
Skákdrottning í 
brú›kaupi Kasparovs

GUÐFRÍÐUR LILJA GRÉTARSDÓTTIR

▲

FÓLK 30

Á LEIÐ TIL RÚSSLANDS

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

LANDEYÐING „Þarna hefur verið um
gríðarlegt landrof að ræða síðustu
árin og engu öðru um að kenna en
þeim dýpkunarframkvæmdum
sem gerðar hafa verið í Sunda-
höfn,“ segir Örnólfur Hálfdánar-
son, fyrrverandi bókaútgefandi og
áhugamaður um Viðey. 

Merkjanlegt er talsvert landrof
á syðsta hluta Viðeyjar, við
Kríusand og Þórsnes, og segir Örn-

ólfur, sem sótt hefur eyna heim ár-
lega um margra ára skeið, að dýpk-
unarframkvæmdum við Sunda-
höfn sé um að kenna. „Sem dæmi
eru göngustígar sem lagðir voru
um eyna á köflum horfnir vegna
ágangs sjávar en þetta á sér ein-
göngu stað gegnt Sundahöfninni og
ekki hægt að finna landrof að ráði
annars staðar. Heilbrigð skynsemi
segir mér að þetta sé afleiðing

síendurtekinna framkvæmda við
dýpkun Sundahafnar.“

Jón Þorvaldsson, forstöðumað-
ur tæknideildar Faxaflóahafna,
segir þetta af og frá. „Um þetta
hafa vaknað spurningar þegar
framkvæmdir hafa áður legið fyrir
og við höfum kannað þetta í sam-
starfi við Siglingastofnun og það
er ekkert sem bendir til að tengsl
séu þarna á milli.“ - aöe

Dýpkunarframkvæmdir við Sundahöfn hafa víðtæk áhrif:

Vi›ey a› skolast burt

Fréttablaðið
skorar og skorar!

Íslendingar 18-49 ára

26%

39%

Lestur íþróttasíðna

*Lestur á íþróttasíður blaðanna á fimmtudögum.
Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup maí 2005

*

RIGNING I BORGINNI Annars verður
rigning sunnan og vestan til en úrkomulítið
á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 3-9 stig í
dag

VEÐUR 4

ÞRIÐJUDAGUR
31. maí 2005 - 145. tölublað – 5. árgangur

Fylkismenn léku sér að
Skagamönnum
Fylkir vann 3–0 sigur
uppi á Akranesi á
meðan Grind-
víkingar náðu í
sín fyrstu stig.
ÍÞRÓTTIR 20

Prestar hótuðu 
uppsögnum
Í dag eru liðin 60 ár síðan Geir-
þrúður Hildur Bernhöft lauk
guðfræðiprófi frá Háskóla Ís-
lands, fyrst íslenskra kvenna.
Dóttir Geirþrúðar
rifjar upp að
ekki voru allir
prestar hrifnir
af því að
móðir hennar
lyki prófi.

TÍMAMÓT 18

Mikilvægt a› vera
í gó›u formi

BJÖRGVIN FRANZ GÍSLASON

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● heilsa

▲

S-hópurinn fékk milljar›a 
a› láni hjá Landsbankanum
Landsbankinn lána›i félögum innan S-hópsins milljar›a króna á›ur en bankinn var seldur Samson.
Láni› var á gó›um kjörum og var nota› til a› grei›a fyrri grei›slu S-hópsins í Búna›arbankanum.

EINKAVÆÐING S-hópurinn fékk millj-
arða að láni frá Landsbankanum á
meðan hann var enn í ríkiseigu.
Lánið var til að fjármagna fyrri
greiðslu S-hópsins vegna kaupa á
45,8 prósenta hlut ríkisins í Búnað-
arbankanum í janúar 2003. 

Eignarhaldsfélagið Egla fékk
um 3 milljarða króna í lán frá
Landsbankanum en félög í S-hópn-
um fengu alls lánaða 6 til 8 millj-
arða króna. Þýski bankinn Hauck &
Aufhauser átti 50 prósenta hlut í
Eglu, Ker átti 49,5 prósenta hlut og
VÍS 0,5 prósenta hlut.

Þetta kemur fram í síðasta hluta
greinaflokks Fréttablaðsins um
einkavæðingu bankanna, sem birt-
ist í blaðinu í dag.

Þar kemur einnig fram að þegar
framkvæmdanefndin valdi S-hóp-
inn til viðræðna um kaupin á Bún-
aðarbankanum hafði nefndin ekki
enn fengið uppgefið hvaða erlendi
fjárfestir væri þar á meðal. S-hóp-
urinn sagði fjárfestinn ekki vilja
koma fram fyrr en að loknum
samningum. Samið var um það að
S-hópurinn gæfi
HSBC upp nafnið á
fjárfestinum og
HSBC myndi síðan
upplýsa nefndina um
hvort hann teldist
áreiðanlegur. Niður-
staða HSBC var já-
kvæð í garð fjárfest-
isins.

Umsögn HSBC vakti ekki
spurningar meðal framkvæmda-
nefndarinnar fyrr en kaupsamn-
ingur var undirritaður og tilkynnt
var að þýski einkabankinn Hauck
& Aufhauser væri erlendi fjár-
festirinn. Nefndarmönnum fannst
þá að umsögn HSBC hefði ekki get-
að átt við þann banka. 

Í greininni segir
einnig að í kaup-
samningi milli ríkis-
ins og S-hópsins hafi
komið fram að hlut-
höfum Eglu hafi
verið óheimilt að
selja hlut sinn í Eglu
í 21 mánuð frá undir-
ritun samningsins

nema að fengnu skriflegu sam-
þykki viðskiptaráðherra.

Peter Gatti, fulltrúi Hauck &
Aufhauser sem átti helmingshlut í
Eglu, sagði við fjölmiðla við undir-
skrift kaupsamningsins að bankinn
myndi halda eignarhlut sínum í
Búnaðarbankanum í að minnsta
kosti tvö ár. Að þeim tíma liðnum
yrði ávöxtunin metin. Þrettán
mánuðum eftir undirritun kaup-
samnings, 20. febrúar 2004, keypti
Ker þriðjung af hlutafé Hauck &
Aufhauser í sameinuðum KB
banka.

Valgerður Sverrisdóttir við-
skiptaráðherra veitti leyfi fyrir
viðskiptunum. - sda

Sjá síður 14 og 15

Gítarleikari Skunk 
aðstoðar Dikta
Ace, fyrrverandi gítarleikari
hljómsveitarinnar Skunk An-
ansie, mun stjórna upptökum á
nýrri plötu frá íslensku
rokksveitinni Dikta. 
TÓNLIST 30

VEÐRIÐ Í DAG

Aðstoðarmaður Halldórs:

Sta›festi
símafund
EINKAVÆÐING Björn Ingi Hrafnsson,
aðstoðarmaður Halldórs Ásgríms-
sonar forsætisráðherra, staðfesti í
viðtali í morgunþætti Talstöðvar-
innar í gær að Halldór hefði átt
samtal við fulltrúa S-hópsins og
Kaldbaks um það hvort þeir gætu
sameinast um kaupin á Búnaðar-
bankanum haustið 2002.

Um var að ræða símtalsfund
milli tveggja fjárfestahópa sem
sóttust eftir að kaupa hlut ríkisins
í Landsbankanum og Búnaðar-
bankanum, sem sagt hefur verið
frá í Fréttablaðinu. Þar kemur
fram að Halldór Ásgrímsson hafi
komið á símafundi milli hópanna
tveggja og hann hafi sjálfur tekið
þátt í fundinum. Hann hafi verið
að reyna að koma á samvinnu
þeirra á milli um kaupin á Búnað-
arbankanum. ■

ÓLAFUR VÍSAR VEGINN Ólafur Ragnar Grímsson og dr. A.P.J. Abdul Kalam Indlandsforseti ræddu saman utan við Bessastaði að loknum
blaðamannafundi rétt fyrir hádegi í gær. Opinber heimsókn Indlandsforseta hófst formlega með móttöku á Bessastöðum í gærmorgun.
Nánar um heimsókn Indlandsforseta á bls. 10.
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Flutti með sér um 25 kíló af sælgæti til landsins með Norrænu:

Bí›ur dóms fyrir sælgætissmygl
DÓMSMÁL Sýslumaðurinn á Seyðis-
firði hefur stefnt Árna Emanúels-
syni til greiðslu sjö þúsund og
fimm hundruð króna sektar vegna
brota á tollalögum þegar hann
hafði með sér um 25 kíló af sæl-
gæti og gosdrykkjum við komu
Norrænu til Seyðisfjarðar síðla
árs 2004. Telst slíkt brot á tollalög-
um og var Árna boðið að ljúka
málinu með sátt hjá Tollstjóran-
um á Seyðisfirði sem hann hafn-
aði. Árni hefur óskað eftir því að
greiða toll af vörunum sem hann
flutti inn en hafnar því að greiða
sekt. Málflutningur í málinu hófst
fyrir héraðsdómi Austurlands á
Egilsstöðum í gær

„Þeir leituðu í bílnum í fjóra
klukkutíma og það sem þeir höfðu
upp úr því var sælgæti sem ég
hafði keypt og ætlaði að gæða mér
á við akstur frá Egilsstöðum til
Bolungarvíkur. Ég ætla ekki að
una þessari niðurstöðu og fer með
málið eins langt og þarf,“ segir
Árni.

Samkvæmt upplýsingum frá
Tollstjóranum í Reykjavík er toll-
frjáls innflutningur á matvöru
takmarkaður við þrettán þúsund
krónur og þrjú kíló. Allt umfram
þrjú kíló telst tollskyldur varning-
ur og ber ferðamönnum þar með
að greiða gjald af vörunum sam-
kvæmt ákvæðum tollalaga. - hb

Fjárdráttur í Rafiðnaðarskólanum:

Fékk tveggja ára fangelsi
DÓMSMÁL Jón Árni Rúnarsson,
fyrrverandi skólastjóri Rafiðn-
aðarskólans, var í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær dæmdur í
tveggja ára fangelsi fyrir stór-
felldan fjárdrátt á tímabilinu
1994 til 2001. 

Peningarnir sem Jón Árni var
fundinn sekur um að hafa dreg-
ið að sér voru af endurmenntun-
argjaldi sem vinnuveitendur í
rafiðnaði greiddu.

Upphæðin nam tæpum 28
milljónum króna í heildina.

Í dómsuppkvaðningu sagði að
brotin hefðu verið gerð með ein-
beittum brotavilja og verið
skipulögð. Jón Árni hefði nýtt
sér þá stöðu sem skapaðist með
hraðri útþenslu í menntakerfinu
á umræddum tíma.

Að auki kom fram að Jóni
Árna hefði ekki tekist að bæta
fyrir það fjárhagslega tjón sem

gjörðir hans hefðu valdið.
Málið hefur verið lengi fyrir

dómstólum, en því var skotið
aftur í héraðsdóm eftir að
Hæstiréttur komst að því að
ekki hefði verið hægt að taka
afstöðu til málsins á gefnum
forsendum.

Jón Árni hafði áður verið
dæmdur sýkn saka, en úrskurð-
urinn var ógildur í Hæstarétti
og sendur niður í héraðsdóm.

Hæfileg refsing þótti vera
tveggja ára óskilorðsbundið
fangelsi. - mh

Heyr›i kvalafullt öskur
Samkvæmt nágranna Sæunnar Pálsdóttur, sem myrt var a›faranótt 1. nóvem-
ber á sí›asta ári, gekk miki› á í íbú› Sæunnar og Magnúsar Einarssonar  á
fleim tíma sem mor›i› á a› hafa átt sér sta›. Magnús kannast ekki vi› læti.
DÓMSMÁL Nágranni Sæunnar Páls-
dóttur segist hafa heyrt skelfinga-
röskur og vein í konu á þeim tíma
sem atburðirnir eiga að hafa átt sér
stað. Óhljóðin hafi síðan hætt
skyndilega eftir þungan dynk.
Þetta kom fram í vitnisburði ná-
grannans við aðalmeðferð fyrir
Héraðsdómi Reykjaness í gær.

Magnús Einarsson, sem ákærð-
ur er fyrir að hafa banað Sæunni
eiginkonu sinni, sagðist hafa verið
að hjálpa henni að deyja þar sem
hún hafi verið kvalin af þunglyndi
og samviskubiti yfir meintu fram-
hjáhaldi. Hann sagðist ekki kannast
við öskur og læti sem nágranninn
taldi sig hafa heyrt. Börn þeirra
hafi þannig sofið vært meðan
manndrápið hafi átt sér stað.

Sálfræðingur sem tók viðtöl við
Magnús segir ekkert hafa komið
fram sem dragi sakhæfi Magnúsar

í efa. Jafnframt sagði sálfræðing-
urinn fyrir dómi í gær að svo virtist
sem Magnús hefði misst stjórn á
gjörðum sínum og í kjölfarið banað
konu sinni.

Í rannsókn sálfræðingsins á
Magnúsi hafi líka komið fram til-
hneiging hjá honum til þess að geta
í eyðurnar í vitnisburði sínum
þegar hann hafi ekki verið viss um
hvernig málin hafi verið. Hann hafi
munað atburði næturinnar nokkuð
skýrt, en skapað síðan sjálfur inn í
eyðurnar þegar atburðarásin hafi
vafist fyrir honum. 

Það kom einnig fram í máli sál-
fræðingsins að Magnús hafi verið
afskaplega háður konu sinni. Hann
hafi þannig átt erfitt með að þola
það þegar hann komst að því að
kona hans hafi verið honum ótrú. 

Lögreglumenn sem handtóku
Magnús á morðstað segja hann hafa

greint þeim frá því að einungis hafi
verið um aðstoð við dráp að ræða,
þar sem kona hans hafi viljað
deyja.

Magnús sagðist hafa átt erfitt í
kjölfarið og fundið fyrir miklum
andlegum sársauka við það að finna
fyrir fjölskyldu sinni tvístrast í
sundur. Sérstaklega hafi honum
fundist erfitt að hugsa til þess að
samband hans við börn sín myndi
glatast.

Frá upphafi hefur verið vitað að
Magnús drap konu sína sjálfur, en
hann játaði verknaðinn skömmu
eftir að hafa framið hann.

Magnús heldur enn tengslum
við börn sín en þau koma í heim-
sókn til hans einu sinni í mánuði á
Litla-Hraun, þar sem hann er í
gæsluvarðhaldi. Börnin eru í umsjá
foreldra Sæunnar . 

magnush@frettabladid.is

Umsækjandi um prestsstöðu:

Telur framhjá
sér gengi›
DÓMSMÁL Tekið var fyrir í gær í
Héraðsdómi Reykjavíkur mál sem
séra Sigríður Guðmarsdóttir höfðar
gegn Biskupsstofu. Hún telur hafa
verið framhjá sér gengið þegar ráð-
ið var í stöðu sendiráðsprests í
London.

Menntun Sigríðar er umtalsvert
meiri en séra Sigurðar Arnarssonar,
sem hreppti embættið, en hún hefur
lokið M.Phil-gráðu, sem er þriggja
ára nám, auk embættisprófs. Séra
Sigurður Arnarsson, sem er tengda-
sonur biskups Íslands, hefur lokið
einu ári í sjúkrahúsprestsnámi auk
embættisprófs.

Hæfisnefndina skipa aðilar frá
Tryggingastofnun ríkisins, utanrík-
isráðuneytinu og Biskupsstofu.
Nefndin taldi menntun Sigurðar
betur sniðna að starfi sendiráðs-
prests en menntun Sigríðar. - mh

Egill Helgason:

F‡lubomba
frá Finni
FJÖLMIÐLAR „Þettar er bara ein af
mörgum fýlubombum sem Finnur
Ingólfsson hefur sprengt á ævi
sinni.

Ég veit ekki hvað maðurinn er að
spá,“ segir Egill Helgason þáttar-
stjórnandi. Finnur Ingólfsson sagði
í Kastljósinu í gær að þegar Finnur
hefði nýtekið við sem iðnaðarráð-
herra hefði Egill falast eftir viðtali
við hann, en á þeim tíma hefði and-
legt og líkamlegt ástand Egils verið
með þeim hætti að hann hefði ekki
verið í stakk búinn til að taka við-
talið.

„Ég hef bara einu sinni hitt hann
augliti til auglitis, þegar ég tók
fréttaviðtal við Finn í stúdíói Stöðv-
ar 2, sem var á engan hátt sögulegt.
Hvað eftir annað, þegar Finnur var
iðnaðarráðherra, lofaði hann að
koma í Silfur Egils og sveik það
alltaf á síðustu stundu.“ - ss

ANGELA MERKEL Segist uppræta
atvinnuleysi í Þýskalandi nái hún kjöri.

Kristilegu flokkarnir:

Merkel ver›ur
kanslaraefni›
BERLÍN, AP Kristilegu flokkarnir í
Þýskalandi lýstu því formlega yfir í
gær að Angela Merkel yrði kansl-
araefni þeirra í kosningunum sem
haldnar verða í haust. Sigri flokk-
arnir í kosningunum verður Merkel
fyrsti kvenkanslari Þýskalands.

Það kom í hlut Edmunds Stoiber
að lesa tilkynninguna upp en hann
atti kappi við Gerhard Scröder
kanslara í kosningunum 2002.

Merkel hélt stutta ræðu við þetta
tækifæri þar sem hún lofaði að upp-
ræta atvinnuleysið í landinu næði
hún kjöri. ■

PUNKTAÐU
NIÐUR
FERÐA-
LAGIÐ

SPURNING DAGSINS
Grímur, er fletta skítsæmileg
mynd?

„Viðbrögðin hafa að minnsta kosti verið
skítsæmileg.“ 

Stuttmynd Gríms Hákonarsonar, Slavek the Shit, var
valin besta besta myndin á stuttmynda- og heimild-
armyndahátíðinni Short & Docs um helgina.

ÁRNI EMANÚELSSON Tók of mikið af sæl-
gæti með sér til landsins en neitar að
greiða sekt.

VIÐ HÉRAÐSDÓM REYKJANESS Magnús Einarsson, fyrrverandi eiginmaður Sæunnar Pálsdóttur, heldur því fram að hún hafi viljað láta
bana sér, og hann hafi einungis verið að hjálpa henni við það.

JÓN ÁRNI MÆTIR TIL DÓMSUPPKVAÐN-
INGAR Jón var dæmdur sekur um fjárdrátt

í héraðsdómi eftir að Hæstiréttur hafði
skotið málinu þangað aftur.

Landbúnaðarstofnun:

Fer á Selfoss
LANDBÚNAÐUR Ákveðið hefur verið
að Landbúnaðarstofnun, sem
tekur við þeim verkefnum sem
hafa verið í höndum yfirdýra-
læknis, veiðimálastjóra, aðfanga-
eftirlitsins, kjötmatsformanns og
plöntueftirlitsins, skuli staðsett á
Selfossi.

Guðni Ágústsson landbúnaðar-
ráðherra segir að stofnunin muni
samt sem áður starfa um allt land
og útibú verði á höfuðborgar-
svæðinu.

Ákveðið hafi verið að koma
stofnuninni fyrir nær vettvangi
landbúnaðar og Selfoss sé sterkur
þjónustubær í nálægð við land-
búnað. Með stofnun Landbúnaðar-
stofnunar náist bæði hagræðing
og öflugri stofnun. ■
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LÖGREGLUFRÉTTIR

VINNUSLYS VIÐ KÁRAHNJÚKA
Færeyskur ökumaður slasaðist
lítillega þegar vörubíll hans valt
við Kárahnjúka um hádegisbil í
gær. Voru tildrög slyssins óljós
en meiðsl mannsins reyndust
ekki alvarleg þegar til kom.

FERÐAMENN Í BÍLVELTU Tveir
kanadískir ferðamenn slösuðust
illa þegar bfireið þeirra valt við
Hösklá skammt frá Bakkafirði
um miðjan dag í gær. Voru bæði
flutt til Reykjavíkur með sjúkra-
flugi en ekki fengust upplýsingar
um líðan þeirra áður en blaðið
fór í prentun.



– Kröftugt ofnæmislyfLóritín®
Notkunarsvi›: Lóritín inniheldur virka efni› lóratadín sem hefur kröftuga og langvarandi verkun vi›

algengustu tegundum ofnæmis. Lyfi› er ætla› vi› frjókorna- og d‡raofnæmi, sem og ofnæmi af
völdum rykmaura. Varú›arreglur: Gæta flarf sérstakrar varú›ar hjá börnum me› alvarlega

n‡rna- og lifrarsjúkdóma. Sjúklingar me› skerta lifrarstarfsemi flurfa minni skammta.
Aukaverkanir: Lóritín flolist yfirleitt vel en algengustu aukaverkanirnar eru
munnflurrkur og höfu›verkur. Svimi getur einnig komi› fyrir. Skömmtun: Ein tafla
af Lóritíni er tekin daglega. Börnum 2-14 ára sem eru undir 30 kg a› flyngd nægir

hálf tafla á dag. Lyfi› er ekki ætla› börnum yngri en 2ja ára.
Lesi› vandlega lei›beiningar sem fylgja lyfinu. 13.07.04
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KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

64,41 64,71

117,47 118,05

80,50  80,93

10,81 10,88

10,11 10,17

8,77 8,82

0,60  0,60

95,52 96,08
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HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

112,11 -0,35%

4 31. maí 2005 ÞRIÐJUDAGUR

Eftirmálar atkvæðagreiðslunnar í Frakklandi: 

Áhugi Nor›manna á a›ild minnkar
EVRÓPUMÁL Niðurstöður þjóðar-
atkvæðagreiðslunnar í Frakk-
landi draga verulega úr líkunum
á að Norðmenn hugi að Evrópu-
sambandsaðild á næstu árum, að
mati Kjell Magne Bondevik, for-
sætisráðherra Noregs. Stuðn-
ingur við aðild að ESB hefur
ekki verið minni í Noregi í tæp
fjögur ár.

„Ég tel að Norðmenn eigi
ekki að flana að neinu á meðan
staða Evrópusambandsins er
jafn óljós og nú er,“ sagði
Bondevik í samtali við NTB-
fréttastofuna í gær. Bondevik
hefur áður sagst búast við að
þjóðin muni greiða atkvæði um

aðild eigi síðar en 2009 en nú
hafa forsendurnar gerbreyst að
hans mati.

Aslaug Haga, leiðtogi Mið-
flokksins sem er mjög andvígur
ESB-aðild, fagnaði úrslitunum
og sagði þau byr í seglin fyrir
efasemdarmenn um ESB hvar-
vetna.

Jens Stoltenberg, formaður
Verkamannaflokksins, ítrekaði
hins vegar að lyktir frönsku at-
kvæðagreiðslunnar þýddu ekki
að staða ESB hefði veikst, en
flokkurinn er því fylgjandi að
Noregur gangi í ESB.

Ný skoðanakönnun Sentios-
fyrirtækisins bendir til að

stuðningur Norðmanna við aðild
að sambandinu hafi ekki verið
minni í tæp fjögur ár. 40,8 pró-
sent fólks segjast styðja aðild og
44,5 prósent eru því andvíg en
14,7 prósent eru óákveðin.

- shg

Raffarin látinn víkja
Búist er vi› a› í dag tilkynni Chirac Frakklandsforseti um uppstokkun í ríkis-
stjórninni eftir hrakfarirnar í fljó›aratkvæ›agrei›slunni á sunnudag. Hollend-
ingar grei›a atkvæ›i um ESB-stjórnarskrána á morgun.

FRAKKLAND, AP Jacques Chirac
Frakklandsforseti sat í gær á rök-
stólum með ríkisstjórn sinni eftir að
öruggur meirihluti franskra kjós-
enda hafnaði stjórnarskrársáttmála
Evrópusambandsins í þjóðarat-
kvæðagreiðslu á sunnudag. Var
fastlega búist við því að forsætis-
ráðherrann Jean-Pierre Raffarin
yrði látinn víkja, en úrslit atkvæða-
greiðslunnar voru ekki síst túlkaðar
sem vantraustsyfirlýsing á ríkis-
stjórnina.

Talsmenn Chiracs sögðu að hann
myndi tilkynna um uppstokkun í
stjórninni í dag og flytja sjónvarps-
ávarp til þjóðarinnar í kvöld. Að
mati franskra fjölmiðla eru þau
Dominique de Villepin, núverandi
innanríkisráðherra, Michele Aillot-

Marie, núverandi varnarmálaráð-
herra, eða Nicolas Sarcozy, hinn
metnaðarfulli formaður stjórnar-
flokksins, líklegust til að verða falið
að taka við af Raffarin.

Leiðtogar annarra Evrópusam-
bandsríkja meltu í gær þá stað-
reynd að hið metnaðarfulla stjórn-
arskrárígildi sambandsins hefði nú
strandað á Frakklandi, aðaldriffjöð-
ur Evrópusamrunans í fimmtíu ár.
Öll aðildarríkin 25 þurfa að fullgilda
sáttmálann til að hann geti gengið í
gildi. Og nú virðist stefna í að á
morgun muni hollenskir kjósendur
einnig hafna sáttmálanum. Sam-
kvæmt síðustu skoðanakönnunum
ætluðu yfir 60 prósent Hollendinga
að segja „nei“ í ráðgefandi þjóðarat-
kvæðagreiðslu. Hollenski forsætis-

ráðherrann Jan-Peter Balkenende
skoraði á landa sína að láta afstöðu
Frakka ekki hafa áhrif á sig.

Jan Asselborn, utanríkisráð-
herra Lúxemborgar sem nú gegnir
formennskunni í ESB, hvatti til
„tímabils íhugunar“ í kjölfar úrslit-
anna í Frakklandi. Slíkt gæti reynst
gagnlegt til að Írar, Danir, Pólverjar
og fleiri þjóðir sem til stendur að
gangi einnig til þjóðaratkvæðis um
sáttmálann geti gert það í friði. 

Tony Blair, forsætisráðherra
Bretlands, sagði of snemmt að segja
til um hvort hætt verði við að efna
til þjóðaratkvæðagreiðslu um stað-
festingu sáttmálans í Bretlandi, en
hann hafði áður boðað að slík at-
kvæðagreiðsla yrði haldin á næsta
ári. - sjá nánar bls. 12

BLENDNAR TILFINNINGAR Þegar ljóst var
að Saad Hariri hefði leitt flokk sinn til
sigurs í kosningum barst Bahia föðursystir
hans í grát.

Líbönsku kosningarnar:

Yfirbur›a-
sigur Hariris
BEIRÚT, AP Flokkur Saad Hariri, son-
ar Rafik Hariri fyrrverandi forsæt-
isráðherra, vann yfirburðasigur í
fyrsta hluta líbönsku þingkosning-
anna í fyrradag og hreppti öll þing-
sætin sem í boði voru. Saad fékk
sjálfur fimmfalt fleiri atkvæði en
andstæðingur hans í kosningunum. 

Kjörsókn var hins vegar fremur
dræm, aðeins neyttu um 27 prósent
þeirra sem voru á kjörskrá atkvæð-
isréttar síns. 

Næsta umferð kosninganna fer
fram á sunnudag en þá verður kosið
í suðurhluta landsins. Þar hafa
hreyfingar sjía, Amal og Hizbollah,
töglin og hagldirnar en þær hafa
lengstum verið undir verndarvæng
Sýrlendinga. Því er síður búist við
að Hariri vegni jafn vel þar og í
Beirút. ■

Skref í rétta átt:

Hundru›um
fanga sleppt
ÍSRAEL, AP Ísraelska stjórnin til-
kynnti um helgina að hún hygðist á
næstunni veita 400 palestínskum
föngum frelsi til viðbótar við þá 500
sem nú þegar hefur verið sleppt. 

Þessi aðgerð er hluti af friðar-
samkomulagi við Palestínumenn en
Ísraelsstjórn hefur dregið lengi að
framkvæma hana. Palestínumönn-
um gremst að ekki hafi verið haft
samráð við þá um hvaða fanga ætti
að láta lausa.

Ófriðlegt hefur verið á Gaza-
strönd síðustu daga. Í fyrradag féllu
þrír Palestínumenn fyrir kúlum
ísraelskra hermanna og í gær skutu
ísraelskar herþotur eldflaugum á
vopnabúr uppreisnarmanna. Þrír
særðust í loftárásinni. ■

HVER ER
PUNKTA-

STAÐA
ÞÍN?

LÖGREGLUFRÉTTIR

VEÐRIÐ Í DAG

KJELL MAGNE BONDEVIK
Forsætisráðherrann segir að Norðmenn
muni ekki leiða hugann að ESB-aðild á
meðan framtíð sambandsins sé jafn óljós
og nú.

ÞUNG HELGARUMFERÐ Talsverð
umferð var um Borgarnes fram
undir miðnætti á sunnudagskvöld
enda margir sem lögðu land undir
fót um helgina. Umferðin gekk að
sögn lögreglu áfallalaust fyrir sig.

KVEIKT Í BÍL Á MIÐNESHEIÐI Reyk
lagði frá bíl sem kveikt hafði verið
í á Miðnesheiði seint í fyrrinótt.
Tilkynning um reykinn barst lög-
reglunni í Keflavík klukkan rúm-
lega fjögur og fóru lögregluþjónar
á vettvang. Ekki er vitað hverjir
voru að verki. Lögreglu var einnig
tilkynnt um olíubrák í Keflavíkur-
höfn í fyrrinótt og var hafnarstjóri
látinn vita.

BRAUST INN OG STAL TÖLVU Brot-
ist var inn í íbúð á jarðhæð í aust-
urbæ Reykjavíkur í gær og far-
tölvu sem þar stóð á borði stolið.
Innbrotsþjófurinn komst inn í
íbúðina með því að spenna upp op-
inn glugga. Lögreglan vill brýna
fyrir fólki að ganga vel um glugga
á heimilum sínum til þess að koma
í veg fyrir innbrot.
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SVISSLENDINGAR ÁNÆGÐIR MEÐ
FRAKKA Hans-Rudolph Merz,
fjármálaráðherra Sviss, sagði í
gær að niðurstöður þjóðarat-
kvæðagreiðslunnar í Frakklandi
sýndu að hin varfærna stefna
Svisslendinga í Evrópumálunum
væri rétt. Svisslendingar munu
sjálfir ganga að kjörborðinu 5.
júní næstkomandi en þá verður
þjóðaratkvæðagreiðsla haldin um
aðild landsins að Schengen-
samkomulaginu.

Á FUND FORSETA Michele Alliot-Marie, varnarmálaráðherra Frakklands, mætir á ríkisstjórnarfund í París í gær. Hugsanlegt er að hún verði
arftaki hins óvinsæla Raffarins á forsætisráðherrastólnum.

SVISS
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Frá íbúahreppsfundi í Skorradal:

Tekist á um sameiningu
SVEITARSTJÓRNARMÁL Tuttugu manns
sátu íbúahreppsfund í Skorradals-
hreppi sem fram fór í fyrrakvöld í
húsi Skógræktarfélags ríkisins í
Hvammi. Þar voru ræddir kostir og
gallar sameiningar hreppsins og ná-
grannasveitarfélaganna en Skorr-
dælingar kjósa um málið næsta
laugardag.

Davíð Pétursson, oddviti Skorra-
dalshrepps, kvað að stíga yrði var-
lega til jarðar í slíkri sameiningu og
að ekki væri skynsamlegt að sam-
þykkja hana fyrr en ljóst væri
hvaða verkefni yrðu sett yfir á nýja
sveitarfélagið og hversu miklar
fjárhæðir fengjust frá ríkinu til að
sinna þeim verkefnum. 

Eyjólfur kvað hins vegar að ef
sveitarstjórnarmenn væru ósáttir
við það hvernig ríkið hefði staðið að
málum væri skynsamlegra að taka
málin í sínar hendur og það gæti
stórt sameinað sveitarfélag að
miklu leyti gert. 

Flestir fundargesta sem tóku til
máls voru sammála um að enginn
fjárhaldslegur hagur væri af sam-
einingu fyrir Skorradal en þó væri
ekki loku fyrir það skotið að þeir
samþykktu hana. 

Davíð segir að hann hafi átt von
á Ragnhildi Arnljótsdóttur, ráðu-
neytisstjóra félagsmálaráðuneytis-
ins, á fundinn.

Ragnhildur segir að hún hafi að
eigin frumkvæði boðist til að fara á
fundinn en ekki komist umræddan

dag og hafi það verið tilkynnt.
– jse

MINNINGARATHÖFN Bandarískra her-
manna sem létust á og við Ísland í
síðari heimsstyrjöldinni var minnst
við hátíðlega athöfn í Fossvogs-
kirkjugarði í gær. Sambærilegar at-
hafnir fóru einnig fram víða um
heim í gær í tilefni Memorial Day,
sem haldinn er hátíðlegur síðasta
mánudag í maí ár hvert, en þá minn-
ast Bandaríkjamenn fallinna her-
manna.

Rúmlega tvö hundruð hermenn
létust hér við land í síðari heims-
styrjöldinni og er meirihluti þeirra
jarðsettur í Fossvogskirkjugarði.
Lagður var blómsveigur að minnis-
merki um þá í kirkjugarðinum í gær
og flutt voru stutt erindi þeim til
minningar auk þess sem herþotur
varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli
flugu yfir kirkjugarðinn.

Gunnar Snorri Gunnarsson,
ráðuneytisstjóri í utanríkisráðu-
neytinu, gerði varnarsamning þjóð-
anna að umtalsefni í erindi sínu og
sagði hann grundvöll varna Íslands
og öryggis. - ht

Barist ver›ur um
sæti Vinstri grænna
Búist er vi› a› fleiri en sitjandi borgarfulltrúar Vinstri grænna muni blanda
sér í væntanlegan prófkjörsslag flokksins. Rætt hefur veri› um a› bjó›a
Vinstri grænum forystu í Orkuveitu Reykjavíkur.
REYKJAVÍKURLISTINN Búist er við því
að fleiri en núverandi borgarfull-
trúar Vinstri grænna í Reykjavík
muni blanda sér í slaginn ef flokk-
urinn efnir til prófkjörs í Reykja-
vík fyrir komandi borgarstjórnar-
kosningar. Borgarfulltrúarnir
Árni Þór Sigurðsson og Björk Vil-
helmsdóttir geta því átt von á að
keppt verði um sæti þeirra ef þau
ákveða að gefa kost á sér að nýju.
Meðal þeirra sem nefnd hafa
verið eru þau Katrín Jakobsdóttir,
varaformaður Vinstri grænna,
Svandís Svavarsdóttir, formaður
Vinstri grænna í Reykjavík og
Grímur Atlason, stjórnarmaður
Vinstri grænna í Reykjavík. 

„Stjórn félagsins hefur ákveðið
að það fari fram forval við val á
fulltrúum á framboðalistann og
það er óháð því hvort af samstarf-
inu við R-listann verður eða ekki.
En slíkt á eftir að leggja fyrir
félagsfund,“ segir Þorleifur
Gunnarsson, varaformaður
Vinstri grænna í Reykjavík. Hann
segir að ef um prófkjör verði að
ræða verði það lokað prófkjör og
þannig aðeins fyrir flokksmenn,
en slíkt eigi eftir að útfæra nánar.

Viðræðunefnd R-listaflokk-
anna fundar í dag en enn er ekki
ljóst hvort Vinstri grænir muni
taka þátt í R-lista samstarfinu.
Vitað er að óformleg tillaga Fram-
sóknar um að hver flokkanna
þriggja fái tvo fulltrúa á listann
og fyrsta og áttunda sætið verði
valið með öðrum hætti hefur
skapað umræðu sem leggst mis-
vel í flokkana. Vinstri grænir eru

sagðir geta sæst á slíka tillögu en
vilja fá annað úr býtum ef borgar-
stjóraefni listans verður fram-
bjóðandi úr röðum Samfylkingar-
innar og áttunda sætið framsókn-
armaður. 

Meðal þess sem lauslega hefur
verið nefnt er að bjóða Vinstri

grænum forystuhlutverk í stjórn
Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem
erfitt geti verið fyrir Framsókn-
arflokkinn að halda forystunni í
Orkuveitunni vegna harðrar and-
stöðu Vinstri grænna við orkusölu
fyrirtækisins til stóriðju.

hjalmar@frettabladid.is

Alnæmissmitaður borgarstjóri:

Smiti› ekki
feimnismál 
MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ, AP Ríkis-
útvarpið í Mið-Afríkulýðveldinu
skýrði frá því að borgarstjórinn í
Bangui, höfuðborg landsins, hefði
gengið í hjónaband með ástkonu
sinni til margra ára. Þau eru bæði
alnæmissmituð og var opinskátt
sagt frá því í útvarpinu. Slíkt
þykir afar óvenjulegt þar í landi
þar sem  alnæmi hefur verið
mikið feimnismál eins og víðar í
Afríkuríkjum, þrátt fyrir það
hversu útbreiddur sjúkdómurinn
er í álfunni. 

