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ÞRÓUNARHJÁLP Íslenskir góðgerð-
artónleikar verða haldnir
næstkomandi fimmtudagskvöld í
miðborg Reykjavíkur undir nafn-
inu 8 Líf. Tilgangurinn er að
vekja athygli á bágri stöðu þjóða
þriðja heimsins.

Árni Snævarr, sem starfar nú
hjá Sameinuðu þjóðunum í Bruss-
el, hefur haft veg og vanda af
skipulagningu tónleikanna og
segir hann að grunnurinn sé
tryggður með fjármögnun, nú
þurfi bara að byggja ofan á hann.

Reykjavíkurborg hefur tekið

vel í umleitanir um aðstöðu og
fjárstyrki og nokkur helstu stór-
fyrirtæki landsins hafa einnig
verið nefnd til sögunnar. Stuð-
menn og Bubbi Morthens hafa nú
þegar staðfest þátttöku sína í tón-
leikunum og segir Árni að margir
eigi enn eftir að bætast við. 

Tveimur dögum síðar verða
síðan svonefndir Live 8 tónleikar
haldnir í Hyde Park í Lundúnum
og fjórum öðrum borgum til við-
bótar. 

Jakob Frímann Magnússon
stuðmaður sagði það hafa verið

sér bæði ljúft og skylt að verða
við því að spila á tónleikunum
enda málefnið verðugt. Hann
segir það nauðsynlegt að knýja
ríkisstjórnina til að leggja meira
til þróunarmála.

„Ég er nú það gamall að ég
man eftir Live Aid 1985 og þá leit
heimurinn öðruvísi út, við vorum
miklu þröngsýnni og höfðum
miklu minna sjálfstraust. Núna
höfum við sjálfstraust, það verð-
ur bara að gera eitthvað með
það,“ bætir Árni Snævarr við að
lokum. - oá

Íslensk útgáfa af Live 8 í Reykjavík í næstu viku:

Stu›menn og Bubbi stíga á stokk

VESTLÆG ÁTT nokkuð stíf sunnan- og
vestanlands en heldur hægari annars.
Nokkuð bjart austanlands en annars
skýjað. VEÐUR 4

FÖSTUDAGUR
24. júní 2005 - 168. tölublað – 5. árgangur

Það verður á 
laugardaginn
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Segist skila afgangi
Þvert á það sem
haldið hefur verið
fram kveðst Guðni
Ágústsson skila
rekstarafgangi á
ráðuneyti sínu.

BAKSVIÐ 22

Krefjandi púsluspil
Nýlega kom út önnur plata Kippa Kan-
ínus, sem nefnist Happens Secretly.
Fyrsta plata hans,
Huggun, sem kom út
á vegum Tilrauna-
eldhússins og Eddu
fyrir þremur árum,
fékk hvarvetna
góðar við-
tökur.

Algjörlega óstöðvandi
Íslandsmeistarar FH unnu sinn
sjöunda leik í röð í
Landsbankadeildinni
þegar Skagamenn
komu í heimsókn í
Hafnarfjörðinn.
Tryggvi Guð-
mundsson
skoraði sitt áttunda
mark í deildinni í
leiknum og það beint
úr aukaspyrnu.

ÍÞRÓTTIR 32

RÚNAR MATTHÍASSON 

Lamb, lamb 
og aftur lamb

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● matur ● tilboð

▲

EINMANA MÓTMÆLI Enn hafa fáir látið sjá sig í alþjóðlegum tjaldbúðum sem til stendur að halda úti á virkjanasvæðinu við Kárahnjúka í
sumar.

Vill frysta grei›slur til fleirra
sem ey›a umfram heimildir
Ríkisendursko›un vill har›ari a›ger›ir gegn stofnunum sem fara langt fram úr fjárheimildum. Fjármála-
rá›herra hefur efasemdir. Um 120 opinberar stofnanir fóru fram úr fjárheimildum á sí›asta ári. Ríkis-
endursko›un segir slíkt ástand hvergi tí›kast í fleim löndum sem Íslendingar vilji bera sig saman vi›.

FJÁRHEIMILDIR Sigurður Þórðarson
ríkisendurskoðandi leggur til að
greiðslur til ríkisstofnana sem
fara verulega fram úr fjárheim-
ildum verði frystar þar til gripið
hafi verið til viðeigandi ráðstaf-
ana, svo sem niðurskurðar í
rekstri eða viðbótarheimildar
samþykktrar af Alþingi. Hann
segir að hugsanlega þurfi að
breyta ákvæðum í lögum um rétt-
indi og skyldur starfsmanna ríkis-
ins svo frysta megi launagreiðsl-
ur.

Ögmundur Jónasson, formaður
BSRB, hefur lýst því yfir að
opinberir starfsmenn muni aldrei
sætta sig við slíkar aðgerðir og
fjármálaráðherra efast sömu-

leiðis um svo
harðar aðgerðir.

„Þetta er
ekki raunhæf
aðgerð í því um-
hverfi sem við
höfum vanist,“
segir Geir H.
Haarde.

„Um þetta
gilda ákveðnar
reglur. Forstöðumönnunum ber að
fara eftir þessum reglum en þær
kveða á um hvernig ráðuneyti eigi
að bregðast við til aðhalds. Það
getur endað með áminningu eða
frávikningu forstöðumanns ef
sakir reynast miklar,“ segir fjár-
málaráherra.

Geir tekur
ekki undir hug-
myndir um að
Alþingi eða
fjárlaganefnd
taki að sér aukið
e f t i r l i t s h l u t -
verk með fram-
kvæmd fjár-
laga. „Þarna
þarf að hafa í

heiðri skilin milli löggjafar- og
framkvæmdavalds. Ef misfarið
er með heimildir, misfarið með
fjárveitingar, misfarið með fé
almennings, á Ríkisendurskoðun
að grípa í taumana. Og ef um er að
ræða ólögmætt athæfi ber að taka
á því,“ segir Geir. 

Um 120 opinberar stofnanir
fóru fram úr fjárheimildum í
fyrra og telur Ríkisendurskoðun
að stjórnvöld samþykki oft í verki
að útgjöld stofnana séu aukin
þegar niðurskurður gæti verið
óþægilegur í pólítískum skilningi.
Þannig sé stofnað til útgjalda en
heimilda oft aflað mörgum árum
síðar. „Þegar horft er í gegnum
fingur við að fjárlögum sé ekki
fylgt grefur það undan þeirri
virðingu og þeim aga sem þarf að
ríkja gagnvart Alþingi og fjárlög-
um sem það setur. Slíkt ástand
tíðkast hvergi í þeim löndum sem
við berum okkur helst saman við,“
segir Ríkisendurskoðun. - jh

Sjá síðu 4 og 22

VEÐRIÐ Í DAG

tíska  tíðarandinn demantar  stjörnuspá  tónlist pistlar  matur
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» DAVÍÐ SMÁRI
ÁSTFANGINN UPP FYRIR HAUS

ÞÓRH
ILDUR

» m
eð barn undir belti

BRYNH
ILDUR

» stingur í sam
band

GRILLAÐ ÚT Í ÖFGAR

» á furðulegustu stöðum

Ástfanginn upp
fyrir haus

DAVÍÐ SMÁRI

● grill ● pistlar ● stjörnuspá

▲

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Besti ferðafélaginn

Ferðataskan
í sumar

Léttur öllari

GEIR H. HAARDE SIGURÐUR
ÞÓRÐARSON

Mótmæli við Kárahnjúka:

Sjö mættir 
á svæ›i›
MÓTMÆLI Fámennt var í mót-
mælabúðum við Kárahnjúka í
gær en að sögn skipuleggjenda
mun senn bætast í hópinn.

„Sjö manns hafa komið sér
fyrir í tjöldum á virkjunarsvæð-
inu, nærri fallegum fossi í Sauðá
sem fara mun undir vatn. Á næstu
dögum mun mótmælendum
fjölga. Fram eftir sumri munum
við svo standa fyrir mörgum list-
rænum uppákomum á svæðinu,“
segir Birgitta Jónsdóttir, einn
talsmanna mótmælenda.

Birgitta segir að ekki sé ætlun-
in að fremja lögbrot með því að
flytja leyfisskyldan búnað á
svæðið, eins og lögregla hefur
haft grunsemdir um.

- kk
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Fyrrverandi Klu Klux Klan-maður sýndi enga iðrun:

Fær sextíu ára fangelsisdóm
FÍLADELFÍA, AP Edgar Ray Killen
fékk í gær sextíu ára fangelsis-
dóm, tuttugu ár fyrir hvert
mannsdrápanna þriggja sem hann
var sakfelldur fyrir á þriðjudag.
Killen var talinn hafa leitt hóp Klu
Klux Klan-manna sem myrtu þrjá
baráttumenn fyrir mannréttind-
um árið 1964. 

Sjö af samverkamönnum
Killen voru dæmdir fyrir morð-
in árið 1967, en enginn þeirra sat
lengur inni en sex ár. Killen, sem
var prestur, var ekki sakfelldur
þá þar sem einn kviðdómend-
anna sagðist ekki geta sakfellt
prest.

Killen sýndi engin svipbrigði

þegar dómurinn var lesinn upp.
Karlmennirnir sem voru myrt-

ir voru allir í kringum tvítugt.
Tveir þeirra höfðu sérstaklega
ferðast frá New York til Miss-
issippi til að hjálpa blökkumönn-
um að skrá sig sem kjósendur.

Morðin á þremenningunum
vöktu mikinn óhug í Bandaríkjun-
um og ýttu undir það að löggjöf
sem staðfesti borgaraleg réttindi
blökkumanna var samþykkt sama
ár. Myndin „Missisippi Burning“
frá árinu 1988 var byggð á atburð-
unum. - grs

Formaður Verslunarráðs Íslands:

Ekki næg tengsl milli valds og ábyrg›ar
EFNAHAGSMÁL Þór Sigfússon,
framkvæmdastjóri Verslunar-
ráðs Íslands, segir að niðurstaða
Ríkisendurskoðunar um fjárlög
2004 veki upp spurningar um
tengsl valds og ábyrgðar hjá
forstöðumönnum ríkisstofnana.

„Það er búið að færa valdið
meira og meira til yfirmanna og
forstöðumanna en ábyrgðin
hefur ekki flust með,“ segir Þór.
Hann segir að þótt ný lög um
opinbera starfsmenn eigi að gefa
svigrúm til aukins aðhalds virð-
ist sem það hafi ekki verið nýtt
og forstöðumenn geti óáreittir
farið fram úr fjárheimildum ár
eftir ár. Þetta hefur að mati Þórs
mjög slævandi áhrif á aðra for-
stöðumenn sem vilja kappkosta
að halda sig innan heimilda.

„Það er efnahagsuppgangur
hér heima en það getur ekki
þýtt það að þjóðin hafi efni á því

að þetta stærsta fyrirtæki
landsins sé rekið þannig að það

fari langt út fyrir áætlanir,“
segir Þór. - þk

FRAMHALDSSKÓLAR Álíka margir
nýir nemendur sækja um að kom-
ast í framhaldsskóla nú og á síð-
asta ári, en sá árgangur var mjög
stór og erfitt var að finna öllum
stað í kerfinu. Nokkrir skólar hafa
nú þegar lokið öllum nýskráning-
um, en það eru þeir skólar sem
mest ásókn var í og fylltust í
fyrstu skráningalotu.

Óvenju mikil aðsókn var að
Verzlunarskóla Íslands, en 560
sóttu um hann sem aðalskóla. Af
þeim fengu hins vegar aðeins 340
skólavist og rúmlega hundrað
fleiri nemendum var vísað frá en
í fyrra. Aðrir fimmhundruð nem-
endur sem valið höfðu skólann til
vara áttu því enga von um að kom-
ast að. Aðstoðarskólastjóri Verzl-
unarskólans taldi sennilegt að
þetta væri mesta aðsókn í sögu
skólans. Á síðasta ári var aðeins
um hundrað vísað frá.

Kvennaskólinn þurfti að vísa
frá yfir helmingi umsækjenda. 256
sóttu um skólann sem fyrsta val en
aðeins var tekið við 135 nýnemum.

Þegar tekið er tillit til vara-
umsókna sem skól-

anum bárust hefur alls 187 um-
sóknum verið hafnað. Óvenju-
margir voru teknir í Kvennaskól-
ann á síðasta ári og því komust
færri að í ár.

Menntaskólinn í Reykjavík og
Menntaskólinn við Hamrahlíð höfðu
einnig lokið nýskráningum í gær.

Rafrænt innritunarkerfi fyrir
þá sem voru að ljúka grunnskóla
virðist almennt gefa góða raun.
Fljótlegt er að senda umsóknir
þeirra sem ekki komust inn í fyrsta
valskóla yfir á næsta skóla og betri
yfirsýn fæst yfir skráningarstöð-
una í heild. Einn skólastjórnandi
segist þó sakna þess að fá ekki
meiri upplýsingar um nemendur,
eins og til dæmis um skólasókn.

Aðrir skólar ljúka nýskráning-
um á næstunni. Þótt álíka margir
sæki um skólavist og á síðasta ári
er ástandið þó ekki jafn erfitt.
Vonast er til að allir sem þess óska
komist í framhaldsnám.

grs@frettabladid.is

Sparisjóður Skagafjarðar:

Deilurnar
lag›ar ni›ur
VIÐSKIPTI „Við erum ágætlega
sáttir við þessa niðurstöðu. Menn
töluðu í þá átt að vinna saman og
halda áfram á uppbyggingar-
braut,“ segir Valgeir Bjarnason,
en hann var í gær  kosinn í stjórn
Sparisjóðs Skagfirðinga á aðal-
fundi.

Deilur hafa verið í stjórn
sparisjóðsins vegna sölu Kaupfé-
lags Skagfirðinga á stofnfé til
tengdra aðila og ákvörðunar um
fjórföldun stofnfjár. 

Vildu gömlu stofnfjáreigend-
urnir ógilda gjörningana fyrir
dómi, sem KS-menn féllust ný-
lega á.

Á aðalfundinum í gær var
ákveðið að tvöfalda stofnféð og
að fylkingarnar fengju hvor tvo
menn í stjórn. 

Gísli Kjartansson, í Sparisjóði
Mýrarsýslu, er formaður stjórn-
arinnar og oddamaður. – bg

33 ára maður:

Situr inni í 
18 mánu›i
DÓMSTÓLAR Í dómi Héraðsdóms
Reykjavíkur á þriðjudag var 33
ára gamall maður dæmdur í 18
mánaða fangelsi. 

Enn fremur var áréttuð ævi-
löng ökuréttarsvipting yfir hon-
um og einnig gert upptækt bit-
vopn og tæplega eitt og hálft
gramm af amfetamíni sem á hon-
um fannst.

Maðurinn reyndi í september í
fyrra að ræna Péturspöbb á
Höfðabakka með táragasbrúsa.
Auk þess ók hann bifreiðum án
tilskilinna ökuréttinda og undir
áhrifum amfetamíns og sljóvg-
andi lyfja við ýmis tækifæri. Þar
við bætist að hann sveik út vörur
hjá þremur fyrirækjum í borg-
inni, einu þarf hann að greiða
rúmlega 200.000 króna bætur. -óká

Hlutafjárútboð Actavis:

Mikil 
eftirspurn
VIÐSKIPTI Mikil eftirspurn var eftir
bréfum sem í boði voru til kaups í
forgangsréttarútboði Actavis
Group sem lauk í gær. 

Alls voru boðnir til sölu rúm-
lega 543 milljón hlutir á verðinu
38,50 kr. á hlut, eða að andvirði
20,9 milljarðar króna. Alls tóku
þátt hluthafar sem eiga 96,1 pró-
sent hlutafjár og óskuðu þeir alls
eftir nær 795 milljónum hluta að
andvirði 30,6 miljarðar króna. Það
samsvarar 46,2 prósenta um-
framáskrift eftir þeim hlutum
sem í boði voru eða 9,7 milljörðum
meira en var til sölu.

- hh

LÖGREGLA
HANDTEKINN MEÐ KANNABISEFNI
Lögreglan í Borgarnesi handtók
mann á þrítugsaldri eftir að lítið
magn af kannabisefnum fannst í
bíl hans í fyrrinótt. Hann var
stöðvaður á þjóðveginum rétt
fyrir utan bæinn við venjubundið
eftirlit en þegar lögreglu grunaði
hann um að vera undir áhrifum
fíkniefna hóf hún leit í bílnum.
Honum var sleppt að lokinni yfir-
heyrslu og málið telst upplýst.

FRAMLENGT VARÐHALD Gæslu-
varðhald yfir bresku pari, sem
talið er hafa stolist úr landi með
Norrænu með tvo bílaleigubíla
með sér auk meintra fjársvika
hér, var í Héraðsdómi Reykjavík-
ur í gær framlengt til 30. júní. Í
ljós hefur komið að vegabréf
mannsins var falsað.

MENNTASKÓLINN Í KÓPAVOGI Stjórnendur
skólans hafa náð tökum á margra ára rekstr-
arvanda en skólinn hefur stækkað mjög ört.

Fjárhagsvandi MK:

Hefur komist
fyrir vandann
SKÓLAMÁL Menntaskólinn í Kópa-
vogi hefur náð tökum á langvar-
andi rekstrarhalla sem rekja má
allt aftur til ársins 1996 og hefur
síðustu ár verið afgangur af
rekstri skólans. Þetta kemur fram
í greinargerð Ríkisendurskoðunar
um fjárlög ársins 2004.

Menntaskólinn óx mun hraðar
en gert var ráð fyrir í fjárlögum.
Frá árinu 1998 hafa húsnæði og
nemendafjöldi skólans rúmlega
tvöfaldast.

Ríkisendurskoðun segir enn
fremur nauðsynlegt að samkomu-
lag náist milli skólans og mennta-
málaráðuneytisins um úrlausn á
uppsöfnuðum halla sjóðsins gagn-
vart ríkissjóði frá fyrri árum. - grs

SPURNING DAGSINS
Jóhann, er flér illa vi› síma?

„Nei, og ég vil ekki selja hann. En síma-
staurar eru úrelt fyrirbæri sem eiga ekkert
erindi hér lengur.“

Jóhann Sveinbjörnsson er fallbyssumeistari á
Seyðisfirði. 17. júní hæfði fallbyssuskot hans
gamlan símastaur í bænum. 

GAGNRÝNIR HIÐ OPINBERA Þór Sigfússon telur að tengslin milli valds og ábyrgðar séu
ekki nægilega sterk í opinberum stofnunum.

Á LEIÐ Í RÉTTARSALINN Killen er átt-
ræður og ófær um að ganga. 
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Hundru›um nema
synja› um skólavist
Fjórir framhaldsskólar hafa flegar loki› n‡skráningum. Meta›sókn var a›
Verzlunarskóla Íslands og Kvennaskólinn flurfti a› vísa frá yfir helmingi um-
sækjenda. N‡tt rafrænt skráningarkerfi vir›ist gefa gó›a raun.

VERZLUNARSKÓLI ÍSLANDS Sennilega er þetta mesta aðsókn í sögu skólans.

KVENNASKÓLINN Tæplega helmingi þeirra sem sóttu um hann sem fyrsta skóla þurfti að
vísa frá.
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Í dag, 24. júní, b‡›ur KB banki alla landsmenn velkomna á gæsilega s‡ningu á ljósmyndum
Ragnars Axelssonar undir yfirskriftinni Andlit nor›ursins. S‡ningin samanstendur af völdum
myndum úr samnefndri bók sem kom út um sí›ustu jól hjá Eddu útgáfu. S‡ningin er haldin á
Austurvelli í Reykjavík og stendur til 1. september.

ANDLIT NOR‹URSINS Á AUSTURVELLI
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Bandaríkjadalur

Sterlingspund
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HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Tony Blair ávarpaði fulltrúa á Evrópuþinginu í gær:

Evrópusambandi› breytist e›a deyi
EVRÓPUSAMBANDIÐ Tony Blair, for-
sætisráðherra Bretlands, brýndi
fyrir Evrópuþingmönnum í gær
nauðsyn þess að Evrópusamband-
ið tæki róttækum breytingum,
ella myndi það líða undir lok.

Bretar taka við forsæti ráð-
herraráðs Evrópusambandsins
um mánaðamótin en í gær kynnti
Blair fulltrúum á Evrópuþinginu
áherslur ríkisstjórnar sinnar í
þessum efnum. Hann sagði að
sambandið yrði að taka róttækum
breytingum ef það ætti ekki að
bregðast tilgangi sínum fullkom-
lega.

Blair sagði enn fremur að svo
virtist sem aðildarríkin gerðu sér

ekki fulla grein fyrir samkeppn-
inni sem að þeim steðjaði frá ríkj-
um á borð við Kína og Indland,
ESB gæti ekki barist gegn hnatt-
væðingunni heldur yrði það að
taka þátt í henni af fullum krafti.

Jean-Claude Juncker, forsætis-
ráðherra Lúxemborgar sem fer
nú með forsæti ESB, hefur kennt
Blair um að engin sátt hafi náðst
um fjárlög sambandsins næstu
árin. Blair vísaði hins vegar ásök-
ununum á bug í gær og sagði að
það væri einfaldlega of seint að
bíða til ársins 2014 með að endur-
skoða landbúnaðarstefnu ESB. Í
dag renna um 40 prósent útgjalda
sambandsins í þann málaflokk. ■

FJÁRLÖG Ríkisendurskoðun leggur
til í nýrri skýrslu um framkvæmd
fjárlaga að fjármálaráðuneytið
stöðvi greiðslur til stofnana sem
fari yfir fjögurra prósenta mörk-
in í fjárheimildum þar til gripið
hafi verið til viðeigandi ráðstaf-
ana.

Geir Haarde fjármálaráðherra
telur meinbugi á að frysta launa-
greiðslur enda þurfi að breyta
ákvæðum í lögum um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins til
að það sé mögulegt. „Ég held að
þetta sé ekki raunhæft í því um-
hverfi sem við búum við. For-
stöðumönnunum ber að fara eftir
reglugerðum og halda sig innan
fjárheimilda. Geri þeir það ekki
getur því lyktað með áminningu
eða brottvikningu ef sakir eru
miklar,“ segir Geir. 

Ríkisendurskoðun gefur til
kynna að forstöðumenn ríkisstofn-
ana starfi oft í góðri trú. Stundum
hafi þeir lagt til sparnaðaraðgerð-
ir en ráðuneytin beðið þá að
staldra við. „Þetta eigi sérstaklega
við þegar um sé að ræða skerð-
iðngu á þjónustu sem geti verið
pólítískt séð erfitt að réttlæta,“
eins og segir í skýrslunni. Rekstr-
arhalli stofnana hefur verið fjár-
magnaður úr ríkissjóði með
greiðslu launa og annars kostnað-
ar án þess að nauðsynlegar heim-
ildir til slíkra útgjalda væru til
staðar. Orðrétt segir: „Forstöðu-
menn hafa ýmist verið lattir til
þess að grípa til sparnaðarráðstaf-
ana, sérstaklega ef sýnt þykir að
þeim fylgi óþægilegur samdráttur
í starfsemi, eða þeir ekki verið

áminntir með þeim hætti sem lög
og reglugerðir gera ráð fyrir hlíti
þeir ekki fjárlögum“.

Geir Haarde fjármálaráðherra
segist ekki taka undir að þetta sé
raunin. „En ef svo er þá er það
vítavert.“

Geir er ekki sannfærður um að
auka eigi eftirlitshlutverk fjár-
laganefndar, enda gegni Ríkis-
endurskoðun slíku hlutverki fyrir
þingið. Fjármálaráðuneytið hafi
auk þess yfirumsjón með fram-

kvæmd fjárlaganna og hvert
ráðuneyti fyrir sig. „Það er gott að
allir leggi sig fram um að bæta
ástandið. Én ég hlýt að taka fram
að ástandið hefur batnað mjög
mikið á undanförnum árum.
Færri stofnanir fara fram úr
heimildum og upphæðirnar eru
lægri en áður var. Það má hins
vegar beita þeim úrræðum sem til
eru og jafnvel fyrr en gert er,“
segir Geir Haarde.

johannh@frettabladid.is

ÁFORMIN ÚTLISTUÐ Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands, ávarpaði Evrópuþingmenn á
fundi þeirra í Brussel í gær.
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Eldsvoði við Grettisgötu:

Húsi› er
tali› ón‡tt
BRUNI Eldur kom upp í húsi við
Grettisgötu 54b í fyrrinótt og var
alelda þegar slökkviliðsmenn
komu að því klukkan rúmlega eitt. 

Verið var að endurgera húsið
og því bjó enginn í því, að sögn
lögreglunnar í Reykjavík. Húsið
er talið ónýtt.

Um er að ræða tvílyft 80 fer-
metra timburhús sem stendur ör-
lítið frá öðrum húsum. Því var
ekki talin hætta á að eldurinn
breiddist út en vindátt var auk
þess hagstæð.

Greiðlega gekk að slökkva eld-
inn en slökkvistarfi var lokið um
klukkan fjögur. 

Ekki er vitað hver tildrög brun-
ans eru en málið er í rannsókn.

- jse

BRÁÐINN FROSTPINNI Tilraun til
að gera stærsta frostpinna í
heimi mistókst heldur hrapallega
í miðborg New York í gær. Frost-
pinninn, sem var gerður úr
sautján og hálfu tonni af kíví- og
jarðarberjasafa, bráðnaði með
þeim afleiðingum að rýma þurfti
götur í nágrenninu á meðan
slökkviliðsmenn hreinsuðu upp
klístrið.

GRETTISGATA 54B Húsið er líklega ónýtt en
lögreglan segir að allt hafi brunnið sem
brunnið gat.

Huldufélagið í Icelandic:

Skylt a› gefa
uppl‡singar
VIÐSKIPTI Staðfest var með tilkynn-
ingu til Kauphallar Íslands í gær
að Serafin Shipping eignaðist tæp
sex prósent í Icelandic Group við
sameiningu SH og Sjóvíkur. Eins
og kom fram í Fréttablaðinu fékk
Serafin hlutinn í skiptum fyrir
hlut í Sjóvík.

Strax eftir sameininguna skipti
Serafin hlutnum niður á tvö félög;
Fordace Limited og Deeks Associ-
ates. Virðist það hafa verið gert til
að þurfa ekki að gefa Kauphöll Ís-
lands ákveðnar upplýsingar sam-
kvæmt lögum. Flöggunarskylda
myndast þegar félag eignast
meira en fimm prósent í öðru
félagi.

Samkvæmt upplýsingum frá
Fjármálaeftirlitinu var forsvars-
mönnum Serafin skylt að flagga í
Kauphöllinni eftir sameininguna.
Það var ekki gert. – bg

Óskemmtilegur afli:

Tundurdufl
kom í neti›
LANDHELGISGÆSLAN Sprengjusér-
fræðingar Landhelgisgæslunnar
fóru á björgunarbát út í Aðal-
björgu RE-5 út af
Þorlákshöfn á
m i ð v i k u d a g s -
morgun vegna
t o r k e n n i l e g s
hlutar sem kom í
dragnót skipsins.
Reyndist þetta
vera sprengju-
efnistunna úr
tundurdufli frá
síðari heims-
styrjöld.

Sérfræðingarnir fjarlægðu
sprengibúnaðinn úr tunnunni og
fóru því næst með hann í land.
Sprengiefninu var eytt í sand-
gryfjum milli Þorlákshafnar og
Eyrarbakka. - grs

SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

25% afsláttur
af Vigor línuskautum
og Concept hjólum
12, 16, 20 og 24 tommu.

Hjól verð frá 5.990 kr.
Línuskautar verð frá 2.990 kr.

línuskautar
Hjól og

- mikið úrval

TUNDURDUFLIÐ
Sprengjan var
brennd í sand-
gryfjum.

VEÐRIÐ Í DAG

BANDARÍKIN

GEIR HAARDE FJÁRMÁLARÁÐHERRA Hann telur ekki raunhæft að frysta framllög til stofn-
ana sem fara fram úr fjárheimildum líkt og Ríkisendurskoðun leggur til.

Stjórnvöld sög› letja
menn til sparna›ar
Ríkisendursko›un gefur í skyn a› stjórnvöld sporni gegn sparna›ara›ger›um
sem reynst geti óflægilegar e›a pólítískt erfitt a› réttlæta. Vítavert ef sú er
raunin, segir fjármálará›herra.



Grillsagaður
lambaframpartur Mexíkólegnar

- grísahnakkasneiðar
- grísakótilettur
- lambakótilettur
- lambalærissneiðar

Gildir til 26. júní eða á meðan birgðir endast.

Holta - læri í hvítlaukskryddi, læri og
leggir í texaskryddi, vængir í mexíkókryddi.

Amanda Smith - ostakökur Fyrirtaks pizzur - margarita, pepperoni,
skinka og sveppir 400g. Hvítlauksbrauð 250g

40%afsláttur viðkassa 299kr/stk
Verð áður 539,-

TILBOÐ

299kr/stk
Verð áður 499,-

TILBOÐ

Grillaðu um helgina

Glæsilegt úrval 
af STUBBS sósum

Aðstoðar yfirmatreiðslumaður 
á VOX

Gunnar Karl Gíslason

Meðlimur í landsliði matreiðslumeistara

Mexíkólegnar
- grísahnakkasneiðar
- grísakótilettur
- lambakótilettur
- lambalærissneiðar

í Hagkaupum
Nýtt

30%afsláttur viðkassa

Grilltips !!!
Sumarlegur marineringarlögur (fyrir uþb.
1 kg af kjöti)

2,5  dl olífu olía
2 greinar rósmarin
4 vel kramdir hvítlauksgeirar
2 gróft saxaðir skarlottulaukar
Fínt rifinn börkur af 2 lime
Fínt rifinn börkur af 2 sítrónum
Mulinn pipar

Öllu er blandað vel saman og makað vel á
kjötið. Best er ef kjötið nær að standa í
leginum yfir nótt. Marineringuna má nota á
hvaða tegund af kjöti sem er og er einkar
sumarleg og létt.

1.038kr/kg
Verð áður 1.298,-

TILBOÐ

999kr/kg
Verð áður 1.279,-

TILBOÐ

LambalæriLambalæri

Lamba sirloin kryddl.Lamba sirloin kryddl.

Grilltips !!!

Grillsagaður
lambaframpartur
Frosinn, í sneiðum.

399kr/kg
Verð áður 538,-

TILBOÐ
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Ræningjar eru aðsópsmiklir þessa dagana:

Starfsfólki ógna› me› steikarhnífi
LÖGREGLUMÁL Vopnað rán og til-
raun til annars slíks voru gerð á
höfuðborgarsvæðinu í fyrra-
kvöld.

Á ellefta tímanum í fyrrakvöld
ógnaði ung kona afreiðslustúlku á
veitingastaðnum American Style
við Nýbýlaveg með steikarhnífi
og krafðist peninga. Afgreiðslu-
stúlkan forðaði sér inn í eldhús.
Konan gerði þá sjálf tilraunir til
að opna sjóðvélar staðarins en
þær misheppnuðust með öllu. 

Starfsmenn hringdu strax í lög-
reglu en konan var horfin þegar
lögregla kom á vettvang. Lögreglan
í Kópavogi telur líklegast að konan
hafi fengið hnífinn á staðnum. 

