.

Upplýsingar gefur hjúkrunarforstjóri 
í síma 5102100 

alla virka daga kl. 10.00 – 14.00.
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Exton > Skipholti 11-13 / 575 4600  / exton@exton.is www.exton.is

> Við óskum eftir að ráða mann til að móta nýja þjónustu- og viðhaldsdeild. Um er að ræða 
brautryðjendastarf sem unnið verður í nánu samstarfi við sölu og hönnunardeild 
fyrirtækisins. 

> Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt að fjölbreyttum tæknilegum verkefnum svo 
sem uppsetningu og/eða viðgerðum en jafnframt að hafa til að bera hæfni til að móta 
starfsemi deildarinnar og hafa mannaforráð.

> Skilyrði er að viðkomandi hafi sterkan tæknilegan bakgrunn og reynsla af störfum við 
þjónustu og viðhald á sviði margmiðlunarlausna er æskileg.

> Áhugasamir sendi umsóknir eða fyrirspurnir á starf@exton.is. 
                                                                     Öll samskipti verða meðhöndluð sem trúnaðarmál.

Exton er aðhliða þjónustufyrirtæki á sviði margmiðlunarlausna fyrir fyrirtæki og stofnanir.  
Kjarninn í starfsemi fyrirtækisins er sala, leiga og þjónusta á hvers kyns ljósa-, mynd- og 
hljóðbúnaði. Í dag er Exton leiðandi fyrirtæki á sínu sviði og byggir á traustum grunni 
mikillar þekkingar og reynslu starfsmanna. Exton er samstarfsaðili 

Yfirmaður þjónustu- og viðhaldsdeildar

Borgaskóli, sími 577 2900
Umsjónarkennsla á unglingastigi, aðalkennslugrein enska.

Afleysing í eitt ár.

Umsjónarkennsla á unglingastigi, kennslugreinar

stærðfræði og samfélagsfræði.

Íþróttakennsla drengja.

Kokkur.

Heimilisfræðikennsla, afleysing frá 15. ágúst til 15. október.

Skólaliðar, til að sinna m.a. gæslu nemenda og ræstingu.

Breiðholtsskóli, sími 557 3000
Yfirmaður mötuneytis, sem ber ábyrgð á rekstri mötuneytis

og verkstjórn.

Fossvogsskóli, sími 568 0200
Almenn kennsla, 75% staða vegna forfalla.

Kaffiumsjón.

Starfsmenn skóla, 75% stöður.

Aðstoð í mötuneyti, 45% staða.

Hlíðaskóli, sími 552 5080
Íslenska í unglingadeild.

Hvassaleitisskóli, símar 570 8800 og 6648257
Starfsfólk skóla.

Skólaliðar.

Baðvörður.

Starfsfólk í ræstingar.

Laugalækjarskóli, sími 588 7500
Dönskukennsla.

Heimilisfræðikennsla.

Raungreinakennsla.

Stærðfræðikennsla.

Laugarnesskóli, sími 588 9500
Íþróttakennsla.

Danskennsla, 67% staða.

Smíðakennsla.

Melaskóli, sími 535 7500
Almenn kennsla.

Víkurskóli, sími 545 2700
Sérkennsla.

Upplýsingar veita skólastjórar, aðstoðarskólastjórar eða aðrir
tilgreindir í viðkomandi skólum. Umsóknir ber að senda til
viðeigandi skóla. Laun samkvæmt kjarasamningum Reykja-
víkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Nánari upplýsingar um
laus störf, umsóknarfrest og grunnskóla Reykjavíkur er að finna
á netinu.

www.grunnskolar.is

Störf í grunnskólum
Reykjavíkur frá hausti 2005 

Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 535 5000, fmr@reykjavik.isEmbætti forstjóra

Neytendastofu
Me› tilvísun til laga um Neytendastofu og talsmann
neytenda nr. 62/2005 er hér me› augl‡st laust til
umsóknar embætti forstjóra Neytendastofu.

Á n‡li›nu vorflingi voru samflykkt á Alflingi lög um
Neytendastofu og talsmann neytenda. Neytendastofa
er n‡ stofnun sem mun taka vi› starfsemi Löggild-
ingarstofu og neytendahluta Samkeppnisstofnunar.
Gildistaka laganna er 1. júlí nk.

Neytendastofa er ríkisstofnun sem starfa skal a›
stjórns‡sluverkefnum á svi›i neytendamála, vöru-
öryggismála, opinberrar marka›sgæslu, mælifræ›i
og rafmagnsöryggismála svo sem nánar er kve›i›
á um í lögunum.

Forstjóri Neytendastofu annast daglega stjórnun á

starfsemi stofnunarinnar og ræ›ur starfsmenn
hennar. Forstjóri skal búa yfir reynslu á fleim svi›um
sem starfsemi Neytendastofu tekur til. fiekking á
opinberri stjórns‡slu og reynsla af stjórnun er æski-
leg. Um launakjör fer samkvæmt ákvör›un Kjara-
nefndar.

Vi›skiptará›herra skipar forstjóra Neytendastofu
frá 1. júlí 2005 til fimm ára og skal umsóknum um
stö›una ásamt uppl‡singum um menntun og ítarlegri
starfsferilsskrá skila› til vi›skiptará›uneytis, Arnar-
hvoli, 150 Reykjavík í sí›asta lagi 16. júní nk.

Nánari uppl‡singar um embætti› veitir Kristján
Skarphé›insson rá›uneytisstjóri í síma 545 8500.

Vi›skiptará›uneytinu 26. maí 2005
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Starfsmenn í mötuneyti 
- heilsársstörf hjá IGS 2005

Flugþjónustan Keflavíkur- 
flugvelli ehf., IGS, sem 
stofnsett var 1. janúar 2001, 
býður viðskiptavinum sínum, 
íslenskum og erlendum 
flugfélögum, upp á alla 
flugtengda flugvallarþjónustu 
við flugfélög og farþega á 
Keflavíkurflugvelli. 
Félagið er eitt af dóttur- 
félögum FL Group. Hjá 
fyrirtækinu starfa að jafnaði 
um 400 starfsmenn og þar er 
rekin markviss starfsþróunar- 
og símenntunarstefna.

Viljum ráða fólk í lítið mötuneyti á Reykjavíkur- 
flugvelli. Um er að ræða mötuneyti með að jafnaði 
50-60 manns í mat á daginn en færri á kvöldin.
Vinnufyrirkomulag er vaktarvinna.  

Helstu verkefni:
• Bera fram og sjá um heita rétti, súpu/brauð
 og salatbar í starfsmannamötuneyti.
• Þrif á matsal, áhöldum og snyrtiaðstöðu sem fylgir
 mötuneytinu.
• Taka á móti flugvélamat, utanumhald og gera
 matarvagna tilbúna fyrir flug.
• Tvær máltíðir á dag. Hádegismatur og kvöldmatur
 alla daga vikunnar.

Áhersla er lögð á snyrtimennsku, þjónustulund, hæfni 
í mannlegum samskiptum, reglusemi, stundvísi og 
árvekni. Viðkomandi þarf að hefja störf  sem fyrst.

Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á vefsíðu okkar, 
www.igs.is, nánari upplýsingar fást hjá starfsmanna-
þjónustu IGS í síma 425 0230. 
Einnig veitir deildarstjóri flugeldhúss upplýsingar 
í síma 864 7161.  
Umsóknir berist ekki síðar en 6. júní 2005.

 

Matreiðslumaður
Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) vill ráða 
matreiðslumann í flugeldhús. Leitað er að góðum og 
jákvæðum liðsmanni í öflugan hóp. 
Staðan er laus og þarf viðkomandi að geta hafið störf 
sem fyrst. 

Hæfniskröfur:
•  Réttindi og reynsla.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Góð tölvukunnátta.
• Góð þekking á birgðakerfum og birgðastýringu.
• Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Útsjónarsemi og heiðarleiki.

Umsóknir berist starfsmannaþjónustu IGS, 
Fraktmiðstöð IGS, byggingu 11, 
235 Keflavíkurflugvelli, fyrir 6. júní 2005. 
Hægt að senda ferliskrá á: svala@igs.is 
Einnig veitir deildarstjóri flugeldhúss upplýsingar 
í síma 864 7161.
 

Gerðaskóli - Garðbraut 90, Garði

Sérkennarar
Laus er til umsóknar er 100% staða sérkennara sem

einnig yrði fagstjóri í sérkennslu. Að auki er laus 75 %
staða sérkennara.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 4227020

Óskum eftir að ráða í nokkur störf 
bifreiðarstjóra með rútupróf.

Um er að ræða bæði framtíðarstarf 
og sumarafeysingar.

Góð tungumálakunnátta æskileg.

Nánari upplýsingar gefur Rúnar í síma: 540 1303 / 
660 1303 eða netfang: runar@iea.is

Iceland Excursions Allrahanda er alhliða
ferðaþjónustufyrirtæki og ferðaskrifstofa í örum vexti.

Fyrirtækið kappkostar að veita góða og persónulega
þjónustu við ferðamenn á Íslandi.

Við leitum að drífandi einstaklingum sem vilja verða hluti
af skemmtilegum hóp í góðu starfsumhverfi.

ATVINNUTÆKIFÆRI
Vegna mikillar vinnu vantar okkur miðlungsstóra
kassabíla með lyftu. Umsóknareyðublöð á staðnum.

Sendibílastöð Kópavogs
Skemmuvegi 50 Kópavogi
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FORSTJÓRI SAMKEPPNISEFTIRLITSINS
Á n‡li›nu vorflingi voru samflykkt á Alflingi n‡ sam-
keppnislög, nr. 44/2005. Samkvæmt fleim er Sam-
keppnisstofnun lög› ni›ur og verkefni hennar fær› til
n‡rra stofnana, Samkeppniseftirlitsins og Neytenda-
stofu. Gildistaka laganna er 1. júlí næstkomandi. firiggja
manna stjórn skipu› af vi›skiptará›herra fer me›
yfirstjórn Samkeppniseftirlitsins. Hún hefur m. a. fla›
hlutverk a› undirbúa gildistöku laganna og rá›a forstjóra
Samkeppniseftirlitsins.

Stjórn Samkeppniseftirlitsins augl‡sir hér me› starf
forstjóra Samkeppniseftirlitsins laust til umsóknar.

Forstjóri Samkeppniseftirlitsins annast daglega stjórnun
á starfsemi og rekstri stofnunarinnar.  Forstjóri ræ›ur
starfsmenn stofnunarinnar.  Forstjóri skal hafa menntun
á háskólastigi og búa yfir ví›tækri flekkingu og reynslu
á svi›i samkeppnismála. fiá flarf forstjóri a› hafa

stjórnunarreynslu og æskilegt er a› hann hafi flekkingu
á opinberri stjórns‡slu. Forstjóri flarf a› s‡na frumkvæ›i
í starfi og lipur› í mannlegum samskipum.  Launakjör
eru samkvæmt ákvör›un stjórnar Samkeppnis-
eftirlitsins.

Æskilegt er a› forstjóri geti hafi› störf sem fyrst.

Nánari uppl‡singar veitir Gylfi Magnússon, forma›ur
stjórnar Samkeppniseftirlitsins, í síma:  525 45 72.
Umsóknir, ásamt ítarlegum uppl‡singum um menntun
og starfsferil, skulu hafa borist fyrir kl. 16:00 9. júní
nk. til Gylfa Magnússonar, formanns stjórnar, Mi›braut
10, 170 Seltjarnarnesi.

Öllum umsóknum um starfi› ver›ur svara› flegar
ákvör›un um rá›ningu hefur veri› tekin.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Störf í skólum

LEIKSKÓLAR
Hvammur
(565 0499, hvammur@hafnarfjordur.is)

Leikskólakennari
Leikskólasérkennari í ákveðið verkefni

GRUNNSKÓLAR
Hvaleyrarskóli
( s. 664 5870, helga@hvaleyrarskoli.is)

Námsráðgjafi
Bókasafnsfræðingur
Almenn kennsla

Víðistaðaskóli
(s. 595 5800/664 5890, sigurdur@vidistadaskoli.is,
annakr@vidistadaskoli.is)

Heimilisfræðikennsla, mjög góð aðstaða

Öldutúnsskóli
(s. 555 1546, herla@oldutunsskoli.is, 
gijon@oldutunsskoli.is, maria@oldutunsskoli.is)

Skólaritari
Helstu verkefni eru almenn skrifstofustörf, upplýsingamiðlun 
og bókhald. Góð íslenskukunnátta og tölvukunnátta
nauðsynleg en auk þess jákvætt hugarfar og hæfni í 
mannlegum samskiptum. Starfsmaður þarf að geta hafið 
störf 1. ágúst.

TÓNLISTARSKÓLI
(555 2704/664 5882, tonhaf@ismennt.is)

Aðstoðarmaður á skrifstofu (50%)
Vinnutími er frá kl. 13 – 17.

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.
Umsóknarfrestur er til 9. júní.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Er þú ert til í að vinna með góðu og hressu fólki,
þá vantar okkur duglegt og samviskusamt fólk í

þjónustu í sumar. Einnig aðstoð í eldhúsi ofl.

Nuno tekur við fyrirspurnum í síma 551 2344,
virka daga milli 15 & 17.

Vantar fólk Heilsa og fegurð vantar vanan 
naglafræðing sem fyrst 

í 50% til 100% starf. 
Upplýsingar gefur Linda í síma 899-8090.

Have you worked in a kitchen?
If so, a competent restaurant is looking for 3 workers:

Helping cook, dishwasher and a kitchen cleaner.
Experience needed. If you have the adequate skills and

interest, call tel. 696 9624 between 16h and 18h.

Sölustjórinn þarf alltaf að vera á tánum
Hulda Helgadóttir er sölu-
stjóri Office1. Henni líkar vel
í vinnunni en í frítímanum er
hún með fjölskyldu og vinum.
„Mér líkar mjög vel í þessu starfi.
Fyrirtækið gengur vel og það er
gaman. Það er spennandi að fá að
taka þátt í að byggja upp fyrirtæki
frá upphafi með svona kraftmikl-
um stjórnendum og starfsfólki,“
segir Hulda sem hefur starfað sem
sölustjóri Office1 í tæpt ár. 

Starf Huldu er fjölbreytt og
skemmtilegt og henni leiðist ekki í
vinnunni. „Office1 opnaði hér á
landi árið 2001 og er í eigu Dags
Group. Þegar ég kom til starfa var
fyrirtækið tiltölulega nýtt og verk-
efnin öðruvísi. Nú höfum við kom-
ið okkur á kortið og getum sinnt
nýjum og spennandi verkefnum.
Undanfarið höfum við sótt í okkur
veðrið á fyrirtækjamarkaði og mitt
helsta verkefni hefur verið að
byggja upp fyrirtækjasviðið frá A
til Ö. Það er skemmtilegt verkefni
og margt sem felst í því. Við þurf-
um að bjóða upp á góðar vörur og
sinna þörfum viðskiptavina. Ég hef
líka tekið þátt í því að fá gott
starfsfólk til okkar og þjálfa það á
fyrirtækjasviðinu. Hér er frábært
starfsfólk sem hefur átt stóran þátt
í velgengninni,“ segir Hulda. 

Office1 er alþjóðlegt fyrirtæki
með starfsemi í 24 löndum. Hulda
segir að erlenda samstarfið geri

starfið enn skemmtilegra og það sé
gaman að kynnast starfseminni í
öðrum löndum. „Office1 er til
dæmis með verslanir í mörgum
löndum Austur-Evrópu og það er
gaman að taka þátt í samstarfi við
þá og kynnast nýrri menningu í
gegnum vinnuna.

Vinnudagurinn hjá Huldu er
sjaldan eins. „Ég fer mikið og hitti
fólk. Er með kynningar og fundi í

fyrirtækjum og sé til þess að þjón-
usta okkar sé til fyrirmyndar. Það
er nóg að gera og ég er alltaf á tán-
um. Starf sölustjórans krefst
skipulagni og heildarsýnar og það
þarf að huga að öllum þáttum.
Hvernig við sækjum á markaðinn,
hvernig við kynnum okkur, hvaða
þjónustu við veitum og þar fram
eftir götunum. Sem sölustjóri þarf
ég líka að vera vakandi fyrir sam-

keppninni og þekkja verð og þjón-
ustu annarra á markaðnum,“ segir
Hulda.

Office1 býður upp á heildar-
lausnir fyrir fyrirtæki og stofnanir
og selur allt frá tölvubúnaði og
skrifstofuhúsgögnum niður í
strokleður og reglustikur. Fyrir-
tækjaþjónusta er í boði fyrir allt
landið en Office1 er með útibú í
Reykjavík, á Akureyri og Egils-

stöðum. Það má því segja að fyrir-
tækið sé í sókn og Hulda segir afar
skemmtilegt að taka þátt í þróun-
inni. „Þetta er skapandi fyrirtæki
og við erum að gera margt nýtt. Við
erum HP-partner á Íslandi og erum
með umboð fyrir þýskar ljósritun-
arvélar frá Triumph-Adler sem eru
að koma sterkar inn. Við erum líka
nýlega byrjuð að selja tímarit og
það vakti töluverða athygli.“ ■

Hulda er ánægð í starfi og segir Office1 vera góðan vinnustað með frábæru starfsfólki.
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Frístundamiðstöðin Tónabær óskar eftir að ráða 
umsjónarmann við frístundaheimilið Laugarsel 

í Laugarnesskóla.

Frístundamiðstöðin Miðberg óskar eftir að ráða 
umsjónarmann við frístundaheimili í Breiðholti.  

Ábyrgðarsvið umsjónarmanns
Umsjón með frístundaheimilinu, ásamt öðrum 
verkefnum tengdum tómstundastarfi í hverfinu

    Menntunar og/eða hæfniskröfur:
        Háskólamenntun á uppeldissviði eða önnur 
        sambærileg menntun
        Góð almenn tölvukunnátta
        Góð reynsla af starfi með börnum
        Áhugi á frítímauppeldi/frístundastarfi
        Skipulögð og fagleg vinnubrögð
        Hæfni í mannlegum samskiptum 
        Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
        Að vera fær um að skapa liðsheild í starfsmannahópi

Umsóknarfrestur um ofangreind störf 
er til 9. júní næstkomandi.  

Umsóknir sendist á Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur-
borgar, Fríkirkjuvegi 11, 101 Reykjavík.  

Umsjónarmenn þurfa að geta hafið störf 15. ágúst. 
Nánari upplýsingar veita Kolbrún Þ. Pálsdóttir í Tónabæ, 

s: 510 8800 og Sóley Tómasdóttir í Miðbergi, s: 557 3550.

Frístundaleiðbeinendur/ráðgjafar og 
stuðningsfulltrúar á frístundaheimili
Frístundamiðstöðvar ÍTR óska eftir að ráða frístunda-

leiðbeinendur/ráðgjafa og stuðningsfulltrúa á frístunda-
heimilin í Reykjavík fyrir næsta skólaár.  Um er að ræða 

30-50% stöður eftir hádegi virka daga.
Umsækjendur þurfa að vera orðnir 20 ára.

       Menntunar og/eða hæfniskröfur:
        Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun       
        (frístundaráðgjafar þurfa að hafa háskólamenntun)
        Góð reynsla af starfi með börnum
        Áhugi á frítímauppeldi/frístundastarfi
        Hæfni í mannlegum samskiptum
        Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
        Í sumum tilfellum krefst starf stuðningsfulltrúa þess 
        að hann kunni táknmál, tákn með tali eða hafi reynslu      
        af vinnu með einhverfum

Hægt er að sækja um störf frístundaleiðbeinenda/ráðgjafa 
og stuðningsfulltrúa á heimasíðunni www.itr.is.  Nánari 
upplýsingar og umsóknareyðublöð má einnig nálgast á 

skrifstofu ÍTR, Fríkirkjuvegi 11 og á frístundamiðstöðvunum 
í hverfum borgarinnar.

Laun eru skv. Kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.

Frístundaheimili ÍTR bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf fyrir 6-9 ára 
börn þegar hefðbundnum skóladegi lýkur.  Leiðarljós frístundaheimil-

anna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroska félagslega færni í 
samskiptum í gegnum leik og starf.  Frístundaheimili eru starfrækt við 

alla grunnskóla Reykjavíkurborgar.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Laus störf hjá Íþrótta- og tómstundasviði
Reykjavíkurborgar næsta vetur

Umsjónarmenn frístundaheimila

Alcoa Fjarðaál og Tækniháskólinn í Þrándheimi hafa stofnað til samstarfs sem 
veitir tveimur einstaklingum á vegum Alcoa Fjarðaáls tækifæri til meistaranáms 
í verkfræði léttmálmframleiðslu. Um er að ræða tveggja ára nám sem hefst 
haustið 2005 og lýkur með MSc gráðu vorið 2007. Viðkomandi einstaklingar 
hljóta námsstuðning frá Alcoa Fjarðaáli og koma að loknu námi til starfa hjá 
fyrirtækinu.  

Tækniháskólinn í Þrándheimi (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet) 
hefur um árabil unnið að uppbyggingu náms á þessu sviði og skapað sér 
sérstöðu með haldgóðri þekkingu á léttmálmframleiðslu. Skólinn nýtur góðs af 
nábýli við öflug málmframleiðslufyrirtæki og góðum alþjóðlegum tengslum. 
Námið er krefjandi og skapar margvísleg tækifæri.

Við leitum að hæfum einstaklingum sem hafa metnað til að sérhæfa sig í og 
takast á við krefjandi störf í þessari ört vaxandi atvinnugrein. Áhugasamir 
umsækjendur skulu hafa lokið BS-prófi með framúrskarandi árangri í einni af 
eftirtöldum greinum: verkfræði, málmfræði, efnisfræði, eðlisfræði eða efna- 
fræði. Umsækjendur verða jafnframt metnir samkvæmt almennum 
hæfniskröfum Alcoa Fjarðaáls til starfsmanna.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Alcoa Fjarðaáls, www.alcoa.is. 
Fyrirspurnum má beina til Steinþórs Þórðarsonar í síma 470 7700 eða netfang 
Steinthor.Thordarson@alcoa.com.  Umsóknir skulu vera á sérstökum eyðu- 
blöðum sem panta má með tölvupósti á netfangið fjardaal@alcoa.com og 
ber að skila þeim á sama stað eða á skrifstofu fyrirtækisins að Búðareyri 3, 
730 Reyðarfirði. Umsóknarfrestur er til og með 7. júní 2005.  

Búðareyri 3
730 Reyðarfjörður
Sími 470 7700
www.alcoa.is

Styrkur til meistaranáms 

í verkfræði léttmálmframleiðslu
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VÉLRÁS
Bifreiða- og vélaverkstæði

Óskum eftir vönum mönnum til við-
gerða á þungavinnuvélum og vörumbíl-

um. Einnig vantar járnsmiði.

Mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 555-6670

Byggingatæknifræðingur
Byggingatæknifræðingur og húsmíðameistari,

með 7-8 ára starfsreynslu við bygginga- og jarðvinnueftir-
lit, kostnaðaráætlanir, tilboðsgerð og almenna verktaka-

þjónustu, óskar eftir föstu starfi eða verkefnum.
Áhugasamir sendi inn upplýsingar á ipp@simnet.is.

Sölumenn óskast
Röskir sölumenn óskast til að selja FRIENDLY ROBOT-
ICS sláttuvélar, TRIUMPH mótorhjól og skyldar vörur.

Upplýsingar alla daga í síma 566-8862 & 892-0999.
Krossgötur ehf.

Flúðaskóli
Hrunamannahreppi

Kennarar!

Kennara vantar í ensku, tónmennt og íþróttir.

Hrunamannahreppur er ört vaxandi sveitarfélag í
uppsveitum Árnessýslu. Hér búa tæplega 800
íbúar þar af uþb. 300 á Flúðum sem er gróinn og
veðursæll staður um 100 km frá Reykjavík. Hér er
öflugt félagslíf, öll nauðsynleg þjónusta innan
seilingar s.s. kjörbúð, banki, sundlaug , hótel og
nýbyggður leikskóli.
Í Flúðaskóla eru 190 nemendur frá 1. upp í 10.
bekk. Helstu áhersluþættir hafa verið fjölgreindar-
kenning Gardners og ìLesið í skóginnî.

Upplýsingar veitir Ragnhildar Birgisdóttir, aðstoð-
arskólastjóra í síma 480 6612 og 863 6416, net-
fang dilla@fludaskoli.is. Einnig veitir upplýsingar
Guðjón Árnason, skólastjóri í síma 480 6611 og
891 8301, netfang garn@fludaskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 5. júní nk.
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SINDRA-STÁL
SKRIFSTOFUSTÖRF

Sindra-Stál hf leitar að dugmiklu starfsfólki
til skrifstofustarfa.

Tollafulltrúi
Óskum að ráða starfsmann í innkaupadeild. Starfið felst í toll-
skýrslugerð, birgðabókhaldi og aðstoð við sölufulltrúa vegna

innkaupa og sölu. Leitum að starfsmanni með reynslu á þessu
sviði og góða þekkingu á Navision. Hlutastarf kemur til greina.

Innheimtufulltrúi
Óskum einnig eftir að ráða starfsmann í fjármáladeild við inn-
heimtu og almenn skrifstofustörf. Reynsla af bókhalds- og inn-
heimtustörfum nauðsynleg og þekking á Navision. Hlutastarfs

kemur til greina.

Upplýsingar veitir Örn Gylfason, fjármálastjóri og@sindri.is
sem jafnframt tekur á móti umsóknum.

Markmið Sindra-Stáls hf er að þjóna íslenskum
fyrirtækjum með fjölbreytt vöruval af stáli og málmum og
bjóða upp á úrval af vélum og tækjum í hæsta gæðaflokki.
Skrifstofur félagsins eru í Klettagörðum 12 í Sundahöfn, en
þar er einnig stálbirgðastöð og þjónustuverkstæði. Sindri
rekur iðnaðarmannaverslanir í Reykjavík, Hafnarfirði og
Akureyri og Sindra-KHB á Egilsstöðum og Reyðarfirði.

NÓTASKIPSTJÓRI
Vanur nótaskipstjóri óskast til starfa 

á nótaskip sem fer til veiða í 
sunnanverðri Afríku.

Nánari upplýsingar gefur Guðjón hjá Sæblómi ehf.

Sími 540 6388.

Vélrás - Bifreiða- og vélaverkstæði
Óskum eftir vönum mönnum til viðgerða á glussakerfum

og vinnuvélarafmagni.
Vélrás er þjónustuaðili fyrir: 

New Holland – OK – HAMM vinnuvélum.
Sími 555-6670
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Iðjuþjálfun

Laus er til umsóknar starf stjórnanda iðjuþjálfun-
ar á Droplaugarstöðum hjúkrunarheimili frá 1. júlí
2005 eða eftir samkomulagi.
Á Droplaugarstöðum eru 68 íbúar. Verið er að
stækka heimilið og mikil áhersla lögð á þálfun, úti-
veru og virkni íbúa í heimilislegu umhverfi. 

Ábyrgðarsvið: Skipuleggur iðjuþjálfun heimilis-
manna og ber ábyrgð á henni samkvæmt hug-
myndafræði, markmiðum og gæðastefnu heimilis-
ins. Skipuleggur og ber ábyrgð á starfi starfsmanna
iðjuþjálfunar. Ber ábyrgð á að rekstur og áætlanir
séu ávalt í samræmi við starfsáætlun.

Hæfniskröfur: Íslenskt starfsleyfi iðjuþjálfa. Reynsla
af starfi með öldruðum og stjórnun æskileg: Þát-
taka í virkri símenntun. Frumkvæði í starfi, metnað-
ur og sveigjanleiki.

Laun samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkuborgar
og Iðjuþjálfafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar veita:
Ingibjörg Þórisdóttir, deildarstjóri starfsmanna og
gæðamála, sími 414-9503, 
netfang: ingibjorg.halla.thorisdottir@reykjavík.is
Jóhanna Rósa Kolbeins yfirmaður iðjuþjálfunar,
sími 414-9509,
netfang: johanna.kolbeins@reykjavik.is
Einnig á heimasíðu heimilisins, 
www.droplaugarstadir.is

Sjá einnig almennar upplýsingar um laus störf og
starfsmannastefnu Félagsþjónustunnar á 
vefsíðunni: www.felagsthjonustan.is

Laus störf í Fellaskóla
Staða umsjónarmanns Fellaskóla 

er laus frá 1. ágúst 2005.
Leitað er að umsækjendum sem hafa góða 

almenna menntun, hæfni í mannlegum samskipt-
um og reynslu af stjórnun. Þá er tölvukunnátta
æskileg. Umsjónarmaður sér um fasteignir og

búnað í skólanum, sér um að skólahúsnæðið sé
aðlaðandi og aðgengilegt fyrir alla, sér um innkaup
á ræstingarvörum, hefur eftirlit með gæðum ræst-
ingar, öryggisbúnaði, orkunotkun o.fl. (sjá starfs-

lýsingu á www.grunnskolar.is). Umsóknarfrestur er
til 6. júní n.k. Laun samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar við viðeigandi stéttarfélag.

Staða sérkennara 
(umsóknarfrestur er til 12. júní).

Staða nýbúakennara 
(hlutastarf – umsóknarfrestur er til 12. júní).

Stöður skólaliða 
(umsóknarfrestur er til 12. júní).

Nánari upplýsingar gefa Þorsteinn Hjartarson,
skólastjóri, thorsteinnh@fellaskoli.is og Kristín

Jóhannesdóttir, aðstoðarskólastjóri,
kristinjoh@fellaskoli.is sími 557 3800. Umsóknir

sendist í Fellaskóla, Norðurfelli 17-19, 111
Reykjavík.

Trésmiðir 
Vegna aukinna verkefna viljum við ráða  
trésmiði og byggingarmenn til starfa.   
Um er að ræða framkvæmdir á Grundartanga,  
Hellisheiði og á höfuðborgarsvæðinu.
Einnig er þörf á smiðum til að gera upp gömul hús. 
Möguleiki er á húsnæði fyrir fólk utan af landi. 

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu
ÍSTAKS, Engjateigi 7 og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00 
Sjá einnig heimasíðu okkar, www.istak.is þar sem hægt er að senda 
inn umsókn. 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI









Verð: 25.800.000
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Skólagarðar Reykjavíkur
Skólagarðarnir hafa það að markmiði að kenna börn-
um umgengni við gróður og ræktun. Hverjum einstak-
lingi er úthlutað garði og fræi, útsæði og grænmetis-
plöntum til ræktunar. Með börnunum starfa leiðbein-

endur við ræktunina. Auk garðyrkjustarfa er farið í leiki
og ferðir t.d í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn, bíó o.fl.
Haldnar eru sumarhátíðir í hverjum garði með grilli og
ýmsum skemmtunum. Í lokin eru afhentar viðurkenn-
ingar fyrir sumarstarfið. Starfsemin byrjar 6. júní og

lýkur um 19. ágúst.