„Dauðinn er ekki vís þrátt
fyrir alnæmissmit,“ sagði Bern-
ard Christian Miangue, borgar-
stjórinn í Bangui sem loks kvænt-
ist sinni heittelskuðu Clementine
á laugardaginn var. Hann fer ekk-
ert í felur með smit þeirra
beggja. ■

Eiga Skorrdælingar að samein-
ast nágrannasveitarfélögum
sínum?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fórst þú í leikhús síðasta vet-
ur?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

25,62%

74,38%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

ODDVITI OG FORMAÐUR SAMEININGARNEFNDAR Sveinbjörn Eyjólfsson, formaður sam-
einingarnefndar, segir hér Davíð Péturssyni oddvita frá kostum þess að búa í sterku sam-
einuðu sveitarfélagi. Davíð virðist ekki vera sannfærður en það verður spennandi að sjá
hvað sveitungar hans segja í kosningunum á laugardag.
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Asersku feðgarnir:

Umsátri lauk
me› uppgjöf
SVÍÞJÓÐ Umsátrinu vegna gíslatök-
unnar á sjúkrahúsinu í Blekinge í
Karlskrona í Svíþjóð lauk með
farsælum hætti um hádegisleytið
í gær.

Aserskur flóttamaður hafði
ráðist inn á sjúkrahúsið rúmum
sólarhring áður, en þar var sonur
hans vistaður. Aserinn var með
nokkra lítra af bensíni í farteskinu
og hótaði hann að kveikja í sér og
syninum. Hluti sjúkrahússins var
rýmdur en á meðan reyndi lög-
reglan að tala um fyrir manninum
með milligöngu túlks. Í gærmorg-
un lét hann hins vegar son sinn
lausan og tveimur klukkustundum
síðar gafst hann sjálfur upp.

Ástæðan fyrir þessum örþrifa-
ráðum mannsins er sú að vísa á
honum og fjölskyldu hans úr
landi. ■
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SVIFIÐ YFIR MINNINGARATHÖFN Herþotur varnarliðsins heiðruðu hermenn sem féllu hér
við land í síðari heimsstyrjöldinni en þeirra var minnst við hátíðlega athöfn í Fossvogs-
kirkjugarði í gær.

Fossvogskirkjugarður:

Fallinna hermanna minnst

FRÁ FÉLAGSFUNDI VINSTRI GRÆNNA Á SUNNUDAG Allt stefnir í prófkjör hjá Vinstri grænum
í Reykjavík, þar sem vitað er að fleiri munu blanda sér í slaginn en núverandi borgarfulltrúar.
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1Hvað heitir forseti Indlands sem er
hér í opinberri heimsókn?

2Hver vann prestkosninguna í Vopna-
firði?

3Hvar var valin besta stuttmyndin á
Reykjavík Shorts & Docs í ár?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?
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Íslandsbanki styrkir Reykjavíkur Maraþon:

Bjarni forstjóri stefnir á 21 kílómetra
SAMNINGUR Íslandsbanki verður að-
alstyrktaraðili Reykjavíkur Mara-
þons næstu þrjú ár og mun það
nefnast Íslandsbanka Reykjavíkur
Maraþon.

Bjarni Ármannsson, forstjóri Ís-
landsbanka, og Knútur Óskarsson,
formaður Reykjavíkur Maraþons,
undirrituðu samning þess efnis í
gær. Markmið hans er að efla áhuga
almennings á hlaupinu og stuðla að
aukinni hreyfingu og hreysti.
Hlaupinu verða gerð skil á heima-
síðu bankans og þar verður hægt að
skrá sig til þátttöku, setja sér mark-
mið og fá æfingaáætlun.

Bjarni Ármannsson hleypur
reglulega og hefur lengst hlaupið

hálft maraþon. Hann hyggur á þátt-
töku í Íslandsbanka Reykjavíkur
Maraþoni í sumar en vill sem
minnst segja um hve langt hann
muni hlaupa. „Það verður að koma í
ljós. Maður má ekki hlaupa fram úr
sjálfum sér, markmiðin verða að
vera raunhæf,“ segir Bjarni. 

Fréttablaðið hefur hins vegar
heimildir fyrir að hann stefni á að
hlaupa hálfmaraþon, sem er 21 kíló-
metrar. - bþs

Umhverfisráðherra afhendir Grænfánann:

Allir skólar á
Hvanneyri grænir
UMHVERFISMÁL Mikil vakning er í
umhverfismálum á Hvanneyri 

Í síðustu viku afhenti Sigríður
Anna Þórðardóttir umhverfisráð-
herra krökkunum á leikskólanum
Andabæ á Hvanneyri Grænfána
fyrir umhverfisvernd í skólanum
en skólinn hefur tekið þátt í verk-
efninu frá því í fyrrahaust. 

Grunnskólinn á Hvanneyri,
Andakílsskóli, hefur hinsvegar
haft Grænfánann frá árinu 2002.

Nú er svo komið að Landbúnað-
arháskóli Íslands, en höfuðstöðv-
ar hans eru á Hvanneyri, vill ekki
vera neinn eftirbátur í umhverfis-

málum sveitarinnar og hefur því
sóst eftir því að taka þátt í verk-
efninu. Að sögn Ásdísar Helgu
Bjarnadóttur, lektors og verkefn-
isstjóra umhverfisnefndar há-
skólans, gengur verkefnið vel en
hins vegar hafa samtökin ekki
veitt háskóla fánann áður og er nú
unnið að því að laga verkefnið
einnig að háskólum. Landbúnað-
arháskólinn stefnir svo að því að
verða fyrsti háskólinn til að fá
fánann en samkeppnin er hörð þar
sem háskólar í Rússlandi og á
Ítalíu hafa það einnig á stefnu-
skrám sínum. - jse 

Eldur kviknaði í íbúð að Mánagötu í Reykjavík:

Kona og ungbarn
bjargast úr eldsvo›a
ELDSVOÐI „Það var fyrir mestu að
enginn slasaðist og tjónasérfræð-
ingar eru bjartsýnir um að bjarga
megi töluverðu af innanstokks-
munum,“ segir Stefán Pálsson,
safnvörður og dómari í Gettu bet-
ur, en kona hans og barn björguð-
ust þegar kviknaði í íbúð þeirra að
Mánagötu um eftirmiðsdagsbil í
gær.

Stefán var ekki sjálfur heima
þegar eldurinn kom upp en segir
konu sína hafa gripið barnið í
snarhasti þegar eldsins varð vart

og hlaupið út. „Þá hringdi hún á
Neyðarlínuna og slökkvilið var
komið innan skamms. Því gekk
greiðlega að slökkva eldinn en
hann var mestur í eldhúsinu og
þar urðu töluverðar skemmdir,
sérstaklega vegna sóts, enda íbúð-
in lítil. Ég þarf líklega að rífa eld-
húsinnréttinguna og setja upp
nýja en sérfræðingar segja mér
að mörgum öðrum innanstokks-
munum verði hægt að bjarga
þrátt fyrir reykskemmdir.“

- aöe

Lögfræðingur hunds heldur baráttunni áfram:

Mál Taraks kært til
úrskur›arnefndar
DÝRAHALD Lögfræðingur hunds-
ins Taraks, Jón Egilsson, ætlar
að kæra niðurstöðu Umhverfis-
ráðs í máli hans til úrskurðar-
nefndar um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Umhverfisráð
vísaði endurupptöku málsins frá
á fundi sínum í gær, en lögmað-
urinn hafði farið fram á að mál-
ið yrði tekið þar upp öðru sinni.

Mál Taraks hefur gert víð-
reist í borgarkerfinu. Það fór
upphaflega fyrir Umhverfis- og
heilbrigðisnefnd, sem úrskurð-
aði að hundurinn skyldi aflífað-
ur. Ástæðan var sú að í ágúst á
síðasta ári hafði hann glefsað í
stúlkubarn og faðir barnsins
kært til lögreglu. Úrskurðinum
var áfrýjað til umhverfisráðs.
Auk lögfræðiaðstoðar fór hund-
urinn í víðtækt skapgerðarmat
og heilsufarsskoðun hjá sér-
fræðingum. Umhverfisráð úr-
skurðaði að hundurinn, sem er
roskinn Collie-hundur, skyldi fá
að lifa en yrði gerður útlægur úr
Reykjavík, þar sem eigendur
hans búa. Lögmaður hundsins
reyndi að leita sátta í málinu,
meðal annars með endurupp-
töku þess hjá Umhverfisráði.
Því var hafnað í gær, sem fyrr
sagði.

„Þessi niðurstaða er fárán-
leg,“ sagði lögmaðurinn. „Ef

menn myndu líta á málið af
sanngirni, þá ætti hundurinn,
sem á ekki nema 2-3 ár ólifuð, að
fá að vera hjá fjölskyldu sinni,
sem býr við bestu aðstæður. Það
er mannvonska og skilnings-
leysi að ætla að rífa hann í
burtu.“ - jss

STJÓRN FÉLAGS KVENNA Í ATVINNU-
REKSTRI Nýr formaður félagsins er Margrét
Kristmannsdóttir. Hildur Petersen, Sofia
Johnson, María Maríudóttir, Aðalheiður
Karlsdóttir, Katrín Pétursdóttir og Svava
Johansen skipa auk hennar stjórnina.

Félag kvenna í atvinnurekstri:

Nóg a› reka
fyrirtæki
ATVINNULÍF Konur sem reka fyrir-
tæki fá nú aðgang að Félagi
kvenna í atvinnurekstri en áður
þurftu konur bæði að eiga og reka
fyrirtæki til að fá að vera í félag-
inu. Aðalfundur félagsins var
haldinn í síðustu viku og voru þá
samþykktar breytingar á lögum
félagsins.

Í fréttatilkynningu frá félaginu
kemur fram að það hafi sætt
gagnrýni fyrir að setja aðild að
félaginu svo þröngar skorður, en
breytingarnar gera fleiri konum í
áhrifastöðum kleift að gerast
félagar. Félagskonur eru um 380
talsins en gert er ráð fyrir að
þeim fjölgi verulega eftir breyt-
ingarnar. -ht

ÞAGGAÐ NIÐUR 
Í MARCO Í
HÉRAÐS-
DÓMI

Fær ekki að
ljóstra

upp um
leyndarmál 

Baldvins-
fjölskyldunnar

STARFI
NÁM
S A M H L I Ð A

MARKINU NÁÐ Bjarni Ármannsson, for-
stjóri Íslandsbanka, og Knútur Óskarsson,

formaður Reykjavíkur Maraþons, fagna
samningnum á hlaupum.

LEIÐRÉTTING
Missagt var í blaðinu í gær að lög-
reglan í Vík í Mýrdal hefði þurft að
hafa talsverð afskipti af gestum á
mótorkrossmóti í bænum. Mótið
var haldið á Kirkjubæjarklaustri
og segir lögreglan að ólætin hafi
ekki verið bundin við gesti móts-
ins, heldur og aðra sem leið áttu
um Klaustur um nýliðna helgi.

GREITT ÚR GRÆNFÁNANUM Sigríður Anna greiðir hér úr Grænfánanum með krökkunum í
Andabæ á Hvanneyri. 

ENN TEKIST Á UM TARAK Lögmaður Taraks
kveðst ætla að kæra niðurstöðu Umhverf-
isráðs til úrskurðarnefndar. Enn er því ekki
útséð um hvort Tarak og Snædís eigandi
hans verða að skilja.

FRÁ SLYSSTAÐNUM Greiðlega gekk að slökkva eldinn, sem var aðallega í eldhúsi íbúðar-
innar, en reykskemmdir voru töluverðar.



GSM Heimasími Internet

Og1 er ný þjónusta Og Vodafone sem lækkar kostnað 
heimila verulega og færir þeim rausnarlegan ávinning.

0 KR. HEIM 

Nú hringja allir heim úr GSM án þess að 
greiða mínútugjöld í allt að 60 mínútur á dag. 

0 KR. Í VIN Í ÚTLÖNDUM 

Hvert GSM númer fær 120 mínútur á mánuði 
í heimasíma í einu af þeim 30 löndum sem 
Íslendingar eiga mest samskipti við.

Mánaðargjald fyrir GSM áskrift er 600 kr. 
Gildir fyrir Frelsisnotendur með 
500 kr. Frelsisáskrift. 

0 KR. INNANLANDS 

500 mínútur í aðra heimasíma eru innifaldar í 
mánaðargjaldi. Flestir tala minna en í 500 
mínútur á mánuði á milli heimasíma og greiða 
því ekkert mínútugjald.

0 KR. Í VIN Í ÚTLÖNDUM 

Hver Heimasími fær 120 mínútur á mánuði í 
heimasíma í einu af þeim 30 löndum sem 
Íslendingar eiga mest samskipti við.

Mánaðargjald fyrir Heimasíma er 1.340 kr.

MEIRI HRAÐI, FRJÁLST NIÐURHAL 
OG VERÐÞAK 

Þú átt þess kost að fá 6Mb/s ADSL og 
ótakmarkað niðurhal á 4.990 kr. á mánuði 
eða 4Mb/s ADSL og 1GB niðurhal fyrir 3.990 
kr. á mánuði.

ADSL hraði miðast við þjónustusvæði 
Og Vodafone.

Heimili sem eru með allt hjá Og Vodafone, GSM, Heimasíma og Internet, geta skráð sig í Og1. 
Þeir sem eru með síma eða nettengingu frá vinnuveitanda ættu einnig að kynna sér Og1.

Komdu í verslun Og Vodafone, hringdu í 1414 eða smelltu þér á www.ogvodafone.is fyrir nánari upplýsingar og skráningu í Og1.
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Starfsmenn sveitarfélaga og launanefndin semja:

Tuttugu prósenta hækkun
KJARAMÁL Kjölur og önnur félög
starfsmanna sveitarfélaga í
Starfsgreinasambandinu og Sam-
flotinu svonefnda skrifuðu undir
nýjan kjarasamning við launa-
nefnd sveitarfélaga síðastliðið
sunnudagskvöld. Þrjú til fjögur
þúsund starfsmenn sveitarfélaga
víðs vegar um land eiga aðild að
samningnum.

Anna Jakobína Björnsdóttir,
formaður Kjalar, segir að samn-
ingurinn gildi frá 1. apríl til 30.
nóvember 2008 og feli í sér liðlega
20 prósenta launahækkun á samn-
ingstímanum. Ný launaflokkaröð-
un tekur gildi 1. júní 2006 sem
kemur sumum hópum til góða en

öðrum ekki. Samningurinn gerir
meðal annars ráð fyrir þriggja
prósenta hækkun launa 1. janúar
ár hvert út samningstímann.

Félög bæjarstarfsmanna í
Kópavogi, Hafnarfirði og á Akra-
nesi slitu samningaviðræðum á
laugardag vegna ágreinings um
starfsmat og áhrif þess á kaup og
kjör. Félögin þrjú töldu tilboð
nefndarinnar óviðunandi og
kröfðust sérstakrar bókunar í
kjarasamningi fyrir þá sem
starfsmat nær ekki til.

- jh

Eldflaugama›urinn
s‡ndi Ólafi Alpana
Samstarf í tækni- og lyfjaflróun er efst á baugi í opinberri heimsókn Indlands-
forseta, en hann kynnti sér einnig vi›vörunarkerfi Íslendinga vegna jar›-
skjálfta og annarra náttúruhamfara.

BESSASTAÐIR Ólafur Ragnar Gríms-
son, forseti, og ríkisstjórn Íslands
tóku formlega á móti dr. A.P.J.
Abdul Kalam Indlandsforseta á
Bessastöðum klukkan 10.15 í gær-
morgun. Eftir móttökuna ræddu
þeir saman í rúman hálftíma áður
en þeir ræddu við íslenska og ind-
verska blaðamenn. Á fundinum
ræddu forsetarnir samstarf land-
anna og þá einkum í tækni- og lyfja-
þróun.

Dr. Abdul Kalam er geimverk-
fræðingur að mennt og er einn virt-
asti vísindamaður Indverja, oft kall-
aður Eldflaugamaðurinn. Í störfum
sínum sem forseti hefur hann eink-
um einbeitt sér að því að Indland
verði orðið þróað iðnríki árið 2020,
en staða Indlandsforseta í stjórn-
kerfinu er sambærileg og staða for-

seta Íslands. Ólafur Ragnar sagði
frá því á blaðamannafundinum að
dr. Abdul Kalam hefði skellt tölvu
upp á borðið og sýnt vikugamlar
myndir sem nýjasti gervihnöttur
Indverja hafi tekið af Ölpunum, og
líkti Ólafur Ragnar þeirri sýningu
við gönguferð í gegnum Alpana. 

Eftir blaðamannafundinn fóru
forsetarnir ásamt fylgdarliði sínu á
Nordica Hotel á viðskiptaráðstefnu
sem efnt var til af íslensk-indverska
verslunarráðinu, sem stofnað var í
byrjun mánaðarins. Um 100 gestir
voru á ráðstefnunni. Að henni lok-
inni heimsótti dr. Abdul Kalam
höfuðstöðvar Actavis í Hafnarfirði
og lagði þar hornstein að nýrri
byggingu.

Því næst var haldið upp í Há-
skóla Íslands þar sem Páll Skúlason,

rektor Háskólans, og Magnús Jóns-
son veðurstofustjóri tóku á móti
honum. Veðurstofan var með sér-
staka dagskrá um viðvörunarkerfi
vegna jarðskjálfta og annara nátt-
úruhamfara, en einnig heimsóttu
forsetarnir Norrænu eldfjallastöð-
ina og hittu stúdenta í Öskju. Að lok-
um heimsótti Indlandsforseti
Stjórnstöð almannavarna í Skógar-
hlíð. Um kvöldið buðu íslensku for-
setahjónin síðan til kvöldverðar í
Listasafni Íslands.

Í dag mun dr. Abdul Kalam
meðal annars snæða hádegisverð
með Halldóri Ásgrímssyni forsætis-
ráðherra á Þingvöllum og heim-
sækja Nesjavelli og kynna sér starf-
semina þar. Heimsókninni lýkur á
morgun.

grs@frettabladid.is

ÍSAFJARÐAR

5.199 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

AKUREYRAR

5.299kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

flugfelag.is
1. - 7. júní

EGILSSTAÐA

5.999
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

kr.

GRÍMSEYJAR

3.499 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Akureyrar og

VOPNAFJARÐAR/
ÞÓRSHAFNAR

4.499
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Akureyrar og

kr.
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Börn, 2ja–12 ára, í fylgd með fullorðnum, 
greiða 1.940 kr. aðra leiðina.

flugfelag.is

FYLGST MEÐ VIÐBRÖGÐUM Í SKÓGARHLÍÐ Ólafur Ragnar Grímsson og dr. A.P.J. Abdul Kalam heimsóttu Björgunarmiðstöðina í
Skógarhlíð í gær. Á blaðamannafundi sem haldinn var á Bessastöðum fyrr um daginn varð þeim tíðrætt um annars vegar elsta og hins
vegar fjölmennasta lýðveldi heims.
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ARNA JAKOBÍNA BJÖRNSDÓTTIR
Formaður Kjalar.

BAGDAD, AP Allt að þrjátíu manns
týndu lífi í sjálfsmorðssprengju-
árás í bænum Hillah í Írak í gær. Á
meðan handtóku bandarískar her-
sveitir háttsettan stjórnmálamann
úr hópi súnnía í misgripum.

Sprengjutilræðið í Hillah í gær-
morgun var vandlega skipulagt en
þá smeygðu tveir menn með
sprengjur innanklæða sér í hóp 500
lögreglumanna sem mótmæltu nið-
urskurði í þeirra röðum. Til að
valda sem mestum skaða kveiktu
þeir á vítisvélum sínum með einnar
mínútu millibili og þegar yfir lauk
lágu allt að þrjátíu manns í valnum. 

„Ég sá allt í einu risastóran eld-
hnött og líkamsleifar fljúgandi um
allt. Í kjölfarið tóku lögreglumenn
að skjóta upp í loftið í örvæntingu

sinni,“ sagði Jiwad Kadhim Hamid,
sjónarvottur að harmleiknum.

Íraskar og bandarískar öryggis-
sveitir héldu í gær áfram aðgerðum
sínum gegn uppreisnarmönnum.
Bandarískir hermenn handtóku í
misgripum Mahsen Abdul-Hamid,
leiðtoga stærsta stjórnmálaflokks
súnnía og fyrrverandi forseta
íraska ráðgjafarráðsins sem sett
var á fót í kjölfar innrásarinnar
2003. Honum var sleppt skömmu
síðar. Flokkur hans hafði áður varað
við því að í skjóli aðgerðanna yrðu
saklausir borgarar áreittir. ■

Enn er ráðist að lögreglumönnum í Írak:

Tugir falla í tvöfaldri sjálfsmor›sárás

M
YN

D
/AP

SÁR EN Á LÍFI Lögreglumaður frá Hillah
lætur gera að sárum sínum á sjúkrahúsi í
bænum í gær. Allt að þrjátíu manns dóu í

árásinni og á annað hundrað særðist.
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Taktu prófið!

Lyfjatyggigúmmí Plástur Nefúði Innsogslyf Tungurótartöflur
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Afgerandi höfnun Frakka
á stjórnarskrársáttmála
Evrópusambandsins þýðir
að hann tekur aldrei gildi.
Leiðtogar sambandsins
munu nú leita leiða til að
innleiða valin ákvæði til
tæknilegrar uppfærslu á
leikreglum þess.

Höfnun öruggs meirihluta frönsku
þjóðarinnar á stjórnarskrársátt-
mála Evrópusambandsins hefur
valdið pólitískum landskjálfta í
Frakklandi og sambandinu öllu.
Úrslit atkvæðagreiðslunnar – 54,9
prósent á móti og 45 prósent með –
voru niðurlægjandi fyrir Chirac
og mikill skellur fyrir ríkisstjórn
hans. Úrslitin setja líka framtíð
Evrópusamstarfsins í talsvert
uppnám.

„Höfðinginn Aðalríkur stendur
skakkur á skildi sínum,“ skrifar
leiðarahöfundur svissneska blaðs-
ins Neue Zürcher Zeitung um
stöðu Chiracs. „Uppreisn í Galla-
þorpinu! Ástríkur segir nei. Þjóðin
hlýðir ekki leiðtogum sínum leng-
ur,“ segir í leiðaranum. „Rómverj-
ar, Brusselbúar og aðrir fylgjast
stjarfir með og segja: Þessir Gall-
ar eru klikk!“ 

Chirac átti sjálfur frumkvæði
að því að kalla til þjóðaratkvæða-
greiðslunnar, en að frönskum
stjórnlögum hefði þingleg af-
greiðsla dugað. Fyrst eftir að for-
setinn boðaði atkvæðagreiðsluna
snemma í vor mældist öruggur
meirihluti fyrir samþykkt sátt-
málans, enda var markmið
Chiracs að ljá eigin pólitísku arf-
leifð aukinn ljóma með því að fá
þjóð sína til að lýsa með afgerandi
hætti stuðningi við fyrstu „stjórn-
arskrá Evrópu“ (eins og sáttmál-
inn hefur gjarnan verið nefndur í
pólitískri orðræðu á meginland-
inu).

En svo snerist blaðið við og síð-
ustu vikurnar áður en hinar rúm-
lega 42 milljónir franskra kjós-
enda voru kallaðar að kjörkassan-
um sýndu skoðanakannanir að
nánast kraftaverk þyrfti til að
„jáin“ yrðu fleiri en „neiin“. Þessar
hrakfarir Chiracs minna á þegar
hann boðaði árið 1997 til þingkosn-
inga, skömmu eftir að hann var
fyrst kjörinn forseti, í þeirri trú að
pólitískir samherjar hans kæmu
tvíefldir út úr þeim kosningum.
Kosningarnar fóru hins vegar á
allt annan veg og næstu árin varð
Chirac að sætta sig við að starfa
með vinstristjórn. Ýmsum þykir
það heldur ekki auka hróður
Chiracs að hann skyldi útiloka að
segja af sér jafnvel þótt hans mál-
staður lyti í lægra haldi í þjóðar-
atkvæðagreiðslunni. Þykir pólitísk
fyrirmynd hans, Charles de
Gaulle, hafa sýnt meiri auðmýkt
fyrir vilja kjósenda er hann sagði
umsvifalaust af sér er hann tapaði
máli sem hann skaut í þjóðar-
atkvæði á sínum tíma, árið 1969.

Reyndar er ósigur fylgjenda
sáttmálans ekki aðeins forsetans
og ríkisstjórnarinnar, heldur for-
ystu Sósíalistaflokksins einnig,
sem stóð með stjórninni í barátt-
unni fyrir samþykkt sáttmálans.

Hollendingar næstir
Jean-Claude Juncker, forsætisráð-
herra Lúxemborgar sem gegnir
formennskunni í ESB þetta miss-
erið, og Jose Manuel Barroso, for-
seti framkvæmdastjórnarinnar í
Brussel, lýstu yfir vonbrigðum
með dóm franskra kjósenda, en
sögðu að fullgildingarferlið héldi
engu að síður áfram. Aðrar þjóðir
sambandsins yrðu að afgreiða
málið hver á sínum forsendum. 

Á morgun, 1. júní, ganga Hol-
lendingar til þjóðaratkvæðis um
sáttmálann og benda skoðana-
kannanir til að þeir séu enn stað-
ráðnari í að hafna honum en
Frakkar. Þótt atkvæðagreiðslan í
Hollandi sé aðeins ráðgefandi
blasir við að hafni kjósendur í
tveimur stofnríkjum sambandsins
sáttmálanum með afgerandi hætti
verði honum ekki við bjargað. Slík
niðurstaða myndi gera út um allar
vonir sem fylgjendur sáttmálans
gerðu sér ef til vill um að höfnun
sáttmálans í einu eða tveimur af
aðildarríkjunum 25 myndi ekki
stöðva framgöngu hans, þar sem
hægt yrði – að sáttmálanum full-
giltum í öllum hinum ríkjunum –
að fá hann samþykktan fyrir rest í
nýrri atkvæðagreiðslu í þessu
eina eða tveimur löndum.

Tæknilegar uppfærslur 
Fyrir atkvæðagreiðsluna í Frakk-
landi var lögð á það áherzla, ekki
sízt af hálfu forsvarsmanna
Evrópusambandsins sjálfs, að
ekki yrði um það að ræða að semja
upp á nýtt um stjórnarskrársátt-
málann. Það væri ekkert „Plan B“
til. Í raun er það þó svo að raun-
hæft þykir að takast megi að koma
vissum atriðum, sem varða tækni-
lega uppfærslu á starfsháttum og
skipulagi sambandsins, í gildi
þrátt fyrir að hið metnaðarfulla
stjórnarskrárígildi komist aldrei
til framkvæmda. 

Giuliano Amato, fyrrverandi
forsætisráðherra Ítalíu, sem var í
áberandi hlutverki á Framtíðaráð-
stefnunni svonefndu sem samdi
drögin að stjórnarskrársáttmálan-
um, lagði til í blaðaviðtali í gær að

mögulegt kynni að reynast að inn-
leiða nokkur lykilákvæði sáttmál-
ans þrátt fyrir að hann tæki sem
slíkur aldrei gildi. Corriere della
Sera hafði eftir honum þá líkingu
að stjórnarskráin væri eins og
dauðvona sjúklingur sem mætti
„græða nokkur líffæri úr í Nice-
sáttmálann“.

Sáttmálinn sem kenndur er við
leiðtogafund ESB í suður-frönsku
borginni Nice í árslok 2000 er sú
uppfærða útgáfa stofnsáttmála
sambandsins sem nú er í gildi og
stjórnarskrársáttmálinn átti að
taka við af. Í Nice-sáttmálanum
voru þær breytingar gerðar sem
brýnastar þóttu til að hægt væri
að fjölga aðildarríkjunum úr 15 í
25, en hann inniheldur að grunni
til samt þær leikreglur sem hann-
aðar voru fyrir hálfri öld fyrir
upprunalega sex aðildarríki. 

Markmiðið með stjórnarskrár-
sáttmálanum var enda fyrst og
fremst að tryggja skilvirkni stofn-
ana og ákvarðanatöku í stækkuðu
Evrópusambandi, auk þess að
bæta lýðræðislegt lögmæti og
gegnsæi ákvarðanatökunnar. En
hann er (eða öllu heldur: var) að
sjálfsögðu málamiðlun ólíkra
markmiða – milli þeirra sem vilja
sjá ESB þróast lengra í átt að sam-
bandsríki og hinna sem vilja
tryggja til frambúðar að ESB
verði aldrei meira en samstarfs-
vettvangur fullvalda þjóðríkja,
milli hagsmuna smærri og stærri
ríkja sambandsins, milli fátækari
og ríkari ríkja þess, milli þeirra
sem vilja að sambandið stuðli að
aukinni markaðssamkeppni og
hinna sem vilja beita því til að
standa vörð um félagsleg réttindi,
og þannig mætti lengi telja. 

Að mati Amatos væri skynsam-
legast að svo komnu máli að leið-
togar aðildarríkjanna réðu nú ráð-
um sínum og reyndu að koma sér
saman um hvernig koma mætti í
gildi „fáeinum ákvæðum“ úr
stjórnarskrársáttmálanum sem
samkomulag væri um að bezt
gögnuðust til tæknilegrar upp-
færslu á starfsemi sambandsins;
lágmarksuppfærslu sem ekki
væri nauðsynlegt að láta ganga í
gegnum hið þunglamalega full-
gildingarferli. Nefndi Amato í
þessu sambandi sérstaklega emb-
ætti utanríkisráðherra ESB og
eigin utanríkisþjónustu sam-
bandsins. Þetta þyrftu þó allt að
vera breytingar sem ekki fælu í
sér neina eiginlega valdatilfærslu
til hinna yfirþjóðlegu stofnana
sambandsins. ■

Eins og búast mátti við var vart fjallað
um annað í evrópskum fjölmiðlum í
gær en hið franska nei. Viðbrögð
blaðanna voru á ýmsa vegu, sum
þeirra fögnuðu úrslitunum en önnur
átöldu Frakka fyrir afstöðu sína.
Franska dagblaðið Liberation sagði
niðurstöðuna vera „meistaraverk í
masókisma sem tortryggnir kjósend-
ur hefðu sjálfir kallað yfir sig“. 
Spænska blaðið El Pais gat vart dulið
gremju sína í garð franskra kjósenda.
„Eitt af stofnríkjum [Evrópusambands-
ins] hefur ákveðið að stöðva það sem
hingað til hefur verið frábærlega vel
heppnað samrunaferli og viðhaldið
stöðugleika og friði í álfunni.“ Leiðara-
höfundur Madrídarblaðsins La Razon
er hins vegar ánægður með franska
kjósendur. „Staðreyndin er einfaldlega

sú, hvort sem okkur líkar betur eða
verr, að fjöldi Evrópubúa vill ekki
stjórnarskrá sem er úr takti við al-
menning en er sniðin að þörfum
skriffinnanna í Brussel.“
Le Temps sem gefið er út í Genf
tekur diplómatíska afstöðu að hætti
Svisslendinga. „Það er ómögulegt að
draga nokkra ályktun af atkvæða-
greiðslunni aðra en þá að gjá hefur
myndast á milli fólksins og elítunnar.“ 
Die Welt í Þýskalandi spáir því að
miklar pólitískar breytingar séu í að-
sigi í Frakklandi á meðan Der
Tagesspiegel í Þýskalandi bendir á
að innanríkispólitík ráði mestu um
hvernig fólk kýs. „Margir Frakkar voru
harðákveðnir í að refsa hinum óvin-
sæla forsætisráðherra Jean-Pierre
Raffarin. Að sama skapi verður

þjóðaratkvæðagreiðslan í Hollandi
fyrst og fremst traustskosning um Jan
Peter Balkenende forsætisráðherra.“
Leiðarahöfundur Lundúnablaðsins
The Times gaf út dánarvottorð stjórn-
arskrársáttmálans. „Dómur franskra
kjósenda ætti að teljast síðasti
naglinn í kistu þessa óvinsæla sátt-
mála. Ef fer sem horfir að hollenskir
kjósendur hafni honum á [morgun]
þá verður hann kominn sex fet ofan í
jörðina.“ Breska dagblaðið The
Guardian harmar hins vegar úrslitin í
Frakklandi. „Það er miður að hið
franska nei þýðir í raun að engin þörf
verður á þjóðaratkvæðagreiðslu í
þessu landi til að skera úr um í eitt
skipti fyrir öll hvernig við viljum haga
okkar sambandi við hinar Evrópu-
þjóðirnar.“

Meistaraverk í masókisma
FBL. GREINING: VIÐBRÖGÐ VIÐ ÞJÓÐARATKVÆÐAGREIÐSLUNNI

SJÖ TIL ÁTTA ÞJÓÐARATKVÆÐAGREIÐSLUR EFTIR
Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um staðfestingu stjórnarskrársáttmálans fer fram í
Hollandi á morgun, 1. júní. Önnur aðildarríki þar sem til stendur að bera málið undir
þjóðaratkvæði eru: 

- Lúxemborg, í júlí næstkomandi
- Danmörk, í september
- Svíþjóð, væntanlega í desember
- Bretland, Írland og Pólland á næsta ári.

Ef Tékkar ákveða að halda þjóðaratkvæðagreiðslu fer hún væntanlega fram í júní 2006.

Uppreisn í Gallaflorpinu

VONBRIGÐI Í BRUSSEL Jose Manuel Barroso, forseti framkvæmdastjórnar ESB, og Jean
Claude Juncker, forseti leiðtogaráðsins, tala við blaðamenn í Brussel um úrslitin í Frakklandi.
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Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

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

Lífi› er ævint‡ri og Pathfinder tekur flví fagnandi. Hann fer allt á

fjórhjóladrifinu, er flægilegur í öllum sjö sætunum, lipur innanbæjar

og rúmar farangur til fleiri mána›a. Hann er öflug listasmí›, traustur

og vanda›ur. fietta er allt eins og fla› á a› vera. En fyrst og fremst

sameinar Pathfinder fla› grófa og fla› fína í einum best heppna›a

útivistarbíl sí›ari ára.

Ver› frá: 4.450.000 kr.

46.581 kr. á mán.*

VEI‹IKORTI‹ FYLGIR ME‹!

Me› vei›ikortinu má vei›a nánast ótakmarka› í a.m.k. 20 vötnum ví›svegar um landi› og
tjalda endurgjaldslaust hjá mörgum fleirra. Nánari uppl‡singar á www.veidikortid.is

20 vei›ivötn bjó›a Pathfinder velkominn

PATHFINDER SE
Beinskiptur
174 hestöfl
5 dyra

SKIPT_um landslag

PATHFINDER
NISSAN

• fiokuljós
• Króma› grill
• Le›urklætt st‡ri og gírstöng
• Króma›ar höldur inní bíl
• Hiti í speglum
• Áttaviti í baks‡nisspegli
• Lita› gler

• 7 sæta
• Birtuskynjari í spegli
• Útvarpsfjarst‡ring í st‡ri
• Innbyggt loftnet
  (loftnet í afturrú›u)
• Regnskynjari
• Hra›astillir (Cruise Control)

STA‹ALBÚNA‹UR

Aukabúna›ur á mynd eru stigbretti.
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Valger›ur Sverrisdóttir veitti fl‡ska bankanum Hauck & Aufhauser heimild
til a› selja Keri flri›jung fless hlutar sem hann keypti í Búna›arbankanum
flrettán mánu›um eftir a› kaupsamningur S-hópsins um Búna›arbankann var
undirrita›ur. Í samningnum var ákvæ›i um a› ekki mætti selja fyrr en a› 21
mánu›i li›num. Sigrí›ur Dögg Au›unsdóttir segir hér frá lokakaflanum í
einkavæ›ingu ríkisbankanna.

Fimmtudaginn 29. ágúst 2002
var samkomulag S-hópsins
og Landsbankans um kaup

S-hópsins á hlut Landsbankans í
VÍS gert opinbert.

Samkvæmt óskum fram-
kvæmdanefndar skiluðu hóparnir
þrír inn svörum við spurningum
framkvæmdanefndarinnar 2.
september og fór nefndin yfir
svörin tveimur dögum síðar.

Á fundi framkvæmdanefndar
4. september lagði ráðgjafi HSBC
áherslu á að fá nokkuð nákvæmar
upplýsingar um verð á þessu stigi
enda teldi hann það nauðsynlegt
við val á þeim sem boðið yrði til
beinna viðræðna um kaup. Niður-
staða fundarins var sú að hópun-
um þremur var sent bréf þar sem
óskað er eftir upplýsingum um
það verð sem þeir væru tilbúnir
að greiða fyrir hlutabréfin í
Landsbankanum. Frestur til að
skila inn verðhugmyndum var
gefinn til 6. september. Þá var
skýrt frá því í bréfinu að stefnt
væri að því að tilkynna 9. septem-
ber hvern yrði gengið til við-
ræðna við um söluna.