Um það bil hálftíma síðar var

gerð sams konar tilraun í Lyfju
við Lágmúla en þá var árásarkon-
an vopnuð sprautunál. Hún náði
nokkru magni af lyfseðilskyldum
lyfjum og var horfin þegar lög-
reglumenn komu að.

Lögreglan í Reykjavík handtók
í gærdag konu um tvítugt sem
grunuð er um ránið í Lyfju en
ekki fæst gefið upp að svo stöddu
hvort hún sé einnig grunuð um
ránstilraunina á American Style.

Jafnframt handtók lögreglan í
Reykjavík karlmann sem grunað-
ur er um rán á rítalíni og öðrum
lyfjum í Lyfju við Háaleitisbraut
síðasta föstudag en hann var
einnig vopnaður sprautunál.

-jse

Pólverjar sem komu til landsins fyrir tilstuðlan Geymis ehf.:

Komnir me› öll tilskilin leyfi
ATVINNUMÁL „Ég er kominn með
alla pappíra og leyfi og þessir
menn eru nú starfandi fyrir mig á
löglegan hátt,“ segir Sverrir
Pétur Pétursson, málarameistari
og eigandi SPP Málunar ehf. 

Fjórir af þeim Pólverjum sem
hingað komu fyrir tilstuðlan
Geymis og störfuðu án heimilda
og á lágum launum voru á mála
hjá SPP Málun. Sverrir fullyrðir
að hann hafi á engan hátt komið
að launasamningum eða kjaravið-
ræðum við mennina fjóra. „Það
fór alfarið í gegnum Geymi og ég
forvitnaðist ítrekað um hvort ekki
hefði verið gengið frá öllum
leyfum og launum og mér var
aftur og aftur tjáð að svo væri.“

Hann segist hins vegar hafa
komist að því að skömmum tíma
liðnum að ekki væri allt með
felldu. Þá varð gerð gangskör að
því að bæta úr því sem þurfti og
fékk fyrirtækið aðstoð til þess

arna. „Þessir menn eru aftur
komnir til starfa hjá mér og ég
hef fengið fyrir þá tilskilin leyfi

og málinu því vonandi lokið hvað
þá snertir.“

-aöe

fir‡st á um Va›lahei›argöng
Ákve›i› hefur veri› a› breyta undirbúningsfélagi vegna Va›lahei›arganga í framkvæmdafélag og stór-
auka hlutafé. A›standendur verkefnisins segja fjármálastofnanir áhugasamar um fjármögnun en eftir á
a› semja vi› samgönguyfirvöld.

JARÐGANGAGERÐ Á aðalfundi
Greiðrar leiðar á Akureyri síðast-
liðinn miðvikudag var samþykkt
að breyta félaginu úr undirbún-
ingsfélagi vegna Vaðlaheiðar-
ganga við Eyjafjörð í fram-
kvæmdafélag. Jafnframt var
ákveðið að auka hlutafé félagsins
úr 4,4 milljónum króna í allt að
100 milljónir króna. Pétur Þór
Jónasson, stjórnarformaður
Greiðrar leiðar, segir að fram-
kvæmdin hafi verið kynnt fyrir
samgönguyfirvöldum og í sumar
muni félagið óska eftir formleg-
um viðræðum við Sturlu Böðvars-
son samgönguráðherra um að-
komu ríkisins að verkefninu.
„Stjórn félagsins hefur rætt við

fjármálastofnanir um hugsanlega
fjármögnun Vaðlaheiðarganga og
lýstu þær allar yfir miklum áhuga
á að koma að verkefninu,“ segir
Pétur Þór.

Áætlanir Greiðrar leiðar gera
ráð fyrir að heildarkostnaður við
sjö kílómetra löng göng undir
Vaðlaheiði verði rúmir fjórir
milljarðar króna. Fram til þessa
hafa undirbúningsrannsóknir
verið kostaðar af Kaupfélagi Ey-
firðinga en auk þess samþykkti
stjórn KEA í fyrra að leggja
Greiðri leið til allt að 100 milljón-
ir króna eftir að félaginu hefði
verið breytt í framkvæmdafélag,
eins og nú er búið að gera. 

Í rekstrarlíkani sem forsvars-
menn Greiðrar leiðar hafa unnið
með vegna fjármögnunar og
reksturs ganganna er gert ráð
fyrir um 500 milljóna króna stofn-
framlagi frá ríkinu til gerðar
Vaðlaheiðarganga, jafnframt því
sem virðisaukaskattur verði felld-
ur niður með sama hætti og gert
var við gerð Hvalfjarðarganga.

Í næsta mánuði hefst undir-
búningur rannsóknarborana sem

varpa eiga ljósi á jarðlögin í heið-
inni og gert er ráð fyrir að jarð-
fræðiskýrsla vegna útboðs verði
tilbúin í febrúar á næsta ári. „Að
fenginni þeirri skýrslu munum

við taka upp viðræður við land-
eigendur á því svæði þar sem
göngin verða byggð,“ segir Pétur
Þór.

Samkvæmt nýjum tilgangi
félagsins mun Greið leið standa
fyrir kynningarstarfi, áætlana-
gerð, jarðfræðirannsóknum, um-
hverfismati og samningum við
ríki og fjárfesta vegna Vaðlaheið-
arganga. „Greið leið mun jafn-
framt fjármagna gerð ganganna
og reka þau með innheimtu
veggjalda en við reiknum með að
veggjöldin verði helmingi lægri
en þau sem nú eru innheimt af
vegfarendum um Hvalfjarðar-
göng. Eftir að öll lán vegna fram-
kvæmdanna verða greidd upp, og
hlutafé hefur verið greitt til baka
til eigenda með hæfilegri ávöxt-
un, mun Greið leið afhenda ríkis-
sjóði göngin,“ segir Pétur Þór.

kk@frettabladid.is

Stjórnsýslukvörtun:

Vilja stö›va
skólameistara
MENNTAMÁL Félag framhaldsskóla-
kennara hefur lagt fram stjórn-
sýslukvörtun við menntamála-
ráðuneytið fyrir hönd Ingibjargar
Ingadóttur, enskukennara við
Menntaskólann á Ísafirði. 

Aðalheiður Steingrímsdóttir,
formaður félagsins, segir Ólínu
Þorvarðardóttir, skólameistara
MÍ, hafa farið gróflega út fyrir
valdsvið sitt þegar hún ákvað á
dögunum að óháður aðili ætti að
endurfara yfir próf Ingibjargar
án þess að kvörtun hefði borist.
Hún vill að ráðuneytið stöðvi
Ólínu í tilraunum sínum til að bola
Ingibjörgu frá skólanum. ■

Geisladiskar heimsins:

firi›jungur 
ólöglegur
MADRÍD, AP Hópur tónlistarútgef-
enda hefur gefið út skýrslu þar
sem því er haldið fram að einn af
hverjum þremur tónlistargeisla-
diskum sem seldust í heiminum á
síðasta ári hafi verið útgefinn í
trássi við lög um höfundarrétt. 

Í þessari sömu skýrslu kemur
fram að tónlistariðnaðurinn hafi
orðið af 4,6 milljörðum Banda-
ríkjadala á síðasta ári, um 300
milljörðum íslenskra króna, og í
31 landi sé markaður fyrir ólög-
legar útgáfur stærri en markað-
urinn fyrir þær löglegu. 

Stærsti markaðurinn fyrir sjó-
ræningjadiska er í Kína en þar er
talið að um 85 prósent af seldum
geisladiskum séu ólöglegir. 

Lítið er um sölu sjóræningja-
diska hérlendis og hefur
Íslendingur verið hrósað fyrir
vikið. ■

Verður Alfreð Þorsteinsson
góður forseti borgarstjórnar?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur ASÍ farið offari í máli
pólsku verkamannanna sem
vinna fyrir Geymi ehf.?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

55,36%

44,64%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

KOMNIR AFTUR TIL VINNU Hluti þeirra Pólverja sem hingað komu gegnum Geymi ehf.
hefur fengið atvinnuleyfi og munu starfa hér áfram. Myndin tengist fréttinni ekki.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/V

IL
H

EL
M

AÐALFUNDARFULLTRÚAR Þrjátíu hluthafar eiga hlut í Greiðri leið. Stærstu hluthafar eru
Akureyrarbær, 35,91 prósent, KEA, 22,67 prósent, og Þingeyjarsveit, 11,33 prósent. Aðrir
hluthafar eiga allir innan við 10 prósenta hlut hver.

AKUREYRI SÉÐ ÚR VAÐLAHEIÐI Gangamunninn að vestanverðu verður að líkindum
nálægt þessum stað en áður en það verður ákveðið endanlega þarf að gera rannsóknar-
boranir sem ásamt annarri gagnavinnslu kostar allt að 60 milljónir króna.

AMERICAN STYLE Misheppnuð tilraun var
gerð til að ræna staðinn í fyrrakvöld.



Það verður á 
laugardaginn

www.toyota.is
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Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070
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Ófri›arbáli› í Írak
vir›ist óslökkvandi
Ekkert lát er á vargöldinni í Írak en sí›astli›inn hálfan annan sólarhring 
hafa tæplega fjörutíu manns be›i› flar bana. Seti› er um líf fleirra súnnía 
sem vilja taka flátt í stjórnmálauppbyggingu landsins.

ÍRAK Tæplega fjörutíu manns fór-
ust í hryðjuverkaárásum víðs
vegar í Írak síðastliðinn sólar-
hring, þar á meðal virtur laga-
prófessor úr röðum súnnía sem
hafði lýst áhuga á að taka þátt í
samningu stjórnarskrár landsins.
Ekkert lát er því á ofbeldisverk-
um í landinu.

Seint í fyrrakvöld sprungu
fjórar bílsprengjur í Shula-hverf-
inu í Bagdad með þeim afleiðing-
um að 23 týndu lífi. Í gærmorgun
voru svo tvær bílsprengjuárásir
gerðar fyrir utan jafn margar
moskur í Karradah-hverfinu í
höfuðborginni. Sprengjurnar
sprungu nánast samtímis og biðu
fimmtán manns bana af þeirra
völdum en 28 særðust.

Árásirnar eiga það sammerkt
að vera allar gerðar í hverfum
sem einkum eru byggð sjíum og
framdar um það leyti sem flest
fólk er á götunum. Tilræðin í
Shula voru gerð rétt áður en út-
göngubannið tók gildi og því voru

margir á leið heim úr verslunum
og af veitingingahúsum. Karra-
dah-sprengjurnar sprungu hins
vegar snemma morguns þegar
margt fólk kaupir inn áður en
kæfandi hitinn færist yfir borg-
ina.

Samtökin Ansar al-Sunnah,
sem í eru súnníarabar og Kúrdar,
kváðust í yfirlýsingu á netinu
hafa staðið á bak við tilræðin í
fyrrakvöld.

Á miðvikudagskvöldið var svo
Jassim al-Issawi, lagaprófessor
úr hópi súnnía, skotinn til bana,
en hann hafði sóst eftir því að fá
að taka þátt í að semja stjórnar-
skrá landsins. Morðið var aug-
ljóslega framið til að fæla súnnía
frá því að taka þátt í stjórnmála-
uppbyggingu landsins. Ekki er
vitað hverjir bera ábyrgð á morð-
inu en al-Kaída í Írak hefur hótað
þeim súnníum dauða sem starfa
með ríkisstjórninni eða her-
námsliðinu.

1.240 Írakar hafa nú fallið í

átökum og tilræðum síðan ríkis-
stjórn Ibrahim al-Jaafari tók við
völdum. Rósturnar í landinu hafa
þannig aukist þvert á það sem
búist var við. 

Samtök á borð við al-Kaída eru
vissulega ábyrg fyrir mörgum
dauðsfallanna en jafnframt
vegur þungt að óánægja súnnía
með hlut sinn í stjórn landsins
hefur vaxið stöðugt. Þeir höfðu
töglin og hagldirnar í stjórn
landsins þar til Saddam Hussein
var steypt af stóli en síðan hefur
hallað undan fæti. Atvinnuleysi í
landinu er ennþá mikið og upp-
byggingin hefur gengið hægar
fyrir sig en reiknað er með – ekki
síst vegna ótrausts öryggis-
ástands. Ástandið leiðir aftur á
móti til þess að æsingamenn
finna frjóan jarðveg í röðum
þeirra sem óánægðastir eru með
sinn hag. Þar með hefur myndast
vítahringur sem erfitt er fyrir
landsmenn að losna út úr.

sveinng@frettabladid.is

Leiðari sænska Aftonbladet:

Skammar norræna rá›herra
STJÓRNMÁL Utanríkisráðherrar
Norðurlandanna hittust í Brussel
á þriðjudag vegna ráðstefnu Evr-
ópusambandsins um ástandið í
Írak. Í kjölfar fundarins skrifuðu
utanríkisráðherrarnir grein í
Svenska Dagbladet þar sem þeir
lýstu sameiginlegri skoðun sinnu
um að standa skuli mynduglega að
uppbyggingu lýðræðis í Írak. Í
greininni stendur að enginn hafi
efni á því að uppbygging í Írak
mistakist.

Í gær birtist svo leiðari í
sænska blaðinu Aftonbladet þar
sem þessi grein utanríkisráðherr-
anna er gagnrýnd harðlega. Í leið-
aranum segir að þótt utanríkis-

ráðherrarnir impri mikið á örygg-
isvandanum sem nú er í Írak og
tali fullum hálsi um harðæri í
landinu í meira en tuttugu ár sé
ekki minnst einu orði á ólöglegt
stríð Bandaríkjamanna í Írak. Í
leiðaranum segir að utanríkisráð-
herrarnir taki upp málstað Banda-
ríkjastjórnar án nokkurrar gagn-
rýni, kokgleypi áróður Bush-
stjórnarinnar og hundsi aðrar
upplýsingar.

-oá

DAVÍÐ ODDSSON Utanríkisráðherrar
Norðurlandanna skrifuðu sameiginlega
grein í Svenska Dagbladet þar sem þeir

lýstu yfir samstöðu um uppbyggingu í Írak.

STÖÐUG SORG Ættingjar Jassim al-Issawi, lagaprófessorsins sem myrtur var fyrir að vilja taka þátt í samningu stjórnarskrár Íraks, voru að
vonum miður sín út af morðinu. Þúsundir íraskra fjölskyldna hafa misst ástvini sína undanfarnar vikur.
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Goða vínarpylsur

2  1fyrir 
ungnautakjöt

799399kr.kg.
Rauðvínslegin helgarsteik frá SS

áður 1.899 kr.kg.

947

algjör-
bomba!

299kr.pk.

Hamborgarar með brauði 4 stk. 

299

1.990
kr.stk.

Munkurinn sem seldi  sportbílinn sinn

1.990

þú sparar
1990kr.

Verðin lækka og lækka 

Hunt´s tómatsósa  1143gr.

199kr.kg.

1143gr.

947

Þurrkryddaðar lambasirloin

899kr.kg.899
Úrbeinaður grísahnakki í indverskri mareneringu

verð áður  1.399 kr.kg.

895kr.kg.895

199

399kr.kg.
Gourmet bláberja lambasteik

áður  1.899 kr.kg.

999999

900 kr.
lækkun á kg. 

lambakjöt
 með bláberjum



VERUM VINIR Þótt mannfólkið umgangist
hvert annað á stundum af fjandskap láta
dýrin það ekki stöðva sig í vináttu sinni. Tík-
in Sadie og hesturinn Paige eru til dæmis
perluvinir en þau búa á bóndabæ í Kanada.
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SÞ gagnrýna Bandaríkjastjórn:

Segjast vita af pyntingum
GENF, AP Sérfræðingar í mannrétt-
indamálum á vegum Sameinuðu
þjóðanna gagnrýna Bandaríkja-
stjórn harðlega fyrir að hleypa
þeim ekki inn í fangelsið í Guant-
anamo-flóa á Kúbu. Sérfræðing-
arnir segjast nær fullvissir um að
þar séu fangar pyntaðir. Þetta
kom fram á fundi sem mannrétt-
indastofnun SÞ hélt í Genf í gær.

Sameinuðu þjóðirnar hafa nú
reynt síðan snemma árs 2002 án
árangurs að fá leyfi Bandaríkja-
stjórnar til að senda mannrétt-
indafulltrúa að rannsaka fangels-
ið. Þeir hafa margsinnis ítrekað
þá beiðni sína og segjast hafa
heyrt frá áreiðanlegum heim-

ildarmönnum að í fangelsinu séu
stundaðar pyntingar, illgjörn
meðferð á föngum og mannrétt-
indi séu ítrekað þverbrotin.
Einnig segjast þeir hafa heyrt af
svipuðum mannréttindabrotum í
bandarískum fangelsum í Írak og
Afganistan.

Austurríkismaðurinn Manfred
Nowak sem er sérfræðingur um
pyntingar segir þó að ekki sé hægt
að dæma um sekt Bandaríkja-
stjórnar í málinu nema mannrétt-
indafulltrúar fái sjálfir að skoða
aðstæður en tekur einnig fram að
honum þyki líta út fyrir að verið
sé að reyna að fela eitthvað mis-
jafnt. ■

Geymir og ASÍ:

Funda› um ágreiningsmál
KJARABARÁTTA Forsvarsmenn
Geymis ehf. og ASÍ funduðu í gær
vegna máls pólska verkafólksins
sem dvalið hefur hér á landi við
störf að undanförnu og telur sig
hlunnfarið. Halldór Grönvöld,
aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ,
segir að fundurinn hafi verið
gagnlegur og nú sé unnið úr þeim
gögnum sem lögð voru fram á
fundinum.

„Þeir lögðu fram gögn þar sem
fram kom að þeir höfðu greitt
vörsluskatta auk þess sem þeir
lögðu fram ýmislegt varðandi þá
afstöðu sem þeir hafa til þeirra
launa sem fólkið á rétt á að fá. Við
óskuðum eftir að gert yrði upp við
fólkið á grundvelli okkar útreikn-
inga en við ætlum að kynna okkur
þeirra gögn,“ sagði Halldór.

Eiríkur Elís Þorláksson, lög-
maður Geymis, sagði að hann
hefði komið gögnum frá umbjóð-

anda sínum á framfæri, þar á
meðal forsendum fyrir launa-
útreikningum. „Okkar hugur

stendur til að leysa þetta mál á
sem bestan hátt fyrir alla aðila,“
sagði Eiríkur. -hb

Sektir gætu fari›
yfir 200 milljónir
Vanskil vir›isaukaskatts og opinberra gjalda átta fyrirtækja sem tíu einstakling-
ar eru ákær›ir fyrir nema yfir 104 milljónum króna. A› auki eru tveir úr hópn-
um ákær›ir fyrir heimildarlausan yfirdrátt upp á tæpar 24 milljónir króna.

DÓMSMÁL Tíu sæta ákærum í mál-
um vegna fyrirtækja sem eru í
eigu feðganna Sveins R. Eyjólfs-
sonar og Eyjólfs Sveinssonar, eða
þeim tengd. Kærurnar varða van-
skil á virðisaukaskatti og opin-
berum gjöldum, en að auki eru
Eyjólfur og Svavar Ásbjörnsson,
fyrrum fjármálastjóri Frétta-
blaðsins ehf. og Vísis.is ehf. sak-
aðir um umboðssvik. Þeir eru
sagðir hafa millifært á tímabilinu
29. apríl til 27. maí 2002 tæpar 25
milljónir af reikningi Vísis.is yfir
á reikning Fréttablaðsins ehf.
þannig að heimildarlaus yfirdrátt-
ur nam tæpum 24 milljónum
króna.

Alls nema vanskil á virðisauka-
skatti og opinberum gjöldum
rúmum 104 milljónum króna, en
þau eru tengd rekstri fyrirtækj-
anna Fréttablaðsins ehf., Vísis.is
ehf., Dagsprents hf., Markhúss-
ins-markaðsstofu ehf., Nota Bene
hf., Info skiltagerðar ehf., Póst-
flutninga ehf. og ÍP-prentþjónust-
unnar ehf. Ákæru sæta fram-
kvæmdastjórar og stjórnarmenn
sem komu að rekstri fyrirtækj-

anna, en málið höfðar fyrir hönd
Ríkislögreglustjóra Jón H.
Snorrason saksóknari, yfirmaður
efnahagsbrotadeildar.

Í yfirlýsingu sem lögmenn
Sveins R. Eyjólfssonar og Eyjólfs
Sveinssonar sendu út í gær segir
að mikilvægt sé að mál sem teng-
ist þeim feðgum „og hafi í 3 ár
verið til umfjöllunar hjá opin-
berum aðilum, með tilheyrandi
fjölmiðlaathygli, séu nú loksins
komin til meðferðar“. Þar segir
að refsiábyrgð vegna vörslu-
skatta sé að mörgu leyti gölluð og
ekki rökrétt að sama refsiábyrgð
fylgi því að greiða slíka skatta
einum eða nokkrum dögum eftir
gjalddaga og að greiða þá alls

ekki. Lög kveða á um að sekt skuli
nema að minnsta kosti tvöföldum
vanskilum. „Þannig stendur á, og
það mun koma fram við rekstur
þessa dómsmáls, að langstærstur
hluti þeirra fjárhæða sem til-
greindar eru í ákæruskjali og
tengjast fyrirtækjum skjólstæð-
inga okkar hefur þegar verið
greiddur,“ segir í yfirlýsingunni.
Þá kemur fram að Sveinn og
Eyjólfur telji að í ljós muni koma
að í greiðsluerfiðleikum fyrir-
tækja þeirra hafi verið fullur vilji
til að fara að lögum. Áréttað er að
þeir feðgar tengist ekki eigna-
böndum þremur fyrirtækjanna
sem nefnd eru í ákæru Ríkis-
lögreglustjóra. -óká

MANFRED NOWAK Sérfræðingur Samein-
uðu þjóðanna um pyntingar segir að það
líti út eins og Bandaríkjastjórn reyni að fela
eitthvað misjafnt um meðferð fanga í
fangelsinu í Guantanamo-flóa.

Danska ríkisútvarpið:

Hlutleysi›
rannsaka›
DANMÖRK Danska ríkisstjórnin
ætlar að verja rúmum fimmtíu
milljónum íslenskra króna í að
rannsaka hvort fréttastofur
danska ríkisútvarpsins rísi undir
ábyrgð sinni að flytja „fjölbreytt-
ar, hlutlausar og óháðar fréttir“.

Brian Mikkelsen menntamála-
ráðherra sagði í samtali við
Jyllandsposten að þar sem ríkis-
útvarpið fengi yfir 30 milljarða ís-
lenskra króna á ári væri nauðsyn-
legt að fréttaflutningur þess væri
hafinn yfir allan vafa. 

Hann vísaði því hins vegar al-
gjörlega á bug ásökunum stjórn-
arandstæðinga um að rannsóknin
væri átylla til að reka fréttamenn
sem hefðu aðrar stjórnmálaskoð-
anir en ríkisstjórnin. Einungis
væri verið að styrkja stöðu
stofnunarinnar. -shg

Viðhorfskönnun Gallups:

Seltirningar
ánæg›ir
SVEITARSTJÓRNARMÁL Seltirningar
eru mjög ánægðir með þá þjón-
ustu sem bærinn veitir, sam-
kvæmt nýrri viðhorfskönnunn
Gallups.

Í könnuninni kemur fram að 85
prósent aðspurðra telja þjónustu
bæjarins í heild vera góða og níu
af hverjum tíu eru ánægðir með
viðmót og framkomu bæjarstarfs-
manna. Leikskólar bæjarins fá
góða umsögn bæjarbúa en 95 pró-
sent aðspurðra segja þá veita
góða þjónustu.

Jónmundur Guðmarsson
bæjarstjóri er afar ánægður með
niðurstöðurnar og segir þær
viðurkenningu á því að bærinn
vinni vel en einnig séu þær hvatn-
ing til að gera enn betur í framtíð-
inni.

-jse
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Misnotaði debetkort:

Kæra dróst
um tvö ár
DÓMSTÓLAR 27 ára gömul kona var
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær
dæmd til tveggja mánaða fangels-
isvistar fyrir að misnota debet-
reikning sumarið 2002 þannig að
innistæðulaus skuldfærsla nam
rúmri hálfri milljón. 

Dómurinn er skilorðsbundinn í
tvö ár, meðal annars vegna drátt-
ar sem varð á útgáfu ákæru, en
hún var ekki gefin út fyrr en 12.
apríl sl.

Konan, sem var 25 ára þegar
brotin voru framin, notaði kortið
178 sinnum án inneignar á tíma-
bilinu frá 24. júní til 10. ágúst
2002. -óká

Í SETUSTOFUNNI Pólsku verkamennirnir á heimili sínu á Höfða.

SVEINN R. EYJÓLFSSON Lögmenn Sveins R. Eyjólfssonar, sem hér að ofan mætir í Héraðs-
dóm Reykjavíkur í gær, og Eyjólfs Sveinssonar sendu í gær frá sér yfirlýsingu um að þeir
feðgarnir myndu ekki tjá sig um mál á hendur þeim meðan það væri fyrir dómi.
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MEINT VANSKIL Á VIRÐIS-
AUKASKATTI OG OPINBERUM
GJÖLDUM ÁRIN 2000 TIL 2003
Fyrirtæki Upphæð
Nota Bene hf. 32.794.994
Markhúsið-markaðsstofa ehf. 23.859.984
Info skiltagerð ehf. 14.648.517
Fréttablaðið ehf. 12.852.397
ÍP-prentþjónusta ehf. 6.864.519
Vísir.is ehf. 5.709.837
Póstflutningar ehf. 5.398.195
Dagsprent hf. 2.021.617
Alls: 104.150.060
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LANDBÚNAÐUR Lambakjötsbirgðir í
landinu eru nægar til að anna
eftirspurn þangað til ferskt kjöt
kemur aftur á markaðinn í sept-
ember, að mati sérfræðinga hjá
Bændasamtökunum, og engin
ástæða til að óttast skort í sumar.

Vel yfir tvö þúsund tonn af
lambakjöti eru enn til í landinu og
þar sem nokkrir bændur eru
þegar farnir að huga að sumar-
slátrun á það magn að duga út
júlímánuð, þangað til nýslátrað
fæst aftur í verslunum í byrjun
ágúst.

Guðrún Sigurjónsdóttir hjá
Landssambandi sláturleyfishafa
segir að á sama tíma í fyrra hafi

birgðastaða lambakjöts verið um
þrjú þúsund tonn og talsvert hafi
verið eftir af því þegar nýslátrað
kom á markað. Þrátt fyrir að
magnið sé minna nú telur hún
ekki líkur á að skortur geri vart
við sig, heldur eigi allir að eiga
nóg kjöt á grillið fram á haust.
Verð mun þó að líkindum hækka
þegar nýslátrað kemur á markað-
inn aftur, enda eftirspurn ávallt
mikil eftir nýjum og ferskum
afurðum. -aöe

Mikil aðsókn í heilsugæslustöðvarnar í Reykjavík:

Skjólstæ›ingum sagt a› fara anna›
HEILBRIGÐISMÁL Það ætti enginn að
þurfa að vera án heimilislæknis
og heilsugæslustöðvar, að mati
Guðmundar Einarssonar, for-
stjóra Heilsugæslunnar í Reykja-
vík. Hann segir að reiknað sé með
að allir fái þjónustu í sínu hverfi
þótt ekki sé hægt að standa við
það alls staðar.

Einhverjir hafa kvartað yfir
því að vera sagt upp af hverfis-
heilsugæslustöð við flutning í
önnur hverfi og þeir standi þá
uppi án heimilislæknis. „Fólk þarf
að skrá sig á nýja heilsugæslustöð
þegar það flytur milli hverfa og
yfirleitt er fólki ekki sagt upp
nema það sé búið að fá pláss á nýj-
um stað,“ segir Guðmundur.
„Komi það hins vegar fyrir á fólk

að tala við gömlu stöðina sína og
fá frest þar til sú nýja getur tekið
við þeim.“

Heilsugæslustöðvarnar eru
með skipulagða móttöku fyrir
skynditilfelli en Guðmundur vill
einnig benda fólki á Upplýsinga-
miðstöð Heilsugæslunnar í síma-
númerinu 1700. Þar eru tveir
hjúkrunarfræðingar á vakt frá 8
til 17 og er ekkert aukagjald tekið
fyrir símtöl umfram venjulegt
gjald. - sk

Bandaríkjastjórn 
óvinsælli en Kínastjórn
Eftir tveggja ára strí› í Írak hefur almenningur minna álit á stjórninni í Washington en kommúnistastjórn-
inni í Kína. fietta er ni›ursta›a alfljó›legrar sko›anakönnunar sem AP-fréttastofan ger›i á dögunum.

WASHINGTON, AP Ríkisstjórn Banda-
ríkjanna hefur beðið hnekki
undanfarin ár, sérstaklega í
augum Mið-Austurlandabúa.
Stríðsreksturinn í Írak er ástæða
þessarar andúðar.

Ímynd Bandaríkjastjórnar
virðist svo sködduð eftir tveggja
ára stríð í Írak að kommúnista-
stjórnin í Kína nýtur meiri hylli á
meðal margra þjóða. Í þeim hópi
eru gamlir bandamenn Bandaríkj-
anna, svo sem Bretar og Frakkar.
Ímyndin virðist ekki hafa batnað
þótt ríkisstjórn George W. Bush
hafi reynt að leggja áherslu á
frelsi og lýðræði í umræðum um
Mið-Austurlönd og tekið sig veru-
lega á í alþjóðlegri þróunarhjálp,
til dæmis með háum framlögum
til hjálparstarfs á flóðasvæðum í
Suðaustur-Asíu.

Í Bretlandi, þar sem stjórnvöld
leggja mikið upp úr góðum sam-
skiptum við Bandaríkjastjórn,
segjast 65 prósent vera jákvæð í
garð Kínastjórnar en 55 prósent í
garð Bandaríkjastjórnar. Svipaða
sögu er að segja af Frökkum, þar
sem 58 prósent hugsa vel til Kína

en ekki nema 43 bera hlýjan hug
til Bandaríkjanna. Niðurstöður á
Spáni og í Hollandi eru nær sam-
hljóða þeim í Frakklandi.

Verstu útreiðina fékk Banda-
ríkjastjórn í múslimaríkjum á
borð við Tyrkland, Pakistan og
Jórdaníu. Í þessum löndum sér
einungis um fimmtungur íbúa
Bandaríkjastjórn í jákvæðu ljósi á
meðan meira en helmingur að-
spurðra í þessum löndum hugsar

hlýlega til stjórnvalda í Kína. Ein-
ungis Indverjar og Pólverjar eru
jákvæðari í garð Bandaríkjanna
en Kína og næstu nágrannar
Bandaríkjanna í Kanada bera
svipaðan hug til beggja stjórna.

Viðhorf til Bandaríkjastjórnar
versnaði snarlega eftir innrásina í
Írak vorið 2003 og hefur ekki
batnað að neinu ráði síðan, nema í
Indónesíu þar sem Bandaríkja-
menn lögðu talsvert fé í aðstoð við

fórnarlömb flóðbylgjunnar í
desember. Meirihluti aðspurðra í
flestum löndum sagði í könnun-
inni að þeim þætti Bandaríkja-
stjórn ekki líta til hagsmuna ann-
arra landa við ákvarðanatöku í
utanríkismálum. Flestir þeir sem
lýstu neikvæðu viðhorfi í garð
Bandaríkjastjórnar sögðu að
líklega væri George W. Bush
Bandaríkjaforseti helsta ástæðan
fyrir óvinsældunum. ■

Starfsmenn fagna:

fiúsund slysa-
lausir dagar
GRUNDARTANGI Starfsmenn Ís-
lenska járnblendifélagsins á
Grundartanga fögnuðu þeim
áfanga í gær að þúsund dagar
höfðu liðið án alvarlegra vinnu-
slysa sem leiddu til fjarveru
starfsmanns úr vinnu. Markvisst
hefur verið unnið að auknu
starfsöryggi síðustu ár, til dæmis
með góðum merkingum, bættri
umgengni, notkun öryggisbúnað-
ar, stöðluðum vinnubrögðum og
skráningum á óhöppum, en minni
háttar óhöppum hefur jafnframt
fækkað töluvert á vinnustaðnum
síðustu árin.