Innritunarstaður: Í hverjum garði fyrir sig.
Opnunartími: 8.00 – 12.00 og 13.00 – 16.00.
Innritun 8-12 ára barna: 1. – 3. júní.

Innritun aldraðra: 3. júní.
Verð: 2.500,- (ath. tökum ekki greiðslukort)

Staðsetning Skólagarða:
Þorragötu í Skerjafirði 693-2443
Við Holtaveg í Laugardal 693-2442
Fossvogi við Bjarmaland 693-2329
Árbæ vestan Árbæjarsafns 693-2309
Dalbær við Stekkjarbakka 693-2308
Við Jaðarsel 693-2449
Kotmýri við Logafold 693-2447
Gorvík við Strandveg 693-2448
Verkstjóri 693-2323

Umhverfissvið Reykjavíkurborgar 
– Garðyrkjudeild

Heimilisfang: Skúlagötu 19
Póstnúmer: 101, Reykjavík

Sími: 563-2700
Netfang: skolagardar@rvk.is

F.h. Menntasviðs Reykjavíkurborgar og
Velferðasviðs Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um kaup á ferskum og/eða
frystum fiski og unnum fiskvörum „EES útboð“.
Kynningarfundur verður í Ráðhúsi Reykjavíkur,
þann 16. júní n.k. kl. 10:00.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, frá 1. júní
2005, í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 19. júlí 2005, kl 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
10508

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar:
Grafarholt – frágangur og ræktun 2005.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 í upplýsingaþjón-
ustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 31. maí 2005. 
Opnun tilboða: 9. júní 2005, kl. 10.00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
10575

Útboð LIN-02
Hrútatungulína 1

Viðgerð á steyptum undirstöðum

Landsnet óskar eftir tilboðum í viðgerð á steyptum und-
irstöðum stálmastra á Grjóthálsi og Holtavörðuheiði í
samræmi við útboðsgögn LIN-02.

Verkið felst í broti og endursteypu, múrviðgerðum á flöt-
um og köntum ásamt yfirborðsfrágangi.

Helstu magntölur eru:

Endursteypa 18 m2
Járnbending 1000 kg.
Mót 150 m2
Múrviðgerðir á flötum    40 m2
Múrviðgerðir á köntum   60 m2
Kústun         230 m2

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsnets, Krók-
hálsi 5c, 110 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 31.
maí 2005.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsnets,
Krókhálsi 5c, 110 Reykjavík fyrir kl. 11:00
mánudaginn 13. júní 2005, þar sem þau verða
opnuð og lesin upp að viðstöddum fulltrúum
þeirra bjóðenda sem þess óska.

RÉTTINDANÁMSKEIÐ
FYRIR BÍLSTJÓRA UM FLUTNING 

Á HÆTTULEGUM FARMI

Fyrirhugað er að halda eftirfarandi námskeið í
Reykjavík ef næg þátttaka fæst, fyrir stjórnendur
ökutækja sem vilja öðlast réttindi (ADR-skírteini)
til að flytja tiltekinn hættulegan farm á vegum á
Íslandi og annars staðar á Evrópska efnahags-
svæðinu:

Flutningur á stykkjavöru (fyrir utan
sprengifim efni og geislavirk efni): 6. – 8. júní 2005.
Flutningur í/á tönkum: 9. – 10. júní 2005.

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiðinu fyrir flutning í/á

tönkum er að viðkomandi hafi setið grunnnámskeið

(stykkjavöruflutningar) og staðist próf í lok þess.

Þeir sem ætla á eitt eða fleiri af fyrrgreindum
námskeiðum verða að vera búnir að ganga frá
skráningu og greiðslu fyrir kl. 16:00 þann 2. júní.

Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnu-

eftirlitsins í Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími: 550 4600.

Auglýsing um örnefni

Skv. 2. gr. laga nr. 35/1953 með síðari breytingum, um
bæjanöfn o.fl., og 8. gr. reglugerðar um störf örnefnanefnd-
ar, 22. febrúar 1999, ber örnefnanefnd að skera úr ágrein-
ingi um ný götunöfn og sambærileg örnefni innan sveitarfé-
laga. 

Nefndinni hefur borist erindi þar sem farið er fram á að
horfið verði frá götunafninu Geitagerði að Hólum í Hjaltadal
í Sveitarfélaginu Skagafirði vegna samnefnis við lögbýlið
Geitagerði í sama sveitarfélagi.

Hverjum þeim sem telur sig búa yfir vitneskju eða ábending-
um, er að haldi komi við undirbúning úrskurðarins, gefst
færi á að kynna örnefnanefnd álit sitt. Ábendingum skal
skila til örnefnanefndar, Lyngási 7, 210 Garðabæ, eigi síðar
en 30. júní 2005.

27. maí 2005
Örnefnanefnd
Ari Páll Kristinsson formaður

Tilboð óskast 
í fasteignina Vitastíg 1, Bolungarvík.

Um er að ræða 534 ferm. atvinnuhúsnæði á tveim-
ur hæðum. Á neðri hæð er 243 ferm. veitingahús í
mjög góðu standi með innréttingum, tækjum og

öllum lausamunum, tilbúið til reksturs. Á efri hæð
er 291 ferm. gistiheimili, einnig í mjög góðu standi
með öllum innanstokksmunum, tilbúið til reksturs.

Tilboð sendist Lögfræðiskrifstofu
Tryggva Guðmundssonar ehf., Hafnarstræti 1, 

Ísafirði, s. 456-3244, netfang eignir@tg.is., eða til 
Sparisjóðs Bolungarvíkur, s. 450-7100. Enginn viðbjóður
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[ opin hús ]

EINARSNES
- 101 Reykjavík
3ja herb. • 57,6 • fjölbýli

14,900,000
Gullfalleg nýstandsett 3ja. herbergja
íbúð með sérinngangi og stórum sér-
sólpalli í suður og sérmerktu bíla-
stæði á einum fallegasta staðnum í
Skerjafirði. Íbúðin er í endahúsi og
mikið útsýni er frá húsinu. Eign á jarð-
hæð (ekkert niðurgrafið). Baðherberg-
ið er allt nýstandsett, með halogen
lýsingu í lofti fallegri innréttingu úr
eik, innbyggt rými fyrir þvottavél á
baði. Einstaklega vel skipulögð íbúð í
Skerjafirðinum með frábærum sólpalli! 

Eignin er laus 1. júní nk. Eign sem fer fljótt!

Áslaug
sölumaður

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali533 4300 564 6655

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

3ja herbergja endaíbúð m. útsýni á efstu hæð.
íbúðin er ca 95 fm á einni og hálfri hæð. Stæði í
bílageymslu 30,2 fm og er með þvottaaðstöðu.
búið er að klæða fjölbýlið að utan.
Verð 16,5 m
Guðný í s. 821-6610 býður ykkur velkomin.

Opið hús í dag sunnudag kl. 15 – 16
Seljabraut 38 í Reykjavík

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Lindarberg 56 - Opið hús
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 15 TIL 16

Nýkomin í einkasölu glæsileg ca 85 m2 neðri hæð í 4-býli,
möguleiki að nýta 30 m2 fokhelt rými innaf íbúð. Sérinngangur,
sólverönd, frábært útsýni og staðsetning. Laus strax. 
Hjalti býður ykkur velkomin.

OPIN HÚS SUNNUDAGINN 30.5.2005

Vorum að fá í sölu mjög rúmgóða og fallega 3ja herb. 102,6
fm íbúð á jarðhæð/kjallara á þessum vinsæla stað. Komið er
inn í anddyri m/geymslu. Íbúði skiptist í sjónvarpshol, rúm-
góða stofu, eldhús m/borðkrók, tvö góð herb. m/skápum og
baðherb. m/sturu. Sam. þvottahús á hæðinni auk útigeymslu.
Allar lagnir, klóak og dren nýlega endurnýjaðar. FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. Verð: 18,4 millj.

SAFAMÝRI 59-JARÐHÆÐ

Jóna og Kjartan taka á
móti gestum í dag
ásamt Ólafi Finnboga-
syni sölumanni á DP
FASTEIGNUM S: 822-
2325 frá klukkan 15-16.

Kleifarsel 16
Fjölbýli • 5-6 herb. • 121 fm 

24,3 millj.
Falleg 5-6 herb íbúð á 2 hæðum
með sér bílastæði.
Eignin er stærri en fermetratala
gefur til kynna, Íbúðin er mjög
björt, með parket í stofu, flísar í
hólf og gólf á baðherberginu rúm-
góðum herbergjum og suður svöl-
um. Mjög snyrtileg sameign
Geymsla er ekki inn í fermetratölu.
ALLIR VELKOMNIR Í DAG
Á MILLI 15:00-17:00

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. MAÍ

Sölufulltrúi: Ástþór Helgason Gsm: 898-1005

Í vesturbænum flott 80,9 fm íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi,
ein íbúð á hæð. Eignin skiptist í stóra stofu, tvö góð svefn-
herbergi, rúmgott eldhús og bað. Furugófborð á stofu og
herb. Út gangur á lóð. Þetta er íbúð í gamla stílnum og
með karakter. Verð 16,4 millj. 
Guðmundur verður á staðnum milli kl. 14 og 15

BREKKUSTÍGUR 19 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjórifasteignasala

OPIN HÚS SUNNUDAGINN 30.5.2005

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í fallegu ný-
viðgerðu fjölbýlishúsi á frábærum stað í Vesturbæn-
um, stutt á KR - völlinn. Að sögn seljanda var húsið
sprunguviðgerð og málið árið 2001. Þetta er mjög
vel skipulögð og snyrtileg eigna á eftirsóttum stað í
Vesturbænum. Verð 18,3 millj.

KAPLASKJÓLSVEGUR 39-ÍBÚÐ 201

Anna tekur á móti gest-
um í dag ásamt Andra
Sigurðssyni sölustjóra á
DP FASTEIGNUM 
S: 690-3111
frá klukkan 16-17

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

588-4477

Nýkomin í einkasölu glæsileg íbúð á efri hæð í fjórbýli á
einstaklega góðum stað í lokuðum botnlanga ásamt bíl-
skúr samtals 141,5 fm að stærð. Glæsilegar innréttingar,
parket, glæsilegt flísalagt baðherbergi með bæði baðkari
og sturtuklefa, 3 rúmgóð svefnherbergi, mikið skápapláss.
V. 25,5 millj.

Nýjar áhugaverðar eignir í ákveðinni sölu !

Hjallahlíð - Mosfellsbæ - m/bílskúr

Nýkomin í einkasölu glæsileg nýleg neðri sérhæð í mjög
góðu velstaðsettu húsi ásamt bílskúr . Heildarstærð eignar-
innar er 173,6 fm með bílskúr og mjög góðu geymsluplássi.
Parket, góðar innréttingar, Sérverönd. Mjög góð aðkoma og
góð bílastæði. Eign í mjög góðu standi. V. 29,4 millj.

Lyngbrekka -Kópavogi - m/bílskúr

Upplýsingar um ofangreindar eignir er hægt að fá 
hjá Þórarni sölumanni í dag sunnudag í GSM 899-1882

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Jón Gretar Jónsson sölumaður
GSM. 840-4049

Sölu annast  Húsakaup, fasteignasala,  Suðurlandsbraut 52,  S ími  530 1500,  husakaup@husakaup. is

4ra - 5 herb endaíbúð á efstu hæð í Vogunum

Mjög björt, falleg og mikið endurnýjuð 127,8
fm endaíbúð á efstu (3ju) hæð í litlu fjölbýli
sem var tekið í gegn að utan fyrir fáum árum.
Frá íbúðinni er einstaklega fallegt útsýni yfir til
Esjunnar og upp yfir austurborgina og upp í
Bláfjöllin.

Húseignin er einstaklega vel staðsett, innst á
Kleppsveginum gegnt gamla Þróttaravellinum,
með tilliti til allra samgangna og stutt í allar
áttir sem og alla þjónustu. Í íbúðinni eru 3
svefnherbergi, rúmgóðar parketlagðar stofur,
nýlegt og gott eldhús með góðum borðkrók,
sérþvottahús og búr inn af eldhúsi og síðan
gott flísalagt bað með bæði kari og sturtu. 
Hér er góð íbúð á góðu verði

Opið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði Fjarðargata 17
Sími 520 2600 Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is

Bergþór og Stefanína taka á
móti ykkur. Sími: 566-6648.

OPIÐ HÚS MILLI KL. 14:00-16:00 
að SKELJATANGA 8 MOSFELLSBÆ

Valdís Gunnarsdóttir
Sunnudagsmorgna 9-12

Ásgeir Pétursson hrl. lögg. fasteignasali.

Söluturn - Grill í Austurbænum
Erum með í sölumeðferð góðann rótgróin söluturn í austur-
bænum, sem er með lottókassa, spilakassa og grilli. Góð og
jöfn velta, vel staðsettur. Allar nánari upplýsingar hjá sölu-
mönnum eign.is í síma 533-4030 eða Guðmundur sölumaður
821-1113

Söluturn og videoleiga
Höfum fengið í sölumeðferð gamalgróinn söluturn og video-

leigu nálægt sundlaugunum, vel rekinn söluturn með jafnri og
góðri veltu með lottókassa, vídeoleigu og spilakössum. Allar
nánari upplýsingar hjá sölumönnum eign.is Guðmundi. 821-
1113. og Andrési. 898-8739 eða á skrifstofu í síma 533-4030

Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali

Sími: 595 9090
neteign.is

Fasteignasala á Netinu

100%
Verðvernd

Alltaf ódýrastir!
Grandavegur 3

Opið hús!

Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali

Sími: 595 9090
neteign.is

Fasteignasala á Netinu

Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali

Sími: 595 9090
neteign.is

Fasteignasala á Netinu

100%
Verðvernd

Alltaf ódýrastir!
Grandavegur 3

Opið hús!

Ásbjörn tekur á móti þér milli kl. 14.00 og 16.00 í dag
sunnudag að Fagrahjalla 7 í Kópavogi, neðri hæð.
Íbúðin er falleg í einstaklega fallegu hverfi. Hún er 2.
herbergja, 70 fm með sér inngangi í tvíbýli. Vandaðar
innréttingar og gólfefni og stórglæsilegur 30 fm sól-
pallur í garðinum. Sjón er sögu ríkari. 

Verð er 15,9 milljónir.

Fagrihjalli 7
Opið hús

Jóhann Baldursson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali

Sími: 595 9090
neteign.is

Fasteignasala á Netinu

Dagný tekur á móti þér milli kl. 15.00 og 17.00 í dag
sunnudag að Lundarbrekku 6 í Kópavogi, íbúð 202.
Bergþór og Ásdís á bjöllu. Þetta er falleg íbúð í mjög
góðu húsi sem nýbúið er að taka í gegn. Hún er 3.
herbergja og 88 fm með sér inngangi af svölum. Endi-
lega kíkið við og skoðið þessa áhugaverðu eign. 

Verð 17,9 milljónir.

Lundarbrekka 6
Opið hús

Skógarhjalli 23 suðurhlíðum Kópavogs. Tvennar yfirbyggðar svalir. Ákaflega
falleg lóð. Frábært útsýni. Réttur til að byggja mjög stóran bílskúr. Stór-

glæsileg eign - sjón er sögu ríkar 
„Sölufulltrúar Þingholts verða á staðnum“. 

BORGARTÚN 20 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 590 9500

Ella Lilja Sigursteinsdóttir
lögg. fasteignasali

Skógarhjalli 23
Opið hús í dag milli kl. 16:00 - 17:00

HB FASTEIGNIR
HÚS VERSLUNARINNAR • KRINGLAN 7

103 REYKJAVÍK • SÍMI 534-4400 
HRAFNHILDUR BRIDDE LÖGG. FASTEIGNASALI.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 14-17
REYKÁS 39 verð 21.9millj

• Falleg endaíbúð flísalögð forst. 

• Hol ásamt stofu m/útg á svalir.

• Fallegt eldhús m/borðkrók

• Hjónaherb m/skápum m/útg 

á svalir

• Baðkar m/baðkari+sturtuklefa

Allar nánari upplýsingar gefur 
Kári Kort í síma
892-2506.
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Hús Verslunarinnar, Kringlan 7, 103 Reykjavík, S: 534 4400

Til sölu glæsilegur söluturn sem rekinn er
í leiguhúsnæði á frábærum stað í einu af
úthverfum Reykjavíkur. Glæsilegt íshorn,
öflug myndbandaleiga og flott grill eru

aðalsmerki þessa söluturns. Traustur og
góður húsaleigusamningur.

Allar nánari uppl. þ m.t. veltutölur og fl.
gefur Kristinn R. Kjartansson hjá HB fast-
eignum í síma 820-0762 og 534-4405

Söluturn – Grill
Myndbandaleiga

Netfang: lundur@lundur.is  -  Heimasíða: //www.lundur.is

Opnunartími:
Frá kl. 8.30 til 18.00 mánudag til fimmtudaga, 
föstudaga til kl. 17.00 og frá kl. 12.00 til 14.00

laugard. og sunnudaga

Snyrtilegt sumarhús í landi Hallkelsshóla í Grímsnesi. Leigulóð 0,6 ha.
Bústaðurinn er á einni hæð, stofa, eldhús, baðherbergi með sturtu og
tvö svefnherbergi. Verð 7,9 millj. Farið um veginn að Þrastarlundi og
haldið áfram austur framhjá Kerinu þar til komið er að afleggjara til vin-
stri merktur Hallkelshólar. Gatan heitir Heimagata til vinstri og húsið
Þyrnigerði.

EIGENDUR SÝNA ÁHUGASÖMUM HÚSIÐ MILLI
KL. 13 OG 16 í DAG. Sími 861 6798.

SUMARHÚS - HALLKELSHÓLUM
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG.

S u › u r n e s j a

FasteignastofaFasteignastofa ÁSBJÖRN JÓNSSON HDL. OG LÖGGILTUR FASTEIGNA OG SKIPASALI

FAXABRAUT 230 REYKJANESBÆ

Faxabraut 47 - 230 Reykjanesbær
Glæsilegt 190m2 4ra herb. einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Flísar og parket á gólfum. Hvít sprautulökkuð eldhúsinnrétting,
baðherbergi nýlega tekið í gegn, flísalagt í hólf og gólf. Gestasalerni.
Sólpallur á baklóð, fallegur og vel hirtur garður. Einstaklega fínt og
vel viðhaldið hús.
OPIÐ HÚS Í DAG KL.16.00-17.00

KIRKJUBRAUT 230 REYKJANESBÆ

Kirkjubraut 28 - 260 Reykjanesbær
Gott 144m2 5 herbergja einbýlishús í Innri-Njarðvík. Rúmgott eld-
hús með eikarinnréttingu. Baðherbergi með sturtu og hornbaðkari,
flísalagt gólf og góð innrétting. Gestasalerni. Afgirtar verandir framan
og aftan við hús, heitur pottur. Barnvænt hverfi í mikilli uppbyggin-
gu. Örstutt í skóla og leikskóla. Verð 24 m.
OPIÐ HÚS Í DAG KL.14.00-16.00

SUÐURGATA 245 SANDGERÐI

Suðurgata 9 - 245 Sandgerði
Mjög skemmtilegt 6 herb.170m2 einbýlishús á 3 hæðum ásamt
38m2 bílskúr.Ris er allt nýtekið í gegn. Þak er nýtt klætt með stein-
skífum, gluggar eru í góðu ástandi, lagnir eru nýlegar að hluta. 
Vel staðsett í barnvænum og vinalegum bæ. Verð 15,2 m.
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16.30-17.30

BREKKUSTÍGUR – SANDGERÐI

Brekkustígur 9 - 245 Sandgerði
Góð 171,7m2 5 herb. neðri hæð. Hvítar innrét-
tingar á baði og í eldhúsi. Parketlíki og flísar á
gólfum, dúkur á herbergjum. Mikið og stórt
geymslurými í kjallara. Bílskúrsréttur. Rólegt og
barnvænt hverfi. Verð: 11,8 m.

HEIÐARHOLT – REYKJANESBÆ

Heiðarholt 29 - 230 Reykjanesbær
Gott 136,8 m2 4ra herb. endaraðhús með
innbyggðum bílskúr sem innangengt er í.
Geymsluloft er yfir hluta íbúðar og bílgeymslu.
Húsið er í góðu ásigkomulagi, barnvænt hverfi,
stutt í skóla og leikskóla. Verð: 23 m.

KIRKJUVEGUR – REYKJANESBÆ

Kirkjuvegur 15 - 230 Reykjanesbær
Mjög góð 4 herb. 109,0 m2 íbúð á 1.hæð í
tvíbýli með sér inngangi. 28m2 bílskúr. Vel við
haldið og snyrtilegt hús að utan sem innan,
skemmtilegur garður og stórar svalir. Húsið er
vel staðsett í nálægð við miðbæ
Reykjanesbæjar. Verð: 17,9m

MÁVABRAUT – REYKJANESBÆ

Mávabraut 1a - 230 Reykjanesbæ
Mjög góð 5 herb. íbúð á 2. hæð í fjórbýli með
bílskúr. Af fjórum herbergjum er eitt í kjallara
með aðgang að baðherbergi sem hægt er að
leigja út. Fínar innréttingar, parket á gólfum. Vel
staðsett og snyrtileg hús. Verð:18m.

Fasteignastofa Suðurnesja • Hafnargötu 51-55 • Reykjanesbæ Sími 420-4050 • Fax 420-4049 • Gsm 864-3802 • www.fst.is





[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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

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

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Nýr ‘06 ML Benz jeppi. Nýtt útlit að inn-
an sem utan. ML 350 með leðri, lúgu,
xenon ofl. Okkar verð: 6.278 þús. ML 500
mjög vel búin. Okkar verð: 7.438 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Nissan Patrol 2.8 SE+., nýskr 09/99., ek
124 þ.km., gullsans., bsk., 33” dekk., drátt-
arkúla., leður., topplúga o.fl., Verð
2.100.000.-., Heimsbílar eru staðsettir á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Vel með farinn Chevrol. Astro ‘99, 4WD,
8 manna, 4.3 l, 190 h., leður, cruise,
omfl. Góður stgr.afsl. S. 840 3425.

Toyota Corolla XLI árg. 1995. Ek. 135
þús. 5 gíra. Uppl. í síma 690 2589.

Avensis árg. ‘03, fjarstart, þjófavörn, lit-
aðar rúður, álfelgur, auka dekk. Mögu-
leiki á bílaláni. Uppl. í s. 899 6064.

Galant ‘99, ekinn 111 þús., ssk., álfelg-
ur. Góður bíll á góðu verði. V. 890.000.
S. 865 4445 & 868 7195.

Toyota Corolla 1300 ‘96. Bsk., 5 dyra.
Tilboð óskast. Uppl. í s. 867 9284.

Opel Astra ‘95. Ekinn 135.000. Nánari
upplýsingar í síma 695 5971. Tilboð
óskast.

Til sölu, Subaru Legacy GT. árg. 1992,
rauður , sjálfskiptur, ekinn 200.000 km.
Nýskoðaður, nýleg sumar og vetradekk,
góður og fallegur bíll. Upplýsingar í
síma 898 9819, Þorsteinn.

Benz 230E, árg. ‘87, keyrður 235. þús.
km. Skoðaður ‘06. Verð 190 þús. Uppl.
í síma 660 1576.

Til sölu. Daihatsu Rocky ‘90, 33” dekk.
Ek. 155 þ. Sk. ‘05. Verð 165 þ. Uppl. í s.
862 0513.

Daih. Charade árg. ‘95 1,3 Bsk. ekinn
124 þús. Nýsk. mjög góður og snyrtileg-
ur bíll, smurbók. Verð 180 þús. S. 863
0287.

Toyota Avensis 1800 ‘01. Sjálfssk. ek.
78.000 km. Verð 1.330 þús. Uppl. í s.
856 7702.

Golf 1.6 1998, ek. 106 þ. Ný tímareim.
Aðeins 60.000 út og yfirtaka á vaxta-
lausu láni. (585 þ.) 17.000 á mán. Uppl.
í s. 866 8686.

Daihatsu Applause 4x4 1992. Skipt um
hedd og allar pakkningar, ný tímareim
+ tímar.strekkjari, nýtt pústkerfi, lítur vel
út. Gott verð 210.000. Uppl. í s. 866
8686.

Hi-Lux ‘86. Góður hjólabíll. Verð
100.000 eða tilboð. Upplýsingar í síma
898 7428.

Til sölu Nissan Sunny Wagon 1993. 4x4,
sk. ‘06, ekinn 180 þús. Verð 150 þús.
Uppl. í síma 698 6264.

Hyuandi Accent ‘99, ekinn 73 þúsund.
Ástand mjög gott og fylgja sumar og
vetrardekk. Engin skipti. S. 896 9561.

Nissan Almera 1600 árg. ‘96, ssk., ek.
138 þús. Verð 370 þús. Selst hæstbjóð-
anda á næstu dögum. S. 693 8422.

Til sölu Hyundai Accent GS. Sk. ‘05. Bíll-
inn er 3ja dyra nýskr. 09.1997, ekinn 92
þús km, sjálfskiptur og lítur vel út. Vetr-
ardekk fylgja. Verð 315.000 þús. Lítur er
dökkgrænn. Upplýsingar í síma 565
6469 & 699 3263 & 863 3263.

VW Polo árg. ‘99 1000cc, ekinn 99.000,
nagladekk, sumardekk. Verð 400 þús.
Upplýsingar í síma 863 8338.

Toy. Carina E árg. ‘96 2,0 ssk. Ek. 130
þús. Ný sumard. á álfelgum. smurbók,
gott eintak. Verð 450 þús. S. 892 9021.

VW Golf Joker árg. 1997 ek. 130 þ. km.
Smurb. V. 450 þ. kr. Tilboð 390 þ. kr. S.
896 0748.

VW Golf árg. ‘96, ek. 107 þús., skoðað-
ur ‘06, fínn bíll í toppstandi. Uppl. í s.
861 3362.

Toyota Carina E 2.0 ‘95, Bsk, Ekinn 155
þús., máluð innrétting, tvöfalt púst, 16”
álfelgur ofl. V. 400 þús. ekkert prútt.
S.868 3096.

Mjög vel útlítandi, í góðu standi, á góðu
verði. Sjálfsk. Hyundai Accent GLSI, ár-
gerð ‘96, 3ja dyra, ekinn 95 þ. Verð 270
þ. S. 896 6700.

Peugeot 306 ‘96. Ek. 114 þús. Sumar-
og vetrad. Tilboð 290.000. Ath skipti.
Sími 864 7447.

MMC Lancer GLX 4WD, ‘96, ek. 236 þ.
km. Verð 350.000 stgr. Uppl. í síma 895
9044.

Útsala!
Til sölu Daewoo Nubira station árg. ‘99,
ek. 130 þús. Mikið endurnýjaður, sum-
ar-og vetrardekk, krókur. Áhvílandi
220.000. Verð 280.000. Uppl. í s. 566
7136 & 846 1865.

Til sölu Toyota Corolla 1.6, árg. ‘93, 4 dyra
sedan, sjálfsk., dráttarb., ekinn 160 þ.km.
Verð 320 þús. S. 820 5808 & 557 1208.

Gullfalleg Mazda 323 F árg. ‘99, ekinn
aðeins 62.00 km. Nýsk. álfelgur + vetr-
ard. V. 780 þús. S. 896 9778 & 821
9778.

Honda Civic Aerodeck st. ‘98. Ekinn.
58.000. Ný tímareim, álfelgur, topplúga.
Verð 840.000 S. 897 4277.

Subaru Legacy ‘97, ek. 150 þús. Góður
bíll á góðu verði. Uppl. í s. 663 7365.

Toyota Corolla Touring 1800 4X4 árg.
‘98, ek aðeins 92 þús. Reyklaus og fal-
legur bíll. Nýleg vetrardekk á álfelgum
fylgja. Uppl. í s. 891 7292.

VW Passat ‘98 ekinn 96.600. Sum-
ar/Vetrardekk. Tilboð óskast. S. 663
4921.

Skoda Octavia ‘99 ekinn 110.000 km
(nýr gírkassi í 100.000 km),
svartsanseraður, heilsársdekk, dökkar
rúður, mp3 bílt., fæst fyrir 777.000. S.
659 7600.

Ford Expl sporttrac árg ‘01, ek. 58 þm.,
5 manna, ssk., leðursæti, sóllúga, rafm.,
í öllu. Gott verð. Uppl. í s. 892 2030.

Audi A6 2,8 Qattro árg. 2000. Leður að
innan. Áhv. 1.850 þús. + 300 þús. Uppl.
í síma 699 5552.

Mitsubisi Pajero 2800 árg.’00 Br. 33”
sjálfsk., toppl., rafm. Ek.104 þ. km.
Toppeintak. Verð 2,650þ. Sími 898
1652 & 898 8752.

VW Bora árg. 2000, ek. 34 þús., ssk.
Reyklaus og vel með farinn. Verð 1100
þús. Bein sala. Uppl. í s. 897 1750.

BMW 318i 08/1999 ekinn 102 þ. km.
Ssk., leður, rafmagn í öllu, aðgerðarstýri,
álfelgur ofl ofl. Verð 1.690.000 lán
1.170.000, afb. 34 á mán. Uppl. í síma
616 8784.

Citroen Xsra 2,0 VTS árg. ‘02 ekinn 63
þús. 170hp. Leður, lúga, spoilerkit, 17”
álfelgur og margt fl. Verð 1.550 þús.
Uppl. í s. 699 5880.

Til sölu 3ja öxla malarvagn árg. ‘93 með
lyftihásingu á fremsta öxli, álskúffu,
tjakkur undir miðju mjög stöðugur, verð
1.200 þús.+vsk. Sími 898 2883.

Toyota Rav4 ‘99, ek. 78 þús., ssk. drátt-
arb., V. 1260 þús. Uppl. í s. 899 0983.

Audi 1800 turbo árg. 2003, ek. 16 þús.
km. Verð 2.790 þús. Uppl. í s. 893 3626
eftir kl. 15.

Óska eftir amerískum pick-up. Ekki dýr-
ari en 2,4 millj. í skiptum við Dodge
Grand Caravan ‘98 að verðmæti
1.100.000. S. 867 7704.

Toy LC árg. ‘88 ek. 300 þús. Turbo
Intercooler 3” púst, barkalæstur, 4.88
hlutföll, 44” dekk, VHF, CB, GPS, CD.
Gott eintak. V. 1.250 þús. Skipti m. ód.
Uppl. í s. 896 0399.

Til sölu Toyota 4Runner ‘88. Verð
250.000. Tilboð óskast. Sími 869 1415.