Samson með lægsta tilboðið
Kaldbakur skilaði inn hæsta til-
boðinu, 4,16 á hlut, S-hópurinn
næsthæsta með 4,10 á hlut og
Samson var með lægsta tilboðið,
sem var á verðbilinu 3,10 til 3,90 á
hlut með ýmsum tilgreindum
fyrirvörum. Í viðræðum fram-
kvæmdanefndarinnar við hópana
hafði Samson ítrekað lýst því yfir
að hópurinn væri ekki tilbúinn að
greiða hærra verð en sem sam-
svaraði 3,50 fyrir hlutinn. Fram-
kvæmdanefndin og ráðherra-
nefndin höfðu þó gert grein fyrir
því að ekki yrði hægt að taka til-
boði undir 3,90 á hlut.

Áður en framkvæmdanefndin
tilkynnti að farið yrði í viðræður
við Samson um kaupin á Lands-
bankanum höfðu farið fram
óformlegar viðræður um verð
milli framkvæmdanefndarinnar
og Samson. Samson stóð þó fastur
á því að ekki kæmi til greina að
greiða meira en 3,50 á hlutinn.
Niðurstöðurnar úr hinum óform-
legu viðræðum urðu þær að Sam-
son myndi skila inn tilboði á verð-
bilinu 3,10 til 3,90 með ýmsum til-
greindum fyrirvörum og í samn-
ingaviðræðum yrði tekið tillit til
þeirra fyrirvara sem settir væru
fram í tilboðinu.

Reiknilíkan sniðið að tilboði
Samson
Þegar tilboðin voru komin inn var
ljóst að Samson var með lægsta
tilboðið. Ekki hafði enn verið
ákveðið hvernig meta ætti hvern
þátt tilboðsins samkvæmt auglýs-
ingunni, það er að segja hvaða
vægi hver þeirra fimm þátta sem
tilgreindir voru í auglýsingunni
ætti að hafa.

Leitað var til ráðgjafans,
HSBC, til að útfæra matið. Starfs-
maður framkvæmdanefndarinn-
ar, Skarphéðinn Berg Steinarsson,
fór því til London í því skyni og
kom til baka með tilbúið reikni-
líkan um það hve mikið vægi hver
þáttur ætti að hafa. 

Hinn 8. september kynnti ráð-
gjafinn frá HSBC matið og for-
sendur þess á fundi fram-
kvæmdanefndar. Niðurstaðan var
sú að miðað við hinar gefnu for-
sendur væri Samson líklegast til
þess að uppfylla markmið ríkisins
með sölunni.

Ágreiningur kom upp í nefnd-
inni um matið, ekki síst um vægi
verðsins í reiknilíkaninu og hinar
huglægu forsendur sem lægju að
baki mati annarra þátta líkansins.
Bent var á að nær ómögulegt væri
að gefa framtíðaráætlunum hóp-
anna einkunn út frá öðrum for-
sendum en huglægu mati. Því
væri óverjandi að þáttur á borð
við framtíðaráætlanir yrði jafn-
veigamikill í reiknilíkaninu og
verð.

Verðið hafði þriðja mesta vægið
Í áliti HSBC voru eftirfarandi
þættir í tilboðum bjóðendanna
þriggja teknir til athugunar:
Fjárhagsstaða fjárfestis, framtíð-
aráform um rekstur bankans,
hugmyndir um staðgreiðsluverð,
þekking og reynsla fjárfestis á
fjármálamarkaði og skilyrði af
hálfu kaupenda.

Í reiknilíkani HSBC höfðu
tveir fyrstnefndu þættirnir, fjár-
hagsstaða fjárfestis og framtíðar-
áform um rekstur bankans, hlut-
fallslega mesta vægið af þáttun-
um fimm og jafnframt jafnmikið
vægi.

Á fundi framkvæmdanefndar
var síðasttalda atriðið, skilyrði af
hálfu kaupenda, fellt niður sem
sérstakt matsatriði áður en
reiknilíkanið var sett upp. Þess
má geta að Samson hafði sett mun
ítarlegri skilyrði en hinir tveir
bjóðendurnir um þætti sem gætu
haft áhrif til lækkunar á lokaverði
á hlut ríkisins í Landsbankanum.

HSBC var falið að gera næmni-
greiningu á reiknilíkaninu en
komst að þeirri niðurstöðu að
henni lokinni að tilboð Samson
væri það áhugaverðasta að því
gefnu að miðað yrði við efri mörk
þess verðbils sem fram kom í til-
boði Samson, eða 3,90. 

Í áliti sem HSBC vann fyrir
framkvæmdanefndina um niður-
stöðurnar úr reiknilíkaninu var
lögð rík áhersla á að Samson yrði
meðal annars gerð skýr grein fyrir
því að að boð sem væri lægra en
efstu mörk tilboðs hans, 3,90, yrði
ekki talið viðunandi fyrir ríkið. 

Framkvæmdanefndin lagði
niðurstöðurnar fyrir ráðherra-
nefndina án þess að gera tillögu
um hvaða tilboði skyldi tekið. Í
kjölfarið tók ráðherranefndin þá
ákvörðun að á grundvalli mats
HSBC skyldi Samson boðið til
beinna viðræðna um kaup á hlut
ríkisins í Landsbankanum.

Steingrímur Ari sagði sig úr
nefndinni
Eftir ákvörðun ráðherranefndar-
innar var framkvæmdanefndinni
falið að ganga frá bréfi þar að lút-
andi. Skoðanaskipti urðu um orða-
lag bréfsins og lagði einn nefndar-
manna, Steingrímur Ari Arason,
áherslu á að í bréfinu yrði sett
ákveðið lágmarksverð á hluta

ríkisins líkt og HSBC hefði mælt
með. Aðrir nefndarmenn vildu
ekki fallast á tillögu hans og sögðu
að tillaga þeirra, sem síðan varð
ofan á, tryggði efnislega það sem
Steingrímur Ari vildi segja svart
á hvítu, að gengið væri til við-
ræðnanna með því skilyrði að
ekki yrði samið um lægra verð á
hverjum hlut en 3,90, sem voru
efri mörk verðtilboðs Samson.

Næsta dag, hinn 10. september
2002, sagði Steingrímur Ari sig úr
framkvæmdanefnd með bréfi til
Davíðs Oddssonar forsætis-
ráðherra. Bréf Steingríms Ara
var svohljóðandi:

„Í framhaldi af þeirri ákvörðun
ráðherranefndar um einkavæð-
ingu að ganga til viðræðna við
Samson ehf. um kaup á umtals-
verðum hlut í Landsbanka Íslands
hf. hef ég ákveðið að segja mig úr
framkvæmdanefnd um einkavæð-
ingu. Ástæðan eru þau vinnu-
brögð sem viðhöfð hafa verið í að-
draganda þessarar ákvörðunar og
hafa nú leitt til þess að aðrir
áhugasamir kaupendur eru snið-
gengnir þrátt fyrir hagstæðari til-
boð fyrir ríkissjóð á alla hefð-
bundna mælikvarða. Ég hef setið
sem fulltrúi fjármálaráðherra í
framkvæmdanefnd um einkavæð-
ingu frá árinu 1991 og aldrei
kynnst öðrum eins vinnubrögð-
um. Þar sem ég er bundinn trún-
aði um einstaka þætti þessa máls
treysti ég því að óhlutdrægur aðili
verði fenginn til að fara ofan í
saumana á þeim vinnubrögðum
sem eru orsök afsagnar minnar.“

Í greinargerð Ríkisendurskoð-
unar um Landsbankasöluna frá
því í október 2002 kemur fram
það samdóma álit fjárfestanna
þriggja, Kaldbaks, S-hópsins og
Samson, að ekki hafi verið staðið
nægilega faglega að verki við
söluna. Söluferillinn hafi verið
óskýr nánast allan tímann og
sömuleiðis markmiðin sem voru
að baki. Fjárfestunum þremur
hafi fundist að ekki hafi verið full-
ljóst í upphafi í hvaða farveg mál-
ið færi heldur hafi ferlið jafnvel
að einhverju leyti verið spunnið
eftir því sem á leið.

Björgólfur Thor neitaði að taka
við bréfi
Sama dag og Steingrímur Ari
sagði af sér, hinn 10. september,
var Björgólfur Thor kallaður á
fund Ólafs Davíðssonar í Stjórn-
arráðinu. Ætlunin var að afhenda
honum bréf frá framkvæmda-
nefnd þar sem tilkynnt yrði um
það að nefndin myndi ganga til
viðræðna við Samson um söluna á
Landsbankanum.

Björgólfur Thor mætti í
Stjórnarráðið þar sem hluti fram-
kvæmdanefndar var staddur.
Ólafur Davíðsson rétti Björgólfi
Thor umslag með bréfi þar sem
tilkynnt var um ákvörðun fram-
kvæmdanefndar. Um leið og Ólaf-
ur rétti Björgólfi Thor bréfið
sagði hann eitthvað á þann veg að
það yrði að vera ljóst að Samson
þyrfti að greiða 3,90 fyrir hlutinn,
annað væri ekki ásættanlegt.
Björgólfur Thor ítrekaði þá
stefnu Samson að greiða ekki

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 og átök eru allt
or› sem hægt er a› nota um samskiptin – jafnvel
innan ríkisstjórnarinnar.

DAVÍÐ ODDSSON
» Hafði bein
afskipti af starfi
framkvæmda-
nefndarinnar í
bankasölunni.

GEIR H. HAARDE 
» Ber ábyrgð á
afskiptum
ráðherra-
nefndar af
bankasölunni.

HALLDÓR
ÁSGRÍMSSON
» Skipulagði
símafund milli
Kaldbaks og S-
hópsins.

VALGERÐUR
SVERRISDÓTTIR
» Gaf leyfi fyrir
sölu þýska
bankans á hlut
sínum til Kers.

RÁÐHERRANEFNDIN » 

ÓLAFUR
DAVÍÐSSON
» Reyndi að fá
Björgólf Thor til
að bjóða hærra.

JÓN SVEINSSON
» Fór að
fyrirmælum
ráðherra í
nefndinni.

STEINGRÍMUR ARI
ARASON
» Sagði sig úr
nefndinni vegna
vinnubragða.

BALDUR
GUÐLAUGSSON
» Fulltrúi fjár-
málaráðherra í
nefndinni.

SÆVAR ÞÓR SIGURGEIRSSON » Hlýddi fyrirmælum ráðherra.

FRAMKVÆMDANEFNDIN » 

ÓLAFUR
ÓLAFSSON
» Hringdi og
skammaði
Halldór
Ásgrímsson.

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

MARGEIR
DANÍELSSON
» Framkvæmda-
stjóri Samvinnu-
lífeyrissjóðsins.

GEIR
MAGNÚSSON
» Forstjóri
Olíufélagsins og
Kers.

ÞÓRÓLFUR
GÍSLASON
» Ekki kært á
milli hans og
Ólafs Ólafs-
sonar.

S-HÓPURINN » 

FINNUR
INGÓLFSSON
» Forstjóri VÍS
og veigamikill í
S-hópnum í
kaupunum.

BJÖRGÓLFUR
GUÐMUNDSSON
» Fundaði með
Ólafi um
hugsanlega
sameiningu.

BJÖRGÓLFUR
THOR
BJÖRGÓLFSSON
» Neitaði að
taka á móti
bréfi frá nefnd.

MAGNÚS
ÞORSTEINSSON
» Einn þre-
menninganna í
Samson en nú
hættur.

SAMSON » 

Seldu fyrr en
kaupsamningur
kva› á um

STRÍÐIÐ UM BANKANA
» FJÓRÐI HLUTI

HELGI S.
GUÐMUNDSSON
» Formaður
bankaráðs
Landsbankans.

KJARTAN
GUNNARSSON
» Var á fundum
um hugsanlega
sameiningu
bankanna.

HALLDÓR J.
KRISTJÁNSSON
» Fundaði með
Ólafi daginn
sem tilkynnt var
um KB banka.

LANDSBANKINN » 

JÓN HELGI
GUÐMUNDSSON
» Keypti í Keri
og varð valda-
mikill í S-hópn-
um.

» S-HÓPURINN



hærra verð en 3,50 á hlut. Ólafur
endurtók þá að það verð sem end-
anlega yrði samið um yrði að vera
við efri mörk tilboðs Samson, eða
3,90. Sagðist Björgólfur Thor ekki
geta samþykkt það, neitaði að
taka við bréfinu og yfirgaf Stjórn-
arráðið.

Ólafur skammaði Halldór
Þegar Ólafur Ólafsson, einn for-
kólfanna í S-hópnum, sem bitust á
við Samson og Kaldbak um Lands-
bankann, fékk fréttirnar um að
Samson hefði verið valinn til við-
ræðna við framkvæmdanefnd um
söluna á Landsbankanum var
hann staddur á hreindýraveiðum
austur á landi. Hann hringdi um-
svifalaust í Halldór Ásgrímsson,
öskureiður, og hellti sér yfir hann
fyrir að hafa gert sig að fífli með
þátttöku sinni í söluferlinu á
Landsbankanum. Hann hefði
varið miklum tíma og fjármunum
í undirbúning að kaupunum og
var ósáttur við að hafa ekki fengið
að kaupa bankann þrátt fyrir að
hafa verið með besta tilboðið
þegar á heildina væri litið.

Ferlið spunnið eftir því sem á
leið
Hinn 18. október 2002 var tilkynnt
um samkomulag Samson og fram-
kvæmdanefndar um heildarsölu-
verð hlutar ríkisins í Landsbank-
anum, sem var rúmar 139 milljón-
ir Bandaríkjadala, sem samsvar-
aði rúmum 12,3 milljörðum ís-
lenskra króna miðað við gengi
dalsins á þeim tíma. Verð á hlut
var miðað við það 3,92. Grein-
ingardeild Búnaðarbankans hafði
gefið út verðmat á Landsbankan-
um 8. ágúst 2002 og 24. febrúar
2003. Þar var gengið metið á 4,2 í
bæði skiptin.

Samkvæmt kaupsamningnum
yrði greiðsla fyrir bréfin tvískipt.
Greitt yrði fyrir 33,3 prósenta
hluta innan 30 daga frá kaup-
samningi, eða sem samsvaraði um
8,9 milljörðum króna, og fyrir
12,5 prósent, eða 3,4 milljarða
króna, að ári liðnu.

Í kaupsamningnum voru
ákvæði um verðaðlögun, það er að
segja að afsláttur allt að 700 millj-
ónum yrði veittur af lokagreiðslu
ef þróun efnahagsliða yrði önnur
en gengið hefði verið út frá í áætl-
unum sem lágu til grundvallar við
undirritun samkomulagsins frá
18. október. 

í kjölfar áreiðanleikakönnunar
sem KPMG vann á Landsbankan-
um og birt var 15. desember kom
upp ágreiningur milli Samson og
framkvæmdanefndar um gæði
lána í lánastokki bankans.

Sú varð raunin að öll upphæðin
sem tiltekin var í samningunum,
700 milljónir, kom til frádráttar
frá lokagreiðslunni og nam hún
því sem samsvarar 2,7 milljörðum
króna. Endanlegt kaupgengi
hlutar Samson í Landsbankanum
var því 3,7.

Nýir eigendur tóku við stjórn
Landsbankans á aðalfundi 14.
febrúar 2003. Í nýju bankaráði
áttu sæti Björgólfur Guðmunds-
son, Einar Benediktsson, Andri
Sveinsson, Þorgeir Baldursson og
Kjartan Gunnarsson.

Halldór skipuleggur símafund
Áður en ákvörðun framkvæmda-
nefndarinnar um valið á Samson
til viðræðna um kaupin á Lands-
bankanum, hinn 10. september,
var tilkynnt hafði Halldór Ás-
grímsson haft milligöngu um það
að hinir hóparnir tveir, Kaldbakur
og S-hópurinn, sameinuðust um
kaupin á Búnaðarbankanum. Allt
frá því að söluferlið fór af stað
höfðu hópunum tveimur borist
skilaboð, bæði beint og óbeint, frá
framkvæmdanefndinni um að
reyna að sameinast í einn fjár-
festahóp.

S-hópnum hugnaðist fyrst og
fremst ekki að vinna með Þorsteini
Má Baldvinssyni. Fulltrúar hópanna
áttu samtöl um hugsanlega sam-
vinnu sín á milli, en ekkert varð úr
því að þeir ræddu málið af fullri
alvöru fyrr en Halldór Ásgrímsson
skipulagði símafund þar sem hann,
ásamt helstu fulltrúum beggja
hópanna, ræddi um hugsanlega
sameiningu hópanna.

Ólafur Ólafsson í Keri var sá
eini sem ekki tók þátt í fundinum
og gaf þá skýringu á fjarvist sinni
að hann væri á leið austur á firði á

hreindýraveiðar og því ekki í
öruggu símasambandi. Síma-
fundurinn átti sér því stað áður en
tilkynnt var um val framkvæmda-
nefndar á Samson til viðræðna um
Landbankann.

Auk Halldórs Ásgrímssonar
voru á símafundinum Jóhannes
Geir Sigurgeirsson og Eiríkur
Jóhannesson frá Kaldbaki og full-
trúar S-hópsins; Axel Gíslason
forstjóri VÍS, Margeir Daníels-
son, Geir Magnússon, Óskar
Gunnarsson og Þórólfur Gíslason.

Á fundinum bað Halldór Ás-
grímsson hópana tvo að reyna að
sameinast um kaupin á Búnaðar-
bankanum, þeir yrðu að gera það
ef hann ætti að geta hjálpað þeim.
Það gekk ekki eftir.

„Ein eða fleiri erlendar fjármála-
stofnanir“
Hinn 5. nóvember sendi fram-
kvæmdanefnd frá sér tilkynningu
um að ákveðið hefði verið að
ganga til viðræðna við hóp fjár-
festa sem samanstæði af Eignar-
haldsfélaginu Andvöku, Eignar-
haldsfélaginu Samvinnutrygging-
um, VÍS, Kaupfélagi Skagfirðinga
og Samvinnulífeyrissjóðnum „auk
einnar eða fleiri erlendra fjár-
málastofnana“, eins og fram kom í
tilkynningunni.

Ekki var því enn ljóst á þessum
tíma hverjar hinar tilgreindu er-
lendu fjármálastofnanir voru.
S-hópurinn átti á þessum tíma í við-
ræðum við útibú franska bankans
Societe General í Frankfurt, en önn-
ur stofnun bankans veitti S-hópnum
ráðgjöf varðandi kaupin.

Framkvæmdanefndin hafði á
þessum tíma ekki enn fengið upp-
gefið frá S-hópnum hver eða
hverjir hinir erlendu fjárfestar

væru. Skýringar S-hópsins voru
þær að erlendi fjárfestirinn vildi
ekki koma fram fyrr en samning-
ar hefðu verið undirritaðir. Til
þess að skera úr um það hvort er-
lendi fjárfestirinn væri áreiðan-
legur var samið um það við S-hóp-
inn að hann myndi gefa ráðgjöf-
um framkvæmdanefndarinnar,
HSBC, upp nafnið á fjárfestinum
og HSBC myndi síðan upplýsa
nefndina um hvort hann væri
áreiðanlegur. Niðurstaða HSBC
var jákvæð í garð fjárfestisins.

Umsögn HSBC vakti spurningar
eftir á
Umsögn HSBC um erlenda fjár-
festinn vakti ekki spurningar
meðal framkvæmdanefndarinnar
fyrr en daginn sem skrifað var
undir samninginn við S-hópinn og
tilkynnt var hver erlendi fjár-
festirinn var, þýski einkabankinn
Hauck & Aufhauser. Nefndar-
mönnum fannst þá að umsögn
HSBC hefði ekki getað átt við
Hauck & Aufhauser því hún hefði
dregið upp mynd af stórum al-
þjóðlegum fjárfestingabanka,
sem Hauck & Aufhauser er ekki.
Umsögn HSBC hefði mun frekar
átt við Société Générale, sem var
sjötti stærsti banki í Evrópu, en
S-hópurinn átti á þessum tíma í
viðræðum við bankann um að taka
þátt í kaupunum.

S-hópurinn neitar því að hafa
gefið upp annað nafn en Hauck &
Aufhauser, en Fréttablaðið hefur
meðal annars óskað eftir því á
grundvelli upplýsingalaga að fá
afhent afrit af umsögn HSBC um
hinn ónefnda erlenda banka.
Beiðninni var synjað og er nú til
meðferðar hjá úrskurðarnefnd
um upplýsingamál.

Eignatilfærslur innan S-hópsins
Hinn 12. nóvember 2002 áttu sér

stað talsverð viðskipti innan
félaga í S-hópnum. Þórólf Gísla-
son, kaupfélagsstjóra Kaupfélags
Skagfirðinga, og Ólaf Ólafsson,
þáverandi forstjóra Samskipa,
greindi á um rekstur Kers, sem
þeir voru báðir stjórnarmenn í.
Tvær fylkingar höfðu tekist á inn-
an S-hópsins en þær deilur voru
leystar með tilfærslum eigna
þennan dag. Norvik, eignahalds-
félag BYKO, keypti 25 prósent
hlutafjár í VÍS af Keri fyrir 3,4
milljarða króna en seldi hlutinn til
Hesteyrar nokkrum dögum síðar í
skiptum fyrir hlut Hesteyrar í
Keri. Hesteyri var í eigu Kaup-
félags Skagfirðinga og Skinneyjar
Þinganess, sem Halldór Ásgríms-
son forsætisráðherra á hlut í.

Norvik var að stórum hluta í
eigu Jóns Helga Guðmundssonar í
BYKO, sem tilheyrði jafnframt
Gildingarhópnum svokallaða, en
Gildingarhópurinn átti orðið stór-
an hlut í Búnaðarbankanum. 

Með þessum viðskiptum tók
Ólafur Ólafsson við stjórnar-
taumunum í Keri og Þórólfur
Gíslason í VÍS. Þá var innkoma
Norvikur í Ker sögð styrkja
S-hópinn fyrir kaupin á Búnaðar-
bankanum. Hannes Smárason var
kjörinn í stjórn Kers fyrir hönd
Norvikur á stjórnarfundi félags-
ins sem haldinn var stuttu síðar,
en Jón Helgi hafði jafnframt
mikil völd innan Kers.

Frestun á samningum vegna
óvissu um erlenda fjárfestinn
Hinn 19. nóvember 2002, tveimur
vikum eftir að framkvæmda-
nefnd hafði tilkynnt um viðræður
við S-hópinn um Búnaðarbank-
ann, setti Kauphöll Íslands Bún-
aðarbankann á athugunarlista
vegna þess að ekki væri enn ljóst
hvernig aðkomu franska bankans,
Société Générale, yrði háttað.
Franski bankinn ætlaði að taka
sér frest til 6. desember til að
ákveða hvernig hann kæmi að
málinu. Fulltrúi HSBC-bankans í
London sem sá um úttekt á kaup-
endum bankanna staðfesti við
Fréttablaðið á þessum tíma að
yfirgnæfandi líkur væru á
aðkomu alþjóðlegs banka að kaup-
um S-hópsins.

S-hópurinn fékk að minnsta
kosti tvívegis frest hjá fram-
kvæmdanefnd til að staðfesta
aðild erlenda fjárfestisins að
kaupunum á Búnaðarbankanum.
Fyrri fresturinn var veittur 19.
nóvember og átti að gilda til 6.
desember. Hinn 9. desember til-
kynnti framkvæmdanefnd að
fresturinn hefði verið framlengd-
ur til 13. desember. Áfram væri
þó stefnt að því að kaupsamningar
yrðu frágengnir fyrir lok ársins.

Máttu selja 12,5 prósent strax
Hinn 16. janúar 2003 var skrifað
undir kaupsamning við S-hópinn á
hlut ríkisins í Búnaðarbankanum.
Söluverðið var rúmlega 11,2 millj-
arðar króna. Ekki samið um að
öllm upphæðin yrði staðgreidd, en
um leið og búið var að skrifa
undir samninginn fór S-hópurinn
með valdið sem fylgdi eignar-
hlutnum þó svo að ekki væri búið
að afhenda hann formlega. Ríkið
átti því í raun 18,32 prósent í Bún-
aðarbankanum þegar hann sam-
einaðist Kaupþingi í maí 2003.
Samkvæmt kaupsamningi ríkisins
og S-hópsins var nýju eigendun-
um frjálst að selja 12,5 prósent af
hlutnum, sem var alls 45,8 pró-
sent, og sameinast öðru fyrirtæki. 

Samkvæmt samningnum átti
að greiða fyrir 27,48 prósent út-
gefins hlutafjár innan 30 daga og
var upphæðin um 6,7 milljarðar.
Hinn hlutann, 18,32 prósent af út-
gefnu hlutafé, skyldi greiða fyrir
20. desember 2003. Verðmæti
hans var um 4,5 milljarðar.

Hlutir S-hópsins skiptust á
eftirfarandi hátt: Egla átti 71,2
prósent, en eigendur Eglu voru
þýski bankinn Hauck & Auf-
hauser sem átti 50 prósent í félag-
inu, Ker 49,5 prósent og VÍS 0,5
prósent. VÍS átti að auki 12,7 pró-
sent, Samvinnulífeyrissjóðurinn
8,5 prósent og Eignarhaldsfélagið
Samvinnutryggingar 7,6 prósent.

Hauck & Aufhauser var því
stærsti hluthafinn í Búnaðarbank-
anum með 16,3 prósent, hlutur
Kers var 16,1 prósent, samanlagð-
ur hlutur VÍS 6 prósent, hlutur
Samvinnulíferyissjóðsins 3,9

prósent og Eignarhaldsfélagsins
Samvinnutrygginga 3,5 prósent.

S-hópur fékk lán hjá Landsbank-
anum
Skömmu áður en Samson tók við
Landsbankanum og gengið var frá
samningum milli ríkisins og
S-hópsins um Búnaðarbankann
var félögum innan S-hópsins veitt
lán upp á 6 til 8 milljarða króna.
Lánið var á hagstæðum kjörum,
eða 1,4 yfir LIBOR, og var veitt til
þess að greiða fyrri greiðslu
S-hópsins til ríkisins fyrir Bún-
aðarbankann. Sú greiðsla hljóðaði
upp á 6,7 milljarða.

Um þrír milljarðar af láns-
upphæðinni fóru til Eglu, sem
þýski bankinn Hauck & Auf-
hauser átti helmingshlut í, Ker
49,5 prósent og VÍS 0,5 prósent.
Hauck & Aufhauser hafði því tek-
ið um 1,5 milljarða króna lán á Ís-
landi til að fjármagna kaupin á
Búnaðarbankanum en S-hópurinn
var meðal annars valinn til
kaupanna vegna þess að erlendur
fjárfestir var þar á meðal.

Sameining við Kaupþing
Í mars 2003, um tveimur mánuð-
um eftir að S-hópurinn skrifaði
undir kaupsamning um Búnaðar-
bankann, var tilkynnt um fyrir-
hugaða sameiningu Kaupþings og
Búnaðarbankans.

S-hópurinn hafði þá átt í
margra mánaða viðræðum við
Kaupþing um hugsanlega sam-
einingu og hafði Ólafur Ólafsson
átt fundi með Sigurði Einarssyni
mánuðum áður en kaupsamning-
urinn um Búnaðarbankann var
undirritaður.

Áður en tilkynnt var um sam-
einingu Búnaðarbankans og
Kaupþings höfðu S-hópsmenn
einnig átt í viðræðum við Samson
um hugsanlega sameiningu
Búnaðarbankans og Landsbank-
ans. Daginn sem tilkynnt var um
fyrirhugaða sameiningu Búnaðar-
banka og Kaupþings höfðu Ólafur
Ólafson og Jón Helgi Guðmunds-
son, fulltrúar S-hópsins verið á
fundi með Landsbankamönnunum
Björgólfi Guðmundssyni, Kjart-
ani Gunnarssyni og Halldóri J.
Kristjánssyni um hugsanlega
sameiningu Landsbankans og
Búnaðarbankans.

Þýski bankinn selur
Í kaupsamningi milli ríkisins og
S-hópsins kom fram að hluthöfum
Eglu var óheimilt að selja, eða
ráðstafa á annan hátt, hlutum
sínum í Eglu í tuttugu og einn
mánuð frá undirritun samnings-
ins 16. janúar 2003, nema að
fengnu skriflegu samþykki
viðskiptaráðherra.

Peter Gatti, fulltrúi Hauck &
Aufhauser sem átti helmingshlut í
Eglu, sagði við fjölmiðla við
undirskrift kaupsamningsins að
bankinn myndi halda eignarhlut
sínum í Búnaðarbankanum í að
minnsta kosti tvö ár líkt og kveðið
væri á um í kaupsamningnum. Að
þeim tíma liðnum yrði ávöxtunin
metin og fjárfestingin endur-
skoðuð.

Þrettán mánuðum eftir undir-
ritun kaupsamnings, eða 20.
febrúar 2004 keypti Ker þriðjung
af hlutafé Hauck & Aufhauser í
sameinuðum KB banka. 

Valgerður Sverrisdóttir við-
skiptaráðherra veitti leyfi fyrir
viðskiptunum.

Lokagreiðsla S-hópsins fyrir
hlut ríkisins í Búnaðarbankanum
var reidd af hendi í desember
2003, og þar með lauk einkavæð-
ingu ríkisbankanna.
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» ATBURÐIR Í TÍMARÖÐ

JÚNÍ 2002 » Björgólfur Guðmundsson
hringir í Davíð Oddsson og segist vilja
kaupa Búnaðarbankann eða Lands-
bankann.

JÚNÍLOK 2002 » Bréf berst frá
Björgólfi Guðmundssyni, Björgólfi Thor
Björgólfssyni og Magnúsi Þorsteins-
syni, um að þeir hefðu áhuga á að
kaupa Landsbankann eða Búnaðar-
bankann.

10. JÚLÍ 2002 » Framkvæmdanefnd
um einkavæðingu auglýsir báða bank-
ana til sölu.

JÚLÍLOK 2002 » Fimm hópar senda
inn tilkynningu um áhuga sinn á bönk-
unum, Samson, Kaldbakur, S-hópur-
inn, Íslandsbanki og Þórður Magnús-
son fyrir hönd fjárfesta. Þeir eru kallað-
ir á fund framvkæmdanefndar.

ÁGÚST 2002 » Þrír hópar valdir til við-
ræðna, Samson, Kaldbakur og S-hóp-
urinn.

22. ÁGÚST 2002 » Sex daga stríðið
um VÍS hefst. Landsbankinn og S-hóp-
urinn takast á um yfirráðin yfir félag-
inu, en þeir eiga helmingshlut hvor.
Halldór Ásgrímsson og Davíð Oddsson
blandast í átökin og ríkisstjórnarsam-
starfið er í uppnámi.

28. ÁGÚST 2002 » Sex daga stríðinu
um VÍS lýkur með kaupum S-hópsins
á hlut Landsbankans í VÍS.

10. SEPTEMBER 2002 » Björgólfur
Thor Björgólfsson neitar að taka við
bréfi frá framkvæmdanefndinni úr
hendi Ólafs Davíðssonar þar sem
nefndin lýsir því yfir að hún vilji ganga
til samningaviðræðna við Samson um
kaup á Landsbankanum.

10. SEPTEMBER 2002 » Steingrímur
Ari Arason segir sig úr framkvæmda-
nefndinni og segist aldrei hafa upplif-
að önnur eins vinnubrögð.

18. OKTÓBER 2002 » Samson og
framkvæmdanefnd undirrita sam-
komulag um sölu ríkisins á hlut sínum
í Landsbankanum.

23. OKTÓBER 2002 » Framkvæmda-
nefndin sendir Kaldbaki og S-hópi bréf
þar sem söluferli Búnaðarbankans er
skýrt.

4. NÓVEMBER 2002 » Framkvæmda-
nefndin ákveður að ganga til samn-
inga við S-hópinn um söluna á Bún-
aðarbankanum.

15. NÓVEMBER 2002 » S-hópurinn og
framkvæmdanefnd undirrita sam-
komulag um sölu ríkisins á hlut sínum
í Búnaðarbankanum.

31. DESEMBER 2002 » Samson og
framkvæmdanefndin undirrita kaup-
samning um hlut ríkisins í Landsbank-
anum.

16. JANÚAR 2003 » S-hópurinn og
framkvæmdanefndin undirrita kaup-
samning um hlut ríkisins í Búnaðar-
bankanum.

MAÍ 2003 » Búnaðarbankinn sameinast
Kaupþingi og til verður KB banki.

» S-HÓPURINN BREYTIST
S-hópurinn var í upphafi söluferilsins
samsettur af sjö félögum: Eignarhalds-
félaginu Andvöku, Eignarhaldsfélaginu
Samvinnutryggingum, Fiskiðjunni
Skagfirðingi, Kaupfélagi Skagfirðinga,
Keri, Samskipum og Samvinnulífeyris-
sjóðnum.
Samsetningin á fjárfestahópnum
breyttist á meðan á söluferlinu stóð og
voru endanlegir kaupendur Egla hf., en
eigendur þess voru Ker og þýski bank-
inn Hauck & Aufhauser, Eignarhalds-
félagið Samvinnutryggingar, Samvinnu-
lífeyrissjóðurinn og VÍS.

Við vinnslu á greinaflokki þessum var
stuðst við viðtöl við fjölda þeirra sem
beinan þátt áttu í einkavæðingarferli
Landsbankans og Búnaðarbankans
sem fór að mestu fram á árinu 2002.
Þá er stuðst við kaupsamning milli
S-hópsins og ríkisins um Búnaðar-
bankann, Greinargerð Ríkisendurskoð-
unar um útboð í fjórðungshlut ríkisins
í Landsbanka Íslands frá október
2002, Skýrslu framkvæmdanefndar
um einkavæðingu um einkavæðingu á
árunum 1999 til 2003, skýrslu Ríkis-
endurskoðunar, Einkavæðing helstu
ríkisfyrirtækja árin 1998 til 2003 og
umfjöllun í fjölmiðlum á tímabilinu
sem fjallað er um, 1997 til 2003, auk
þingræða.



Markmið styttingar framhalds-
skólans er meðal annars að fá sem
mest út úr þeim árum sem nem-
endur eru í skólakerfinu. Þetta er
haft eftir menntamálaráðherra á
ráðstefnu um menntamál og
hljómar fallega. En mest af
hverju? Og fyrir hvern?

Nú hefur verið ákveðið að
fresta styttingu framhaldsskólans
um eitt ár. Ráðherra segir það
gert vegna ábendinga skóla-
manna, sem töldu of stuttan tíma
til stefnu. Nú eiga grunnskólar að
fá lengri tíma til að undirbúa
breytingar á framhaldsskólastigi.
Er markmið grunnskólanna þá
fyrst og fremst að búa nemendur
undir nám í framhaldsskóla? Og
er skólafólk almennt fylgjandi
styttingu framhaldsskólans, burt-
séð frá tímasetningu? 

Á Íslandi er börnum skylt að
ganga í skóla frá 6 ára til 16 ára
aldurs eða í 10 ár. Samkvæmt
grunnskólalögum er hlutverk
grunnskólans, í samvinnu við
heimilin, að búa nemendur undir
líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi
sem er í sífelldri þróun. Í lögun-
um er ekki kveðið sérstaklega á
um það hlutverk grunnskólanna
að búa nemendur undir nám í
framhaldsskólum en þar sem það
er hluti lífs og starfs í lýðræðis-
þjóðfélagi má segja að það segi
sig sjálft að nokkru leyti. Með
samræmdum prófum við lok
grunnskólans virðist þetta hlut-
verk grunnskólans þó hafa vaxið
heldur en hitt með því að við inn-
ritun nýrra nemenda hafa fram-
haldsskólar horft í vaxandi mæli
á niðurstöður samræmdra prófa.
Nú er það svo sem ekkert nýtt,
fyrir tíma samræmdra prófa
þurfti landspróf til að komast inn
í suma framhaldsskóla en aðrir
gerðu kröfu um gagnfræðapróf.
Menntunin á bak við þessi tvö
próf var að mestu sú sama, mun-
urinn sá helstur að landspróf var
tekið á einu ári en gagnfræðapróf
á tveimur. Með grunnskólalögun-
um og samræmdum prófum að

loknu 10 ára námi var öllum gert
að vera tilbúnir til náms í fram-
haldsskóla á sama tíma. Að sumu
leyti má því segja að það sem áður
var hafi hentað ýmsum betur, það
þýddi að þeir sem erfiðara áttu
með bóklegt nám gátu tekið sér
lengri tíma. 