- grs

Ökumaður í Vopnafirði:

Drap kind 
og faldi
LÖGREGLUMÁL Ökumaður ók yfir
kind skammt frá bænum Eyvind-
arstöðum við Hellisheiði eystri
um klukkan
tíu í fyrra-
dagsmorg-
un. Í stað
þess að
borga sekt-
ina sem
þessu fylgir
fór hann
með kind-
ina fjög-
urra kílómetra leið og faldi hana
þar um tuttugu metra frá vegin-
um. Það voru hins vegar glöggir
vegavinnumenn sem komu auga á
kindina en þeir voru að störfum
þar skammt frá. 

Ekki er vitað hver var að verki
en lögreglan á Vopnafirði segir
málið í rannsókn. -jse

RÚSSLAND

FANGAR SLEPPA Fjórir fangar
sluppu úr fangelsi í austurhluta
Rússlands í fyrradag. Um tvö
þúsund lögregluþjónar leita
þeirra, en þrír fanganna eru
dæmdir morðingjar og einn
eiturlyfjasali. Þetta er annar
fangaflóttinn í Rússlandi í mán-
uðium en þrír fangar sluppu 6.
júní úr öðru fangelsi en náðust
aftur.

SÝNDI RÍKISSTJÓRN ÍRAKS STUÐNING Um
hundrað brottfluttir Írakar, allir sjíar, komu
saman fyrir utan höfuðstöðvar Evrópusam-
bandsins í Brussel til að sýna ríkisstjórn
landsins stuðning og samhug. Hér sést
einn þeirra halda á íraska fánanum. Ráð-
stefna um uppbyggingu Íraks stendur nú
yfir í höfuðstöðvunum.
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GUÐMUNDUR EINARSSON Þeir sem ekki
hafa tök á að komast að í heilsugæslu

síns hverfis geta skráð sig hjá Heilsugæsl-
unni í Salahverfi í Kópavogi en hún tekur
við skráningum fólks úr öðrum hverfum

höfuðborgarsvæðisins.

GEORGE W. BUSH Samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunnar AP-fréttastofunnar telja flestir Bush Bandaríkjaforseta helstu ástæðuna
fyrir óvinsældum Bandaríkjanna.
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Talsvert eftir af lambakjöti í landinu:

Ástæ›ulaust a› óttast skort

SUMARSLÁTRUN AÐ HEFJAST Nokkrir
bændur freista þess að slátra fé strax í júlí

til að slá á spurn eftir nýju lambakjöti.
Bændur fá hærra verð fyrir það en ef þeir

slátra í september eins og venja er.
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499Margaríta

  Trjáplöntumarkaðurallt að

60% 
afsláttur

Loðvíðir, 299 verð áður 499
Skriðmispill, 799 verð áður 1699
Hansarós, 399 verð áður 975

Fjallarós, 599 verð áður 1190

Dornrós, 599 verð áður 1290

Birki, 499 verð áður 865
Reyniviður, 999 verð áður 1470
Grákvistur, 999 verð áður 1999
Gullregn, 999 verð áður 1999

Gráölur, 699 verð áður 1490

Grákvistur, 599 verð áður 1299
Stafafura, 699 verð áður 1440
Fjallaþinur, 699 verð áður 1390

Blágreni, 599 verð áður 899
Sitkagreni, 599 verð áður 899
Sýrena, 499 verð áður 999

Trjáplöntur, allt að 100 sm

...allt að 80 sm

...allt að 60 sm

...allt að 50 sm

599
Petúníur
3 stk.
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RJF-hópurinn til Texas:

Sárnar a› fá ekki vi›brög›
RÉTTINDABARÁTTA Stuðningsmenn
Arons Pálma Ágústssonar, hinn
svokallaði RJF-hópur, ætlar að
halda út til Bandaríkjanna um
miðjan júlí ef engin viðbrögð hafa
þá borist frá Náðunar- og reynslu-
lausnanefnd Texas-ríkis vegna
erinda hópsins. Að sögn Einars S.
Einarssonar, talsmanns hópsins,
er tilgangurinn með ferðinni að
reyna að fá Aron Pálma fluttan
heim til Íslands.

„Okkur hefur sárnað að fá
engin viðbrögð við erindum okkar
og finnst snautlegt að hundsa
menn með þessum hætti. Okkur
er því ekki annað fært en að knýja
þarna dyra. Við höfum reynt að

hafa samband út en enginn virðist
vita neitt um erindi okkar,“ segir
Einar. Hann segir að fyrst verði
haldið til Washington þar sem
gögn málsins liggi fyrir hjá ís-
lenska sendiráðinu og í fram-
haldinu verði haldið til Houston til
þess að reyna að banka upp á hjá
ríkisstjóra.

„Þetta virðist vera okkar eina
leið til að nálgast málið og þá
förum við hana,“ segir hann. -hb

Öldrun þjóða í Evrópu og Bandaríkjunum:

Getur haft alvarleg áhrif á efnahagslíf
RÁÐSTEFNA Öldrun þjóða í Evrópu
og Bandaríkjunum getur komið af
stað alvarlegum þrengingum í
efnahagskerfinu ef ekki veður
gripið til viðeigandi aðgerða.
Þetta segir Gylfi Magnússon, for-
seti viðskipta- og hagfræðideildar
HÍ, en deildin stóð nýverið fyrir
ráðstefnu um þessi mál í sam-
starfi við Columbia-háskóla.
Ástæður þessa eru að ef hlutfall
ellilífeyrisþega miðað við fólk á
vinnumarkaði er of hátt stendur
þjóðarbúskapurinn varla undir
því að greiða öllum lífeyri.

„Við Íslendingar stöndum

nokkuð vel í alþjóðlegum saman-
burði,“ segir Gylfi, en þrátt fyrir
það kemur vandinn við Ís-
lendinga. Um er að ræða eins
konar innfluttann vanda því það
hefur sannarlega áhrif hér á landi
ef helstu viðskiptalönd okkar
lenda í vandræðum.

„Við Íslendingar höfum miðlað
talsverðu til umheimsins með
þeim ráðstöfunum sem við höfum
gripið til, sérstaklega í lífeyris-
málum og með þeim sveigjanleika
sem við höfum hvað varðar þátt-
töku á vinnumarkaði.“

- AT

Trukkur slítur vegum á 
vi› tíu flúsund fólksbíla
Umfer› um fljó›vegi landsins hefur stóraukist sí›ustu ár. fiví mælist lítil
aukning í flungaumfer› sem hlutfalli af almennri umfer›, flrátt fyrir a› 

hún hafi margfaldast eftir flví sem sjóflutningar hafa lagst af.
SAMGÖNGUR Samhliða því að
flutningar á sjó hafa aflagst
smám saman undanfarin ár hafa
þungaflutningar um þjóðvegi
landsins margfaldast. Við-
miðunartölur gera ráð fyrir því að
vegslit af völdum þungs bíls á
borð við vöruflutningabíl sé um

það bil 10 þús-
und sinnum
meira en af
völdum fólks-
bíls.

Friðleifur
Ingi Brynjars-
son, verkefna-
stjóri í um-
f e r ð a r d e i l d
Vegagerðar-
innar, segir

umferð um þjóðvegi landsins
hafa stóraukist síðustu ár og það
kunni að fela þá aukningu sem
orðið hefur í þungaflutningum.

Hann segir mælingar sem gerðar
voru í Hvalfirði árin 1990 og 2002
til dæmis einungis sýna hlutfalls-
aukningu þungaumferðar upp á
eitt prósentustig, úr um sjö í átta
prósent af almennri umferð. Á
fimmtán ára tímabili, frá 1989 til
2004 segir hann hins vegar um-
ferð þungra bíla á hringveginum
við gatnamót Akranesvegar hafa
þrefaldast, farið úr um 95 í um

290 þunga bíla á sólarhring. „Þó
svo að þungaumferð hafi stór-
aukist, þá drukknar sú aukning í
fólksbílaaukningunni,“ segir
hann.

Jón Rögnvaldsson vegamála-
stjóri segir vegakemmdir af
völdum þungaflutninga hafa verið
skoðaðar en fátt sé nýtt í þeim
efnum. „Flutningar hafa verið að
færast af sjó upp á þjóðvega-
kerfið síðustu fimmtán ár. Um
síðustu áramót gerðist ekki annað
en síðasta skipið hætti.“

Vegsig segir Jón hins vegar
ekki skrifast á þungaflutinga,
heldur skipti þar undirlag meira
máli. Vegsig og mishæðóttir vegir
séu því eilífðarvandamál að fást
við. „Hitt er svo annað mál að
þungir bílar brjóta vegakerfið
heilmikið niður og við því verðum
við bara að bregðast.“ 

olikr@frettabladid.is

Battlefield 2 
     fylgir með 
BTnet áskriftum
í verslunum BT*

Battlefield 2 
     fylgir með 
BTnet áskriftum
í verslunum BT*

V16 extra

• • 4 Mb/s hraði
• • 3 póstföng   

   Afnot af þráðlausum beini   
   Mánaðaráskrift á tónlist.is   

Allt þetta á aðeins 

3.890 kr. 
               á mánuði allt innifalið m.v. 12 mánaða samning!

extra light

V16

   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!

 light

*Tilboð gildir á meðan birgðir endast og aðeins í verslunum BT.

www.btnet.is. 

 Official Battlefield 2 EA Server.
Aðeins á www.BTnet.is!

 Official Battlefield 2 EA Server.
Aðeins á www.BTnet.is!

ÞUNGAFLUTNINGAR Á ÞJÓÐVEGI Vegagerðin gengur út frá því að meðalöxulþungi þungra bíla sé 10 tonn og meðalöxulþungi fólksbíla
sé eitt tonn og því slíti einn þungur bíll vegum landsins á við 10.000 fólksbíla.

AUKNING MEÐALUMFERÐAR Á
FIMM ÁRA TÍMABILI:
Hringvegurinn - Borgarfjarðarbraut

Ár  Fjöldi bíla á dag
2000  2.723
2001  3.040
2002  3.156
2003  3.317
2004  3.566

Umferðaraukning milli 2000 og 2004 er
30,95 prósent.
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JÓN RÖGNVALDSSON 

GYLFI MAGNÚSSON Deildarforseti við-
skipta- og hagfræðideildar HÍ.

EINAR S. EINARSSON Heldur til
Texas til að reyna að fá Aron

Pálma heim.
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Grunnskólanemar í starfsnámi hjá Landhelgisgæslunni:

Gæslumenn framtí›arinnar

Samanlögð þyngd ís-
lensku þjóðarinnar hefur
verið reiknuð út í fyrsta
sinn. Meðalþyngd Íslend-
ingsins er 68 kíló.

Þyngdir þjóða eru alla jafna ekki
reiknaðar út enda niðurstaðan
varla mælikvarði á eitt eða neitt.
Það verður þó að teljast til tíðinda
að eftir því sem næst verður kom-
ist er samanlögð þyngd íslensku
þjóðarinnar nú komin yfir 20 þús-
und tonn. 

Íslendingar voru 293 þúsund
um síðustu áramót og þar sem
ógjörningur er að stefna þjóðinni
allri á vogina til að komast að há-

vísindalegri niðurstöðu þurfti að
beita öðrum aðferðum í leit að
sannleikanum.

Á Lýðheilsustöð hafa verið
gerðar ýmsar rannsóknir og gagn-
legum upplýsingum verið safnað
saman. Stefán Hrafn Jónsson,
verkefnisstjóri rannsókna- og þró-
unarsviðs Lýðheilsustöðvar, taldi
það ögrandi verkefni að komast að
því hve þung þjóðin væri og lagð-
ist því í útreikninga. „Þessi tala
verður ekki áætluð mjög nákvæmt
í fljótu bragði,“ segir Stefán, „en
samkvæmt tölum um hæð og
þyngd ýmissa aldurshópa fyrri
ára, varlega áætlaðri þyngdar-
aukningu síðustu ár og fjölda Ís-
lendinga eftir kyni og aldri má
áætla gróflega hver samanlögð

þyngd Íslendinga sé.“ Stefán
þurfti því að líta í mörg horn í leit
að svarinu, leggja saman, deila og
margfalda. „Við vegum um það bil
20 þúsund tonn,“ segir hann að at-
hugunum sínum loknum en leggur
um leið ríka áherslu á að aðferðir
sínar hafi ekki vísindalegt gildi. 

Þegar tonnunum 20 þúsund er
svo deilt niður á hvern landsmann
kemur í ljós að meðalþyngd Ís-
lendingsins er 68 kíló. Hafa ber í
huga að í þessum útreikningum
eru landsmenn allir, fislétt ung-
börn og þéttholda fullorðnir.

Til samanburðar má svo nefna
að árleg kjötframleiðsla íslenskra
bænda nemur rétt rúmum 20 þús-
und tonnum. 

bergsteinn@frettabladid.is

Heppnir og áhugasamir tíundu-
bekkingar um land allt eru nú sem
fyrr varðskipsnemar hjá Land-
helgisgæslunni. Á dögunum kom
varðskipið Týr í höfn í Reykjavík
með sex krakka sem dvalið höfðu
um borð í fimmtán daga. Kynnt-
ust þeir daglegum verkum Gæsl-
unnar til sjós og gengu í flest
störf í vélarrúmi, eldhúsi, á þilfari
og stjórnpalli.

„Það eru sérstakir og skemmti-
legir túrar þegar krakkarnir
koma um borð og afskaplega
ánægjulegt að hafa þá með,“ segir
Thorben Lund, yfirstýrimaður á
Tý. „Vanalega fá þeir smá fiðring
í magann þegar lagt er af stað,
vita auðvitað ekki hvað bíður, en

koma svo skælbrosandi í land og
vilja helst fara annan túr,“ bætir
hann við.

Tilgangurinn er ekki aðeins að
skemmta krökkunum og stytta
þeim stundir í sumarleyfinu held-
ur býr annað og meira að baki.
„Ein hugsunin er að kynna þessi
störf fyrir ungviðinu svo við fáum
endurnýjun í stofninn,“ segir
Thorben. Það er sum sé verið að
ala upp framtíðarstarfsmenn
Landhelgisgæslunnar.

Sjálfur hóf Thorben störf í
Gæslunni sextán ára og hefur nú
unnið þar í 21 ár. 

Undir lok síðasta túrs Týs kom
sonur Thorbens, Bergþór, um
borð og undi sér vel. „Hann er tíu
ára og upprennandi Landhelgis-
gæslumaður. Hann fann ekki fyrir
sjóveiki þó ekki væri gott í sjóinn.
Sjálfur var ég hins vegar sjóveik-
ur þegar ég fór mína fyrstu túra,“
segir Thorben yfirstýrimaður. 

- bþs

550 5600

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:

Íslenskir bændur fá hlutfallslega hæstu
ríkisstyrki allra þjóða innan OECD-
stofnunarinnar og fá 69 prósent tekna
sinna í formi styrkja. „Ég er ekki hlynnt
styrkjum til landbúnaðar,“ segir Sigríð-
ur Klingenberg spámiðill. Sjálf hefur
hún búið í sveit og veit af eigin reynslu
hvernig það er að hafa lítið á milli
handanna. „Landbúnaðarkerfið er fyrst
og fremst illa rekið og það þarf að
stokka það rækilega upp. Það á bara
ekki eftir að gerast ef ríkið er áfram að
vasast í þessu; fólk hangir áfram í von-
lausri stöðu af því að ríkið borgar því
styrki.“ 
Sigríður telur mikla möguleika fólgna í
íslenskri náttúru og segir bara þurfa
dálítið hugvit til að koma þeim í fram-
kvæmd. „‘Íslendingar eru greint fólk og
um leið og það er búið að skera niður
styrkina er kominn hvati til að nýta
landið á nýstárlegri og skynsamlegri
hátt.“ 

SIGRÍÐUR KLINGENBERG
SPÁMIÐILL

fiarf a› stokka
kerfi› upp

HÁIR RÍKISSTYRKIR TIL BÆNDA

SJÓNARHÓLL

Við vöknuðum klukkan sjö í Braut-
arholti í gærmorgun og sunnlenska
sumarið tók vel á móti okkur. Við
sváfum vel eins og venjulega og
draumfarir voru góðar. Eftir stað-
góðan morgunverð gengum við af
stað, enda ekki til setunnar boðið.
Árni Þorgilsson, æskulýðs- og
menningarfulltrúi, og Eymundur
Gunnarsson, atvinnu- og ferðamála-
fulltrúi í Rangárþingi eystra, komu
til móts við okkur og gengu með
okkur. 
Í hádeginu komum við að Lauga-
landi en þar eru starfræktar sumar-
búðir fyrir þroskaheft börn. Þar var
gaman og gott að koma og þáðum
við þar hádegismat. Sunnlendingar
eru svo sannarlega höfðingjar heim

að sækja, því höfum við svo sannar-
lega fengið að kynnast. Í sjoppunni við
Vegamót var okkur boðið upp á ís og
lögreglan færði okkur að gjöf endur-
skinsvesti frá Rauða krossinum.
Heilsan er almennt góð, nema hvað
Bjarka hrjáir slæmska í stóru tánni á
vinstri fæti og hana þarf að kæla við
og við. Kappinn lætur það vitaskuld
ekki á sig fá og herðir bara gönguna ef
eitthvað er. 
Áningastaðurinn að þessu sinni er hið
rómaða Hótel Rangá sem stendur við
bakka árinnar fögru.
Við stefnum að því að vera í Vík í Mýr-
dal á sunnudagskvöldið og höfum við
þá lagt 180 kílómetra að baki. Þá eru
bara um eitt þúsund kílómetrar eftir.

Kveðja, Bjarki og Guðbrandur.

Stóra táin á vinstri fæti Bjarka kæld
HALTUR LEIÐIR BLINDAN: PÓSTKORT FRÁ BJARKA OG GUÐBRANDI

nær og fjær

„Í hugum margra gam-
alla Álftnesinga var fló
fri›urinn fyrst úti,
flegar n‡búar eins og
Sveinbjörn héldu inn-
rei› sína á svæ›i›.“ 

ELSA S. EYÞÓRSDÓTTIR Í MORGUN-

BLAÐINU.

„Ég hef ekki spila›
körfubolta í 25 ár.“

KÁRI STEFÁNSSON Í DV.

OR‹RÉTT„ “

Tölvuvæddir bændur:

Bestu bænda-
vefirnir valdir
Vefsetur bæjanna Haukagils í
Vatnsdal, haukagil.is og Neðri-
Háls í Kjós, biobu.is, báru sigur úr
býtum í samkeppni um besta
bændavefinn sem Bændasamtökin
efndu til á dögunum. Alls bárust 22
vefsíður í keppnina og stóðu tvær
þeirra uppi sem sigurvegarar;
önnur fyrir bestu framsetninguna,
en hin fyrir besta innihald. 

Um vefsíðu Haukagils í Vatns-
dal sagði dómnefnd að hún væri
skemmtileg, lifandi, auðveld yfir-
ferðar og léttleikandi. Síðunni
væri vel haldið við, sem hvetti
fólk til að koma aftur og aftur. Í til-
viki vefsíðu Neðri-Háls í Kjós var
litið til tæknilegra þátta,
efnistaka, faglegra vinnubragða
og málfars. Á síðunni er fjallað um
lífræna framleiðslu í víðu sam-
hengi, áhrif hennar á umhverfi,
velferð dýra og heilsu fólks. 

Sigurvegararnir unnu gistingu
fyrir tvo í tvær nætur á Radisson
SAS. -bs

TORFHÚS VIÐ LITLA-BAKKA. Vera má
að bóndinn hér á bæ sé inni að blogga.

FRÁ MENNINGARNÓTT Í FYRRA Talið er að allt að því sjö þúsund tonn af fólki hafi safnast saman á hafnarbakkanum í Reykjavík.

KÚRSINN TEKINN Pálmi Jónsson, 2.
stýrimaður á Óðni, kennir þeim Rakel S.
Jónasdóttur og Kristjáni K. Kristjánssyni
undirstöðuatriði siglingafræðinnar.

Á DEKKINU Á TÝ Thorben Lund yfirstýrimaður, Stígur Berg Sophusson, Bergþór Lund
sonur Thorbens, Arnar Friðrik Albertsson, Ingvar Leví Gunnarsson, Símon Bergur Sigur-
geirsson og Sigurður Steinar Ketilsson skipherra.

Vegum 20 flúsund tonn





Seltirningum gefst á morgun
kostur á að kjósa á milli tveggja
skipulagstillagna, H- og S-til-
lögu, um Hrólfsskálamel og
Suðurströnd.

Munurinn á tillögunum felst
aðallega í því að svokölluð H-til-
laga gerir ráð fyrir því að knatt-
spyrnuvöllurinn við Suður-
strönd verði færður að Hrólfs-
skálamel, þar sem Ísbjörninn
stóð þar til hann var rifinn í
fyrra. Þannig verði hægt að
koma fyrir íbúðarbyggð bæði að
Hrólfsskálamel og við Suður-
braut og byggja 130 nýjar íbúð-
ir. S-tillagan gerir ráð fyrir að
hafa völlinn á sama stað og að 90
nýjar íbúðir verði byggðar.

Halldór Árnason, sem starf-
aði með rýnihópnum sem lagði
tillögurnar fram, segir það
mikilvægt fyrir Seltirninga að
nýta landrými sitt vel til íbúðar-
byggðar svo íbúum bæjarins
fækki ekki frekar. Því styðji
hann H-tillöguna. Hann segist
gruna að andstaðan við þá til-
lögu komi helst frá einbýlis-
húsaeigendum í nágrenni malar-

vallarins sem af einhverjum
ástæðum óttist að fá fjölbýlis-
hús í grennd við sig. 

Hann bendir á að tillaga um
að færa knattspyrnuvöllinn yfir
að Hrólfsskála hafi komið fram
á íbúaþingi fyrir þremur árum
og síðan verið samþykkt af
skipulagsnefnd, æskulýðs- og
íþróttaráði og svo bæjarstjórn.
Hann skilji því ekki andstöðuna
við þessa tillögu nú. Þá muni
gervigrasvöllur við Hrólfs-
skálamel einnig nýtast skóla-
börnum í Mýrarhúsaskóla.

Þór Whitehead, sagnfræðing-
ur og íbúi á Seltjarnarnesi, er
Halldóri ósammála um ágæti H-
tillögunnar. Hann telur að
skólakrakkar vilji heldur hafa
stórt graslendi við skólann sinn
en gervigrasvöll til að leika sér
á í frímínútum. Þór telur að
samkvæmt H-tillögunni verði
aðkoman að miðbænum afar ljót
þar sem gert sé ráð fyrir að sex
20 metra háir flóðljósaturnar og
26 metra langur veggur blasi
þar við. „Þá verður varla nokk-
urri verslun komið fyrir í nýja
hverfinu ef völlurinn verður á
Hrólfsskálamel. Hvað á þá að
gera ef Eiðistorgið rýmir ekki
þær verslanir sem þarf í fram-
tíðinni?“ spyr hann. Þór telur að
ef fótboltavöllurinn fari á
Hrólfsskálamel verði svo
þrengt að honum að uppbygging
við hann verði nær ómöguleg.
Því verði örugglega farið að

huga að því að færa hann þegar
þurfi að endurnýja gervigrasið,
sem endist í um tíu ár.

Þór telur því skynsamlegri
framtíðaráform að hafa völlinn
við Suðurströnd þar sem er nóg
pláss og kappleikir angra ekki
aldraða og aðra sem munu búa
að Hrólfsskálamel. Hann segist
enn fremur ekki sjá af hverju
gervigrasvöllurinn verði að
vera nálægt búningsaðstöðu.
„Ég sé ekki að íþróttafólkinu
sem mun nota þennan völl verði
skotaskuld úr því að skokka
nokkra tugi metra til að komast
á völlinn.“ Einnig telur hann að
ef menn vilji hafa búningsklef-
ana nær vellinum sé hægt að
koma þeim fyrir norðanmegin á
húsinu við hlið vallarins við
Suðurströnd.

Halldór svarar því aftur á
móti til að ekki sé þörf á pláss-
frekri uppbyggingu við
gervigrasvöllinn og að allir for-
ráðamenn Gróttu séu hlynntir

því að hafa völlinn á Hrólfs-
skálamel. Því þyki honum
einkennilegt að aðrir sem þekki
síður til reyni að hafa vit fyrir
þeim um íþróttauppbyggingu
félagsins.

H-tillaga
Gervigrasvöllur við Hrólfsskálamel
-gerir ráð fyrir fleiri íbúum
-samnýting íþróttavallar og leiksvæðis
skólabarna
-samnýting íþróttavallar og
íþróttahúss

S-tillaga
Gervigrasvöllur við Suðurströnd
-gerir aðkomuna að miðbænum mun
fallegri þar sem gert er ráð fyrir háum 
veggjum og flóðljósum nálægt
miðbænum í H-tillögu
-eyðileggur minna af útivistarsvæðum
-mun meiri möguleikar á frekari
uppbyggingu við nýja gervigrasvöllinn

-minnkar umferð við skólasvæði

Seltirningar deila um skipulag
Styr stendur um tvær tillögur sem uppi eru um hva› skuli gera vi› svæ›i› á Seltjarnarnesi flar sem Ís-
björninn var á›ur. Íbúar kjósa um tillögurnar á morgun og bæjarstjórnin er bundin af ni›urstö›unni.

Í lok síðasta mánaðar ákvað bæjar-
stjórn Seltjarnarness að láta niður-
stöðu kosninganna sem fram fara á
morgun um skipulagsmál bæjarins
vera bindandi. Þessu hefur almennt
verið fagnað þar í bæ, ekki síst af
Magnúsi Erlendssyni, sem var forseti
bæjarstjórnar Seltjarnarness í áratug. 

Af hverju eru þessar kosningar svo
mikið gleðiefni?
„Af því að þetta er íbúalýðræði í
sinni skýrustu mynd og aldrei áður
hefur neitt stjórnvald beitt þessu
áður líkt og við gerum. Þetta er því
lexía fyrir stóra bróður okkar hér í
grendinni um það hvernig skipulags-
mál og íbúalýðræði eiga að virka. Í
raun vonum við að öll bæjarfélög
læri af þessu.“

En verður sátt um niðurstöðuna
þó hún sé ákveðin af íbúum?
„Áratuga reynsla mín af Seltirning-
um er sú að þeir séu svo þroskaðir
og lýðræðislega sinnaðir að þeir
sætti sig við þá niðurstöðu sem úr
kosningunum kemur.“

MAGNÚS ERLENDSSON 
FYRRVERANDI FORSETI 

BÆJARSTJÓRNAR SELTJARNARNESS

Lexía fyrir
stóra bró›ur

ÍBÚALÝÐRÆÐI Á SELTJARNARNESI

SPURT & SVARAÐ
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Á morgun verður kosið um skipulagsmál á
Seltjarnarnesi þar sem í boði eru tvær skipu-
lagstillögur. Önnur þeirra er kölluð H-tillagan
og gerir hún ráð fyrir fleiri íbúum en hin sem
kölluð er S-tillagan. Fylgismenn H-tillögurnar
hafa lagt áherslu á það að íbúum fjölgi á Sel-
tjarnarnesi en þar fækkaði íbúum á síðasta
ári enda er landsvæði af skornum skammti.
Hvernig hefur íbúaþróunin verið á Seltjarn-
arnesi?
Á fjórða áratug síðustu aldar hófst þéttbýlis-
myndun við Lambastaðahverfi á Seltjarnarnesi
en það er svæðið fyrir neðan Nesveg þar sem
keyrt er inn í bæinn frá Reykjavík. 
Á sjötta áratugnum fór íbúunum að fjölga
verulega og náði þessi þróun hámarki árið
2000. Eftir það fór að að gæta stöðnunar
vegna skorts á byggingarsvæðum. Árið 2004
voru íbúarnir 4.547 og hafði fækkað lítillega
frá árinu áður. 

Hver er saga Seltjarnarnessbæjar?
Sú var tíðin að umdæmi Seltjarnarness náði
yfir Reykjavík og Kópavog og alla leið að Blá-
fjöllum. Reykjavík fékk kaupstaðarréttindi árið
1786 og skar sig þá frá og Kópavogur sömu-
leiðis árið 1948. Árið 1974 fékk Seltjarnarnes
kaupstaðarréttindi en þá voru íbúarnir 2.500
talsins. Það má því segja að ekkert sveitar-
félag hafi misst jafn stórt og mikilvægt land-
svæði og Seltjarnarnes.
Hverjir ráða á Seltjarnarnesi?
Sigurgeir Sigurðsson sjálfstæðismaður var
ráðinn sveitarstjóri árið 1965 og kosinn til
embættisins ári síðar. Allar götur síðan hefur
Sjálfstæðisflokkurinn farið með stjórnar-
taumana. Sigurgeir varð fyrsti bæjarstjórinn
árið 1974 og hafði gegnt slíku starfi lengst
allra Íslendinga þegar hann ákvað að bjóða
sig ekki fram í síðustu sveitarstjórnarkosning-
um árið 2002. 

Enginn misst jafn miki› land
FBL GREINING: ÍBÚAÞRÓUN Á SELTJARNARNESI

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ

Íbúalýðræði í fyrsta sinn:

Tímamóta-
kosningar
SVEITARSTJÓRNARMÁL Niðurstöður
kosninganna á Seltjarnarnesi
sem fara fram á morgun um
skipulagsmál við Suðurströnd og
Hrólfsskálamel eru bindandi
fyrir bæjarstjórnina. Jónmund-
ur Guðmarsson bæjarstjóri
segir þetta vera tímamót hér á
landi þar sem ekki hafi þekkst að
stjórnvöld hafi gengið svo langt
að leggja skýra valkosti í hendur
bæjarbúa og bjóða þeim að taka
bindandi ákvörðun um niður-
stöðu máls. Hins vegar hafi
stjórnvöld staðið fyrir skoðana-
könnunum og kosningum með
flóknum reglum þar sem stjórn-
málamenn telji sig svo óbundna
af niðurstöðunni. 

Bæjarstjórinn segir því að
íbúarnir stigi skref samráðs og
lýðræðis á morgun sem hingað
til hafi ekki verið stigið til fulls.

Heimild: Hagstofan

H-TILLAGA Gerir ráð fyrir að gervigrasvöllur komi á Hrólfsskálamel og íbúðarbyggð þar
sem malarvöllurinn er neðan við Valhúsaskóla. Samkvæmt henni verða byggðar 130 nýjar
íbúðir sem hýsa myndu um það bil 350 íbúa.

S-TILLAGA Gerir ráð fyrir að gervigrasvöllur komi þar sem malarvöllurinn er nú við
Suðurströnd og einungis verði íbúðarbyggð á Hrólfsskálamel. Samkvæmt henni verða
byggðar 90 nýjar íbúðir sem hýsa myndu um það bil 240 íbúa.