Nissan DC árg. 2000. Ek. 90 þ. Breyttur
á 44”. Ath skipti. S. 696 1597.

Grand Cherokee Overland 2004 ekinn
13 þús. Ásett verð 3.990.000. Góður
stgr. afsláttur. Uppl. í s. 699 8008.

Til sölu Toyota Hi-lux DC árgerð ‘95.
Bensínvél ekinn 230 þús. Verðtilboð og
engin skipti. Upplýsingar í síma 897
2723.

Tilboð! Vel með farinn Opel Astra ‘01
árg. Verð aðeins 1.050.000! Uppl. í
síma 861 7942 e. kl. 16:00.

Til sölu Nissan Patrol árg. ‘95, ek. 160
þús. 38’’ breyttur. Drifhlutföll, aukatank-
ur, kastarar, ný dekk, lagnir fyrir síma,
gps og vhf. Verð 1300 þús st.gr. Uppl. í
s. 892 5429.

Benz Sprinter (Dodge) ‘05 316CDI
Sjálfskiptur, ABS, ASR, ESP, bíll með öll-
um aukahlutum. Lengri gerðin. Ekinn
17 þús. Verð 2.950 þús. +vsk. 
Sími 893 0870.

Sprinter 312 árg “99 4x4 Extra Langur
með háum topp og gluggum ekinn
106.000. Sprinter 416 árg “99 (“00)
Extra langur með háum topp Ekinn
245.000 Nýtt hedd. Sprinter 312 árg
“00 14 manna 4x4 Með miklum auka-
búnaði ekinn 146.000. Sprinter 312 árg
“98 (“99) Millilangur með háum topp
og glugga Nýlega uppt.sjálfskipting ek-
inn 312.000. UPPL. Í SÍMA 892-1985

til sölu M-Bens 817 Club Star árg. ‘88.
Ek. ca 150 þús á vél. 24 sæti með belt-
um. Gott lakk verð 1800 þús st.gr. Uppl.
í s. 892 5429.

Til sölu FH12 460 hestöfl, 6x4 dráttar-
bíll Ekinn 305 þús.km. Vökvakerfi fyrir
vagn. Verð kr.4,2 milljónir án vsk. Upp-
lýsingar í síma 515 7000 eða 893 4435.

Vörubílar

Hópferðabílar

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu



Til sölu Scania R164 580 hestöfl, 6x4
dráttarbíll. Ekinn 450 þús.km. Vökva-
kerfi fyrir vagn. Verð kr.5,2 milljónir án
vsk. Upplýsingar í síma 515 7000 eða
893 4435.

Til sölu glæsilegt eintak af ford f-150,
árg. ‘94 351 efi sjálfskiptur, verksmiðju-
innréttaður með öllu, eldhús, salerni,
sjónvarp, loftkæling, miðstöð og fl. og fl.
Verð 2.2 milj. Uppl. í síma 894 2606.

Til sölu Fiat Dukato 18 2,8 ‘02. Det-
hleffs, ek. 35 þús. Einn með öllu. Ath sk.
á d. eða ód. Uppl. í s. 899 5189.

Til sölu Ford Econline árg. ‘91, með for-
tjaldi, ek. 135 þús. 4x4, 35’’, læstur o.fl.
Tilboð.Uppl. í s. 568 8797 & 845 8797.

Renault Master ‘99 ekinn 260 þús. Til-
valið til að breyta í húsbíl, gardínur geta
fylgt. Listaverð 940 þús. Verð 800 þús.
Uppl. í s. 868 4499.

Bens Sprinter ‘96, ek. 130 þ. Vel búinn
húsbíll, WC, íssk., sv. 3 fortj. S. 892
4528.

Mótorhjól til sölu. Yamaha PW 80 árg.
2003. Lítið notað. Verð 200 þ. Uppl. í
síma 896 6551.

Til sölu Honda shadow 500 árg. 1986
verð 290 þús. uppl. s: 896-6551

Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso

Til sölu Grizzly fjórhjól ‘03. Lítið ekið og
gott viðhald, í toppstandi. Verð 330 þús.
100 þús. út og yfirtaka á láni, 8 þús. á
mán. Uppl. í s. 662 2400.

Til sölu Suzuki 4x4 fjórhjól árgerð 2002,
sjálfsskipt, ekið 1.120 km. Verð 550.000
staðgreitt. Upplýsingar í síma 896 6108.

Hjólhýsi af stærri gerðinni til sölu. Uppl.
í síma 891 8853 & 897 0214, Hjólhýsa-
salan ehf.

Til sölu Hobby 540 UL Excellent árg.
2005, nýtt og ónotað hús, verð 1.850
þús. Einnig Hobby 400 SF Excellent árg.
2005, nýtt og ónotað hús, verð 1.490
þús. Uppl. í síma 699 3090.

Coleman Taos fellhýsi ‘99. Vel með far-
ið. Upplýsingar í síma 896 0555.

Til sölu Viking fellihýsi 2000. Sólarraf-
hlaða, fortjald og svefntjöld fylgja. Verð
590.000. Sími 869 1898.

Palomino Yerling 4120 ‘04 12 feta til
sölu. Vagn með öllum þægindum,
heitu og köldu vatni, ísskáp, sólskyggni,
gaskútafesting & 2x kútar, 2x rafgeym-
ar+festingar, rafmagnslifting. Uppl. í
síma 896 8991.

Til sölu mjög vel með farið Coleman
Montery 12 feta fellihýsi árg. ‘03. Upp-
setning er rafknúin, ísskápur, gashellur
og gasmiðstöð, heitt og kalt vatn, WC,
fortjald. Upplýsingar í síma 467 1327 &
467 1860 & 894 1113.

12 feta Viking fellihýsi ‘01 með útdrag-
anlegri hlið, sólarrafh, br, ísskáp,
skyggni og rafdr. dælu á vatn. S. 893
3840.

Til sölu Viking fellihýsi ‘02. Sólarraf-
hlaða og fortjald fylgir. S. 897 7939.

Rockwood árg. ‘00. Vel með farið. Verð
590 þús. Uppl í s. 895 6234.

Palomino fellihýsi til sölu með fortjaldi
og öllu. Lítið notað og vel með farið.
Verð 1.100.000. Uppl. í s. 824 7232 &
863 3249.

Tjaldvagnar til leigu. Nýir Compi Camp.
Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999. Austur-
hlíð, Akureyri.

Til sölu Compi Camp tjaldvagn árgerð
1985. Upphækkaður. Uppl. í síma 846
6645 e. kl. 12.

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

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

Til sölu ónotuð grafa Terex Fermec 860,
árgerð 2005. Fæst á hagstæðu verði.
Uppl. í síma 892 5616.

Varahluta tilboð í Fermec og MF trakt-
orsgröfur. 20% afsláttur af varahlutum á
lager í Fermec og MF traktorsgröfur. Ath
tilboð nær ekki yfir mótorhlut

Silunganet-Silunganet. Breytt felling-
meiri veiði. Lagnet -Grásleppunet-mak-
ríll fyrir stangveiðimenn. Beitusíld-
Beitusíld.

Handfærasökkur til sölu, mjög gott
verð. Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999.
Akureyri.

Bátur, óska eftir Sóma 600. Uppl. í s.
899 4963 & 898 8838.

Óska eftir plastbát með díselvél og
beinum gír (ekki hældrif). Sími: 698-
7924.

205/55/15 Dayton D200 sumardekk
notuð eitt sumar og Michelin Alpin vetr-
ardekk, selst saman á 40 þús. Á sama
stað fæst sófi gefins. S. 820 7792.

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

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.

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

Elegance poolborð
Poolborð + borðplötur = glæsilegt
veisluborð! Frábært tilboð,Cavalier 9 ft
+ borðplötur kr 284.900 Hámarksgæði-
lágmarksverð www.147.is/jb
s.6980400

Ný sending komin af vinsælu viðarka-
minunum á aðeins 43.900kr Norme-x
Auðbrekku 6 sími 565-8899 og 821-
6920. Söluaðilar Ísafjörður s. 456 3345
og Hornafjörður sími 691 0231.

Mikið úrval af ýmsum vörum. Sigur-
stjarnan, (bláu húsin) Fákafeni. Opið frá
11-18 virka daga og 12-16 laugardaga.
S. 588 4545. Vaxtalausar léttgreiðslur

Ódýrir Ódýrir!
Rafmagnshitaðir nuddpottar, ný send-
ing komin, seinasta seldist upp strax, al-
vöru nuddpottar með 3ja ára verk-
smiðjuábyrgð, Verð frá 450 þ. Hringdu
núna í s. 869 6700 og 660 6091.

Eigum tilbúna stiga, hringstiga og hand-
riðaefni á lager. Fura, Beyki og Eik.
Handlistar,plast, festingar og margt
fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku 26
Kópavogi.

Íslenskt handverk
Tilbúið íslenskt handverk. Leiðisenglar
tilbúnir á leiðið. Flottar tækifærisgjafir.
Glerbakkar, skálar ofl. Keramikgallery
Dalbrekku 14, Kópavogur S. 544 5504.

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

Verslun til sölu. Einstakt tækifæri. Allur
búnaður matvöruverslunar er til sölu.
Kassakerfi, veggkælar, djúpfrystir, kæli
og frystivélar og fl. Allur búnaðurinn er
nýr eða mjög nýlegur og selst á hag-
stæðu verði ef samið er strax. Upplýs-
ingar í síma 896 5514.

Bílsskúrssala
Í dag í Svöluhöfða 12, Mosfellsbæ frá kl.
11-15. Antík skápur úr mahóný á 80
þús. 10 stólar eftir Böge Mogensen allir
á 35 þús. Tekk húsgögn. Stelton hitak-
anna á 1 þús. Sixtiesstólar. o.m.fl. Uppl.
í s. 699 8577.

Lagerhillur
4 metrar af lagerhillum til sölu. Kr.
40.000. Upplýsingar í síma 694 6016.

Vegna flutninga fást skrifstofuhúsgögn
úr beyki á góðu verði!Uppl. gefur Hall-
dóra í s. 899 9549 & 533 1670.

Eldavél, 3 hillusamstæður, sófasett
3+1+1 + stofuborð. Tilboð óskast eða
gefins ef sótt. Þarf að losna við þetta
sem fyrst. S. 897 5536 & 566 8894, Sig-
urþór.

27”15” sjónv. text. Þv.vél. Góðar græjur.
Kínabollast. Tölvam/öllu. Antík, silfurm.,
o.m.fl. úr búsl. S. 847 7319.

Óska eftir notuðri hlaupabraut og box-
sekk. Upplýsingar í síma 894 0048.

Ný og notuð heimilistæki, tökum notuð
uppí ný. Kaupum einnig notuð/biluð.
Uppl. í s. 564 4555 & 694 4555. Búbót.
Vatnagörðum 14.

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.

Ný HP AMD 64 3200+ ,512mb, 80Gb,
Firewire, TV-out, 3xUSB, DVD RW,15,4 “
o.fl. Verð 109.000.  S. 821 3203.

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

Vökvapressa til sölu. Þrír 60 t strokkar.
180 t samtíma slag. S. 564 1981 & 846
4696.

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Heimilistæki

Óskast keypt

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaverkstæðið
Skúffan ehf

Allar almennar bílaviðgerðir og
sprautun

Smiðjuvegur 11e, 
200 Kópavogur.

S. 564 1420.

Bílaþjónusta

Bátar

Vinnuvélar

Lyftarar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar
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Hjámiðjupressa til sölu. 40 t slag. Slag-
lengd 75 mm. S. 564 1981 & 846 4696.

DoAll bandsög til sölu. F. málm og
timbur. M. suðuvél fyrir blöð. Vökva-
framfærsla, hallanlegt borð. Sagar- og
þjalabönd fylgja. S. 564 1981 & 846
6264.

Til sölu nýleg eldhúsinnr. m/tækjum,
rafm.t., ofnar, dökkt parket, hvít loftkl.
og flísar. S. 565 7282 og 820 7282

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.

Kr. 5.300
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S. 568 2878 & 691 0808 Síðu-
múla 13, 108 R. www.praxis.is prax-
is@praxis.is

Kr. 2.290
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S. 568 2878 & 691 0808 Síðu-
múla 13, 108 R. www.praxis.is prax-
is@praxis.is

Þurrgeimar 12v 38Ah í sumarbústað-
inn, fellihýsið, hjólhýsið kr. 2000 stk.
Uppl. í s. 896 9412.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl.578-1450 milli 9 til 17 á virkum
dögum og senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.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.

Garðsláttur, klippingar og önnur garð-
vinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

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

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

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.

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.

GARÐSLÁTTUR fyrir heimili og húsfélög.
Ódýr, vönduð og góð þjónusta! Uppl.
hjá Sigurði í síma 823-1064

Garðaúðun, Garðaúðun. Örugg þjón-
usta í 30 ár. ÚÐI, Brandur Gíslason,
skrúðgarðameistari. Sími 553 2999.

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

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Móðuhreinsun glerja & 
háþrýstiþvottur!

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 eða mála þak-
ið. Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.

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.

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

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

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.

JK smiðir
Getum bætt við okkur verkefnum, s.s.
pöllum og skjólveggjum. Símar 695
5219 & 693 3483.

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

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

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.

HERBALIFE-SHAPEWORKS Pöntunar-
sími 898 2075 www.heilsufrett-
ir.is/larus Góð heilsa gulli betri

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

Bráðvantar einhvern cool naglafræðing
í vinnu. Öll tæki og efni á staðnum.

Stigamaðurinn ehf.
Stigar og handrið úti sem inni. Tré-járn.
Gerum föst verðtilboð. Sími 898 7779,
423 7779 & 897 1479.

Til sölu borðstofuborð og 6 stólar, inn-
skotsborð, kommóða, náttborð, skenk-
ur og fl. Uppl. í s. 824 7610.

Bílskúrssala - Antik bókahilla útskorin
mahogny. 4 nýlegir Habitat eldhússtól-
ar beyki + eldhúsborð frítt með. 2 nýleg
IKEA Ateles barnarúm stækkanleg
m/dýnum. Sími 861 8112 & 844 2155.

Gefins skenkur, skiptiborð, vagn. Til
sölu loftvifta, beyki hillur H203 og skrif-
borð, baststólar og borð. Ódýrt. S. 691
1446 (sjá myndir)

Ódýr eikarhúsgögn til sölu. Eikarskenk-
ur ca. 250 sm. langur með fjórum hurð-
um og fjórum skúffum ásamt bókaskáp
með hurðum að neðan og hillum að
ofan ca. 100x200 sm. Uppl. í síma 822
2027.

Queen size rúm til sölu, vel með farið.
Selst á 30.000. Upplýsingar í síma 893
9288.

Önnumst viðgerðir á barnavagnahjól-
um. Eigum dekk og slöngur á lager.
Borgarhjól, Hverfisgötu 50. S. 551-5653

Íslenskir fjarhunds hvolpar tilbúnir til af-
hendingar. S. 663 6507.

Hreinræktaðir Labrador hvolpar til sölu
Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 862
2219.

9 vikna Silky terryer hvolpar til sölu. Ætt-
bókarfærðir hjá Íshundum, bólusettir
og örmerktir. Uppl. í s. 696 7885.

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.

English Bulldog Vegna sérstakra að-
stæðna er bolabítshundur, 4ja ára, til
sölu. Óskar eftir góðu og öruggu heim-
ili. Áhugasamir hafið samband á milli
16:00-18:00 sunnudag í síma 822
0700.

Kassavanir, 8 vikna kettlingar fást gef-
ins. Uppl. á www.simnet.is/keeper, s.
867 0711.

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

Gisting í Danmörk, Vejle,27km.frá
Billund. Stórt herb.m.eldunaraðst. og
baði. s.75828208 og 51239250
gisti@paradis.dk

Hróarskeldumiði til sölu. Upplýsingar í
síma 698 9371.

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

Daniel Pálsson fékk stærsta urriðan á
þessa í fyrra Til sölu á www.frances.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ferðalög

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Húsgögn

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Trésmíði

Spádómar

Tölvur

Hreinsum gráma 
af sólpöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og

gera þá eins og nýja.
Sólpalla og skjólgirðingasmíði

Anton í síma 866 5262.

Húsaviðhald

Bókhald

Þú slakar á - 
við skulum slá!

Sláum gras, klippum/fellum tré,
eitrum, hreinsum beð, þökuleggj-
um og margt margt fleira. Gerum

góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.

Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667

Trjáklippingar - garðyrkja.
Klippi tré og runna og felli tré. Fljót

og góð þjónusta. Látið fagmann
vinna verkin.

Jóhannes garðyrkjumeistari, 
s. 849 3581.

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Pallaefni 
Utanhússklæðning
Massaranduba, Brasilískur 

harðviður
Rifflaður báðum megin, ýmsar

lengdir.
Innviðir-Valdberg ehf.

Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)
Sími 564-3636

Til bygginga

Valdís Gunnarsdóttir
Sunnudagsmorgna 9-12
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Veiðileyfi Stóru-ármót
Viltu komast í Laxveiði fyrir 5900 kr,
með húsi. Klukkutíma frá Reykjavík.
Upplýsingar í síma 868 4043 og hjá
Stangveiðifélag Reykjavíkur í s. 568
6050.

Þokki frá Sörlatungu Stóð-
hestar til notkunar Sörla-
tungu í Holtum Rangárþ

Faðir Fáfnir frá Fagranesi og móðir
Blökk frá Tungu.Tölt. 8,5 Brokk. 8,5
Stökk. 8,5 Vilji og Geðsl. 8,5 Fegurð í
reið 9,0 Kostir 8,03 Sköpul.7,91. Verð á
folatolli kr. 25.000 Uppl. Þorgrímur og
Sólveig s. 892 1270 og 892 1271.

Segull frá Sörlatungu Stóð-
hestar til notkunar Sörla-
tungu í Holtum Rangárþ

Faðir Stormur frá Stór-Hól og móðir
Orka frá Tungu. Tölt. 9.0 Brokk 8,5 stökk
9,0 Vilji og geðsl. 8,5 Fegurð í reið 8,5
kostir 8,06 sköpul. 7,93. Verð á folatolli
kr. 25.000 Uppl. Þorgrímur og Sólveig s.
892 1270 og 892 1271.

Heiðursverðlaunahestur
Óður frá Brún er klár í slaginn. Húsnotk-
un til 15. júní á suðurlandi. Hesturinn
verður á vestfjörðum í sumar. Uppl. í
síma 893 1038.

2ja herbergja íbúð til leigu á 6. hæð í
lyftublokk í Norðurbænum Hafnarfirði.
Húsvörður. Íbúðin leigist með húsgögn-
um í 1 ár. 75 þús. kr. á mán. Hússjóð-
ur/hiti innifalinn. Uppl. í síma 659
9115, Ingibjörg.

Hjarðarhagi- nágr. H.Í. Til leigu reyklaus
3ja herb. 90 fm íbúð. Verð 90 þús. á
mán (m/hússj.) Langtímaleiga mögu-
leg. Laus 1. júlí. Fyrirspurnir sendist á
elin@hive.is.

Til leigu 3ja herb. 80 fm íbúð á 1. hæð
í blokk í vesturbænum. Uppl. í s. 551
4981.

Íbúðin er 80 fm 3-4 herb. á efstu hæð í
108 á rólegum stað. V. er 80 þ. á mán.
og er um langtímal. að ræða. Trygging
er skilyrði sem samsvarar 3 mán. leigu í
formi bankaáb. Allar uppl. í s. 660
4545, Sveinn.

Bjart og gott herbergi til leigu með
handlaug og ísskáp í Lundarbrekku í
Kópavogi. Verð 15 þús. Uppl. í s. 899
7587.

45 fm íbúð til leigu í Garðabæ. Skilvísi
og reglusemi nauðsynleg. Laus strax.
Uppl. í síma 565 7512 og 863 7512.

3ja herb íbúð til leigu 100 fm í v. Kóp
frá ág., reyklaust/engin gæludýr. S. 864
7690.

Til leigu frá 1. júní gott herbergi nálægt
HÍ. Sími 899 4030.

Einbýli
Til leigu gott + 210 fm einbýlishús á
höfuðborðarsv. Sanngjörn leiga. S. 860
0860.

Tveggja herb. 60 fm2 íbúð á sv. 104, 2.
hæð, v. 74 þús. á mán., m/húsjóð+hita.
Uppl. í s. 898 1498.

101. Gott herb. m. húsg., sérinng., aðg.,
að eldh. og baðh. F. skilvísa, reykl. og
reglus. S. 695 2213 (aðeins í dag).

Er að leita mér að lítilli íbúð eða góðu
herbergi til leigu á höfuðborgarsvæðinu
frá 1.júlí. Uppl. í s. 849 6346 eða sess-
eljap@hotmail.com

Kennara menntaða Konu vantar 2ja
herb. íbúð. Sími 587 0054.

2 reykl. og reglus. háskólastúlkur óska
e. 3ja herb. íbúð á sv. 101/107 fyrir 1.
ágúst. Skilv. greiðslum heitið. Meðm.
fylgja. Elsa s. 897 2447.

Greiðslugeta 70 þ. Óska eftir íbúð til
leigu, helst á höfuðborgarsvæðinu í
styttri eða lengri tíma. Einungis snoturt
húsnæði kemur til greina. Hef ef þess
er óskað meðmæli. Hildur Jonz s. 698
2343.

3ja manna bindindis fjölskylda á besta
aldri óskar eftir 3ja-5 herbergja íbúð í
eða við miðbæ R.víkur. M. sér inngangi
og afnot af garði. Við erum með smá-
hunda, vel upp aldir og snyrtilegir.
Langtímaleiga. Greiðslugeta allt að 80
þús. Öruggar greiðslur. Guðjón s. 661
9660.

Óska eftir 3ja herbergja íbúð eða ein-
býlishúsi til leigu á Suðurnesjum frá 1
júní til 1 1/2 mán. Má vera með hús-
gögnum. Borga góða leigu fyrir rétt hús.
Sími 897 7015 & 894 6071.

Reglusöm háskólastúlka óskar eftir
stúdíóíbúð eða herbergi á svæði 101
eða 107 fyrir ekki meira en 40 þús.
Uppl. í s. 692 8287.

22 ára kk., óskar eftir herbergi, er í fastri
vinnu, helst í 112. Uppl. í s. 557 2183 &
660 4029.

Til sölu stálgrindaskemma til flutnings.
Skemman er 70m2 og er lágmarksloft-
hæð um 4,5m. Áhugasamir vinsamleg-
ast hafið samband í síma 660 0581.

Óska eftir að kaupa sumarbústað til
flutnings á Suðurlandi. Uppl. í síma 892
1552.

Útboð hjá Geymslusvæðinu 25- 30 mai
sjá nánar www.geymslusvaedid.is

GISTING í REYKJAVÍK
Sérhús með öllum búnaði + heitur
pottur, svæði 105.Svefnpláss fyrir
8.manns.Sími 588 1874.
www.toiceland.net

Lager og útkeyrsla
Óskum eftir duglegum starfskrafti í lag-
erstörf og útkeyrslu. Allar upplýsingar
veitir Sigurður H. Teitsson í síma 896
5400 / 535 1300 eða e-mail sht@versl-
un.is. Verslunartækni ehf. Draghálsi 4
http://www.verslun.is

Helgarvinna
Óskum eftir að ráða hresst og áhuga-
samt fólk í helgarvinnu í NK kaffi Kringl-
unni, ekki yngri en 18 ára. Uppl. á
staðnum og síma 568 9040.

Rafsuðumenn.
Óskum eftir að ráða vana rafsuðumenn
og aðstoðamenn. Uppl. í s. 577 7090.

Sjómaður vanur netum óskast á 60
tonna netabát sem rær frá Suðurnesj-
um. Upplýsingar í síma 853 2951 og
848 4851.

Matráður.
Leikskólinn Steinahlíð óskar eftir að
ráða matráð. Starfið er laust nú þegar,
nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri í
síma 553 3280.

Bakari óskast í sumarafleysingar í lítið
bakarí úti á landi í ca 4 vikur, þarf að
geta unnið sjálfstætt. Upplýsingar í
síma 845 3404.

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.

Garðabær-Bakarí
Aðstoðarmaður óskast sem fyrst. Uppl.
í s. 891 8258 & 555 4943 Þóra.

Fiskvinnsla
Óska eftir vönu fólki í fiskvinnslu í snyrt-
ingu og pökkun. Reglusemi og stundvísi
skilyrði. Uppl. í s. 698 7120 eftir kl. 14.

Afgreiðslufólk óskast. Hlutastörf.
Mokka-kaffi Skólavörðustíg 3a. Sími
552 1174.

Spennandi sumarstarf
Óskum eftir að ráða hressa og dug-
lega manneskju í veiðihús á Norður-
landi í sumar. Ekki yngri en 18 ára.
Uppl. í s. 896 0703.

Rafvirki óskast. Þarf að geta hafið störf
sem fyrst. Fjölbreitt starf í boði. Um-
sóknir sendist á netfangið rafefl@mi.is

Óska eftir duglegum starfskröftum í
ræstingar kvöld og helgar. Uppl. í s. 867
9026.

Starfsfólk óskast á sólbaðsstofu, ekki
yngra en 25 ára. Uppl. í síma 846 2117.

Sólpallar ehf. Óskar eftir röskum smið
eða aðstoðarmanni sem fyrst. Áhuga-
samir sendi tölvupóst á solpallar@sol-
pallar.is

Byggingavinna
Óska eftir að ráða smiði eða starfs-
menn vana kerfismótum í uppsláttar-
verkefni í Hafnarfirði. Hentugt mælinga-
verk. Mæling eða tímavinna. Óska jafn-
framt eftir röskum verkamönnum.
Uppl. í síma 894 2454 Ragnar.

Trésmiður óskar eftir vinnu helst á Suð-
urnesjunum. Jónas s. 659 5315.

Hefurðu hugleitt að stunda eigin við-
skipti? Skoðaðu www.orvandi.is/upp-
lysingar.htm

Leiðbeinandi Riajarshi Pet-
erananda

Fyrirlestur um Kriya Jóga hugleiðslu
verður haldinn Föstudaginn 3. júní kl.
20:00 í húsi Guðspekifélagsins, Ingólfs-
stræti 22. Þeir sem hafa áhuga eiga
kost á að læra Kriya Jóga í Jógastöðinni
Heilsubót Síðumúla 15, Laugardaginn 4
júní. Eldri nemendur velkomnir. Uppl í
s. 860 844, 825 8103 & 699 2518
www.internet.is/kriyajoga.

31 árs gamall karlmaður langar til þess
að kynnast konu á aldrinum 23 til 39
ára. Er fjárhagslega vel stæður enn er á
öryggjabótum enn er með flekklausan
feril. E-mailið er arnarbjo@simnet.is og
sími 846 1730.

Einkamál

Tilkynningar

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Kentucky Fried Chicken.
Óskum eftir hressu og duglegu fólki

í afgreiðslu og eldhúsi. 17 ára og
eldri. Umsóknareyðublöð á staðn-

um.
KFC Selfoss s. 482 3466

10-11-Select-Shell
Óskum eftir starfsfólki í fullt starf í

sumar á höfuðborgarsvæðinu. Unn-
ið er á vöktum.

Hægt er að sækja um á heima-
síðu 10-11. www.10-11.is eða á

stöðvunum sjálfum.

Furðufiskar ehf.
Furðufiskar ehf sem reka meðal
annars Kokkana veisluþjónustu,

fiskborðin í Hagkaupum og Osta og
sælkeraborðið í Hagkaupum kringl-
unni. Vantar sem fyrst bílstjóra sem
starfar einnig við samantekt á vör-

um ásamt fleiru.
Áhugasamir sendið tölvupóst á

kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511-4466 milli kl
9 og 17. Furðufiskar ehf Fiski-

slóð 81a 101 Reykjavík

Förðunarfræðingur
Óskum eftir förðunarfræðingi í
100% starf. Viðkomandi þarf að

vera góður í mannlegum samskipt-
um, sölu-og markaðsmálum.

Upplýsingar gefur Sæunn í s.
822 8225. Hár og sýningahúsið

Unique.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði til sölu

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamannafélagið Hörð-
ur og Íslandsbanki kynna.
Opið stórmót hestamanna
í Mosfellsbæ. Dagana 02-

05 júni.

Keppt verður í eftirfarandi grein-
um: A. flokkur. Atvinnumenn og
áhugamenn. B. flokkur. Atvinnu-

menn og áhugamenn. Ungmenna-
flokkur, unglingaflokkur, barna-
flokkur, opin unghrossakeppni.

Tölt-meistarar, 1. flokkur & 2. flokk-
ur. 100 m. fljúgandi skeið. 1.sæti í
öllum flokkum gefur verðlaun að
verðmæti 50.000 kr. eða meira.

Meðal verðlauna er : Vegleg pen-
ingaverðlaun í töltkeppnum og
skeiði. Lazyboy stóll frá Valhús-

gögnum. Spænir frá Hestalist. Fola-
tollar og vöruúttektir. Skráning er

29 og 30 maí í félagheimili Harðar
frá kl. 18-22. Einnig verður hægt
að skrá í síma 566 8282. Greiða

skal skráningargjöld við skráningu.
Skráningargjald. Unglingar, ung-

menni og fullorðnir 3.000 kr. Börn
2.000 kr. Á laugardagskvöldið
verður grillveisla og trúbador-
stemmning fram á rauða nótt.

Nánari upplýsingar í síma 869
6078, 893 3702 & 846 5905.

Hestamennska

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Safaríkt sumar í Sigtúni.
Stjúputilboð, 20 stk. 799
krónur.
Blómaval, Sigtúni.

Frumsýnum nýjan Swift á
laugardag og sunnudag
milli 12 og 17.
Komdu og upplifðu Suzuki
lífstíl.
Suzuki bílar, Skeifunni 17.

Orkideur, ný sending.
Blómaval.

Draumasumar hefst hjá
IKEA.

Herrafatnaður í úrvali, stór-
ar stærðir.
Hagkaup.

Nýr Suzuki er hannaður í
Evrópu fyrir Evrópumarkað.
Komdu og skoðaðu hann
hjá okkur um helgina.
Suzuki bílar, Skeifunni 17.

Safarík sumartilboð í Sig-
túni.
Sumarblóm og safar.
Blómaval.

Opið til sex í dag..
IKEA.

Komdu til okkar um helg-
ina og skoðaðu nýjan
Suzuki Swift.
Ný hönnun og nýtt útlit.
Suzuki bílar, Skeifunni 17.

Ný viðmið í aksturseigin-
leikum minni fólksbíla.
Frumsýnum nýjan Suzuki
Swift.
Suzuki bílar, Skeifunni 17.

Safatilboð á Græna torg-
inu í Sigtúni.
Blómaval, Sigtúni.Enginn viðbjóður
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Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallup í maí 2005.