Á þeim tíma, fyrir rúmum
þrjátíu árum, var mikil umræða
um þörf þess að auka áherslu á
verklegar greinar og listgreinar.
Að því hefur verið unnið með
ýmsum hætti þessa áratugi en ár-
angur ekki mjög sýnilegur og enn
er megináherslan á bóklegar
greinar. Þetta endurspeglast vel í
samræmdum prófum og við inn-
ritun í flesta framhaldsskólana.
Gallinn er auðvitað m.a. sá að
kennsla í þessum greinum er dýr,
krefst töluverðs sérbúnaðar og er
tímafrekari en kennsla í mörgum
bóklegum greinum. Og nú læðist
að sá óþægilegi grunur að helsti
hvatinn að styttingu framhalds-

skólanna sé af sama toga sprott-
inn, þ.e. hér sé verið að leita leiða
til að spara peninga. Það er auð-
vitað ódýrara að hafa nemendur í
3 ár í framhaldsskóla en 4. Frá
sjónarmiði nemandans blasa ekki
við augljósar ástæður styttingar.
Nú þegar eiga nemendur þess
kost að ljúka námi á 3 árum eða
jafnvel enn styttri tíma, bæði í
skólum sem kenna eftir áfanga-
kerfi og á sérstakri hraðbraut.
Nemendur eiga því nú talsvert
val. Aðrir geta kosið að vera leng-
ur. 

Mikið hefur verið rætt um nám
við hæfi einstaklingsins. Núver-
andi valkostir í framhaldsskólum
landsins hljóta að falla að þeim
markmiðum. Það væri hinsvegar
fróðlegt að vita niðurstöður úr
einni stærstu skoðanakönnun sem
gerð hefur verið, þegar nemend-
um var gert að skrifa ritgerð um
styttingu framhaldsskólans á
samræmdu prófi í íslensku í vor.
Það er örugglega auðvelt að lesa
afstöðu nemenda úr þeim ritgerð-
um og væri fróðlegt fyrir þjóðina
og ekki síst skólafólk að fá upp-
lýsingar þar um.

En það læðist sem sagt að sá
óþægilegi grunur að helsti hvati
að styttingu framhaldsskólans sé
ekki endilega hagsmunir nemenda
heldur miklu fremur peningar.
Það virðist nefnilega allt snúast
um peninga, nú sem aldrei fyrr. Ef
ekki er hægt að reikna út hagnað í
krónum og aurum eru hlutirnir
lítils virði. Helst þarf að vera
hægt að sjá þennan hagnað strax.
Langtímasjónarmið eru ekki mjög
vinsæl. Við viljum græða og
græða hratt. Þetta viðhorf hlýtur
að hafa áhrif á þróun skólastarfs.
Vissulega þarf að gæta þess að
eyða þar ekki og sóa út og suður
heldur gæta hagræðis og sparnað-
ar eftir því sem við verður komið
meðan það kemur ekki niður á
nemendum grunnskóla eða fram-
haldsskóla. Gamalt orðtak segir að
frestur sé á illu bestur. Það á von-
andi ekki við hér. ■

S jálfsagt og eðlilegt er að opinber rannsókn fari fram á því
hvernig Landsbankanum og Búnaðarbankanum var komið í
hendur sérvalinna einkaaðila – með handafli, eins og glögg-

lega hefur komið fram í greinaflokki Fréttablaðsins á síðustu dög-
um þar sem stríðinu um ríkisbankana hafa verið gerð góð og ræki-
leg skil. Þar blasir við furðuleg mynd af stjórnmálavafstri tveggja
helstu ráðamanna þjóðarinnar á undanförnum árum; helminga-
skiptum sem þjóðin hélt að heyrðu sögunni til en lifa augljóslega
ennþá góðu lífi í ríkisstjórnarsamstarfi Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks.

Sala ríkisbankanna kemur þjóðinni við. Hún á heimtingu á að
vita hvernig þessar verðmætu eignir voru seldar á sínum tíma. Við
vinnslu fréttaskýringa blaðsins um söluferlið hefur hins vegar
glögglega komið í ljós að litið er á allar upplýsingar um bankasöl-
una sem trúnaðarmál, nánast einkamál nokkurra ráðherra og
undirsáta þeirra í framkvæmdanefnd um einkavæðingu. Þvílík
framkoma við þjóð sem kennir sig við lýðræði er aumkunarverð.
Hún minnir á staðnað og spillt stjórnkerfi sem notar vald sitt að
vild. Hún minnir þar að auki á þá gömlu tíma þegar allar upplýsing-
ar um stjórnsýslu ráðamanna voru geymdar í læstum hirslum og
komu almenningi einfaldlega ekki við. Í sem fæstum orðum minnir
hún á hroka.

Á næstu vikum mun ráðast hvort núverandi stjórnvöld hafa lýð-
ræðislegan þroska til að leggja spilin á borðið í þessu efni. Á næstu
vikum kemur í ljós hvort nýfengin upplýsingalög eru staðlausir
stafir eða lykill að læstum hirslum ráðamanna. Á næstu vikum
reynir á orð formanna stjórnarandstöðuflokkanna, sem kröfðust
þess á síðum Fréttablaðsins í gær að óháð opinber rannsókn færi
fram á þeim vinnubrögðum sem viðhöfð voru við sölu bankanna.
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, segir í blaðinu
í gær að í greinaflokki þess komi fram „svo ámælisverð vinnu-
brögð að þetta verður að rannsaka til hlítar og svipta af þessu
leyndarhjúpnum“. Í sama streng tekur Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, nýkjörinn formaður Samfylkingarinnar.

Grundvallarþáttur alls þessa máls er að formenn ríkisstjórnar-
flokkana höfðu bein afskipti af sölu ríkisbankanna. Þeir tóku völd-
in af einkavæðingarnefnd og hlutuðust til um söluna eftir því
gamalkunna kerfi sem kennt hefur verið við helmingaskipti. Sér-
staka athygli vekur að Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðarmaður Hall-
dórs Ásgrímssonar, núverandi forsætisráðherra, staðfesti í morg-
unþætti Talstöðvarinnar í gærmorgun að Halldór hefði reynt að
koma því til leiðar að hóparnir tveir sem bitust um Búnaðarbank-
ann sameinuðust um kaupin. Þá er og augljóst að Davíð Oddsson,
formaður Sjálfstæðisflokksins og þáverandi forsætisráðherra,
beitti sér fyrir því að hópur kenndur við Samson fengi að kaupa
Landsbankann.

Ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks ber mikla
ábyrgð á því hvernig fiskveiðikvóta þjóðarinnar var komið í hendur
einkaaðila. Það ferli allt saman er þeirrar náttúru að þjóðin er enn í
sárum. Íslensk þjóð þarf ekki á fleiri særindum að halda úr sömu
átt. Einkavæðing er sjálfsögð og mikilvæg til að efla samfélagið.
Hún er hins vegar vandasöm og á ekki að snúast um karlagrobb. ■
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SJÓNARMIÐ
SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON

Sala ríkisbankanna kemur þjóðinni við. Hún á heimtingu á að
vita hvernig þessar verðmætu eignir voru seldar á sínum tíma.

Opinber 
rannsókn

FRÁ DEGI TIL DAGS
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AÐ

SAFNA
PUNKTUM?

Styttingu framhaldsskólans fresta› 

Í miklu stuði
Á vefsíðu Össurar Skarphéðinssonar al-
þingismanns má sjá að hann er í miklu
pólitísku stuði þessa dagana og hefur
ekki látið ósigurinn í formannskjörinu í
Samfylkingunni slá sig út af laginu.
Meðal þess sem hann gerir að umtals-
efni eru úrslitin í þjóðaratkvæðagreiðsl-
unni í Frakklandi á sunnudaginn um
stjórnarskrá Evrópusam-
bandsins. Drögin „verða
annaðhvort söltuð um
langa hríð og síðan breytt
verulega áður en lagt er
í næsta ferðalag með
þau, eða stjórnar-
skráin verður ein-
faldlega send rak-
leiðis í líkhúsið,“

segir hann. „Það er hinn blákaldi veru-
leiki sem blasir við eftir að Frakkar
höfnuðu stjórnarskránni með afgerandi
hætti. Í því sambandi skiptir óskhyggja
þeirra forystumanna ESB sem töpuðu í
kjörkössum Frakklands engu máli. Þeg-
ar allt er skoðað er afstaða lykilþjóða í
Vestur-Evrópu einfaldlega það neikvæð
að í núverandi mynd verður stjórnar-
skráin aldrei að veruleika“. 

Þurfa ekki að sýta
En eru úrslitin ekki líka ósigur fyrir ís-
lenska stuðningsmenn Evrópusam-
bandsins, til dæmis Samfylkingarfólkið
sem vill að Ísland gangi í ESB? Ekki er
Össur þeirrar skoðunar. Hann telur úr-
slitin styrkja þá. Hann skrifar: „Íslenskir
evrópusinnar þurfa þó síst að sýta

niðurstöðuna svo fremi hún lami ekki
þrótt Evrópusambandsins. Stjórnarskrá-
in, sem lögð var til samþykktar, var
þeirrar gerðar að hún hefði alltaf tor-
veldað baráttuna fyrir að ná þeim
sterka meirihluta sem er forsenda þess
að hægt sé fyrir Ísland að ganga í Evr-
ópusambandið. Nægir að vísa í vel flutt
rök í grein Ragnars Arnalds í Morgun-
blaðinu í gær, þó rök hans um fiskveið-
arnar sérstaklega byggi að mínu viti á
kolröngum forsendum. Án stjórnar-
skrárinnar mun því ganga betur bæði
fyrir íslenska og norska Evrópusinna að
berjast fyrir aðild landa sinna að
Evrópusambandinu. Það er hin bjarta
hlið málsins fyrir hinar séríslensku að-
stæður þó sölt tár hrynji nú efalítið í
sölum valdsins víða um Evrópu í nótt“.

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

Vissulega flarf a› gæta fless a›
ey›a flar ekki og sóa út og
su›ur heldur gæta hagræ›is og
sparna›ar eftir flví sem vi›
ver›ur komi› me›an fla›
kemur ekki ni›ur á nemend-
um grunnskóla e›a framhalds-
skóla. Gamalt or›tak segir a›
frestur sé á illu bestur. fia› á
vonandi ekki vi› hér.

Í DAG
FRAMHALDSSKÓLINN

INGA RÓSA
ÞÓRÐARDÓTTIR



Björgvin Franz segist vera alveg ónýtur ef hann hreyfir sig ekki.

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagur 31. maí, 

151. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 3.25 13.25 23.28
AKUREYRI 2.37 13.10 23.47

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Björgvin Franz Gíslason leikari hreyfir
sig reglulega og passar upp á heilsuna.

„Leikarar verða að vera í góðu formi. Þeir
þurfa að geta dansað og hoppað og verða að
hafa gott úthald. Ég hef heyrt því haldið fram
að heilsan sé það mikilvægasta fyrir leikar-
ann og held það sé mikið til í því,“ segir
Björgvin sem gerir ýmislegt til að halda sér í
formi. „Einu sinni var ég í fitness-sporti, svo
fór ég í einkaþjálfun og núna er ég duglegur
að lyfta í ræktinni. Við hjónin æfum saman í
Sporthúsinu. Þar fer ég í tæki, lyfti og reyni
að hlaupa dálítið líka. Ég er fremur þollítill og
verð að hlaupa til að halda þolinu við.“ 

Björgvin segir að hann sé bestur þegar
hann er í einkaþjálfun og sú aðferð henti best
til að halda sér í formi. „Ég er mjög sérhlífinn
og á það til að vera of góður við sjálfan mig.
Hins vegar er ég afar hlýðinn og geri allt sem
einkaþjálfarinn segir mér að gera. Um tíma
var ég hjá einkaþjálfaranum Magna Bern-
harðs, sem var rosalega góður. Keyrði mig

áfram þannig að stundum var ég alveg að
fara að gubba eftir tímann. Ég tek ekki eins
mikið á þegar ég er bara einn en reyni þó að
gera mitt besta.“ 

Björgvin segist fara í ræktina þrisvar til
fjórum sinnum í viku og viðurkennir að hann
mætti fara oftar. Æfingatíminn fer reyndar
að einhverju leyti eftir því hvaða verkefni
eru í gangi hjá honum því sumar sýningar
krefjast meira líkamlegs atgervis en aðrar.
Björgvin bendir líka á að mataræðið skipti
miklu máli. Það sé ekki nóg að hreyfa sig ein-
göngu. „Ég nota helgarnar í óhollustu og
reyni að borða hollt þess á milli. Svo er líka
mikilvægt að fara snemma að sofa og sofa
vel. Þetta spilar allt saman.“ 

Björgvin hefur í nógu að snúast um þessar
mundir og er með eitt og annað í sigtinu.
Hann leikur í Klaufum og kóngsdætrum,
syngur með Doors-bandinu og er þar fyrir
utan alltaf að skemmta og syngja. Þá er gott
að geta skoppað um sviðið án þess að blása úr
nös. - ÞO

Mikilvægt fyrir leikara
að vera í góðu formi Matvörur unnar úr soja draga

úr hættu á krabbameini í
brjóstum og og móðurlífi.
Þetta hafa nýlegar rannsóknir
sem gerðar voru bæði í Japan
og Bandaríkjunum leitt í ljós.
Það eru ísóflavonóíðin sem
sojað er auðugt af sem eru
varnarveggurinn. Hjá konum
sem komnar voru yfir breyt-
ingaskeiðið minnkaði
neysla soja
ísóflavonóíða
hættuna á
móður-
lífskrabba um
56%. 

Stinningarlyfið Viagra virðist
geta valdið blindu. Bandaríska
matvæla- og lyfjaeftirlitið hefur
fengið 38 tilkynningar um ein-
hvers konar blindu frá notend-
um stinningarlyfsins og rann-
sakar málið. Vissara þykir að
breyta texta umbúðanna jafn-
vel þótt ekki hafi verið sannað

að tengsl séu á milli notkunar
Viagra og blindu. Einnig hafa
nokkrar tilkynningar um
blindu borist vegna notkunar
tveggja annarra stinningarlyfja,
Cialis og Levitra. Viagra kom á

markað árið 1998.

Hollur matur
leiðir til betri
hegðunar, ein-
beitingar og at-
hygli hjá börn-
um. Athugun
tveggja breskra

samtaka leiddi
þetta í ljós. Þeir

nemendur sem fengu máltíðir
í skólunum gerðar úr fersku
óunnu hráefni og höfðu að-
gang að drykkjarvatni áttu
auðveldara með nám. Þeir
voru rólegri og betur vakandi í
tímum en hinir sem ekki nutu
þessara gæða. 

heilsa@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU
í heilsu

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

KRÍLIN
Það er erfitt að
vera góð fyrir-
mynd. Maður
þarf að láta

fyrirmynda allt
sem maður gerir!

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

SMÁAUGLÝSINGAR
Á 995 KR.

ÞÚ GETUR PANTAÐ
ÞÆR Á visir.is

Nýr brjóstaþreifari fyrir sjálfskoðun 
BLS. 4



Hafragrautur Morgunmaturinn er mikilvægasta máltíð dagsins þar
sem líkaminn nær sér í orku fyrir daginn. Hafragrautur er tilvalinn morg-
unmatur þar sem hann hækkar blóðsykurinn hægt, svo að orkan endist
langt fram á dag, auk þess sem hann er trefja- og járnríkur. [ ]

YOGASTÖÐIN HEILSUBÓT
Síðumúla 15, s. 5885711 og 6946103

YOGA YOGA SUMARYOGA
Líkamsæfingar, öndunaræfingar 

slökun og hugleiðsla

Sértímar fyrir barnshafandi

Allir yoga unnendur velkomnir

www.yogaheilsa.is • yogaheilsa@yogaheilsa.is

NÝTT Í
HEILSUHÚSINU!

• Spatone hentar afar vel eldra fólki.
• Spatone er kjörið fyrir þá sem eru að jafna sig eftir veikindi.
• Spatone er laust við öll  aukaefni.
• Spatone veldur ekki óþægilegum aukaverkunum.

Spatone, algerlega
náttúrulegt fljótandi járn.

Spatone er litlum
skammtapokum og nægir
einn á dag til að fullnægja
járnþörf kvenna og stúlkna.

Konur turfa
járn

Borgartúni 24

Opið virka daga kl. 10–20
laugardaga kl. 11–17

Heilsuvörur 
og matstofa

Við mælum
beinþéttni 

Pantaðu tíma
í Lágmúla í síma 533 2308
Smáratorgi í síma 564 5600

Sykurlaus
jógúrt!

Hreina lífræna jógúrtin frá
Biobú er framleidd án sykurs.
A›eins er nota›ur lífrænn hrásykur í
ö›rum jógúrt tegundum frá Biobú.

Biobú ehf. • Stangarhyl 3a • Sími: 587 4500 • Netfang: biobu@biobu.is • www.biobu.is
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vinnur gegn fílapenslum og bólum.

Bindur bakteríur og húðflögur og dregur þær til sín.

Silicol Skin

Þannig getur þú haldið húð

þinni mjúkri og hreinni og

komið í veg fyrir bólur.

Fæst í apótekum.

Hermannaveikin
afbrigði af lungnabólgu

Eldra fólki er mun hættara við hermannaveiki en því yngra, einkum ef undirliggjandi sjúk-
dómar eru fyrir hendi. 

Hermannaveiki hefur verið í
fréttum að undanförnu eftir
að Íslendingur veiktist alvar-
lega af henni er hann var ný-
kominn heim frá Róm. En
hvað er hermannaveiki og
hvernig smitast hún?

Hermannaveiki er ein tegund
lungnabólgu. Nafngiftin er til-
komin vegna þess að hún greind-
ist fyrst árið 1976 eftir að hátt í
tvö hundruð fyrrverandi hermenn
veiktust á ráðstefnu í Fíladelfíu í
Bandaríkjunum. Veikin smitast
hins vegar ekki milli manna held-
ur berst hún með úða frá meng-
uðu vatni. 

Það er bakterían Legionella
sem veldur hermannaveikinni.
Hún fyrirfinnst víða í náttúrulegu
umhverfi en verður fyrst hættu-
leg þegar hún nær að fjölga sér.
Kjörhitastig bakteríunnar er um
30-40˚C en hún getur fjölgað sér
við lægra hitastig. Gróðrarstíur
hennar geta verið í loft- og vatns-
kælikerfum sem notuð eru í stór-
um verslunarmiðstöðvum, iðnað-
arhúsnæði og á hótelum og gefa
frá sér úða. 

Meðgöngutími hermannaveiki
frá smiti og þar til einkenna verð-
ur vart, er yfirleitt 2-10 dagar.
Fyrstu einkenni hennar eru slapp-
leiki, höfuðverkur og bein- og
vöðvaverkir. Síðan fylgir hrollur
og hár hiti, þurr hósti og önnur
einkenni frá öndunarvegi. Stund-
um líka niðurgangur. 

Ungt fólk getur fengið bakterí-
una án þess að veikjast en líka eru
dæmi um bráð einkenni hjá ungu
fólki. Beinverkir, hiti og höfuð-
verkur kemur þá fram og gengur
yfir á nokkrum dögum án með-
ferðar. 

Hinsvegar er hermannaveikin
hættuleg eldra fólki sem hefur
skert ónæmiskerfi, til dæmis
vegna annarra lungnasjúkdóma,
nýrnabilunar, reykinga eða
áfengissýki.

Hermannaveiki er meðhöndluð
með sýklalyfjum og í mörgum til-
fellum er þörf á sjúkrahúslegu.
Andlátstíðni sjúklinga með veik-
ina er milli 5 og 30 af hundraði.
Það sem af er árinu hafa fimm
einstaklingar greinst með her-
mannaveiki á Íslandi að því er
fram kemur á vef landlæknis. Þó
er enginn faraldur að ganga yfir
hér á landi. ■

SÖLVI GEFUR GÓÐ RÁÐ

Liðleiki
Fjölmörg okkar stunda einhvers konar
líkamsrækt. Það sem ég held samt að
flest okkar klikki á er að það er nauð-
synlegt að stunda þjálfun sem okkur
finnst sjálfum skemmtileg. Einnig verð-
ur þjálfunin að vera fjölbreytt og svo
megum við ekki gleyma að byrja á
okkar hraða, sem þýðir fyrir okkur flest
að við byrjum RÓLEGA! Það getur
einnig virkað mjög vel að byrja að
stunda þjálfun í góðum félagsskap. 
Af þremur líkamlegum þáttum þjálfun-
ar, styrkleika-, úthalds/fitubrennslu- og
liðleikaþjálfunar, verður liðleikaþjálfun-
in oftast út undan.

Liðleikaþjálfun – teygjur
Það sem skiptir líklega mestu máli
varðandi liðleikaþjálfun, sem og alla
aðra þjálfun, er að okkur líði vel með-
an hún er stunduð og valdi vellíðan –
líka á milli æfinga!

Ávinningur liðleikaþjálfunar er
meðal annars að:
1. Fá fram slökun í vöðva
2. Draga úr vöðvakrampa
3. Lengja vöðva og koma í veg fyrir 

styttingar
4. Hindra samgróning í vöðvum
5. Halda vöðvajafnvægi

Talið er að 80% allra bakvandamála
séu tilkomin vegna ójafnvægis í vöðv-
um, vöðvafestingum og þess háttar.
Þetta er ein af ástæðum þess að svo
margir hljóta bata af því að teygja,
hvort sem það er í líkamsræktarstöð-
inni, í jóga eða á einhvern annan hátt.

Hvernig er best að teygja?
Svar mitt er eitthvað á þessa leið: Að
fara í einhverja stöðu þar sem teygir á
vöðvunum, ekki bara liðamótunum,
þar sem þú teygir á en EKKI meira en
svo að vöðvinn geti slakað á undan
teygjunni! 

Öndun
Góður mælikvarði er að þú getir and-
að djúpt frá og að þér meðan á teygj-
unni stendur. Eins og Billi (Brynjúlfur
Jónatansson) jógakennari og vinur
minn kenndi mér að útskýra fyrir fólki,
að hugsa sér að þegar maður andar að
sér þá sé það eins og að hella vatni í
könnu, þar sem vatnið kemur fyrst
neðst í könnuna og fyllir hana síðan
rólega neðan frá. 

Almennt er ráðlagt að stunda teygjur
með því að gera 8-10 teygjuæfingar,
dreift jafnt á allan líkamann. Þá er
ágætt að halda hverri teygju í lágmark
15-30 sekúndur (ég ráðlegg fólki að
nota frekar tilfinningu fyrir teygjunni og
áhrifum hennar á líkamann en klukk-
una)

Þetta hollráð, og önnur, er að finna á
vefsvæði Heilsuráðgjafar, www.heils-
uradgjof.is.

Sölvi Fannar Viðarsson 
Er framkvæmdastjóri
Heilsuráðgjafar. Hann
hefur starfað við einka-
þjálfun og heilsuráðgjöf
um árabil. 
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Heilsurækt í Nauthólsvík
Lilju, Telmu og Daníel þykir gaman að koma í Nauthólsvík.

Sumarið er komið með sól í
heiði og því um að gera að
drífa sig út og njóta þess að
rækta heilsuna utandyra – til
dæmis í Nauthólsvík.

Nauthólsvíkin er skemmtilegur
staður til útivistar og á góðviðris-
dögum er þar margt um manninn.
Ylströndin dregur til sín fjölda
fólks og á göngustígunum má sjá
gangandi, skokkandi og hjólandi
vegfarendur. Frá Nauthólsvík
liggja leiðir til allra átta. Hægt er að
fá sér góðan göngutúr upp í Öskju-
hlíð, rölta meðfram ströndinni eða
skokka alla leið út í Gróttu eða upp í
Elliðaárdal. Nauthólsvíkin er því
góður upphafspunktur fyrir hvers
konar heilsurækt. 

Hjólaferð eftir ströndinni
Jón Þorvarðarson, rithöfundur og
kennari, stundar hjólreiðar af
kappi. „Ég hjóla oft hér í kringum
Nauthólsvíkina og Ægisíðuna og fer
líka oft rúnt upp í Grafarvog. Ég á
heima uppi í Gerðum og það er
mjög passlegur hringur að hjóla út
á Ægisíðuna og til baka. Þetta er
svona klukkustundar hjólatúr,“
segir Jón.

Jón er mikill hjólagarpur og
hefur verið það lengi. Hann lætur
stígana í borginni ekki duga sér og
hefur haldið út fyrir landsteinana
með hjólið í farteskinu. „Um pásk-
ana í fyrra fór ég til Sikileyjar og
hjólaði í kringum Etnu. Þetta var
mjög skemmtileg ferð en dálítið
erfið líka því við hjóluðum allt upp í
1.200 metra hæð.“ 

Jón er ánægður með að geta
hjólað út um allt á stígum borgar-
innar og notar hjólreiðar sem sína
líkamsrækt. „Ég sit á rassinum í
vinnunni og verð þess vegna að
hreyfa mig eitthvað til að halda mér
í formi. Hjólreiðarnar eru fínar til
þess.“

Línuskautalíkamsrækt
Systkinin Hrafnhildur og Sverrir
Sveinn Sigurðarbörn þeysa framhjá
Nauthólsvíkinni á línuskautum oft í
viku. Hrafnhildur segist fara eins
oft á línuskauta og hún getur og
hefur stundað þetta sport síðustu
sjö ár. Sverrir hefur ekki eins langa
reynslu og segist nota línuskautana
með annarri líkamsrækt. Þau syst-
kinin segjast alltaf skauta á þessum

slóðum og eiga því iðulega leið
framhjá Nauthólsvíkinni. 

„Þetta er frábær braut og maður
kemst út um allt,“ segir Sverrir. „Ég
get labbað út heima hjá mér, farið
beint út á stíginn og skautað kring-
um allt Seltjarnarnesið og alla leið
hingað.

Sverrir og Hrafnhildur segja að
línuskautar séu góð líkamsrækt og
frábær útivist. „Þetta reynir mest á
fætur og bak og er mjög góð hreyf-
ing,“ segir Hrafnhildur en bendir á
að áreynsla á handleggsvöðva sé
ekki mjög mikil. „Ætli það eigi ekki

einhver Ameríkani eftir að finnna
upp svona línuskautastafgöngu svo
maður nái að þjálfa handleggina
líka,“ segir hún og hlær.

Gangan er sálarfóður
Hjónin Sigrún Hjaltested og Einar
Gunnar Ásgeirsson fara í göngutúr
á hverjum degi. Stundum keyra þau
í Nauthólsvíkina og ganga þaðan en
annars er misjafnt hvert þau fara.
Þau eru ánægð með göngustígana
innan borgarinnar og finnst gott að
geta komist í góða göngutúra.
„Maður getur gengið út um allt án
þess að þurfa að fara yfir götu. Það
er alveg yndislegt,“ segir Sigrún. 

Þau hjónin segja að göngutúrar
séu góð heilsurækt og Sigrún
bendir á að það sé svo nærandi að
vera úti. Einar Gunnar vill ekki
gera eins mikið úr hreyfingunni en
viðurkennir að útiveran sé góð og
það sé góð heilsubót að ganga úti.
„Ég var áður í golfi en get það ekki
lengur þannig að göngutúrarnir
koma í staðinn,“ segir Einar.

Gaman að leika í Nauthólsvík
Lilja Jónsdóttir buslar í Nauthóls-
víkinni ásamt syni sínum Daníel
Leví Bragasyni og frænku þeirra
Telmu Rut Sæþórsdóttur. Hún segir
að þau komi oft þangað og séu
ánægð með svæðið. „Þetta er nú
meiri útivera en hreyfing,“ segir
Lilja og bendir á að það sé gaman að
gera eitthvað saman og fá í leiðinni
ferskt loft. Það sé heilsurækt út af
fyrir sig.

„Við komum oft hingað í fyrra-
sumar og Daníel talar mikið um að
fá að fara á ylströndina þannig að
við reynum að skreppa hingað
þegar við getum.“ 

Daníel gefur sér lítinn tíma til að
tala við blaðamann enda mun meira
spennandi að leika sér í sandinum
og skoða steinana. Hann segist
stundum fá að fara í sund í Naut-
hólsvíkinni en núna er hann bara að
leika sér í fjörunni. Aðspurður segir
hann að honum þyki skemmtilegast
að moka sand með skóflu. Það er
líka ágætist líkamsrækt.

thorgunnur@frettabladid.is

Olivia Newton-John hefur
þróað brjóstaþreifara sem
nota á við sjálfskoðun
brjósta.

Kominn er á markað brjóstaþreif-
ari frá LivAid sem er ætlaður til
þess að auðvelda konum sjálfskoð-
un brjósta og hvetja þær til að
skoða þau reglulega en ein af hverj-
um sjö konum greinist með
brjóstakrabbamein. Olivia Newton-
John er stuðningsaðili LivAid,
samtaka sem berjast gegn krabba-
meini um allan heim. Sjálf greindist
Olivia með brjóstakrabbamein og
tók það hana nokkur ár að sigrast á
því. Frá því hefur hún verið verið
ötull liðsmaður í baráttunni gegn
brjóstakrabbameini og hvatt konur
til sjálfskoðunar brjósta. 

Brjóstaþreifarinn er hringlaga
gelpoki sem á að leggja yfir brjóst-
ið meðan brjóstið er þreifað. Það á
að vera auðveldara að finna hnúta í
brjóstunum með pokanum en ef
fingurnir eru lagðir beint á brjóstið
og má hugsa sér brjóstaþreifarann

sem stækkunargler fyrir fingurna.
Pokinn er lítill og léttur og auðvelt
er að stinga honum í veski eða í
náttborðsskúffuna, en honum fylgir
lítill flauelspoki sem hægt er að
geyma hann í. Konur þurfa þó eftir
sem áður að fara í reglubundna
brjóstaskoðun hjá Krabbameins-
félaginu.

Liv-brjóstaþreifarinn fæst í
versluninni Maður lifandi og á vef-
síðunni www.goodforhealth.com
má sjá myndskeið þar sem sýnt er
hvernig nota á brjóstaþreifarann
við sjálfskoðun.

Hollbiti   Lífrænt   Grænmeti   Ávextir  
Kjöt og fiskur    Salatbar   Safabar   Engin aukaefni

Heilsukostur  

– fyrir þig og þína
 

 
Ertu að fara í sumarbústaðinn, í fjallgöngu, í gönguferð, 
í ferðalag eða vantar hollan og góðan bita í hádeginu,
í kvöldmatinn og fyrir saumaklúbbinn?  

Allt á einum stað fyrir heilsamlegt sumar.

HOLLBITI í einum grænum!

Opið virka daga kl. 10–20 og laugardaga kl. 10–17

heldur betur

Hollbiti   Lífrænt   Grænmeti   Ávextir  
Kjöt og fiskur    Salatbar   Safabar   Engin aukaefni

Jón Þorvarðarson hjólar til að halda sér í formi.

Systkinin Hrafnhildur og Sverrir fara eins oft og þau geta á línuskauta.

Sigrún og Einar Gunnar fara í göngutúr á
hverjum degi.
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Olivia Newton-John sigraðist á brjóstakrabba og hvetur nú konur til sjálfskoðunar.
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Brjóstaþreifarinn Liv virkar eins og stækk-
unargler fyrir fingurna.
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Auðveldar leit að
brjóstakrabbameini





Alþjóða reyklausi dagurinn er haldinn árlega og
ákveður Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO)
hvert þema dagsins er hverju sinni. Í ár er þemað
heilbrigðisstarfsmenn og tóbaksvarnir og ætlunin
er að vekja heilbrigðisstarfsmenn til umhugsunar
um hlutverk sitt og tækifæri í tóbaksvörnum.
Jafnframt er athygli almennings vakin á því að
heilbrigðisstarfsmenn geta veitt aðstoð og stuðn-
ing í baráttunni við reykingarnar.

Í tilefni dagsins verður ýmislegt um að vera. Í
Kringlunni og Smáralind veita hjúkrunarfræðing-
ar og ljósmæður vegfarendum upplýsingar og

aðstoð við að hætta tóbaksnotkun. Símaþjónustan
„Ráðgjöf í reykbindindi“, sími 800 6030, verður
opin frá 10 til 22 og þangað getur fólk hringt og
fengið aðstoð hjá sérþjálfuðum hjúkrunarfræð-
ingum. Einhverjar heilbrigðisstofnanir og heilsu-
gæslustöðvar verða með sérstaka dagskrá í tilefni
dagsins og Læknafélag Íslands, með stuðningi frá
Lýðheilsustöð og Landlæknisembættinu, gefur út
bækling fyrir lækna um viðtalsmeðferð fyrir fólk
sem reykir. Þá verður einnig haldin uppskeruhátíð
í myndasamkeppni um tóbaksvarnir að Ásvöllum
í Hafnarfirði milli klukkan 15 og 17.

Reyklaus dagur í dag
Alþjóða reyklausi dagurinn er haldinn í dag og tilvalið að nota daginn vel og slökkva í síðustu 
rettunni.
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Virkar vel gegn vöðvabólgu
Brynjólfur Björnsson segir að það sé ekkert erfiðara að synda skriðsund en bringusund.

Námskeið fyrir fullorðna í
skriðsundi eru afar vinsæl
enda margir sem telja sig
ekki kunna skriðsundið nægi-
lega vel.

„Mörgum þeim sem ekki mega
synda bringusund er ráðlagt að
synda skriðsund í staðinn, þar
sem bringusundið reynir mikið á
hnjáliði og neðri hluta baksins,“
segir Brynjólfur Björnsson leið-
beinandi, sem kennir fullorðnum
á öllum aldri skriðsund. „Skrið-
sund styrkir bakið án þess að
reyna of mikið á það auk þess sem
það er mýkra fyrir hnjá- og
mjaðmarliði,“ segir Brynjólfur.

Hann bætir við að skriðsundið sé
mjög gott gegn vöðvabólgu, en
allt of margir sem séu með vöðva-
bólgu syndi bringusund. 

„Í upphafi getur skriðsund ver-
ið erfiðara en bringusund en þeg-
ar maður hefur náð góðum tökum
á því er hægt að synda endalaust.
Lykilatriðið er að ná að slaka á og
hafa rétta öndun,“ segir Brynjólf-
ur en marga segir hann vera með
vitlausa öndun eða of mikil fóta-
tök, sem þreyta mann fljótt. 

Brynjólfur var sjálfur mikill
sundkappi á árum áður og átti
hann Íslandsmetið í 1.500 metra
skriðsundi árið 1979, en segist
ekki synda mikið nú í seinni tíð.
„Ég er bara á bakkanum og leið-
beini fólki þaðan og gengur það

mjög vel. Í þau tíu skipti sem ég
hitti nemendurnar ná þeir góðum
tökum á skriðsundi og ættu að
komast vel af stað.

Þeim sem gengur vel kenni ég
jafnvel að synda eftir klukku, en
það er voðalega gott að kunna að
synda eftir henni,“ segir Brynjólf-
ur. 

Síðasta námskeið Brynjólfs
fyrir sumarið hefst 6. júní en þau
hefjast aftur með haustinu.
„Aldursdreifingin er mikil, en ég
hef haft nemendur vel undir tví-
tugu og langt yfir sjötugt,“ segir
Brynjólfur. 

Frekari upplýsingar um nám-
skeiðið er hægt að fá hjá Brynjólfi
í síma 699 2998.

kristineva@frettabladid.is

Gulli Helga
Laugardagsmorgna 9-13
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Lifnaðarhættir nútímafólks hafa leitt til þess að við hreyfum okkur ekki nóg.
Vinna sem krefst líkamlegrar hreyfingar er mun minni en áður og flestir sitja
við vinnuna sína allan daginn. Regluleg hreyfing er okkur nauðsynleg og þá
sérstaklega hreyfing sem fær hjartað til að slá hraðar, eins og sund, rösk
ganga, hlaup eða sipp. Við þessa tegund hreyfingar notar líkaminn súrefni til
að framleiða þá orku til þarf fyrir hreyfinguna. Þolfimi af þessu tagi styrkir
hjartað og lungun ef hún er stunduð við hæfilegt álag í það minnsta 30 mínút-
ur nokkrum sinnum í viku. Hins vegar er engin þörf á að æfa eins og mara-
þonhlaupari til að koma sér í gott form. Hvaða hreyfing sem er, jafnvel þó hún
sé aðeins í nokkrar mínútur á dag, er betri en engin hreyfing. Málið er að
koma sér af stað og byrja og er ein ágæt leið til þess að ganga í 10-15 mínút-
ur í hádeginu.

Lítil hreyfing betri en engin
Flestir sitja við vinnuna og þurfa því að hreyfa sig utan hennar.

Sund er góð hreyfing sem styrkir hjartað og lungun.

Neytendur ruglaðir í hollustunni 
Trúa ekki lengur upplýsingum um hollustu eða óhollustu matvæla.

Misvísandi skilaboð misviturra
sérfræðinga um hvað sé hollt og
hvað ekki fara í taugarnar á
breskum neytendum, sem segj-
ast hættir að hlusta á ráðlegging-
ar sérfræðinganna. Fyrirtækið
Mintel, sem gerði könnunina,
segir að breskir neytendur séu
hættir að trúa heilsuráðgjöfum
þar sem uppýsingarnar breytist
frá degi til dags og engin leið sé
að henda reiður á þeim.

Tveir þriðju þátttakenda
töldu sig ekki geta treyst ráðum
fræðinganna og annar eins fjöldi
sagðist heldur ekki treysta upp-
lýsingum á pakkningum mat-
væla.