HRÓLFSSKÁLAMELUR VIÐ SUÐUR-
STRÖND Framtíð þessa svæðis hefur skipt
Seltirningum í tvær fylkingar.

JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
SKIPULAGSMÁL



Gildir á meðan birgðir endast.

Við bjóðum upp á vönduð handklæði 
á verði sem þú finnur ekki annars staðar...
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Segir rá›uneyti› ekki hafa
fari› fram úr fjárheimildum
Gu›ni Ágústsson landbúna›arrá›herra vísar á bug fréttum um a› rá›uneyti sitt hafi fari› milljar›a fram
úr fjárheimildum. fivert á móti hafi fla› skila› meira en 300 milljóna króna afgangi í sinni tí› a› teknu
tillliti til fjáraukalaga og sértekna.

Guðni Ágústsson landbúnaðarráð-
herra mótmælir harðlega fram-
setningu Fréttablaðsins síðastlið-
inn þriðjudag þar sem sagði í
fyrirsögn að ráðuneyti hans hefði
farið alls um þrjá milljarða króna
fram úr fjárlögum árin 1999 til
2003.

„Blaðið birti fréttina án þess að
styðjast við upplýsingar um fjár-
aukalög. Þar fór verr því fréttin
er röng, ekki byggð á réttum for-
sendum,“ segir Guðni. Hann segir
að sönn mynd af fjárheimildum
og útgjöldum fáist með því að
taka ekki aðeins tillit til heimilda í
fjárlögum heldur einnig fjárauka-
laga sem og annarra tekna. „Á
þessum fimm árum námu viðbót-
arheimildir í fjáraukalögum um
1,6 milljörðum króna og breyting-
ar á tekjum merktar landbúnaði
urðu einnig meiri eða sem nemur
1,6 milljörðum króna. Þannig
verður ljóst að á árunum frá 1999
til ársloka 2004 var ráðuneyti mitt
meira en 300 milljónum króna

innan heimilda,“ segir Guðni. 
Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoð-

unar er meðal annars fjallað um
framkvæmd fjárlaga hjá landbún-
aðarráðuneytinu. Uppsafnaður
halli embættis yfirdýralæknis er
þar talinn vera um 80 milljónir
króna auk 90 milljóna króna vegna
gjaldþrota sláturhúsa. Landbúnað-
arháskólinn á Hvanneyri hefur
farið alls um 144 milljónir króna
fram úr heimildum á þremur árum
og Háskólinn á Hólum í Hjaltadal
hefur á þremur árum farið alls um
110 milljónir króna fram úr heim-
ildum. Ríkisendurskoðun segir um
embætti yfirdýralæknis að óviðun-
andi sé að ekki skuli gripið til að-
gerða gegn hallarekstrinum miklu
fyrr af hálfu forstöðumanns og
ráðuneytis. Í svipaðan streng er
tekið varðandi rekstrarvanda
Landbúnaðarháskólans á Hvann-
eyri og talið óviðunandi að skólinn
sé rekinn með halla á þessu ári.
„Ljóst er að rekstrarumfang var
langt út fyrir fjárheimildir árið
2004. Yfir 50 milljóna króna halli
myndaðist vegna fjósbyggingar.
Það er ekki hægt í fljótu bragði að
sjá að Landbúnaðarháskóli Íslands
hafi nægjanlega traustan fjárhags-
grundvöll miðað við núverandi
stöðu,“ segir í skýrslunni. 

Ríkisendurskoðun telur jafn-
framt að forstöðumaður og ráðu-
neyti hafi brugðist allt of seint við
rekstrarvanda Háskólans á Hól-
um. Lagt er til að rekstrinum verði
breytt nú þegar til samræmis við
fjárheimildir og mælst er til þess
að ráðuneytið taki af skarið í þeim
málum sem lögð hafi verið fyrir
það. Ríkisendurskoðun telur að
skoða þurfi hvort raunhæft sé að
reka fleiri en einn landbúnaðar-
háskóla og vísar til þess að kostn-
aður í skólunum á Hvanneyri og
Hólum sé tveimur til þremur millj-
ónum króna meiri á hvern nem-
anda en í öðrum háskólum. Í
skýrslunni er talið verulega ámæl-
isvert að stjórnendur stofni nýja
deild við skólann án þess að full-
nægjandi heimildir liggi fyrir.

Guðni Ágústsson segir að skól-
arnir hafi verið sókndjarfir á síð-
ustu árum. „Miklar væntingar eru
bundnar Landbúnaðarháskóla Ís-
lands og Hólaskóla, nemendum
fjölgar og mörg ný tækifæri blasa
við í landbúnaði. Ég lít ávallt á það
sem verkefni mitt að stofnanir
innan landbúnaðarráðuneytisins
séu reknar innan fjárheimilda en
einnig að þær fái það sem þær
þurfa til þess að sinna verkefnum
sínum,“ segir Guðni Ágústsson. ■

Málefni erlends verkafólks hefur
mjög verið til umræðu að undan-
förnu, þar sem stéttarfélög telja að
margir vinnuveitendur greiði þeim
laun sem eru undir þeim lágmarks-
kjörum sem það á rétt á að fá. Þór-
unn Sveinbjörnsdóttir, hjá Eflingu-
stéttarfélagi, segir algengt að erlent
verkafólk þekki ekki réttindi sín.

Er algengara að brotið sé á
erlendu verkafólki en ís-
lensku?
„Það er svona ívið meira um það
myndi ég telja. Þannig er að þetta
fólk hefur yfirleitt ekki mjög góða ís-
lenskukunnáttu og þar liggur vand-
inn. Við höfum heldur ekki kjara-
samninga nema á íslensku þannig
þetta getur verið mjög erfitt fyrir
fólkið. Við höfum núna sóst eftir því
til félagsmálaráðuneytisins að þýða
kjarasamninga yfir á erlend tungu-
mál og bíðum eftir svari.“

Hvað breytist með því að
þýða kjarasamninga?
„Það er auðvitað ekki nauðsynlegt
að þýða kjarasamningana alveg. Það
þarf að þýða að minnsta kosti hluta
þeirra svo þeir sem hér starfa geti
fengið upplýsingar um réttindi sín
og skyldur samkvæmt samningun-
um. Upplýsingaflæðið til fólksins er
takmarkað og þess vegna þarf að
koma skilaboðunum einhvern veg-
inn til þess.“

Hvaða tungumál þarf að
þýða á?
„Það er auðvitað fyrst og fremst
enska en svo er orðið nauðsynlegt
að þýða yfir á pólsku finnst mér því
mikið af pólsku fólki er komið hing-
að til lands.“

ÞÓRUNN SVEINBJÖRNSDÓTTIR
Fyrsti varaformaður Eflingar-stéttarfélags.

fi‡›a kjara-
samninga

ERLENT VERKAFÓLK OG
KJARASAMNINGAR

SPURT & SVARAÐ

FJÁRHEIMILDIR OG GJÖLD LANDBÚNAÐARRÁÐUNEYTISINS Í
FIMM ÁR

ALLAR FJÁRHÆÐIR Í MILLJÓNUM KRÓNA

Ár fjárlög fjárlög, gjöld mismunur frávik
fjáraukalög

1999 8.530 9.121 9.346 -225 -2,5 %
2000 8.971 9.471 9.520 -31 -0,3 %
2001 10.526 11.424 11.039 385 3,4%
2002 10.821 11.514 11.610 -96 -0,8%
2003 11.465 12.389 12.096 293 2,4%
samtals 50.313 53.920 53.594 326 0,6%
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Ríkisendurskoðun hefur verið í fréttum að
undanförnu, fyrst vegna rannsóknar á hæfi
Halldórs Ásgrímssonar forsætisráðherra við
sölu ríkisbankanna og aftur fyrir umfjöllun
sína um útgjöld ríkisstofnana. Hlutverk Ríkis-
endurskoðunar er hins vegar býsna fjölbreytt.

Ábyrgðin gagnvart Alþingi
Samkvæmt lögum um Ríkisendurskoðun
starfar stofnunin á vegum Alþingis og ber
ábyrgð gagnvart því. Forstöðumaður stofnun-
arinnar, ríkisendurskoðandi, er skipaður af
forsætisnefnd Alþingis til sex ára í senn og
skal engum vera háður í störfum sínum.
Hann ræður sjálfur starfsfólk til stofnunarinn-
ar og getur ýmist að eigin frumkvæði eða
samkvæmt óskum þingmanna krafist skoðun-
ar á einstökum málum sem falla undir starf-
semi Ríkisendurskoðunnar.

Endurskoða reikn-
inga ríkisfyrirtækja
Ríkisendurskoðun er
falið að endurskoða ríkis-
reikning og reikninga
allra þeirra stofnana,
sjóða og annarra þar
sem kostnaður er greidd-
ur af ríkissjóði. Einnig
skal stofnunin endur-
skoða reikninga þeirra
stofnanna sem reknar
eru á ábyrgð ríkissjóðs.
Við endurskoðun skal
Ríkisendurskoðun kanna
hvort reikningar séu í
samræmi við heimildir í
fjárlögum og fjáraukalög-
um.

Grípa ekki til aðgerða
Samkvæmt reglugerð um
framkvæmd fjárlaga skal
meta hvort grípa eigi til sér-
stakra aðgerða ef rekstrar-
kostnaður ríkisstofnana fer
meira en fjögur prósent
fram yfir fjárlög og fjárauka-
lög. Í nýútkominni skýrslu
Ríkisendurskoðunar er bent
á að á síðasta ári fóru um
120 af nærri 520 ríkisstofn-
unum yfir þetta fjögurra
prósenta mark. Þegar slík
staða kemur upp getur
Ríkisendurskoðun ekki grip-
ið til annarra aðgerða en að
benda ríkisstjórn á misbrest-
ina.

Fjárrei›ur ríkisins grandsko›a›ar
FBL GREINING: RÍKISENDURSKOÐUN

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ

ALIFUGLAKJÖTFRAMLEIÐSLA 
Á ÍSLANDI 

1990: 1.519 TONN
1995: 1.952 TONN 
2003: 5.706 TONN

Heimild: Bændasamtök Íslands

JÓHANN HAUKSSON 
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
FJÁRLÖG 

Að viðbættum fjáraukalögum og öðrum tekjuliðum skilar landbúnaðarráðuneytið lið-
lega 300 milljóna króna afgangi í tíð Guðna Ágústssonar landbúnaðarráðherra.

GUÐNI ÁGÚSTSSON LANDBÚNAÐARRÁÐHERRA „Að öllu samanlögðu hefur landbúnaðarráðuneytið skilað nokkrum afgangi en ekki þriggja milljarða króna halla í minni tíð.“

SIGURÐUR ÞÓRÐARSON
RÍKISENDURSKOÐANDI





„Hver var rændur?“ spurði ég sjálf-
an mig þegar ég las DV í gær. Þar
var haft eftir Guðmundi Árna Stef-
ánssyni, fyrrverandi bæjarstjóra í
Hafnarfirði, þingmanni Samfylk-
ingarinnar og tilvonandi sendi-
herra, að tilraunir einhverra manna
til að ná yfirráðum yfir Sparisjóði
Hafnarfjarðar væru „ekki minna en
rán um hábjartan dag“.

Voru það hluthafar sparisjóðs-
ins, sem kallast stofnfjáreigend-
ur, sem voru rændir? Nei, sam-
kvæmt fréttinni voru þeim boðnir
tugir milljóna króna fyrir stofn-
bréf sín sem þeir fengu eftir að
hafa lagt um tvö hundruð þúsund
krónur í rekstur sparisjóðsins.
Ágætis hagnaður ef rétt reynist
og alls ekkert rán.

Var það kannski starfsfólk
sparisjóðsins sem var rænt?
Varla. Ekki var hlutur þeirra tek-
inn ófrjálsri hendi ef einhver var.
Þeir voru því ekki rændir frekar
en starfsfólk Eimskips þegar
Avion Group keypti það fyrirtæki
af Burðarási á dögunum.

Nú, en hvað með íbúa Hafnar-
fjarðar? Voru þeir rændir ? Ekki
fær það staðist þegar betur er að
gáð. Sparisjóður Hafnarfjarðar er
ekki í eigu bæjarbúa og varla er
hægt að stela frá þeim einhverju
sem ekki er í þeirra eigu. Einstak-
lingar eignast ekkert sjálfkrafa í
fyrirtækjum sem þeir eiga í við-
skiptum við.

En hvað með Guðmund Árna
sjálfan eða Lúðvík Geirsson, bæj-
arstjóra, sem lýstu áhyggjum sín-
um yfir þessu meinta tilboði til
stofnfjáreigenda? Enn og aftur er
svarið nei. Þeir verða ekki fátæk-
ari gangi þetta eftir. Enginn ofan-
greindra aðila verður í raun fá-
tækari nái einhverjir aðrir yfir-
ráðum í Sparisjóði Hafnarfjarðar
en eru þar fyrir.

Málið er nefnilega sáraeinfalt.
Þegar menn eiga frjáls viðskipti
tapar enginn. Í þessu tilviki er
verið að tala um stofnfé í spari-
sjóði. Ljóst er að þótt einn selji
sitt stofnfé fyrir uppsett verð tap-

ar enginn annar. Ekki frekar en
fólk fólk tapar þegar það kaupir
sér pylsu og kók – þótt þau við-
skipti séu augljóslega smærri í
sniðum.

Lúðvík Geirsson segist ekki sjá
hvernig hægt sé að fara með
Sparisjóð Hafnarfjarðar eins og
hverja aðra söluvöru á markaði.
Af hverju ekki? Hvaða önnur lög-
mál gilda um sparisjóði en önnur
fyrirtæki? Sparisjóðurinn er ekki
stjórnsýslustofnun. Þetta er fjár-
málafyrirtæki á markaði sem þarf
að keppa um viðskiptavini og selja
þeim eftirsóknarverða þjónustu.

Þegar þessum sjónarmiðum er
haldið fram setja menn upp hatt
lýðskrumarans og ítreka það sem
kallað er samfélagsleg ábyrgð
sparisjóðanna. Þeir séu „eign
allra bæjarbúa“. 

Í því sambandi er rétt að minna
hina sömu á að þeir komu í veg
fyrir að Sparisjóði Reykjavíkur
og nágrennis væri breytt í hluta-
félag. Um leið komu þeir í veg
fyrir að stofnaður yrði sex millj-
arða króna sjóður sem átti að út-
hluta peningum árlega í menn-
ingu og listir, íþróttir, forvarnir
og önnur „samfélagsleg verkefni“
á sínu starfssvæði. Það var ekki
um neinar smáupphæðir að ræða.
Talað var um að sjóðurinn hefði
getað úthlutað um 300 milljónum
króna árlega til þessara verkefna.
Hefðu stjórnendur sparisjóðsins
ekki sýnt mikla „samfélagslega
ábyrgð“ með því?

Rekstrarform sparisjóðanna er
úrelt. Þeir sem vilja ekki horfast í
augu við það vinna sparisjóðunum
í landinu meira ógagn en gagn. Ég
get tekið undir með þeim sem
segja að sparisjóðirnir séu mikil-
vægir í flóru fjármálafyrirtækja
á landinu. En samkeppnin á milli
fjármálafyrirtækja er hörð. Sí-
fellt verður þjónustan betri og
fjölbreyttari, eins og ný íbúðalán
er dæmi um, og erfiðara fyrir
sparisjóðina að keppa við sam-
bærileg fyrirtæki. Hagræðing
innan sparisjóðakerfisins er tor-
sótt, möguleikar til vaxtar tak-
markaðir og sameining virðist
vera þyrnir í augum margra. Af
þessu hafa eftirlitsstofnanir
áhyggjur.

Væri ekki nær fyrir Guðmund
Árna og Lúðvík Geirsson að fagna
því að einhverjir skuli hafa áhuga
á að ná yfirráðum í Sparisjóði
Hafnarfjarðar – hverjir svo sem
þeir eru? Skiptir einhverju máli
hver á sparisjóðina? Ef hinir
sömu kysu að breyta sparisjóðn-
um í hlutafélag yrði til gríðarstór
sjóður, Hafnarfjarðarsjóðurinn,
sem gæti úthlutað háum fjárhæð-
um til verkefna í heimabyggð sem
stjórnendur hans teldu mikilvæg?

Eftir að hafa íhugað þetta er
bara eitt svar rökrétt: „Það var
enginn rændur, Guðmundur
Árni“. ■

Umhverfisvakningin sem átt hefur sér stað víða um lönd
tekur á sig margs konar myndir. Það er ekki bara að fólk
sé að mótmæla stórframkvæmdum víða, heldur hefur

orðið mikil vakning varðandi verðmætamat, mengun og betri
nýtingu náttúruauðlinda. Nú er farið að nýta margs konar
úrgang og sorp til ýmissa hluta, starfsmenn Sorpu á höfuðborg-
arsvæðinu eru iðnir við að venja fólk á að flokka margs konar
úrgang sem til fellur í daglegu lífi og að blanda ekki saman ólík-
um efnum í sorpgámana. Allt er þetta af hinu góða og augu
margra opnast fyrir því að nýta hlutina á annan hátt en áður, og
vinna verðmæti úr því sem til fellur. Það tekur töluverðan tíma
að kenna fólki og opna augu þess fyrir ýmsu varðandi sorphirðu
og förgun ýmiss konar úrgangs, en svo virðist sem töluvert hafi
áunnist í þeim efnum. 

Nýjustu hugmyndirnar á þessum vettvangi varða sjálfbær
samfélög svokölluð. Þá er átt við það að nýta orkulindir og
annað á staðnum og hafa sem minnst aðflutt. Það verður þó
aldrei hægt að hafa fullkomið sjálfbært samfélag, því nútíma-
maðurinn vill að sjálfsögðu njóta nútímatækni og þæginda, og
getur vart verið án ýmissa hluta sem tilheyra nútímasamfélagi.
Það er hins vegar hægt að nýta sér þessa hluti á ýmsan hátt og
fara vel með. 

Sú hugmynd hefur verið reifuð að í Hrísey á Eyjafirði verði
rekið sjálfbært samfélag. Hrísey er nefnd perla Eyjafjarðar og
þar hafa menn um langan aldur hugað að umhverfi sínu. Norð-
urhluti eyjarinnar hefur um langan aldur verið alfriðaður og
þar hafa verið miklar rjúpnalendur, enda er það ekki óalgeng
sjón að sjá rjúpur á gangstígum og við hús í Hrísey. 

Ein meginforsendan fyrir sjálfbæru samfélagi í Hrisey er
jarðhitinn sem er þar í iðrum jarðar og er nú þegar notaður
við húshitun. Það er margt fleira sem mælir með því að gerð
verði tilraun með sjálfbært samfélag í Hrísey, en efst á blaði
er kannski að hér er um að ræða eyju sem er laus við meindýr
ýmiss konar, og að hér er um nokkuð sérstakt samfélag að
ræða.

Nú þegar er allur lífrænn úrgangur endurunninn í Hrísey og
gerð úr honum næringarrík mold.

Fyrir nokkrum árum bárust sífelldar vandræðafréttir úr
Hrísey varðandi atvinnumál, en það er eins og menn þar hafi
farið að hugsa á allt öðrum nótum eftir að ekki var lengur hægt
að treysta á kaupfélagsveldið í eynni. Nú eru gerðar þar athygl-
isverðar tilraunir með kræklingarækt. Nefndar hafa verið háar
tölur í þeim efnum, en þótt aðeins hluti af því yrði að veruleika
er ljóst að um mjög áhugvert mál er að ræða. Það virðist ljóst
að aðstæður til slikrar starfsemi eru hagstæðar við Hrísey, en
svo er eftir að selja afurðirnar og koma þeim á markað.

Stjórnvöld þurfa að veita þessari tilraun til sjálfbærs
samfélags í Hrísey athygli og veita henni nauðsynlegan
stuðning. Þessi tilraun gæti orðið fyrirmynd að öðrum sjálf-
bærum samfélögum og betri nýtingu á ýmsum verðmætum í
samfélaginu. ■
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SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Athyglisverðar tilraunir með breytingar 
á samfélaginu í Hrísey.

Sjálfbær perla 
í Eyjafir›i 

FRÁ DEGI TIL DAGS

Miðasala í Skífunni, 
á event.is og í 575-1522

Hver var rændur?

Borgarstjóri á Akureyri
Sjálfstæðismenn í Reykjavík ætla að
velja frambjóðendur sína fyrir borgar-
stjórnarkosningar í prófkjöri í haust.
Misjafnar skoðanir eru á því hvort leið-

togaefnin, sem nefnd
hafa verið í opin-

berri umræðu,
séu svo sterk að
þau geti fellt
meirihluta
Reykjavíkurlistans.
Meðal hugmynda

sem munu hafa
komið fram er að
Kristján Þór Júlíus-

son, bæjar-
stjóri á Akur-
eyri, komi
reykvískum

sjálfstæðismönnum til bjargar og gefi
kost á sér til forystu fyrir flokkinn í próf-
kjörinu í haust. 

Stjórnarráðskosningar í Reykjavík
Átökin um skiptingu flokkanna á R-list-
anum halda áfram. Samfylkingin hefur
gefið sterklega í skyn að hún treysti sér
vel til að fara fram á eigin forsendum
og hefur lagt til að haldið verði prófkjör
nánast án trygginga fyrir hina flokkana.
Nokkuð óvænt en frekar viðbúin skila-
boð munu nú hafa borist langt að
ofan til félaganna í Reykjavík um
nauðsyn þess að Samfylkingin tjasli
saman R-listanum. Framtíð flokksins í
Reykjavík sé lítil sem engin ef litið er
til tækifæranna að hirða stjórnarráðið
eftir næstu alþingiskosningar.

Þingsæti í Hafnarfirði
Nú er orðið ljóst að Guðmundur Árni
Stefánsson heldur brott til Svíþjóðar.
Félagar í samfylkingarbænum Hafnar-
firði munu vera farnir að huga að arf-
taka hans á Alþingi. Þeir sem helst eru
nefndir þar eru Lúðvík Geirsson bæjar-
stjóri og Gunnar Svavarsson, forseti
borgarstjórnar. Gunnar mun ekki hafa í

hyggju að taka þátt í próf-
kjöri fyrir næstu bæjar-
stjórnarkosningar heldur
láta Lúðvík eftir bæinn
og sigla sjálfur inn í al-
þingiskosningar, enda
ábyrgð Lúðvíks mikil að

skilja bæinn ekki eftir í
reiðileysi.
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

Í DAG
SPARISJÓÐUR 
HAFNARFJARÐAR

BJÖRGVIN 
GUÐMUNDSSON

Væri ekki nær fyrir Gu›mund
Árna og Lú›vík Geirsson a›
fagna flví a› einhverjir skuli
hafa áhuga á a› ná yfirrá›um
í Sparisjó›i Hafnarfjar›ar –
hverjir svo sem fleir eru? Skipt-
ir einhverju máli hver á spari-
sjó›ina? Ef hinir sömu kysu a›
breyta sparisjó›num í hlutafé-
lag yr›i til grí›arstór sjó›ur,
Hafnarfjar›arsjó›urinn, sem
gæti úthluta› háum fjárhæ›-
um til verkefna í heimabygg›...

hjalmar@frettabladid.is
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10.999kr 14.999kr 14.999kr

Champion Princess Mud Racer
Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsa að aftan
(120SP-L) og handbremsa að framan
(1000S)

Fjöldi gíra: 6
Tegund gíra: Shimano 
Bremsur: Trektro handbremsa að
framan og aftan

Fjöldi gíra: 12
Tegund gíra: Shimano Grip shift
Bremsur: Trektro handbremsa að
framan og aftan

24"hjól 9-12ára 26"hjól fyrir herra24"hjól 9-12ára

Offroad Pallas Puma
Fjöldi gíra: 18
Tegund gíra: Shimano Grip shift
Bremsur: Alloy Silver handbremsa
að framan og aftan

Fjöldi gíra: 18
Tegund gíra: Shimano Grip shift
Bremsur: Alloy Silver handbremsa
að framan og aftan

Fjöldi gíra: 18 Tegund gíra:
Shimano Grip shift
Bremsur: Alloy Silver handbremsa
að framan og aftan

Gildir til 30. júní eða á meðan birgðir endast.

Regnjakki,
bleikur, blár,
st. 80-130,

2.499kr

Regnbuxur
m/smekk og án
bleikar, bláar,
st. 80-130,
100-130

1.999kr
Samkvæmt íslenskum lögum (reglugerð nr. 635-1999)

þurfa íslenskar leiðbeiningar að fylgja öllum hjálmum

til einkanota frá framleiðanda. Þetta er gert til að

tryggja örugga notkun þeirra. Bell hjólahjálmarnir

eru með íslenskum leiðbeiningum frá framleiðanda

og allar reglugerðir og staðla í lagi.

Hagkaup með 
á nótunum

PÓ
STVERSLUN

HAGKAUPA

800 6680
grænt númer

www.hagkaup.is

sími
568 2255

2 fyrir 1
Þú greiðir fyrir

dýrara hjólið.

2 fyrir 1
Þú greiðir fyrir

dýrara hjólið.

2 fyrir 1
Þú greiðir fyrir

dýrara hjólið.

2 fyrir 1
Þú greiðir fyrir

dýrara hjólið.

2 fyrir 1
Þú greiðir fyrir

dýrara hjólið.

2 fyrir 1
Þú greiðir fyrir

dýrara hjólið.

19.999kr 19.999kr 24.999kr

Stígvél í 
bakpoka,
bleik, blá,
st. 22-35,

2.999kr

Stígvél í 
bakpoka,
bleik, blá,
st. 22-35,

2.999kr

Tilboð 2 fyrir 1
af öllumProstyle hjólum
– aðeins greitt fyrir dýrara hjólið



firátt fyrir a› flokkurinn hafi
unni› markvisst undanfarin
tíu ár a› endurskipulagningu
samfélagsins, me› fla› a›
markmi›i a› auka hagsæld og
velfer›, hefur hann á sér
ímynd afturhalds og sérhags-
munapots.

Sigur Ingibjargar í formannskjöri
Samfylkingarinnar í síðasta mán-
uði var óumdeildur og henni til
sóma. Kjör hennar er sannfærandi
endurkoma í stjórnmálin eftir
tveggja ára hvíld og hér með er
hún orðin óskoraður leiðtogi Sam-
fylkingarinnar og má reikna með
að hún beiti sér í samræmi við
það. Össur skilaði til hennar flokki
sem ekki er mikið annað en sund-
urleit hjörð. Í formannstíð sinni
náði hann að sameina flesta af
vinstri vængnum undir merkjum
fylkingarinnar en náði aldrei að
búa til úr þessu gengi samhentan
flokk. Málefnavinna þeirra á þingi
hefur fram að þessu hvorki verið
fugl né fiskur, hvert upphlaupið
eftir annað til að elta athygli fjöl-
miðla í von um að ná inn í frétta-
tíma eða spjallþætti. 

Það verður því verkefni Ingi-
bjargar að breyta þessum sundur-
lausu fylkingum í heilsteyptan
flokk sem veit fyrir hvað hann
stendur og vinnur markvisst að
þeim markmiðum. Við getum
reiknað með því að sjá breyttar
áherslur á þingi, þingflokkurinn
mun líklegast verða mun samhent-
ari og markvissari í vinnubrögð-
um. Meiri óvissa er aftur á móti
um málefnastarfið, framtíðarhóp-
urinn stendur undir nafni – hann
mun skila af sér í framtíðinni. En
að öllu gríni slepptu, þar á Sam-
fylkingin mikið og erfitt starf
óunnið. Ná þarf lendingu í mörg-
um erfiðum málum og verður það
að teljast veikleiki landsfundar
þeirra, að ekki skyldi tekið betur á
fleiri málum þar. 

Staða Framsóknar 
Staða Framsóknarflokksins er erf-
ið við þessar breyttu aðstæður.
Ingibjörg ætlar sér augljóslega að

sækja nær miðjunni og þrengja að
Framsókn. Einnig er ljóst að íhald-
ið mun ekki láta kyrrt liggja og
sækja fast að miðjunni á næstu
misserum til að verja sinn hlut
þeim megin. Verkefni framsókn-
armanna er að spyrja sig; fyrir
hvað ætlum við að standa og
hvernig tryggjum við stöðu okkar
við þessar aðstæður? Á síðasta
flokksþingi Framsóknarflokksins
var unnin mikil málefnavinna og
byggir flokkurinn á þeirri vinnu í
komandi baráttu. Þar er af nógu
að taka fyrir seinni hluta kjör-
tímabilsins.

Ímynd flokksins er hlutur sem
þarf líka að skoða vel. Þrátt fyrir
að flokkurinn hafi unnið mark-
visst undanfarin tíu ár að endur-
skipulagningu samfélagsins, með
það að markmiði að auka hagsæld
og velferð, hefur hann á sér ímynd
afturhalds og sérhagsmunapots.
Sú ímynd er í engu samræmi við
verkin. Áherslur flokksins eru að
opna markaði og auka samkeppni
til að skapa samfélaginu auð sem
megi síðan nota til að fjármagna
öflugt velferðarkerfi. Okkur er
ekki að takast að koma þessum
boðskap til skila með trúverðug-
um hætti. 

Staða ríkisstjórnarinnar 
Ríkisstjórnin er að vissu leyti
fórnarlamb eigin árangurs. Svo
mikið hefur áunnist undanfarin
ár, að jafnvel góðæri er farið að
líta út sem lélegur árangur. Að
sumu leyti má segja að ríkis-
stjórnin hafi áorkað það miklu af
stefnumálum sínum að ástæða sé
til þess að hún setji sér ný mark-
mið fyrir seinni hluta kjörtíma-
bilsins.

Fyrsta verkefnið er að stokka
upp skipan ráðuneyta eins og
Halldór lagði til í ræðu sinni 17.
júní. Meðal verkefna má nefna
stofnun atvinnuvegaráðuneytis,
innanríkisráðuneytis og tilfærslu
einstakra málaflokka milli ráðu-
neyta til að skapa skýrari verka-
skiptingu. Einnig er skynsamlegt
að skoða samhliða slíkri upp-
stokkun verkaskiptingu milli ríkis
og sveitarfélaga. Í framhaldi af
þessari uppstokkun myndu flokk-
arnir síðan stilla upp nýrri ríkis-
stjórn, skipta út einstaka ráðherr-
um, rótera öðrum og jafnvel
skipta um málaflokka. Með slíka
uppstokkun á borðinu og kraft-
mikla ríkisstjórn hafa flokkarnir
bætt stöðu sína fyrir komandi
kosningar eftir tvö ár. 

Höfundur er félagi í Framsókn-
arflokknum. Greinin birtist áður á
timinn.is.

24. júní 2005 FÖSTUDAGUR

Breytt sta›a Framsóknar

BERGÞÓR SKÚLASON
TÖLVUNARFRÆÐINGUR

UMRÆÐAN
STAÐA FRAMSÓKN-
ARFLOKKSINS



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 6 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er föstudagur 24. júní, 

175. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 2.56 13.30 00.04
AKUREYRI 1.31 13.15 00.56

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Rúnar Matthíasson kennari sér um
matseldina heima hjá sér og tekur
lambakjöt fram yfir allt annað. 