SLÁANDI YFIRBURÐIR

Samkvæmt niðurstöðum nýrrar f jölmiðlarkönnunar Gallup eru lesendur Fréttablaðsins 

43% fleir i  en Morgunblaðsins á meðal fólks á aldrinum 18 ti l  49 ára. Þessi aldurshópur 

er langvirkastur í kaupum á hvers kyns vörum og þjónustu.

�

Fréttablaðið er einfaldlega það blað sem fólk kýs að lesa, umfram önnur dagblöð.

Fréttablaðið er með 43% fleiri lesendur en Morgunblaðið á aldrinum 18-49 ára.
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UMFERÐARLÍF Þessir menn grilluðu sér
til gamans á umferðareyju.

Sólar sig í
umferðinni
Virðulegur kaupsýslumaður var
handtekinn í Úkraínu eftir að hafa
afklætt sig við mikla umferðaræð
og lagst þar í sólbað.

Hinn þrítugi Dmitry Nikolaev
útskýrði fyrir lögreglumönnum
sem handtóku hann fyrir að valda
umferðartöfum, að veðrið væri
einfaldlega of gott til að vinna inn-
andyra þann daginn. Umferðar-
öngþveiti myndaðist þegar Dmi-
try stóð á nærbuxum einum fata á
Leo Tolstoy-torginu og lagðist svo
á steypta stéttina. Þar lá hann í
klukkustund og sólaði sig með
skjalatöskuna sína og vandlega
samanbrotin fötin sér við hlið. ■

■ SKRÝTNA FRÉTTIN

Gripin við
kynmök
Lögreglan í Hollandi gómaði
óprúttið par við kynmök í tómu
húsi í Beuningen. Nágrannar í
næsta húsi hringdu í lögreglu þeg-
ar þeir heyrðu grunsamleg hljóð
berast þaðan og þegar lögreglan
rannsakaði málið betur fundu þeir
39 ára gamlan mann og 35 ára
gamla konu í samförum á stofu-
gólfi hússins. Parið sagðist hafa
brotist inn í húsið í þeim eina til-
gangi að stunda kynlíf, en óstöðv-
andi þrá hefði rekið þau út í lög-
brotið. Þau munu ekki verða
ákærð fyrir innbrotið. ■

Eitt aðsóknarmesta leik-
ár Leikfélags Akureyrar
er nú að baki.
Aðsókn á sýningar Leikfélags
Akureyrar hefur ekki verið jafn
góð í fjölda ára. Um 17.000 gest-
ir sóttu sýningar leikhússins á
Akureyri en meðaltal undanfar-
inna ára er tæpir 7.000 áhorf-
endur. Við töluna bætast áhorf-
endur að sýningum í Reykjavík
en þeir voru um 6.500 á leikár-
inu. Að sögn Magnúsar Geirs
Þórðarsonar leikhússtjóra var
stefna leikhússins endurskoðuð
síðastliðið vor. „Þetta er búið að
vera afskaplega skemmtilegt ár,
fólk hefur haft áhuga á því sem
við erum að gera. Sýningarnar
virðast hafa höfðað til fólks og
listamennirnir staðið sig í
stykkinu. Í vor endurskoðuðum
við stefnuna og breytingarnar
hafa gefist nokkuð vel,“ segir
Magnús en að sögn hans var Óli-
ver! stærsta sýning ársins. Um
sjö þúsund manns sáu sýning-
una og komust færri að en vildu
á þá sýningu. Meðal annarra
vinsælla sýninga voru Svik,

Pakkið á móti og gestasýning á
Hárinu en að sögn Magnúsar
voru allar sýningarnar vel sótt-
ar. Einnig lagði leikhúsið ríka
áherslu á að sinna ungu fólki og
þeim sem eru yngri en 25 ára
buðust áskriftarkort á niður-
settu verði.

„Já, sú stefna að yngja upp í
áhorfendahópnum gafst vel og
stór hópur fólks eignaðist
áskriftarkort og að sjálfsögðu
eru þetta líka leikhúsgestir
framtíðarinnar. Einnig sáum við
um valgreinakennslu í leiklist
fyrir nemendur í níunda og tí-
unda bekk í samráði við Grunn-
skóla Akureyrarbæjar.“

Hluti af stefnubreytingunni
var einnig að leggja áherslu á að
sýna líka utan Akureyrar. „Með
þessu er markaðssvæði leik-
hússins stækkað en við settum
upp og sýndum Svik í Borgar-
leikhúsinu í samstarfi við Sögn,
LR og Á senunni, Ausu og Stól-
ana í samstarfi við LR, einnig í
Borgarleikhúsinu, og Eldað með
Elvis hélt áfram í Loftkastalan-
um í samstarfi við Eilíf.“

Aðspurður hvað taki við á
næsta leikhúsári segir hann:

„Nú er sólin farin að skína og
við erum að leggja lokahönd á
verkefnaval næsta árs sem

verður engu minna kræsilegt.
Pakkið á móti verður sýnt áfram
og svo kemur bara í ljós hvaða

spennandi sýningar við setjum
upp,“

hilda@frettabladid.is

Stendur sig í stykkinu

ÓLIVER Færri komust að en vildu á þessa vinsælu sýningu Leikfélags Akureyrar sem horfir nú til baka á eitt aðsóknarmesta ár sitt.

■ SKRÝTNA FRÉTTIN
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Tveir fyrir einn til

Prag
9. júní frá kr. 19.990

kr. 19.990 í viku 

Flugsæti með sköttum til Prag, 
2 fyrir 1 tilboð, út 9. júní, heim 
16. júní. Netverð á mann.

Gisting frá kr. 3.400
Netverð á mann í tvíbýli á Hotel
Quality, pr. nótt með morgunmat. 
Völ um góð 3ja og 4 stjörnu hótel.

Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á
síðustu sætunum til Prag þann 9. júní.
Þú bókar 2 flugsæti en greiðir aðeins
fyrir 1. Nú getur þú kynnst þessari
fegurstu borg Evrópu á einstökum
kjörum. Þú getur valið um úrval góðra
hótel í hjarta Prag og að sjálfsögðu
nýtur þú traustrar þjónustu fararstjóra
okkar í Prag allan tímann.

Síðustu sætin

Sjötta hljóðversplata bresku
hljómsveitarinnar Oasis,
Don’t Believe the Truth,

kemur út í dag. Þetta er fyrsta
plata þessara bresku ólátabelga í
þrjú ár, eða síðan Heathen Chem-
istry kom út árið 2002.

Oasis var stofnuð í Manchester
árið 1992. Upphaflegir meðlimir
voru söngvarinn Liam Gallagher,
bróðir hans Noel, trommarinn
Tony McCarrol, gítarleikarinn
Paul „Bonehead“ Arthurs og
bassaleikarinn Paul „Guigsy“
McGuigan.

Fyrsta plata Oasis, Definitely
Maybe, kom út árið 1994 og vakti
gríðarlega athygli á sveitinni.
Breskir fjölmiðlar töldu að hinir
nýju Bítlar væru komnir fram á
sjónarsviðið og ef miða á við útlit
sveitarinnar og lagasmíðarnar á
þessum tíma á þessi samlíking

nokkurn rétt á sér. Lögin voru
undir sterkum bítlaáhrifum með
góðum melódíum en bjuggu jafn-
framt yfir ferskum rokkhljómi
sem margir áttu eftir að reyna að
líkja eftir á komandi árum. Sveit-
in hefur samt aldrei komist með
tærnar þar sem Bítlarnir höfðu
hælana, þrátt fyrir góða spretti.
Definitely Maybe var uppfull af
slögurum á borð við Live Forever,
Supersonic og Rock’n Roll Star og
framtíð Oasis var svo sannarlega
björt.

Oasis lagið heiminn að fótum
sér 1995 með plötunni What’s the
Story (Morning Glory). Platan fór
beint í efsta sæti breska vinsæl-
dalistans og seldist hraðar en
nokkur önnur plata í Bretlandi
síðan Michael Jackson gaf út Bad
árið 1987. Þarna var orðið ljóst að
sveitin var komin til að vera enda
með lög í farteskinu sem áttu eftir
að verða ódauðleg, þá sér í lagi
Wonderwall. Bræðurnir Liam og
Noel áttu þó erfitt með að með-
höndla sviðsljósið sem frægðinni
fylgdi og um tíma virtist sem Oas-
is væri komin á villigötur. 

Næsta plata sveitarinnar, Be
Here Now, kom út 1997 og á henni
sáust þreytumerki á sveitinni.

Platan fékk slæma útreið gagn-
rýnenda og þar var engan alvöru-
slagara að finna. Þrjú ár liðu þar
til Standing on the Shoulders of
Giants kom út og fékk sú plata
einnig blendnar viðtökur. Engu að
síður þótti hún nokkuð betri en
forverinn.

Heathen Chemistry kom síðan
út fyrir þremur árum og fékk
svipaðar viðtökur. Oasis virtist
eiga erfitt með að rífa sig upp úr
meðalmennskunni en áður en upp-
tökur á nýjustu plötunni hófust
hét Noel Gallagher því að næsta
plata yrði almennileg. Þetta hafði
hann að segja um fyrsta smá-
skífulag plötunnar, Lyla: „Þetta er
stæling á The Who. Við sömdum
66 lög og Lyla var eitt af þeim sem
við skoðuðum betur undir það síð-
asta og það endaði á plötunni. Ég
er ánægður með hvert einasta lag
á plötunni,“ sagði hann. 

Nýja platan hljómar alveg
ágætlega og þar má greina nokk-
urt afturhvarf til hljómsins sem
einkenndi sveitina í upphafi. Þó
svo að ekkert nýtt sé á ferðinni
sýnir Oasis á Don’t Believe the
Truth að hún er ekki dauð úr öll-
um æðum.

Oasis þykir öflug á sviði og
ætlar sveitin að fylgja plötunni
eftir með umfangsmikilli tón-
leikaferð um heiminn. Hefst hún í
Madríd á Spáni þann 1. júní og
lýkur í Cleveland í Bandaríkjun-
um 30. september. Þegar er orðið
uppselt á um það bil helming tón-
leikanna.

Þrátt fyrir að Oasis hafi
kannski ekki náð sömu hæðum
og fyrir tíu árum er sveitin
vafalítið ein af stærstu
rokksveitum heimsins í dag.
Plötusala í 39 milljónum ein-
taka segir allt sem segja
þarf.

Meðlimir Oasis eru
annálaðir aðdáendur
enska fótboltaliðsins
Man. City. Því vakti
það mikla athygli er
þeir ákváðu að slá
upp allsherjar fót-
boltapartíi fyrir tón-
leika sína í London á
miðvikudag, sama
dag og Liverpool
mætti AC Milan í úr-
slitum Meistara-
deildarinnar.

Tónleikarnir áttu
upphaflega að hefj-
ast klukkan 20.00 en
þess í stað var risa-
stóru breiðtjaldi
komið fyrir á staðn-
um svo að tónleika-
gestirnir gætu séð leikinn í beinni útsendingu.
Oasis neitaði að stíga á svið fyrr en leikurinn

væri á enda og þeg-
ar að því kom var
upphafslag þeirra á
tónleikunum Liver-
pool-lagið „You’ll
Never Walk Alove“
til heiðurs sigur-
vegurunum.

„Það var uppselt
á tónleikana og í
stað þess að fá
upphitunarband til
að spila ákváðum
við að fá breiðtjald
og skella því upp
við mitt sviðið svo
allir gætu horft á
leikinn,“ sagði
Noel Gallagher.
„Síðan myndum
við spila á eftir og

fá skömm í hattinn af yfirvöldum. Það voru allir
til í þetta.“ ■

OASIS Hljómsveitin Oasis er að gefa út sína sjöttu hljóðversplötu.

Rokksveitin Oasis gefur út n‡ja plötu á morgun sem
nefnist Don’t Believe the Truth. Freyr Bjarnason leit
yfir feril flessara bresku ólátabelgja, sem spannar nú
flrettán ár.

HLJÓÐVERSPLÖTUR OASIS:
Definitely Maybe (1994)
What’s The Story (Morning Glory) (1995)
Be Here Now (1997)
Standing on the Shoulder of Giants
(2000)
Heathen Chemistry (2002)

GALLAGHER-BRÆÐUR Bræðurnir Liam
og Noel Gallagher eru forsprakkar Oasis.

Ekki dau›ir úr öllum æ›um

OASIS Meðlimir Oasis eru annálaðir aðdáendur Manchester City en vottuðu
Liverpool samt virðingu sína á dögunum.

Sungu You’ll Never Walk Alone
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Raunveruleikasjónvarp 
í sinni ljótustu mynd

Svoköllu› „Bumfight- myndbönd“ hafa
selst eins og heitar lummur á netinu und-
anfarin ár. Í myndböndunum má me›al
annars sjá heimilislaust ógæfufólk slást og
mei›a hvort anna› gegn grei›slu frá kvik-
myndager›armönnum. Tilur› myndband-
anna hefur vaki› upp ‡msar spurningar
um si›fer›i hins svokalla›a raunveruleika-
sjónvarps. Kristján Hjálmarsson kynnti sér
uppruna myndbandanna og áhrif fleirra.

U pphaf Bumfight-mynd-
bandanna má rekja aftur
til myndarinnar Bumfight:

A Cause for Concern, sem var gef-
in út vorið 2002. Ray Laticia og Ty
Beeson fengu hugmyndina að
myndbandinu þegar þeir sáu
götuslagsmál í San Francisco árið
2001. Þeir söfnuðu saman mörg
hundruð klukkustundum af efni
þar sem heimilislaust fólk, sem
allt átti við fíkniefnavandamál að
stríða, var látið slást, rífa úr sér
tennur, hlaupa af fullum þunga á
steinveggi, renna sér niður tröpp-
ur í búðarkerrum og reyna fyrir
sér í hvers kyns áhættuleik. Oft-
ast borguðu Laticia og Beeson
leikurunum fyrir vinnuna með
áfengi, eiturlyfjum, mat eða pen-
ingum – frá rúmum eitt þúsund
krónum upp í sex þúsund þegar
best lét. Þeir keyptu einnig efni
frá öðrum og skeyttu bútunum
saman í eina mynd sem þeir settu
síðan á netið. Með myndinni von-
uðust Laticia og Beeson til að geta
fjármagnað aðra mynd sem þeir
höfðu í bígerð. 

Howard Stern hrósar Bumfight
Myndin spurðist fyrst út manna
milli á netinu og í hjólabrettagörð-
um í borgarúthverfum. Salan fór
rólega af stað en jókst töluvert
þegar þeir félagar hengdu upp
veggspjöld í nokkrum borgum og
staðarfjölmiðlar fóru að sýna mál-
inu áhuga. Það var samt fyrir til-
stilli útvarpsmannsins umdeilda,
Howards Stern, að salan fór upp
úr öllu valdi, en hann hrósaði
myndinni í þætti sínum og lýsti
henni sem „öfgafullri útgáfu af
Jackass-þáttunum“. Stern sagði
meðal annars „Mér brá og mér
bregður oftast ekki. Þið verðið að
sjá þessa mynd.“

Eftir það fór myndin eins og
eldur í sinu um Norður-Ameríku
og var fjallað um hana í öllum
stærstu dagblöðum og sjónvarps-
stöðvum landsins. Áður en vikan
var úti var fólk í Evrópu og Mið-
Austurlöndum einnig farið að
sýna henni áhuga. Á örfáum vik-
um seldust um þrjú hundruð þús-
und myndbönd, hvert á um tutt-
ugu dollara, ásamt öðrum varn-
ingi, þar á meðal bolum og peys-
um með áletruninni Rufus the
Stunt Bum eða Rúfus áhætturóni.
Rúfus þessi er titlaður aðalstjarna
myndarinnar. Ray Laticia og Ty
Beeson græddu milljónir á mynd-
inni.

Út fyrir öll velsæmismörk
Þegar fjölmiðlafárið varð sem
mest fóru ýmis samtök og stjórn-
málamenn að gagnrýna myndina
enda var talað um að raunveru-
leikasjónvarpið væri komið út
fyrir öll velsæmismörk. Áður
höfðu þættirnir Jackass, sem

sýndir eru á tónlistarstöðinni
MTV, verið harðlega gagnrýndir,
þar sem þáttastjórnendur reyna
sig í ýmsum áhættuatriðum með
misalvarlegum afleiðingum. Jack-
ass- þættirnir voru þó bara hátíð
miðað við Bumfight-myndbandið,
því þar var verið að níðast á minni
máttar – fólki sem átti erfitt upp-
dráttar.

Laticia og Beeson vilja þó ekki
meina að þeir séu að gera lítið úr
ógæfufólkinu sem „leikur“ í
myndböndum þeirra. „Myndbönd-
in eiga ekki að vera sjokkerandi
heldur sýna þau ákveðið svið
þjóðfélagsins sem fólk myndi
annars ekki sjá,“ sagði Laticia í
samtali við BBC þegar gagnrýnin
á myndböndin stóð sem hæst.
„Við bjuggumst aldrei við því að
myndin yrði svona vinsæl, en það
þýðir bara að við höfum úr meira
fé að spila þegar við gerum næstu
mynd.“

Bumfight til umræðu á banda-
ríska þinginu
Umræðan um myndböndin náði
meðal annars inn á Bandaríkja-
þing en þingmaðurinn Earl Blu-
menauer benti meðal annars á að
ríki sem vildi berjast gegn mis-
notkun á dýrum ætti einnig að
berjast gegn misnotkun á fólki.
„Þetta mál snýst um grundvallar-
mannréttindi,“ sagði Blumenauer. 

Laticia og Beeson vildu þó lítið
gera úr gagnrýninni og sögðu
ógæfufólkið hafi tekið þátt í
myndbandinu af fúsum og frjáls-
um vilja. „Andstæðingar okkar
segja að fólkið sem við mynduð-
um hafi ekki verið hæft til að taka
upplýsta ákvörðun. Slíkar alhæf-
ingar gera lítið úr fólkinu. Rón-
arnir elska okkur, þeir gleðjast
þegar þeir hitta okkur. Þeir eru
meira að segja með símanúmerin
okkar,“ sagði Laticia en viður-
kenndi þó að sumir ógæfumann-
anna hefðu meiðst við tökur á
myndinni.

Í samtali við Fox-sjónvarps-

stöðina sagði Beeson meðal ann-
ars: „Í raun er ég ánægður með að
myndböndin hafa varpað ljósi á
og vakið upp umræður um að-
stæður heimilislausra.“

Samtök heimilislausra snúast til
varnar
Sá hópur sem hefur hvað harðast
barist gegn Bumfight-myndbönd-
unum er Landssamtök til hjálpar
heimilislausum í Bandaríkjunum
(NCH). Samtökin hafa birt grein-
ar og fjallað um málið á heimasíðu
sinni og segja þar meðal annars að
það sé ekki venjan hjá heimilis-
lausu fólki að slást, rífa úr sér
tennur eða hlaupa á steinveggi.
Þau benda meðal annars á að fólk
í neyð geri hvað sem er til að
bjarga sér. Craig Walton, prófess-
or í mannfræði við Nevada-há-
skólann í Las Vegas, tekur undir
orð talsmanna NCH. „Það er ekki
að hægt að bera saman frjálsan
vilja og það sem fólk er tilbúið að
gera í neyð. Hvert er valið?,“
spurði hann. 

Greiddu í kleinuhringjum
Þótt myndbandið hefði vakið
mikla athygli í Bandaríkjunum
virtist enginn fáanlegur til að
leggja fram kæru gegn kvik-
myndagerðarmönnunum. Fulltrú-
ar hjá FBI, Bandarísku alríkislög-
reglunni, reyndu að komast til
botns í málinu en hættu við þar
sem niðurstaðan varð sú að sönn-
unarbyrðin yrði erfið þar sem
enginn fékkst til að kæra. Þar að
auki virtist sem allir „leikararnir“
hefðu fengið greitt fyrir sinn þátt
í myndinni og skrifuðu þeir undir
plagg þess efnis. 

Þó fór svo að maður að nafni
Peter La Forte lagði fram kæru.
La Forte, sem var heimilislaus
maður, hafði orðið fyrir árás frá
konu sem kölluð var Svínakóti-
lettan á almenningsklósetti. La
Forte, sem var barinn sundur og
saman á meðan tökur stóðu yfir,
hafði ekki fengið greitt fyrir sinn
þátt á meðan Svínakótilettan fékk
kleinuhring, bjór og tuttugu doll-
ara. Hún sagðist hafa verið svöng
og þurft á peningunum að halda
og því látið til leiðast.

Skilorðsbundið fangelsi
Réttarhöldin reyndust þó ekki
vera nein hindrun fyrir Laticia og
Beeson. Þeir höfðu verið kærðir í
nokkrum liðum fyrir að níðast á
öðru fólki og gátu átt þungan dóm
yfir höfði sér. En eftir því sem
leið á réttarhöldin fækkaði kær-
unum og yfirvofandi refsing mild-
aðist. Svo fór að þeir voru dæmd-
ir í þriggja ára skilorðsbundið
fangelsi, 500 dollara sekt og
þurftu að inna af hendi 250 tíma í
samfélagsvinnu á spítala fyrir
heimilislaust fólk. Félagarnir
reyndu að vísu að komast upp með
að falsa skýrslur um þá samfé-
lagsvinnu sem þeir höfðu innt af
hendi og þurftu fyrir vikið að
dúsa í steininum í smástund. 

Og þrátt fyrir kærurnar og
dóminn hafa þeir Bumfights-

framleiðendur ekki lagt árar í bát
því enn er hægt að kaupa mynd-
böndin á heimasíðu þeirra. Þegar
eru komin út þrjú myndbönd, það
nýjasta Bumfigths: The Felony, og
þeir Bumfights-framleiðendur
bjóða greiðslu fyrir atriði í næstu
mynd. Þeir slá þó einn varnagla –
að þeir sem leika í myndböndun-
um verða að skrifa undir samning
þess efnis. 

Happy slapping
Fleiri hafa fetað í fótspor Laticia
og Beesons í Bandaríkjunum og
víðar og nú rignir inn á netið
myndböndum um ógæfufólk. Í
Kanada er hópur sem kallar sig
Crazy Pricks. Hópinn skipa strák-
ar um tvítugt sem keyra um og
spyrja heimilislaust fólk til vegar.
Þegar fólkið kemur svo upp að
bílnum kýla strákarnar það í göt-
una og keyra hlæjandi í burtu.

Sömu sögu er að segja frá
Bretlandi en þar eru táningar
farnir að taka upp á því að slá
ókunnugt fólk utan undir, taka það
upp á myndavélasíma og setja á
netið. Uppátækið kalla krakkarnir
„happy slapping“ eða gleðikinn-
hest.

Fyrir skömmu var sérstakur
þáttur um gleðikinnhest sýndur í
bresku sjónvarpi. Þar viður-
kenndu táningar að hafa tekið þátt
í uppátækinu og sögðu að aðfar-
irnar yrðu sífellt grófari því þeir
vildu alltaf ganga skrefinu lengra.

Heimildir: nationalhomeless.org,

BBC, foxnews.com

Heimilislaus
hermaður
Ein aðal“stjarna“ Bumfights-
myndanna er Rufus the Stunt
Bum eða Rúfus áhætturóni eins
og hann yrði líklega kallaður á
íslensku. Rúfus reynir ýmislegt í
myndböndunum. Hann hleypur
til dæmis ítrekað á auglýsinga-
skilti með höfuðið á undan sér,
brýtur fótinn á vini sínum og ríf-
ur úr sér tönn með töng. 
Rufus heitir réttu nafni Rufus
Hannah. Árið 1982 var hann
leystur undan herskyldu vegna
meiðsla sem hann hlaut á æf-
ingu og hefur verið heimilislaus
síðan. Rufus og Donald vinur
hans eru helstu stjörnur fyrstu
Bumfight-myndarinnar og eru
með stór húðflúr á enni og hnú-
um þar sem stendur Bumfight. 
Donald var einnig leystur með
sóma undan herskyldu árið
1970. Hann var í fyrstu orustu-
sveit flughersins þá þrettán
mánuði sem hann sinnti her-
skyldu í Víetnam. Hann hlaut
bæði Purpurahjartað og Silfur-
krossinn fyrir þjónustu sína í
hernum, eins og hundrað þús-
und aðrir hermenn sem lögðu
líf sitt og limi í hættu en eru nú
heimilislausir.
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■ ■ LEIKIR
� 20.00 KR og FH mætast á KR-velli í

Landsbankadeild karla í fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 11.30 Formúla 1 á Rúv. Bein

útsending frá kappakstrinum í
Nurburgring.

� 12.20 Meistaradeildin á Sýn.
Fréttaþáttur.

� 12.50 Ítalski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik í lokaumferð
ítölsku deildarinnar.

� 15.00 Golf á Sýn. Sýnt frá
bandarísku mótaröðinni.

� 15.50 Gillette sportpakkinn á Sýn.
Líflegur íþróttaþáttur.

� 16.50 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik í lokaumferð
spænsku deildarinnar.

� 19.00 Bikarmót í fitness á Sýn.
Sýnt frá keppni kvenna á
bikarmótinu.

� 19.40 Landsbankadeildin á Sýn.
Bein útsending frá stórleik KR og FH
í Frostaskjóli.

� 21.20 Helgarsportið á Rúv. Íþróttir
helgarinnar gerðar upp.

� 22.00 NBA á Sýn. Endursýndur
leikur.

� 00.00 NBA á Sýn. Bein útsending
frá leik í úrslitakeppninni.

Bæði lið eiga að geta spilað betur
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Njáll Ei›sson spáir jafntefli í stórslag KR og FH í Landsbankadeildinni í kvöld. Li›unum var spá› tveimur
efstu sætunum í vor og ver›a KR-ingar a› sp‡ta í lófana ef FH-ingar ætla ekki a› taka of stórt forskot á
flá me› sigri í kvöld. FH-ingar hafa unni› sjö af sí›ustu tíu vi›ureignum li›anna í Vesturbænum.
FÓTBOLTI FH-ingar virðast vera á
góðu skriði en þeir hafa unnið
þrjá fyrstu leiki sína í deildinni á
mjög svo sannfærandi máta. Þeir
eru með fullt hús stiga og marka-
töluna 11–1. En liðunum sem þeir
hafa leikið gegn, Grindavík,
Keflavík og ÍBV, var ekki spáð í
efri hluta deildarinnar í upphafi
móts og má því segja að fyrsta al-
vöruprófraun liðsins verði gegn
KR í Frostaskjólinu í kvöld. 

Frammistaða KR-inga hefur
valdið þónokkrum vonbrigðum.
Þeir innbyrtu þó sigur í fyrstu
tveimur leikjum sumarsins, gegn
Fylki og Fram, þrátt fyrir að leika
ekki neitt sérstaklega vel. Á
fimmtudagskvöldið töpuðu þeir
fyrir Keflavík og misstu þar með
bæði FH og Val fram úr sér. Það
liggur því mikið á að þeir sýni sitt
rétta andlit til að missa FH-inga
ekki of langt frá sér. 

„KR-ingar eru vel mannaðir
en þeir eiga að geta betur en þeir
hafa sýnt,“ sagði Njáll Eiðsson
knattspyrnuþjálfari um leik
kvöldsins. „Þeir mega alls ekki
tapa leiknum og því hljóta þeir að
leggja sig mjög hart fram. Sex
stig í stuttu móti er ansi mikið.“

Njáll segir að þarna fari fram
mjög athyglisverður leikur enda
KR talið ásamt Val það lið sem
geti helst veitt Hafnfirðingum
einhverja samkeppni um Íslands-
meistaratitilinn. „En FH-ingar

eru með gott tak á KR í Frosta-
skjólinu og verður því enn at-
hyglisverðara að sjá hvort KR-
ingar nái að stoppa meistarana,“
sagði Njáll. Hafnfirðingar hafa
unnið sjö af síðustu tíu viðureign-
um liðanna á heimavelli KR-inga
sem geta einungis státað af ein-
um sigri úr þessum leikjum.

„FH-ingarnir eru að sama
skapi mjög sterkir en hafa í

sjálfu sér ekki verið að spila neitt
sérstaklega vel. Hafa samt skor-
að 11 mörk og náð góðum sigrum
suður með sjó, í Grindavík og
Keflavík. Það hafa komið góðir
kaflar í leik þeirra, til dæmis
voru þeir mjög sannfærandi í síð-
ari hálfleik gegn ÍBV þar sem
þeir stjórnuðu leiknum alger-
lega. En það á eftir að reyna
meira á liðið og mun það senni-

lega gerast í kvöld.“
Njáll bendir einnig á að ekkert

jafntefli hefur komið í fyrstu
þremur umferðum Landsbank-
deildarinnar. „Ef ég ætti að spá
myndi ég veðja á jafntefli í þess-
um leik þó svo að FH-ingarnir
séu líklegri. Hlutirnir eru þó
fljótt að breytast enda bara lítið
búið af þessu móti,“ sagði Njáll.

eirikurst@frettabladid.is

> Við mælum með ...

... að knattspyrnuunnendur bregði undir
sig betri fætinum og kíki í
Frostaskjólið í kvöld þar
sem tvö bestu

knattspyrnulið landsins
mætast. Þetta er
klárlega einn af
stórleikjum

sumarsins sem ekki
má missa af.

Arftaki Þóris fundinn
Samúel Ívar Árnason hefur skrifað undir
samning við Íslandsmeistara Hauka í
handknattleik en hann lék með ÍBV á
síðustu leiktíð. Samúel Ívar er einn allra
besti hornamaður landsins og því er
verðugur arftaki Þóris Ólafssonar, sem
er farinn til Þýskalands, fundinn.
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Síókn eða vörn? Sókn.

Fram eða Fylkir? Fylkir, að
sjálfsögðu.

Viggó eða Gummi? Báðir.

Af hverju handbolti frekar en
fótbolti? Handbolti er
skemmtilegri.

Danski boltinn er... Sókndjarfur.

Erik Veje er... Snillingur.

Kók eða pepsí? Kók.

Erfiðasti andstæðingur? Hreiðar
Guðmundsson.

Auðveldasti andstæðingur?
Sebastian Alexandersson.

Besti handboltamaður heims?
Kristján Arason þegar hann var upp á
sitt besta.

Besta greiðslan í landsliðinu? Raggi
Óskars með afró.

Gel eða vax? Vax.

Besti leikmaður Danmerkur?
Leikmenn Århus GF.

MEÐ RÓBERTI
GUNNARSSYNI

sport@frettabladid.is

FAGNAR ÁRMANN SMÁRI Í KVÖLD? FH og KR skildu jöfn í Kaplakrikanum í fyrra með mörkum Ármanns Smára Björnssonar og Kjartans
Henry Finnbogasonar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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> Við furðum okkur á ...