Þá kom einnig fram í könnun-
inni að til er orðin ný tegund
neytenda, sem öfugt við hina
trúa öllu sem þeir heyra og lesa
um hollustu og grandskoða allan
mat, logandi hræddir um að eitt-
hvað verði þeim að fjörtjóni. 

James McCoy, markaðsfull-
trúi Mintel, sagði greinilegt að
fjöldi fullorðinna einstaklinga
þjáðist nú af „krónísku yfir-
flæði“ af hollustuupplýsingum. 

„Heilbrigðisyfirvöld og selj-
endur matvæla verða að finna
nýjar leiðir til að ná til neytenda.
Ástandið núna veldur því bara að
fólk verður ráðvillt og gefst
upp,“ segir McCoy.

Kex myndi trúlega seint flokkast undir hollustu en Bretar eru orðnir ruglaðir af mis-
vísandi hollustuupplýsingum.

Heilbrigðisstarfsfólk getur veitt upplýsingar og aðstoð í baráttunni við tóbakið.
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Kogga, listakona:
Það eykur einbeitingu 

og sköpun.

Sjöf Har.,
myndlistarmaður:

Það eykur
hugmyndaflugið.

Sigurbjörn, hestamaður:
Til að ná árangri og svo

er það líka hollt.

Hvers vegna notar þú
Rautt Eðal Ginseng?

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

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

hendur auk þess er 
úthaldið betra.

Rautt Eðal Ginseng
Skerpir athygli og 

eykur þol

UPP KEMUR NÝ OG BETRI MANNESKJA
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LAUGARNAR Í REYKJAVÍKitr.is

ÁRBÆJARLAUG   BREIÐHOLTSLAUG   GRAFARVOGSLAUG   KLÉBERGSLAUG   LAUGARDALSLAUG   SUNDHÖLLIN   VESTURBÆJARLAUG

SUN MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU

Hóstakast á tónleikum eða í leik-
húsinu er óskemmtileg reynsla og
verst er þegar maður þarf að
halda niðri í sér hóstanum. Óttinn
við að hóstakast byrji stressar
mann upp og maður stífnar, sem
gerir bara illt verra. Af tillitssemi
við sjálfan sig og aðra er skyn-
samlegt að gera ráðstafanir áður
en farið er í kvikmyndahús, leik-
hús eða á tónleika sé maður með
mikinn hósta. Hægt er að fá sér
vænan sopa af hóstamixtúru sem
róar hálsinn rétt áður en sýningin
hefst. Einnig er ráð að hafa með
sér hálsbrjóstsykur sem hægt er
að sjúga á meðan en forðast kalda

drykki og poppkorn sem erta
hálsinn og koma hóstanum af
stað.

„Hægt er að fá sér kamillute
sem róar taugarnar í hálsinum
sem stjórnast af ósjálfráða tauga-
kerfinu. Auk þess má taka
regnálm og setja í heitt vatn, en
þá þykknar það og verður slím-
kennt. Það róar slímhúðina og er
sérstaklega gott þegar hóstinn er
þurr,“ segir Kolbrún Björnsdóttir,
grasalæknir í Jurtaapótekinu.
Með smá fyrirhyggju er hægt að
eiga ánægjulega stund á tónleik-
um jafnvel þótt kvef og hósti
hrjái gestinn. ■

Hóstað í leikhúsi
Áður en haldið er á tónleika eða í leikhús er gott að róa hálsinn.

Erfitt getur verið að ráða við hóstann. 
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Mýkir liðina
og byggir upp brjósk

LIÐAMÓTIN
í lag

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og matvöruverslunum
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Ótrúlega öflugur
kvefbani. Bólgueyðandi
og styrkir ónæmiskerfið

SÓLHATTUR
+ C-vítamín

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og matvöruverslunum
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Byggir upp eðlilega flóru
í maga og meltingarvegi

Framúrskarandi fyrir

MELTINGUNA

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og matvöruverslunum
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1 hylki á dag, fyrir sólböð,
á meðan og eftir þau.
Staðfest með vísindalegum
rannsóknum

Eykur brúnan 
húðlit í sól 
Viðheldur brúnum
húðlit eftir sólböð 

Undirbýr húðina fyrir sólböð 

Ef neglur eru til vandræða er
hægt að steypa nýjar neglur
yfir, hvort sem er á tám eða
fingrum.

Fátt er fúlla á fallegum sumar-
degi en að vera með svo illa
snyrtar eða ljótar tær að sandal-
ar og opnir skór séu ekki inni í
myndinni. Inngrónar neglur eru
miklu algengari en fólk heldur
og margar konur láta sig aldrei
dreyma um að ganga í opnum
skóm vegna þessa. Nú er hins-
vegar engin ástæða til að vera í
felum lengur því á naglasnyrti-
stofum er hægt að gera krafta-
verk á tám.

Rósa Björk Hauksdóttir,
naglafræðingur hjá Nöglum og
list á Grenásvegi 12a, segir að
það sé nánast ekkert sem þær
geti ekki lagað. „Við getum í
næstum öllum tilfellum lagfært
og steypt nýjar neglur nema ef
engin nögl er fyrir. Það er nóg að
nöglin sé agnarsmá og þá getum
við steypt nýja yfir.“ 

Rósa segir að margar konur
hafi áhyggjur af tánöglunum og
margar komi reglulega þótt ekk-
ert sérstakt sé að. „Þær koma
svona á fjögurra til sex vikna
fresti ef þær eru bara að halda
sér við, en annars geta þær þurft
að koma oftar. En þetta er ekki
bara mikilvægt af því það er
fallegra heldur líður fólki svo
miklu betur með vel snyrta
fætur. Það eru líka dæmi um að
inngrónar neglur hafi vaxið eðli-
lega fram undir ásteyptu nöglinni
og eina konu fékk ég til mín sem
var búin að vera með klofna nögl
í mörg ár, en hún lagaðist alveg.“

Rósa veit hvað hún syngur
þegar neglur eru annars vegar
því hún er Íslandsmeistari í
naglaásetningu og í 11. sæti á
heimslista. Á stofunni hjá henni
vinna fjórir naglafræðingar og
einn fótsnyrtifræðingur. Rósa er
sjálf förðunarfræðingur að auki
og kennir naglaásetningu auk
þess sem hún býður upp á tattó-
veringar á augu, augabrúnir og
varir og rekur heildverslun með
snyrtivörur. 

„Jú, það er heilmikið að gera,“
segir hún hlæjandi. „Ekki síst í
tánöglunum nú þegar sumarið er
í uppsiglinu og alls staðar til
flottir opnir skór og sandalar.“

Slæmur bruni á unga aldri
eykur líkur á húðkrabbameini
og því er mikilvægt að hafa
sólarvörnina á lofti.

Nú er sólin farin að skína og því
tímabært að taka fram sólarvörnina
og bera vel á litla kroppa. 

Þótt við Íslendingar fáum ekki
mikið af sólinni er hættan á húð-
krabbameini síst minni hér en á
suðlægari slóðum. Ósonlagið er til-
tölulega þunnt yfir norðurhveli
jarðar og útfjólubláir geislar sólar-
innar ná auðveldlega að vinna mik-
inn skaða þótt hitinn fari ekki upp í

margar gráður. Það er algengt að
krakkar sólbrenni illa á vorin því
sólin er sterk þótt það sé kalt úti.
Vorið er því tiltölulega hættulegur
tími í sólinni og nauðsynlegt að
fylgjast vel með húð barnanna.

Það er gríðarlega mikilvægt að
verja húðina vel fyrir sólinni því þó
að húðin jafni sig snemma á sól-
bruna getur bruninn haft varanleg
áhrif á húðina. Börn eru sérstak-
lega viðkvæm fyrir geislum sólar-
innar og því er mikilvægt að passa
vel að þau sólbrenni ekki. Húð
barna er þynnri og viðkvæmari en
húð fullorðinna og sólbruni á unga
aldri getur skemmt litafrumur í

húðinni og leitt til húðkrabbameins
síðar á ævinni. Einn slæmur bruni
er allt sem þarf og að mati sérfræð-
inga tvöfaldast líkur á húðkrabba-
meini ef barn brennur illa snemma
á ævinni.

Rósa Björk Hauksdóttir fer létt með að laga neglur, hvort sem er á tám eða fingrum. 

Inngrónar neglur eru hrikalega ljótar, en
þarna er búið að steypa nýja nögl yfir
aðra ónýtu nöglina og munurinn er ótrú-
legur.

Flottar tær í sandalana

Það er gríðarlega mikilvægt að verja húð-
ina fyrir sól, ekki síst þegar börn eiga í hlut.

Sólin er ekki besti vinur barnanna
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ROPE YOGA

Bæjarhraun 22  / 220 Hafnarfjörður  /  3. hæð til vinstri

Kennari Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir. Skráning er hafin í síma 
555-3536 eða 695-0089   ropeyoga@internet.is

stöðin Bæjarhrauni 22
Frábært sumartilboð kr. 7.900 

ótakmörkuð mæting í júní.

Gefðu öllum
börnum

sumargjöf

Að hafa fallegar hendur veitir  mér
öryggi. Þess vegna hef ég LCN
naglastyrkingu frá Heilsu og fegurð

Hugrún Ungfrú Ísland.

Hristir af sér vetrarforðann
Guðlaugur Þór Þórðarson
leggur mikið upp úr hreyfingu
og finnst fjölbreytni mikilvæg.

„Fyrir mig eins og flesta er alger
nauðsyn að hreyfa sig, annars
kemur það í bakið á manni,“ segir
Guðlaugur Þór Þórðarson alþing-
ismaður og segist vera nokkuð
meðvitaður um að hreyfa sig en
kannski ekki alltaf nógu duglegur.
„Eina leiðin til að gera þetta af
einhverju viti er að æfa reglulega
í líkamsræktarstöð, en það hef ég
gert lengi,“ segir Guðlaugur Þór. 

Auk þess að sækja líkamsrækt-
arstöðina spilar hann fótbolta og
körfubolta, hjólar með fjölskyld-

unni, fer á skíði á veturna og út að
hlaupa. Hann hefur líka vanið sig
á að hlaupa alltaf upp stiga í stað
þess að taka lyftu, en lykilatriðið
segir hann að hafa fjölbreytni í
hreyfingunni til að koma í veg
fyrir stöðnun. „Stundum eru stig-
arnir eina hreyfingin sem ég fæ,
sérstaklega þegar mikið er að
gera og erfitt að komast frá. Starf-
ið mitt er bara þess eðlis að maður
veit aldrei hvenær stund gefst,“
segir Guðlaugur Þór, en vinnan
getur tekið mikið af hans tíma og
segir hann það hafa orðið til þess
að allir fótboltahópar sem hann
spilar með hafa gefist upp á hon-
um. „Já, það gefast allir upp á mér
því ég mæti svo illa,“ segir

Guðlaugur Þór og skellihlær. Nú
þegar komið er að sumarfríi
segist hann ætla að nota það til að
hreyfa sig aðeins. „Ég er búinn að
safna á mig smá vetrarforða sem
ég þarf að losna við, svo mér verði
ekki of heitt í sumar,“ segir Guð-
laugur Þór og skellir upp úr. „Kon-
an er nýbúin að skoða gamlar
myndir og heimtar að ég fari í
átak,“ segir Guðlaugur Þór kíminn
og tilkynnir með stolti að hann
ætli að læra tennis í sumar og
hann hafi verið úti að hlaupa nú
síðast í morgun. „Ég er nú kannski
enginn brjálaður hlaupagarpur, en
mér líður voða vel á eftir,“ segir
Guðlaugur Þór.

kristineva@frettabladid.is
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Guðlaugur Þór fer stundum út að hlaupa en það er eitt af mörgu sem hann gerir til að halda sér í formi.
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Dauðinn á ekki að
vera feimnismál
Nú stendur yfir á Grand Hótel
í Reykjavík ráðstefna um
heildræna umönnun í heil-
brigðiskerfinu. Ráðstefnan er
samvinnuverkefni milli fag-
aðila í Skotlandi og á Íslandi.
Skoski hjúkrunarfræðingurinn
Jo Hockley er meðal fyrirles-
ara á ráðstefnunni.

Jo, sem hefur áratuga reynslu af
líknarhjúkrun krabbameins-
sjúkra, hefur undanfarin þrjú ár
stjórnað rannsóknum á umönnun
dauðvona vistmanna á elliheimil-
um í Edinborg.

„Mig langaði að skoða hvaða
áherslur eru lagðar í umönnun á
elliheimilunum, en langflestir
aldraðir deyja nú orðið á þess
konar stofnunum. Sjúkrahúsin
hafa ekki plás fyrir gamalt dauð-
vona fólk og fjölskyldurnar eru
ekki í aðstöðu til að annast hina
eldri. Framlag ríkisins til þessara
heimila er ekki nægilegt þannig að
gamla fólkið selur allt sem það á
og flytur inn á elliheimili. Ég gerði
könnun í mínu nánasta umhverfi
og það kom í ljós að 51% vist-
manna á þessum heimilum deyr
innan tveggja ára. Mig langaði í
rannsókninni að skoða hvernig
starfsfólk á þessum stöðum er í
stakk búið að takast á við dauðann,
sem er alltaf nálægur. Markmiðið
er svo að miðla stjórnendum af
þessari reynslu og reyna að semja
um leiðir til að breyta starfs-
aðferðunum til hins betra.“

Jo segir vandamálin ekki síst
þau að fáir faglærðir starfi á elli-
heimilunum og hinir ófaglærðu fái
litla sem enga hálp til að takast á
við aðstæðurnar. „Þetta er yfir-
leitt yndislegt fólk sem leggur sig
fram og ber ósvikna umhyggju
fyrir vistmönnum, en oft er þetta
fólk með litla reynslu eða þekk-
ingu til að taka þátt í því sem
gamla fólkið er að upplifa. Það er
mikið lagt upp úr heimilislegu
andrúmslofti á elliheimilunum en
þó er aðaláherslan á daglegar
athafnir, eins og að koma fólki á
fætur, klæða það og fæða. Veik-
indi þess eru ekki rædd og ekki
heldur sú staðreynd að flestir eru
deyjandi. Ég er með verkefni í
tengslum við rannsóknina, þannig
að þegar vistmaður deyr hittist
starfsfólkið og ræðir saman um
ferlið. Hvernig hjúkrunin gekk,
hvernig við brugðumst við og
hvernig okkur og þeim sem við
vorum að hjúkra leið. Við verðum
að nálgast þetta viðfangsefni á
nýjan hátt, halda í það sem er gott
en líka hjálpa starfsfólkinu að

læra af persónulegri reynslu sinni
á staðnum.“ 

Jo hefur hjúkrað deyjandi
krabbameinssjúklingum í áratugi.
Hvernig tekst hún sjálf á við
návígið við dauðann?

„Það hjálpar í mínu tilfelli að ég
er trúuð og lít ekki á dauðann sem
endalok. Þeir sem vita ekki hverju
þeir trúa eiga hins vegar erfiðara
með að takast á við dauðann og
margir staldra stutt við í þessari
vinnu. Gamalt fólk sem er að
deyja er mjög meðvitað um hvert
stefnir og langar að ræða það, en

vill jafnframt ekki íþyngja starfs-
fólkinu. Dauðinn er líka feimnis-
mál og ungt fólk óttast hann og
forðast að ræða hann. Það er hins
vegar mjög gefandi að vera ná-
lægt gömlu fólki sem er að kveðja
í sátt og hefur svo mörgu að miðla
af visku sinni og reynslu. Það
hvetur líka fók til að líta inn á við
og huga að eigin andlegu málum.
Við þurfum að gera starfsfólki á
elliheimilum kleift að nálgast hina
deyjandi af virðingu og skilningi
og líta á gamla fólkið sem mann-
eskjur, en ekki bara sjúklinga.“ ■

FRÁBÆR

HEILSUDRYKKUR

Aloe Vera plantan þykir hafa

góð áhrif á maga og meltingu.

Drykkurinn er sérlega bragðgóður og

fæst í m
atvörubúðum  og apótekum.

Fæst í apótekum

og matvöruverslunum

Frísk
andi Aloe Vera drykkur

með aldinkjöti úr Aloe Vera

plöntunni og viðbættu kalki

Fosfoser Memory er ísraelskt náttúrulyf
sem getur unnið gegn gleymsku og
minnistapi.
Rannsóknir sýna að skortur á vissu efni
í heilafrumum getur valdið gleymsku
og hægt er að vinna gegn þessari
þróun með því að bæta heilanum upp
þennan skort. Það má til dæmis gera
með því að nota efnið Fosfoser
Memory, sem er unnið úr sojabaunum
og er fyrirtaks fæðubótarefni fyrir heil-
ann.
Virkni Fosfoser Memory hefur verið
rannsökuð hjá fólki með minnissjúk-
dóma og er árangurinn góður. Til eru
dæmi um að alzheimersjúklingar hafi
sýnt töluverðar framfarir og margt
eldra fólk tekur efnið reglulega. Yngra
fólk getur einnig notið góðs af Fosfoser Memory, sem bætir skammtímaminn-
ið, en þó er ekki ráðlagt að byrja að taka efnið fyrr en erfiðleikar vegna
minnistaps fara að gera vart við sig.

Lamadýr lækna sjúkdóma
Dýrin virðast framleiða mótefni sem geta læknað sjúkdóma í mönnum, eins og Alzheimer.

Lamadýr gætu
hjálpað við að lækna
sjúkdóma í mönn-
um, samkvæmt
nýrri rannsókn sem
er samstarfsverk-
efni Kanada og
Belgíu.

Dýrin framleiða
mótefni sem gætu
verið notuð til að
lækna til dæmis
Alzheimer-sjúkdóm-
inn. Með því að nota
mótefnin úr lama-
dýrunum gæti með-
ferð verið ódýrari
og virkað betur. Sér-
fræðingar í Bret-
landi hafa hins veg-
ar varað fólk við því að rannsóknin er enn á frum-
stigi.

Í rannsókninni kemur fram að lamadýr fram-
leiða mun einfaldari tegund af mótefni en mann-

skepnan og því er
auðveldara að taka
lítið brot af mótefn-
inu og nota í lækn-
ingameðferð. Um-
fang efnisins er tíu
sinnum minna en
mótefnið sem finnst
í mönnum og því á
það betra með að
fara inn í vefi
m a n n s l í k a m a n s .
Mótefnið er enn
fremur háþróaðra í
dýrunum en mönn-
um því dýrin þurfa
að þola mun óvægn-
ari aðstæður.

Lamadýrunum er
gefinn mótefnisvaki

til að hrinda af stað mótefnisframleiðslu. Vís-
indamenn geta þá séð hvaða efni bindast ákveðn-
um mótefnisvökum. Síðan eru efnin ræktuð í
stórum stíl á rannsóknarstofum.

Jo Hockley hjúkrunarfræðingur heldur fyrirlestur um umönnun deyjandi fólks á elliheimilium.

Fosfoser Memory getur hjálpað þeim
sem eiga erfitt með að muna.

Töflur sem vinna gegn minnistapi
Hægt er að bæta minnið og sporna gegn minnistapi með því að taka
fæðubótarefni fyrir heilann.

Barnabörnin í hættu
Reykingar á meðgöngu hættulegri en talið var.

Nýjar rannsóknir sýna að hættan
vegna reykinga á meðgöngu er
mun meiri en talið hefur verið.
Vísindamenn hafa komist að því
að barnabörnum kvenna sem
reyktu á meðgöngu er tvöfalt
hættara við að fá asma en barna-
börnum þeirra kvenna sem ekki
reyktu á meðgöngu. Ef bæði
amma og móðir barns reykja á
meðgöngu eykst hættan enn
frekar. Barn sem elst upp í
reyklausu umhverfi og á móður
sem ekki reykti meðan á með-
göngunni stóð, en á ömmu sem
reykti á meðgöngu, er tvöfalt lík-
legra til að fá asma en börn sem
eiga reyklausar ömmur. 

Mótefnið sem lamadýrin framleiða er háþróaðra og minna en í mönn-
um og á því betra með að komast inn í vefi mannslíkamans.

Reykingar eru skaðlegar fyrir fóstur.



Renault Megane Scenic, skrd. 12/1999
ek. 109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr. Tilboð 690.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.

Volvo S60 AWD 2,5 Turbo, skrd.
05/2003, ek. 22.000 km, 2521cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 3.820.000 kr. Tilboð
3.590.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

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

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

BMW X5, skrd. 12/2003, ek. 29.000
km. 4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 6.790.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Gallopper, skrd. 04/2001, ek. 92.000 km,
2500cc, diesel, beinskiptur. Ásett verð
1.420.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Explorer Limited V8, Skrd.
10/2004, ek. 11.000 km. 4600cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 4.750.000 kr. Tilboð
3.990.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Citroen Picasso Exclusive, skrd.
04/2003, ek. 36.000 km. 1800cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.450.000 kr. Tilboð
1.270.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Toyota Land Cruiser 90 GX, skrd.
11/1998, ek. 144.000 km, 3000cc,
diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.250.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.

Isuzu Trooper, skrd. 08/1999, ek.
139.000 km. 3000cc, diesel, beinskipt-
ur, Ásett verð 1.690.000 kr. Tilboð
1.550.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

VW Passat station 4Motion, skrd.
08/2000, ek. 120.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.170.000 kr. Til-
boð 990.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

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

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

Renault Megane Classic, skrd. 09/1998,
ek. 118.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 660.000 kr. Tilboð 520.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.

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

Citroen Picasso SX, skrd. 05/2003, ek.
42.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.440.000 kr. Tilboð 1.290.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

VW Golf Syncro 4x4, skrd. 08/1996 ek.
185.000 km, 1800 cc, beinskiptur. Ásett
verð 530.000 kr. Tilboð 390.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane Classic, skrd. 06/2001
ek. 76.000 km, 1600 cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.020.000 kr. Tilboð 790.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.

Volvo S60 AWD 4x4 LPT-Turbo,
skr.9/2003 e: 18.000 Km , 2500 cc,
Sjálfskiptur, m/öllu. Ásett verð
3.790.000 Kr Tilboð 3.390.000 kr 100
% lán S:515-7000

Subaru Legacy, skrd.01/1998,
e:140.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 850.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán S:515-7000

MMC Outlander, skrd. 05/2003, ek.
27.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.995.000 kr. Tilboð 1.880.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Peugeot 406, skrd. 08/2000, ek.
51.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.020.000 kr. Tilboð 850.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Honda Civic, skrd. 09/1999, ek.
131.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 920.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus H/S station, skrd.10/2000,
e71.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.050.000 kr. Tilboð 950.000 kr
100% lán S:515-7000

Ford Focus C-Max, skrd.01/2004,
e:23.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.720.000 kr. 100% lán S:515-
7000

Citroen Xsara Advance, skrd.11/2003,
e:29.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr Tilboð 1.090.000 kr.
100% lán S:515-7000

Renault Megane Classic, skrd.06/1999,
e:109.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 550.000
kr. 100% lán S:515-7000

Ford Focus Ambiente, skrd.04/2002,
e:49.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.060.000 kr Tilboð 860.000 kr
100% lán S:515-7000

Isuzu Trooper, skrd.08/1999, e:139.000
km, 3000cc, beinskiptur. Ásett verð
1.690.000 kr 100% lán S:515-7000

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd.05/2004,
e:10.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.890.000 kr Tilboð 3.490.000 kr
100% lán S:515-7000

VW Passat Basic Line. skrd. 04/1998,
e:127.000 km, beinskiptur. Ásett verð
750.000 kr Tilboð 590.000 kr. 100% lán
S:515-7000

Vw Vento, skrd. 09/1996, e:131,000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr Tilboð 490.000 kr 100% lán
S:515-7000

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

Ford FocusTrend, skrd.09/2004,
e:11.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.760.000 kr. Tilboð 1.590.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Focus Ghia, skrd.04/2003, 2000cc,
e:32.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
1.690.000 kr. 100% lán S:515-7000

Opel Vectra station, skrd.07/1998,
e:114.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 770.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán S:515-7000

Subaru Impreza station, skrd.10/2000,
e:108.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.020.000 kr 100% lán
S:515-7000

Volvo V70 XC “CrossCountry”,
skrd.05/2004, e:23.000 km, 2521cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 4.590.000 kr Til-
boð 4.390.000 kr 100% lán S:515-7000

Renault Megane Berline, skrd.05/2000,
e:67.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 890.000 kr.Tilboð 750.000 kr.
100% lán S:515-7000

VW Passat Turbo, skrd.08/1999,
e:127.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.090.000 kr 100% lán
S:515-7000

Skoda Octavia, skrd.04/1999,
e:105.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 550.000
kr. 100% lán S:515-7000

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

Citroen C2 VTR, skrd.07/2004, e:11.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.360.000 kr. 100% lán S:515-7000

Ford Mondeo Ghia, skrd. 07/1997,
e:128.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 399.000
kr. 100% lán S:515-7000

Volvo XC90 LPT-Turbo, skrd. 05/2004,
e:16.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.690.000 kr. Tilboð 4.990.000 kr.
100% lán S:515-7000

Volvo V40, skrd. 02/1997, e:110.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
770.000 kr. Tilboð 599.000 kr. 100%
lán S:515-7000

Citroen C4, skrd. 02/2005, e:2.000 km,
1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.850.000 kr. 100% lán S:515-7000

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Hyundai Terracan 2900 GLX TDI
10/2003 ssk. ek. 34 þ. ABS álf. cd. vind-
skeið ofl. Verð 3.350 þús.

Ssangyong Rexton RX-320 7/2002 ssk.,
ek. 40 þ. 33”breyttur, 7 manna, ABS, álf.
cd. leður ofl. Verð 3.390 þús.

Toyota Landcr. LX 90 TD CommonRail
5/2002 5 gíra, ek. 79 þ. ABS, álf. stig-
bretti ofl. Verð 2.650 þús.

Toyota Landcr. LX 90 Turbo Disel
9/1998 ssk. ek 146þ 7manna álf. cd.
dr.kúla ofl. Verð 1.950 þús.

Toyota Yaris Terra VVTI 9/2002 5gíra ek
16þ Eins og Nýr! Verð 970 þús.

Toyota Avensis Terra VVTI 1800 9/2000 ssk.
ek 103þ ABS álf. cd. ofl. Verð 1.090 þús.

VW Passat Comfortline 2,0L 1/2001
ssk. ek. 103þ ABS cd. ofl. Verð 1.290
þús. TILBOÐ 1.090 ÞÚS.

Mazda 323 GLXI Sedan 1500 7/2001
ssk. ek. 49þ ABS/Spólvörn cd. smurbók
ofl. Gott eintak! Verð 1.050 þús.

Suzuki Baleno GLXI Sedan 1600
9/2002 ssk. ek.aðeins 20þ ABS álf cd.
ofl. Verð 1.150 þús. TILBOÐ 990 ÞÚS.

VW Golf Highline 1800 7/1998 5gíra
ek. 136þ ABS álf cd. hraðast. topplúga
ofl. Verð 790 þús.

MMC Lancer GLXI STW 4WD 7/2000 5gíra
ek. 110þ ABS vindskeið dr.kúla ný tímareim
ofl. Verð 850 þús. TILBOÐ 690 þús

Nissan Almera GX 1400 5/2000 5gíra ek.
80þ Álf. vindskeið cd. ofl. Verð 590 þús.

Toyota Avensis s/d sol 02/03 ek:47þ
Vínrauður Sjálfskipt,rafmagn í
öllu,húddhlíf, sumar og vetrardekk
verð:1770þ

M. Benz E200 ClASSIC 02/1999 ek. 52
þ. Dökkgrænn, ABS, ASR. Topplúga, raf-
magn í öllu, hraðastillir. Glæsilegt Ein-
tak. Verð 1990 þ.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is
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Toyota Yaris 1.5 T Sport 05/2002 ek. 50
þ. km. Spoiler, 15” álfelgur, CD. Kraft-
púst ofl. Lán ca: 1.200.000. Verð
1.290.000. Upplýsingar í síma 866
5354 & 533 2100.

Nissan Double Cab 2.5 disel turbo
2003 ek 43.þ.km 38” breyttur Fjarstart
DVD spilari. Öflugar græjur. lán
2.700.þús Verð 4.150.000.- Upplýsingar
í síma 866-5354/533-2100

BMW B10 Alpina 04/2000 ek 80.þ.km
Xenon ljós, 18”, SSK, Leður 347 HÖ Lán
ca:1.500þús Verð 3.990.000.- Upplýs-
ingar í síma 866-5354/533-2100

VW Golf 1.6 Comfortline 4/1999 ek
118.þ.km SSK, CD, ný tímareim, Einn
eigandi Verð 800.000.- Upplýsingar í
síma 866-5354/533-2100

Subaru Legacy 2.0 05/1996 ek
175.þ.km Álfelgur, CD ofl, skoðaður 06
Verð 590.000.-

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Landrover Discovery Disel Ekinn 10
þús. km. Sjálfskiptur. Leður, rafm. í
rúðum og sætum. Loftpúðafjöðrun,
álfelgur. Aðeins verið skráður í 6
mánuði. Verð: 3.740 þúsund.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Peugot 206 2.0 L. Árg 03/05. Beinsk.
Ekinn 13þ. Leðuráklæði, fellitoppur,
álfelgur, Cd. Upplýs. s: 8969616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Mercedes Benz C200 Station Kom-
pressor., nýskr 01/01., ek 76 þ.km., silf-
ur., ssk., álfelgur., topplúga., heilsárs-
dekk o.fl., Verð 2.290.000.-., Heimsbílar
eru staðsettir á nýja stóra bílasölusvæð-
inu við Klettháls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

VW Passat ‘99, ekinn 100.000 km,
beinskiptur, topplúga. Sumar og vetrar-
dekk. Uppl. í s. 893 1011.

Tilboð: Volvo S40. 320 þ. út, 610 þ. lán
22 þ. á mánuði. Árg. ‘99. 2000cc, ssk.,
ek. 70 þ. Nýyfirfarinn. S. 862 4884.

Yfirtaka á rekstrarleigu. Glæsilegur
Skoda Octavia RS (180hö), 2003. 1 ár
eftir af samning (skil 1. júlí 2006).
Greiðsla á mánuði 36.000. Uppl. í s.
660 5924.

Lítilsháttar tjónaður Landrover
Discovery 3,9 base.Árg ‘97, ek 130þ.
Leður 2x topplúga. Listaverð 1100þ.
Fæst á 450þ. vel ökufær. S 822-4167.

Peugot Boxer árg. ‘00, ek. 118 þús., 2,5
dísel, úrbrædd vél, V 350 strg. Ath öll
Sk. S. 822 4167.

VW Polo árg. ‘03, ek. 43 þús. km. CD
Sparneytinn bíll. Bílalán 650 þ. Verð að-
eins 990 þ. S. 892 7852.

MMC Lancer ‘93. Sjálfsskiptur, ekinn
187 þús. Upplýsingar í síma 894 0991.

Galant 2000 GLSi árg. ‘91, fallegur bíll á
150 þús. stgr. Uppl. í síma 698 2391.

Nissan Sunny 1600SLX árg. ‘93, ekinn
142 þús. Sjálfskiptur, geislaspilari og
þjóvavörn, sumar- og vetrardekk fylgja.
Fæst á 200 þús. stgr. Uppl. í síma 897
4391.

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘88 ekinn
125 þús. Verðhugmynd 80 þús. S. 843
0699.

Galant árg. ‘92 til sölu, ek. 213 þús. Skoð.
‘06, í góðu standi, alveg ryðlaus. Verð ca.
180.000. Uppl. í síma 866 2655.

Tilboð VW Golf ‘95, nýskoðaður. Verð
200 þús. kall. Uppl. í síma 699 8899.

Til sölu Volvo 740 árg. ‘89, ssk, sk. ‘06,
ný dekk, selst ódýrt. Uppl. í s. 698 7382.

Tilboð óskast
Peugot 306 skr. maí ‘96, ek. 167 þús.
Ásett verð 250 þús., en skoða öll tilboð.
Uppl í s. 693 0046.

Toyota Corolla 1.6 GLi sjálfsk. árg. ‘92.
Ek. 192þ. Þarf smá lagfær. V. 170þ. S.
8646799, 5667899

Útsala, útsala!! Hyundai Accent ‘96, ek.
72 þ. Ný sk., 1 eig., 5 d. V. 125 þ. Civic ‘91,
3 d. V. 75 þ. S. 844 6609 og 552 3404.

Fallegur Nissan Almera SLX árg.’97, lítið
ekinn, sjálfsk., þjófavörn, rafmagn í rúð-
um, samlæsingar, góð heilsársdekk, lít-
ur mjög vel út að utan sem innan.
s.6630769

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

WV Caravella Syncro 2.4l, árg. ‘98, 10
manna, ek. 355 þ.km. Smurbók fylgir. Í
mjög góðu lagi. Uppl. í s. 897 6183.

V6 Forrener nýl “38 breyttur. Árg 91.
Flækjur, fjarstart, sk’06. Tilboð. Bíll í
góðu standi. S 821-5885.

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.

Volvo s40 2ltr árg. ‘98, ssk. Ek. 118.000,
silfurgrár, CD, ál og stálfelgur. S. 863
6639.

Alfa Romeo T-Spark 1,6 ek. 84.000, árg.
2001 Leður, vel með farinn bíll. Ásett
verð 1400 þús. Upplýsingar í síma 847
6575 Biggi.

Aðeins 100 þús. út og 20 á mán. Kia
Grand sportage 4/2001 ek. 130 þ. km.
Ný skoðaður ‘06, ný dekk, fallegur bíll.
Lítur vel út. Ásett 1090, tilboð 850 þús.
b.lán 750, 20 á mán. S. 691 4441.

Tilb. 1.750 þ. Dodge Carav. sport 3,3
‘02. Stinnur, höndlar sem nýr. S. 899
9192.

Land Rover Freelander 2001/02, 5 gíra,
útv., segulb., geislasp. Topplúga. Mjög
vel með farinn, í toppstandi. V. 1.320 þ.
S. 892 5397.

Mazda 6 nýskr. 09/’03, ek. 18.000.
Sjálfskiptur með topplúgu og álfelgum.
Bíll í toppstandi. Verð 1.980.000 Uppl. Í
síma 896 6522.

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

Chevrolet Silverado 1500 extcab árg.
‘04, 4wd, sjálfskiptur. Verð 2.990.000.
Uppl. í síma 899 6064.

Mercedes Benz ML430, árg. ‘01,
sjálfsk./beinsk. Leður, dvd, video og fl.
Verð 4.4 m. S. 693 9930.

Ford Explorer Eddie Bauer 08/’04, ek-
inn 8 þ. km. 7 manna, V6 210 hö., ssk.,
17” álf., buffalo leður, rafstýrð sæti
m/minni, loftkæling fram í og aftur í,
aksturstölva, bakkskynjari, lúga, viðar-
klæðning, 6xCD, o.m.fl. Tjónlaus bíll.
Carfax fylgir. Verð 3.850 þús. Bein sala
s. 847 2582.

Dodge Caravan SXT árg. 2005. DVD og
Playstation II. 6 cyl. 3.3l., 4ra þrepa
skipting, 7 manna. Innfelld barnasæti.
Sk. ‘07. Ekinn 29 þ. km., eins og nýr.
Verð 2.875 þús., áhv. 2.075. Uppl. í s.
896 6612.

Toyota, VW, Bens, Mazda, L-300, 7
manna bíll óskast á 0-130 þús fyrir
skátafélag. S. 693 466

Óska eftir amerísk. bíl á yfirteknu
áhvílandi láni í skilum. tut-
ankamon@strik.is.

Til sölu Feroza árg. ‘89, 33” dekk, ný
sprautaður. Verð tilboð. Einnig Toyota
Camry árg. ‘87, þarfnast viðgerðar fyrir
skoðun. Uppl. í s. 849 3959.

Hef kaupandi af diseljeppa á verðbilinu
3 til 3.5 milljónir. Má gjarnan vera á 33
tommu dekkjum en ekki atriði. Vantar
einnig flestar gerðir bíla á skrá og á
staðinn. Bílasala Vesturlands sf Sól-
bakka 2 310 Borgarnesi 437-2100 89-
24324

Cadilac sedan de ville coup 1968, ek.
32 þús. mílur frá upphafi. Sem nýr bíll,
sem sér ekki á. Í toppstandi. Tilboð
óskast, skoða skipti. Til sýnis og sölu á
bílasölunni Heimsbílar Kletthálsi 11 a,
s. 567 4000.

Mercedes Bens 250 til sölu, árg. 1972 org-
inal og í góðu ástandi, með skoðun án ath.
aðeins ekinn 181 þ. Upp. í síma 553 0079
& 891 6303. Fæst á góðu verði.

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.

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.

Vörubíla og vagnadekk. Ný og sól-
uð.Hagstætt verð. Heiði Vélahlutir S
534-3441

Hjólkoppar á vörubíla og sendibíla 15”-
22,5” Heiði Vélahlutir S: 534-3441

Benz ‘81 húsbíll til sölu. 307 diesel,
með vaski, rennandi vatni, ísskáp og
eldavél. Svefnpláss fyrir tvo. Ásett verð
500.000. Upplýsingar í síma 696 1873.