„Já, ég er mikill lambakjötsmaður þó ég
eldi að sjálfsögðu hvað sem er. Mér finnst
skemmtilegast að elda lamb og svo finnst
mér það langbest.“

Rúnar er grilllaus með öllu frá því grillið
hans gafst upp í fyrrasumar, en hann grillar
þó stundum hjá tengdapabba. „Annars elda
ég lambið bara í ofni, helst lambafíle eða
læri. Ég krydda þá með timjan, rósmarín og
miklum hvítlauki. Sósuna geri ég alltaf upp
á gamla mátann, baka hana upp og með-
lætið er yfirleitt heimagert kartöflugratín
eða kartöflusalat með mikilli púrru.“ 

Rúnar bjó í Svíþjóð í tíu ár en tileinkaði
sér ekki matarhefðir Svía. „Mér finnst þeir
ekki eiga svo ríka matarhefð. Reyndar var
bæði gott og skemmtilegt að borða vatna-
krabbann þeirra í ágúst en Janssons
frastelse, lútfiskur og surströmming
höfðar ekki til mín. Það sem mér fannst

best í Svíþjóð var svokallað fleskkarre, sem
er mjúkur hluti af grís.“ 

Rúnar hefur þróað sína matargerð í
takt við tímann og notar mun meira græn-
meti en hann ólst upp við. „Það er svo
margt sem hefur breyst til hins betra og
þó ég byggi á gömlum hefðum úr foreldra-
húsum breytast venjurnar í samræmi við
heilbrigðari lífshætti og meira vöruúrval.
Ég er þó ekki fyrir pasta eða ítölsku línuna
yfir höfuð.“

Í staðinn fyrir vatnakrabbann, sem er
það eina sem Rúnar saknar af mat frá Sví-
þjóð, eldar hann humar. „Það skemmti-
legasta við vatnakrabbann voru hefðirnar í
kringum hann; það var heilmikil kúnst að
opna hann til að ná kjötinu rétt úr og alltaf
hrökkbrauð og sterkur Vesterbotten-ostur
með, að ógleymdum bjór og snafs. En ís-
lenskur humar er æðislegur og gaman að
eiga við hann, sérstaklega grillaðan, eins og
lambakjötið, í miklum hvítlauk.“ 

edda@frettabladid.is

Lamb, lamb og aftur lamb

tilbod@frettabladid.is

Stafræn myndavél með tengi-
stöð er á tilboði hjá Hans
Petersen og kostar nú 34.900
en var áður á 39.900. Vélin
heitir Kodak EasyShare LS755
og er fimm milljón pixla, ásamt
aðdrætti og góðum skjá. Fín
fyrir sumarmyndatökurnar. 

Íþróttafatnaður og boltar eru á
sumartilboði hjá versluninni le
coq sportif sem er í Síðumúla
17. Þetta eru franskar vörur
með merkinu le coq og þær
eru langflestar á 50% af-
slætti þessa dagana,
jafnvel allt niður í
70%. Stutt-
buxur eru
þar frá
1.490 og

bolir frá 790 kr. Einnig er mikið
úrval af íþróttaskóm. 

Rúskinnsjakkar í líflegum
litum eru á 20% afslætti í versl-
uninni Fataprýði í Glæsibæ. Um
nokkur snið er að ræða. Sem
dæmi um verð má nefna jakka
með sportlegu sniði er voru
upphaflega á 24.600 kr. en
seljast nú á 18.320.

Brúðarskór úr satíni eru á út-
sölu í versluninni Drang-

ey í Smáralind. Þeir
eru til í þremur gerð-
um og kostuðu áður
7.700 kr. en kosta nú
4.900. Eitthvað til at-

hugunar fyrir brúðir
sumarsins.

Rúnar er matgæðingur af gamla skólanum þó hann hafi vissulega breyst svolítið í takt við tíðarandann. 

LIGGUR Í LOFTINU
í tilboðum

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

KRÍLIN
Þegar mér er
heitt þá byrja
ég alltaf að

leka!

Alltaf tilboð í Innliti 
BLS. 5

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is
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Sæmundur Kristjánsson á
Næstu grösum segir leyni-
vopnið felast í límónum.

Mörgum grænmetisætum finnst
þær vera útundan þegar grillað
er. Grill vill oft snúast mikið um
kjöt eða fisk og minna um það
sem með er haft eða sérstaka
grænmetisrétti. Sæmundur Krist-
jánsson, veitingamaður á græn-
metisveitingastaðnum Á næstu
grösum, hefur grillað grænmetis-
rétti í mörg ár með afar bragð-
góðum árangri. Hann segir leyni-
vopnið vera límónur.“ Mér finnst
nauðsynlegt, hvað sem er verið að
gera á grillinu, að kreista
límónusafa yfir það sem var grill-
að. Límónan æsir upp allt bragðið
af grillmatnum, hvort sem um
kjöt, fisk eða grænmeti er að
ræða. Það er hægt að grilla hvað
sem er. Smátt saxað grænmeti er
til dæmis hægt að setja í álpappír
og setja marineringu, hvítlauk
eða olíu, salt og pipar á og skella
því á grillið. Hvítlauk er gott að
grilla í álpappír með olíu, salti og
pipar og þá verður hann dísætur
og spýtist út úr hýðinu. Bæði er
hægt að nota hann þannig í salöt
og marineringar en hann er líka
mjög góður einn og sér.“ Sæ-
mundur gefur hér uppskriftir að
þríréttaðri grænmetisgrillveislu. 

Döðlur
Döðlur eru ríkar af próteini, vítamínum og trefjum og eru góðar einar og
sér eða með mygluostum. Til dæmis er hægt að skera þær í tvennt, setja
í þær gráðost og bera fram sem fingurfæði í veislum. [ ]

S í m i :  5 6 8  6 4 4 0    |    b u s a h o l d @ b u s a h o l d . i s

Stá lpottasett  á góðu verði
Brúðhjónal istar  og gjafakort

Erum flutt að Skólavörðustíg 16 í stærra og glæsilegra
húsnæði. Margar nýjar vörur og tilboð. *tilbúnir réttir 

beint í ofninn, *ekta ítalskur ís og margt fleira. 

Verið velkomin á Skólavörðustíginn

Yggdrasill
Lífrænt ræktaðar vörur frá 1986 • S: 562 4082

Grænmeti er gott á grillið

Sæmundur Kristjánsson grillar
af lífi og sál og límónurnar

örugglega ekki fjarri seilingar.

Gaman er að breyta til og
blanda grænmeti út í snúðana.

Nýbakaðir snúðar eru alltaf ljúf-
fengir og þegar búið er að blanda
smátt söxuðu grænmeti út í eru
þeir líka orðnir hollustufæði.
Þetta veit Sigríður Hafstað, hús-
freyja í Vík í Skagafirði, og
myndin sem hér birtist er tekin
við eldhúsborðið hjá henni. 

6 dl mjólk 
2 msk. hunang
1/2 dl olía

1 tsk. salt
1 kg hveiti 
1 bréf þurrger
4 sneiðar skinka 
1 græn paprika
1 rauð paprika
1/2 blaðlaukur
Smá mexíkó-ostur eða annar ostur

Mjólkin, hunangið og saltið er
yljað. Þurrefninu er blandað
saman og deigið hnoðað létt.
Látið lyfta sér í um hálftíma og á
meðan er grænmetið, skinkan og
osturinn skorið smátt. Síðan er
deigið flatt út, smurt með smá

smjöri og góðmetinu dreift yfir.
Rúllað upp og skorið í sneiðar
sem látnar eru á plötu. Breitt
yfir plötuna og snúðarnir látnir
lyfta sér í um 20 mínútur á
volgum stað áður en þeir eru
bakaðir við 200 gráðu hita þar til
þeir eru gullin brúnir. ■

Litglaðir snúðar

UPPSKRIFTIR

Grilluð fyllt paprika 
með gorgonzola-osti fyrir fjóra

2 meðalstórar rauðar paprikur, 
skornar í tvennt og fræhreinsaðar
3 tómatar, skornir í teninga
1 msk. gróft saxað kapers 
2 msk. gróft saxaðar ólífur 
1/2 fínt saxaður rauðlaukur
2 kvistar fínt skorið basillauf
4 sneiðar gorgonzola-ostur (eftir smekk)
1/2 lime til bragðauka 
Jómfrúarólífuolía, salt og pipar 

Aðferð
Öllu nema paprikunum og ostinum er
blandað saman í skál og smakkað til.
Þetta er síðan sett í paprikuna og ost-
inum er komið fyrir í miðjunni. Paprikan
er sett á meðalheitt grillið og látin vera
þar góða stund, helst með hjálminn yfir.

Jurtakryddaðir portobello-
sveppir í sveitabrauði – 
„Portobello-borgari“ fyrir fjóra

8 meðalstórir portobello-sveppir
Marinering:
1/4 búnt ítölsk steinselja 
1/4 búnt kóríander
4 hvítlauksgeirar 
2 msk. dijon-sinnep

1cm, fínt saxað engifer
4 msk. jómfrúarolía
1/2 lime, kreist yfir í blálokin þegar 
sveppirnir eru eldaðir
Salt og pipar

Aðferð
Allt sett í
blandara nema
sveppirnir og
maukað vel.
Blandan er sett
á sveppina og
þeir svo grillað-
ir á góðum hita
og lime kreist
yfir í lokin og
kryddað með
salti og pipar.

Meðlæti og sveitabrauð 
1 sæt kartafla í 1/2 cm þykkum sneiðum
1 eggaldin í 1/2 cm þykkum sneiðum 
1 rauðlaukur í sneiðum 
4 tómatar, skornir í tvennt
1 hringlótt brauð sem er þokkalega þétt
í sér skorið í 8 sneiðar 

Aðferð
Allt penslað með ólífuolíu og grillað á
mjög heitu grilli báðum megin. Látið
jafna sig á efri grind á grillinu góða
stund.
Brauðið er penslað með olíu eða marin-
eringunni og grillað síðast við góðan
hita, báðum megin.
Gott er að smyrja brauðið með dijon-
sinnepi og sýrðum rjóma eftir smekk og
svo er raðað saman sætum kartöflum,
eggaldini, tómötum, sveppum og rauð-
lauk á brauðið og önnur sneið jafnvel
sett ofan á.

Kanilbragðbættir bananar 
og perur í skjóðu fyrir fjóra

2 perur, fræhreinsaðar og skrældar
skornar í 1/2 cm sneiðar
2 bananar, afhýddir og skornir í 1/2 cm
sneiðar
4 ferskjur, skornar í tvennt og skrældar 
Safi úr hálfri appelsínu
Safi úr hálfri límónu
1/4 tsk. kanilldufti stráð yfir eða 1/2

kanilstöng sett í 
30 g smjör sett með ávöxtunum
2 tsk. appelsínumarmelaði

Aðferð
Búið til tvöfalt þykkt umslag úr álpappír
40x30 cm sem er lokað í þrjá kanta.
Fyllið umslagið með ávöxtunum og
lokið vel og vandlega. Setjið síðan á vel
heitt grillið þangað til umslagið er farið
að bólgna en þá ætti eftirrétturinn að
vera tilbúinn. Skerið eina góða rauf í og
snæðið! Verði ykkur að góðu!

Það er alltaf skemmtilegt að rekast á
gæðavöru sem er á góðu verði. Það
verður þó að teljast einstakt að geta
keypt hálfs lítra dós af hinum vel-
þekkta danska Harboe Premium
Lager bjór á aðeins 148 kr. sem gerir
Harboe að einum ódýrasta bjór Vín-
búðanna í dag. Harboe Premium
Lager er tiltölulega nýr á íslenska
markaðnum, en er vel þekktur í Dan-
mörku fyrir bragðgæði og hagstætt
verð. Harboe Premium Lager er
4,4%, fallega gullinn bjór með létta
fyllingu, mildri sýru og litla beiskju.
Hann hefur ferskt kornbragð og svo-
lítinn karamellukeim. Það verður að
segjast að Harboe er hreint út sagt
magnaður!

Verð í Vínbúðum 
148 kr. í 500 ml. dós.

HARBOE: Danskur gæðabjór
á ótrúlegu verði!
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PASQUA: Vinsælasta ítalska vínið
Ítalska vínið Pasqua Cabernet-Merlot í þriggja
lítra kössum hefur verið söluhæsta ítalska vínið á
Íslandi undanfarin þrjú ár og annað söluhæsta
vínið af öllum vínum í Vínbúðum síðustu tvö ár.
Þessar miklu vinsældir hér á norðurslóðum gleðja
mjög Pasqua fjölskylduna sem fagnar 80 ára af-
mæli víngerðarinnar á þessu ári. Pasqua
Cabernet-Merlot er frá svæðinu í kringum Fen-
eyjar á Ítalíu frá fyrirtækinu Pasqua Vigneti &
Cantine sem ætíð hefur verið fjölskyldufyrirtæki
og eru höfuðstöðvarnar í Veróna.

Vínið er blanda af Cabernet-Sauvignon (60%)
og Merlot (40%) og er látið gerjast á stáltönkum.
Um 10% blanda af Cabernet-Sauvignon er sett til
hliðar og geymd á eikartunnum í 6-7 mánuði áður
en vínið er fullgert. Það er létt, með krydduðu
berjabragði.

Kynningarverð á sumardögum 
í Vínbúðum 3.190 kr. 

100% hreinn fyrir  þig

SMOOTHIE
ávaxtadrykkur

Arka • Sími 899 2363

Grænt og gott
á veisluborðið
NOKKRAR HUGMYNDIR AÐ GRÆN-
METISRÉTTUM SEM HÆGT ER AÐ
REIÐA FRAM MEÐ EINFÖLDUM
HÆTTI. 

Ekki bara hollt!
Spínat gefur fjöldann allan af bætiefnum og getur líka verið
ljómandi gott á bragðið.

Það er ekki öruggt mál að spínat
gefi ofurstyrk þó Stjáni Blái haldi
öðru fram. Spínat er hins vegar
afar næringarríkt og inniheldur
mikið magn af beta-karótíni,
fólínsýru, magnesíum og k-
vítamínu. Spínat er fáanlegt allt
árið en er ferskast og best á vorin
og snemmsumars. 

Spínat er helst selt hérlendis í
pokum. Velja skal spínat eftir
laufunum sem ættu að vera græn
og ekki sködduð. Forðist spínat
með gulum blettum eða súrum
þef. Því þynnri sem stilkarnir eru
því sætara og betra er spínatið á
bragðið. Einnig er ráð að kreista
pokann sem ætti þá að hrökkva
strax til baka og vera
stinnur viðkomu ef
um ferskt spínat
er að ræða.
Spínat geym-
ist í pokanum
sínum í ís-
skápnum í
þrjá til fjóra
daga. Fölnað
spínat má sjóða
niður og nota í
sósur og fyllingar.
Spínat ætti aldrei að
þvo fyrr en stendur til
að nota það því annars
byrjar það að fölna samdæg-
urs. Ef þér sýnist spínatið skítugt
skaltu setja það í skál með köldu
vatni og hræra rólega í. Óhrein-
indin sökkva til botns og þá er
auðvelt að taka laufin upp úr og

þurrka þau.
Spínat má elda á

ýmsa vegu. Einfaldasta aðferðin
finnst mörgum best en hún er að
hella smávegis ólífuolíu og hvít-
lauk yfir spínatið, gufusjóða það í
fimm til tíu mínútur eða skella í
smástund í örbylgjuna. Njóta svo
góða bragðsins og hollustunnar. 

Allt til alls í kokkteilgerð
Í versluninni La Vida er hægt að kaupa nýjar kokkteilblöndur
frá Suður-Afríku.

Dreams-kokkteilblöndurnar frá
Suður-Afríku, sem eru unnar úr
ferskum ávöxtum, eru nú fáan-
legar á Íslandi.

Hægt er að nota
blöndurnar til að
blanda bæði áfenga
og óáfenga kokk-
teila og fylgja fjöl-
margar uppskriftir
hverri flösku.
Bragðtegundirnar
eru fjórar; Pina
Colada, með ekta
kókosmjólk og an-
anas, margarita með
ferskri límónu og
sítrónusafa, Sweet ‘n’
Sour úr appelsínum,
sítrónum og límónu og
Strawberry úr ekta
jarðarberjum og
sítrónusafa.

K o k k t e i l -

blöndurnar fást í versluninni La
Vida á Laugavegi 51 en þar fæst

allt til alls í kokkteilgerð;
sérstakar krapablöndur

frá Urban Thirst í
Nýja-Sjálandi til
þess að gera
frosna kokk-

teila, kokk-
teilhristar-
ar, ananas-
og jarðar-
b e r j a -
sykur og

límónusalt til
að setja á glas-

brúnirnar.

Stjáni Blái er
sannfærður um
styrkaukandi
eiginleika
spínatsins og
spennir

vöðvana við
hvert tækifæri.

Dreams-kokkteil-
blöndurnar eru til 
í fjórum bragðteg-
undum.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Þetta er partípakki sem hægt er að
bera fram sem forrétt eða með
góðum fordrykk. Grænmetið er allt
skorið í litla bita og síðan sett upp á
pinna. Það er líka fallegt að nota
grænmetið sjálft sem statív eins og
gert er með gúrkunni. 

Grillaðir tómatar með pestó passa
vel með grillmatnum eða bara einir
sér. Setjið basilíku, steinselju, furu-
hnetur og parmesan-ost í mat-
vinnsluvél og saltið létt. Skerið
tómatana í tvennt og makið
pestóinu vel á og skellið á grillið. 

Tómatar og paprika eru tilvalin á
grillspjótin ásamt ferskum fiski eða
góðri kjötsneið. 



Túnfiskur og jarðaber
Af mörgum frábærum tilboðum þessa helgi má nefna 250 gramma tún-
fiskssteikurnar og frosnu jarðarberin í Bónus sem eru með mesta lækkun
frá fyrra verði, 60%. [ ]

S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6   
mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16

Landsins mesta úrval 
af yfirhöfnum

RAUTT EÐAL 
GINSENG

Skerpir athygli -
eykur þol

Virkar m.a. gegn: 
Einbeitingarskorti, streitu, 
þreytu og afkastarýrnun.
Einnig gott fyrir aldraða!

,,Rótarbolurinn er langverðmætasti hluti ginsengjuart-
innar, vegna þess að hann er innihaldsríkari af ýms-
um öðrum efnum en ginsenosíðum. Einnig hefur
hann betra hlutfall virkra efna. Þess vegna er ekki
mælt með að nota úrgangsenda ( rótarenda) í rautt
kóreskt ginseng í hylkjum.“

,,Korean Ginseng Corporation 
flytur einungis út besta 
fáanlega kóreska ginsengið í 
hylkjum til Íslands.“

Kang Ju Choi, Ph.D.
Framkvæmdastjóri Ginseng-
rannsóknarstofnunnar S-Kóreu.

60%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Móa kjúklingaleggir magnkaup 389 599 389 35
Móa kjúklingavængir magnkaup 149 299 149 50
Krónu krydduð lambasteik 988 1.098 988 10
SS Mexíkó-pylsur 622 888 622 30
Gourmé grísagrillsneiðar 718 1.025 718 30
Sorella pizzur, 3 tegundir 250 g 99 199 396 50
Poco Loco Nacho cheese 300 g 199 nýtt 664

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Nautalundir NZ 2.898 3.898 2.898 25
Lamba grill framhryggjarsneiðar, kryddað 898 1.498 898 40
Lambasíðubitar 105 199 105 45
Kjúklingur BBQ læri/leggir 398 499 398 20
Jarðarber 200 g box 99 219 495 55
Vatnsmelónur 99 149 99 35
Vöffluduft 500 g Katla 299 386 598 25
Big vanillukremkex 500 g 169 229 338 25
Big súkkulaðikremkex 500 g 169 229 338 25
Murray sykurlaust kex Chocolate 155 g 98 221 632 55
Murray sykurlaust kex Cremes 184 g 98 221 533 55
T&K Java Mokka malað 400 g 398 479 995 15
T&K Java Mokka baunir 400 g 398 479 995 15

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Thule í gleri 6X33 cl 399 Nýtt 200
Túnfiskssteikur 250 g 199 499 796 60
Bónus pylsur 499 599 499 15
Heinz-tómatsósa 907 g 129 Nýtt 142
Bónus sætt sinnep 450 g 99 Nýtt 220
Bónus remúlaði 400 g 99 129 248 25
Frosin jarðarber 750 g 159 399 212 60
Frosin hindber 300 g 129 299 430 55
K.f hrásalat 350 g 98 159 280 40
Bónus grillsósur kaldar 270 ml 139 nýtt 515

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Grillsagaður lambaframpartur 399 538 399 25
Holta kjúklingalæri í hvítlaukskryddlegi 359 599 359 40
Holta kjúklingalæri og leggir í Texas-kryddlegi359 599 359 40
Holta kjúklingavængir í Mexíkó-kryddlegi 299 499 299 40
Kjötb. lambalæri 1.038 1.298 1.038 20
Fyrirtaks pizza pepperoni 400 g 299 539 747 45
SS Mexíkó-grísahnakkasneiðar m/beini 769 1.098 769 30
SS Mexíkó-grísakótilettur kryddlegnar 1.083 1.548 1.083 30
SS Mexíkó-lambakótilettur 1.189 1.698 1.189 30

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Grísafille 1.499 1.998 1.499 25
Lambaframhryggur fille rib eye 1.998 2.998 1.998 35
Bautab. svínakótilettur rauðvínsl. 999 1.539 999 35
SS Grand Orange-helgarsteik 995 1.579 995 35
Boboli frosnir hraðréttir, 4 teg. 200 g 199 249 995 20
Excact sjampó og hárnæring 400 ml 329 439 823 25
Myllu samlokubr. heilhv. 2 fyrir 1,770 g 259 518 168 50
Bláber box USA, 125 g 199 299 1.592 35
Kínakál 149 199 149 25
Nóatúns salernispappír 12 stk. 299 399 25

Tilboðin gilda til
26. júní

Tilboðin gilda til
29. júní

Tilboðin gilda til
28. júní

Tilboðin gilda til
28. júní

Tilboðin gilda til
26. júní

Bæjarlind

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Kjöth. grillsteik popparans úr kjötborði 1.198 1.399 1.198 15
Fjallalamb 1/2 grilllambalæri 989 1.648 989 40
Kjarnaf. grill lambaframpartsneiðar 798 998 798 20
Grill hamborgarar m.brauði 2 stk. 140 g 238 394 119 40
Móar appelsínu læri/legg 418 599 418 30
Móar Pírí Pírí læri/legg 418 599 418 30
FK.ofnsteik 1.267 1.584 1.267 20
SS. Gordon Bleu pr.pk. 357 419 357 15
FK kartöflusalat 320 g 88 149 275 40
FK hrásalat 320 g 88 149 275 40
Nýjar kartöflur frá Frakklandi 229 nýtt 229
Sólsafi 249 294 249 15
Bökunarkartöflur 99 194 99 50
Jarðarber 200 g 159 298 795 50
Engjaþykkni m/perum, karamel 150 g 59 79 393 25
Freyju staur 2 stk. 99 119 50 15
Freyju hrís 200 g 248 248 1.240
Síríus Nizza 55 g 89 nýtt 990

Tilboðin gilda til
25. júní

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
SS svínakótilettur Barbeque Hunt’s 929 1.548 929 40
SS helgarsteik rauðvíns 947 1.579 947 40
Borgarness grísahnakki 895 1.399 895 35
Borgarness ungn.hamb.með brauði 4 stk. 299 464 299 35
Borgarness helgarlamb 999 1.665 999 40
Ísfugls kalkúnanaggar 699 1.398 699 50
Goða Vínarpylsur 10 stk í pk. 214 428 50
Bautabúrs lambasirlon þurrkryddað 899 1.398 899 35
Gourmé lambasteik með bláberjakryddi 999 1.899 999 45

Tilboðin gilda til
26. júní

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Tex Mex-kjúklingavængir 250 499 250 50
Kjúklinga grillleggir m/ jurtakryddi 350 699 350 50
Búrfells hamborgarar 4 stk.brauð og ostur 494 617 494 20
Bratwurst-pylsur 710 888 710 20
Ora grillsósur 330 g 249 Nýtt 747
Farm Frites-franskar kartöflur 750 g 169 214 219 20
Emmessís ávaxtastangir 10 stk. 319 379 39 15
Maryland-kex 150 g 89 127 587 30

Tilboðin gilda 
27. júní
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Sportvörur á spottprís
FERÐA-OG ÚTIVISTARVERSLUNIN EVEREST Í SKEIFUNNI 6 ER MEÐ STAF-
GÖNGUSTAFI OG LÍNUSKAUTA Á LÆKKUÐU VERÐI.

„Þetta er blanda af rýmingar-
sölu og sölu sem hefur lækkað
verulega vegna hagstæðari
innkaupa en áður,“ segir kaup-
maðurinn í Innliti í Hallar-
múla. Hann kveðst vera með
350 fermetra sal yfirfullan af
alls kyns húsgögnum á tilboði
og telur upp borðstofuhús-
gögn, sófaborð, veggsam-

stæður í fimm línum og mörg-
um litum, sófasett í miklu úr-
vali og staka stóla og sófa. 

„Við tökum inn nokkrar
nýjar tegundir af sófasettum í
hverjum mánuði og kapp-
kostum að hafa eitthvað fyrir
alla,“ segir hann og tekur líka
fram að áhersla sé lögð á
sætisgæði í þeirra hægindum. 

Nýtt eldhús 
á tilboði
ELDHÚSINNRÉTTINGAR ERU Á
HÁLFVIRÐI Í RAFHA Á SUÐUR-
LANDSBRAUT 16.

Nokkrar eldhúsinnréttingar eru á
stórlækkuðu verði um þessar mund-
ir í versluninni Rafha að Suðurlands-
braut 16. „Þú verður að taka fram
að um sýningareldhús sé að ræða,“
segir afgreiðslumaðurinn þegar
hann er spurður út í málið. Hann
segir innréttingarnar bæði úr plasti
og við og í ýmsum gerðum. Spurður
um verð er svarið: „Þær eru allar
undir þrjú hundruð þúsundum.“ 

Útreiðartilboð
ÍSHESTAR ERU MEÐ LÆKKAÐ VERÐ
Á SUNNUDAGSÚTREIÐUM Í SUMAR.

Rúmlega helmings afsláttur er gef-
inn af útreiðartúrum á sunnudögum
í sumar hjá Íshestum í Hafnarfirði.
Þeir kostuðu áður 3.100 krónur fyrir
manninn en eru nú á 1.500. Þessir
tilboðstúrar eru kl. 15.00 á sunnu-
dögum og standa í klukkutíma.
Riðið er um undurfagurt nágrenni
Íshesta sem er kjarrivaxið hraun og
Hvaleyrarvatnið er skammt undan. 

MIKIÐ ÚRVAL AF SKÓM ER Á ÚTSÖLU
VESTUR Á GRANDA.

Allrahanda skór á karla, konur og
börn eru á öndvegis útsölu
hjá Outlet á Fiskislóð 75,
vestur á Granda. Þarna
getur að líta íþróttaskó,
spariskó, inniskó og striga-
skó á alla fjölskylduna og allir á
spottprís að heita má. Ekki er
hægt að ganga að öllum núm-
erum vísum, í hverri tegund fyrir
sig.

Stólar, borð-
stofusett og
sófar á tilboði
TEKK COMPANY ER MEÐ SÉRSTAKT
JÚNÍTILBOÐ Í GANGI. 

Meðal þess sem er á lækkuðu verði
í Tekk Company er nettur stóll úr
tekki og leðri. Hann nefnist Luca. Að
sögn Finns verslunarmanns var
hann á 39.000 krónur allt síðasta ár
en fór niður í 23.400 á útsölunni í
janúar. „Luca seldist upp hjá okkur í
vetur en við lofuðum kúnnanum að
hann myndi ekki hækka frá útsölu-
verðinu svo nú erum við með hann
á 23.400 kr. út þennan mánuð,“
útskýrir hann. 

LAGERSALA LAUGAVEGI 97, 
GENGIÐ NIÐUR PORTIÐ FRÁ LAUGAVEGI

ERUM AÐ FLYTJA LAGERINN

L A G E R S A L A
Vegna frábærra undirtekta höfum við

ákveðið að hafa opið þessa helgi

Fáránleg 
verð: 

Opnunartími
fös. 12-18
lau   12-18

490
990

1490
1990ÍSLENSK HÖNNUN & FRAMLEIÐSLA

Laugavegi 59 • 3. hæð Kjörgarði • 561 5588

Sundföt sem passa

Gjafabréf

Línuskautar eru á 50% afslætti
í Everest. Að sögn af-
greiðslumanns eru skautar
frá fyrra ári í hærri verð-
flokkunum sem nú er verið
að bjóða á góðum kjörum.
Skautar sem áður kostuðu
15.999 kr. eru nú á 7.997
kr. Nokkrar gerðir af staf-
göngustöfum eru á
fjórðungsafslætti
og er verðið
mismunandi eftir

efni stafanna. Þeir dýrustu eru úr
carpon, nú á 7.120 en voru áður á

9.495. Ódýrustu stafirnir eru úr
hreinu áli og fást nú á 3.746 en fyrir

lækkun voru þeir á 4.995. Staf-
göngustafir eru frábrugðnir

öðrum göngustöfum að
því leyti að þá er ekki
hægt að lengja og

stytta heldur eru þeir
keyptir í þeirri lengd
sem hentar hverjum

og einum.

Alltaf tilboð í Innliti
Í flennistórum sal í Hallarmúlanum eru húsgögn á lækkuðu
verði.

Skór á karla, konur og börn

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Musso E-23 Bensín (150hö) beinskipt-
ur 5 gíra,31”dekk,álfelgur,geislaspil-
ari,rafmagn í rúðum,eyðslu grensti
jeppinn á markaðnum 9,27l pr
100km,og verðið er aðeins 1,190,000-
(mi-160)

Rexton RX-290 TD-I ekinn aðeins
83þús km,31”dekk ,álfelgur,5
gíra,abs,ASR spólvörn,dráttarbeisli,fjar-
stýrðar samlæsingar,geislaspilari,líkna-
belgir,dökkt gler,og m/fl
verð:2,460,000-

Toyota Carina E GLI 1,8l árg
1997Classic, ekinn 177þús km bein-
skiptur 5gíra,geislaspilari,líknabelgir,raf-
magn í rúðum,samlæs-
ing,verð:590,000- TILBOÐ:450,000-

Nissan Patrol GR Turbo árg 8/1992 ek-
inn 263þús
km,7manna,5gíra,35”dekk,upphækk-
aður,vél og kassi tekinn upp
2001,verð:790,000-

Toyota Rav4 VVT-I EXE árg 05/2004,ek-
inn aðeins 13þús km,sjálfskipt-
ur,cruscontrol,leðurinnrétting,filmur í
rúðum,geislaspilari,glertopp-
lúga,abs,álfelgur, og m/fl
verð:3090,000-

Nissan Patrol GR 4,2L Bensín,árg 1992
ekinn 183þús km 7manna,sjálfskipt-
ur,32”dekk,geislaspilari,dráttarbeisli,ný
yfirfarin bíll í top standi, verð 890,000

Range Rover 4,6 HSE árg. 3/2000 ekinn
73 þús. km. Sjálfskiptur, leðurinnrétting,
litað gler, bíll m/öllu. Verð 3.360.000.
Tilboð 2.790.000 Stgr.