.... því stefnuleysi og óreiðu sem virðist
ríkja hjá Íslendingafélaginu Stoke City.
Gunnar Gíslason og íslensku
hluthafarnir vilja ólmir
selja félagið en Tony
Pulis, stjóra liðsins,
líður greinilega ekki
betur en svo að hann
er í efa um framtíð
sína hjá Stoke þrátt fyrir
ágætt gengi í vetur.

Vormót í frjálsum:

Íslandsmet í
spjótkasti
FRJÁLSAR Hin tvítuga spjótkast-
kona, Ásdís Hjálmsdóttir, gerði
sér lítið fyrir í gær og setti nýtt
Íslandsmet í spjótkasti kvenna á
Laugardalsvellinum þegar hún
kastaði spjótinu 57,10 metra á
vormóti FÍRR.

Hún bætti met Vigdísar Guð-
jónsdóttur um rúmlega einn og
hálfan metra en Vigdís hefur
kastað lengst 55,54 metra. Besta
kast Ásdísar fyrir gærdaginn var
55,51 metri.

Meiðsli hrjá Fylkismenn:

Óvissa me›
Sævar fiór
FÓTBOLTI Óvíst er hversu alvarleg
meiðsli Sævars Þórs Gíslasonar,
sóknarmanns Fylkis, eru en hann
þurfti að fara af velli snemma í
fyrri hálfleik í tapleiknum gegn
Val. Sævar sagði við Fréttablaðið í
gær að hann væri mjög óstöðugur
í hnénu og átti hann von á því að
málið myndi skýrast í dag. 

„Ég lenti eitthvað skringilega
og ég heyrði smell. Hnéð gekk
nánast til og það gæti verið að lið-
böndin hafi eitthvað skaddast. En
ég er ekki svo bólginn, svo að það
er jákvætt,“ sagði Sævar en ljóst
er að skarð hans í sóknarlínu
Fylkis verður ekki fyllt svo auð-
veldlega fari svo að Sævar verði
frá í einhvern tíma. - vig

TÆPUR Sævar Þór hefur verið óheppinn
með meiðsli.

Það gerðust óvæntir hlutir í tímatökunni í gær:

Nick Heidfeld á ráspól í
fyrsta skipti á ferlinum
FORMÚLA 1 Ökumenn Williams-
liðsins voru í fantaformi þegar
tímatakan fyrir kappaksturinn á
Nurburgring fór fram í gær.
Hraðast allra ók Nick Heidfeld
og hann verður því á ráspól í
fyrsta skipti á ferlinum í dag. 

Raikkonen keyrði aðeins hæg-
ar en Heidfeld og Íslandsvinur-
inn Mark Webber var með þriðja
besta tímann. Michael Schu-
macher var í tómu tjóni í tíma-
tökunni og hann er tíundi í rás-
röðinni. Félagi hans, Rubens
Barrichello, er fyrir framan hann
og er ljóst að Schumacher mun
eiga erfitt uppdráttar í keppninni
í dag en hann hefur ekki verið
líkur sjálfum sér síðustu vikur.

Þær breytingar áttu sér stað í

gær að aðeins fór fram ein
tímataka í stað tveggja en það
fyrirkomulag hefur verið lagt af
og ekki degi of seint að mati
margra.

„Þetta er frábær tilfinning
enda er ég búinn að vera lengi í
þessum bransa og það hlaut að
koma að því að ég kæmist á rá-
spól,“ sagði Heidfeld skælbros-
andi. „Af öllum stöðum þá er
þetta brautin þar sem ég vildi
allra mest komast á ráspól. Hér
er mitt heimafólk og þetta hefur
verið frábær dagur. Annars koma
þessi úrslit mér á óvart en við
Webber áttum von á meiri sam-
keppni hér í dag.“

Kimi Raikkonen hefur unnið
síðustu tvær keppnir og hann
ætlar að fullkomna þrennuna í
dag. Hann leit vel út í tímatök-
unni í gær og er svo sannarlega
til alls líklegur í keppni dagsins
enda með sjálfstraustið í sögu-
legu hámarki.

Fernando Alonso virðist síðan
aðeins vera að gefa eftir en hann
varð að sætta sig við sjötta besta
tímann í gær. - hbg

ÚRSLIT TÍMATÖKUNNAR
Nick Heidfeld Williams
Kimi Raikkonen McLaren
Mark Webber Williams
Jarno Trulli Toyota
Juan Pablo Montoya McLaren
Fernando Alonso Renault
Rubens Barrichello Ferrari
Ralf Schumacher Toyota

KÁTUR OG HRESS Nick Heidfeld brosti
allan hringinn í gær eftir að hann náði
ráspól í fyrsta skipti á ferlinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES



ÞARF ÞETTA AÐ 
VERA EINS OG 
ÞETTA ER?



30 29. maí 2005  SUNNUDAGUR

MIKILVÆGT AÐ
FLEIRI STELPUR
FARI ÚT

FÓTBOLTI Ásthildur á frábæran fer-
il að baki og ljóst að það á eftir að
bætast enn frekar á ferilsskrá
hennar, hún er 29 ára og er enn
ekki farin að huga að því að hætta
knattspyrnuiðkun.

,Mér líður frábærlega í Svíþjóð
og ég hef verið mjög heppin með
lið, frábærar stelpur og góður
andi innan liðsins. Æfingarnar eru
alveg fyrsta flokks og allar að-
stæður góðar,“ sagði Ásthildur í
samtali við Fréttablaðið. Hún hef-
ur spilað með Breiðablik, KR og
ÍBV hér á landi ásamt því að spila
í Þýskalandi, Bandaríkjunum og
Svíþjóð.

,,Malmö er með mjög gott lið.
Okkur var reyndar ekki spáð neitt
mjög góðu gengi fyrir tímabilið
þar sem við misstum þrjár lands-
liðskonur. Ég hef verið að spila í
sókninni og það hefur gengið
mjög vel.“

Allt miklu stærra
Árið 1995 lék Ásthildur
leik gegn Malmö í Norð-
urlandamóti og fannst
liðið spila skemmtileg-

an bolta, allar götur
síðan hefur hún
fylgst vel með lið-
inu. Hún fór síðan
út í nám til Svíþjóðar

og mætti á æf-
ingu hjá lið-

inu og gekk hún mjög vel. 
Þegar Ásthildur er spurð út í

það hver sé stærsti munurinn í
deildinni hér heima og þeirri
sænsku segir hún að það séu æf-
ingarnar. 

,,Það er æft miklu meira hérna
úti og í samræmi við það verður
tempóið í leikjum miklu meira. Þá
eru fleiri góðir leikmenn í deild-
inni og fleiri lið, þetta er allt
miklu stærra, breiddin er meiri
og því meiri möguleiki á að ná
góðum gæðum. 

Annars er íslenski kvennabolt-
inn svo sannarlega á réttri leið
þótt mér þyki oft vanta metnað í
margar stelpur heima. Þær eru
ekki að leggja sig nægilega fram á
æfingum og taka þetta ekki af
nægilega mikilli alvöru. Mikil-
vægt er að fleiri leikmenn fari út
og spili í sterkari deildum, það
gerir landsliðið betra.“

Rosaleg vonbrigði
Það var 13. mars 2004 sem
krossbönd í hné slitnuðu hjá
Ásthildi þegar Ísland sigraði
Skotland í vináttulandsleik 5-1.
Á þessum tíma var hún búin að
standa sig frábærlega með
Malmö sem var búið að tryggja

sér sæti í undanúrslitum Evr-
ópukeppninnar. Þremur

mánuðum áður var hún í
þriðja sætinu í valinu á

íþróttamanni ársins en
sumarið 2003 var hún
leikmaður ársins í
L a n d s b a n k a d e i l d
kvenna þar sem
hennar lið, KR,
varð Íslandsmeist-
ari. ,,Þetta voru
rosaleg vonbrigði

þegar þetta gerðist,
sérstaklega tvær

fyrstu vikurnar. Þegar
ég fór út og hitti stelp-

urnar í Malmö eftir að
þetta gerðist gerði ég mér í

fyrsta sinn almennilega grein
fyrir því hvað hafði gerst og þá
ákvað ég bara að fara að vinna á
fullu í minni endurhæfingu og
sleppa því að hugsa um hvað ég
hefði verið að gera ef ég hefði
ekki meiðst,“ sagði Ásthildur. Það
kom jafnvel upp í huga hennar að
hætta knattspyrnuiðkun en hún
ákvað að bíða og sjá hvernig tæk-
ist að jafna sig af þessum meiðsl-
um.

Nú er hún nánast búin að jafna
sig algjörlega og finnur engan
verk, þetta hefur gengið framar
vonum. ,,Þegar ég var í þessum
meiðslum ákvað ég að einbeita
mér bara alfarið að náminu en það
var frekar erfitt því ég er svo vön
því að vera í fótboltanum með.“

Umfjöllun samhliða árangri
Uppgangur íslenska kvennalands-
liðsins hefur vakið athygli og seg-
ir Ásthildur að KSÍ eigi hrós skil-
ið. ,,Um leið og við skilum árangri
þá fáum við meiri umfjöllun og
betri umgjörð í kringum liðið. Við
höfum náð að halda stemmning-
unni mjög góðri í liðinu og sam-
hliða því náð góðum árangri, það
gerir þetta mjög skemmtilegt eins

og þetta hefur verið allan þann
tíma sem ég hef verið í landslið-
inu,“ sagði Ásthildur sem átti
erfitt með að svara því hver væri
hápunkturinn á hennar ferli. 

,,Ég get nefnt það þegar ég var
valinn í úrvalsliðið úti í Ameríku,
það var mjög mikill heiður. Svo
allir þeir landsleikir sem ég hef
keppt, og sérstaklega þegar vel
gengur. Þá má einnig nefna sem
hápunkta.“

Árið 2001 var Ásthildur í
Bandaríkjunum og fékk að kynn-
ast fyrirkomulaginu þar. ,,Það var
mjög góð reynsla fyrir mig að
vera þar, ég var í þessum háskóla-
bolta og það gekk mjög vel. Ég

fékk að kynnast því hvernig þær
æfa og hvernig þær byggja þetta
upp, þar eru aðeins öðruvísi
áherslur í leikskipulagi og upp-
byggingu. Það var mjög gaman að
kynnast því.“ 

Ásthildur lék einnig stuttan
tíma í Þýskalandi en líkaði ekki
sérlega vel þar. ,,Það klikkaði líka
eitthvað í samningamálum og ég
hafði ákveðið að fara til Banda-
ríkjanna um haustið þannig að ég
tók þá ákvörðun að koma bara
heim. Ég neita því þó ekki að það
var mjög góð reynsla.“

Vanda breytti miklu
Ásthildur hugsar með ánægju til

þess tíma þegar hún var í 3. flokki
hjá Breiðablik og þjálfarinn
Vanda Sigurgeirsdóttir kom til fé-
lagsins.

,,Hún kom með fullt af flottum
æfingum frá Svíþjóð sem hjálp-
uðu okkur rosalega mikið. Hún
hjálpaði mér mjög mikið og einnig
þeim kjarna í liðinu sem hún var
með. Annars hef ég verið mjög
heppin með þjálfara, Logi var frá-
bær með landsliðinu og síðan er
Jörundur líka frábær þjálfari. Svo
hef ég lært marga nýja hluti hjá
Malmö,“ sagði Ásthildur, hæst-
ánægð með að vera farinn að
sparka í bolta á nýjan leik.

elvar@frettabladid.is

SUNNUDAGSVIÐTALIÐ                                                                                         > ÁSTHILDUR HELGADÓTTIR

Á FULLRI FERÐ Ásthildur hefur náð sér að fullu eftir meiðslin alvarlegu og hefur leikið mjög vel fyrir sænska félagið Malmö FF í upphafi
sænska tímabilsins og ljóst að hún á enn mikið inni sem knattspyrnumaður. FRÉTTABLAÐIÐ/URSZULA STRINER

OG ÞAÐ VAR MARK... Ásthildur hefur þjarmað hressilega að sænskum markverðum upp á síðkastið og hér sést hún hlaupa auðveldlega
framhjá einum þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/URSZULA STRINER

Ásthildur Helgadóttir er ein allra besta knatt-
spyrnukona sem Ísland hefur átt. Á mi›vikudaginn
lék hún me› íslenska landsli›inu eftir langa fjarveru
sökum erfi›ra mei›sla. Hún sneri aftur í æfingaleik
gegn landsli›i Skotlands, sama li›i og hún fótbrotn-
a›i í æfingaleik gegn flann 13. mars á sí›asta ári. Ást-
hildur leikur me› Malmö í Svífljó› en li›i› trónir á
toppi deildarinnar eftir sex umfer›ir og Ásthildur er
næstmarkahæst í deildinni.
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Lítið hefur farið fyrir krufningu á líki AC
Milan-liðsins í ítölskum fjölmiðlum eftir
háðulegt tap liðsins gegn Liverpool í úr-
slitaleik Meistaradeildarinnar í vikunni.
Er sem ítalskir séu í losti og átti sig eng-
an veginn á því hvernig leikurinn gat
farið svona. Forsvarsmenn liðsins, for-
sætisráðherrann og eigandinn Silvio
Berlusconi og forseti félagsins, Adriano
Galliani, hafa lagt áherslu á að árangur
liðsins í vetur hafi eftir allt saman verið
mjög góður og að staða þjálfarans
Carlo Ancelotti sé trygg.

Vantar neista 
Þegar Milan-menn rakna úr rotinu má
hins vegar gera ráð fyrir að einhver til-
tekt verði gerð í herbúðum liðsins.
Staðreyndin er nefnilega sú að árangur
liðsins í vetur er fjarri því ásættanlegur
og alveg með ólíkindum hvernig liðið
kastaði frá sér bæði ítalska titlinum og
Evrópumeistaratitlinum.
Sennilega hefur ekkert félag í Evrópu
yfir að ráða jafn sterkum leikmannahópi
og Milan og ekki skortir samæfingu
leikmanna. Liðið varð Evrópumeistari í
hittifyrra og Ítalíumeistari með yfirburð-
um í fyrra. Leikmannahópurinn hefur
haldist óbreyttur að mestu, styrkst ef
eitthvað er. Það mátti því gera kröfur til
liðsins að fleiri titlar yrðu sóttir. 
En eitthvað virðist skorta á hjá liðinu,
það vantar einhvern neista sem þarf til
þess að klára verkefnin. Þetta sást í
fyrra þegar liðið hélt til Spánar með

þriggja marka forskot til þess eins að
tapa með fjórum mörkum gegn
Deportivo La Coruna. Minnti áfallið í
Tyrklandi á Spánarförina háðulegu. 
Á heimavígstöðvunum réðust úrslitin í
tveimur leikjum gegn keppi-
nautunum í Juventus þar sem
Milan náði ekki að nýta yfir-
burði sína í báðum leikjun-
um til sigurs. Ítölskum fjöl-
miðlum ber saman um að
Juventus hafi stolið stigunum
af Milan í leikjunum og þar í
landi er litið svo á að
Juve hafi labbað held-
ur billega í burtu
með titilinn. 
Berlusconi hefur á
tuttugu ára valda-
tíma sínum hjá
Milan sýnt undir-
mönnum sínum
hollustu og flestir
þjálfarar liðsins
hafa verið „Mil-
anista“, fyrrver-
andi leikmenn
eða þjálfarar
sem hafa
starfað lengi
innan félags-
ins. Carlo
Ancelotti var
stórkostlegur
leikmaður á
sinni tíð og

hann þykir drengur góður. Hann virðist
hins vegar ekki hafa þá siguráru í kring-
um sig sem þjálfara toppliðs er nauð-
synleg. Þegar hann stýrði Juventus
missti liðið af meistaratitli tvö ár í röð í
lokaumferðinni og þótt hann hafi náð

að landa titlum hjá Milan verður ekki
horft framhjá þeim titlum sem hafa
runnið úr greipum á ögurstundu.

Ferna Capellos 
Ekki má þó gera lítið úr árangri

Juventus undir stjórn Fabios
Capello sem hefur nú náð
þeim einstæða árangri
að leiða fjögur lið til
meistaratitils. Maðurinn
hefur orðið meistari
með ölllum liðum
sem hann hefur þjálf-
að! Capello náði á

undraskömmum
tíma að berja
saman lið sem
flestir töldu ekki
líklegt til stór-
afreka á haust-
dögum.
Capello gerði
róttækar
breytingar á

vörn liðsins og
lagði áherslu á mikla var-

færni í leik liðsins. 
Hann taldi einfaldlega að
ekki væri innistæða hjá

mannskapnum fyrir mikilli ævintýra-
mennsku og tók afar illa gagnrýnisrödd-
um sem töldu Juventus leika fremur
leiðinlegan fótbolta. Lið Capello hafa
yfirleitt leikið skemmtilegan fótbolta og
þótt lítið hafi farið fyrir slíku í vetur voru
fingraför hans greinileg á leik Juventus.
Klassíkt 4-4-2 leikkerfi eins og Capello
hefur alltaf látið lið sín spila með stóran
mann á toppnum, Svíann Zlatan Ibra-
himovic, sem lék manna best í meist-
araliðinu ásamt miðjumanninum
Camoranesi og öftustu línunni, Buffon,
Cannavaro og Thuram. 
Gera má ráð fyrir að Capello styrki liðið
í sumar, það vantar áþreifanlega fleiri
sóknar- og miðjumenn með sprengi-
kraft og er fyrrum lærisveinninn Antonio
Cassano efstur á blaði á innkaupalistan-
um.

Samp og Sikileyingarnir 
Að baráttu Milan og Juve frátaldri vakti
framganga Sikileyjarliðanna Palermo og
Messina mesta athygli ásamt stórgóð-
um leik hins forna stórveldis Samp-
doria. Sikileyingarnir lentu í sjötta
og sjöunda sæti og Palermo leik-
ur því í Evrópukeppni í fyrsta sinn
í sögu félagsins. Sampdoria berst
við Udinese um síðasta sætið í
Meistaradeildinni og ræðst í loka-
umferðinni í dag hvort liðið kemst að
þeim kjötkötlum. Sampdoria nýtur
mikillar velþóknunar í ítölsku pressunni
einkum fyrir þá staðreynd að liðið er

nær eingöngu byggt á ítölskum leik-
mönnum sem er fátítt á þessum síð-
Bosman tímum. 
Um afganginn af liðunum í deildinni er
best að hafa sem fæst orð um. Þrettán
liða pakki þar sem einungis munar níu
stigum á neðsta liðinu og því sem er í
áttunda sæti. Þessi lið hafa flest verið
hörmulega léleg í vetur og endurspegla
þann aukna ójöfnuð sem ríkir í Evrópu-
boltanum.

Maskínan sem sprakk
EINAR LOGI VIGNISSON: AC MILAN Í SÁRUM

126 keppendur héldu
utan í morgun
Smáfljó›aleikarnir ver›a settir í Andorra á mánudagsmorgun og standa yfir í
fimm daga. Íslenska keppnisli›i› setur stefnuna á sigur á mótinu.

SMÁÞJÓÐALEIKAR Á mánudagskvöld-
ið verða smáþjóðaleikarnir settir í
Andorra þar sem keppnin fer
fram í ár. 126 íslenskir keppendur
halda utan í dag ásamt fylgdarliði.
Íslenska keppnisliðið á harma að
hefna, eftir að hafa hlotið flest
verðlaun á leikunum nokkur
skipti í röð, urðu þeir að láta í
minni pokann fyrir tveimur árum
á Möltu, er leikarnir fóru síðast
fram.

Sigríður Jónsdóttir, varaforseti
ÍSÍ, er fararstjóri íslenska hóps-
ins og segir hún undirbúninginn
hafa gengið vel. „Við vorum með
undirbúningsfund á þriðjudaginn
þar sem meira en 100 keppendur,
farar- og flokkstjórar mættu. Þar
voru aðstæður kynntar og það
sem bíður okkar ytra. Það var ein-
staklega góð stemmning í hópnum
og hefur undirbúningur keppenda
gengið vel,“ segir Sigríður. 

Keppt í strandblaki
Að sögn hennar senda tíu sérsam-
bönd 126 þátttakendur til leiks í
12 íþróttagreinum. Meðal kepp-
enda eru til að mynda keppnislið í
strandblaki karla sem verður að
teljast fremur ný íþrótt hér á
landi. „Þetta er íþrótt sem hefur
notið sífellt meiri vinsælda. Það
sýndi sig til dæmis á síðustu
ólympíuleikum hversu vinsæl
sjónvarpsíþrótt þessi grein er.“

Íslenski hópurinn flýgur í dag
til Barcelona þar sem rútur munu
flytja mannskapinn til fjallríkis-
ins Andorra og tekur það ferðalag
um þrjár klukkustundir. Hópur-
inn nýtir sér mánudaginn til að
koma sér fyrir og kynna sér að-
stæður áður en setningarathöfnin
hefst um kvöldið. Keppni hefst á
þriðjudagsmorguninn og stendur
yfir til laugardagsins þegar mót-
inu verður slitið. 

Stefnan sett hátt
„Að sjálfsögðu setjum við stefn-
una á að vinna til flestra verð-
launa. Við vitum þó að það eru
nokkrir sterkir keppendur sem
ekki verða með, Örn Arnarson á
við meiðsli að stríða og okkar
bestu hlaupadrottningar eru að
keppa á alþjóðlegum mótum ann-
ars staðar,“ sagði Sigríður. 

Íslensku körfuboltalandsliðin
ætla sér einnig stóra hluti og
setja stefnuna á sigur bæði í
karla- og kvennaflokki. Hannes
Jónsson er fararstjóri körfubolta-
hópsins.

„Undirbúningurinn hefur
gengið vel. Landsliðið kom saman
fyrir þremur vikum en kvenna-
landsliðið hefur verið viku lengur
saman,“ sagði Hannes. Ekki eru

allir okkar körfuboltamenn í
landsliði karla og segir Hannes
það miður. „Já, það er auðvitað
leiðinlegt. En engu að síður ætl-
um við okkur stóra hluti.“

Landslið kvenna hefur leik
strax á þriðjudag og lýkur keppni
tveimur dögum síðar en karlarnir
byrja á miðvikudag og keppa al-
veg fram á lokadag mótsins.

eirikurst@frettabladid.is

ÞRENN VERÐLAUN Sundkappinn Jakob Jóhann Sveinsson nældi sér í þrenn verðlaun á
síðustu leikum. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓÓJ

FÓTBOLTI Áhorfendur á leikjum
Landsbankadeildarinnar hafa val-
ið mann leiksins í samstarfi við
Og Vodafone allt frá fyrstu um-
ferð í sumar en hægt er að velja
mann leiksins með einu sms-i.
Þetta framtak hefur mælst vel
fyrir en félögin sjálf fá allan
hagnað af leiknum.

Leikmenn þriðju umferðar
Landsbankadeildarinnar voru
Magnús Sverrir Þorsteinsson í
Grindavík, Tryggvi Guðmundsson
hjá Íslandsmeisturum FH, Grétar
Ólafur Hjartarson KR-ingur,
Matthías Guðmundsson Valsari og
Framarinn Andri Fannar Ottós-
son.

Fólkið í stúkunni:

Velur mann
leiksins

DRAUMALIÐSLEIKUR Markvörður
Keflavíkur, Ómar Jóhannsson, gaf
flest stig í 3. umferð Draumaliðs-
leik Vísis í Landsbankadeildinni.
Ómar var í sigurliði og varði víta-
spyrnu frá Arnari Gunnlaugssyni
og það skilaði sínu. Ómar fékk 11
stig í umferðinni en næstu menn
fengu aðeins 6.

Stgahæsta liðið í 3. umferðinni
var UMFDalatangi með 36 stig.
FC-Úrval kom skammt á eftir með
35 stig. Þrjú lið voru síðan jöfn
með 34 stig en þau heita Leddari,
maggi jons og Aðalkrónan. 

Draumaliðsleikur Vísis:

Ómar gaf
flest stig

ÓMAR JÓHANNSSON Lék vel í marki
Keflavíkur gegn KR.

ROSS MCLYNN Andri Steinn Birgisson
fagnar marki McLynns gegn ÍBV.

Meiðsli í Safamýrinni:

McLynn er
togna›ur
FÓTBOLTI Bakvörðurinn írski, Ross
James McLynn, lék ekki með
Frömurum gegn Þrótti í fyrra-
kvöld en hann hafði leikið fyrstu
tvo leiki liðsins á tímabilinu og
skorað eitt mark. 

Ólafur Kristjánsson, þjálfari
Fram, segir McLynn tognaðan aft-
an á læri og það komi ekki í ljós
fyrr en á æfingu í dag og á morg-
un hvort hann verði klár í næsta
leik, gegn Val á Hlíðarenda á
þriðjudagskvöld. Kristófer Skúli
Sigurgeirsson tók stöðu McLynns
í byrjunarliði Fram gegn Þrótti.

- esá

Guðjón vinsæll í Nottingham:

Aukin sala
ársmi›a
FÓTBOLTI Greinilegt að stuðnings-
menn Notts County hafa tröllatrú
á Guðjóni Þórðarsyni, nýráðnum
knattspyrnustjóra liðsins. Sala á
ársmiðum á heimaleiki liðsins tók
kipp við komu Guðjóns og jukust
um 15% á einni viku. Alls hafa
1600 ársmiðar selst sem er tals-
verð aukning frá sama tíma ársins
í fyrra en liðið hefur nú átt erfitt
uppdráttar fjögur tímabil í röð. 

Patrick Nelson, framkvæmda-
stjóri félagsins, var sjálfur í sölu-
básnum um liðna helgi en þá lauk
því tímabili sem ársmiðarnir voru
seldir með sérstökum afslætti.
„Ég ræddi við stuðningsmenn
okkar sem virtust mjög spenntir
yfir ráðningu Guðjóns,“ sagði
hann við staðarblað í Nottingham.
„Ég efast ekki um að þessar góðu
sölutölur eru Guðjóni að þakka.“

-esá
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fiór›ur Gu›jónsson, leikma›ur Stoke, segir fullkomna óvissu ríkja me› nán-
ustu framtí› klúbbsins. Tony Pulis knattspyrnustjóri er ekki viss hvort hann
haldi áfram og Gunnar Gíslason stjórnarforma›ur vill ólmur selja félagi›.

Fullkomin óvissa
ríkir hjá Stoke City
FÓTBOLTI „Ég hef ekki hugmynd
um hvað er að gerast í þessum
klúbbi,“ sagði Þórður Guðjónsson
við Fréttablaðið og átti þar við sitt
félag, Stoke City. „Það virðist eng-
inn vita hvert klúbburinn er að
fara og meira að segja ríkir óvissa
um hver verði þar sem stjóri. Mér
skilst á Tony Pulis sjálfum að það
sé engan veginn víst að hann haldi
áfram.“

Þórður á eitt ár eftir af samn-
ingi sínum hjá Stoke. „Ég hef ekki
farið fram á að félagið leysi mig
undan samningnum en ef þeir
vilja mig ekki geta þeir borgað
mér út og ég get þá farið ef því er
að skipta. Að öðru leyti er ekkert
annað en að bíða og sjá hvað ger-
ist.“

Guðjón vill fá Þórð
Fréttablaðið hefur heimildir

fyrir því að Guðjón Þórðarson,
stjóri Notts County og faðir Þórð-
ar, vilji fá hann til liðs við sig í
sumar. En Þórður segir það útilok-
að. „Ég efast ekki um að hann
myndi vilja fá mig ef það væri
hægt en það kemur ekki til
greina.“

Guðjón hefur þegar misst einn
af betri leikmönnum Notts
County, miðvallarleikmanninn
Stefan Oakes, en hann samdi við
Wycombe Wanderers sem leikur í
sömu deild. Guðjón veitti því ekki
af liðsstyrknum en honum er
frekar þröngur stakkur sniðinn í

fjármálum og með öllu ólíklegt að
hann geti mætt launakröfum son-
ar síns. 

Erfitt hjá Þórði
En það er annað mál að Þórður

Guðjónsson hefur ekki fest sig í
sessi með félagsliði undanfarin
fimm keppnistímabil. Hann fór
frá Genk í Belgíu árið 2000, á há-
tindi ferils síns þar sem hann
hafði á þremur árum leikið 94
deildarleiki, skorað í þeim 28
mörk og varð þar að auki belgísk-
ur deildar- og bikarmeistari. 

Á þessum fimm árum hefur
hann verið samningsbundinn Las
Palmas (Spáni), Bochum (Þýska-
landi) og Stoke og verið í láni í
stuttan tíma hjá Derby og Preston
North End á Englandi. Með þess-
um fimm liðum hefur hann leikið
65 leiki, þorrann sem varamaður,
og skorað fimm mörk. 

En ef svo vill til að Þórður

ákveði að fara til föður síns yrði
það fyrst og fremst til að fá að
njóta sín sem knattspyrnumaður. 

Það gæti líka orðið ágætur
stökkpallur fyrir hann því hann
hefur lítið sem ekkert fengið að
auglýsa sig undanfarin fimm ár.
Hann gæti einnig átt upp á pall-
borðið hjá landsliðsþjálfurunum
en þrátt fyrir allt hefur ferill hans
í landsliðinu frá því að hann fór
frá Belgíu verið ágætur – hann
hefur leikið 17 leiki, þar af 14 í
byrjunarliðinu og skorað tvö
mörk. Þórður verður 32 ára á ár-
inu.

Gunnar Gíslason, stjórnarfor-
maður Stoke, hefur áður lýst því
yfir að félagið sé til sölu. „Ég býst
við að það verði selt á næstu leik-
tíð en þangað til munum við gæta
hagsmuna okkar og stýra liðinu
eins og við best getum,“ sagði
hann við Fréttablaðið í gær.

eirikurst@frettabladid.is

PUNKTAÐU
NIÐUR
FERÐA-
LAGIÐ

KR-FH KL. 20 Í KVÖLD.
Fjölskyldustemning
í KR-heimilinu frá 
kl. 18 og fram að leik.

Kvöldverður fyrir alla
fjölskylduna.
Matur 500 krónur 
fyrir fullorðna og 
frítt fyrir börn. 

Kaffiveitingar
í hálfleik.

Heimir Ríkarðsson:

Gaf Gróttu
neitun
HANDBOLTI Heimir Ríkarðsson
handknattleiksþjálfari hafnaði í
gær tilboði frá Gróttu um fimm
ára samning. Kristján Guðlaugs-
son, formaður handknattleiks-
deildar félagsins, staðfesti þetta
þegar Fréttablaðið hafði samband
við hann í gær. Heimir, sem var
rekinn frá Fram í apríl, er í við-
ræðum við Fylki um að taka að
sér stöðu hjá félaginu og aðstoða
við að smíða alvöru handboltalið í
Árbænum.