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

Óska eftir leðurgalla og hjálm á góðu
verði. Er 1,80 á hæð og skóstærð er 43.
Uppl. í s. 659 9696.

Til sölu Polaris Sportman 700 ‘02. Ekið
1.500 mílur. Upplýsingar í síma 844 0956.

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

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

Óska eftir nýlegu og vel með förnu felli-
hýsi í skiptum fyrir Subaru Outback ‘98,
(ásett v. 800 þ.).+ pen. Geir s. 822
7069.

Pallhýsi óskast, notað eða
nýtt.

Óska eftir að kaupa notað eða nýtt pall-
hýsi. Gott verð í boði fyrir gott hús. Upp-
lýsingar í síma 660 0602.

Óska eftir litlu notuðu fellihýsi helst
Rabido. Uppl. í s. 557 2448.

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

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

Comby Camp Family 1991. Mjög vel
með fainn. Einn eigandi. S. 699 5119.

Compi camp ‘97 upphækkaður 200þ.
Kawasaki 220 ‘00 Endurocross 350þ
Yamaha Viagro 1100 ‘91 500þ Porsch
Cayanne 2003 6,8 m. 8935500.

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

Jungheinrich
pallettutjakkar

Málaðir eða galvaniseraðir, báðar gerð-
ir með “quick lift”. verð frá 46.586- án
vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Nr. A-468. Gáski smíðaður árið 2000,
Mál: 8,9 brl. Ml. 9,49m Caterpillar vél
skráð 187 kW. árgerð 2004. Allt fylgifé
bátsins fylgir s.s. línuspil, renna og öll
fiskleitar og siglingatæki fylgja. Selst
með/án aflaheimilda eftir nánara skl .
Skipamiðlunin Bátar & Kvóti, Sími 568
3330 www.skipasala.com Síðumúli 33

Nr.A-469. Cleopatra smíðaður árið
2000. Mál: 9,95 brl. Ml. 10,5 m. Cumm-
ins 187 kW, árg 2000. Allt fylgifé bátsins
fylgir s.s. línuspil, renna og öll fiskleitar
og siglingatæki fylgja. Selst með/án
aflaheimilda eftir nánara skl. . Skipa-
miðlunin Bátar & Kvóti, Sími 568 3330
www.skipasala.com Síðumúli 33.

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Fornbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Nr.A-469. Gáski smíðaður árið 2000.
Mál: 8,93 brl. Ml. 9,5 m. Caterpillar 175
kW, árg 2000. Allt fylgifé bátsins fylgir
s.s. línuspil, renna og öll fiskleitar og
siglingatæki fylgja. Selst með/án afla-
heimilda eftir nánara skl. . Skipamiðlun-
in Bátar & Kvóti, Sími 568-3330
www.skipasala.com Síðumúli 33.

80 tonn af varanlegum kvóta til sölu í
krókaaflahlutdeildarkerfi. Nr: A-468 Til
sölu eru 80 tonn af varanlegum heim-
ildum í krókaaflahlutdeildarkerfinu, þar
af eru 40 tonn þorskur. Einkahlutafélag
fylgir með og er í því jafnframt plastbát-
ur sem er seldur á 1,5 millj. . Skipamiðl-
unin Bátar & Kvóti, Sími 568-3330
www.skipasala.com Síðumúli 33.

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur, ör-
yggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður og
margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut 2
Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is

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

Til sölu 4 stk. 15”, 5 gata álfelgur. Verð
35 þús. Uppl. í s. 897 6183.

Til sölu 36” DC dekk á 12” felgum.
Uppl. í síma 692 7601.

Dekk: 4 stk. 235/60 16” á 10 þ. 4 stk.
12” á felgum á 8 þ. 4 stk. 215/60 16” á
10 þ. 4 stk. 245/75 16” á 10 þ. 4 stk.
14” Sonata felgur á 6 þ. S. 896 8568.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musso og Benz
Erum að byrja að rífa óskemmdan Mus-
so ‘98 einnig Benz 190, 200, 230, 260
4x4 og 300 og fleiri Benza. Uppl. í s.
691 9610.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91,
Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90,
Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe
Turbo ‘93. Sonata ‘92. Kaupi bíla. S. 896
8568.

Heitir pottar og plastkista á tjaldvagna.
Símar 421 7644 & 869 3626.

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

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

Lokað verður fimmtudaginn 2. júní og
föstudaginn 3. júní. Keramikgallery, Dal-
brekku 14, 200 Kópavogur s: 544-5504

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

Ódýrt
Til sölu Hewlet Packard prentari,
antiklampi og teikning eftir Þorbjörgu
Höskuldsdóttur. Selst ódýrt. Uppl. í s.
554 5834 & 849 5279.

Til sölu fallegur, ónotaður svefnsófi
með gráu plussi. Verð 35 þús. Uppl. í s.
695 3112.

Ísskápur 180 cm tvískiptur á 12 þ., 140
cm á 10 þ. 120 cm og 85 cm á 8 þ. Þrí-
hjól á 2 þ. BMX barnahjól á 2 þ. Einnig
varahlutir í ýmsa bíla. S. 896 8568.

Til sölu Hotpoint gæðaþvottavél, 28”
JEG sjónvarp. Uppl. í síma 865 1110.

Hillusamstæða fæst gefins gegn því að
vera sótt. Upplýsingar í síma 616 2027
& 587 8020.

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

Lingophone á frönsku
Óska eftir að kaupa 4-6 viðarfellistóla,
og Lingophone á frönsku. Uppl. í s. 554
5834 & 849 5279.

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

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

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

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

Powerbook makki með 15-17” skjá
óskast. Geta keyrt OS9 eða eldra. S.
659 3322.

Til sölu notaðar handlaugar, innihurðir,
240L hitakútur, rafmagnsofnar og skáp-
ar. S. 861 0401.

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. 1.390
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

Til sölu krómpinnar í panil, framhengi í
panil, krómfataslár á vegg, barnagína 7-
9 ára og fl. S. 659 2228.

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 inni-
falin. S. 847 5007 grassalan@simnet.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.

Sláttur-Klipping. Einkalóðir, fjölbýli, fyrirtæki.
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

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

Bókhald-Vsk.& launauppgjör-Ársupp-
gjör-Skattframtöl. Ódýr og góð þjón-
usta. Sími: 6926910.

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

Tek að mér alla alhliða málningarvinnu.
Þök, þakkanta og öll smærri verk. Uppl.
í s. 693 2162.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Meindýraeyðing heimilanna. Öll mein-
dýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skor-
dýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822
3710.

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

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

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál, þak-

rennuupsetningar, þakásetningar,
þak-og gluggamáling. Trésmíða-

vinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska.

S. 854 7449, 864 7449 
og 565 7449

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

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

Verslun

Gröfur/Vörubílar.
Gröfum grunna, útvegum efni.

Gröfum fyrir skolp- og 
frárennslislögnum.

Upplýsingar í síma 822 2660.

Pallaefni 
Utanhússklæðning

Massaranduba, Brasilískur harðviður
Rifflaður báðum megin, ýmsar

lengdir.
Innviðir-Valdberg ehf.

Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)
Sími 564-3636

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

Erum sérhæfðir í Nissan.
Sérhæfum okkur í Nissan. Varahlut-

ir og viðgerðir.
Bílstart, Skeiðarás 10 S. 565

2688 & 861 5710.

Varahlutir

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

Móðuhreinsun glerja & 
háþrýstiþvottur!

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

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

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

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

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

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

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

Spámiðlun. Ragnheiður, Heilunarsetrið
sími 868 3894.

Svæða-og viðbragðsfræðingur. Tek fólk
í nudd. Er einnig með reiki 1 og 2.
Tímapantanir í síma 897 9080.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Alspá 908-6440
Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Spásíminn 902-5052. Spái í spil og
Tarot spil. Opið frá kl. 20 - 23 Björk.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðn-
ingar. Fáðu svör við spurningum þínum.

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

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

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

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

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

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

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891
8902, Ásta.

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

Indverskur nuddari! Mjög gott fyrir bak-
verki og slökun. Sími 659 1128 milli kl.
9-12.

Tæplega ársgamall, lítið notaður, snyrti-
stóll/bekkur til sölu. Kostar nýr kr.
73.000. Tilboð óskast. Áhugasamir hafi
samband í síma 898 6992.

Vandað sófaborð með marmaraplötu,
stærð 52x90. Verð 50 þús. Uppl. í s. 897
3527.

Til sölu Hjónarúm með nýlegum dýn-
um, náttborð og náttborðslampar, sófa-
borð, gamaldags glerskápur og ísskáp-
ur. Uppl. í s. 566 6388 og 867 4675.

Til sölu boðstofuborð og 4 stólar, gler-
skápur, skenkur og standlampi (allt
svart og mahogny). Lítur mjög vel út.
Verð 65 þús. Uppl. í s. 897 1551.

Skjavarpi.is - Flatskjáir á betra verði.
Philips, Fijitsu, Sanyo, Sahara o.f.l.. Líttu
á úrvalið á heimsaíðu okkar
www.skjavarpi.is Hafðu samband, verð-
ið mun koma á óvart.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Óska eftir góðri manneskju til að passa
18 mán gamalt barn í sumar. Uppl. í s.
867 1467.

Brynningardæla til
notkunnar

í beitarhólfum og beitarsvæðum, hent-
ar hvorutveggja hestum og kúm. Grip-
irnir dæla sjálfir vatninu upp í dallinn,
allt að 7 metrum upp frá vatnsyfirborði.
Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

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

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

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

www.sportvorugerdin.is

Ein vinsælasta silungsflugan í dag. Nú
hnýtt í keilutúpu sjá www.frances.is

Ódýrir maðkar til sölu! Silungs og laxa.
Margra ára reynsla. Geymið auglýsing-
una. S. 692 5133.

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.

Er að hætta. Til sölu 5 hestar og hús í
Gust, Kópavogi. Sími 893 0607.

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ýmislegt

Dýrahald

Barnagæsla

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Ýmislegt

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

Sími 897 6613. Gísli Steingríms-
son. Löggiltur pípulagningar-

meistari.

Viðgerðir

Rafvirkjun

Skemmtanir

Spádómar

Nudd

Dulspeki-heilun

Tölvur

Stífluþjónusta

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Allt á að seljast.
Enn meiri verðlækkun,
komdu strax.
Brimborg, notaðir bílar.
Brimborg, öruggur staður
til að vera á.

Gakktu frá vaskinum áður en
þú ferð í fríið. Í netbanka
Íslandsbanka getur þú gengið
frá vaskgreiðslum fram í
tímann.
Íslandsbanki.

Lokum Hringnum.
Slysavarnarfélagið
Landsbjörg.

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Loftræstiviftur - borðviftur 
Fálkinn

Legur í bíla
Fálkinn

DeWalt meistaraverkfæri.
Sindri.

Slökkvitæki,
slökkvitækjaþjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Láttu ekki sumarfríið fara í
vaskinn. Í netbanka
Íslandsbanka getur þú skilað
virðisauka-skattskýrslum og
gengið frá greiðslum fram í
tímann.
Íslandsbanki.

Aukum öryggið við strendur
landsins
lokum hringnum .
Slysavarnafélagið
Landsbjörg.

Sumarblóm í úrvali.
Gróðrarstöðin Mörk.

Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Enn meiri verðlækkun.
Brimborg, öruggur staður
til að vera á.

Jeppakerrur, Víkurvagnar

Það eru brjáluð tilboð á
notuðum bílum núna hjá
Brimborg.

Allt á að seljast.
Komdu strax.
Brimborg, öruggur staður
til að vera á.

Kúplingar í bíla
Fálkinn

GP Alkaline rafhlöður á
góðu verði.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Allt á að seljast.
Brimborg, öruggur staður
til að vera á.

Bylgjan kynnir í samvinnu
við Concert:
Hildur Vala útgáfutónleikar í
Salnum sunnudags-kvöldið
5. júní
--örfáir miðar óseldir.
Miðasala í síma 
5-700-400.

Heitur matur, heitur matur
Þín verslun Seljabraut

Aukum öryggið við strendur
landsins-
greiðum heimsenda
gíróseðla.
Slysavarnafélagið
Landsbjörg.

Blýsýrurafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Aukum öryggið við strendur
landsins-
söfnunarsíminn er 
905-5900.
Slysavarnafélagið
Landsbjörg.

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

Lithíumrafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Lokum hringnum-
björgum öllum. 
Slysavarnafélagið
Landsbjörg.
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Í 3 mán. Vífilslgata. Góð 2ja herb. íb.
90.000/mán. 2 m. fr. /Tryggv. Laus. Sími
893 9048.

Meðleigjandi Óskast
Vantar meðleiganda í íbúð á sv. 101.
Uppl. í s. 845 5090 eftir kl. 18.

101 RVK. Falleg 2ja herb. íbúð. Leiga 70
þús. á mán. Laus 1. júní. Uppl. í s. 895
5546.

Lítið einstaklings stúdíó við Laugaveg.
Sér ing./ baðh./ eldh./ þvottav./ ísskáp-
ur. Breiðb. Bara 14 ferm. Nýuppg. lang-
tímal. 42 þ. Uppl. í s. 868 9876, laus
strax.

3ja herb íbúð til leigu 100 fm í v. Kóp
frá ág., reyklaust/engin gæludýr. S. 869
7690.

Nýstandsett penthouse studíó íbúð á
3ju hæð við Austurstræti. Getur leigst út
sem skrifstofa. Hiti+rafm. gervihn., TV
og nettengingar verður innifalið í leigu.
Óska eftir tilboði. S. 862 5499.

Fyrirtæki í ferðaþjónustu óskar eftir 3-4
herbergja íbúðum í miðbæ Reykjavíkur,
júní til ágúst fyrir ferðamenn. Uppl í
síma 588-0000

22 ára kk óskar eftir herbergi, er í fastri
vinnu, helst í 112. Uppl. í s. 557 2183 &
660 4029.

Viltu traustan leigjanda? Vantar litla
íbúð, hámarksleiga 55 þ. kr. á höfuð-
borgarsv. eða Mosfellsbæ. Uppl. í s. 844
4425.

Óska eftir 2ja herbergja íbúð á höfuð-
borgarsvæðinu. Uppl. í s. 844 5432.

Lítil íbúð óskast á leigu. Alveg reyklaus.
Uppl. í síma 565 9939 & 897 9939.

Óska eftir húsnæði, 3ja-4ra herbergja.
Upplýsingar í síma 894 1312.

Óska eftir 3ja herbergja íbúð, helst í
Kópavogi eða Fossvogi. Leiguverð
aukaatriði. Uppl. í síma 696 7439.

Óska eftir góðu skrifstofuherbergi á
Rvk.sv. Uppl. í s. 691 1508 og 899 1994

Nú er rétti tíminn !
Vönduð bjalkahus 23 fm og 37 fm
ásamt 10-15 fm lofti til sölu. Altækni s/f
461 1111 og 869 9007 Nánari uppl.
www.bjalkahus.com

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

Tilvalið í bústaðinn
Kirsuberjaskápur 206x60x500m/hillum
og slá. Skápur 1,5x40, ljós að lit
m/skúffum og hillum. Dýna f/gestina,
hringlaga viðarfelliborð. Hraðsuðuketill.
Uppl. í síma 554 5834 & 849 5279.

Sumarbústaðalóð í Kjósinni til sölu.
Hálftíma akstur frá Rvk. Uppl. í s. 892
5474.

Atvinnueign.is
Þarftu að leigja eða taka á leigu at-
vinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigu-
lista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is S. 568 6600.

TIL LEIGU
Til leigu skrifstofuherbergi á 2.hæð í
góðu húsnæði við Síðumúla. Húsgögn
geta fylgt. uppl. s. í síma 898 5254.

24 fm bílskúr til leigu í Hafnafirði. Uppl.
í síma 695 4957 & 565 4957.

GISTING VIÐ LEGOLAND BRYNDÍS OG
BJARNI S. 0045 75885718 WWW.BBG-
ISTING.COM

Naglafræðingar. óskast til naglaásetn-
inga á Professionails naglastofur. Um-
sóknir sendist á info@professionails.is

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

AU-PAIR Í HELSINKI
Fjölskylda með 3 börn sem býr í
Helsinki Finnlandi er að leita af Íslenskri
AU-PAIR frá ágúst 2005. Ef þú hefur
áhuga hafðu samband með tölvupósti í
netföngin: p_storgard@hotmail.com jo-
han.storgard@svenskateatern.fi

Sólpallar ehf. óska eftir röskum smið
eða aðstoðarmanni sem fyrst. Áhuga-
samir sendi tölvupóst á solpallar@sol-
pallar.is

Starfsmaður óskast í hlutastarf á
Stjörnutorgi í Kringlunni. Nánari upplýs-
ingar í síma 663 5165. Æskilegur aldur
18-50 ára.

Starfsmaður óskast í afgreiðslu í efna-
laug. Um er að ræða 3-4 tíma á dag,
verður að geta byrjað strax. Upplýsingar
í síma 561 1216 og 896 8171 e. kl 18.

Vantar duglegt fólk í fjölbreytt starf á
veitingahúsið Culiachan Faxafeni 9,
umsóknir á staðnum, 17 ára og eldri.

Nasa - Nasa
Það er mikið framundan á Nasa, okkur
vantar starfsfólk á bar og dyraverði.
Einnig starfsfólk á daginn við veitinga-
sölu. Uppl. á Nasa við Austurvöll frá kl.
13-16 þessa vikuna.

Óska eftir reglusömum og barngóðum
baðverði í karlaklefa, vaktavinna. Uppl. í
s. 822 0333.

Vantar duglegt starfsfólk til afgreiðslu-
starfa í bakarí í Grafarholti. Vaktar-og
helgarvinna. Lágmarksaldur 25 ára.
Upplýsingar gefur Brynhildur í síma 660
1789.

Aukavinna-uppgrip
Okkur vantar duglegt símasölufólk á
öllum aldri 2-3 kvöld í viku. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

Pizzan í Garðabæ auglýsir lausa stöðu
bílstjóra í fullt starf til framtíðar. Upplýs-
ingar í síma 660-3810 Guðmundur

Matvælafyrirtæki í Hafnarfirði Leitar að
kraftmiklum og jákvæðum starfsmanni
í framleiðslustörf. Framtíðarvinna hjá
vaxandi fyrirtæki. Æskilegur aldur 25
ára eða eldri. Vinnutími mán-fim: 8.00-
18.00 (frí á föstudögum). Laun skv.
samkomulagi. Uppl. í síma 825 2048.

Hagkaup Skeifunni
óskar eftir að ráða öryggisvörð til starfa.
Starfið felst í staðbundinni öryggis-
gæslu og almennu rýrnunareftirliti í
verslunum Hagkaupa. Hagkaup leggur
mikinn metnað í öryggismál í verslun-
um sínum og fá öryggisverðir Hag-
kaupa víðtæka þjálfun til að geta sinnt
starfi sínu sem best. Við leitum að ein-
staklingi sem er líkamlega hraustur,
heiðarlegur, með hreint sakavottorð,
metnaðargjarn og útsjónasamur. Um-
sækjendur yngri en 20 ára koma ekki til
greina.Áhugasömum er bent á að hafa
samband við Jón Karlsson verslunar-
stjóra í síma 563-5000, auk þess sem
hægt er að sækja um á www.hag-
kaup.is eða á staðnum.

Óska eftir heimilishjálp. Upplýsingar í
síma 847 2200.

Fiskvinnsla
Óska eftir vönu fólki í fiskvinnslu í snyrt-
ingu og pökkun. Reglusemi og stund-
vísi skilyrði. Uppl. í s. 698 7120 eftir kl.
15.

A. Hansen óskar eftir aðstoðar-
manni/konu í eldhús. Þarf að hafa
áhuga á matreiðslu. Upplýsingar í síma
565 1130.

Hagkaup Smáralind
Óskar eftir að ráða öryggisverði til starfa
til afleysinga í sumar. Starfið felst í stað-
bundinni öryggisgæslu og almennu
rýrnunareftirliti í verslunum Hagkaupa.
Hagkaup leggur mikinn metnað í ör-
yggismál í verslunum sínum og fá ör-
yggisverðir Hagkaupa víðtæka þjálfun
til að geta sinnt starfi sínu sem best. Við
leitum að einstaklingi sem er líkamlega
hraustur, heiðarlegur, með hreint saka-
vottorð, metnaðargjarn og útsjónasam-
ur. Umsækjendur yngri en 25 ára koma
ekki til greina.Áhugasömum er bent á
að hafa samband við Benedikt starfs-
mann öryggisdeildar í síma 693-5545,
auk þess sem hægt er að sækja um á
www.hagkaup.is eða á staðnum. Um-
sóknafrestur rennur úr 2. júní nk.

Bílstjóri með ADR réttindi.
Atlantsolía leitar eftir meiraprófsbíl-
stjóra með ADR réttindi. Við leitum að
kröftugum bílstjóra sem er reiðubúinn
að taka þátt í uppbyggingu á fyrirtæki í
miklum vexti. Starfið felst í áfyllingu á
bensínstöðvar fyrirtækisins, dreifingu
olíu til verktaka, bænda og sjávarútvegs.
Atlantsolía rekur nú fjórar bensínstöðv-
ar auk þess sem áætlað er að byggja
þrjár til viðbótar á þessu ári. Hjá fyrir-
tækinu starfa 11 manns. Nánari upplýs-
ingar veitir Ólafur Baldursson í síma
825-3110. Um framtíðarstarf er að
ræða.

21 árs stelpa óskar eftir vinnu, helst frá
9- 17. Flest kemur til greina. Uppl. í s.
663 6303.

Hefurðu hugleitt að stunda eigin við-
skipti? Skoðaðu www.orvandi.is/upp-
lysingar.htm

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Aðstoð í smurbrauð og
veisluþjónustu Jóa Fel.

Vegna mikilla anna vantar okkur
vana smurbrauðs-manneskju í

hlutastarf (einnig helgar) í smur-
brauðs og veisluþjónustu okkar.

Aðeins kemur til greina manneskja
eldri en 25 ára og með reynslu af

ofangreindu.
Áhugasamir hafið samband við
Lindu Rós matreiðslumann Hjá

Jóa Fel 863 7579
eða Jóa Fel á joifel@joifel.is,

sem allra fyrst.

Framtíðarstarf og 
sumarafleysingar

AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum í
lagerstörf.Um er að ræða framtíðar-

störf og einnig í sumarafleysing-
ar.Við bjóðum upp á góða tekju-

möguleika, góða vinnuaðstöðu og
mötuneyti er á staðnum. Leitað er
að kraftmiklum og áreiðanlegum

einstaklingum sem eru eldri en 18
ára og vilja framtíðarstarf hjá

traustu og framsæknu fyrirtæki.
Umsóknareyðublöð má fá í mót-

töku Aðfanga að Skútuvogi 7,
104 Reykjavík. Einnig er hægt að

sækja um á www.adfong.is

Sumarafleysingar

Óskum eftir fólki til sumarafleys-
inga í júní, júlí og ágúst í allar

tegundir ræstinga. Reynsla æski-
leg, en ekki skilyrði.

Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf,

s. 555 6088.

Afleysingar síðdegis

Vantar fólk til ræstinga síðdegis,
alla virka daga. Reynsla æskileg,

en ekki skilyrði.
Upplýsingar á www.hreint.is

eða hjá Hreint ehf, 
s. 554-6088.

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.

Atvinna í boði

Gisting

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði
Óskar eftir að ráða í eftirtalin störf:

1. Jarðvinnudeild

Menn með vinnuvélaréttindi og meirapróf.
Vönum jarðvinnumönnum. Vinnuvélapróf og meira-
próf æskilegt. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

2. Plægingar.

Menn með vinnuvélaréttindi og meirapróf.
Þarf að vera tilbúinn til að vinna jafnt hér á höfuð-
borgarsvæðinu sem úti á landi. Þarf að geta hafið
störf sem fyrst.

Upplýsingar um störfin gefur í síma 595-1500.

Furugrund 48 200 Kópavogi

Heimilisfang: Furugrund 48 

Stærð eignar: 89,8 fm

Fjöldi herb.: 4 

Byggingarár: 1974

Brunab.mat: 12,7 millj.

Verð: 17.9 millj.

Guðbergur Guðbergsson
gsm 893 6001

beggi@remax.is

OPIÐ HÚS í dag kl. 17:00 - 18:00 Hol
með fataskáp, eldhús m / viðarinnrétt-
ingu og flísalagt milli skápa. Baðherb.
flísalagt í hólf og gólf m/sturtuklefa og
innréttingu. Stofan rúmgóð.Tvö herb.
annað m/fataskáp Aukaherb.í kjallara
m/aðgang að wc. 

Birgir Birgisson lögg. fasteignasali, hdl.
Kópavogur

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

588-4477

Vorum að fá í sölu eitt glæsilegasta einbýl-
ishúsið í þingholtunum. Húsið er um 450
fm að stærð. Allt uppgert á sérlega vand-
aðan hátt. 

Glæsilegur garður, panorama útsýni frá
efstu hæð til suðurs. Eign í sérflokki. 

Allar nánari upplýsingar veitir Bárður
Tryggvason, sölustjóri hjá Valhöll fasteigna-
sölu í síma 846 5221 eða á skrifstofu.

Þingholtin - Glæsieign

Gulli Helga
Laugardagsmorgna 9-13

ATVINNA
15
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Hæðargarður 29 Þjónustuíbúð
fyrir aldraða

Stærð eignar: 77,5 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1993
Brunab.mat: 10,7 millj.
Verð: 23,9 millj.

Guðbergur Guðbergsson
gsm 893 6001

beggi@remax.is

OPIÐ HÚS í dag milli kl 18:30-19:30
3ja herb. Þjónustuibúð fyrir eldra borgara á frá-

bærum stað. Holið er með fataskáp, svefnherb.
með stórum fataskáp, auka herb, eldhús með ný-
legri innréttingu og góðum borðkrók. Stofan er
rúmgóð með útgengi á suður svalir. Baðherb. með
sturtu og flísar á veggjum. Parket á íbúðinni, utan
baðherb og geymslu. Geymsla í íbúðinni ca.4fm.
Björt og falleg íbúð. 

Birgir Birgisson lögg. fasteignasali, hdl.
Kópavogur
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Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Eftirtaldar bifreiðir verða boðnar upp að við lögreglustöðina 
á Húsavík, miðvikudaginn 8. júní 2005 kl. 14:00:

A224   AY-416   ML-246

Greiðsla við hamarshögg.

Sýslumaðurinn á Húsavík, 30. maí 2005.

Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Eftirtaldar bifreiðir verða boðnar upp að við hreppsskrifstof-
una á Kópaskeri, fimmtudaginn 9. júní 2005 kl. 09:30.

OO-490 PV-668
Greiðsla við hamarshögg.

Sýslumaðurinn á Húsavík,
30. maí 2005.

Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Eftirtaldar bifreiðir verða boðnar upp að við lögreglustöð-

ina á Þórshöfn, fimmtudaginn 9. júní 2005 kl. 14.00:

ZV-224 

Greiðsla við hamarshögg.

Sýslumaðurinn á Húsavík, 30. maí 2005.

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

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

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

Kringlunni 4 - 6 Norðurturni, 10. hæð • 103 Reykjavík • Sími 530 4600 • Fax 530 4609 • eigna@eigna.is

EIGNALISTINN ÖRUGG MIÐLUN FASTEIGNA - NÁNARI UPPLÝSINGAR EFTIR OPNUNARTÍMA VEITA SÖLUMENN EIGNALISTANS Í SÍMA 864 1243

Sigurður Örn Sigurðarsson löggiltur fasteignasali

EINBÝLI

BLEIKJUKVÍSL / ÁRBÆR:
Stórt og reisulegt einbýlishús á góðum út-
sýnisstað. U.þ.b. 80 fm íbúð á jarðhæð
með sérinngangi, nýl. endurinnréttuð, park-
et á gólfum. 65 fm bílskúr. Sérsmiðaðar inn-
réttingar á efri hæð, arinn í stofu, góður sól-
pallur, baðherbergin eru flísalögð í hólf og
gólf. Glæsileg eign sem vert er að skoða
nánar. V 55 millj. 

101 REYKJAVÍK

Miðbær - Brávallagata  
Góð 3ja herbergja miðhæð í velviðhöldnu
húsi.  Mikið endurnýað í íbúðinni t.d raf-
magn, eldhús ofl. Góð herbergi, rúmgóð
geymsla í kjallara. Góðar suð-vestur svalir.
Laus 
1. sept.05 V: 18,9 millj.

ÁRBÆR 

HRAUNBÆR. LAUS. 1. JÚLÍ. 
Mikið endurnýuð 3ja herbergja íbúð á
2.hæð í vel viðhöldnu fjölbýlishúsi. Baðher-
bergi og rafmagn algjörlega endurnýað,
eldhús mikið endurnýað. Mjög barnvænt
hverfi og stutt í alla þjónustu.
Verð. 15,8 millj.

SELJAHVERFI 

BREIÐH. - SELJAHVERFI
Góð og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílskýli. Þvottahús inn-
an íbúðar flísar á stofu, holi og eldhúsi.
Sameign í góðu viðhaldi. Viðhald utanhús
stendur til á kostnað seljanda. Stutt í skóla
og þjónustu. V: 20,8 millj.

VESTURBÆR

HRINGBRAUT.- REYKJAVÍK 
3ja herbergja íbúð á efstu hæð. Rúmgott
hjónaherbergi með góðu skápalássi,
barnaherbergi með fataskáp, baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Parket á stofu, holi
og herbergjum . V 15,5 millj.

SAFAMYRIN

ÁLFTAMÝRI Góð íbúð á 4.hæð í vel
viðhöldnu húsi á þessum eftirsóknarverða
stað. Svefniherbergi með fataskápum.
Suður- svalir, þvottahús og geymsla í sam-
eign. V: 15,5 millj.

HAFNARFJÖRÐUR

BREIÐVANGUR - HFJ.
Mikið endurnýuð 113,5fm 3-4 herb. íbúð á
3. hæð. Ný eldhúsinnrétting og tæki,
þvottahús/ geymsla innaf eldhúsi. Baðher-
bergið með fallegri innréttingu og tækjum,
flísar á gólfi, mosaik flísar í kringum baðkar.
nýlegt parket á gólfum. Húsið klætt með
steni. Mjög góð staðsetning, stutt í alla
þjónustu og skóla. Eignin getur verið laus
við kaupsamning 

GRAFAR VOGUR

GRAFARVOGUR - VEGHÚS.
Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í vel viðhöldnu
fjölbýli. Þvottahús innan íbúðar, baðher-
bergi flísalagt í hólf og gólf. Mjög gott
skáparými í herbergjum, eldhús með góðri
spautulakkaðri innréttingu. V: 20,1 millj. 

Sumarbústaðir

SUMARHÚS -KIRKJUBÆJ-
ARKLAUSTUR.
Skemmtilega hannaður 60,8 fm sumarbú-
staður í landi Efri Víkur við Klaustur.Byggð-
ur 2004 FULLINNRÉTTAÐUR MEÐ ÖLL-
UM HÚSGÖGNUM Stutt í veiði, einstakt
útivistarsvæði. Verð 8,4 millj.

SUMARHÚS NÝSMÐI: 

Vönduð sumarhús, stærðir 59,4 fm og 63,4
fm. 3. afhendingastig verð frá 3.9 milj. 
Nánari upplýsingar gefa sölumenn Eigna-
listanns

HÖFUM VERIÐ BEÐIN
UM AÐ FINNA FYRIR
VIÐSKIPTAVIN GOTT
RAÐHÚS EÐA HÆÐ
MEÐ SÉRINNAGANGI, Á
REYKJAVÍKURSVÆÐINU
Í SKIPTUM FYRIR EIN-
BÝLISHÚS MEÐ AUKAÍ-
BÚÐ VERÐ 65 MILLJ.

Kaupandi í leit

SKOÐUN EIGNAR ER EKKI
SKULDBINDING TIL SÖLU

SÖLUTURN / ÍSBÚÐ /
GRILL  
SKARI / NESTURNINN við sundlaug
Seltjarnarness. 

UM ER AÐ RÆÐA BÆÐI
HÚSNÆÐI OG REKST-
UR Til greina kemur að
leigja út reksturinn TIL-
BOÐ ÓSKAST
Uppl. gefur Ólafur á skrif-
stofu Eignalistans 

Fyrirtæki

Félag Fasteignasala

ATVINNA
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Hagna›ur undir væntingum
Jón Kristjánsson er n‡r
stjórnarforma›ur Iceland-
ic Group.
Þórólfur Árnason hefur verið ráðinn
forstjóri Sölumiðstöðvar hraðfrysti-
húsanna, sem nú ber nafnið Icelandic
Group hf. 

Jón Kristjánsson, stjórnarformaður
Sjóvíkur, er formaður stjórnar Iceland-
ic Group og Þór Kristjánsson, starfs-
maður Samson, verður
varaformaður stjórnar-
innar en þeir koma báðir
nýir inn. Þriðji nýi í
stjórn er Hreggviður
Jónsson, forstjóri Vistor. 

Hagnaður Icelandic
Group á fyrsta ársfjórð-

ungi var 191 milljón króna, sem er
undir væntingum greiningardeilda
bankanna. Velta félagsins var tæpir 22
milljarðar króna á fyrsta ársfjórðungi,
sem var lítillega yfir spám bankanna.
Munar þar um veltu Sjóvíkur, sem
sameinaðist Icelandic á tímabilinu. 

Í tilkynningu frá félaginu segir að
rekstur SH á flestum markaðssvæðum
hafi gengið vel og afkoman verið betri
eða í samræmi við áætlanir. Erfiðleikar
hafi þó verið í rekstri Icelandic USA og

Icelandic France. Jafn-
framt hafði lækkun á
gengi skráðra hluta-
bréfa í eigu samstæð-
unnar neikvæð áhrif á
rekstrarafkomu sam-
stæðunnar.

-dh

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.006

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 169
Velta: 1.537 milljónir

+0,52%

MESTA LÆKKUN

Actavis 40,70 +0,49% ... Atorka 5,96
– ... Bakkavör 35,00 +2,94% ... Burðarás 14,05 +1,08% ... FL Group
14,40 -0,69% ... Flaga 4,97 – ... Íslandsbanki 13,10 +0,38% ... KB banki
525,00 +0,19% ... Kögun 61,40 -0,49% ... Landsbankinn 16,20 +0,62%
... Marel 56,50 +0,89% ... Og fjarskipti 4,09 – ... Samherji 12,10 – ...
Straumur 11,80 +0,85% ... Össur 77,00 +0,65%

Bakkavör +2,94%
SH +2,27%
Burðarás +1,08%

FL Group -0,69%
Kögun -0,49%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

MOSAIC Á MARKAÐ Útboðslýsing vegna
almenns hlutafjárútboðs Mosaic Fashion
verður birt í dag. Útboðið fer fram dagana
6.-10. júní.

Útbo›sl‡sing
birt í dag
Í dag verður birt útboðslýsing
vegna sölu á hlutabréfum í
Mosaic Fashion til almennings.
Mosaic rekur meðal annars tísku-
fatakeðjurnar Karen Millen og
Oasis. Kaupþing banki er umsjón-
araðili útboðsins. Hlutafjárútboð-
ið fer fram dagana 6.-10. júní og
verða bréf félagsins skráð í Kaup-
höllina upp úr miðjum mánuðin-
um. Almenningi býðst að kaupa
hlutafé fyrir 1,2 milljarða króna. 

Kauphöllin setur það skilyrði
fyrir skráningunni að fjórðungur
bréfanna verði í dreifðri eignar-
aðild og fjöldi hluthafa verði að
minnsta kosti 300 talsins. Um
undanþáguskráningu er að ræða
þar sem Mosaic uppfyllir ekki skil-
yrði um þriggja ára rekstrarsögu.

- eþa

Söluhagna›ur
vegur flungt
Hagar, stærsta verslunarfyrir-
tæki landsins, sem reka meðal
annars Bónus, Hagkaup og Skelj-
ung, högnuðust um 1,3 milljarða
króna á síðasta rekstrarári. Er um
verulegan viðsnúning að ræða frá
árinu áður, þegar tap varð á
rekstri félagsins að upphæð 374
miljónir króna. 

Hagnaðurinn er tilkominn
vegna jákvæðra fjármagsliða en
söluhagnaður nam 2,4 milljörðum
króna. Hagar seldu lyfjabúða-
keðjuna Lyfju til VÍS og fleiri
fjárfesta. Rekstrarhagnaður
(EBITDA) var svipaður og árið
2003, um 1,5 milljarðar króna, en
hagnaður fyrir fjármagnsliði og
skatta (EBIT) var aðeins 26 millj-
ónir króna. - eþa

LEIÐRÉTTING
Íslandsbanki spáði því að HB
Grandi myndi hagnast um 465
milljónir króna á fyrsta ársfjórð-
ungi en ekki um 96 milljónir líkt
og ranghermt var í Fréttablaðinu
á föstudaginn. Beðist er velvirð-
ingar á þessum mistökum.