Bílabúð Benna ehf. 
Notaðir bílar

Bíldshöfði 10, 110 Rvk.
Sími: 587 1000
www.benni.is

Fiat húsbíll árg 1997, ek. 76 þ. km, for-
tjald fylgir, verðh 2.6 millj.

Skoda Octavia 1.6 1/2001, ssk. Ek. 61
þ. km, blár verð 1.050 (100% lán)

Peugeot 206 7/2000, 5g, ek. 76 þ. km.
Verð 620 þús. (100% lán)

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Subaru Legasy GL. 2.0L. árg. 02/1999.
Ssk., álfelgur, geislasp., krókur og vetr-
ard., á felgum. Upplýs. 896-9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Subaru Impreza Gl, nýskr. 08/’98, ek.
135 þ. km, vínrauður, álfelgur, geisla-
spilari, smurbók o.fl. Verð 690.000.
Vissir þú að Heimsbílar, Toppbílar og
Bílalíf eru á nýja stóra bílasölusvæðinu?
Kíktu á keppnisliðið.. en fróðlegt!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Range Rover 4.0 SE 6/2000 ek. 88 þ.
km, 18”, ssk., glertopplúga, nýskoðaður
ofl. Fluttur inn nýr af umboði. Verð
2.690.000. Upplýsingar í síma 866
5354 & 533 2100.

Öflug Torfærugrind. Mikið breytt 350
vél nýleg innspýting m/tölvu, nítró . Ca
700 hö. 6 góðar ausur ofl. V 950þ. Sk
öll skipti. Uppl. í s. 822 4167.

Stórglæsilegur Grand Cherokee LTD vél
4.7, árg. 2000 ek. 98 þ. m. Sk. ‘06. Leð-
ur, álfelgur, rafmagn í öllu, CD magasín,
topplúga. Þessi er einn með öllu. Verð
tilboð óskast. Áhv. 1 m. Enginn skipti
takk. Uppl. í síma 845 1288, Lára.

Ford E350 Club Wagon 7,3L Disel skr.
6/ 98 , Sjálfskiptur ek. 150 þús. km. 11
Manna, v. 1.650 þús. Skipti möguleg á
dýrari eða ódýrari. Uppl. í s. 699 5801.

Ford E250 Econoline 5,4 Bensín Skr.
3/2000, sjálfskiptur. Gullfallegur bill í
mjög góðu standi tilvalinn sem húsbíll
og er búið að innrétta hann að hluta v.
1.490 þús. Skipti möguleg. Uppl. í s.
699 6661 & 699 5801.

Dekurbíll til sölu, VW Golf ‘97 station,
ssk, 1,6, álfelgur, sumar/vetrard. á felg-
um, nýtt í bremsum, ný tímareim, nýtt
púst ofl. Bíll í topp standi og lítur vel út.
Ekinn 80 þús. S. 862 9915.

Chrysler Sebring ‘02. Glæsilegt eintak.
Fæst á sérstöku verði. Páll s. 849 7288.

Til sölu Nissan Patrol Árg. ‘01, ekinn
102.000, 44” breyttur, 38” ný dekk á
felgum fylgja, Gps, Vhf, Cb, aukatankur,
aukarafkerfi og fl. Uppl. í síma 660
1305.

Til sölu Dodge Dakota Sport árg’93 ek-
inn 7400mílur goot eintak uppl.555-
1800

Til sölu Ford Escort Station árg. 1996,
ekinn 146 þús. Verð 120 þúsund. Upp-
lýsingar í síma 867 3022.

Til sölu MMC L 300 árg. ‘90, ný dekk, ný
kúpling, góður vinnubíll. Uppl. í s. 897
1833.

WV TRANSPORTER ÁRG 91 ÞARFNAST
LÍTILEGA LAGFÆRINGU FYRIR SKOÐUN
,BODY HEFUR ÁTT SÝNA FALLLEGRI
DAGA EN ALLT VIRKAR .VERÐ 99Þ MÁ
REYNA PRÚTTA S8565170

WV Polo árg. 1997 til sölu, ekinn
99.000. Frekari upplýsingar í síma 690
0054 & 557 4890.

Mitsubishi Lancer GLXi árg. 1994 ekinn
284 þ. km til sölu á vægu verði. Upplýs-
ingar í síma 824 0624.

Daihatsu Charade árg. ‘93. Ek. 83 þ.km.
ssk. 5d. sk. ‘06. V.220 þ.kr. Uppl. í s. 893
2709.

Til sölu Mazda 323 árg. ‘87, ek. 117
þús., sk. ‘05, ssk. Verð 85 þús. Uppl. í s.
664 8307.

Opel Corsa 2ja dyra, rauður, árg. ‘98, ek.
125 þús. Verð 250 þús. Uppl. í s. 868
7484.

Toyota Carina II árg. ‘90, ek. 198 þ.km.
ssk, skoðaður til júlí ‘06. Uppl. í s. 840
3250.

Til sölu VW Passat árg. ‘92. Rúmgóður
fjölskyldubíll. Verð 220 þús. Uppl. í s.
696 3889.

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘91, þarfnast
má lagfæringar. Verð 60-70 þús. Uppl. í
s. 848 3559.

Hyundai accent ‘95. ný kúpling, legur
ofl. nýsk. ‘06 án athugas. ek.183 ‘þús
s.6953223. Verð: 90þús

Toyota Touring árg. ‘92 Verð 170 þús.
Nýskoðaður. Uppl. í síma 892 2411.

Daewoo Lanos ‘99, ek. 73 þ., spoiler,
toppl., CD, reykl. Verð 460 þ. Uppl. í s.
586 1330 & 848 8939.

450 þús. stgr.
Dodge B250 ‘94, V8 318 sendill. Einnig
Gocart bíll 125cc ‘00. Verð 150 þ. S. 899
4275.

Til sölu Toyota Corolla 1300 H/B árg.
‘95, ek. 100 þús., alveg óslitin bíll. Verð
350 þús. stgr. Uppl. í s. 865 0696.

Toyota Corolla 1,6 ‘93, ek 155 þús.
Beinskiptur, verðmetinn hjá Toyota
370-400 þús. fæst fyrir 350 stgr. Uppl. í
s. 892 1021.

Suzuki Samurai ‘91. 4wd. Nýlegar fjaðr-
ir og rafgeymir. Léttur og lipur. V.
280.000. Sími 692 5300 eftir kl. 19.

Til sölu Nizzan primera 1600 GX ‘97, ek.
143 þús. Kúlutengi, nýsk. Góður bíll.
Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í s. 897 3479.

Toyota Yaris árgerð 2003, þriggja dyra,
ekinn 51 þ. km. Sumar og vetrardekk.
Verð 950 þús. kr. S. 847 2881.

Chrysler Town and Country LX, árg.
2000 ek. 146 þ. m. Sk.’06. Mjög vel
með farinn, rafmagn í öllu, sjáfsk. Sjón
er sögu ríkari. Verð aðeins 950 þ!!! Bein
sala. Uppl. í síma 893 0313, Siggi.

Subaru Impreza Turbo árg. ‘95, ekinn
127 þús. Verð tilboð. Uppl. í síma 663
8639.

Til sölu Toyota Hilux ‘95, disel, ek. 250
þús. Verð 500 þús. Uppl. í síma 846
8564.

Musso ‘97 ek. 98 þús. Vel með farinn,
nýsk., ásett verð 960 þús. Staðgr. 790
þús. Uppl. í s. 891 8655.

Til sölu Toyota Corolla Station árg. ‘98,
1800 4x4, beinsk. Ásett verð 850 þús.
Uppl. í s. 696 3889.

Hyundai H-1 árg. ‘03, ek. 186 þ. Gott
lán getur fylgt. Mjög góður bíll. S. 892
0501 eftir kl. 17.

Subaru Legacy 2,5GX, skrd. 08/00,
ek.97þús.beinsk. Einn m/öllu. Verð
1390þús. S:8461332

Dodge Neon sxt 2005, Skjáfsk. cruse
control, 15” álfelgur, cd og margt fleira,
nýr bíll. Verð 1790 þ. ákv 1300 þ. Uppl.
í síma 692 3099.

Chevrolet Sierra Extracap árg. ‘95, 6,5
turbo diesel. Verð 1400 þús. Uppl. í s.
587 1099 & 894 3765.

Sérlega glæsilegur Volvo S-60 árg.
2004. Bíllinn er með 2,4 lítra vél og yf-
irhlaðinn af aukabúnaði. Ekinn aðeins
10 þús km. Uppl. í s. 896 4002.

Nizzan 350z 2004 ek.4 þ ásett verð
4290 fæst fyrir yfirtöku á láni 3680.
70þ. mán næsta afb. júlí uppl.
8979398, 8692682

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu



Toyota LC 90, 38” br., árg. 1999, tilboðs-
verð 2.950 þús. Toppbíll. Hjalti s. 840
6803.

Til sölu Nissan Patrol SE+ árg. ‘98, 44”
breyttur, er á 38”. Ek. 111 þús. Toppbíll.
Verð 2.590 þús. eða tilboð. S. 861
9742.

Aukapakki dauðans- DVD útgáfan. 5,4
Lincoln Navigator!! Ek. 67 þ. míl, reyk-
laus. Verð 3.5 millj. Áhv. 2,5m. Skipti
mögul. á ódýrari. Uppl. í s. 898 0066.

Grand Cherokee Laredo árg. ‘94, ek.
160 þ.km. Dekurbíll. Uppl. í s. 863
4433.

Landcruiser HDJ80 94. Ek 240þús, sjálf
m toppl. Upph fyrir 38” er á 35”. Góður
bíll, sk 06. V 1950þús. 8201909

Toyota Landcruiser 06/’98 Dísel, leður,
lúga, tems, ek. 141 þ. Umboðsbíll,
toppeint. V. 3.590 þ. Ath. skipti á ód. S.
862 1116.

Til sölu Grand Vitara V6 árg. 2003, ek.
64 þús. 7 manna. Verð 2.620 þús.,
áhv.lán 2.070 þús. Uppl. í s. 691 1603.

Land Cruiser VX árgrerð 2004, 33”
breyttur með öllu. Ekinn 11 þús. kíló-
metra. Verð 5.800.000 kr. S. 699 5008.

Chevrolet 6,5 TD árg. 97 og Starcraft
pallhýsi árg. 90. Mjög góður bíll á nýj-
um 35’ dekkjum, ekinn 130 þús. Pall-
hýsi getur selst sér. Wc, heitt vatn, mið-
stöð, ísskápur o.fl. Mjög vel með farið.
Passar aðeins á langa skúffu. Uppl. í s.
825-5752

M. Bens 1422 Junkerhús 40 sæta. Ný-
skoðaður. Verð 2,8 mil. S. 893 4246.

Sumarvertíðin í hámarki. M-Bens Vario
815,árg.2000,4x4,20
farþ.,ek.160þ.,V.6.950þ.Ath.skipti á 8-15
manna bíl.Farangurskerra getur fylgt.
S:892-0124

Scania Coupter 41 sæti, talsverð vinna
fylgir. Uppl. í s. 893 9123.

Til sölu. RY 981 sem er Man 19,343 árg.
07.1997 ekinn 190 þús. burðargeta ca.
8 tonn, lyfta 2 t, Vörukassi: alopnanleg-
ar báðar hliðar, Lengd 8,5 m. breidd
2,5m hæð 2,0 m til 2,10 m. Verð kr 2,3
mil. án vsk Nánari uppl. veitir Sverrir í s.
660 2544

Fiat Euro Mobil 1.9 td árgerð 2000 lítið
ekinn og vel með farinn bíll. Uppl. í s.
696 6686.

Til sölu 7 ft. Starkraft pallhýsi árg. 1999.
Mjög lítið notað. Uppl. í síma 893 8649.

Til sölu Honda Shadow Aero með
aukakrómi fyrir 130 þús. Gullfallegt
hjól, fæst á milljón með galla. Uppl. í s.
822 2448.

Til sölu Husqvarna 250 4stroke 2004
Hjólið er nýskráð fyrir 1 mánuði og er
keyrt í ca. 3 tíma. Gott sem nýtt. Verð kr.
720.000 Upp. í síma 893-7917

Til sölu Harley Davidson Sportster
EVOLUTION árg1996 ekið ca.5 þús. Km
Glæsilegt hjól uppl.555-1800

Suzuki Intruder 2005, Stórglæsilegt nýtt
hjól, svart og grátt mikið króm. Uppl. í
síma 692 3099.

Honda Shadow 750 árg. 2004 ek.
1.200 km eins og nýtt. Verð 850 þús.
staðgr. Uppl. í s. 891 8655.

Til sölu Yamaha Dragstar 1100 Custom,
árg. ‘00, til sýnis í Arctic Truck. Uppl. í s.
898 4603.

Óska eftir góðu ferðahjóli. Skoða allt.
Áhugasamir hringi í s. 892 7574 eftir kl.
18.

Linhi Vespa 125 cc fjórgengis. Árg. 2004
Lítið notað lítur vel út. Tilboðsverð
199.000 kr Nitro ehf 557-4848 www.ni-
tro.is notuð hjól.

Til sölu ný kerra 2,50x1,35. Hægt að
leggja niður fram-og afturgafl. Einnig er
til sölu Coleman fellihýsi, árg. ‘89. Er á
Selfossi. Uppl. í s: 823 6049 & 692
6044.

Til sölu Hobby 540 UL árg. 2005. Nýtt
og ónotað, lúxushús á góðu verði, að-
eins 1.850.000. Uppl. í síma 663 2555.

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

Fellihýsaleiga.
Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Segla-
þjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.

Til sölu Palomino Pony 9 feta árg. 2000,
fortjald, svefntjöld. Verð 650 þús. Uppl.
í s. 899 7866.

Til sölu Viking árg. ‘02 9 fet, svefntjöld
og stærri dekk. Lítið notað og lítur út
sem nýtt. Verð 600 þús. Uppl. í síma
463 3200 & 895 1620.

Palomino Colt ‘99, 9 fet, m. fortjaldi og
220w rafm. Tilboð óskast. Uppl. í s. 893
1689.

Viking fellihýsi til sölu vel með farið og
alltaf staðið inni uppl í s 867-9544

Víking fellihýsi ásamt fortjaldi og teppi
árg. ‘96, einstaklega vel með farið. Selst
á 400 þús. Uppl. í síma 421 2011.

Óska eftir vel með förnu 10-11 feta
fellihýsi. Árg. ‘99-’01. Sími 896 9712.

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

Óskum eftir vel með förnum tjaldvagni
með fortjaldi. Staðgreiðsla fyrir réttan
vagn. Verðhugmynd 250-400 þús.
Uppl. í s. 566 8618 & 897 4542.

Camplet Concorde árg. 2002 til sölu
með gaskassa, mottu, yfirbreiðslu og
geymslustandara. Uppl. í síma 587
8062.

Fallegt Paradiso fellihýsi með fortjaldi til
sölu. Sími 567 5027 & 867 5090.

Mikið úrval af minni bensín og disel raf-
stöðvum á lager. Sérpantanir á stærri
stöðvum sniðnar að óskum kaupenda.
Upplýsingar hjá sölufulltrúum Merkúr
hf. 824-6063 og 824-6061.

Gerni 400GTA 200 bör, 930l/klst. Að-
eins kr. 99.900 án vsk. kr. 124.376 m.
vsk. Jötunn Vélar ehf. Austurvegur 69
Selfoss s. 480 0400. www.jotunn.is

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

Til sölu 5 tonna BobCat beltagrafa árg.
‘04. Er í verksmiðjuábyrgð. Fast track.
Verð 3.5 milj. + vsk. Uppl. s. 899 3004.

Til sölu ál-kanó léttir og meðfærilegir,
aðeins 32 kg. Stöðugir og viðhaldsfríir,
þola geymslu útivið allan ársins hring.
S. 895 1826 & 566 7887.
hjakrissa@simnet.is

Bátar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

Pallbílar

Jeppar

7
SMÁAUGLÝSINGAR

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Dodge Grand caravan 
8/04 ek 47þ.km m/ö v.3.100

Coleman Montery 2003
12 fet m/ö v.1.690 áhv 400þ

Opnunartími: 
mán - fös kl 10-18 • lau kl 11-16

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Bílakjarnin • Breiðhöfða

Toyota Yaris 
5/03 3dyra 5gira ek 54þ.km v.890þ

Peugeot 206 
7/04 ek 6þ.km 5dyra sjálfskiptur v.1.570 áhv

1.470 fæst á yfirtöku+50þús 
Vorum að opna á nýjum stað og vantar bíla á staðinn og á
skrá. Bjartur innisalur, frábært útipláss og mikil sala, erum

við Breiðhöfða. Tökum vel á móti þér og kappkostum að
veita góða þjónustu.

BÍLAR TIL SÖLU
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Trilla til sölu 2,2 tonn, smíðaár 1979 í
bátalóni. Lengd 6,80m. vél 22hp buck.
Grásleppuspil, litadýptarmælir, tvær
handfærarúllur (snellur). Verð 350 þús.
eða tilboð. Sími 866 4379 & 587 5780.

Til sölu 6 m Mótunarbátur í prýðilegu
ástandi. Mercruser vél, Bravo II hældrif,
dýptarmælir, vagn ofl. Er nú við bryggju
Snarfara. Uppl. í síma 821 7372 og 899
1242.

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

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

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

Fisflugvél og mótordreki til sölu, eins og
tveggjamanna. Uppl. í altumm@visir.is

Til sölu TF-REX 95 hp. 2ja sæta, 500
klst. á hreyfli+. Mjög skemmtil. og hag-
kv. Nú er tíminn. S. 898 6033.

Nú er rétti tíminn til að læra flug! Skoð-
aðu www.geirfugl.is - Sími 511 5511.

Chipsaway frábærar rispuviðgerðir.
Sparar tíma og peninga. Varanlegt. lög-
um einnig ryðbletti. S. 557 7200, Hjól-
ko, Smiðjuvegur 26.

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

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

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

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

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

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

Ópel partar
Vectra, Astra, Corsa ‘94-’03. Kaupi bíla
til niðurrifs. Sími 553-9900, 845-2996.

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.

Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma. Vara-
hlutir í miklu úrvali. Uppl. í s. 895 0530.

Er að rífa Landrover Discovery og Deef-
ender. S. 893 1030

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

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

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

1000.-kr. Tilboð!
Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-21 alla
daga, einnig er opið í hádeginu á föstu-
dögum. Pizza 67 Austurveri, Háaleitis-
braut 68. S. 800 6767.

Um 100 ára gamall brúðarkistill ættað-
ur frá Indlandi, selst ef viðunandi tilboð
fæst. Einnig gamalt skrifpúlt frá USA,
vandað vatnshreisitæki, Safco 90x110
teikningaskápur 5 skúffu, sem nýr. Verð
65 þús. Uppl. Björn í s. 869 2159.

Eldhúsinnrétting úr hlyn til sölu, einnig
þrjár baðherbergisinnréttingar með
granítborðplötu og blöndunartækjum,
innihurðir, lítil eldhúsinnrétting með
granítplötu og helluborði ásamt skáp-
um og hillum. Uppl. í síma 896 3100.

Hringstigi
Til sölu notaður járnhringstigi, allt að
4ra metra hár. Uppl. í s. 897 2488.

Pizzaofn
Til sölu Lincoln færibandaofn sem nýr.
Selst ódýrt. Uppl. í s. 897 2488.

Til sölu 15 ára Winchester sófasett
3+1+1, hentar vel fyrir klúbba. Verðtil-
boð. Uppl. í s. 557 2695.

Til sölu vegna flutnings, Sony sjónvarp
100 riða 32” flatskjár, gengheilt tekk-
borð (2.2/1m) + 8 brúnir leðurstólar úr
Tekk húsinu, allt ca 2ja ára. Uppl. í s.
564 6776 & 898 3123.

Notaðir ofnar til sölu. Stærð 3.60 x 62
cm, tvöfaldir, 10 stk. 15.000 kr. stk. St.
3.20 x 62 cm, einfaldir, 5 stk. 10.000 kr.
stk. Uppl. í s. 898 3097 & 869 0817.

Ísskápur 170 cm tvískiptur á 10 þ., 140
cm á 10 þ. 120 cm og 85 cm á 8 þ.
Frystiskápur á 10 þ. Eldavél á 5 þ. Hjóla-
bretti á 3 þ. Einnig varahlutir í ýmsa bíla.
S. 896 8568.

Til sölu hlaupabretti, handlóð, 2 stk.
línuskautar nr. 36. Einnig er til sölu
Kano 1 manna. S. 863 1336.

Tveir 11 vikna kassavanir, blíðir og góð-
ir kettlingar fást gefins á góð heimili.
Uppl. gefur Guðfinna í s. 892 4109.

Þrír fallegir 8 vikna kettlingar fást gefins,
2 högnar & 1 læða Bjarni, s. 899 0804.

Mjög góð eldhúsinnrétting niðurtekin
fæst gefins gegn því að verða sótt. Uppl.
í s. 693 2456 & 564 4423.

Gibson Les Paul (studio) til sölu. Vín-
rauður með gylltu hardware. Selst á
100.000 kr. Óskar 8652948

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

Til sölu Petrof píanó H. 103 B. 143 D.
55. Verð 98.000. Kosta ný a.m.k.
220.000. Uppl. í síma 893 4609, Hauk-
ur.

Af sérstökum ástæðum er til sölu
skandali harmonika 80 bassa. Uppl. í
síma 846 4878.

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.

Notuð steinsög til sölu
Notuð steinsög, glussaunit (vökvadæla)
og kjarnaborunarvél til sölu. Uppl. í s.
893 3236. Vilhelm.

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

Kr.4.900
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S. 568 2878 & 691 0808 Síðumúla 13,
108 R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Espadrillurnar eru komnar. 11 litir
stærðir 35-41 kr. 990. Einnig með
háum hæl kr. 2500. Hókus Pókus
Laugav. 69 s. 551 7955.

www.sjostong.is skemmtiferðir. Sími
898 3300.

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

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl. í s. 824 1455 eða senda fyrir-
spurnir á nostra@nostra.is

Slátturverk - Ódýrt
Sláum garðinn, tökum beðin, þöku-
leggjum, eitrum og öll önnur garð-

verk.
Hlynur sími 695 4864.

Garðúðun
Maðkar, flugur, litlar lýs læðast um
á trjánum þínum. Úða garða, slæ

lóðir, eyði fíflum.
Garðagleði/ Kristín Auður sími

866 9807

Hellulagnir - 

Garðyrkja

Getum bætt við okkur verkefn-
um. Hellulagnir, grjóthleðslur,

sólpallar, girðingar, trjáklippingar
og umhirða á lóðum. Fljót og

góð þjónusta.
Jóhannes - Skrúðgarðyrkju-

meistari.
Sími. 849 3581

Úði - Garðaúðun
Örugg þjónusta í 30 ár.

ÚÐI, Brandur Gíslason, skrúð-
garðameistari. Sími 553 2999.

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi

Jónsson

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, klippum/fellum tré,

hreinsum beð, eitrum tré og tún-
fífla, þökuleggjum, og margt margt

fleira. Gerum góð tilboð. Síminn
alltaf opin.

Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur

s. 868 2667

Garðyrkja

Gluggatjaldahreinsun og
tækniþrif.

Hreinsum flestar gerðir gluggatjalda
t.d rimla, strimla og plíserðuð.

Einnig sjónvörp, tölvur, lyklaborð
o.fl. sót af brunamunum.

Bónbræður ehf, Hjallahrauni 8,
s. 699 8403 & 896 5066

www.bonbraedur.is.

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Pallaefni Utanhússklæðn-
ing

Massaranduba, Brasilískur harðvið-
ur

Rifflaður báðum megin, ýmsar
lengdir.

Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)

Sími 564-3636

Vinnuskúr til sölu

Vinnuskúr til sölu, tvískiptur, 
ca. 40 fermetrar. 

Stendur við Asparhvarf
Fæst fyrir lítið.

Upplýsingar í síma 
660 6680 eða 660 6685

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljómtæki

Hljóðfæri

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

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

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

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

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

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Varahlutir

Bílaþjónusta

Flug

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

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

Heiðarblómi
Plöntur til sölu: Hreggstaðavíðir, Alaska-
ösp, skrautrunnar, berjarunnar, sumar-
blóm, fjölær blóm, mold ofl. Heiðar-
blóm við Heiðarbrún, Stokkseyri. Uppl. í
s. 694 2711 & 483 1337.

Úða, klippi, slæ og vinn önnur garðverk.
S. 698 1215, Halldór.

Garð og meindýraeyðing. Eyði könguló-
um á húsum geitungabúum. Úða garða
gegn lús og maðki. S. 567-6090 897
5206.

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.

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

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

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

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

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

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

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

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

Gelneglur
Naglafræðingur á Snyrtistofunni Hrund
Grænatúni 1 Kópavogi. Tímapantanir í
s. 554 4025.

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Leðursófasett 3+1+1. Sófasett úr svartri
nautshúð til sölu. Fjögurra ára gamalt
úr Habitat. Mjög vel með farið. Upplýs-
ingar í síma 868 1223. Verðtilboð.

Vandað sófasett til sölu, 3ja sæta sófi
og 2 stólar. Nánari uppl. í s. 483 1354
og 868 1840.

Til sölu 2 3ja sæta brúnir leður
Chesterfield sófar, borðstofuborð úr
Míru 1,40x1,40, 2 fallegir borðstofu-
skápar úr Mahony m. glerhurðum og
borð m. 3 skúffum ú Mahony. Uppl. í s.
897 1938.

Fallegt “sixtis” sófasett 3+1+1 og sófa-
borð til sölu. Ólívugrænt og tekk. Mjög
vel með farið. Uppl. í síma 824 8900.

Er komin til Íslands! 100% náttúruleg
efni. Verðið er ótrúlegt ! Villtar & Vand-
látar, Laugavegi 41, s. 561 4465.

20% afsl.af kattavörum. Dýrabær Hlíða-
smára 9 Kóp. Op. Má-fös. 13-18 lau.11-
15 S. 553-3062

Dýrahald

Fatnaður

Antík

Húsgögn

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Skemmtanir

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Stífluþjónusta

Hreinsum gráma af sól-
pöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og

gera þá eins og nýja.
Anton í síma 866 5262.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

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

Á virkum dögum: 
101-12 Klapparstígur 

Njálsgata 
101-14 Hverfisgata 
101-21 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hringbraut 
Ljósvallagata 
Ásvallagata 

101-29 Fossagata 
Hörpugata 
Reykjavíkurv. 
Skerplugata 
Þjórsárgata 
Þorragata 

101-44 Bræðraborgarst. 
Drafnarstígur 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-47 Laugavegur 
101-49 Aðalstræti 

Lækjargata 
Tryggvagata 

104-03 Laugarásvegur 
Sunnuvegur 

104-34 Dragavegur 
Kleppsvegur 
Norðurbrún 

105-04 Háteigsvegur 
105-07 Flókagata 
105-40 Hamrahlíð 

Stigahlíð 
105-43 Engjateigur 

Sigtún 
107-01 Hringbraut 
107-02 Reynimelur 
107-06 Grenimelur 
107-23 Kaplaskjólsv. 

Reynimelur 
107-08 Tómasarhagi 
108-06 Grensásvegur 

Heiðargerði 
Hvammsgerði 

109-21 Holtasel 
Hryggjarsel 
Hæðarsel 

110-18 Birtingakvísl 
Bleikjukvísl 
Bröndukvísl 
Stangarhylur 

112-06 Hverafold 
112-37 Bakkastaðir 

Barðastaðir 
113-02 Maríubaugur 
113-09 Grænlandsleið 

Jónsgeisli 
170-02 Lambastaðabr. 

Nesvegur 
Tjarnarból 
Tjarnarstígur 

170-05 Fornaströnd 
Látraströnd 
Víkurströnd 

200-26 Hvannhólmi 
Starhólmi 
Stórihjalli 
Vallhólmi 

200-30 Fagrihjalli 
Hlíðarhjalli 

200-35 Digranesvegur 
Víghólastígur 

200-50 Hlaðbrekka 
Nýbýlavegur 
Þverbrekka 

200-58 Auðbrekka 
200-59 Melaheiði 

Tunguheiði 
Álfhólsvegur 

210-01 Haukanes 
Þrastanes 

210-04 Kríunes 
Súlunes 
Þernunes 

210-06 Marargrund 
Sjávargrund 
Ægisgrund 

210-28 Garðatorg 
Heiðarlundur 
Hofslundur 
Kirkjulundur 

210-30 Hlíðarbyggð 
Lyngmóar 

220-30 Hvammabraut 
Klausturhvamm 
Kvíholt 
Staðarhvammur 
Túnhvammur 

221-01 Hvassaberg 
Ljósaberg 
Stuðlaberg 
Þórsberg 

221-20 Blikaás 
Lóuás 
Spóaás 

225-07 Brekkuskógar 
Bæjarbrekka 
Lambhagi 
Miðskógar 
Ásbrekka 

250-04 Heiðarbraut 
Klapparbraut 
Lyngbraut 
Urðarbraut 
Valbraut 
Ósbraut 

260-07 Kirkjubraut 
Kópubraut 
Njarðvíkurbraut 
Njarðvíkurvegur 
Thorkellsgata 

800-01 Austurmýri 
Fagramýri 
Fossvegur 
Kringlumýri 
Langamýri 
Sóltún 
Árbakki 

800-04 Engjavegur 
Heiðarvegur 
Kirkjuvegur 
Lyngheiði 
Sunnuvegur 

810-05 Breiðamörk 
Heiðmörk 
Hveramörk 
Reykjamörk 

Um helgar: 
101-11 Frakkastígur 

Skúlagata 
101-14 Hverfisgata 
101-20 Framnesvegur 
101-21 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hringbraut 
Ljósvallagata 
Ásvallagata 

101-22 Hávallagata 
Túngata 

101-37 Hólavallagata 
Suðurgata 
Túngata 

101-39 Bjarkargata 
Hringbraut 
Suðurgata 
Tjarnargata 

101-45 Blómvallagata 
Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-46 Baldursgata 
101-47 Laugavegur 
101-50 Vesturgata 
104-02 Brúnavegur 

Dyngjuvegur 
Kleifarvegur 
Kleppsvegur 
Vesturbrún 

104-03 Laugarásvegur 
Sunnuvegur 

104-04 Laugarásvegur 
104-05 Austurbrún 
104-07 Langholtsvegur 
104-10 Kleppsvegur 
104-12 Skipasund 
104-14 Drekavogur 

Hlunnavogur 
Njörvasund 
Sigluvogur 

104-26 Dalbraut 
Selvogsgrunn 
Sporðagrunn 

104-32 Kleppsvegur 
104-34 Dragavegur 

Kleppsvegur 
Norðurbrún 

105-04 Háteigsvegur 
105-07 Flókagata 
105-12 Langahlíð 

Skaftahlíð 
105-15 Stigahlíð 
105-19 Drápuhlíð 

Mávahlíð 
105-22 Drápuhlíð 
105-24 Miðtún 

Samtún 
105-31 Bugðulækur 

Kirkjusandur 
Laugalækur 

105-38 Gullteigur 
Hraunteigur 
Sundlaugavegur 

105-40 Hamrahlíð 
Stigahlíð 

105-45 Mávahlíð 
105-49 Hátún 

Miðtún 
107-04 Einimelur 

Hofsvallagata 
Melhagi 

107-10 Dunhagi 
Fálkagata 
Smyrilsvegur 
Þrastargata 

107-12 Fornhagi 
Kvisthagi 
Neshagi 

107-14 Faxaskjól 
Sörlaskjól 

107-19 Rekagrandi 
Seilugrandi 

107-23 Kaplaskjólsv. 
Reynimelur 

107-28 Nesvegur 
Sörlaskjól 

108-18 Borgargerði 
Rauðagerði 

110-03 Hraunbær 
110-04 Hraunbær 
110-16 Silungakvísl 

Sílakvísl 
110-18 Birtingakvísl 

Bleikjukvísl 
Bröndukvísl 
Stangarhylur 

110-26 Seiðakvísl 
Árkvörn 

111-15 Depluhólar 
Erluhólar 
Fýlshólar 
Haukshólar 
Vesturhólar 

112-40 Naustabryggja 
112-55 Básbryggja 
113-02 Maríubaugur 
113-11 Þorláksgeisli 
170-02 Lambastaðabr. 