„Það eru náttúrlega vonbrigði
að fá neitun frá jafn færum þjálf-
ara og Heimir er. Við ætlum í upp-
byggingu og leggja áherslu á
yngri flokka en erum komnir í
viðræður við aðra aðila eftir svar
Heimis. Það hefði náttúrlega ver-
ið frábært að fá hann til okkar en
maður fær ekki allt sem maður
vill,“ sagði Kristján, sem segist
vera í viðræðum við einn til tvo.
„Mín vinnuregla er að vera ekki í
viðræðum við mjög marga í einu,
heldur sýna frekar þolinmæði og
leggja áherslu á þann sem efstur
er á blaði.“ - egm

HEIMIR RÍKARÐSSON Ekki á leið á Nesið. SMICER Sendur burt frá Liverpool?

Tékkinn Vladimir Smicer:

Aftur til
Frakklands?
FÓTBOLTI Vladimir Smicer, leik-
maður Liverpool, gæti verið á leið
aftur í franska fótboltann en þar
hefur Bordeaux mikinn áhuga á
kappanum. Samningur Smicer við
enska liðið rennur út í næsta mán-
uði en hann gæti ekki hvatt félag-
ið með betri hætti, hann skoraði
annað mark Liverpool í sigrinum
á AC Milan í úrslitaleik Meistara-
deildinnar og skoraði einnig í víta-
spyrnukeppninni.

Strax eftir leikinn fékk um-
boðsmaður Smicers símtal frá
Bordeaux þar sem franska félagið
tilkynnti að það vildi fá tékkneska
landsliðsmanninn og það helst í
gær. - egm

FÓTBOLTI Leikmenn Glasgow Celtic
sáu til þess að Martin O’Neill,
stjóri liðsins, gæti kvatt félagið
með titli en liðið missti deildartit-
ilinn frá sér á síðustu stundu í
lokaumferðinni um síðustu helgi.
Celtic sigraði Dundee United, 1–0,
í úrslitaleik skosku bikarkeppn-
innar með marki Alans Thompson
á 11. mínútu leiksins. 

„Þetta var frábært hjá strákun-
um,“ sagði O’Neill kampakátur í
leikslok. „Við áttum skilið að sigra
en eins og í síðustu viku gátum við
ekki gert algerlega út um leik-
inn.“ - esá

Skoska bikarkeppnin:

O’Neill kve›-
ur me› sigri

KVADDI MEÐ TITLI Martin O’Neill stýrði
Celtic til sigurs í síðasta leiknum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

TONY PULIS Virðist lítinn áhuga hafa fyrir Þórði Guðjónssyni og reyndar er með öllu óvíst
hvort hann haldi áfram að stýra liði Stoke City. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES

Á HÁTINDI FERILSINS Þórður Guðjónsson
fagnar með Rúnari Kristinssyni og Birki
Kristinssyni jafnteflinu gegn Frökkum á
Laugardalsvelli haustið 1998.

Kylfingurinn Birgir Leifur Hafþórsson í ágætum málum á móti í Marokkó:

Er í basli me› Bermúda-grasi›
GOLF Birgir Leifur Hafþórsson er
í 23.-31. sæti á móti í Marokkó
þegar aðeins á eftir að leika einn
hring en þetta mót er liður í
áskorendamótaröð Evrópu. Birg-
ir Leifur lék á 68 höggum í gær
eða þrem undir pari en hann er
sex undir pari samtals. Það hefur
verið fínn stígandi í leik Birgis
en hann lék fyrsta hringinn á 73
höggum, annan á 66 höggum og
svo fór hann á 68 höggum í gær.

„Ég hef verið að spila mjög
vel undanfarið og því átti ég von
á því að vera með efstu mönnum
á þessu móti,“ sagði Birgir Leif-
ur í samtali við Fréttablaðið í
gær en veðrið í Marokkó er
þægilegt þessa dagana – 25 stiga
hiti og smá gola. 

„Ég er reyndar ekkert nógu
sáttur við minn leik á þessu
móti. Ég hef verið í vandræðum
með púttin enda er Bermúda-
gras á flötunum og ég á svolítið
erfitt með að reikna þau út. Ann-
ars er ég í fínu formi og þetta
hefði getað verið mikið mun
betra.“

Birgir Leifur segist taka það

jákvæða með sér á næstu mót
þar sem hann er bjartsýnn á gott
gengi.

„Ég á helling inni á næstu
mótum. Ég hef verið að æfa vel

og spila vel, betur en ég hef í
raun gert á þessu móti. Þetta er
samt allt á réttri leið og ég get
ekki verið annað en bjartsýnn.“

- hbg

BIRGIR LEIFUR HAFÞÓRSSON Er að gera fína hluti í Marokkó en hefur lent í vandræðum
með Bermúda-grasið sem er á flötunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR
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KA fór illa me› nágranna sína í fiór
Fjórir leikir fóru fram í 1. deild karla í gær. Stórleikur umfer›arinnar fór fram á Akureyri flar sem KA og
fiór mættust. Lárus Orri Sigur›sson sá rautt í leiknum og eftirleikurinn var au›veldur fyrir KA.

FÓTBOLTI Það var blóðug barátta á
Akureyri í gær þegar erkifjend-
urnir í Þór og KA mættust. Hart
var tekist á eins og venjulega og
fengu tveir leikmenn Þórs að líta
rauða spjaldið. Það nýttu KA-
menn sér til fullnustu og þegar
upp var staðið höfðu þeir niður-
lægt Þórsarana, 6-1.

KA-menn komust yfir strax á
12. mínútu með marki Húsvík-
ingsins Pálma Rafns Pálmasonar.
Vendipunktur leiksins kom síðan
á 37. mínútu þegar Egill Már
Markússon dómari gaf Lárusi
Orra Sigurðssyni beint rautt
spjald fyrir háskalega tæklingu.
Lárus Orri vissi upp á sig sökina
og yfirgaf svæðið hávaðalaust.

Þannig stóðu leikar í hálfleik
en Þórsarar jöfnuðu óvænt í upp-
hafi þess síðari úr vítaspyrnu.

KA-menn voru fljótir að svara
með öðru marki, einnig úr víti, og
þegar Þórsarar misstu annan
mann af velli var allur vindur úr
þeim. KA-menn gengu á lagið og
bættu við fjórum mörkum áður en
Egill Már flautaði leikinn af.

Í Víkinni var söguleg stund
þegar reykvísku Víkingarnir tóku
á móti Víkingunum frá Ólafsvík.
Sá leikur var aldrei spennandi
enda eru Reykjavíkur-Víkingar
með mikið sterkara lið og þeir
voru ekki í vandræðum með nafna
sína frá Ólafsvík. Lokatölur 7-0
sem var síst of stór sigur. 

Nýliðar KS frá Siglufirði komu
verulega á óvart á Kópavogsvelli
með því að leggja HK að velli, 0-2.
Sigur Siglfirðinga var sanngjarn
og sannfærandi enda héldu þeir
algjörlega aftur af sóknarleik
heimamanna sem áttu eitt veru-
legt færi í leiknum. Það er ljóst að
KS er með mun sterkara lið en
menn töldu í fyrstu og verða þeir
sýnd veiði en ekki gefin. HK held-
ur aftur á móti áfram að valda
vonbrigðum en til mikils var ætl-
ast af liðinu fyrir mótið.

Völsungur frá Húsavík situr
sem fastast á botni deildarinnar
án stiga eftir 1-0 tap gegn Hauk-
um. Það sem meira er þá hefur
þeim ekki enn tekist að skora
mark sem er ákaflega dapur ár-
angur hjá Zorani Ljubicic og læri-
sveinum hans.

henry@frettabladid.is

Flestir frá meisturum Juventus og Milan
Markvörður, Gianluigi Buffon: Eitthvað voru Ítalir
að vandræðast með að kjósa hann besta markvörð
sögunnar á dögunum og náðu ei sátt þótt Zoff taldi
hann sér fremri.

Vörn, Lilian Thuram: Bakvörður? Miðvörður?
Þvílíkur snillingur. Ég set hann hægra megin til
öryggis.

Vörn, Fabio Cannavaro: Fengur ársins. Hvað var
Inter að pæla að sleppa honum?

Vörn, Paolo Maldini: Besta leiktíð hans í áraraðir.
Eitthvað svo dásamlegt energí og fágun. 

Vörn, Marek Jankulowski: Tékkinn aggressívi er
heilinn á bak við flestar árásir Udinese. 

Miðja, Andrea Pirlo: Besti leikstjórnandi Evrópu í
dag.

Miðja, Kaká: Sætur Brassi með bestu boltameð-
ferðina sé litið fram hjá Ronaldinho. 

Miðja, Mauro Camoranesi: Argentínski Ítalinn var
fremstur miðjumanna Juve áttina að 28. meistara-
titlinum. Ótrúlega vinnusamur leikmaður.

Miðja, Francesco Flachi: Skemmtilegasti leik-
maður deildarinnar í spútnikliði tímabilsins. Sögnin
að fleygja sér fær nýja merkingu sé litið til hans.

Sókn, Alberto Gilardino: Ofurmannlegt að vera
annað árið í röð í markakóngskeppni með einu
slappasta liði deildarinnar og skapar sér færin sjálfur
í þokkabót.

Sókn, Zlatan Ibrahimovic: Besta byrjun leikmanns
á Ítalíu síðan Platini klæddist skyrtunni gráhvítu
með glæsibrag. 

„Lið sem myndi skyggja á allar hugmyndir um
varnarmennsku Ítala þótt varasamt sé að pæla í

fótbolta fagurfræðar og sanngirni eftir afrek
Bítlaborgarinnar síðustu daga.“

Buffon

Pirlo

4-4-2

LIÐIÐ MITT > EINAR LOGI VIGNISSON SETUR SAMAN LIÐ ÁRSINS Í ÍTALSKA BOLTANUM

Jankolowski Cannavaro Maldini Thuram

Gilardino

Camoranesi

Kaká Flachi

Zlatan

LEIKIR GÆRDAGSINS

1. deild karla:
KA–ÞÓR 6–1
1–0 Pálmi Rafn Pálmason (12.), 1–1
Steinn Símonarson, víti (48.), 2–1 Jóhann
Þórhallsson, víti (50.), 3–1 Jóhann
Helgason (57.), 4–1 Jóhann Þórhallsson
(59.), 5–1 Hreinn Hringsson (85.), 6–1
Hreinn Hringsson (90.).

VÍKINGUR R.–VÍKINGUR Ó. 7–0
1–0 Elmar Dan Sigþórsson (13.), 2–0
Daníel Hjaltason, víti (18.), 3–0 Davíð Þór
Rúnarsson (25.), 4-0 Milos Glogovac
(45.), 5–0 Elmar Dan Sigþórsson (66.),
6–0 Hörður Bjarnason (78.), 7–0 Stefán
Örn Arnarson (84.).

HK–KS 0–2
0–1 Branislav Zrnic (7.), 0–2 Ragnar
Hauksson, víti (67.)

HAUKAR–VÖLSUNGUR 1–0
1–0 Hilmar R. Emilsson (31.)

STAÐAN:
BREIÐABLIK 3 3 0 0 4–1 9
VÍKINGUR R. 3 2 1 0 14–2 7
KA 3 2 0 1 9–3 6
ÞÓR 3 1 1 1 6–9 4
VÍKINGUR Ó. 3 1 1 1 1–7 4
HAUKAR 3 1 1 1 4–4 3
KS 3 1 0 2 4–5 3
FJÖLNIR 3 1 0 2 3–7 3
HK 3 0 2 1 2–4 2
VÖLSUNGUR 3 0 0 3 0–5 0

Skoski bikarinn:
GLASGOW CELTIC–DUNDEE UNITED 1–0
1–0 Alan Thompson (11.)

Spænski boltinn:
REAL SOCIEDAD–BARCELONA 0–0 TAKK FYRIR KOMUNA, SJÁUMST SÍÐAR Egill Már Markússon dómari sýnir hér Þórsaranum

Dragan Simovic sitt annað gula spjald og um leið hið rauða. Simovic var annar Þórsarinn
sem fékk rautt hjá Agli í leiknum en áður hafði Lárus Orri Sigurðsson séð rautt hjá Agli Má.

PEDROMYNDIR.IS/ÞÓRIR Ó. TRYGGVASON

VÖLSUNGUR Á BOTNINUM Baldvin Jón
Hallgrímsson náði ekki að koma í veg fyrir
enn eitt tap hjá Völsungi í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
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Kínaför herra Ólafs
Ragnars Grímssonar
forseta er lokið. Allir
virðast vera sammála
um að förin hafi verið

hið mesta þarfaþing – nú
er búið að tryggja við-
skiptasambönd okkar í
austri.

Fjölmiðlamenn fylgdu Ólafi eftir
eins og skugginn og fluttu fréttir á
hverjum degi af fundum hans og
fyrirmanna í Kína. Þó var eitt sam-
tal sem þeir Ólafur Ragnar og Hu
Jintao, forseti Kína, áttu sem fór
framhjá íslenskum fjölmiðlamönn-
um enda var þeim haldið fjarri þeg-
ar þeir ræddust við á Torgi hins
himneska friðar. Samtalið hljómaði
einhvern veginn svona: 

„I’m really loving jor kántrý and
ví, the Æslanders, want to have
bísness við jú.“

„Ðett is gúd tú hír. Ví alsó vont tú
hev bísness við jú,“ svaraði Jintao.

„Butt þer is von þeing ðett æ ól-
móst for gott. Jú, ðe tjænís pípol,
hef tú ríspekt hjúman ræts.“

„Hjúman ræts?“ spurði Jintao,
sakleysið uppmálað og það kom í
hlut Ólafs að útskýra. 

„Jess jú nó in æsland ví ríspekt
hjúman ræts. Everýone ken for
example vót. Íven vimmen.“

„Íven vimmen?“ 
„Jess vimmenn vótet first in

1916. End ðei hef binn vorking át
for menný jers. Ðei íven hev beibýs
and vork,“ sagði forsetinn og bætti
við: „And vott is mor ðei ken have as

menní beibís as ðei vont tú. Som of
ðem hev beibýs from oðer kántrýs
vits ðei hev adoptet. Som of ðem
hev íven beibýs from Tjæna.“

„Rilí? Beibýs from Tjæna? End
ken everý vúmann hef es menní
babý as ðei vont tú?“ spurði Jintao
hlessa og Ólafur Ragnar svaraði
stoltur: „Jess as menní beibýs as ðei
vont tú...........“ 

Hann hafði varla sleppt orðinu
þegar hann sá að sér, hugsaði sig
betur um og bætti svo skömmustu-
lega við. „.......es long as ðei or not tú
óld or tú hevvý.“

Hu Jintao horfði hugsandi á Ólaf.
Velti málinu fyrir sér um stund og
spurði svo: „Vott vor jú seying abát
hjúman ræts. Sjúldunt ví djast tok
bísness?“ ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SKRIFAR UM ÍSLENDINGA Í KÍNA
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-Stærsti fjölmiðillinn

Fréttablaðið
skorar og skorar!
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Íslendingar 18-49 ára

Tölurnar tala sínu máli.

Áhugamenn um íþróttir eru kröfuharður 
hópur. Íþróttafréttmenn Fréttablaðsins 
sinna þessum hópi vel eins og tölurnar 

sanna.  Á meðal 18-49 ára Íslendinga lesa 
52% fleiri íþróttasíður Fréttablaðsins.

samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup maí 2005

■ PONDUS

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Frode Överli

Pullu?
Pullu?

Ég held að
ég fái mér
eina pullu
með fullri
pakkningu.

Tvær
þannig!

Tökum þær
með!

Vissir þú að pullurnar
eru gerðar úr dýra-
þörmum, þýskum

dýraþörmum. 

Landið sem gaf okkur
báðar heimsstyrjaldirnar,

Derrick og Modern
Talking, reynir að sýkja

okkur með kúariðusmituð-
um dýraþörmum. 

Hugsaðu hvern-
ig við verðum

eftir fimm ár...
Hey, tvær
fyrir mig...

Hey, bíddu
eftir mér...

Hvað held-
ur þú?

Heldur þú
að ég sé
smitaður

af kúariðu? 

Í þínu til-
felli væri
það vissu-

lega breyt-
ing til batn-

aðar.

Muuuuuuu
uuuuu
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

27 28 29  30   31
Sunnudagur

MAÍ

Stóra svi›i›

DÍNAMÍT - Birgir Sigur›sson

KLAUFAR OG KÓNGSDÆTUR - H.C. Andersen

fiETTA ER ALLT A‹ KOMA - Hallgrímur Helgason/leikger› Baltasar Kormákur

M†RARLJÓS - Marina Carr

Sun. 29/5 nokkur sæti laus. Allra síðasta sýning 

Smí›averkstæ›i› kl. 20:00

Valaskjálf Egilsstö›um

RAMBÓ 7 - Jón Atli Jónasson

EDITH PIAF Á AUSTURLANDI - Söngdagskrá

Mið. 1/6 kl. 20:00, fim. 2/6 kl. 20:00.
Mi›asala á Bókasafni Héra›sbúa. 
Opi› alla virka daga frá kl. 14-19. Sími 471 1546

9. sýn. fös. 3/6 nokkur sæti laus, 10. sýn. lau. 11/6, 11. sýn. sun. 12/6.

Í kvöld lau. 28/5 örfá sæti laus, lau. 4/6 örfá sæti laus, fim. 9/6, fös. 10/6.
Aðeins örfáar sýningar vegna fjölda áskorana.

Í dag lau. 28/5 kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 5/6 kl. 14:00 nokkur sæti laus. 
Síðustu sýningar í vor.

Í kvöld lau. 28/5 örfá sæti laus, fös. 3/6 nokkur sæti laus, lau. 4/6.

Miðasölusími: 551 1200 Netfang: midasala@leikhusid.is Veffang: www.leikhusid.is. Miðasalan er opin 
kl. 12:30-18:00 mán. og þri. Aðra daga kl. 12:30-20:00. símapantanir frá kl. 10:00 virka daga

Þjóðleikhúsið sími 551 1200

ÞÚ VEIST HVERNIG ÞETTA ER

Athyglisverðasta áhugaleiksýning ársins. Stúdentaleikhúsið. 
Þri. 31/5 kl. 20:00 uppselt kl. 22:30 nokkur sæti laus.

ÞÚ VEIST HVERNIG ÞETTA ER
ÁHUGALEIKSÝNING ÁRSINS 31. MAÍ!

ÞÚ VEIST HVERNIG ÞETTA ER
ÁHUGALEIKSÝNING ÁRSINS 31. MAÍ!

STÓRA SVIÐ

99% UNKNOWN - Sirkussýning

CIRKUS CIRKÖR frá SVÍÞJÓÐ

Þri 14/6 kl 20, Mi 15/6 kl 20, Fi 16/6 kl 20,

Fö 17/6 kl 20 Aðeins þessar sýningar

25 TÍMAR
Dansleikhús / samkeppni LR og Íd í samstarfi

við SPRON. Fi 9/6 kl 20 - 2.500,-

Einstakur viðburður

ÞUMALÍNA
Frá Sólheimaleikhúsinu

Fi 2/6 kl 20 - 1.000,-

TRANS DANSE EUROPE 
Tanec Praha, Tékklandi 

Su 29/5 kl 20 - 2.500,- Miðasala hjá Listahátíð

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Í kvöld 28/5 kl 20
Síðasta sýning

KALLI Á ÞAKINU 
e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu

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

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Lau 28/5 kl 20, 

Su 29/5 kl 20, Fi 2/6 kl 20, Fö 3/6 kl 20,

Lau 4/6 kl 20, Su 5/6 kl 20

Aðeins 3 sýningarhelgar eftir

TRANS DANSE EUROPE
Nomadi Productions - Finnland

Su 29/5 kl 17

Miðasala hjá Listahátíð

Börn 12 ára og yngri fá frítt í Borgarleikhúsið 
í fylgd fullorðinna

- gildir ekki á barnasýningar

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is • Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

HVER ER
PUNKTA-

STAÐA
ÞÍN?

Sími 581 1281 • gitarskoli@gitarskoli

Gítarnámskeið hefst 6. júní
4 vikur, 8 einkatímar

UNGLINGAKÓR GRAFARVOGSKIRKJU
Kórtónleikar verða í Grafarvogskirkju í dag
í tilefni þess að unglingakór kirkjunnar ætl-
ar í tónleikaferðalag til Kanada og Banda-
ríkjanna.

Syngur fyrir
Vesturför
Í kvöld verða kórtónleikar í Grafar-
vogskirkju þar sem bæði kór og
unglingakór kirkjunnar syngja.
Unglingakórinn er á leiðinni til
Kanada og Bandaríkjanna í tón-
leikaferð og mun allur ágóði af
kaffisölu í hléinu renna óskiptur í
ferðasjóðinn.

„Við erum að fara að heimsækja
drengjakór sem kom hingað í fyrra
og hélt hér tónleika,“ segir Oddný
Þorsteinsdóttir, kórstjóri Unglinga-
kórsins.

Drengjakórinn „Land of Lakes
Choirboys“ frá bænum Elk River í
Minnesota hefur tvisvar sinnum
komið í heimsókn hingað til lands
og í bæði skiptin haldið tónleika í
Grafarvogskirkju. Nú síðast var
hann hér á ferðinni síðastliðið sum-
ar.

„Við ætlum að syngja á Íslend-
ingaslóðum nær eingöngu, bæði í
Bandaríkjunum og Kanada. Lögin
sem við syngjum eru nær eingöngu
íslensk, aðallega veraldleg íslensk
þjóðlög og svo íslensk sönglög.

Unglingakórinn mun halda
þrenna tónleika með Drengjakórn-
um í nágrenni við Elk River í
Minnesota og einnig heldur hann
tónleika í Winnipeg og Gimli í
Kanada. Einnig mun hann heim-
sækja elliheimili og gleðja eldra
fólkið með íslenskri tónlist. ■

■ ■ TÓNLEIKAR
� 14.00 Vortóneikar Skólahljóm-

sveitar Mosfellsbæjar verða í Borg-
arholtsskóla.

� 21.00 Patagonia Jazz Quartet spil-
ar á Café Culture. 

■ ■ OPNANIR
� Sjö listakonur sýna bókverk í List-

munahorninu í Krambúð Árbæjar-
safns. Sýningin verður opin á opnun-
artíma safnsins til 9. júní.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 15.00 Ólafur J. Engilbertsson,

sagnfræðingur og sýningahönnuður,
flytur í Gerðubergi fyrirlestur sem
hann nefnir „Að skapa skart úr skít –
um söfnun, endurvinnslu og listræna
sköpun“. Ólafur er sýningarstjóri sýn-
ingarinnar Stefnumót við safnara II.

� 20.00 Tölvutónlistargúrúinn John
Chowning heldur fyrirlestur og tón-
leika í Salnum í Kópavogi.

■ ■ LISTAHÁTÍÐ
� 11.00 Sigrún Eðvaldsdóttir fiðlu-

leikari og Gerrit Schuil píanóleikari
ljúka flutningi á öllum sónötum
Beethovens fyrir fiðlu og píanó í tón-
listarhúsinu Ými við Skógarhlíð. Í dag
flytja þau þrjár síðustu sónöturnar af
alls tíu.

� 17.00 Finnskur dansflokkur frá
Nomadi Productions sýnir dansverk-
in Flow og Lucid Dreaming á nýja
sviði Borgarleikhússins.

� 20.00 Tékkneski dansflokkurinn
Tanec Praha sýnir dansverkin Night
Moth og Mi non Sabir á Nýja sviði
Borgarleikhússins.

� 20.00 Kvartettinn Pacifica leikur á
Listahátíðartónleikum í Íslensku óp-
erunni. Kvartettinn skipa Sigurbjörn
Bernharðsson fiðluleikari, Masumi
Per Rostad á víólu, Simin Ganatra á
fiðl og Brandon Vamos á selló.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Undanfarna mánuði hefur Edda
Björgvinsdóttir farið á kostum á
þriðju hæðinni í Borgarleikhúsinu
þar sem hún flytur einleikinn Alveg
brilljant skilnaður. Ekkert lát hefur
verið á aðsókn og í gærkvöld var
fimmtugasta sýningin á verkinu,
sem hefur verið sýnt allt upp í sex
sinnum í viku. Þetta mun vera eins-
dæmi í íslensku leikhúsi.

„Mér fannst hún alveg frábær og
áhorfendurnir voru stórkostlegir,“
segir Geraldine Aron, höfundur
sýningarinnar, sem skrapp í stutta
heimsókn hingað til lands fyrir
stuttu til þess að heilsa upp á Eddu
og sjá eina sýningu.

„Ég held reyndar að hún Edda
gæti bara staðið á sviðinu og gert
ekki neitt. Áhorfendunum þótti svo
vænt um hana, sá ég. Þetta er mjög
óvenjulegt.“

Geraldine Aron er eitt af þekkt-
ari leikskáldum samtímans. Hún
hefur samið yfir tuttugu leikrit en
ekkert hefur slegið jafn rækilega í
gegn og My Brilliant Divorce.

Edda leikur dæmigerða mið-
aldra konu, sem í íslenskri þýðingu
Gísla Rúnars Jónssonar heitir Ásta
og býr í Grafarvoginum. Hún er að
glíma við að ná tökum á lífi sínu
eftir að eiginmaður hennar til þrjá-
tíu ára tekur saman við yngri konu.

Geraldine Aron kann einfalda
skýringu á vinsældum sýningarinn-
ar. „Við erum svo mörg sem höfum
staðið í skilnaði. Mér fannst þetta
gott efni og gaman að takast á við
það vegna þess að engir höfðu skrif-
að um þetta áður, sem er býsna
skrítið.“

Hún segir stóran hluta verksins,
„líklega þriðjunginn,“ byggðan á
reynslu hennar sjálfrar af skilnaði.
„Hitt er skáldskapur. Stundum verð
ég líka svolítið hefnigjörn í leikrit-
unum mínum. Jafnvel gagnvart
sjálfri mér,“ segir hún og nefnir
sem dæmi leikrit sem hún skrifaði
nýlega í kjölfar þess að móðir henn-
ar hafði látist á elliheimili.

„Þetta var hræðilegt elliheimili.
Það þurfti að loka því á endanum, en
þá var það orðið of seint því hún var
dáin.

En eftir þetta þurfti ég að refsa
sjálfri mér, býst ég við. Meira að
segja leikstjórinn gat ekki orða
bundist: Gefðu henni nú smá tæki-
færi, sagði hann, hvað hefur hún
eiginlega gert til að eiga allt þetta
skilið?“

Einleikurinn Alveg brilljant
skilnaður verður sýndur áfram í um
tvær vikur í Borgarleikhúsinu.
Óvíst er hvort hann verði tekinn
upp aftur í haust. ■

Fimmtíu brilljant skilna›ir

GERALDINE ARON Einleikur hennar, Alveg brilljant skilnaður, hefur verið sýndur fimm-
tíu sinnum í Borgarleikhúsinu í flutningi Eddu Björgvinsdóttur.
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The Sunday Times gerði nýja ævisögu H.C. Andersen,
Hans Christian Andersen: A New Life, að umfjöllun-
arefni um síðustu helgi. Ævisagan var gefin út í tilefni
af 200 ára afmæli þessa ástsæla danska rithöfundar
og fellur í góðan jarðveg hjá John Carey, gagnrýn-
anda blaðsins. Jens Andersen skráði ævisöguna en
Tiina Nunnally snaraði henni á ensku.
Bókarýnir The Sunday Times segir viljastyrk vera lykil-
atriði í verkum Andersens og hann vegi jafnvel
þyngra en galdrar. Þá breyti engu hvort um sé að
ræða illmenni eins og Ísdrottninguna eða ósérhlífna
og dygðuga Litlu hafmeyjuna. Báðar marka þær sér
stefnu og halda henni í gegnum súrt og sætt. Ander-
sen er þarna sagður skapa persónur sínar í sinni eig-
in mynd en sjálfur hafi hann, fullur sjálfstrausts 14
ára gamall, rifið sig upp úr fátækt sveitarinnar og far-
ið til Kaupmannahafnar harðákveðinn í að verða
þekktur leikari. Þegar hann var svo styrktur til náms
sem honum leiddist frekar sökkti hann sér í ævisög-
ur manna sem hann taldi sig eiga eitthvað sameigin-

legt með. Þetta voru ekki minni spámenn en
Shakespeare, Byron, Leonardo da Vinci, Alexander
mikli og Jesús. Helstu nýmæli þessarar ævisögu og
um leið helsti kostur er að mati Carey sá gaumur
sem höfundur gefur mögulegri samkynhneigð And-
ersens og andstyggð hans á konum sem kynverum.
Honum er líkt við eilífðarstrák sem neitar að vaxa úr
grasi þar sem konur vekja hjá honum óhug um leið
og þær verða kynferðislegt viðfang. Þá er því einnig
haldið til haga að hann hafi lagt mikið upp úr nán-
um platónskum samböndum við kynbræður sína.
Andúð hans á konum er rakinn til lauslætis hans
nánustu í Óðinsvéum en amma hans drýgði tekjur
sínar með vændi og móðir hans bar hann undir belti
þegar hún gekk að eiga skósmiðinn Andersen sem
þarf ekkert endilega að hafa verið kynfaðir hans. Þá
er einelti eldri stráka í sveitinni einnig talið hafa graf-
ið undan kynferðisvitund Hans litla sem var meðal
annars berstrípaður og niðurlægður af strákageng-
inu.
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KLEIFARVATN
Arnaldur Indriðason

VERK AÐ VINNA
Geir Svansson

HVEITIBRAUÐSDAGAR 
James Patterson

ENGLAR OG DJÖFLAR
Dan Brown

HUGMYNDIR SEM BREYTTU HEIM-
INUM
Felipe Fernández-Armesto

VÍSINDABÓKIN
Ari Trausti Guðmundsson

VEL MÆLT
Sigurbjörn Einarsson tók saman

ÍSLANDSSAGA Í MÁLI OG MYNDUM
Árni Daníel Júlíusson og Jón Ólafur Ís-
berg

ÍSLENDINGAR
Sigurgeir Sigurjónsson og Unnur Jök-
ulsdóttir

SAGA HEIMSPEKINNAR
Bryan Magee

BARNABÆKUR

ÞANKASTRIK 1
Walt Disney

VÍSNABÓK IÐUNNAR
Iðunn

ÞANKASTRIK 3
Walt Disney

ÞANKASTRIK 2
Walt Disney

ÚRVALSÆVINTÝRI H.C. ANDERSENS
H.C. Andersen

KALLI Á ÞAKINU
Astrid Lindgren

GEITUNGURINN 1
Árni Árnason og Halldór Baldursson

ATLAS BARNANNA
Anita Ganeri og Chris Oxlade

LÍNA LANGSOKKUR Á KATTARATTAEY
Astrid Lindgren

EMMA MEIÐIR SIG
Gunilla Wolde

LISTINN ER GERÐUR ÚT FRÁ SÖLU DAGANA
18.05.05 – 24.05.05 Í
BÓKABÚÐUM MÁLS OG MENNINGAR,
EYMUNDSSON OG PENNANUM.
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EYMUNDSSON
MÁL OG MENNING

PENNINN 

[ METSÖLULISTI ]

Sumir hlaupa upp Esjuna
á hálftíma. Aðrir kjósa að
lalla rólega á sínum
hraða og skoða landið
opnum augum. Þórdís
Lilja Gunnarsdóttir rölti
á vit hins víðförla fjöl-
miðlamanns Páls Ásgeirs
Ásgeirssonar sem vill fá
fleiri út í náttúruna,
venjulegt fólk á öllum
aldri. Í Útivistarbókinni
bendir hann á tuttugu
spennandi gönguleiðir í
nágrenni Reykjavíkur.