HAGAR HAGNAST Hagar högnuðust um
1,3 milljarða króna á síðasta rekstrarári.
Söluhagnaður vó þungt á metunum, enda
var hann 2,4 milljarðar króna.

ÞÓRÓLFUR ÁRNASON, NÝRÁÐINN FORSTJÓRI
ICELANDIC GROUP.

SPÁR UM AFKOMU
ICELANDIC GROUP 

– í milljónum króna:

Íslandsbanki 225
KB banki 268
Landsbankinn 207
Hagnaður 191



Í dag eru liðin 60 ár síðan Geir-
þrúður Hildur Bernhöft lauk
embættisprófi í guðfræði frá
Háskóla Íslands, fyrst kvenna. 

Af því tilefni verður hátíðar-
samkoma í kapellu Háskólans
sem að standa guðfræðideild HÍ,
Félag guðfræðinga og Kvenna-
kirkjan.

Geirþrúður Hildur fæddist
19. júlí 1921. Hún varð stúdent
frá Menntaskólanum í Reykja-
vík 1940 og cand theol frá Há-
skóla Íslands 31. maí 1945. 

Eins og gefur að skilja var
Geirþrúður Hildur eina konan í
sínum árgangi og það var raunar
ekki fyrr en hátt í tuttugu árum
síðar sem önnur kona lauk emb-
ættisprófi frá deildinni. Var það
Auður Eir Vilhjálmsdóttir, sem
lauk námi 1962 og var vígð til
embættis 1974. Nú er öldin önn-
ur og í guðfræðideild HÍ eru 95
konur og 53 karlar. 

Að sögn Ingibjargar Bern-
höft, dóttur Geirþrúðar Hildar,
hafði móðir hennar hug á að
verða prestur en af því varð
ekki. „Sigurgeir Sigurðsson,
sem þá var biskup, hvatti hana
til að gerast kirkjunnar þjónn en
heimilisaðstæður buðu ekki upp
á það.“ Og hún rifjar upp að ekki
voru allir jafn hrifnir af að fá
konu í prestastétt. „Biskup sagði
mömmu að þrír prestar hefðu
hringt í sig og sagst segja af sér
embætti ef hann vígði þessa
stelpu. Hún spurði hann þá hvað
hann myndi gera ef hún vildi
vígjast og biskup svaraði: „Ja,
þeir verða þá bara að hætta“.“

Geirþrúður Hildur var elli-
málafulltrúi Reykjavíkurborgar
frá 1965 og starfaði að málefn-
um aldraðra til æviloka. Hún
var einn af stofnendum kvenna-
deildar Rauða kross Íslands og
var varaþingmaður Reykjavíkur
fyrir Sjálfstæðisflokkinn. 

Geirþrúður Hildur skrifaði
fjölda greina um málefni kvenna
og aldraðra og um félagsmál og
stjórnmál. Hún var sæmd ridd-
arakrossi hinnar íslensku fálka-
orðu 1983 fyrir störf að málefn-
um aldraðra. Geirþrúður Hildur
lést 15. júní 1987.

Eiginmaður hennar var

Sverrir Bernhöft, stórkaupmað-
ur í Reykjavík.

Börn þeirra eru Hildur Bern-
höft, Sverrir Vilhelm Bernhöft,
Ingibjörg Bernhöft og Kristín
Edda Bernhöft. 

Hátíðarsamkoman í kapellu
Háskólans hefst klukkan 5 í dag
og er öllum opin. ■
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WALT WHITMAN (1819-1892)
fæddist þennan dag. 

TÍMAMÓT: 60 ÁR SÍÐAN GEIRÞRÚÐUR HILDUR BERNHÖFT LAUK EMBÆTT-
ISPRÓFI Í GUÐFRÆÐI

Þrír prestar hótuðu
uppsögnum

„Ég verðskulda eflaust alla mína óvini, en
ég held ég eigi ekki skilið að eiga vini mína

að.“
Bandaríska skáldið Walt Whitman er dáð meðal landa sinna.

Whitman lést úr heilablóðfalli árið 1892.

timamot@frettabladid.is

GEIRÞRÚÐUR HILDUR BERNHÖFT Í dag eru liðin sextíu ár síðan Geirþrúður Hildur
lauk guðfræðiprófi frá Háskóla Íslands, fyrst kvenna. Af því tilefni verður hátíðarsamkoma í
kapellu Háskólans klukkan fimm í dag.

Á þessum degi árið 1902 undirrituðu fulltrúar Bret-
lands og Búaríksins í Suður-Afríku Vereeniging-sátt-
málann og bundu þar með enda á Búastríðið, sem
hafði staðið í hálft fjórða ár. 
Búar voru afkomendur hollenskra landnema í
Suður-Afríku. Bretar sölsuðu undir sig völdin í
hollensku nýlendunni í Napóleonsstríðunum árið
1806. Upp úr 1830 stofnuðu Búar tvö ný ríki,
Óraníu og Transvaal, í landi sem fram að því hafði
tilheyrt innfæddum Afríkumönnum. Sambúð nýju
ríkjanna við Bretland var friðsæl framan af þar til á
sjöunda áratug 19. aldar, þegar stórar demanta- og
gullnámur fundust á svæðinu. Skærur milli Búaríkj-
anna og Bretlands hófust upp úr 1890 og stig-
mögnuðust allt til ársins 1899 þegar stríð skall á. 
Bretar höfðu hertekið stærstan hluta Búaríkjanna

um mitt ár 1900, en
skæruliðar Búa gerðu
breska herliðinu margar
kárínur. Árið 1901 fóru
Bretar að leita að og gera
út af við skæruliða á kerf-
isbundinn hátt. Fjölskyld-
um þeirra var smalað í
fangabúðir. Árið 1902
höfðu Bretar brotið and-
spyrnuhreyfingu Búa á bak aftur og hinn 31. maí
gáfust þeir upp. Friðarsáttmálinn fól í sér að Bretar
hefðu yfirráð í Búaríkjunum, en skæruliðum var
veitt sakaruppgjöf. Árið 1910 stofnuðu Bretar sjálf-
stætt ríki Suður-Afríku, sem samanstóð af Búaríkj-
unum tveimur, Góðrarvonarhöfða og Natal. 

HERMENN BÚA

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1809 Franz Josef Haydn tónskáld

ber beinin. 

1962 Adolf Eichmann hengdur í
Jerúsalem.

1973 Richard Nixon Bandaríkja-
forseti og Georges Pompi-
dou Frakklandsforseti
funda í Reykjavík. 

1979 Simbabve lýsir yfir sjálf-
stæði.

1990 Gamanþátturinn Seinfeld
frumsýndur. 

1991 Alþingi kemur saman í
fyrsta sinn eftir að deilda-
skipting var afnumin.

1991 Hin ástralska Minnie Mun-
ro giftir sig 102 ára að aldri
og verður elsta brúður allra
tíma.

Búastrí›inu l‡kur 

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Sveinbjörn Sigurðsson
byggingameistari, Miðleiti 7, 

lést föstudaginn 27. maí. Útförin verður auglýst síðar. 

Helga Kristinsdóttir 
Kristinn Sveinbjörnsson Valgerður Bjarnadóttir 
Sigurður Sveinbjörnsson Dagný Jónasdóttir 
Árni Sveinbjörnsson Áslaug Sigurðardóttir 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson Auður Jónsdóttir 
Anna María Sveinbjörnsdóttir Egill Ingibergsson 
barnabörn og barnabarnabörn. 

Elskuleg móðir, tengdamóðir, amma og langamma, 

Sigurbjörg Stefánsdóttir 
Hjallaseli 55, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala sunnudaginn 29. maí. 
Jarðarförin auglýst síðar.

Örn Baldursson Elísabet Weisshappel
Jóna Þorvaldsdóttir Guðmundur Gylfason
Anna Þorvaldsdóttir Björn Guðmundsson
Lára Þorvaldsdóttir Steindór Helgason
Brynja Þorvaldsdóttir Jón Björn Hjálmarsson
Regína Þorvaldsdóttir Örn Pálsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi og langafi

Magnús Nikulásson
fyrrv. yfirverkstjóri, Snorrabraut 56, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 25. maí síðastliðinn.

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 2. júní kl. 15.00.

Elín Þorsteinsdóttir, Guðrún Magnúsdóttir, Krístín Magnúsdóttir,
Guðni R. Ragnarsson, Þóra Magnúsdóttir, Magnús Magnússon, 
Lára Snæbjörnsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn.

JAR‹ARFARIR

11.00 Benedikt Már Aðalsteinsson,
Holtagerði 65, Kópavogi, verður
jarðsunginn frá Kópavogskirkju. 

13.00 Jóhanna Ásdís Jónasdóttir,
Mánatúni 2, Reykjavík, verður
jarðsungin frá Bústaðakirkju. 

14.00 Guðríður Stefanía Vilmunds-
dóttir, Hraunsvegi 17, Njarðvík,
verður jarðsungin frá Ytri-Njarðvík-
urkirkju.

15.00 Sigurjón G. Sigurjónsson, Birki-
grund 71, Kópavogi, verður jarð-
sunginn frá Digraneskirkju.

ANDLÁT

Sveinbjörn Sigurðsson, byggingameist-
ari, Miðleiti 7, lést föstudaginn 27. maí. 





31. maí 2005  ÞRIÐJUDAGUR

> Við erum hræddir um ...

... að fimmtán ára vera Eyjamanna í efstu
deild gæti verið á enda

haldi áfram sem horfir.
Eyjaliðið er stigalaust eftir

fjóra fyrstu leikina í fyrsta
sinn í sögu félagsins í tíu

liða deild og það er ljótt að
brottfallið úr liðinu hafi verið

of mikið. Vörnin er hriplek og
sóknarleikurinn bitlaus og margt
þarf að breytast til svo fari ekki.

Heyrst hefur ...
... að HSÍ leiti hugsanlega réttar síns hjá
evrópska handknattleikssambandinu í
baráttu sinni við að fá Ólaf Stefánsson
lausan frá Ciudad Real svo hann geti
tekið þátt í undirbúningi landsliðsins fyrir
undankeppni Evrópumótsins. Ciudad vill
ekki hleypa Ólafi heim fyrr en að loknum
kveðjuleik Talant Dujshebaev en hann
leggur nú skóna á hillinuna og tekur við
þjálfun spænska liðsins.

sport@frettabladid.is

20

> Við hrósum ...

.... Fylkismönnum fyrir að spila frábæran
fótbolta á Akranesi í gær.
Það mæta ekki öll lið
upp á Skipaskaga og
kenna heimamönnum að
spila fótbolta. Fylkismenn
sýndu í gær örugglega
það besta sem sést hefur
til þessa í sumar.

fia› var ótrúlegur styrkleikamunur á ÍA og Fylki á Akranesi í gær. Heimamenn
máttu flakka fyrir a› hafa „a›eins“ tapa› 3-0.

Leikur kattarins að músinni

FÓTBOLTI Þetta var svo sannarlega
leikur kattarins að músinni og var
engu líkara á köflum en leikmenn
Fylkis trúðu ekki hversu lítil mót-
spyrna Skagamanna var í leiknum.
Heimamenn voru átakanlega slak-
ir í fyrri hálfleik og voru spilaðir
hvað eftir annað upp úr skónum af
sprækum Fylkismönnum. Hrafn-
kell skoraði með góðu skoti og
gestunum óx ásmegin í kjölfarið.
Sóknarlotur þeirra þyngdust með
hverri mínútunni og meðvitundar-
lausir heimamenn vissu vart sitt
rjúkandi ráð. 

Blessunarlega fyrir heima-
menn voru miðverðirnir Gunn-
laugur Jónsson og Reynir Leósson
vel vakandi og þeir sáu til þess að
Fylkir leiddi aðeins með einu
marki í leikhléi. Hálfleiksræða
Ólafs Þórðarsonar virðist hafa
farið inn um annað eyrað og út um
hitt því Skagamenn voru í sama
tjóninu í síðari hálfleik. Fylkis-
menn gerðu síðan út um leikinn á
þriggja mínútna kafla í síðari hálf-
leik með tveim verðskulduðum
mörkum.

Það var frábært að fylgjast með

Fylkisliðinu í gær. Liðið er mjög
léttleikandi, sækir hratt og leik-
menn eru ekki að eyða of mörgum
snertingum á boltann. Helgi Valur
var sem kóngur í ríki sínu og
Björgólfur var verulega sprækur í
fremstu víglínu. 

„Þetta var frábært hjá okkur og
ekki alltaf sem okkur hefur gengið
svona vel uppi á Skaga,“ sagði
Helgi Valur Daníelsson, leikmaður
Fylkis. „Sérstaklega gekk þetta vel
í fyrri hálfleik þar sem við lékum
okkar besta bolta. Svo komu tvö
mörk snemma í seinni hálfleik og
óþarfi að halda áfram að pressa
jafn mikið eftir það. Þótt það hafi
vantað fastamenn í liðið í dag
eigum við mjög sterka menn sem
eru klárir í að koma inn. Hópurinn
er því gífurlega sterkur.“

Um Skagaliðið er lítið annað að
segja en að það var arfaslakt og

olli gríðarlegum vonbrigðum.
Liðið getur þakkað miðvörðunum
og markverðinum Páli Gísla fyrir
að ekki fór verr. 

„Þetta var bara rassskelling í
orðsins fyllstu merkingu,“ sagði
Ólafur Þórðarson, þjálfari ÍA,
skiljanlega óánægður með sína
menn. „Við höfðum tekið sex stig á
heimavelli fyrir leikinn og svo
koma Fylkismenn og hreinlega
kenna okkur að spila fótbolta. Ég
bara vona að við höfum lært eitt-
hvað af þessu.“ -hbg, -esá

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild karla:
FH 4 4 0 0 12–1 12
VALUR 3 3 0 0 7–2 9
FRAM 3 2 0 1 6–1 6
FYLKIR 4 2 0 2 7–5 6
KR 4 2 0 2 4–4 6
KEFLAVÍK 3 2 0 1 5–6 6
ÍA 4 2 0 2 4–7 6
GRINDAVÍK 4 1 0 3 6–12 3
ÞRÓTTUR 3 0 0 3 1–6 0
ÍBV 4 0 0 4 3–11 0

Umspil í ensku 1. deildinni:

WEST HAM–PRESTON 1–0
1–0 Bobby Zamora /(57.).  West Ham spilar í
ensku úrvalsdeildinni næsta vetur og markið sem
Bobby Zamora skoraði í leiknum er talið vera
um 35 milljón punda virði. 

Norska úrvalsdeildin:
VÅLERENGA–START 1–1
Árni Gautur Arason lék allan leikinn í marki
Vålerenga og Jóhannes Harðarson var allan
tímann á miðjunni hjá Start. Báðir stóðu sig vel.

Sænska úrvalsdeildin:
HAMMARBY–HÄCKEN 3–1
Pétur Marteinsson lék allan leikinn með
Hammarby, sem er í 4. sæti eftir sigurinn.
LANDSKRONA–HELSINGBORG 4–3

IFK GÖTEBORG–ELFSBORG 1–1
Hjálmar Jónsson lék fyrri hálfleikinn með IFK.

Eyjamenn töpuðu fjórða leiknum í röð í gær:

FÓTBOLTI Grindvíkingar hrepttu
sín fyrstu stig og skildu
Eyjamenn eftir stigalausa á
botninum þegar þeir unnu leik
liðanna 2–1 í Grindavík í gær. Öll
mörk leiksins komu á fjörugum
fimm mínútna kafla í fyrri
hálfleik. ÍBV gerði sitt besta til að
jafna metin í síðari hálfleik og
færðu Grindvíkingar sig aftar á
völlinn með hverri mínútunni

sem leið – og einum of aftarlega
undir það síðasta. En vörn liðsins,
með Óla Stefán Flóventsson sem
langbesta mann, stóðst allar at-
lögur ÍBV án teljandi vandræða
og uppskar liðið þannig sinn
fyrsta sigur,  býsna verðskuldað-
an sem slíkan.

Það er ótrúlegt á köflum að sjá
áhrifin sem Kekic hefur á lið
Grindavíkur. Hann er þessi afger-
andi leikmaður sem allir þjálfar-
ar vilja hafa í sínu liði – sá sem
gerir samherja sína betri. 

„Það skiptir öllu máli að fara
með sigur á bakinu í þetta frí sem
er fram undan. Mér fannst við
spila vel í fyrri hálfleik en duttum
aðeins niður í þeim síðari en löng-
unin í sigur skipti sköpum hér í
dag,“ sagði Kekic eftir leik. Um
eigin frammistöðu sagði Kekic
hana aukaatriði, honum sé alveg
sama hvar á vellinum hann spili.
„Bara að við vinnum, þá er ég
ánægður,“ sagði Kekic. 

Öðruvísi horfir við hjá ÍBV,
sem enn á eftir að finna stöðug-

leikann. Það sem liðið vantar sár-
lega er hinn eiginlegi leikstjórn-
andi og leikmaður sem getur
bundið enda á sóknir. 

Á meðan þjálfarinn Guðlaugur
Baldursson finnur ekki þessa
menn verður ÍBV í vandræðum
með sóknina og ef mark er tekið
af varnarleiknum verður ekki
annað séð en að liðið muni aðeins
auka á þau vandræði, því ekki er
hann sannfærandi. Liðið er stiga-
laust á botni deildarinnar og ef
áfram heldur sem horfir mun sú
staða ekki breytast. - vig

Fyrstu stig Grindvíkinga

Magnús Gylfason, þjálfari KR, reiddist
mjög þegar hann skoðaði myndbands-
upptöku af ákveðnu atviki úr leik liðsins
gegn FH. Umrætt atvik var að brotið
var á sóknarmanninum Grétari Hjart-
arsyni í seinni hálfleik og Ólafur
Ragnarsson dómari dæmdi víta-
spyrnu. Einar Örn Daníelsson aðstoð-
ardómari flaggaði þá óvænt rang-
stöðu og því hætti Ólafur við víta-
spyrnuna. Staðan var 1-0 fyrir FH þegar
þetta gerðist og þannig var staðan er
leiknum lauk.

,,Þetta er alveg ótrúlegt. Ég skil
ekki hvernig maðurinn getur
dæmt rangstöðu, Grétar var
dekkaður af tveimur leik-
mönnum þegar sendingin
kom og hann stakk sér milli

þeirra. Ég varð rosalega reiður þegar ég
sá þetta svart á hvítu á upptöku strax

eftir leik. Meðan leikurinn var
í gangi var ég ekkert reiður

þar sem maður verður að
treysta þessum línuvörð-
um og ég taldi hann hafa
gert rétt. Þarna voru þó
skelfileg mistök á ferð-
inni.“ sagði Magnús.

Þegar Magnús kom
heim eftir leikinn

skellti hann
mynd-

bandsupptöku af honum í tækið og
ákvað að rýna nánar í hann. ,,Þegar ég
sá þetta síðan þá trúði ég þessu ekki í
einlægni minni. Dómarinn var tíu metra
frá þessu en línuvörðurinn lengst úti í
horni en tekur samt vítið af honum!
Svona á maður ekki að gera nema
maður sé alveg 100% viss. Það segir
mjög skýrt í reglunum að sóknarmaður
eigi að njóta vafans sé einhver vafi fyrir
hendi.“

Magnús vill meina að KR hafi einnig átt
að fá víti þegar Auðun Helgason klifraði
upp á bak Garðars Jóhannssonar. ,,Ég
vil ekki láta það hljóma eins og ég sé
að væla en það er enginn vafi á að það
var líka víti. Við fengum á okkur vafa-
samt víti í Keflavík en þetta atvik var

mun verra.“

MAGNÚS GYLFASON ÞJÁLFARI KR: EKKI SÁTTUR VIÐ DÓMGÆSLUNA Í TAPLEIKNUM GEGN FH

Magnús var› rosalega rei›ur eftir leik 
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■ ■ LEIKIR
� 19.15 Valur og Fram mætast að

Hlíðarenda í Landsbankadeild karla.

� 19.15 Þróttur og Keflavík mætast
á Laugardalsvelli í Landsbankadeild
karla.

� 20.00 Keflavík og Valur mætast á
Keflavíkurv. í Landsbankad. kvenna.

� 20.00 Stjarnan og ÍA mætast á
Stjörnuvelli í Landsbankad. kvenna.

� 20.00 KR og FH mætast á KR-velli
í Landsbankadeild kvenna.

� 20.00 ÍBV og Breiðablik mætast á
Hásteinsvelli í Landsbankad. kvenna.

■ ■ SJÓNVARP
� 7.00 Olíssport á Sýn endursýnt

fjórum sinnum frá kvöldinu áður.

� 15.35 Landsbankadeildin á Sýn.
Grindavíkur-ÍBV frá því í gær.

� 16.45 Fótboltakvöld á RÚV. (e)

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.20 Smáþjóðaleikarnir á RÚV.
(1:5)

0-3
Akranesv., áhorf: 1412 Kristinn Jakobsson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 6–15 (1–8)
Varin skot Páll Gísli 4 – Bjarni Þórður 1
Horn 5–3
Aukaspyrnur fengnar 9–16
Rangstöður 5–0

0-1 Hrafnkell Helgason (23.)
0-2 Björgólfur Takefusa, víti (54.)
0–3 Erik Gustafsson (57.)

ÍA Fylkir

2-1
Grindavík, áhorf: 718 Jóhannes Valgeirsson (5)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 11–8 (6–6)
Varin skot Savic 4 – Birkir 5
Horn 3–0
Aukaspyrnur fengnar 21–14
Rangstöður 1–1

1–0 Sinisa Valdimar Kekic (11.)
1–1 Matthew Platt (12.)
2–1 Óli Stefán Flóventsson, víti (16.)

Grindavík ÍBV

*MAÐUR LEIKSINS

ÍA 4–3–3
Páll Gísli 7
Finnbogi 4
Reynir 7
Gunnlaugur 7
Guðjón Heiðar 4
Helgi Pétur 3
Jón Vilhelm 3
(59. Andri 5)
Pálmi 4
Martin 3
(59. Kári Steinn 4)
Hjörtur 3
(59. Sigurður R. 6)
Hafþór 4

FYLKIR 4–3–3
Bjarni Þórður 7
Kristján 6
Ragnar 8
Valur Fannar 7
Gunnar Þór 7
Finnur –
(15., Eyjólfur 7)
Hrafnkell 6
(66. Björn Viðar 5)
*Helgi Valur 9
Björgólfur 8
Gustafsson 7
(81. Arnar Þór –)
Viktor Bjarki 7

*MAÐUR LEIKSINS

GRINDAVÍK4–4–2
Savic 6
Óðinn 5
Jack 6
Óli Stefán 8
Eyþór Atli 5
McShane 6
(90. Páll G. –)
Niestroj 6
Eysteinn Húni 6
Magnús Þ. 6
(60. Óskar Örn 6)
Ahandour 7
(87. Andri Hjörvar –)
*Kekic 8

ÍBV 4–5–1
Birkir 7
Pétur 5
Páll Hjarðar 5
Bjarni Hólm 5
Bjarni Geir 5
(83. Sæþór –)
Platt 5
Andri 5
Jeffs 6
Magnús Már 6
Atli 4
(72. Bjarni Rúnar –)
Steingrímur 4
(46. Dodds 6)

BESTUR Á VELLINUM Sinisa Kekic spilaði
vel fyrir Grindavík gegn ÍBV í gær og er
ekkert að gefa eftir.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGURJÓN

SVONA ÓLI MINN, ÞAÐ GENGUR BARA
BETUR NÆST Þetta gæti þessi ágæti stuðn-
ingsmaður ÍA verið að segja við Ólaf
Þórðarson, þjálfara liðsins, sem var
ráðalaus. FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR
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Ég hef allt mitt
líf leitað langt
yfir skammt og
hef einhverra
hluta vegna
samt aldrei
fundið neitt.
Tilviljanakennt

fálm mitt út um
allar trissur í leit

að tilgangi lífsins
og fullkominn skortur á rök-
réttri réttlætingu fyrir jarðvist
minni gerði mig vitaskuld að
þunglyndum bölsýnismanni. 

Ég hef samt alltaf staðið
bjargfastur í þeirri trú að lífið
sé flókið og verði ekki ráðið á
einni morgunstund eins og
sunnudagskrossgáta. Ég hef því

alltaf getað huggað mig með
máltækinu „sælir eru fattlausir
því þeir fatta ekki hvað þeir eru
vitlausir“. Þunglyndi og bölsýni
er því ekkert annað en sá kross
sem vel upplýst og gáfað fólk
verður að bera á meðan hinir
einföldu njóta þess að vera
sælir í notalegri fullvissunni
um að þeir séu lítið en mikil-
vægt tannhjól í gangvirki sem
er hannað af einhverju afli sem
er manninum æðra.

Það er auðvitað mesta mildi
að ég sé enn uppistandandi eftir
að hafa bögglast með þessar
ranghugmyndir í þrjá áratugi
og leitað blindandi að einhverju
sem skiptir engu máli. Ég hef
þó sem betur fer tekið síðbúinn

þroskakipp og er farinn að
njóta þess einfalda og fallega í
lífinu.

Þessi skyndilegi andlegi
þroski minn, sem ég botna ekk-
ert í, hefur orðið til þess að ég
ætla að keyra um Ísland og sofa
í tjaldi á Snæfellsnesi og Vest-
fjörðum. Ég hef oft heyrt að Ís-
land sé fallegt land en hef ekki
trúað þeim tröllasögum vegna
þess að það sem er innan seil-
ingar getur aldrei verið annað
en fábrotið og ómerkilegt. Ég
hélt að maður yrði að leita
lengra að fegurð og tilgangi en
nú veit ég fyrir fram að ég mun
finna eitthvað magnað á ferð
minni. Veit ekki nákvæmlega
hvað en eitthvað er þarna. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON ER HÆTTUR AÐ LEITA OG SEFUR Í TJALDI.

Náttúrurómantík bölsýnismanns
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Stærsti fjölmiðillinn

Morgunblaðið fer 
vísvitandi með

rangt mál!

*Lestur atvinnublaða.  Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup maí 2005

Staðreyndirnar tala sínu máli. 
Það er ekki marktækur munur 

á lestri atvinnublaðanna.

Í tilefni af auglýsingum Morgunblaðsins og 
Fréttablaðsins á blaðalestri Íslendinga sendi 

Gallup frá sér tilkynningu. 

Gallup lýsir þar aðferðum sem fyrirtækið mælir 
með að notaðar séu við útreikninga á lestrar-

tölum á sérblöðum og efnisþáttum.

Fréttablaðið hefur farið eftir leiðbeiningum frá 
Gallup, Morgunblaðið ekki!
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Aðalhópur á vinnumarkaði 
25-49 ára

39% 38%

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Allt of margir foreldr-
ar hafa ekki nógu gott
samband við börnin sín. 

Börn þurfa mikinn
stuðning og foreldrar
eiga því að leggja sig
100% fram til að auð-

velda þeim lífið.

Eins og í dag.
Strákurinn minn
vildi fara í felu-

leik...

...og hann á
aldrei eftir að
finna mig hér.

Vá maður!
‘62

módelið af rúg-
brauði, með kringlótt-

um ljósum. 

Ég á líka svona bíl sem ég
er að standsetja.

Og ég sé að þú átt við sama
vandamál að stríða og ég.

Kapallinn úr straumbreytin-
um liggur bak við olíupönn-

una og vefur sig um
knastásinn.

Má ég
kíkja?

Eh...

Frábært að hitta strák sem
talar sama tungumál

og ég.

„Knastás?“

Manstu
eftir Mikka
í skólanum?
Ég held að
hann sé

hrifinn af
mér.

Nú? Af
hverju heldur
þú það?

Af því hann
reyndi að

kasta í mig
skítugum

pappír í há-
deginu í dag. 

Ææ, elskan.

Nei ...

Er það þannig sem Mikki
reynir að tjá ást sína... með
því að kasta skítugum papp-

ír í fólk.

bara ef
hann hitt-

ir ekki.

BrrrrrrrBrrrrrrr Nú er nóg
komið.

Ég læt ekki
bjóða mér þetta

næsta sumar.
Ég fer til út-

landa.



■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Mezzósópransöngkonan Si-

bylle Köll heldur burtfararprófstón-
leika frá Söngskólanum í Reykjavík í
Íslensku óperunni við Ingólfsstræti.
Undirleikari er Iwona Ösp Jagla.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Áhugaleiksýning ársins í

Þjóðleikhúsinu er sýning Stúdenta-
leikhússins, Þú veist hvernig þetta
er.

� 22.30 Stúdentaleikhúsið sýnr Þú
veist hvernig það er, áhugaleiksýn-
ingu ársins, aftur í Þjóðleikhúsinu.

■ ■ SÝNINGAR
� 12.10 Hádegisleiðsögn verður í

Listasafni Reykjavíkur og Listasafni Ís-
lands um sýninguna Dieter Roth -
Lest.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

29  30 31  1  2   3
þriðjudagur

MAÍ

Stóra svi›i›

DÍNAMÍT - Birgir Sigur›sson

KLAUFAR OG KÓNGSDÆTUR - H.C. Andersen

fiETTA ER ALLT A‹ KOMA - Hallgrímur Helgason/leikger› Baltasar Kormákur

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 örfá sæti laus, fim. 2/6 kl. 20:00 örfá sæti laus.
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. Síðustu sýningar.

Lau. 4/6 örfá sæti laus,  fös. 10/6. Síðustu sýningar.

Sun. 5/6 kl. 14:00 nokkur sæti laus. Síðasta sýningar í vor.

Fös. 3/6 nokkur sæti laus, lau. 4/6 nokkur sæti laus, fös. 10/6.

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. 
Í kvöld þri. 31/5 kl. 20:00 uppselt kl. 22:30 örfá sæti laus.

ÞÚ VEIST HVERNIG 
ÞETTA ER

TVÆR SÝNINGAR Í KVÖLD!

ÞÚ VEIST HVERNIG 
ÞETTA ER

TVÆR SÝNINGAR Í KVÖLD!

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,-

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 UPPS, 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. 

Fi 2/6 kl 20 UPPS., Fö 3/6 kl 20,

Lau 4/6 kl 20, Su 5/6 kl 20

Aðeins 3 sýningarhelgar eftir

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.isMiðasalan í

Borgarleikhúsinu er opin: 
10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 

miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

Tvær sýningar verða í kvöld í
Þjóðleikhúsinu á áhugasýningu
ársins, sem að þessu sinni er sýn-
ing Stúdentaleikhússins Þú veist
hvernig þetta er. 

„Þetta er ádeiluverk og fjallar
um Ísland samtímans. Við vildum
vekja upp spurningar og vekja
máls á ýmsu sem okkur leikurun-
um finnst vera að og ekki er talað
um í þjóðfélaginu,“ segir Hannes
Óli Ágústsson, sem hefur starfað
með Stúdentaleikhúsinu í fjögur
ár.

„Þetta er mjög óhefðbundin
sýning og við veltum því dálítið
fyrir okkur hvort við ættum að
taka boðinu ef við yrðum fyrir
valinu. En svo ákváðum við að
halda henni að mestu óbreyttri.
Að minnsta kosti lofum við því að
þetta verður ekki hefðbundin
stóra sviðs sýning í Þjóðleikhús-
inu.“

Sýningin er samin af leikhópn-
um sjálfum og leikstjóra sýning-
arinnar, Jóni Páli Eyjólfssyni. 

„Þetta er algjörlega okkar sýn-
ing og hún er síbreytileg. Hún er
að mestu byggð upp á stuttum
atriðum og þótt formið sé fast þá
breytast umræðuefnin frá sýn-
ingu til sýningar.“ 

Leikararnir í sýningunni nota
eigin nöfn á sviðinu og eru að
segja má sjálfir persónur í eigin
verki.

Í umsögn dómnefndar segir að
sýning Stúdentaleikhússins komi
„sem hressilegur gustur inn í
áhugastarf leikfélaganna, textinn
er bæði fyndinn og alvarlegur og
kemur við kaunin á áhorfendum.
Framsetning og túlkun hópsins er
í ætt við pólitískt leikhús eins og
það gerðist best á síðustu öld.“

Þetta er í annað sinn sem sýn-
ing á vegum Stúdentaleikhússins
er valin áhugasýning ársins, því
fyrir fjórum árum sýndi leik-

félagið leikritið Ungir menn á
uppleið.

Í ár sóttu tólf leikfélög um að
koma til greina við valið á áhuga-
sýningu ársins, og buðu fram alls
fjórtán verk. Auk verðlaunasýn-
ingarinnar hlutu fjórar aðrar sér-
staka viðurkenningu dómnefndar,
sem í ár var skipuð Tinnu Gunn-
laugsdóttur þjóðleikhússtjóra,
Hlín Agnarsdóttur, leiklistarráðu-
nauti Þjóðleikhússins, og Þórhalli
Sigurðssyni leikstjóra. ■

ÁHUGASÝNING ÁRSINS Stúdentaleikhúsið sýnir „Þú veist hvernig þetta er“ í Þjóðleik-
húsinu í kvöld. Í gær var leikhópurinn að koma sér fyrir á stóra sviðinu.

Persónur í eigin verki

Gulli Helga
Laugardagsmorgna 9-13



PLAYSTATION 3 Nýja tölvan verður verður mun tæknilegri en forverar hennar.
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Ný Playstation 3 leikjatölva
kemur út næsta vor. PS3 inniheld-
ur hátækni, þar á meðal Cell-
örgjörvann sem unninn er í sam-
starfi IBM, Sony Group og
Toshiba, grafík-örgjörvann (RSX)
og XDR minniskubba. 

Hægt verður að tengja sjö

þráðlausa stýripinna við PS3 með
Bluetooth-tækninni og einnig
verður hægt að tengja PSP-leikja-
tölvuna við PS3.

Grafík nýju tölvunnar verður
öflug. Mun hún skila sér í því að
hreyfingar persóna og hluta verða
mun nákvæmari og raunveru-

legri, en einnig verður hægt að
reikna út grafík bakgrunna og
landslags í rauntíma. Þarafleið-
andi verður öll leikjaupplifunin
mun raunverulegri en áður.

Á PS3 verður hægt að spila
PlayStation 2 og PlayStation 1
leiki. ■

Geirvörturnar á Teri Hatcher,
sem er betur þekkt sem Susan
Meyer í Desperate Housewives-
þáttunum, láta ekki að stjórn. Ný-
lega tilkynnti Hatcher að hún
væri til í að sitja fyrir hjá Playboy
svo hún hlýtur að vera ánægð með
þær, en settið hefur valdið ein-
hverjum vandræðum við tökur á
Desperate Housewives. Spé-
hræddir Bandaríkjamennirnir
eru ekki sáttir við að geirvörturn-
ar sjáist í gegnum fötin og ítrek-

aðar tilraunir Hatcher til að koma
í veg fyrir að þær stífni hafa ekki
borið árangur. „Þegar það er kalt
og fimm, tíu stiga hiti og maður er
við upptökur utandyra á bolnum,
þá auðvitað stífna þær,“ sagði
Hatcher. Þó er ekki öll vön úti því
að tæknimenn hafa fundið lausn á
málinu. „Ég heyrði frá einhverj-
um fyrir bara nokkrum vikum að
þeir hafi víst eytt þúsundum doll-
ara í að eyða geirvörtunum úr
þáttunum.“ ■

Tæknibrellum var beitt til að
fela bólur í andlitum aðalleikar-
anna í næstu Harry Potter-mynd.
Leikararnir Emma Watson, Dani-
el Radcliffe og Rupert Grint
voru 11, 12 og 13 ára þegar
fyrsta myndin kom út fyrir fjór-
um árum en nú eru þau orðin
unglingar og húðin bólugrafin
eftir því.

„Mikill andlitsfarði gerði bara
illt verra,“ sagði einn úr tökulið-
inu. „Við þurftum að fá mann
sem var sérhæfður í tæknibrell-
um til að fara yfir hvern ramma
og hreinsa andlit þeirra.“ Mynd-
in, sem nefnist Harry Potter and

the Goblet of Fire, er væntanleg
í kvikmyndahús síðar á þessu
ári. ■

Tökur á nýrri mynd um tíkina
Lassie hófust á Bretlandseyjum
þann 23. maí síðastliðinn en hún
verður frumsýnd hér á landi síð-
ar á árinu.

Með helstu hlutverk fara
Peter O'Toole, Samantha Morton
og John Lynch. Myndin gerist í
seinni heimsstyrjöldinni í Jór-
víkurskíri og fjallar um
Carraclough-fjölskylduna sem
þarf að selja hundinn Lassie þar
sem fjölskyldan er í miklum
þrengingum. Margar kvikmynd-
ir hafa verið gerðar um Lassie
sem og sjónvarpsþættir sem
hafa verið sýndir í yfir 50 lönd-
um. ■

Playstation 3 næsta vor

TERI HATCHER Brjóst hennar láta ekki alltaf að stjórn og þau hafa valdið framleiðendum
Desperate Housewives-þáttanna nokkrum áhyggjum.