Nesvegur 
Tjarnarból 
Tjarnarstígur 

170-05 Fornaströnd 
Látraströnd 
Víkurströnd 

170-06 Barðaströnd 
Vesturströnd 

170-08 Lindarbraut 
Nesbali 

190-03 Brekkugata 
Fagridalur 
Hofgerði 
Hvammsdalur 
Hvammsgata 
Leirdalur 
Suðurgata 

200-02 Kópavogsbraut 
200-03 Kópavogsbraut 

Meðalbraut 
Skjólbraut 

200-05 Borgarholtsbr. 
Hlégerði 
Suðurbraut 

200-07 Kópavogsbraut 
Sunnubraut 
Þinghólsbraut 

200-09 Skólagerði 
200-10 Holtagerði 
200-11 Hraunbraut 

Kársnesbraut 
200-13 Helgubraut 

Sæbólsbraut 
200-14 Huldubraut 

Marbakkabraut 
200-18 Álfhólsvegur 
200-36 Skálaheiði 

Álfaheiði 
200-40 Hlíðarhvammur 

Hlíðarvegur 
Vogatunga 

200-41 Álfhólsvegur 
200-47 Brekkuhvarf 

Dimmuhvarf 
Grundarhvarf 
Melahvarf 

200-50 Hlaðbrekka 
Nýbýlavegur 
Þverbrekka 

200-54 Álfhólsvegur 
200-56 Þinghólsbraut 
200-57 Bakkabraut 

Hafnarbraut 
Vesturvör 

200-59 Melaheiði 
Tunguheiði 
Álfhólsvegur 

201-06 Funalind 
Fífulind 

201-25 Skjólsalir 
Straumsalir 
Suðursalir 
Sólarsalir 

203-01 Ennishvarf 
Álfahvarf 
Álfkonuhvarf 

203-02 Breiðahvarf 
Fannahvarf 
Fellahvarf 

210-20 Brúarflöt 
Móaflöt 

210-30 Hlíðarbyggð 
Lyngmóar 

210-33 Ásbúð 
210-38 Krókamýri 

Langamýri 
210-39 Langamýri 
220-01 Flókagata 

Herjólfsgata 
Klettagata 
Langeyrarvegur 
Skerseyrarvegur 

220-02 Krosseyrarvegur 
Merkurgata 
Vesturbraut 

220-03 Austurgata 
Fjarðargata 
Reykjavíkurve. 
Strandgata 

220-04 Austurgata 
Hverfisgata 
Mjósund 
Mánastígur 
Sunnuvegur 
Tjarnarbraut 
Álfaskeið 

220-05 Austurgata 
Gunnarssund 
Hraunstígur 
Hverfisgata 
Urðarstígur 

220-06 Hraunbrún 
220-13 Flatahraun 

Mávahraun 
Svöluhraun 
Álfaskeið 

220-30 Hvammabraut 
Klausturhvamm 
Kvíholt 
Staðarhvammur 
Túnhvammur 

220-31 Brekkugata 
Lækjargata 
Suðurgata 

220-33 Hringbraut 
Reynihvam.

220-33 Hringbraut 
Reynihvammur 
Strandgata 

220-37 Smárahvammur 
Suðurhvammur 

220-38 Mosabarð 
Vallarbarð 
Þúfubarð 

220-39 Háabarð 
Móabarð 
Svalbarð 

220-55 Suðurgata 
225-01 Austurtún 

Blátún 
Hátún 
Skólatún 
Smáratún 
Suðurtún 

225-07 Brekkuskógar 
Bæjarbrekka 
Lambhagi 
Miðskógar 
Ásbrekka 

230-11 Faxabraut 
Háholt 
Lyngholt 
Skólavegur 

230-13 Hafnargata 
Hringbraut 
Suðurgata 

230-15 Austurbraut 
Faxabraut 
Hringbraut 
Hólabraut 
Njarðargata 
Sólvallagata 

230-21 Aðalgata 
Hringbraut 
Kirkjuteigur 
Melteigur 

230-23 Heiðargarður 
Hólmgarður 
Miðgarður 
Norðurgarður 
Suðurgarður 

230-26 Bergvegur 
Kirkjuvegur 
Vesturbraut 
Vesturgata 

240-02 Heiðarhraun 
Hvassahraun 
Leynisbraut 
Staðarhraun 

240-05 Blómsturvellir 
Efstahraun 
Gerðavellir 
Hólavellir 
Höskuldarvellir 
Iðavellir 
Litluvellir 
Sólvellir 

240-06 Arnarhraun 
Borgarhraun 
Leynisbraut 
Leynisbrún 
Staðarhraun 

240-07 Dalbraut 
Hellubraut 
Sunnubraut 
Vesturbraut 
Víkurbraut 

245-01 Bjarmaland 
Brekkustígur 
Klapparstígur 
Miðnestorg 
Norðurgata 
Tjarnargata 
Uppsalavegur 
Víkurbraut 

270-16 Klapparhlíð 
270-20 Bæjarás 

Fellsás 
Hlíðarás 
Ásland 

310-05 Brattagata 
Egilsgata 
Gunnlaugsgata 
Helgugata 
Skúlagata 

600-30 Hafnarstræti 
Kaupvangsstræti 
Skipagata 

800-01 Austurmýri 
Fagramýri 
Fossvegur 
Kringlumýri 
Langamýri O.fl.

800-03 Jórutún 
Miðtún 
Ártún 

800-07 Dverghólar 
Folaldahólar 
Kálfhólar 
Nauthólar 
Tröllhólar 
Álfhólar 

800-18 Engjavegur 
Mánavegur 
Seljavegur 
Sigtún 
Sléttuvegur 
Tryggvagata 
Tunguvegur 

810-03 Brattahlíð 
Dynskógar 
Klettahlíð 
Laufskógar 

810-05 Breiðamörk 
Heiðmörk 
Hveramörk 
Reykjamörk 

810-06 Grænamörk 
Heiðarbrún 
Lækjabrún 

810-08 Borgarhraun 
Kjarrheiði 
Lyngheiði
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Gullmolar
3 Silky terryer hvolpar(strákar) til sölu.
Ættbókarfærðir og örmerktir, alveg hús-
vanir. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s.
562 3131.

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.

Gulur dísarpáfagaukur tapaðist í Engja-
seli á miðvikudag. Finnandi hringi í s.
660 3242 & 821 5979.

Yndislegir Kettlingar
Fjórir yndislegir, 8 vikna, kassavanir
kettlingar fást gefins á góð heimili.
Uppl. í síma 694 5509.

Langar stuttar hestaferðir við allra hæfi.
Kl akstur frá Rvk.www.steinsholt.is sími
4866069

Fjölskylduparadís
Stór og góð aðstaða fyrir tjöld, fellihýsi,
húsbíla og hjólhýsi. Sundlaug, hesta-
leiga, veiði, strandblak og fótbolti. Gist-
ing, veitingar og aðstaða fyrir hesta-
hópa. FRÍTT í sund fyrir dvalargesti. Hót-
el Eldborg, Snæfellsnesi s. 435 6602.

Góður Combi Camp ‘89 til sölu. Svefn-
pláss fyrir fjóra nýtt svefntjald og dýnur.
Uppl. í s. 860 1206.

Fyrstu verðlauna litförótti stóðhesturinn
Gjafar frá Eyrarbakka er til afnota áð
Meiri-Tungu, Holtum Fyrra gangmál.
Laus til leigu síðara gangmál. Upplýs-
ingar gefa Sigurbjörn s 898-1230 og
Karl 893-5380.

Stúdíóíbúð rétt hjá háskóla á svæði
101. Verð 58 þús með öllu. Uppl. í s.
822 5410.

Til leigu 3ja herbergja 80 fm íbúð með
húsgögnum í breiðholti. Uppl. í s. 821
3858.

3ja herb. íbúð til leigu í Engihjalla, hús-
gögn fylgja að hluta til. Tryggingafé.
Upplýsingar í síma 699 1520 eftir kl. 16.

Í Breiðholti er til leigu 3ja herbergja
íbúð með húsgögnum. Leigutími er í
júlí og ágúst, sanngjarnt verð. Umsókn-
ir sendist til Fbl, Skaftahlíð 24 eða á
smaar@frettabladid.is merkt “Breið-
holt”.

Einbýli
Til leigu gott + 210 fm einbýlishús á
höfuðborgarsv. Sanngjörn leiga. S. 860
0860.

S.O.S
Fjögurra manna fjölskylda óskar eftir
húsnæði frá og með fyrsta júlí. Helst í
Mosfellsbæ eða nágrenni. Uppl. í s. 898
6262.

Doktor sem er að flytja heim eftir nám
óskar eftir 3ja- 4ra herbergja íbúð í
Reykjavík. Reyklaus, reglusemi og skil-
vísum greiðslum heitið. Uppl. í s. 866
0110.

Óska eftir snyrtilegri einstaklins eða 2ja
herb. íbúð til leigu, helst í eða við 108
hverfið í Rvk. Uppl. í s. 699 3553.

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

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

Bjálkahús 23 og 37 m2 + 15m2 svefn-
loft. Ódýr, einföld og fljótleg í uppsetn-
ingu. Uppl. Altækni s/f 869-9007
Heimasíða www.bjalkahus.com

Rafmagnsofnar
5 stk. rafmagnsofnar til sölu, sem nýir.
Lítið notaðir. Uppl. í s. 557 1742 og 897
9896.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað www.geymsla1.is.
S. 564 6500.

Domino’s Pizza óskar eftir starfsfólki í
hlutastarf og í fullt starf. Umsækjendur
þurfa að vera 17 ára eða eldri. Frábær
starfsandi og skemmtilegur vinnustaður
fyrir hressa og duglega einstaklinga!
Áhugasamir sæki um á heimasíðunni
www. dominos.is

Starfskraftur óskast, blönduð vinna. Ein-
faldar fataviðgerðir og afgreiðslustörf.
Vinnutími 11-18 virka daga. Hlutastörf
koma til greina. Æskilegur aldur frá 35
ára. Uppl. í s. 848 0895.

Verktaka vantar vanan starfsmann á
beltavél strax. Uppl. í s. 587 6440 & 663
5440.

Bón og þvottur
Óskum eftir vönum starfsmönnum á
bónstöð hjá Bílkó. Góð laun fyrir gott
fólk. Frekari upplýsingar um stöðuna
gefur Guðni í s. 660 0560.

Smurstöð
Óskum eftir starfsfólki á smurstöð hjá
Bílko. Framtíðarstörf eru í boði. Frekari
upplýsingar um stöðunar gefur Guðni í
s. 660 0560.

Borgargrill auglýsir eftir fólki í vinnu.
Mikil vinna fyrir duglega einstaklinga.
Dagvinna, kvöld og helgarvinna. Upp-
lýsingar í síma 820 5851 Borgargrill við
Miklubraut borgargrill@internet.is

Hrói Höttur
Hringbraut. óskar eftir starfsfólki í eftir-
farandi störf: grill-pizza-útkeyrsla-af-
greiðsla. Ekki yngri en 18 ára. Góð laun
í boði fyrir rétt fólk. Upplýsingar á staðn-
um milli kl. 13-16 í dag eða í síma 849
4756.

Argentína Steikhús!
Vantar starfsfólk í uppvask. Kvöldvinna.
Upplýsingar á staðnum, fimmtudag og
föstudag frá 14-18.

Trésmiðir, launþegar og verktakar
óskast í sumarhúsasmíði á SV-horninu
og í Reykjavík. S. 820 7383.

Handlaginn starfskraftur óskast til starfa
í iðnaðarfyrirtæki í Hafnarfirði. Uppl. í
síma 564 6080 & 699 2434.

Meiraprófsbílstjóri-Hrá-
efnisvinnsla.

Óskum eftir vönum og röskum
meiraprófsbílstjóra á stóran sendibíl
með lyftu. Starfið felst í útkeyrslu til
verslana Domino’s Pizza á höfuð-

borgarsvæðinu.
Vinnutími er virka daga frá kl. 8.00-
16.00. Hráefnavinnslan býður þér
að fylla út umsókn og eiga þannig

möguleika á því að taka þátt í
stöðugri þróun og örum vexti fyrir-

tækisins.
Nánari upplýsingar gefur starfs-

mannastjóri, Helga Fjóla Sæ-
mundsdóttir, helga@dominos.is

Síðdegisræstingar

Vantar nokkra starfsmenn til
ræstinga á höfuðborgarsvæðinu.
Unnið alla virka daga eftir kl. 16.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 554-

6088.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Sumarbústaðir

Gisting

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Útilegubúnaður

Ferðaþjónusta

TIL SÖLU

Allt um mat
á föstudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Duglegir verkamenn!
Vantar duglega verkamenn í vinnu við
lagningu jarðstengja úti á landi. Meira-
próf og eða vinnuvélaréttindi æskileg
en ekki skilyrði. Uppl. í s. 567 4755 milli
kl. 13 & 16. Grafan ehf.

Starfskraft vantar til ræstinga hjá Lysta-
dún Marco. Uppl. í s. 660 4948 Grímur.

Vantar vörubílstóra á trailer á höfuð-
borgarsvæðinu. S. 892 1301.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar
eftir að ráða starfsmenn í framtíðar- og
helgarstörf við áfyllingar í verslanir á
Höfuðborgarsvæðinu. Leitað er að skil-
virkum og ábyrgðarsömum einstakling-
um. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem allra fyrst og hafa bílpróf.
Áhugasamir sendi umsóknir til Ölgerð-
arinnar merktar “Áfylling” eða á net-
fangið birgir@egils.is fyrir 27. júní n.k.

Afleysing juli og ágúst, Aðhlynningar-
starf á Hjúkrunarheimili, Stokkseyri.
upplýsingar 4831310

Landverðir óskast í Galtalækjarskóg Frá
og með 25. júní - 1. ágúst viku í senn
eða lengur upplýsingar í síma 864-
5415

Dvalarheimilð Fell, óskar eftir að ráða
starfskraft í 50-80% starf. Þarf m.a. að
geta leyst af ráðskonu í eldhúsi. Upplýs-
ingar í síma 5621671

Grænir fingur óskast tímabundið að
gera fallegan garð fallegri. S. 861 5602.

Starfskraftur óskast til léttra starfa við
fatahreinsun. Uppl. á staðnum. Fata-
hreinsunin Hraði, ægissíðu 115, s. 552
4900.

Nýbygg ehf óskar eftir að ráða smiði
eða laghenta einstaklinga. Uppl. í síma
847 1555.

Verkamaður
Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu óskar eftir að ráða verkamann í
jarðvinnuframkvæmdir. S. 892 0989

Mann vanan trésmíðavinnu vantar til
starfa við húsaviðgerðir. Uppl. í s. 616
1569.

Starfsfólk óskast í kvöld, nætur og helg-
arræstingar. Upplýsingar í síma. 892
8454 eða bontaekni@simnet.is

Símsmiður/Rafvirkji
Óska eftir að ráð símsmið eða rafvirkja
til starfa sem fyrst. Uppl. í s. 663 9100.

Steinsteypusögun!
Góður starfsmaður óskast í steinsteypu-
sögun og kjarnaborun. Gott kaup fyrir
góðan aðila. Uppl. í síma 893 3236.

Óskum eftir að ráða trésmiði, mikil
vinna framundan. Uppl. í s. 860 0860.

Byggingaverkamenn. Óskum eftir að
ráða vana verkamenn, mikil vinna. S.
860 0860.

Ekkja um sextugt óskar eftir traustum
vini með marvísleg áhugamál. Upplýs-
ingar sendist merkt “dýravinur”

Einkamál

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna 
þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt 

og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is

Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna 
þína á einfaldan og ódýran hátt.
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BLT

Rás 1+2

18-34 ára konur allt landið

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Hrein hamingja, 
Weber.

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Loftræstiviftur – borðviftur 
Fálkinn

Kerrur. 
Víkurvagnar

Slökkvitæki, slökkvitækja-
þjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Hágæða 3,6 metra
trampolin 
með 40% afslætti aðeins
þessa helgi.
Frí heimsending á höfuð-
borgarsvæðinu.
Dótabúðin Kringlunni og
Dótabúðin Smáralind.

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

Hleðslurafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Alltaf Traffic, 
Traffic Keflavík.

framkollunarthjonustan.is

Borgarsport Hyrnutorgi.
Frábært úrval af nýjum
vörum,
sjón er sögu ríkari.
Borgarsport Borgarnesi.

Takk fyrir.
Hamborgara-
búlla_Tómasar.

Tjaldsvæði og gisting.
Gesthús, Selfossi.
Upplýsingar í síma
4823585 og gesthus.is

Erum með frábært úrval
af nýjum og notuðum bíl-
um, sjón er sögu ríkari.
Bílasala Vesturlands,
Borgarnesi.

Velkomin að Reykhólum.
Jónsbúð Reykhólum.

Slökkvitæki, Reykskynjar-
ar, Eldvarnateppi.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg

Yfir 1200 vörutegundir á
útsölu.
IKEA

Erum í hjarta bæjarins.
Nýja bakaríið, Keflavík.

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.

Weber, 
ekki bara grill.

Rafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Rýmum fyrir nýjum vör-
um.
IKEA

Íslensk paprika, safarík og
brakandi fersk.
Íslenskt grænmeti.

Glæsileg opnunarhátíð
Kirkjudaga 
kl. 20 í kvöld í Hallgríms-
kirkju.
kirkjan.is

Eigum lausa tjaldvagna.
Tjaldvagnaleigan Stykk-
ishólmi.

Bráðvantar dönsku les-
bókina Stikker, þú færð
680 krónur fyrir þína.
Griffill -alltaf ódýrari.

Nýja platan með Ragga
Bjarna
er komin í verslanir Skíf-
unnar.

Glóðarsteiktur hamborgari
Hamborgara-
búlla_Tómasar.

Þráðlaus innbrota og við-
vörunarkerfi, gott verð.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Útsalan er hafin.
IKEA

Ferskt og gott alla daga
vikunnar.
Nýja bakaríið, Keflavík.

Hleðslutæki.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Verum bjartsýn
Hamborgara-
búlla_Tómasar.

Brúðubíllinn á Humarhá-
tíð 
Hornafirði.

Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Kirkjudagar á Skólavörðu-
holti hefjast í dag- ókeyp-
is- allir velkomnir.
kirkjan.is

Íslensk paprika, hollt ljúf-
meti í salatið,
á brauðið og með öllum
mat.
Íslenskt grænmeti.

Leitum að 18-40 ára karl-
mönnum 
til að leika í kvikmynd
Clint Eastwood síðsum-
ars.
Upplýsingar hjá Eskimo,
Hverfisgötu 103. 533-
4646

Félagsmenn
Rafiðnaðarsambands Íslands

Munið árlega fjölskylduhátíð 24. - 26. júní 
að Skógarnesi við Apavatn.

Félag íslenskra símamanna

Framtíðarstarf 
og sumarafleysingar

AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum í lagerstörf. 

Um er að ræða framtíðarstörf og einnig í sumarafleysing-
ar.Við bjóðum upp á góða tekjumöguleika, góða vinnuað-

stöðu 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 móttöku Aðfanga að Skútuvogi
7, 104 Reykjavík einnig er hægt að sækja um á 

www.adfong.is Upplýsingar gefur Ríkarð í síma 693-5602.

Grunnskóli 
Borgarfjarðarsveitar 

auglýsir eftir kennurum:

Sérkennara í Kleppjárnsreykjaskóla,
en þar eru um 105 nemendur í 1. – 10. bekk.

Umsjónarkennara í Andakílsskóla,
Þar sem eru um 30 nemendur í 1. – 5. bekk

Nokkuð er um samkennslu, einstaklingsmiðað nám 
og þátttöku í þróunarverkefnum s.s. útikennslu, 
Lesið í skóginn – með skólum, Grænfánann o.fl.

Nánari upplýsingar veitir 
Guðlaugur Óskarsson skólastjóri

í síma 4351171, 8615971 og 4351170

Þetta glæsilega hjólhýs er til sölu. Ónotað árgerð 2005
108L Ískápur 220V-12V -Gas, WC með sturtu, gasofn,

halogenlýsing, 50 lítra vatnstankur, leður hringsófi, 2 topplúg-
ur, myrkratjöld og flugnanet fyrir öllum gluggum, mottur yfir

parketi, tvískipt hurð, útiljós, coaxial kapall ídregin fyrir 
sjónvarp inni og útitopp grind og stigi ofl. ofl. 

Verð kr. 2.350.000
Upplýsingar í síma 899-3090

STÓRGLÆSILEGT NÝTT HJÓLHÝSI
HOBBY EXCELSIOR 560-Ufe

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

Hafið er matsferli vegna fyrirhugaðrar 
byggingar álvers Alcoa Fjarðaáls í 
Reyðarfirði. Gert er ráð fyrir að 
ársframleiðsla álversins verði allt að 
346.000 tonn.
Alcoa Fjarðaál er framkvæmdaraðili 
verksins en mat á umhverfisáhrifum 
fyrirhugaðs álvers verður unnið af HRV 
samsteypunni. Á vefsíðu Alcoa á Íslandi 
(http://www.alcoa.is) og HRV 
(http://www.hrv.is) eru nú til kynningar 
drög að tillögu að matsáætlun 
framkvæmdarinnar. Kynningin stendur 
yfir til mánudagsins 11. júlí 2005.

Framkvæmdaraðili vill hvetja stofnanir, 
samtök og almenning til að koma 
ábendingum og athugasemdum á 
framfæri til Hauks Einarssonar (Hönnun 
hf., Grensásvegi 1, 108 Reykjavík, 
haukur@honnun.is) og Gunnars Guðna 
Tómassonar (VST, Ármúla 4, 108 
Reykjavík, ggt@vst.is).
Í endanlegri tillögu að matsáætlun verður 
gerð grein fyrir þeim ábendingum og 
athugasemdum sem kunna að berast.

Mat á umhverfisáhrifum

álvers í Reyðarfirði

Alcoa Fjarðaál kynnir drög

að tillögu að matsáætlun
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Gúlag okkar tíma?
Þessar mannlegu tilfinningar viðbjóðs
og andúðar hljóta að segja sína sögu
um siðferðilegt gildi þessarar athafnar
að drepa dýr. Ég hef meira að segja
pælt í hvort kynslóðir framtíðarinnar
eigi eftir að líta á sláturhús okkar tíma
með svipuðum augum og við lítum á
útrýmingarbúðir nasista. Ja, kannski
ekki alveg svo sterkt en eitthvað í
áttina þó. 
Magnús Davíð Norðdahl – djofla-
eyjan.is

Lifi almenningssamgöngur
Á Íslandi ríkir sérkennilegur afturhalds-
og neikvæðnisandi gagnvart al-
menningssamgöngum þar sem þeim
er jafnan fundið allt til foráttu, stjórn-
málamenn, fjölmiðlar og kveinhornin
sameinast um að tína til öll rökin gegn
þeim: veðurfar, fjarlægðir, kostnað og
ímyndað þjóðareðli. En hér á ferðinni
samsvarandi rökstuðningur og hjá
gamalmenni sem bara ætlar ekki að fá
sér tölvu: Fólk er fast í eigin íhaldssemi
og rökin eru gervirök.
Ármann Jakobsson – murinn.is

Engar undanþágur
Sé það réttlætanlegt að taka fé með
valdi af skattgreiðendum og deila því
út til einhverra, þá er eðlilegt að það
séu lýðræðislega kjörnir valdhafar, eða
þá einhverjir sem lögum samkvæmt
starfa í þeirra umboði, sem taka slíka
ákvörðun. Það vald á ekki að færa til
fyrirtækja eða einstaklinga úti í bæ, þó
þau greiði háa skatta. Sá sem fær
skattaafslátt vegna framlaga sinna til
einhvers málefnis – með öðrum
orðum: Þarf að greiða lægra framlag til
ríkisins vegna framlags sem hann
ákvað að greiða einhverjum öðrum –
hefur þar með einfaldlega fengið út-
hlutunarvald yfir skattfé.
andriki.is

Varla normalt
Undirrituð er þó heppin að eiga sér
ferðafélaga í strætisvagninum, sem
kemur einnig úr Kragakjördæmi. Telst
þ.a.l. snarklikkaður, enda hefur hann
gert sér ferð með strætisvagni úr Set-
bergshverfi Hafnarfjarðar niður í Há-
skóla Íslands á skóladegi hverjum sl. 3
ár. Þetta telst varla normalt. 
Dagbjört Hákonardóttir – politik.is

Frjálsleg athöfn
Í fyrradag var okkur boðið í brúðkaup
hjá fólki sem við kynntumst hérna,
stórri fjölskyldu frá Aþenu. Munkurinn
áðurnefndur framkvæmdi vígsluna við
annan mann í pínulítilli kirkju frá sext-
ándu öld hér uppi í fjallinu. Athöfnin
var furðu frjálsleg, gestirnir fóru í sígar-
ettupásur fyrir utan kirkjuna, það var
veitt raki, menn hlógu þegar klerkurinn
mismælti sig.
Egill Helgason – visir.is

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda
okkur línu og leggja orð í belg um mál-
efni líðandi stundar. Greinar og bréf
skulu vera stutt og gagnorð. Eingöngu
er tekið á móti efni sem sent er frá
Skoðanasíðunni á visir.is. Þar eru
nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður
hvort efni birtist í Fréttablaðinu eða Vísi
eða í báðum miðlunum að hluta eða í
heild. Áskilinn er réttur til leiðréttinga
og til að stytta efni.
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Ger›u eigin stuttmyndir
Me› Kvikmyndaleikstjóranum b‡r› flú au›veldlega til eigin
stuttmyndir. Kvikmynda›u allt a› einnar klukkustundar langt efni,
klipptu til og bættu vi› brellum. Snjallsíminn
Nokia 3230 er búinn n‡justu tækni, stórum TFT-
skjá og 1,3 megapixla myndavél.

AF NETINU

Góð vinkona, sem lætur ekki
hugsa fyrir sig, sagði frá því sem
fyrir augu bar í ferð að Gullfossi.
Þar á meðal var bronsstytta af
konunni sem bjargaði fossinum
frá eyðileggingu virkjunarsinna.
Henni sem hét að varpa sér í
fossinn ef ekki yrði hætt við að
virkja þetta mesta djásn íslenskra
fossa. Sigríður í Brattholti var til-

búin að fórna lífi sínu til að vekja
þjóðina af sinnuleysisdvalanum
og sjá alvöru málsins. Hún vildi
fórna lífi sínu, dýrmætustu eign
sinni, fyrir land sitt og þjóð. Virkj-
unarsinnar létu sér fátt um finn-
ast, svo líklega hefði hún látið
verða af því, en athyglin sem við-
brögð hennar vöktu, urðu fyrir-
hyggjuleysinu ofviða. Sigríður
bjargaði Gullfossi, en þegar kom
að ómetanlegu víðerni norðan
Vatnajökuls, vantaði þá málsvara.
Það varði stutt því þegar fólk átt-
aði sig á hve aðförin að landinu
var skelfileg, og án nokkurar fyr-
irhyggju, varð hugarfarsbreyting.
Meirihluti þjóðarinnar varð
andsnúin skemmdarverkunum á
Kárahnjúkasvæðinu og stóriðju-

framkvæmdunum við Reyðar-
fjörð.

Á sama tíma og hugsandi ráða-
menn annarra þjóða hafa áttað sig
á mikilvægi heilnæms og óspillts
umhverfis, hamast þeir íslensku á
náttúru landsins sem mest þeir
mega. Þeim er ekkert heilagt í
þessum efnum og eru því landi og
þjóð stórhættulegir í bókstaflegri
merkingu. Þeir leggja fagurt
landslag í auðn, menga jörðina,
sjóinn, vötnin, árnar og himin-
geiminn. Umhugsunarverð er
veruleikafirring valdamestu ráð-
herra okkar, þegar nýjustu rann-
sóknir sérfræðinga benda til ís-
aldar eftir 200 ár, vegna eyðingar
ósonlagsins. En eyðing þess hefur
áhrif á Golfstrauminn. Nokkur

árangur hefur náðst með mót-
mælum prýðis fólks, sem lagt
hefur mikið á sig í kostnaði og
fyrirhöfn. Ráðstefnu innlendra og
útlendra óvina náttúrulegs um-
hverfis, samtökum mengunar-
sinna, var mótmælt á klaufalegan
en fórnfúsan hátt í síðustu viku. Ég
hefði kosið að sjá hreint íslenskt
vatn í flöskunum, því þarna var
ágætt tilefni til þess að ausa menn
vatni. Þvo af þeim óhreina hugun-
arháttinn með hreinni náttúruauð-
lind. Manneskjurnar þrjár, voru til
í að fórna sjálfum sér fyrir mál-
staðinn, en skyrslettuaðferðin og
sambærilegur kjánaskapur er
gengin sér til húðar. En hugurinn á
bak við er góður, hann þakka ég og
virði tilganginn. 

Það er ekki öllum gefið að færa
fórnir sem sæmd er að og verður
að leita til hinna almennu borgara
að finna slíka. Þegar hins vegar er
horft til fórna valdamestu ráð-
herranna þarf að staldra við. Segja
má að stórmannlegt sé að færa svo
mannskemmandi fórnir, að trú-
verðugleiki geranda glatist. En
stórmennskan er lævi blandin,
þegar fórnin er á kostnað annarra.
Þegar allri þjóðinni og komandi
kynslóðum blæðir fyrir. Hluti
þjóðarinnar er að vísu neyddur til
daglegra fórna, vegna undir
liggjandi siðleysis og býr því við
þungbært misrétti. Stefnu stjórn-
valda er áfátt í mörgu, en í um-
hverfismálum er hún snarvitlaus
og ógnvekjandi. ■

ALBERT JENSEN
TRÉSMIÐUR

UMRÆÐAN
BORGARALEG
ÓHLÝÐNI



Sláttuvélin og stofnfjár-
bréfin
Þeir sem eiga stofnfé í Sparisjóði
Hafnarfjarðar gætu leyst út 40-50
milljónir króna ef sjóðurinn verð-
ur yfirtekinn. Umræðan í Hafnar-
firði er orðin eldfim vegna þessa
máls, enda er sparisjóðurinn einn
af hornsteinum byggðarlagsins.
Hins vegar finnst mörgum sérkenni-
legt að stofnfjárbréf, sem lengi þóttu
verðlaus pappír, séu nú orðin tug-
milljóna virði. Sagan segir nefni-
lega að þegar dánarbúunum hafi
verið skipt í Firðinum þá hafi stofn-
fjárbréfin yfirleitt verið það síðasta
sem ættingjarnir slógust um. Frekar
völdu menn garðsláttuvélina en verð-
laus stofnfjárbréf. Í Hafnarfirði hafa
margir áhyggjur af því að verði af yfir-
töku geti hún tvístrað heilu fjölskyldunum.