„Það á enginn einkarétt á náttúr-
unni. Við eigum hana öll,“ segir
ferðalangurinn og fjölmiðlamað-
urinn Páll Ásgeir Ásgeirsson sem
jafnframt er höfundur Útivistar-
bókarinnar sem JPV útgáfa gaf út
á dögnunum. Bókin geymir
ómældan fróðleik og gagnleg ráð
til allra sem hyggjast njóta úti-
vistar í nágrenni Reykjavíkur.

„Ég taldi þörf á bók sem út-
skýrði fyrir venjulegu fólki
hvernig það ætti að komast af
stað og stunda útivist og vildi
vekja athygli fólks á fjölbreyttri
og skemmtilegri náttúru hér við
bæjardyrnar,“ segir Páll Ásgeir,
sem líkt og margir útivistarmenn
er haldinn þeirri áráttu að út-
breiða fagnaðarerindið.

„Margir telja mikið fyrirtæki
að byrja í útivist og halda að það
kosta fínan fatnað og fyrirhöfn,
en góðir skór, einlægur vilji og
áhugi er allt sem þarf. Það er
gríðarlega gaman að ganga um

Ísland, þótt það sé ekki alltaf létt
yfirferðar. Í bókinni vísa ég á létt-
ari leiðir, því markmiðið er að
koma venjulegu fólki af stað út í
náttúruna. Gönguleiðirnar eru all-
ar dagsverkefni; farið að morgni
og komið heim að kvöldi, en erfið-
ust af þeim sem í bókinni er fjall-
að um er gönguleið á Botnsúlur í
botni Hvalfjarðar, sem er ekki
fyrir hvern sem er,“ segir Páll
Ásgeir og bætir við að þótt Ísland
sé á mörkum hins byggilega
heims, sé ekki til neitt sem heitir
vont veður. Bara vond föt.

„Kuldi er hugarástand. Það er
alltaf gott að vera úti, sama þótt
úti sé kalt og blautt. Útivist snýst
um að njóta návistar við náttúru-
öflin; regnið, jörðina og moldina.
Göngutíminn sem gefinn er upp í
bókinni miðast við venjulegt fólk
sem röltir þetta í rólegheitunum.
Ég segi stundum: fjall er ekki
þrekstigi með útsýni. Mig varðar
ekkert um hvort einhver geti
hlaupið upp Esjuna á hálftíma. Ég
ætla að fara á tveimur tímum,
hvílast á leiðinni og njóta fegurð-
arinnar.“

Í Útivistarbókinni er að finna
jafnt kunnar sem lítt kunnar
gönguleiðir.

„Gott dæmi um fáfarna leið er
leiðin um Lambafellsgjá, sem er
rétt hjá Keili á Reykjanesi. Hefðu
aðstandendur Lord of the Rings-
myndanna vitað af þeim stað
hefðu þeir vafalaust tekið eitt at-
riðanna þar, en þetta er lítið fjall
sem hefur klofnað í tvennt og
hægt að ganga í gegnum fjallið,“
segir Páll Ásgeir sem eyddi heilu
sumri í að skoða nágrenni Reykja-
víkur er hann var að leita að efni í
bókina.

„Skemmtilegast er að njóta úti-
vistar með öðrum og auk þess ör-

yggisatriði, en líka hollt og þrosk-
andi að fara einn af og til. Það er
íhugandi, kyrrir hugann og
þannig kynnist maður sjálfum

sér. Langar og erfiðar gönguferð-
ir kenna manni einnig þolinmæði
og nauðsyn þess að gefast ekki
upp.“ ■

Fjall er ekki þrekstigi með útsýni

„Hún ákvað loks að fara svo langt
í burtu að móðir hennar næði
ekki til hennar nema skriflega. Þá
losnaði hún kannski undan áhrifa-
valdi hennar.“

- Borgarstúlkan Anna grípur til
kunnuglegs örþrifaráðs í skáldsög-
unni Ráðskona óskast í sveit eftir
Snjólaugu Bragadóttur. Bókin kom
fyrst út árið 1973 en hefur verið
endurútgefin í kilju.

baekur@frettabladid.is

>
An

na

Smástrákur eilíf›arinnar
> Bók vikunnar ...
ALKEMISTINN EFTIR PAULO
COELHO.

Alkemistinn hefur
selst í yfir 30 millj-
ónum eintaka út um
allan heim og hefur
þegar fest sig í sessi
sem sígilt meistara-
verk. Bókin hefur
notið mikilla vin-
sælda á Íslandi og
hefur nú verið endurútgefin í kilju.
Thor Vilhjálmsson þýddi bókina úr
portúgölsku en hér segir frá Santi-
ago sem hefur í draumi fengið upp-
lýsingar um fjársjóð sem kann að
bíða hans í pýramídunum í Norður-
Afríku. Hann leggur því af stað frá
heimalandi sínu fullur væntinga
um veraldlegan auð en þeir fjár-
sjóðir sem hann finnur á leiðinni
eru fjársjóðir andans.

ÚTIVISTARMAÐUR BREIÐIR ÚT FAGNAÐARERINDIÐ Páll Ásgeir Ásgeirsson eyddi
heilu sumri í að skrásetja tuttugu frábærar gönguleiðir í nágrenni höfuðborgarinnar. Hann
segir hollt og þroskandi að ganga einn með sjálfum sér, en skemmtilegra og öruggara að
hafa félagsskap í leiðinni.
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„Meðal sagnfræðinga er almennt
fráhvarf frá söguskoðun þjóðern-
isstefnunnar,“ segir Árni Daníel
Júlíusson, annar ritstjóra Íslands-
sögunnar í máli og myndum, veg-
legs rits sem Edda útgáfa var að
senda frá sér.

Bókin er endurútgáfa Íslensks
söguatlas, sem kom út í þremur
bindum fyrir rúmlega áratug.
Þessi nýja bók er í einu bindi,
þannig að fella þurfti út bæði allt
erlent efni úr fyrri bókunum og
líka allt efni um náttúrusögu
landsins.

Þar að auki voru gerðar tölu-
verðar breytingar á efni bókarinn-
ar, einkum efni fyrsta bindis, þar
sem tekið er fullt tillit til nýrra
strauma í sagnfræði.

„Menn hafa farið að skoða for-
tíðina með öðrum augum. Þegar
menn fara að spyrja nýrra spurn-
inga verða svörin líka ný, og þau
vilja varpa um koll fornum svör-
um.“

Þetta fráhvarf birtist ekki síst í
því að yngri sagnfræðingar eru al-
mennt hættir að líta svo á að Ís-
lendingar hafi öldum saman verið
kúgaðir þrælar Dana. 

„Menn líta frekar á landið sem
hérað í stærra ríki eða part af ein-
hverju sambandi. Í staðinn fyrir
að líta til dæmis á einokunarversl-
unina sem kúgunartæki Dana þá
sjáum við að bændur versluðu
afar lítið við Dani. Þetta var fyrst
og fremst íslenska yfirstéttin, sem
verslaði, og hún var bara ágætlega
stæð takk fyrir. Þetta fólk var með
hliðstæðar tekjur og hliðstæðir
hópar á Norðurlöndunum. Deil-
urnar um verslunina voru ekki
deilur íslenskra bænda við danska
kaupmenn, heldur voru þetta ís-
lenskir aðalsmenn sem voru að
deila við danska kaupmenn, sem
þeir litu hvort eð er á sem borgara
og þar af leiðandi litu þeir niður á
kaupmennina. Þetta er alveg nýtt
viðhorf sem er að koma fram í
fyrsta sinn.“

Fjöldi nýrra korta var unninn
sérstaklega fyrir þessa útgáfu og
mikið af nýjum ljósmyndum bætt
við eða skipt út.

Þá hafa allar villur fyrri útgáfu
verið lagfærðar. 

Ristjóri nýju útgáfunnar með
Árna Daníel er Jón Ólafur Ísberg
sagnfræðingur. ■

Íslandssagan hefur breyst miki›

ÁRNI DANÍEL JÚLÍUSSON
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Hjá Máli og menningu er
komin út í kilju Skíta-
djobb eftir Ævar Örn Jós-
epsson. Skítadjobb er
glæpasaga úr íslenskum
veruleika þar sem freist-
ingar, mannlegur breysk-
leiki og skítaveður setja
mark sitt á glæpamenn-

ina og fórnarlömb þeirra jafnt
sem lögreglumannanna sem eltast við þá. 

Hjá Máli og menningu er komin út í kilju
Kalaharí vélritunarskólinn fyrir
karlmenn eftir Alexander
McCall Smith í þýðingu
Helgu Soffíu Einarsdóttur.
Í þessari fjórðu bóku um
Kvenspæjarastofu númer
eitt í Botsvana í Afríku
heldur hin ómótstæði-
lega Precious Ramotswe
áfram að glíma við snúin mál í einkalífi og
starfi.

Hjá Máli og menningu er komin ljós-
mynda- og ljóðabókin Íslensk eyðibýli
með myndum Nökkva Elíassonar og ljóð-
um Aðalsteins Ásbergs Sigurðssonar. Bók-
in er einnig komin út á ensku undir heit-
inu Abandoned Farms. Eyðibýli hafa verið
viðfangsefni Nökkva Elíassonar í hartnær
tvo áratugi. Hann hefur leitað fanga um
allt land og
fest á filmu
eyðibýli, sem
mörg eru nú
horfin ofan í
svörðinn.

[ NÝJAR BÆKUR ]

Aðlaganir myndasagna að kvik-
myndaforminu verða áberandi í
sumar en á næstu vikum og mán-
uðum eru væntanlegar þrjár stór-
myndie: Batman Begins, Sin City
og Fantastic Four sem allar
byggja á þekktum myndasöguper-
sónum og ævintýrum þeirra. Bat-
man þarf auðvitað ekki að kynna
og þeir sem lásu svokölluð „hasar-
blöð“ í æsku kannast flestir við
hetjurnar sem kenndar eru við
Fantastic Four. Í báðum tilfellum
eru því á ferðinni heimsþekktar
ofurhetjur en í Sin City kveður við
annan tón þar sem viðfangsefnið
er öllu jarðbundnara með glæpi,
morðingja og vændiskonur í for-
grunni.

Frank Miller, höfundur Sin
City bókanna, er einn athyglis-
verðasti myndasöguhöfundur
samtímans og er vægast sagt fun-
heitur um þessar mundir eftir að
Robert Rodriguez gerði Sin City-
myndina upp úr þremur bókum
hans úr Sin City-flokknum. Miller
sækir stíft í harðsoðna reyfara
Raymonds Chandler, Dashiells
Hammett og James M. Cain í Sin
City-bókunum sem greina frá lífi
og dauða geðsjúklinga, spilltra og
heiðarlegra lögreglumanna,
vændiskvenna og súlustelpna í
Basin City, einu ömurlegasta

lastabæli sem hugsast getur. Frá-
bærar teikningar Millers eru svo
bergmál „film noir“-glæpamynd-
anna sem áttu sína gullöld á árun-
um 1941 til 1958 og byggðu oftar
en ekki á verkum áðurnefndra rit-
höfunda.

Þegar höfundarverk Millers er
skoðað kemur ekki á óvart að
„film noir“-heimurinn hafi heillað
hann en hann er mjög upptekinn
af karlmennsku og töffaraskap
þannig að testósterónið kraumar í
bókum hans og nægir í því sam-
bandi að nefna snilldarverkið 300
sem byggir á frækilegustu vörn

mannkynsögunnar þar sem Le-
onídas Spartverjakonungur,
berrassaður og vöðvastæltur,
verst Persum ásamt 300 manna
liði sínu í Laugaskörðum. Þar fyr-
ir utan hefur Miller gert frábæra
hluti með Daredevil og skóp í
þeim sögum sínum morðkvendið
Elektru auk þess sem hann hristi
heldur betur slenið af Batman í
bókunum Batman: Year One, Bat-
man: The Dark Knight Returns og
Batman: The Dark Knight Strikes
Again. Í Year One segir Miller
sköpunarsögu Batmans á sinn
hátt en í þeim tveimur síðar-
nefndu vekur hann Bruce Wayne
af værum blundi eftirlaunaár-
anna og stefnir honum gegn
glæpahyski Gotham-borgar á ný.

Hinn fornfrægi leikari Mickey
Rourke rís upp úr öskustó fíkni-
efnaneyslu og aumingjaskapar í
hlutverki Marvs, lykilpersónu í
Sin City-bálknum, og leiksigur
hans og frábærar viðtökur aðdá-
enda Millers við Sin City-mynd-
inni hafa glætt vonir fólks um að
Dark Knight-bækur hans fái sömu
meðferð. Þá þykir ljóst að hinn
veðraði Rourke verði kjörinn í
hlutverk lemstraðs Leðurblöku-
mannsins á efri árum.

thorarinn@frettabladid.is

Bækur lifna vi› í bíó

BRUCE WILLIS  Leikur Hartigan í bíó-
myndinni Sin City sem fylgir bókinni eftir í
öllum smáatriðum þannig að hörðustu að-
dáendur Millers hafa ekki yfir neinu að
kvarta. Harðsoðnum samtölum Millers er
veitt beint af síðum bókanna yfir á hvíta
tjaldið og það sem er mest um vert er að
teikningar Millers öðlast einnig sjálfstætt líf
í myndinni.

JOHN HARTIGAN Þessi gegnheila lögga og verndari þeirra sem minna mega sín er löðr-
andi í töffi og testósteróni í Sin City bókinni That Yellow Bastard eftir Frank Miller.

Frank Miller hefur hingað til
gert sjö Sin City-bækur, sex
stórar sögur og smásagnasafnið
Booze, Broads, & Bullets. Bæk-
urnar hafa allar verið endurút-
gefnar í kjölfar vinsælda
spennumyndarinnar Sin City
sem byggir á þremur þeirra og
allar líkur eru á að Miller muni
fylgja þessum auknu vinsældum
eftir með nýjum Sin City-sög-
um.

Allar bækurnar sjö eru un-
aðsleg lesning og sannkallað
augnakonfekt en að mínu mati
stendur That Yellow Bastard
upp úr. Þar segir frá löggunni
John Hartigan, sem óhætt er að
segja að sé eini heiðarlegi mað-
urinn í Sin City. Hann er sann-
kallaður riddari götunnar og ná-
skyldur einkaspæjaranum og
hugarfóstri Raymonds Chandl-
er, Philip Marlowe. 

Hartigan veit að sonur spillts
stjórnmálamanns stundar það, í
skjóli valda föður síns, að ræna
barnungum stúlkum, pynta þær
og nauðga þeim. 

Á síðasta vinnudegi sínum
fyrir eftirlaun neitar hann að
hætta fyrr en honum tekst að
bjarga hinni 11 ára gömlu
Nancy Callahan úr klóm níð-
ingsins. Honum tekst þetta við
illan leik, sendir perrann lim-
lestan í öndunarvél en er sjálf-
um stungið í steininn sundur-
skotnum eftir átökin. Þar má
hann dúsa í einangrun í átta ár
þangað til að honum læðist sá
grunur að Nancy litlu, sem nú er
orðinn fullvaxta kona, standi
aftur ógn af níðingnum. Hann
játar á sig alls konar viðbjóð
gegn reynslulausn og hefur ör-
væntingarfulla leit að Nancy
sem hann finnur hangandi á súlu
á nektarstað. 

Barnaníðingurinn er hins veg-
ar risinn upp af dvalanum en eft-
ir læknismeðferðir sem fólu
meðal annars í sér að á hann var
græddur nýr getnaðarlimur í
stað þess sem Hartigan reif
undan honum átta árum áður
hafa haft þær aukaverkanir að
hörund hans er gult og af honum
leggur viðbjóðslegan þef. Guli
bastarðurinn er sem sagt kominn
á kreik og er á hælum Hartigans

og Nancyar ákveðinn í að klára
það sem Hartigan eyðilagði fyrir
honum forðum. 

Annað uppgjör er því óumflýj-
anlegt og Miller slær hvergi af í
ofbeldinu sem er svo gróft og
ruddalegt að síðurnar væru allar
blóðrauðar ef ekki væri fyrir
snjallt svart/hvítt stílbragðið. 

Groddalegt ofbeldið sem
minnir einna helst á ýktar bar-
smíðar úr Tomma og Jenna, stíl-
færðar teikningar, spennandi
sögur og skemmtilega útfærðar
steríótýpur gera Sin City-bæk-
urnar að þéttum reyfurum sem
eiga fáar hliðstæður en það sem
hefur þessi verk Millers langt
upp fyrir sambærilegt efni í
skáldsögum, kvikmyndum og
sjónvarpi er meitlaður og kald-
hamraður texti Millers sem jafn-
ast á við það besta frá gömlu
meisturunum.

„Sin City skreppur saman í
baksýnisspeglinum, sjúskuð og
slöpp, eins og þreytt hóra sem
bíður eftir döguninni og einver-
unni.“ Svona skrifa bara skáld.

Þórarinn Þórarinsson

Bló›ba› í svart/hvítu

SIN CITY: THAT YELLOW BASTARD
HÖFUNDUR: FRANK MILLER

NIÐURSTAÐA: Groddalegt ofbeldið sem
minnir einna helst á ýktar barsmíðar úr
Tomma og Jenna, stílfærðar teikningar,
spennandi sögur og skemmtilega útfærðar
steríótýpur gera Sin City bækurnar að þétt-
um reyfurum sem eiga fáar hliðstæður.

[ MYNDASÖGUR ]
UMFJÖLLUN

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 



Rúmlega 12 þúsund manns eru bún-
ir að tryggja sér miða á tónlistarhá-
tíðina Reykjavík Rocks 2005 sem
hefst 30. júní með tónleikum Duran
Duran í Egilshöll.

Alls hafa 3.000 svokallaðir
pakkamiðar selst á tónleika Duran
Duran og tónleika Foo Fighters og
Queens of the Stone Age sem verða
haldnir 5. júlí. Að auki hafa 6.000
stakir miðar selst á tónleika Duran

Duran og því ljóst að alla vega 9.000
manns verða í Egilshöll 30. júní.
„Þetta fór fáránlega vel af stað, sér-
staklega miðað við hinar breyttu að-
stæður,“ segir Kári Sturluson, tón-
leikahaldari. „Þegar maður var að
byrja í þessu 2002 flugu miðar út
strax en núna er þetta farið að þró-
ast út í að fólk næli sér í miða síð-
ustu vikuna fyrir tónleika. Það eru
ekki eins mikil læti í byrjun.“

Hann telur að um 10 þúsund
manns verði á hvoru tónleikakvöld-
inu. „Ég reikna með því að það náist
um mánaðamótin. Ég heyri voða-
mikið út um allan bæ að fólk ætli að
drífa sig en það vill bíða eftir mán-
aðamótunum, sérstaklega rokkmeg-
in.  Fólk hefur tekið þessu konsepti
mjög vel og þessi hátíð er komin til
að vera. Það er ekki spurning miðað
við þessar viðtökur.“ ■

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

- allt á einum stað

Sýnd kl. 2 og 4 m/ísl. tali

 

SK DV

Sýnd kl. 8 og 11  B.i. 16 ára.

 HL MBL

Sýnd kl.  1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 og 11 
B.i. 10 ára
Sýnd í Lúxus kl. 1, 4, 7 og 10

Sýnd kl. 1, 3.30, 5.45, 8 og 10.15

★★★★★ Fréttablaðið 
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2 
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Yfir 
20.000 gestir á aðeins 7 dögum!

★★★★★ Fréttablaðið 
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2 
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
B.i. 16 ára

O.H.T. Rás 2Downfall
Sýnd kl. 3, 6 og 9

Sýnd kl.  1.30, 4.30, 7.30 og 10.30 
B.i. 10 ára

★★★★★ Fréttablaðið 
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2 
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Sýnd kl. 2, 4, 6 og 8

Einstök upplifun!

 

SK DV

 HL MBL

Sýnd kl. 10  Bi. 16 ára

Breskur glæpatryllir eins og þeir 
gerast bestir. Svartur húmor, ofbeldi 

og cool tónlist með Cult, Starsailor, FC 
Kahuna og Duran Duran.

Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

Yfir 
20.000 gestir á aðeins 7 dögum!

- allt á einum stað

★★★★★ Fréttablaðið 
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2 
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

DURAN DURAN Hljómsveitin Duran Duran virðist eiga dyggan aðdáendahóp hér á landi.

Tólf flúsund mi›ar seldir
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■ SKRÝTNA FRÉTTIN

Það er ekki bara sauðsvartur al-
múginn sem gleymir sér í heimi
Stjörnustríðsmyndanna. Sumum
úr þotuliðinu er nefnilega líka
brennheitt í aðdáun sinni á mynd-
unum.

Kelsey Grammer, sem sló í
gegn í þáttunum um Staupastein
og geðlækninn Fraiser Crane, upp-
lýsti á dögunum að hann væri Star
Wars-nörd. Reyndar segir hann að
Lucas hafi sagt honum frá Stjörnu-
stríðinu þegar fyrri myndirnar
voru í undirbúningi. Hann var þá
aðeins nítján og gerði sér vonir um
að fá hlutverk í myndinni. Það seg-
ir kannski allt sem segja þarf um
áhuga Grammers á Star Wars að
hann segist ekkert vera svekktur
að hafa ekki fengið hlutverk og
stillti sér glaður upp við hliðina á
Chewbacca á frumsýningu.

Grammer er ekki eina stjarnan
sem hefur þennan áhuga. Noel
Gallagher er sennilega sá sem síst
skyldi ætla að væri Star Wars-
nörd. Engu að síður reiddi gítar-
leikarinn knái úr Oasis fúlgur fjár
fyrir stormsveitarbúning úr upp-
runalegu myndunum.

Síðast en alls ekki síst er það
Robbie Williams, sem safnar mun-
um úr Star Wars-myndunum og
borgaði hátt á aðra milljón fyrir
eftirlíkingu af Svarthöfða-búning-
num. Íbúum London ætti því ekki
að bregða í brún ef þeir sæju
Svarthöfða ásamt stormsveitar-
manni á vappi um borgina og und-
ir niðri væru þeir Noel og Robbie.

NOEL GALLAGHER Er með stormsveitar-
búning hangandi inn í fataskápnum hjá
sér.

Frægir Star Wars nördar

KELSEY GRAMMER ÁSAMT
CHEWBACCA Grammer er eldheitur
aðdáandi Star Wars-myndanna og er
ekkert svekktur yfir því að hafa ekki
verið boðið að leika í fyrri myndunum
á sínum tíma.

ROBBIE WILLIAMS Keypti sér nákvæma
eftirlíkingu af Svarthöfða-búningnum á
hálfa aðra milljón.

Fyrrverandi starfsmaður á búgarði
Bruce Willis og Demi Moore í Idaho
hefur lýst því yfir að hann sé að
skrifa bók um leyndarmál Demi og
Bruce á búgarðinum áður en þau
skildu. Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem maðurinn, Lawrence Bass,
angrar stjörnurnar og eru þau bæði
komin með nálgunarbann á hann.
„Ég get ekki lýst því hversu mikill
aumingi þessi maður er,“ segir lög-
fræðingur Demi og Bruce. „Allt
sem hann segir er vitleysa. Hann er
örvæntingarfullur maður, dæmdur
glæpamaður sem ég hef ekki trú á
að nokkur treysti.“ Bass svarar hins
vegar Demi og Bruce fullum hálsi,
og vitnar í fátæklegt uppeldi Demi:

„Það er hægt að taka stelpuna úr
hjólhýsahverfinu en það er ekki
hægt að taka hjólhýsahverfið úr
stelpunni.“

Ekki hægt a› taka hjól-
h‡sahverfi› úr Demi

DEMI MOORE OG NÝI LEIKFÉLAGINN
Demi og Bruce eru enn vinir og samstíga í
baráttunni gegn Lawrence Bass.

Nýleg, bresk rannsókn hefur
leitt í ljós hve seint er seint. Nið-
urstöður sýndu að tíu mínútur
og sautján sekúndur eru sá
þröskuldur sem flestum finnst
of langt gengið og telja sig
knúna til að hringja og tilkynna
seinkun.

Á sama tíma, eða á þessum
tíu mínútum og sautján sekúnd-
um, fæðast tólf börn í Englandi
og Wales, átta umferðarslys
eiga sér stað, 3.804 manneskjur
fara um borð í flugvél og 590
tölvupóstar eru sendir um heim-
inn.

Niðurstöður sýndu einnig að
einn af hverjum tíu þykir engin
ástæða að tilkynna seinkun fyrr
en að minnsta kosti hálftími er

liðinn frá umsömdum tíma.
Fleiri en átta af hverjum tíu á
fimmtugsaldri segjast aldrei
hafa verið seinir á ævinni því
þeir séu haldnir kvíða yfir að
vera of seinir á mikilvæg
stefnumót eða atburði.

Um sjötíu prósent
ungra kvenna telja „við-
urkennt og jafnvel í
tísku“ að mæta seint á
fyrsta stefnumót, því þá
líti þær ekki út fyrir að
vera „jafn örvæntingafull-
ar“.

Bæði kyn voru sammála
um að þeim væri „nokk sama“
þótt þau yrðu sein í afmæli
tengdamömmu.

OF SEINT Tíu mínútur
og sautján sekúndur er
sá tími sem flestum
finnst of seint.

Hve seint er seint?
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Enginn viðbjóður

OMEGA

AKSJÓN

POPP TÍVÍ

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Ron
Phillips 8.30 Ísrael í dag 9.30 Blandað efni 10.00
Joyce Meyer 10.30 Miðnæturhróp 11.00 Blandað
efni 11.30 Um trúna og tilveruna 12.00 Freddie
Filmore 12.30 Dr. David Cho 13.00 Joyce Meyer
13.30 Robert Schuller 14.30 Mack Lyon 15.00
Vatnaskil 16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni
17.00 Sherwood Craig 17.30 Maríusystur 18.00
Um trúna og tilveruna 18.30 Joyce Meyer 19.00
CBN fréttastofan – fréttir á ensku 20.00 Ísrael í
dag 21.00 Gunnar Þorsteinsson 21.30 Ron
Phillips 22.00 Joyce Meyer 22.30 Blandað efni
23.00 CBN fréttastofan – fréttir á ensku

7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu
18.15 Korter 20.30 Vatnaskil – Filadelfia
21.00 Níubíó 22.15 Korter

17.00 Game TV (e) 21.00 Íslenski popp
listinn (e) 

STÖÐ 2 BÍÓ

6.00 The Hot Chick 8.00 Flight Of Fancy
10.00 Waiting to Exhale (e) 12.00 The
Secret of Nimh 14.00 The Hot Chick
16.00 Flight Of Fancy 18.00 The Secret of
Nimh (e) 20.00 Waiting to Exhale (e)
22.00 Drug Dealer (Bönnuð börnum)
0.00 Arresting Gena 2.00 Die Another Day
(B. börnum) 4.10 Drug Dealer (B. börn-
um)

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.20 Neighbours 12.40
Neighbours 13.00 Neighbours 13.20 Neigh-
bours 13.45 American Idol 4 (40:42) 14.25
American Idol 4 (41:42) 15.55 Whoopi (3:22)
(e) 16.35 Einu sinni var 17.00 Life After
Extreme Makeover 17.45 Oprah Winfrey 

SJÓNVARPIÐ

20.25

HE KNEW HE WAS RIGHT. Sagan segir frá ungum
efnamanni sem giftir sig og verður síðan heltek-
inn af afbrýðisemi. 

▼

Drama

20.05

KÓNGUR UM STUND. Nýr hestaþáttur í umsjón
Brynju Þorgeirsdóttur.

▼

Útivist

20:00

ALLT Í DRASLI. Lokaþáttur í þessari íslensku
raunveruleikaþáttaröð.

▼

Raunveruleiki

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Kolli káti, Pingu,
Litlir hnettir, Litlu vélmennin, Vaskir Vagnar,
Kýrin Kolla, Véla Villi, Svampur, Smá skrítnir
foreldrar, Könnuðurinn Dóra, WinxClub, As
told by Ginger 1, Shin Chan, Scooby Doo,
Lizzie McGuire, Yu Gi Oh, Froskafjör, Shoebox
Zoo)

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Home Improvement (18:22) (Handlag-

inn heimilisfaðir 1)
19.40 Whose Line Is it Anyway? (Hver á

þessa línu?)
20.05 Kóngur um stund (2:18) Umsjónar-

maður er Brynja Þorgeirsdóttir og hún
fjallar um allar hliðar hestamennsk-
unnar í þætti sínum. 

20.35 Cold Case 2 (19:24) (Óupplýst mál)
Myndaflokkur um lögreglukonuna Lilly
Rush sem starfar í morðdeildinni í
Fíladelfíu. Hún fær öll óleystu málin í
hendurnar. Bönnuð börnum.

21.20 Twenty Four 4 (19:24) (24) Jack Bauer
berst gegn hryðjuverkamönnum sem
hafa óhugnaleg markmið í lífinu.
Stranglega bönnuð börnum.

22.05 Medical Investigations (7:20) (Lækna-
gengið) Doktor Stephen Connor fer
fyrir sérfræðingasveit sem er kölluð til
þegar hætta er á ferðum og stöðva
þarf plágur og smitsjúkdóma. 