Hatcher í geir-
vörtuvandræ›um

AÐALLEIKARAR Rupert Grint, Emma
Watson og Daniel Radcliffe fara með aðal-
hlutverkin í Harry Potter-myndunum.

Tæknibrellur földu
unglingabólurnar

LASSIE Tíkin trygga Lassie mun væntan-
lega halda áfram að skemmta almenningi
um ókomin ár.

Tökur á Lassie hafnar



www.btnet.is. 

extra light

V16

taktu fleiri bita!
• • hafðu hraðann á

  Kíktu við í næstu BT verslun og fáðu þér 
     áskrift eða hringdu í síma 588-1234 og við 
   sendum þér búnaðinn forstilltann og  tilbúinn til 
       notkunar þér að kostnaðarlausu!

   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!
V16 extra light       

Ótakmarkað niðurhal!     

    3.890 kr. 
                á mánuði allt innifalið m.v. 12 mánaða samning!          

Endalaust niðurhal...
    sama verð!
Endalaust niðurhal...
    sama verð!



HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

- allt á einum stað

Sýnd kl. 4  m/ísl. tali

 

SK DV

Sýnd kl. 5, 8 og 11  B.i. 16 ára.

 HL MBL

Sýnd kl.  4, 5, 7, 8, 10 og 11
Sýnd í Lúxus kl. 4, 7 og 10  B.i. 10 ára

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

★★★★★ Fréttablaðið 
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2 
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Yfir 
25.000 gestir á aðeins 10 dögum!

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20  B.i. 16 ára

O.H.T. Rás 2Downfall
Sýnd kl. 6 og 9

Sýnd kl. 5.30, 8.30 og 11.30 B.i. 10 ára

★★★★★ Fréttablaðið 
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2 
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Sýnd kl. 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 
25.000 gestir á aðeins 10 dögum!

Miðasala hefst 7. júní í verslunum skífunnar, BT á Akureyri og Selfossi, á www.event.is og 
í síma 575 1522. Sérstök forsala á takmörkuðu magni miða, eingöngu á www.event.is, 
frá kl 10:00, 6. júní. Miðaverð aðeins 5.900. ATH: Mjög takmarkað miðamagn! 

6 dagar í forsölu!

HVERNIG
NOTAR

ÞÚ
PUNKTA?

Bandaríski ólátabelgurinn og
leikstjóri kvikmyndarinnar um
Alexander mikla, Oliver Stone,
var handtekinn af lögreglunni í
Beverly Hills. Samkvæmt yfir-
lýsingu lögreglunnar var Stone
stöðvaður af laganna vörðum
eftir að þeim fannst aksturlag
hans undarlegt. Fór í kjölfarið
fram leit í bílnum þar sem ólög-
leg fíkniefni fundust. Var Stone
færður í fangageymslur en var
fljótlega leystur úr haldi eftir að
tryggingargjald hafði verið reitt
fram.

Þetta er ekki í fyrsta skipti
sem Stone kemst í kast við lögin
vegna slíkra mála því hann var
handtekinn með ólögleg fíkni-
efni árið 1999 en fékk reynslu-
lausn gegn því að fara í meðferð.

Stone er langt frá því að vera
fyrsta stjarnan sem kemst í kast
við lögin á undanförnum árum
vegna fíkniefnamála. Robert
Downey Jnr. var sem kunnugt er
dæmdur í fangelsi fyrir endur-
tekin brot af þessu tagi og þá

varð það frægt þegar leikarinn
Nick Nolte var
h a n d t e k i n n
fyrir ölvun
undir stýri. ■

OLIVER STONE Var handtekinn á laugardaginn eftir að aksturslag hans þótti grunsam-
legt. Við leit fundust síðan fíkniefni.

Stone gripinn í landhelgi

ROBERT DOWNEY
JNR.

NICK NOLTE



Undanfarin ár hafa
freknur almennt

þótt mikil andlitsprýði
en því er táningastjarnan
Lindsay Lohan greinilega
ekki sammála. Þegar
hún sló fyrst í gegn
sem barnastjarna var
hún með eldrautt
hár og fullt andlit af
freknum. Núna eru freknurnar hins
vegar horfnar og telja menn að hún
hafi farið í sérstaka geislaaðgerð til
að losna við þær. 

Britney Spears hefur losað sig við
einn af hundunum sínum,

Lucky, vegna þess að hvuttinn
hvumpni vildi ekki hætta að bíta
eiginmann hennar Kevin Federline.
Svo virðist sem hundurinn hafi ekki
getað tekið Kevin í sátt, sem endaði
með því að Kevin setti hnefann í
borðið. Britney tók þetta mjög nærri
sér en veit að Lucky er í góðum
höndum þar sem einn af aðstoðar-
mönnum hennar fékk tíkina í fóstur.

Leikarinn Jake
Gyllenhaal

er sá allra
heitasti í
Hollywood í
dag. O.C.
stjarnan
Mischa
Barton er víst
yfir sig hrifin
af honum en hún hætti nýlega með
kærastanum sínum til nokkurra ára,
Brandon Davis. Mischa hefur hitt
leikarann nokkrum sinnum og talar
víst um hann öllum stundum. En
Mischa er ekki sú eina sem hefur
augastað á honum því ungpían
Lindsay Lohan hefur einnig verið
dugleg að tjá sig um aðdáun sína á
Jake. Það lítur því út fyrir að Barton
og Lohan þurfi að berjast um
drenginn. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI
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16.45 Fótboltakvöld 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Pétur kanína (3:6) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers (67:150) 13.25 George
Lopez 3 (21:28) (e) 13.50 Married to the
Kellys (4:22) (e) 14.15 Game TV 14.40
Sketch Show 2, The (5:8) 15.05 Extreme
Makeover (6:23) (e) 16.00 Barnatími Stöðvar
2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.55

SLAVERNES SLÆGT. Dönsk heimildamyndaröð
um norræna afkomendur svartra þræla. 

▼

Fræðsla

22.00

THE SHIELD. Monica Rawling vill gera hlutina
eftir sínu höfði en sérsveitin er ekki sátt.

▼

Drama

21.00

INNLIT/ÚTLIT – LOKAÞÁTTUR. Í kvöld kveður
Vala Matt áhorfendur Skjás eins.

▼

Lífsstíll

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir
20.30 Fear Factor (7:31) (Mörk óttans 5)

Ímyndaðu þér sjónvarpsþátt þar sem
þínar verstu martraðir verða að veru-
leika.

21.15 Las Vegas 2 (20:24) (Hit Me!) Dramatískur
myndaflokkur sem gerist í spilaborginni
Las Vegas. 

22.00 Shield (6:13) (Sérsveitin 4) The Shield
gerist í Los Angeles og fjallar um sveit
lögreglumanna sem virðist hafa nokk-
uð frjálsar hendur. 

22.45 Navy NCIS (11:23) (Glæpadeild sjó-
hersins) Sjóhernum er svo annt um
orðspor sitt að starfandi er sérstök
sveit sem rannsakar öll vafasöm mál
sem tengjast stofnuninni. Bönnuð
börnum.

23.30 Twenty Four 4 (19:24) (Stranglega
bönnuð börnum) 0.15 Cold Case 2 (19:24)
(Bönnuð börnum) 1.00 Hedwig and the
Angry Inch 2.30 Fréttir og Ísland í dag 3.50
Ísland í bítið 5.50 Tónlistarmyndbönd frá
Popp TíVí 

0.00 Viss í sinni sök (4:4) 0.55 Kastljósið
1.15 Dagskrárlok

18.30 Gló magnaða (9:19) (Kim Possible)
19.00 Fréttir og íþróttir 
19.35 Kastljósið
20.10 Everwood (7:22) (Everwood II) 

20.55 Ættir þrælanna (3:4) (Slavernes
slægt) Dönsk heimildamyndaröð um
norræna afkomendur svartra þræla. Í
þættinum er farið til Afríku, Brasilíu,
Vestur-Indía með afkomendum þræla
sem leita upplýsinga um áa sína og
uppruna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Smáþjóðaleikarnir 2005 (1:5) Saman-

tekt frá keppni á Smáþjóðaleikunum í
Andorra.

22.35 Illt blóð (3:4) (Wire in the Blood II)
Breskur spennumyndaflokkur þar sem
sálfræðingurinn dr. Tony Hill reynir að
ráða í persónuleika glæpamanna og
upplýsa dularfull sakamál. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna. 

17.55 Cheers – 3. þáttaröð 18.20 One Tree
Hill (e) 

23.30 Survivor Palau – lokaþáttur (e) 0.15
Jack & Bobby (e) 1.00 Þak yfir höfuðið (e)
1.10 Cheers – 3. þáttaröð (e) 1.35 Óstöðv-
andi tónlist 

19.15 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

19.30 Allt í drasli – lokaþáttur (e) 
20.00 Brúðkaupsþátturinn Já Þáttur um brúð-

kaupsferð sem heppin brúðhjón unnu
síðast liðið sumar.

21.00  Innlit/útlit – lokaþáttur Vala Matt
fræðir sjónvarpsáhorfendur um nýj-
ustu strauma og stefnur í hönnun og
arkitektúr.

22.00 Queer Eye for the Straight Guy – loka-
þáttur Samkynhneigðar tískulöggur
gefa gagnkynhneigðum körlum góð
ráð um hvernig þeir megi ganga í
augun á hinu kyninu...

22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal.

6.00 A View From the Top 8.00 How to Lose a
Guy in 10 Days 10.00 Sinbad: Legend of the
Seven S 12.00 Drumline 14.00 A View From
the Top 16.00 How to Lose a Guy in 10 Days
18.00 Sinbad: Legend of the Seven S 20.00
Drumline 22.00 Benny and Joon 0.00 Phantom
of the Opera (Strangl. b. börnum) 2.00 A Guy
Thing (B. börnum) 4.00 Benny and Joon

OMEGA

7.00 J. Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Dr. David Cho
8.30 Acts Full Gospel 9.00 Ron Phillips 9.30 Blandað
efni 10.00 J. Meyer 10.30 Freddie Filmore 11.00
Samverustund (e) 12.00 Kvöldljós 13.00 J. Meyer
13.30 Blandað efni 14.30 Gunnar Þorsteinsson
15.00 Believers Christian Fellowship 16.00 J. Meyer
16.30 Blandað efni 17.00 Fíladelfía (e) 18.00 Dr.
David Cho 18.30 J. Meyer 19.00 Fréttir á ensku
20.00 Samverustund (e) 21.00 Dr. David Cho 21.30
Freddie Filmore 22.00 J. Meyer 22.30 Blandað efni
23.00 CBN fréttastofan 0.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN

7.15 Korter21.00 Bæjarstjórnarfundur 23.15
Korter

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
18.00 Boxing 21.00 Tennis: Grand Slam Tournament
French Open 22.00 News: Eurosportnews Report 22.15
All Sports: Vip Pass 22.30 Football: UEFA Champions
League Happy Hour

BBC PRIME
12.00 Born and Bred 12.50 Teletubbies 13.15 Tweenies
13.35 Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Step Inside 14.25
Teletubbies Everywhere 14.35 The Raven 15.00 Cash in
the Attic 15.30 Home Front in the Garden 16.00 Safe as
Houses 17.00 Doctors 17.30 EastEnders 18.00 Steve Le-
onard's Search for the Loch Ness Monster 19.00 Top
Gear Xtra 20.00 Medical Mysteries 21.00 Casualty 21.50
Holby City 23.00 Great Romances of the 20th Century
0.00 Hitch 1.00 Stephen Hawkings Universe

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Dogs with Jobs 12.30 Totally Wild 13.00 Air Crash
Investigation 14.00 Seconds from Disaster 15.00 Spain
Wild! 16.00 Battlefront 17.00 Air Crash Investigation
18.00 Dogs with Jobs 18.30 Totally Wild 19.00 Wild Gi-
ants of Denali 20.00 Air Crash Investigation 21.00
Seconds from Disaster 22.00 Pearl Harbour – Legacy of
Attack 23.00 Air Crash Investigation

ANIMAL PLANET
12.00 Weird Nature 12.30 Supernatural 13.00 The Natural
World 14.00 Animal Cops Houston 15.00 The Planet's

Funniest Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00
Growing Up... 17.00 Monkey Business 17.30 Keepers
18.00 Weird Nature 18.30 Supernatural 19.00 The Natural
World 20.00 Miami Animal Police 21.00 Elephant Trilogy
21.30 Animals A-Z 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All
About It 23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal Rescue
0.00 Science of Shark Attacks 1.00 Realm of the Orca

DISCOVERY 
12.00 American Casino 13.00 Battlefield 14.00
Scrapheap Challenge 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures
15.30 Jungle Hooks 16.00 Airships 17.00 Scrapheap
Challenge 18.00 Mythbusters 19.00 Ultimate Ten 20.00
Building the Ultimate 20.30 Massive Engines 21.00
Tsunami: Survival Stories 22.00 Forensic Detectives
23.00 Extreme Machines 0.00 Weapons of War

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new
17.00 The Rock Chart 18.00 Newlyweds 18.30 The As-
hlee Simpson Show 19.00 Cribs 19.30 Jackass 20.00 Top
10 at Ten 21.00 Punk'd 21.30 SpongeBob SquarePants
22.00 Alternative Nation 23.00 Just See MTV

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells
Like the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00
Bands Reunited 20.00 Fabulous Life Of 21.00 VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Africa on a Plate 12.40 Race to the Altar 13.30
Hollywood One on One 14.00 Cheaters 14.45 Girls
Behaving Badly 15.10 Lofty Ideas 15.35 Retail Therapy
16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Race to the
Altar 17.40 Retail Therapy 18.05 Matchmaker 18.30
Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25
Cheaters 20.10 Spicy Sex Files 20.45 Ex-Rated 21.10

Men on Women 21.35 Sextacy 22.00 Insights 22.25
Crime Stories 23.10 Entertaining With James 23.40
Cheaters 0.25 City Hospital

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 The Entertainer 13.30 Fashion
Police 14.00 Style Star 14.30 Life is Great with Brooke
Burke 15.00 High Price of Fame 16.00 101 Most
Awesome Moments in... 17.00 Gastineau Girls 17.30 The
Soup 18.00 E! News 18.30 Love is in the Heir 19.00 The
E! True Hollywood Story 21.00 Love is in the Heir 22.00
The Entertainer 23.00 E! News 23.30 Love is in the Heir

CARTOON NETWORK 
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster's Home for Imaginary
Friends 13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids
Next Door 14.00 Hi Hi Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp
Twins 14.50 The Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo
15.40 Megas XLR 16.05 Samurai Jack 16.30 Tom and
Jerry 16.55 Looney Tunes 17.20 The Cramp Twins 17.45
Ed, Edd n Eddy 18.10 Codename: Kids Next Door 18.35
Dexter's Laboratory

JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro
13.25 Moville Mysteries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon
14.40 Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
12.10 Say Yes 13.40 Till There Was You 15.10 Slow
Dancing in the Big City 17.00 For Better or for Worse
18.35 The Men's Club 20.15 Town Without Pity 22.00
Lambada 23.45 Crooked Hearts 1.35 Angel of Desire
3.10 Hawaii

TCM
19.00 Little Off Set 19.10 High Sierra 20.50 The Fastest
Gun Alive 22.20 Hell Divers 0.15 The Girl and the Gener-
al 2.05 The Glass Bottom Boat

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

Það er fátt jafnhressandi og að
ljúka helginni með góðri bíómynd.
Skjár einn hefur staðið sig vel í
þessu að undanförnu með sýning-
um á gömlum James Bond-mynd-
um, sem eru alltaf jafn skemmti-
legar. Þegar búið var að sýna allar
myndirnar varð Clint Eastwood
fyrir valinu. Fyrst í hlutverki
ofurlögreglumannsins Dirty
Harry, en á sunnudagskvöldið var
kvikmyndin Tightrope sýnd. Sú
mynd er frá árinu 1984 og er
Eastwood í hlutverki hefðbundins
lögreglumanns sem er einstæður
faðir. Hann fær það verkefni að
rannsaka röð morða á ungum
stúlkum sem talið er að sami mað-
ur hafi framið. Þó að söguþráður-
inn sé nokkuð dæmigerður hafði

ég gaman af myndinni.
Það kemur fram ógrynni
af ungum stúlkum sem
voru greinilega staðalí-
myndir þess tíma og hold-
gervingar níunda áratug-
arins. Stúlkurnar voru
nánast allar krullhærðar,
ýmist frá náttúrunnar
hendi eða með permanent
eins og þótti svo töff á
þeim tíma. Allar höfðu
þær sakleysislegt yfir-
bragð sem þær náðu fram
með góðu magni af bleik-
um kinnalit, hárspennum og gler-
augum sem voru á stærð við með-
alundirskálar. Störf stúlknanna
voru ekki alveg í samræmi við
sakleysislega útlitið. Flestar voru í

jaðarstörfum, dönsuðu á
næturklúbbum eða sáu til
þess að menn gætu svalað
sínum dýpstu þörfum gegn
greiðslu. Heimilin í
Tightrope voru langt frá
því að vera í takt við stíl
nútímans. Hvergi var að
finna opin eldhús eða gegn-
heil eikargólf. Dökkar inn-
réttingar voru í forgrunni
með bastkúluhengjum
fyrir hurðunum. Sum hí-
býlin voru prýdd með
panilklæddum veggjum,

baststólum og leðursófasettum. Að
sjálfsögðu endaði myndin aðeins á
einn veg. Okkar maður náði að
handsama raðmorðingjann áður en
ég sofnaði sæl eftir góða helgi. ■

VIÐ TÆKIÐ
MARTA MARÍA KANN AÐ META FRAMTAK SKJÁS EINS Á SUNNUDAGSKVÖLDUM.

Clint Eastwood með öllu

CLINT
EASTWOOD Í
MYNDINNI
TIGHTROPE FRÁ
ÁRINU 1984.
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20.00

ÚRSLITAKEPPNI NBA. Upptaka frá leik Detroit
Pistons og Miami Heat sem fór fram á sunnu-
dag.

▼

Íþróttir

7.00 Olíssport 

23.15 World Supercross 

18.30 UEFA Champions League Fréttir af leik-
mönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.

19.00 NBA (Detroit – Miami) Útsending frá
þriðja leik Detroit Pistons og Miami
Heat í úrslitum Austurdeildar.

21.00  Toyota-mótaröðin í golfi 2005 
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-

viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenníþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapp-
arnir eru ArnarBjörnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.

22.30 David Letterman Það er bara einn
David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

15.35 Landsbankadeildin (Grindavík – ÍBV)
17.15 Olíssport 17.45 David Letterman 

POPP TÍVÍ

19.00 Tvíhöfði (e) 21.00 Real World: San
Diego 21.45 Kenny vs. Spenny 

29

▼

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.50 Auðlind 13.05 Syrpa 14.03 Útvarps-
sagan, Herra Ibrahim og blóm Kóransins
14.30 Sagan bakvið lagið 15.03 Spegill tím-
ans 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskál-
inn 20.05 Slæðingur 20.15 Á þjóðlegu nót-
unum 21.00 Í hosíló 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Vordagar í Reykjavík 
23.10 Söngkona gleði og sorgar 

5.00 Reykjavík Síðdegis endurflutt 7.00
Ísland í bítið 9.00 Ívar Guðmundsson

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis

18.30 Kvöldfréttir og Ísland í dag 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með ástarkveðju 22.00
Lífsaugað með Þórhalli miðli 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25
Spegillinn 19.30 Fótboltarásin 22.10 Rokk-
land

1.10 Ljúfir næturtónar 2.10 Næturtónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40
Þjóðbrók 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Sáð-
menn söngvanna 11.03 Samfélagið í nær-
mynd

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – U: Sigmundur Ernir.
13.01 Hrafnaþing – U: Ingvi Hrafn. 14.03 Fót-
boltavikan með Hansa – U: Hans Steinar.
15.03 Allt og sumt. 
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 19.30 Úr-
val úr Morgunútvarpi e. 20.00 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu e. 21.00 Morgunstund með
Sigurði G. e. 22.00 Á kassanum e. 
22.30 Hádegisútvarpið e. 

7.03 Morgunútvarpið – U: Gunnhildur Arna
Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson. 9.03
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.

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

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA
INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLS-
DÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá deginum áður)
12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐ-
MUNDSSON 14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 HEILSUHORN GAUJA LITLA 18.00
Meinhornið (e) 19.40 Endurfl. frá liðnum degi. 

Ung stúlka, sem er sérstök á margan hátt, fellur
kylliflöt fyrir manni sem fer dálítið óhefðbundnar
leiðir í lífinu. Helsta átrúnaðargoð hans er leikarinn
Buster Keaton og maðurinn reynir að líkjast honum
í einu og öllu. Þau eru bæði sérvitringar og ekki
eins og fólk er flest og lenda þar af leiðandi í
spennandi og jafnframt óvenjulegum aðstæðum
saman.
Með aðalhlutverk fara Johnny Depp, Mary Stuart
Masterson, Aidan Quinn og Julianne Moore en
leikstjóri er Jeremiah S. Chechik.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Stöð 2 bíó kl. 22.00BENNY AND JOON  

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Tveir sérvitringar

Svar:Carlin úr kvikmyndinni
Scum frá árinu 1979.

„Vegetarians? I’ve shit ‘em...“

»

HALLMARK

12.45 Peacekeeper War 14.15 A Place For Annie 16.00
Early Edition 16.45 Dynasty: Behind The Scenes 18.15
Summer's End 20.00 Law & Order Vii 20.45 Arthur
Hailey's Detective 22.15 Summer's End 0.00 Law & Order
Vii 0.45 Shattered City

BBC FOOD

12.00 Street Cafe 12.30 Ready Steady Cook 13.00 The
Naked Chef 13.30 Floyd's Fjord Fiesta 14.00 Can't Cook
Won't Cook 14.30 Douglas Chew Cooks Asia 15.30 Rea-
dy Steady Cook 16.00 Delia's How to Cook 16.30 Ros-
emary on the Road 17.00 Tony and Giorgio 17.30 Giorgio
Locatelli – Pure Italian 18.30 Ready Steady Cook 19.00
The Naked Chef 19.30 Made to Order 20.00 Can't Cook
Won't Cook 20.30 Floyd's India 21.30 Ready Steady
Cook

DR1

13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Lægens bord 14.30
Konsum 15.00 Vores vilde verden 15.05 Dragon Ball Z
15.30 Orkanens •je 16.00 Anton – min hemmelige ven
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Nyheds-
magasinet 17.30 Hvad er det værd? 18.00 Hammerslag
18.30 DR-Derude med S¢ren Ryge Petersen 19.00 TV
Avisen 19.25 Kontant 19.50 SportNyt 20.00 Inspector
Morse: Et kors for Morse 21.45 Blue Murder

SV1

12.30 Tattarblod 14.00 Rapport 14.05 Mitt i naturen 14.35
Min galna familj 15.00 Garage om film 15.30 Krokodill
16.00 Griniga gubbar 16.30 Sagor från Zoo 16.40 Brum
16.50 Kollobarnen 17.00 Stallkompisar 17.25 Tracks vid-
eo 17.30 Rapport 18.00 Uppdrag Granskning 19.00 DNA
19.50 24 Nöje 20.00 Gubben och katten 20.45 Rapport
20.55 Kulturnyheterna 21.05 Sverige! 21.35 Sommar-
debatt 22.35 Sändning från SVT24

Einkunn á imdb.com: 6,8. 

Johnny Depp í hlutverki sínu
í myndinni.
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.
Lárétt: 1hæla,5asa,6ka,7ma,8ber,
9húna,10al,12inn,13rós,15ag,
16inni,18 æður.
Lóðrétt: 1hamfarir, 2æsa,3la,4farang-
ur, 6kenna,8búi,11 lón,14snæ,17ið

Morðið í Hamraborg 
Síðustu orð Sæunnar:

„Láttu mig 
vera!” 

Ace, fyrrverandi gítarleikari
hljómsveitarinnar Skunk Anansie,
mun stjórna upptökum á nýrri
plötu frá íslensku rokksveitinni
Dikta.

Síðasta plata Dikta, Andartak,
kom út fyrir tveimur árum og
vakti töluverða athygli fyrir kröft-
ugt rokk. Sveitin spilaði á síðustu
Iceland Airwaves-hátíðinni eins og
Ace og upphófst samstarf við hann
í kjölfarið. „Hann heyrði okkur
ekki spila því hann var að plötu-
snúðast á Gauknum á sama tíma,“
segir Haukur Heiðar Hauksson,
forsprakki Dikta. „Við sendum
honum efni og hann var virkilega
áhugasamur og langaði mikið til að
vinna með okkur. Við gátum ekki
sagt nei.“

Ace, sem nýverið stofnaði
hljómsveitina Inner Mantra, hefur
gert nokkuð af því að taka upp
plötur upp á síðkastið, m.a. fyrir
King Prawn og Widescreen, á milli
þess sem hann hefur ferðast um
heiminn sem plötusnúður. Heiðar

játar að hafa verið mikill aðdáandi
Skunk Anansie í gegnum tíðina.
„Við höfum allir hlustað töluvert
mikið á bandið. Ég fór á báða tón-
leikana þeirra hérna og þeir fyrri
voru fyrstu stóru tónleikarnir sem

ég fór á. Ég hef verið að rifja þetta
gamla efni upp og þetta er ótrú-
lega skemmtileg músík.“

Upptökur á annarri plötu Dikta
hefjast um miðjan júní og er hún
væntanleg í búðir í haust. ■

DIKTA Hljómsveitin Dikta fær góða hjálp við upptökur á sinni annarri plötu.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

A.P.J. Abdul Kalam.

Stefán Már Gunnlaugsson.

Slavek the Shit.

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, for-
seti Skáksambands Íslands, gerir
það ekki endasleppt þessa dagana.
Um helgina var aðalfundur Skák-
sambandsins þar sem hún var end-
urkjörin. „Ég hef setið nokkra
fundi en þessi var með þeim
skemmtilegri,“ segir hún og var
að sjálfsögðu ánægð með endur-
kjörið. „Það voru góðar og gagn-
legar umræður sem þarna fóru
fram og við finnum fyrir miklum
meðbyr,“ segir hún og bætir við að
tekist hafi að ná flestum þeim
markmiðum sem sett hafi verið
fyrir árið. „Fjöldi þátttakenda tvö-
faldaðist á Íslandsmóti barna og
stelpum fjölgaði,“ segir Guðfríður
en hún telur engu að síður að enn
sé margt eftir ógert. „Skákin er
ekki kominn á sama stall og fót-
bolti,“ segir hún og greinilegt að
hún og sambandið ætla að láta
mikið til sín taka á næstu misser-
um.

Það er þó ekki bara Skáksam-
bandið sem á hug hennar allan því
hún er á leiðinni til St. Pétursborg-
ar í sumar til þess að vera við-
stödd brúðkaup góðvinar síns og
kóngsins í skákinni, Gary
Kasparov. „Við kynntumst á
Ólympíuskákmóti árið 2002 og
höfum haldið góðu sambandi
síðan,“ segir Guðfríður Lilja en
vill þó gera sem minnst úr öllu
þessu. „Athöfnin verður ekki stór
heldur fer fram í viðurvist nán-
ustu ættingja og vina,“ segir hún
en brúðina þekkir hún einnig vel. 

Guðfríður hefur mikið álit á
vini sínum, sem hún segir vera
besta skákmann sögunnar, að
öðrum ólöstuðum. „Það er hálf-
sorglegt að hann skuli vera hættur
að tefla því það er ótvírætt hvað
hann hefur gert fyrir skákina,“
segir hún en Kasparov hefur
ákveðið að beita sér alfarið í bar-
áttunni gegn því sem hann segir
vera einræðisstjórn Pútins. „Auð-
vitað hefði maður viljað sjá hann
lengur að en hann hefur jú verið á

toppnum í tuttugu ár og það er ein-
faldlega annað sem á hug hans um
þessar mundir,“ segir hún og

þykir ólíklegt að „Íslendingurinn“
Bobby Fischer og Kasparov eigi
eftir að tefla. „Ég leyfi mér að

efast um að Fischer þori í
Kasparov í hefðbundinni skák.“ 

freyrgigja@frettabladid.is

GUÐFRÍÐUR LILJA Finnst sorglegt að góðvinur hennar Kasparov skuli vera hættur taflmennsku en skilur þó vel baráttu hans.

...fær Grímur Hákonarson fyrir
stuttmyndina Slavek the Shit,
sem var valin besta stuttmyndin
á Short & Docs hátíðinni.

HRÓSIÐ

Lárétt: 1 hrósa, 5 flýti, 6 íþróttafélag,
7 skóli, 8 nakin, 9 þjóðflokkur fyrr á
tímum, 10 verkfæri, 12 stefna, 13 blóm,
15 silfurtákn, 16 ekki úti, 18 fugl.
Lóðrétt: 1 náttúruspjöll, 2 hleypa upp, 
3 tónn, 4 föggur, 6 fræða, 8 af hollensk-
um ættum, 11 uppistaða, 14 snjó,
17 hreyfing.

LAUSN

Gítarleikari Skunk a›sto›ar Dikta

Dótið? The WheelSurf.

Sem er? The WheelSurf er aðeins fyrir þá sem
þora að taka áhættu, fyrir þá sem vilja koma
adrenalíninu af stað. Þetta er eitt stórkost-
legasta hjól sem fundið hefur verið upp
enda var mikið lagt upp úr hönnun þess.
WheelSurf er keyrt áfram af bensínknúinni
vél.

Hvernig virkar það? Hjólið er byggt upp á
tveimur römmum, innri og ytri. Innri ramminn
inniheldur þrjá hringi sem tengdir eru við ytri
hringinn. Ytri ramminn er sá sem snertir jörðina
og er þakinn gúmmíi. Sá sem stýrir hjólinu situr í
innri hringnum en þar er einnig að finna vélina,
bremsuna, mekanismann og bensíntankinn. Þegar
rúllað er um á hjólinu er eins og yfirborðið breytist í

vatn, það líður áfram á þægilegan hátt enda ögrar hjólið
þyngdarlögmálinu.

Lýsing? Vélin í WheelSurf er tveggja strokka 56 kúbika. Mót-
orinn vegur aðeins um 4,5 kíló og gengur fyrir blýlausu
bensíni. Bensíntankurinn tekur um tvo lítra. Hjólið er 8,2
sekúndur að ná 40 kílómetra hraða og það þarf um fimm
metra til að stöðva hjólið þegar það hefur náð fullum
hraða. Ummál hjólsins er um 1,70 metri. 

Hvar fæst það? Ekki er langt síðan byrjað var að selja
WheelSurf-hjólið í Evrópu en það nýtur gríðarlegra vin-
sælda í Norður- og Suður-Ameríku. Allar upplýsingar um
hjólið má finna á heimasíðunni wheelsurf.nl. 

Verð? Hjólið er svolítið dýrt en það kostar 4.500 evrur,
eða um 360.000 íslenskar krónur. Fólk má þó ekki setja

verðið fyrir sig enda er um einstakan grip að ræða sem
kemur manni hvert á land sem er.
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GUÐFRÍÐUR LILJA GRÉTARSDÓTTIR: Á LEIÐINNI TIL RÚSSLANDS

Skákdrottning í brúðkaupi Kasparovs
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Nicotinell tyggigúmmí er lyf sem er notað sem hjálparefni til að hætta eða draga úr reykingum. Það inniheldur nikótín sem losnar þegar tuggið er, 
frásogast í munninum og dregur úr fráhvarfseinkennum þegar reykingum er hætt. Tyggja skal eitt stykki í einu, hægt og rólega til að vinna gegn 
reykingaþörf. Skammtur er einstaklingsbundinn, en ekki má tyggja fleiri en 25 stk. á dag.  Ekki er ráðlagt að nota lyfið lengur en 1 ár. Nikótín getur 
valdið aukaverkunum, s.s. svima, höfuðverk, ógleði, hiksta og ertingu í meltingarfærum. Sjúklingar með slæma hjarta- og æðasjúkdóma eiga ekki að 
nota nikótínlyf nema í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað á meðgöngu/brjóstagjöf án samráðs við lækni. Þeir sem hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða 
einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota lyfið. Nicotinell tyggigúmmí er ekki ætlað börnum yngri en 15 ára nema í samráði við lækni. Kynnið ykkur 
vel leiðbeiningar sem fylgja pakkningunni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

20% afsláttur 
af Nicotinell Classic 
frá 25. maí - 5. júní 
í öllum verslunum Lyfju

www.lyfja.is

- Lifið heil

Garðatorgi - Grindavík - Keflavík - Kringlunni - Lágmúla - Laugavegi - Setbergi - Smáralind - Smáratorgi - Spönginni - Egilsstöðum - Höfn - Fáskrúðsfirði - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði 
Reyðarfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Patreksfirði - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Sauðárkróki - Blönduósi - Hvammstanga 
- Skagaströnd

FÆST ÁN LYFSEÐILS

ÍS
LE

N
SK

A 
AU

G
L†

SI
N

G
AS

TO
FA

N
/S

IA
.I

S 
 L

YF
 2

84
53

  
05

/2
00

5

St

ökkt að utan
M

júkt að innan

Nýtum tilefnið og losum okkur 
við reykinn fyrir fullt og allt.

Reyklausi dagurinn er 31. maí.
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Frjáls íbúðalán
4,15% verðtryggðir vextir

Ráðgjafar okkar veita allar nánari upplýsingar.
Þú getur litið inn í Ármúla 13a, hringt í síma 540 5000
eða sent tölvupóst á frjalsi@frjalsi.is

Engin skilyrði

um önnur

bankaviðskipti
100%veðsetningarhlutfall

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Orkuflæ›i› í
umhverfinu

Það er til næg orka til enn frekari
álvæðingar, var boðskapur helgar-

fréttanna. Skrítið þetta með orkuna –
hún leynist víða. Það býr orka í iðrum
jarðar, á yfirborðinu, í háloftunum,
heill hellingur í himingeimnum og svo
eru manneskjur misjafnlega orku-
miklar. Sumir orka ekki meir. Aðrir
eru fullir orku og nýta hana til mis-
góðra verka. Hugarorka getur líka
verið sterk. Hún getur verið yfirnátt-
úruleg og svo getur hún líka verið
uppspretta mikilla mannlegra afreka
sem leiða til framþróunar og bættrar
framtíðar. Svo geta menn eytt allri
sinni orku í gamlar meinlokur og unn-
ið markvisst að einhæfni, einangrun
og stöðnun.

Á BRESKA ljósvakamiðlinum BBC
má heyra ítarlega fréttaþætti um
orkunýtingu og orkusparnað. Í London
ku tjallinn breyta bílum yfir í
própangasbíla til að draga úr mengun.
Þar finna menn sára þörf fyrir hreina
orku sem ekki veldur gróðurhúsaá-
hrifum. Í Nýju-Delí á Indlandi glíma
menn við lungnasjúkdóma í miðborg-
inni vegna mengunar. Í Dakha í
Bangladess setja ráðamenn lög um
bílaeign. Í Sao Paulo í Brasilíu verja
borgarar meiri fjármunum í bílaflota
en menntun barna sinna. Vestur í San
Fransiskó er áherslan á umhverfis-
vænar almenningssamgöngur og þeir
fá frítt sem ferðast um Gullna hliðið
þrír eða fleiri í bíl. Ójöfn dreifing og
nýting orkulinda í veröldinni er meg-
inorsök ört vaxandi umhverfisvanda –
græðgi og misskipting veraldarauðs
er uppsprettan, segja sérfræðingar
sem ræða málin hjá BBC. Þar er um-
hverfisumræða að verða alvöru póli-
tík í fjölmiðlum. 

EN NÓG er af íslenskri orku. Hér
fer hún líka í ótæpilegt hugmyndaflug
við sölu ríkiseigna og orkumiklir
menn skipuleggja flókin bankahrossa-
kaup. Orka menntamálayfirvalda fer
um þessar mundir í að boða skóla-
gjöld. Með því skal hefja hið eftir-
sóknarverða ferli að framhaldsnám
verði fyrir þá efnameiri. Lágstétt
myndar heppilegt mótvægi í samfé-
lagi misskiptingar. Fáfræði og fátækt
þarf til að skapa slíka stétt. Það gerist
meðal annars með skólagjöldum og
fjöldaframleiðslu á láglaunastörfum.
Mennt er máttur, sagði glaður maður
á góðri stundu. Kannski er þessi
mennt sú allra besta orkuveita sem
veröldin geymir enn um sinn. ■

BAKÞANKAR
KRISTÍNAR HELGU 
GUNNARSDÓTTUR

Gulli Helga
Laugardagsmorgna 9-13