22.50 60 Minutes I 2004 

23.35 The Vanishing (Stranglega bönnuð
börnum) 1.20 The Full Monty 2.50 The Skulls
II (Bönnuð börnum) 4.25 Fréttir Stöðvar 2
5.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

14.20 Brian Wilson og „Smile“ 16.10 Á ferð
með golfstraumnum (1:2) 16.55 Í einum
grænum (4:8) 17.25 Út og suður (4:12)
17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar
18.25 Krakkar á ferð og flugi (4:10) 

7.50 Formúla 1 9.00 Morgunst. okkar 9.01
Sammi brunavörður (17:26) 9.11 Fallega húsið
mitt (26:30) 9.20 Ketill (43:52) 9.34 Bjarnaból
(26:26) 10.00 Disneyst. 10.01 Stjáni (23:26)
10.25 Sígildar teiknimyndir (37:42) 10.32 Sög-
ur úr Andabæ (9:14) 10.55 Matta fóstra og
ímynduðu vinirnir (6:26) 11.30 Formúla 1 

18.50 Elli eldfluga (8:10) Íslenskur teikni-
myndaflokkur eftir Kára Gunnarsson
og Unni Maríu Sólmundardóttur. Leik-
stjórn og stjórn upptöku: Eggert
Gunnarsson.

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Út og suður (5:12) Í þættinum í kvöld

spjallar Gísli Einarsson við Ólaf Svein
Jóhannesson á Tálknafirði og Róbert
Nikulásson á Vopnafirði.Textað á síðu
888 í Textavarpi.i.

20.25 Viss í sinni sök (4:4) (He Knew He
Was Right) Nýr breskur myndaflokkur
byggður á sögu eftir Anthony Trollope
sem gerist á Viktoríutímanum og segir
frá ungum efnamanni sem giftir sig og
verður síðan heltekinn af afbrýðisemi.
Leikstjóri er Tom Vaughan og meðal
leikenda eru Oliver Dimsdale, Laura Fra-
ser, Anna Massey, Bill Nighy, Geoffrey
Palmer, Christina Cole og Geraldine
James.

21.20 Helgarsportið 
21.45 Fyrir náttmyrkur (Before Night Falls)

Bíómynd frá 2000 um kúbverska skáld-
ið Reinaldo Arenas sem fæddist árið
1943. Hann barðist með uppreisnar-
sveitum Castros en var fangelsaður
vegna skrifa sinna og samkynhneigðar.
Leikstjóri er Julian Schnabel.

23.55 Kastljósið 0.15 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

13.30 The Awful Truth (e) 14.00 Allt í drasli
(e) 14.30 Jack & Bobby (e) 15.15
Providence – Ný þáttaröð (e) 16.00 Brúð-
kaupsþátturinn Já (e) 17.00 Fólk – með Sirrý
– lokaþáttur (e) 18.00 Innlit/útlit (e) 
19.00 Pimp My Ride (e) 

19.30 The Awful Truth Þættirnir eru gagnrýn-
ar en háðskar heimildamyndir um at-
burði líðandi stundar.

20.00 Allt í drasli – lokaþáttur Hver þáttur
segir frá einstaklingi eða fjölskyldu,
venjulegu fólki, sem hefur hreinlega
gefist upp á því að þrífa í kringum sig. 

20.30 According to Jim Cheryl biður Jim að
nota bíl sinn til að flytja risastóran
pappabjörn sem stúlkurnar gerðu í
skólann.

21.00 CSI: New York – lokaþáttur 
21.50 Tightrope Spennumynd með Clint

Eastwood í aðalhutverki. Eastwood
leikur lögreglumann sem eltist við
raðmorðingja sem drepur aðeins ung-
ar og fallegar konur. Þegar kunningja-
kona lögreglumannsins finnst myrt
verður málið persónulegt, og jafnvel
dætur hans eru ekki óhultar. 

23.50 C.S.I. (e) 0.35 Boston Legal – lokaþátt-
ur (e) 1.20 Þak yfir höfuðið (e) 1.30 Cheers
(e) 1.55 Óstöðvandi tónlist 

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
13.00 FIA World Touring Car Championship By
Lg: Imola 15.00 Tennis: Grand Slam Tourna-
ment French Open 19.00 Cycling: Tour of Italy
19.30 Motorsports: Motorsports Weekend
20.15 FIA Gt: Championship Imola 20.45
Superbike: World Championship Silverstone
United Kingdom 22.15 News: Eurosportnews
Report 22.30 Rowing: World Cup Eton

BBC PRIME
12.00 Classic EastEnders 13.00 EastEnders
Omnibus 15.00 Great Natural Wonders of the
World 16.00 Keeping up Appearances 16.30 My
Hero 17.00 A Place in France 17.30 Location,
Location, Location 18.00 Monarch of the Glen
19.00 Living the Dream 20.00 Diarmuid's Big
Adventure 21.00 Top Gear Xtra 22.00 Growing
Up and Up 23.00 Battlefield Britain 0.00 The
Promised Land 1.00 Spain Means Business

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Built for the Kill 13.00 Keiko – The Gate to
Freedom 14.00 Free Willy 16.00 In the Womb
18.00 Tomb Robbers 19.00 Megastructures
20.00 The Truth About Killing 22.00 The Dark
Side of Everest 23.00 Megastructures 0.00
Frontlines of Construction

ANIMAL PLANET (EUROPE)
12.00 Miami Animal Police 13.00 Animal
Precinct 14.00 Miami Animal Police 15.00
Animal Precinct 16.00 Miami Animal Police
17.00 Animal Precinct 18.00 Miami Animal
Police 19.00 Animal Precinct 20.00 Miami

Animal Police 21.00 Animal Precinct 22.00 Pet
Rescue 22.30 Breed All About It 23.00 Wildlife
SOS 23.30 Aussie Animal Rescue 0.00 Ultimate
Killers 0.30 Predators

DISCOVERY
12.00 Birth of a Sports Car 13.00 Mummy
Autopsy 14.00 Collision Course 15.00 Wild We-
ather 19.00 Pompeii of the East 20.00 Tsunami:
Survival Stories 21.00 Asian Earthquake 22.00
American Casino 23.00 Superweapons of the
Ancient World 0.00 Murder Re-Opened

MTV
12.00 The History of Hip Hop 12.30 Hip Hop
Candy 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just
See MTV 16.30 Punk'd 17.00 World Chart Ex-
press 18.00 Dance Floor Chart 19.00 MTV Mak-
ing the Movie 19.30 Wild Boyz 20.00 Top 10 at
Ten 21.00 Pimp My Ride 21.30 MTV Mash 22.00
$2 Bill 23.00 Just See MTV

VH1
12.00 VH1 Presents the 80s 13.00 Fabulous Life
14.00 Most Influential Hip Hop Top 10 15.00
Fabulous Life Of 16.00 VH1 Viewer's Jukebox
17.00 Fabulous Life 18.00 Black In The 80s
21.00 Rise & Rise Of 22.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Awesome Interiors 12.40 City Hospital
13.35 Hollywood One on One 14.00 Weddings
14.25 Matchmaker 14.50 It's a Girl Thing 15.15
Cheaters 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method
16.50 The Stylists 17.20 Backyard Pleasures
17.45 City Hospital 18.40 The Roseanne Show
19.25 Matchmaker 19.50 Hollywood One on
One 20.15 Sex and the Settee 20.40 Cheaters
21.25 City Hospital 22.20 Crime Stories 23.10
The Race 0.00 Entertaining With James 0.30
Vegging Out

E! ENTERTAINMENT
13.00 The E! True Hollywood Story 20.00 The

Entertainer 21.00 The E! True Hollywood Story
0.00 The Entertainer 1.00 The E! True
Hollywood Story 2.00 Jackie Collins Presents

CARTOON NETWORK
12.20 Fat Dog Mendoza 12.45 Johnny Bravo
13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 The Powerpuff
Girls 14.00 Codename: Kids Next Door 14.25
Dexter's Laboratory 14.50 Samurai Jack 15.15
Megas XLR 15.40 The Grim Adventures of Billy
& Mandy 16.05 Courage the Cowardly Dog
16.30 Scooby-Doo 16.55 Tom and Jerry 17.20
Looney Tunes 17.45 Ed, Edd n Eddy 18.10
Codename: Kids Next Door 18.35 Dexter's
Laboratory

JETIX
12.20 Digimon 12.45 Super Robot Monkey
Team 13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie
14.00 Three Friends and Jerry 14.15 Jacob Two
Two 14.40 Ubos 15.05 Goosebumps

MGM
13.20 Love in the Afternoon 15.30 Dr. Blood's
Coffin 17.00 Vamping 18.30 Interiors 20.00
Sweet Lies 21.35 Superbeast 23.10 Palais
Royale 0.40 Invasion of the Bee Girls 2.05 Man
With the Gun

TCM
19.00 Little Off Set 19.05 Get Carter 21.00
Shoot the Moon 23.00 Out of the Fog 0.25 In
Our Time 2.20 Uncertain Glory

HALLMARK
12.45 King Solomon's Mines 14.15 Escape
from Wildcat Canyon 16.00 Mrs. Lambert Rem-
embers Love 17.45 Winter Solstice 19.30 She's
too Young 21.00 Lonesome Dove: The Series
21.45 State of Mind 23.30 Lonesome Dove: The
Series 0.30 Winter Solstice 2.15 She's too
Young

ERLENDAR STÖÐVAR

Javier Ángel Encinas Bardem, betur þekktur sem Javier
Bardem, fæddist 1. mars árið 1969 í Las Palmas á Kanarí-
eyjum.

Javier er yngsti meðlimur fjölskyldu leikara sem hafa
verið að gera myndir síðan spænsk kvikmyndagerð hófst.
Móðir hans, Pilar Bardem, er leikkona og frændi hans, Juan
Antonio Bardem, er þekktur leikstjóri. 

Javier byrjaði í leiklist sex ára þegar hann lék í mynd-
inni El Pícaro. Á unglingsárunum lék hann í fjöldamörgum
sjónvarpsþáttum, spilaði ruðning með spænska landsliðinu
og ferðaðist um landið með sjálfstæðum leikhópi. Javier
langaði upprunalega að verða listmálari og lærði listina við
Escuela de Artes y Officios í Madríd. Að lokum ákvað hann
að hann gæti aldrei orðið frægur málari þannig að hann
flæktist inn í ýmis störf eins og að vera dyravörður, rithöf-
undur, verktaki og jafnvel fatafella.

Hlutverk Javiers í grínmyndinni Jamón, jamón árið 1992

gerði hann frægan á einni nóttu á
Spáni og breytti honum í kyntákn.
En Javier vildi ekki láta líta á sig
sem kyntákn og afþakkaði svipuð
hlutverk og hefur síðan fengið lof
fyrir að vera mjög hæfileikaríkur
leikari sem getur brugðið sér í allra
kvikinda líki.

Hlutverkið sem kom Javier á
kortið um allan heim var hlutverk
kúbanska rithöfundarins í Before
Night Falls árið 2000. Fyrir það var
hann tilnefndur til Óskarsverðlaun-
anna, fyrstur spænskra leikara. Javier á ennfremur fjögur
Goya-verðlaun sem eru eins og spænsku Óskarsverðlaunin.

Javier býr í Madrid, höfuðborg Spánar, með Cristinu,
kærustu sinni til langs tíma.

Í TÆKINU 

Vann sem fatafella

Días contados – 1994  Before   Night Falls – 2000    Mar adentro – 2004
Þrjár bestu myndir 
Javiers::

JAVIER LEIKUR Í BEFORE NIGHT FALLS KL. 21.45 Í SJÓNVARPINU.

DIE ANOTHER DAY James Bond er
fremsti njósnari hennar hátignar. Kapp-
inn fær nú sitt erfiðasta verkefni til
þessa þar sem bæði hryðjuverkamenn
og skartgripasalar koma við sögu. Leik-
urinn berst víða og áhorfendur sjá
mögnuð atriði sem meðal annars voru
tekin upp á Íslandi. Hrottarnir eru á sín-
um stað og fegurðardísirnar auðvitað
líka. Í aðalhlutverkum eru Pierce Brosn-
an og Halle Berry.
Einkunn á imdb.com: 6,4.
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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  13.00 Lögin úr leikhús-
inu: Leikhústónlist Atla Heimis Sveinssonar
14.00 Stríðið á öldum ljósvakans 15.00
Spegill tímans  16.10 Listahátíð í Reykjavík
18.00 Kvöldfréttir  18.28 Illgresi og ilmandi
gróður 19.00 Íslensk tónskáld: Tónverk frum-
flutt á Sumartónleikum í Skálholti  19.50
Óskastundin 20.35 Sagnaslóð
21.15 Laufskálinn 21.55 Orð kvöldsins 

9.00 Gæðatónlist á sunnudagsmorgni 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róberts
16.00 Á tali hjá Hemma Gunn. 

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

12.20 Hádegisfréttir  12.45 Sunnudagskaffi
14.00 Helgarútgáfan 16.08 Rokkland
18.00 Kvöldfréttir  18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið
20.00 Sunnudagskaffi21.15 Popp og ról
22.10 Hljómalind

0.10 Ljúfir næturtónar 2.03 Auðlindin

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

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnu-
dagsmorgni 9.03 Mozart í maí  10.15 Óður-
inn til frelsisins 11.00 Guðsþjónusta í Digra-
neskirkju

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Mannlegi þátturinn – Umsjón: Ásdís Ol-
sen e. 13.00 Menningarþáttur – Umsjón: Þór-
hildur Ólafsd. 15.03 Bíóþ. – Umsjón Oddur
Ástráðsson. 16.00 Tónlistarþáttur Dr. Gunna.
18.00 Sannar kynjasögur eftir Cheiro. Krist-
mundur Þorleifss. þýddi. 19.00 Mannlegi þátt-
urinn e. 20.00 Messufall e. 21.00 Gull-
ströndin – Skemmtiþ. Reykjavíkurakadem. e.
22.00 Margrætt með Ragnheiði Gyðu.

9.00 Er það svo – Umsjón: Ólafur B. Guðnason
e. 10.03 Gullströndin – Skemmtiþáttur Reykja-
víkurakademíunnar 11.00 Messufall – Umsjón:
Anna Kristine Magnúsdóttir 

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.40 MEINHORNIÐ 

13.00 FRELSIÐ 14.00 Torfi Geirmundsson hár-
snyrtir – þáttur um hár og hárhirðu 15.00
Áfengisforvarnarþáttur 
16.00 Endurflutningur frá liðinni viku. 

Nú er klukkan orðin eitt eftir miðnætti í lífi Jacks
Bauer og hann er kominn vel áleiðis með að finna
Habib Marwan. Í síðasta þætti fann hann mann að
nafni Joe Prado og náði að lemja út úr honum
upplýsingar um hvar Marwan héldi sig.
Í þættinum í kvöld lætur Jack til skara skríða og fer
á staðinn sem Marwan ku halda sig. Spenna
myndast milli hans og Audrey Raines en hún var
ekki sátt við að Jack misþyrmdi Joe Prado en Jack er fullviss um að hann hefði
gert það sem þurfti að gera.
Nú er bara spurning hvort Jack nær að ná Marwan áður en hann notar kjarna-
oddinn sem vopn sitt gegn Bandaríkjunum.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
24 kl. 21.20SPENNA MILLI AUDREY OG JACK

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

ÞETTA ER NÍTJÁNDI ÞÁTTUR Í ÞÁTTARÖÐINNI.

Svar:Cross úr kvik-
myndinni Scorpio frá
árinu 1973.

„There is no, good there is no bad, but not to win and the only rule
is to stay in the game.“

»

19.40  

LANDSBANKADEILDIN. KR og FH leiða saman
hesta sína í beinni útsendingu í kvöld.

▼

Íþróttir

12.20 UEFA Champions League 12.50 Ítalski
boltinn. Bein útsending frá ítalska boltanum.
15.00 Bandaríska mótaröðin í golfi 15.50
Gillette-sportpakkinn 16.20 Silungur á Ís-
landi (2:2) 16.50 Spænski boltinn. B

19.00 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.

19.40 Landsbankadeildin (KR – FH) Bein
útsending frá leik KR og FH. Hér mæt-
ast sigurliðin á Íslandsmótinu til síð-
ustu þriggja ára í stórleik 4. umferðar.
Bæði KR og FH er spáð góðu gengi í
sumar og ljóst að stigin í þessum leik
fást ekki baráttulaust. FH-ingar hafa
haft ágætt tak á KR-ingum undanfarin
ár og segja má að Vesturbæingar eigi
harma að hefna. KR mátti þola einn
sinn stærsta ósigur á Íslandsmótinu
gegn FH í Kaplakrika fyrir tveimur
árum og Vesturbæingar eru ekki búnir
að gleyma þeirri niðurlægingu.

22.00 NBA (Úrslitakeppni)

0.00 NBA. (Detroit – Miami) Bein útsending.

▼

BBC FOOD
12.00 Delia's How to Cook 12.30 A Cook's Tour
13.00 A Cook On the Wild Side 13.30 The Best
14.00 James Martin Delicious 14.30 The Rankin
Challenge 15.00 Who'll Do the Pudding? 15.30
Ready Steady Cook 16.00 Secret Recipes 17.00
Ainsley's Meals in Minutes 17.30 Floyd's India
18.30 Ready Steady Cook 19.00 The Naked
Chef 19.30 Safari Chef 20.00 Can't Cook Won't
Cook 20.30 Ever Wondered About Food 21.30
Ready Steady Cook

DR1
12.00 Muppet Show 12.25 Vild med Alice 12.55
Tema: H¢jreb og h¢jt hum¢r – så er der revy
13.00 Det var på Frederiksberg 13.15
Revyk¢bing og Rottefælden 13.50 Revyens ut-
rættelige arbejdsmand 14.20 Cirkusrevyen
15.00 Pallesen og •.M. i Brædstrup 15.20 Det
var Dirchs! 16.00 Bamses Billedbog 16.30 TV
Avisen med Sport og Vejret 17.00 Fint skal det
være 17.30 Vagn i Japan 18.00 Prins Williams
vej til tronen 19.00 TV Avisen 19.15 S¢ndag
19.45 S¢ndagssporten med SAS liga 20.10
Boom Boom 21.10 Ekstremer 22.00 Magtens
billeder: Den store gave

SV1
12.15 VM i speedway 13.15 Drömmarnas tid
14.00 Dokument utifrån: Heysel – Requiem för
en cupfinal 15.00 Välfärdsstaten 15.30 Tala om
sex 16.00 BoliBompa 16.01 Sju små möss
16.25 Shawan från Peru 16.40 Levade Nobel
Horse Show Gala 17.30 Rapport 18.00 Little
Britain 18.30 Sportspegeln 19.15 Stopptid
19.20 Agenda 20.15 Orden med Anna Charlotta
20.45 Vetenskap – Barndomens mysterier 21.15
Rapport 21.20 Design 365 21.25 Dödlig
vänskap 22.15 Sändning från SVT24



Friðrik Þór Friðriksson, kvik-
myndagerðarmaður og fram-
leiðandi, er nýkominn heim frá
Cannes. Þrátt fyrir að honum
hafi þótt hátíðin í ár verið í
daufari kantinum segir hann há-
tíðir sem þessar nauðsynlegar
fyrir mann í sinni stöðu. „Maður
þarf að láta sjá sig. Þetta er
svona svipað eins og fermingar-
veisla. Ef þú mætir ekki þá ertu
ekki til. Reyndar er það nú
þannig að aðeins lítið brot af
þeim fjölda sem mætir skiptir
máli. Þú verður engu að síður að
hitta þá sem máli skipta ef þú
ætlar þér eitthvað,“ segir hann.

Friðrik segir meðalmennsk-
una ráða ríkjum þessa dagana
og ekki sé jafn auðvelt að fjár-
magna listrænar myndir. „Það
eru einfaldlega minni peningar
til,“ segir hann en Friðrik er
einmitt þessa dagana að undir-
búa kvikmynd um Þórð kakala
byggða á sögu Einars Kárason-
ar.

Það er óhætt hægt að segja að
Friðrik hafi verið á ferð og flugi
undanfarna daga. Hann var
meðal annars nýverið í Singapúr
þar sem hann kynnti kvikmynd-
ina Næsland. „Hún fékk mjög
góðar viðtökur þar eins og ann-
ars staðar erlendis,“ segir
Friðrik og bætir við að ekki

gangi að gera mynd og skilja
hana síðan eftir munaðarlausa
„Ef maður fylgir myndinni sinni
ekki eftir gerist ekkert. Það
verður að rækta þetta og sinna
kynningum,“ segir Friðrik. 

Ferðalögin eru þó ekki ein-
göngu tómt puð og leiðindi held-
ur getur oft ýmislegt skrítið
gerst. Meðal þess sem Friðrik
minnist er frá kvikmyndahátíð í
Japan árið 1992 þar sem hann
keppti með mynd sína Börn
náttúrunnar. „Quentin Tarantino
var þarna líka með myndina
sína Resevoir Dogs og við vor-
um saman við verðlaunaafhend-
inguna ásamt borgarstjóra
Tókýó en borgin styður dyggi-
lega við þessa hátíð,“ segir
Friðrik.

„Okkur var síðan boðið út að
borða á heldur óvenjulegan stað,
á elsta hóruhúsið í borginni,“
segir Friðrik og stekkur ekki
bros á vör.

„Borgarstjórinn stakk síðan
upp á að við færum í karaókí-
keppni, enda mikil hefð fyrir
því í Japan,“ bætir Friðrik við
„og Tarantino fékk að byrja.“
Hann söng Delilah en hann fór
nokkrum sinnum út af laginu
enda er það erfitt til söngs,“ seg-
ir Friðrik sem sjálfur tók Like
River Flow (Wise Men Say) með

Elvis. „Það heppnaðist líka
svona rosalega vel að allar átt-
ræðu geishurnar felldu tár enda
hefur þetta sjálfsagt vakið upp
minningar,“ segir stórsöngvar-

inn Friðrik Þór og hlær að þess-
ari heldur óvenjulegu minningu
frá Japan, sigrinum yfir
Tarantino. 

freyrgigja@frettabladid.is
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SKE Hljómsveitin Ske spilar á tvennum
tónleikum í Danmörku 10. og 11. júní.

N‡rri plötu
dreift um
Evrópu
Hljómsveitin Ske gerði nýverið
samning um að dreifa nýjustu
plötu sinni, Life, Death, Happi-
ness & Stuff, í Evrópu. Platan
verður gefin út í Skandinavíu,
Þýskalandi, Belgíu og Hollandi í
sumar. Platan verður síðan gefin
út síðar á árinu í Belgíu. Um þess-
ar mundir er verið að vinna að
myndbandi við lagið Beautiful
Flowers, sem kemur væntanlega
út á smáskífu í ágúst. ■

Me› puttann á púlsinum

FRIÐRIK ÞÓR FRIÐRIKSSON: Á FERÐ OG FLUGI

Vann Tarantino í karaókí

...fær hin portúgalska söngkona
Mariza, sem keypti sér íslenska
hönnun í Spaksmannsspjörum
áður en hún hélt af landi brott.

HRÓSIÐ

FRIÐRIK ÞÓR FRIÐRIKSSON

„Þetta er ekta grín, spjall og
skemmtiþáttur. Þær Sigríður
Pétursdóttir og Halldóra Rut
Björnsdóttir verða svo þarna
með mér með alls konar uppá-
komur,“ segir Guðmundur
Steingrímsson, einn stjórnenda
„Kvöldþáttarins“. Hann mun
verða sýndur á nýrri sjónvarps-
stöð sem væntanleg er í loftið og
ber heitið Sirkus. Þátturinn
verður á dagskrá stöðvarinnar
fjóra daga vikunnar, frá mánu-
degi til fimmtudags, á milli tíu
og ellefu.

„Ég sit við skrifborðið og svo
fáum við innslög frá fullt af
fólki utan úr bæ. Þátturinn mun
einkennast af beinskeyttum
húmor og mun sýna aðrar hliðar
á þjóðfélagsmálunum en vana-
lega. Þarna verða óhefðbundnar
fréttir og einnig koma gestir í
sófann til mín og aðallega stór-
stjörnur.

Í rauninni má orða það
þannig að enginn verði stór-
stjarna nema hann komi í viðtal
í Kvöldþáttinn,“ segir Guð-
mundur kokhraustur og jafnvel
hálfpartinn í gríni.

„Það er enginn svona þáttur í
íslensku sjónvarpi en svona
kvöldþættir eru þekktir erlend-
is.

Við verðum þarna með putt-
ann á púlsinum og þetta er þátt-
urinn sem fólk á að horfa á ef
það vill vita hvað er að gerast.“ 

Aðspurður segir Guðmundur
ekki vera komið í ljós hvenær
þátturinn hefji göngu sína en

segir fólk bara þurfa að fylgjast
með. „Það kemur að því að þetta
dynur á fólki.“ ■

KVÖLDÞÁTTURINN Ný sjónvarpsstöð er væntanleg í loftið og þar munu þau Guðmund-
ur Steingrímsson, Halldóra Rut Bjarnadóttir og Sigríður Pétursdóttir skemmta landanum í
Kvöldþættinum sem verður sýndur fjóra daga vikunnar.

HIN HLIÐIN
HIN HLIÐIN Á SIGURSTEINI BRYNJÓLFSSYNI, FORMANNI LIVERPOOL-KLÚBBSINS Á ÍSLANDI.

Hvernig ertu núna? Ég er bara fínn. 
Augnlitur?: Blágrár.
Starf?: Verkefnastjóri.
Stjörnumerki?: Fiskur.
Hjúskaparstaða?: Í sambúð.
Hvaðan ertu? Ég er upphaflega frá Selfossi en hef búið lengst af á Horna-
firði.
Helsta afrek?: Að vera á vellinum í Istanbúl þegar Liverpool vann Meist-
aradeildina og að sjálfsögðu börnin mín.
Helstu veikleikar?: Óbilandi þrjóska.
Helstu kostir?: Maður reynir yfirleitt að vera frekar jákvæður. 
Uppáhaldssjónvarpsþáttur?: Meistaradeildin og 24.
Uppáhaldsútvarpsþáttur?: Mér finnst alltaf gaman af Valtý Birni og félög-
um í þættinum Mín skoðun.
Uppáhaldsmatur?: Hamborgarhryggur.
Uppáhaldsveitingastaður?: Players.
Uppáhaldsborg: Liverpool.
Mestu vonbrigði lífsins?: Þau eru kannski bara tengd fótboltanum, t.d. að

hafa ekki unnið enska meistaratitilinn síðustu árin.
Áhugamál?: Fótbolti og golf.
Viltu vinna milljón? Anytime.
Jeppi eða sportbíll? Sportbíll.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Mér skilst þegar ég
var patti að ég hafi alltaf viljað vera kokkur. Ekki veit ég af hverju.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Monty Python-gengið eins og
það leggur sig.
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Sóley Berglind Erlendsdótt-
ir.
Trúir þú á drauga? Nei.
Hvaða dýr vildirðu helst vera? Ljónið.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Það væri mjög dap-
urt að vera ánamaðkur.
Áttu gæludýr? Við erum með tvo gullfiska.
Besta kvikmynd í heimi?: Life of Brian.
Besta bók í heimi?: Saga Liverpool FC.
Næst á dagskrá?: Að fara að huga að sumarfríi.

9.3. 1972

Afrek a› vera á vellinum í Istanbúl
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Ver› frá

5.995 kr.
7.995 kr.

*A›ra lei› me› sköttum.
Börn flurfa a› vera í fylgd
me› fullor›num.

www.icelandexpress.is

Bú›u flig undir brottför á www.icelandexpress.is

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

fiA‹ BORGAR SIG A‹ BÓKA SNEMMA

Nú er rétti tíminn til a› bóka lægstu fargjöldin í skemmtilegt vetrarfrí
me› Iceland Express. Smelltu flér inná icelandexpress.is, trygg›u flér
lægstu fargjöldin og byrja›u a› hlakka til vetrarins!

VETRARSALAN ER HAFIN

ÓD†RASTA FRAMHALDSFLUGI‹!

Fljúg›u me› Iceland Express til London e›a
Köben. fia›an eru endalausir möguleikar á
ótrúlega ód‡ru flugi til spennandi sta›a um
allan heim, spurningin er bara hvert flig langar
til a› fara.

We have gone away

on winter holiday.

Please help yourself

to some shark and

brennivin.

Greetings from

the Icelandic nation

Dear
foreign
guest

Fíflaleg
barátta

Sumarið komið og veðrið ekki leng-
ur bara fallegt út um gluggann

heldur líka gott fyrir utan gluggann.
Sumarið er uppáhaldsárstíminn minn
þó að ég viti að það sé óskynsamlegt
uppáhald hér á norðurslóð. Það er jú
svo stutt. Hér væri skynsamlegast að
halda upp á haustið eða vorið sem
eru jú fyrirferðarmestu árstíðirnar,
þökk sé Golfstraumnum sem jafnar
út fyrir okkur veðurlagið.

SAMT held ég mest upp á sumarið.
Þá finnst mér ilmurinn góður, blómin
falleg, kvakið í fuglunum seiðandi og
endalaus birtan er mikill orkugjafi.
Ég held mest upp á sumarið þótt
óhjákvæmilegur fylgifiskur þess í
mínu lífi sé fullkomlega fíflaleg bar-
átta við fíflana í garðinum mínum,
þessi sakleysislegu blóm sem í raun
eru svo falleg en eru samt hálfgerð
plága vegna þess hvað þau eru lagin
að fjölga sér. Og ég hallast smám
saman að því að ég sé dæmd til ósig-
urs í þessari baráttu. 

ÁSTÆÐAN er tún sveitarfélagsins
míns handan götunnar. Í dag iðar
þessi túnskiki af heiðgulu fíflalífi en
á næstu dögum mun gamanið kárna
og fallegu gulu blómin breytast í grá-
ar og ógnandi biðukollur. Í algeng-
ustu vindátt liggur streng af þessu
túni yfir garðinn minn svo ef að lík-
um lætur munu fíflafræin svífa inn
yfir garðinn, tylla sér í grasflöt og
beð, skjóta rótum og verða að nýjum
fíflum sem stoltir munu brosa fram-
an í sumarið þar til ég legg til atlögu
með fíflajárn, stunguspaða eða eitur
að vopni. Ég er því dæmd til að tapa
stríðinu við fíflana. Annað hvort verð
ég að játa mig sigraða og viðurkenna
og njóta tilvist fíflanna eða að ég er
dæmdur þræll þeirra um ókomna tíð,
í sleitulausri útrýmingarherferð. 

ANNARS heyrði ég af manni um
daginn sem hafði barist við mosann í
garðinum sínum hátt á þriðja áratug
þegar hann ákvað að leggja niður
vopn og gera mosann að vini sínum.
Ég geri mér vonir um að ná einhvern
tíma þroska þessa manns. Ég hlakka
til þess dags þegar fíflarnir verða
aftur sami vorboði og þeir voru áður
en ég skildi lögmálið um biðukollurn-
ar sem verða að margfalt fleiri fífl-
um. Þangað til mun ég ekki eira fífl-
unum heldur ráðast vopnuð til atlögu
við þá sem nema land í mínum garði.

BAKÞANKAR
STEINUNNAR 

STEFÁNSDÓTTUR