Fleiri sjóðir til sölu?
Það eru ekki bara stofnfjáreigendur í Sparisjóði
Hafnarfjarðar sem gætu leyst út mikinn
skyndigróða. Í Sparisjóði Mýrasýslu, einum stærsta
sparisjóði landsins, eru aðeins tveir stofnfjáreig-
endur: Sveitarfélögin Borgarbyggð og Hvítársíðu-
hreppur. Borgarbyggð á 97 prósent stofnfjár sem
er aðeins 3,8 milljónir króna. Ef sveitarfélögin
hefðu áhuga að selja bréfin, sem ætla má að

sé harla ólíklegur leikur, þá gætu þessar 3,8
milljónir orðið að einum og hálfum millj-

arði, sem er um það bil eigið fé spari-
sjóðsins. Sveitarfélögin væru ekki
lengi að finna kaupanda fyrir þetta

verð. Gengið í þeim viðskiptum
yrði því um 370. Sparisjóður

Mýrasýslu hefur sjálfur verið í
miklum stofnfjárkaupum en
hann keypti allt stofnfé í
Sparisjóði Ólafsfjarðar á dög-
unum.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.087*

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 230
Velta: 1.581 milljónir

+0,37%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...

FL Group tilkynnti í gær að far-
þegafjöldi hjá Flugfélagi Íslands
hefði verið 3,2 prósentum meiri á
fyrstu fimm mánuðum ársins en
á sama tíma í fyrra.

Hjá Icelandair varð fjölgunin
hins vegar miklu meiri eða 16,1
prósent. Sætanýting hjá félaginu
var 80 prósent.

Fram kom í Morgunkorni Ís-
landsbanka í gær að lán
bankanna til heimilanna næmu
nú 410 milljörðum króna og
hefðu tvöfaldast frá í fyrra. Mestu
munar um innkomu bankanna á
íbúðalánamarkað.

Hlutabréfavísitalan Nikkei í
Tókýó hækkaði um 0,26 prósent í
gær og stendur í 11.577 stigum.
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Sparisjóður Hafnar-
fjarðar hefur um langt
skeið verið ein helsta
valdastofnun bæjar-
félagsins. Hann er met-
inn á um tvo milljarða
króna en talið er að hlut-
ur hvers stofnfjáreig-
anda geti numið 45 millj-
ónum króna.

Eftir nokkru er að slægjast í
Sparisjóði Hafnarfjarðar (SPH),
sem átök hafa verið um að undan-
förnu. Stofnféð er metið á 2,1
milljarð króna samkvæmt þeim
tölum sem nefndar hafa verið
vegna hugsanlegrar yfirtöku. 

Eigið fé sjóðsins var í árslok
3,1 milljarður króna. Fjárfestar
eru því tilbúnir að meta virði
stofnfjár sem 70 prósent af eigin
fé. Samkvæmt þessu er gengi á
stofnfjárbréfum í sparisjóðnum
um 135, sem þýðir að hver stofn-
fjáreigandi fengi í sinn hlut um
45 milljónir króna.

Sparisjóður Hafnarfjarðar,
sem var stofnaður árið 1902, hef-
ur gríðarlega sterka stöðu í sínu
byggðarlagi og hefur verið lyk-
illinn að völdum innan bæjar-
félagsins. Meðal stofnfjáreig-
enda eru stjórnmálamenn og for-
ystumenn í hafnfirsku athafna-
lífi. Lengi vel einokaði hann
bankastarfsemi á starfssvæðinu.
Starfsmenn sparisjóðsins eru
um 120 og eru rekin fjögur útibú
á vegum hans, þar af eitt í
Garðabæ.

Sparisjóðurinn hefur í gegn-
um tíðina ávallt skilað hagnaði
og verið í fararbroddi innan
sparisjóðafjölskyldunnar. En
þrátt fyrir mikinn fjárhagslegan
styrk hefur sparisjóðurinn átt

undir högg að sækja á undan-
förnum árum og arðsemi eigin
fjár verið langtum minni en í til-
fellum SPRON, Sparisjóðs vél-
stjóra (SPV), Sparisjóðsins í
Keflavík (SPKef) og Sparisjóðs
Mýrasýslu (SPM). Á síðasta ári

skilaði sjóðurinn 320 milljóna
króna hagnaði en gengishagnað-
ur af sölu verðbréfa var einn og
sér 615 milljónir króna. 

Þótt sparisjóðurinn hafi ekki
átt við rekstrarvanda að stríða
hefur hann tapað miklum fjár-
munum vegna útlánatapa. Hann
hefur afskrifað 1,3 milljarða
króna á síðustu fjórum rekstrar-
árum og lagt inn tæpa tvo millj-
arða á sama tímabili til að mæta
frekari töpum. Á þessum árum
tapaði sjóðurinn miklum fjár-
munum vegna útlána sem veitt
voru í góðærinu í kringum alda-
mótin.

Ljóst er að með betri afkomu
sjóðsins eykst verðmæti hans til
muna.

eggert@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 40,30 -0,25% ... Atorka 5,90 –
... Bakkavör 38,60 +0,52% ... Burðarás 15,00 +0,67% ... FL Group 15,50
– ... Flaga 3,95 -0,75% ... Íslandsbanki 13,30 +0,38% ... KB banki 526,00
+0,19% ... Kögun 59,60 -0,67% ... Landsbankinn 16,90 +1,81% ... Marel
58,10 +1,40% ... Og fjarskipti 4,07 +3,83% ... Samherji 12,10 – ...
Straumur 12,15 – ... Össur 81,00 -1,22%
*Tölur frá 15.40 í gær. Nýjustu tölur á Vísi.

Tekist á um valda-
stofnun í Hafnarfirði

Ætla að veita greiðan að-
gang að orkulindum
beggja fyrirtækja.

Bláa lónið hf. hefur fest kaup á
Hreyfingu – heilsurækt og verður
velta sameinaðs félags á annan
milljarð króna. Ágústa Johnson
segir fyrirtækin sameinast um að
veita viðskiptavinum sínum
greiðan aðgang að orkulindum
beggja fyrirtækjanna auk þess að
bjóða upp á spennandi nýjungar í
náinni framtíð. 150 manns starfa
hjá sameinuðu fyrirtæki. 

Ágústa Johnson mun áfram
gegna starfi framkvæmdastjóra
Hreyfingar en hún hefur verið
framkvæmdastjóri allt frá stofnun
fyrirtækisins árið 1998. Grímur
Sæmundsen, framkvæmdastjóri
Bláa lónsins, verður stjórnarfor-
maður Hreyfingar. -dh

Bláa lóni› kaupir Hreyfingu

Og fjarskipti 3,83%
Landsbankinn 1,81%
Marel 1,40%

Össur -1,22%
Jarðboranir -0,95%
Flaga -0,75%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

          Y         Yfir fir 200 titlar á lægra verði
ÓDÝRARI ÓDÝRARI TÍMARIT

Gerðuverðsamanburð
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Kauptækifæri skapast ef
hlutabréfaverð lækkar
um 10 til 20 prósent.

Hægt getur á verðþróun hluta-
bréfa að mati Landsbankans en
ekki eru miklar líkur á verð-
lækkun. Nokkrar ástæður sem
helst styðja þetta mat eru að
mikið fé hefur verið sótt á mark-
aðinn, líklega fer að draga úr
peningamagni í umferð og líf-
eyrissjóðir minnka líklega við sig
hlutabréf á næstu misserum.

Í Sérriti greiningardeildar
Landsbankans um innlendan
hlutabréfamarkað kemur fram að
ef til lækkunar kæmi, til að
mynda um 10 til 20 prósent,
myndu skapast kauptækifæri á
markaðinum og því líklegt að slíkt
verðþróun snúist fljótt við. Verð-
bóla hafi þó ekki myndast sem
kalli á umtalsverða verðleið-
réttingu.

Á árinu hafa fyrirtæki á

markaði verið dugleg við að
sækja sér pening og samtals hafa
þau náð í 125 milljarða króna í út-
boðum. Frekari hlutafjárútboð
eru framundan og á Landsbank-
inn von á að um 130 milljarðar
verði sóttir með hlutafjárút-
boðum á árinu. Líklega hægir það
á verðhækkun hlutabréfa. 

Úrvalsvísitalan hefur hækkað
um 21 prósent frá áramótum en
verðmat Landsbankans á stærstu
hlutafélögunum í Kauphöllinni
gefur tilefni til að ætla að ávöxtun
bréfanna verði tæp sjö prósent á
næstu 12 mánuðum. Sú 16
prósenta hækkun sem hafi verið
frá þeim tímapunkti eigi því stoð-
ir í auknu virði félaganna. 

Miklir peningar hafa verið í
umferð sem hafa leitt til hækk-
unar á hlutabréfaverði. Aðgerðir
Seðlabankans gætu leitt til minni
kaupþrýstings og jafnvel lækk-
unar á hlutabréfaverði þó ekki
fyrr en á næsta ári að mati Lands-
bankans. -dh

FYRIRTÆKI HAFA SÓTT 125 MILLJARÐA Á ÁRINU Edda Rós Karlsdóttir, forstöðu-
maður greiningardeildar Landsbankans.

Hægir á hækkunum
hlutabréfaver›s

VELTA SAMEINAÐS FÉLAGS ER Á ANNAN MILLJARÐ Grímur Sæmundsen, fram-
kvæmdastjóri Bláa lónsins, og Ágústa Johnson, framkvæmdastjóri Hreyfingar.

YFIRLIT YFIR FIMM STÆRSTU
SPARISJÓÐINA Í LOK ÁRS 2004

Hagnaður * Eignir ** Eigið fé **

SPRON 1.465 68,7 5,9
SPH 319 38,6 3,1
SPV 683 29,7 5,0
SPKEF 409 26,3 2,7
SPM 192 15,9 1,4
Alls 3.068 179,2 18,1

* Í MILLJÓNUM KRÓNA

* Í MILLJÖRÐUM KRÓNA

SPARISJÓÐUR HAFNARFJARÐAR Stofnféð er metið á yfir tvo milljarða samkvæmt
þeim tölum sem hafa heyrst. Bættur rekstur gæti aukið virði sjóðsins til muna.
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ÞOL
- létt í notkun og myndar
  sterka lakkfilmu. 
- mikið veðrunarþol.
- fyrir bárujárnsþök og           
  aðra málmfleti utanhúss

Þakmálning sem þolir
íslenskt veðurálag

Tryggðu þakinu betri endingu

Akrýl - ÞOL
- létt í notkun.
- mjög gott veðrunarþol
- fyrir bárujárn, ýmsar gerðir af
  klæðningum og aðra málmfleti     
  utanhúss.

Við erum sérfræðingar í útimálningu

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut  • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi
Byko Akranesi • Axel fiórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík
Núpur byggingavöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi
Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík  

Áratugarannsóknir á þakjárni og áhrifaþáttum yfirborðsmeðhöndlunar 
og  strangar prófanir með hliðsjón af séríslenskum aðstæðum og 
álagsþáttum hafa verið grundvöllur að vöruþróun og gefið þakmálningu 
frá okkur sérstöðu á íslenskum markaði.

Nýtt útilitakort á næsta sölustað

Flugfélög hækka far-
gjöld sín í kjölfar verð-
hækkana á olíu. Olíuverð
hefur lækkað lítillega
eftir snarpar hækkanir
að undanförnu.
Flugfélög hafa undanfarið
keppst við að hækka fargjöld í
kjölfar veðhækkana á olíu.
Bandaríska flugfélagið United
Airlines var síðast í röðinni og
hækkaði fargjöld um þrjú
prósent: ,,Við vonum að við-
skiptavinir okkar skilji þessa
ákvörðun. Við eigum einskis
annars úrkosti í kjölfar hækk-
ana á olíuverði“, sagði John

Tague, talsmaður United.
Sérfræðingar eru þó á því að

þessar hækkanir séu aðeins
tímabundnar: ,,Verð mun lækka
aftur þegar háannatíminn hefst.
Það kemur fleira til en hækkan-
ir á olíu. Mörg flugfélög hafa átt
í rekstrarerfiðleikum,“ sagði
Terry Egger, varaforseti Hags-
munasamtaka flugfarþega í
Bandaríkjunum.

Af olíumarkaðnum bárust
annars þær fréttir að verð sé
aftur komið niður fyrir 59 dali á
olíufat, eftir að Bandaríkja-
stjórn sendi frá sér tilkynningu
um að ekki væri hætta á olíu-
skorti í landinu í bráð. 

-jsk

Farflegum fjölgar
hjá Icelandair
Flutningar hjá Icelandair
Cargo dragast saman.

Farþegum í millilandaflugi
Icelandair fjölgaði um 16 prósent
í maí í samanburði við maí á síð-
asta ári. Framboð félagsins jókst
um 11 prósent og salan um tæp 20
prósent þannig að sætanýting
varð 80 prósent í mánuðinum, sex
prósentustigum hærri en í maí í
fyrra.

Á fyrstu fimm mánuðum árs-
ins hefur farþegum Icelandair
fjölgað um 11,5 prósent milli ára.

Farþegum í innanlandsflugi
Flugfélags Íslands fjölgaði um 3

prósent í samanburði við maí á
síðasta ári.

Flutningar hjá Icelandair
Cargo voru sjö prósent minni í
maí í ár en í fyrra. -dh

OgVodafone
hækkar
Verðmæti OgVodafone er 18,7
milljarðar króna samkvæmt nýju
verðmati greiningardeildar KB
banka, sem gefið var út í gær.
Miðað við forsendur bankans ætti
gengi hlutabréfa í OgVodafone að
vera 4,3, sem er 9,7 prósentustig-
um hærra en lokagengið í fyrra-
dag. Hækkuðu bréf í félaginu í
Kauphöll Íslands í gær um 3,8
prósent og var lokagengið 4,07.

KB banki segir að miklar
breytingar hafi orðið á rekstri Og-
Vodafone með kaupum á félögum,
sem nú séu rekin undir nafni 365
prent- og ljósvakamiðla og gefur
meðal annars út Fréttablaðið.
Gerir bankinn ráð fyrir að fram-
legð muni verða góð næsta ár en
lækki eitthvað árin 2007 og 2008. 

– bg

Vill eignast
Pan Fish
Norski olíu- og skipakóngurinn
John Fredriksen fer mikinn á
norska hlutbréfamarkaðnum. Fé-
lag í eigu hans lagði í vikunni
fram yfirtökutil-
boð í hlutabréf í
laxeldisfélaginu
Pan Fish. Félagið,
Greenwich Hold-
ing, eignaðist 48
prósenta hlut í
fiskeldisfyrirtæk-
inu snemma í júní.
Við það myndaðist yfirtökuskylda
og býðst félagið til þess að kaupa
aðra eigendur út á genginu 1,35
norskar krónur á hlut sem er það
verð sem Fredriksen greiddi fyrir
sinn hlut. Síðasta viðskiptagengi í
Pan Fish var 1,95 sem bendir
sterklega til þess að fjárfestar bú-
ist við mun betra tilboði frá öðr-
um fjárfestum. Olíukóngurinn
þarf að punga út sautján milljörð-
um fyrir bréfin.

Gangi yfirtakan eftir hefur
Fredriksen fjárfest fyrir rúma 30
milljarða á fáeinum dögum. Hann
fór nefnilega í þrettán milljarða
yfirtöku á olíufyrirtækinu Odfell
Invest á mánudaginn. - eþa

Kaupfling á
pöbbarölti 
Bresk blöð greindu frá því í gær
að fasteignaauðkýfingurinn Ró-
bert Tchenguiz væri að kaupa
kráarkeðjuna SFI. Techenguiz á
fyrir kráarkeðju sem á og rekur
fjölda pöbba í London. Með kaup-
um yrðu krár í eigu Tchenguiz
hátt í fjögur hundruð talsins. 

KB banki fjármagnaði fyrri
kaup Tchenguiz á breskum krám
og má telja nær öruggt að bankinn
sé einnig með í ráðum við kaupin
á SFI. Róbert hefur ásamt bróður
sínum auðgast á fasteignavið-
skiptum í London og eiga þeir
bræður í samstarfi við Baug um
kaup á Somerfield. KB banki kom
því samstarfi á þegar í stefndi að
tveir góðir viðskiptavinir bankans
yrðu keppinautar í baráttunni um
Somerfield. - hh

FER VEL UM HANN Það fer vonandi vel
um þennan farþega því flugfélög víða um
heim hafa undanfarið keppst við að
hækka fargjöld eftir hækkanir á olíuverði.

D‡rara a› fljúga

FARÞEGUM FLUGFÉLAGS ÍSLANDS
FJÖLGAÐI Í MAÍ 29 þúsund farþegar
flugu með Flugfélaginu í maí.

JOHN FREDRIK-
SEN



Leifur Breiðfjörð glerlistamaður
er staddur í Tékklandi ásamt eig-
inkonu sinni, Sigríði G. Jóhanns-
dóttur veflistakonu. Þau eru þar í
boði Þóris Gunnarssonar, ræðis-
manns Íslands í landinu. „Hann
er svo vinalegur að hann ætlar að
halda upp á afmælið mitt fyrir
mig,“ segir Leifur glaðlega en
hann býst við að um fimmtíu
manns mæti í boðið sem haldið
verður á herragarði Þóris í Tékk-
landi.

Þar mæta bæði vinir Leifs og
Sigríðar frá Íslandi auk vina og
kunningja Þóris.

Í dag verður einnig opnuð
vinnustofa og sýningargallerí á
búgarði Þóris og eru Leifur og

Sigríður fyrstu listamennirnir
sem fá afnot af því. Þetta verður
því sambland af vinnuferð og
sumarfríi hjá þeim hjónum en
brottfarardagur hefur ekki verið
ákveðinn enn og allt eins líklegt
að þau verði í Tékklandi stóran
hluta sumarsins.

Leifur var sæmdur fálkaorð-
unni hinn 17. júní. „Það var stór-
kostlegt,“ segir Leifur sem finnst
hins vegar að margir aðrir eigi
það einnig skilið að hljóta slíka
viðurkenningu og nefndir sem
dæmi Þóri ræðismann sem hafi
staðið sig frábærlega í kynningu
á landi og þjóð.

Leifi finnst gott að hlaða batt-
eríin í Tékklandi eftir miklar

annir hér heima. Hann stóð að
undirbúningi mikillar glerráð-
stefnu sem haldin var í Gerðar-
safni, auk þess sem hann setti
upp eigin sýningu í tónlistarhús-
inu.

Leifur býst við að það verði
mjög gaman hjá sér í kvöld en á
þó ekki von á neinum afmælis-
gjöfum. „Að hitta fólk og vera
með góðu fólki er það sem skiptir
mestu máli,“ segir Leifur, sem
hefur smíðað mörg glerlistaverk
um ævina. Þeirra frægast er að
öllum líkindum í St. Giles dóm-
kirkjunni í Edinborg en auk þess
eru stórir steindir gluggar eftir
Leif bæði í Hallgrímskirkju og
Grafarvogskirkju. ■
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PÉTUR H. BLÖNDAL (1944-)
fæddist þennan dag.

„Óskir manna vaxa yfirleitt hraðar en
tekjurnar.“

- Pétur H. Blöndal er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og hefur setið
á Alþingi í tíu ár.

timamot@frettabladid.is

JAR‹ARFARIR
11.00 Aldís G. Einarsdóttir, Dalalandi
11, Reykjavík, verður jarðsungin frá Bú-
staðakirkju.
11.00 Þröstur Valdimarsson, Keilufelli
33, Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju. 
13.00 Guðrún J. Möller, Dalbraut 14,
Reykjavík, verður jarðsungin frá Bú-
staðakirkju.
13.00 Einar Vigfús Jónsson, Köldukinn
20, Hafnarfirði, verður jarðsunginn frá
Hafnarfjarðarkirkju.

LEIFUR BREIÐFJÖRÐ Leifur stendur á tvennum tímamótum. Hann er sextugur í dag og var á dögunum sæmdur fálkaorðunni.

Þennan dag árið 1983 snéri
Sally Ride aftur til jarðar með
geimskutlunni Challenger eftir
sex daga geimflug. Sally var
fyrsta bandaríska konan til að
fara út í geim en sú þriðja í
heiminum.
Hin 32 ára Ride var fyrrverandi
tennismeistari. Hún ákvað að
gerast geimfari árið 1977 eftir að
hún sá auglýsingu frá NASA í
skólablaði en hún stundaði þá
háskólanám í ensku og eðlis-
fræði.
Hún var ein af yfir þúsund kon-
um og sjö þúsund körlum sem
sóttu um 35 pláss í þjálfunar-
prógrammi árið 1978. Þar kynnt-

ist hún manni sínum sem einnig
var geimfari.
Sem flugverkfræðingur var það
meginhlutverk Sallyar að fylgjast
með stjórntækjum og ganga úr
skugga um að allt gengi vel við
flugtak og lendingu. 
Tveimur árum síðar skullu hörm-
ungar yfir þegar Challenger
geimskip sprakk í loft upp. Allir
um borð létust og þar á meðal
Christa McAuliffe sem átti að
verða fyrsti kennarinn til að kom-
ast út í geim. 
Sally Ride er eina manneskjan sem
vann bæði að rannsókn Challen-
ger- og Columbia-slysanna.
Sally var geimfari til ársins 1987

þegar hún sagði upp störfum hjá
NASA og tók til við kennslu í
Stanford háskóla. Síðar varð hún
prófessor og forstjóri geimvís-
indastofnunar Kaliforníu.

24. JÚNÍ 1983

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1000 Kristnitakan. Kristin trú er

lögtekin á Alþingi á Þing-
völlum við Öxará. 

1865 Keisaraskurði er beitt í
fyrsta sinn hér á landi.
Barnið lifði en móðirin dó.

1875 Fyrsta ferðin yfir Vatnajökul
er farin af enskum vísinda-
manni og fjórum Íslending-
um.

1901 Picasso heldur sína fyrstu
stóru sýningu í París.

1934 Gunnar Thoroddsen er kos-
inn á þing, 23 ára.

1968 Ráðherrafundur Atlants-
hafsbandalagsins er hald-
inn á Íslandi í fyrsta sinn.

1988 Vatnsrennibrautin er tekin í
notkun í Laugardalslaug.

Sally Ride kemur til jar›ar

Þakkir

Innilegar þakkir fær einnig frændfólk og vinir hér heima og erlendis,
fyrrum starfsfélagar og söngfélagar fyrir norðan og þið öll, sem senduð

mér hlýjar kveðjur með símtölum, blómum og gjöfum þennan dag.

Blessunaróskir og kveðjur,
Björg Baldvinsdóttir

Hjartans þakkir til barna minna 
og fjölskyldna þeirra, sem héldu mér 

höfðinglega afmælisveislu á 90 ára 
afmælinu þann 16. júní.

Ástkær sonur okkar, stjúpsonur, bróðir og barnabarn,

Arent Pjetur Eggertsson
Sindragötu 4, Ísafirði,

verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 25. júní
klukkan 14.00.

Berglind Sveinsdóttir Pálmi Ó. Árnason
Kristrún Sif Gunnarsdóttir
Jóna Sigurlína Pálmadóttir
Sveinn Jóhann Pálmason
Ingibjörg Kristjánsdóttir
Sveinn Jóhannsson
Eggert Hjartarson  Gríma Huld Blængsdóttir
Lára Ósk Eggertsdóttir
Gunnar Smári Eggertsson
Laura Claessen.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Fanney Halldórsdóttir
frá Sviðningi, Skagabyggð,

andaðist þriðjudaginn 21. júní á Heilbrigðisstofnuninni Blönduósi.
Útförin auglýst síðar.

Börn, tengdabörn og barnabörn

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Ólína Jörundsdóttir
Eikjuvogi 17, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum Fossvogi mánudaginn 20. júní verður jarð-
sungin frá Grafarvogskirkju þriðjudaginn 28. júní kl. 15.

Svavar Kristjónsson
Guðný Svavarsdóttir   Sveinn Óttar Gunnarsson
Jörundur Svavarsson      Sif Matthíasdóttir
Erla Kristín Svavarsdóttir     Smári Ragnarsson
Lilja Steinunn Svavarsdóttir    Bjarni Jónsson
Auður Ólína Svavarsdóttir

og barnabörn.

AFMÆLI

Í tilefni sextugsafmælis Kristjáns
Axelssonar frá Bakkakoti, 22. júní,
verður opið hús í þjónustumiðstöð
BSRB í Munaðarnesi,föstudaginn 24.
júní nk. frá kl. 20. Léttar veitingar og
heitt á könnunni.

50 ára er á sunnudaginn 26. júní,
Kristín Helgadóttir, Kristnibraut 79,
Reykjavík. Maður hennar er Marteinn
Sigurbjörn
Björnsson.
Þau taka á
móti gestum
á afmælis-
daginn milli
kl. 16.00 og
19.00 í
Lionsheimil-
inu, Sóltúni
20.

Afmælisveisla á herragarði
LEIFUR BREIÐFJÖRÐ: GLERLISTAMAÐUR ER SEXTUGUR

14.00 Friðmundur Leonard Herman
verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju.
14.00 Helgi Geirmundsson, Miðtúni 21,
Ísafirði, verður jarðsunginn frá Ísafjarðar-
kirkju.
15.00 Friðrik Fáfnir Eiríksson, frá Hesti,
Ársölum 5, Kópavogi, verður jarðsung-
inn frá Fossvogskirkju. 
15.00 Óli Þór Ingvarsson rafvirkjameist-
ari, Álftamýri 40, verður jarðsunginn frá
Fríkirkjunni.
15.00 Þórður Annas Jónsson, frá Gests-
stöðum, áður til heimilis í Markholti 7,
Mosfellsbæ, verður jarðsunginn frá
Lágafellskirkju.

ANDLÁT
Knútur Kristján Gunnarsson húsgagna-
bólstrari lést á sjúkrahúsinu í Lundi, Sví-
þjóð, föstudaginn 17. júní.
Fanney Halldórsdóttir frá Sviðningi,
Skagabyggð, andaðist þriðjudaginn 21.
júní á Heilbrigðisstofnuninni Blönduósi.
Víkingur Þór Björnsson fyrrverandi eld-
varnareftirlitsmaður, Munkaþverárstræti
2, Akureyri, lést á heimili sínu þriðjudag-
inn 21. júní.

www.steinsmidjan.is



RESCUE ME

SIRKUS FER Í LOFTIÐ! 
Í KVÖLD KL. 22.00

AMERICAN DAD

KVÖLDÞÁTTURINN

ÞAÐ ERU SVO MARGAR LEIÐIR TIL AÐ DEYJA Í NEW YORK.
MIÐVIKUDAGA KL. 21.00 

FRÁ FRAMLEIÐENDUM „FAMILY GUY“
MÁNUDAGA KL. 21.00

GUÐMUNDUR BÝÐUR GOTT KVÖLD 
MÁN. - FIM. KL. 22.00

SJÓNVARPSSTÖÐIN SIRKUS ER ALLTAF Í ÓLÆSTRI DAGSKRÁ. SIRKUS VERÐUR 
SJÓNVARPAÐ Á SÖMU RÁS OG POPP TÍVÍ VAR. ÁSKRIFENDUR DIGITAL ÍSLAND 
ÞURFA AÐ UPPFÆRA MYNDLYKILINN TIL AÐ SJÁ POPP TÍVÍ ÁFRAM.

FYLGSTU MEÐ.
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> Við hrósum ...

... gamla brýninu Sinisa Valdimari Kekic,
sem sá til þess að Grindavík fékk þrjú stig í

Dalnum í gær. Kekic
er hreint ótrúlegur
leikmaður sem
virðist ekkert vera
farinn að gefa eftir
og á meðan svo er á
Grindavík alltaf von
um að hanga uppi í
deild þeirra bestu.

Heyrst hefur ...
... að Eyjamenn leiti víða þessa dagana
eftir liðsstyrk í fótboltanum. Þeir misstu
Magnús Má í gær og svo hafa þeir verið
óheppnir með meiðsli sem og útlend-
inga en tveir útlendingar liðsins voru ekki
betri en svo að ÍBV lánaði þá til Selfoss,
sem segir sína sögu um styrkleika þeirra.

sport@frettabladid.is
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> Við hrósum ...

.... KR-ingum, sem brutu marga múra í
gær. Leikmenn liðsins skoruðu
jafn mörg mörk í gær og þeir
höfðu gert í sex leikjum,
Grétar Ólafur skoraði loksins í
deildinni og þá má ekki
gleyma því að Magnús
Gylfason gaf blaðamanni
viðtal aldrei þessu vant.

FH-ingar voru alltaf skrefinu á undan Skagamönnum í leik li›anna í gærkvöld og unnu 2-0. fietta er fyrsti
sigur FH á ÍA í deildarkeppni sí›an 1990.

Loks sigraðist FH á Skagagrýlunni

FÓTBOLTI Gestirnir byrjuðu leikinn
af krafti í Kaplakrikanum í gær
og fengu fyrsta færi leiksins
þegar Sigurður Ragnar Eyjólfs-
son átti bakfallsspyrnu sem Daði
Lárusson varði vel. Nokkuð jafn-
ræði var með liðunum stærstan
hluta fyrri hálfleiks þótt FH virt-
ist alltaf vera skrefinu á undan. 

Allan Borgvardt var besti
maður vallarins og átti margar
stórhættulegar sendingar sem
sköpuðu hættuleg færi, til að
mynda átti hann glæsilega send-
ingu á Jón Þorgrím Stefánsson á
42. mínútu en fast skot Jóns fór
framhjá markinu. 

Síðustu mínútur fyrri hálfleiks
keyrðu heimamenn yfir gesti
sína, fyrst skoraði Tryggvi Guð-
mundsson frábært mark úr auka-
spyrnu og Borgvardt bætti síðan
við marki eftir sendingu frá Jóni
Þorgrími rétt áður en flautað var
til hálfleiks. 

Ólafur Þórðarson gerði tvær
breytingar í hálfleik, tók Sigurð
Ragnar og Hjört Júlíus af velli.
Hjörtur var kominn með gult
spjald og með sama áframhaldi

hefði hann fengið rautt í seinni
hálfleik.

Ungir og efnilegir leikmenn
Skagamanna sýndu góða takta í
seinni hálfleiknum og voru stað-
ráðnir í að sýna Ólafi að þeir væru
tilbúnir í þetta. 

Þrátt fyrir að vera tveimur
mörkum yfir hættu FH-ingar ekki
og átti Atli Viðar Björnsson skalla
í slá og Tryggvi skot í stöng í

seinni hálfleiknum. Skagamenn
fengu líka sín færi en eins og oft
áður var heppnin ekki með þeim
fyrir framan markið. Góður sigur
FH-liðsins, sem spilaði vel sem
heild og er enn með fullt hús. ÍA
sýndi góða baráttu í seinni hálf-
leik en það dugði einfaldlega ekki
til og var þetta því fjórði leikur
liðsins í deildinni í röð án sigurs.

elvar@frettabladid.is

Mostafa Marinó Anbari, aðstoðarþjálfari
íslenska knattspyrnuliðsins Afríku og
bróðir aðalþjálfarans Zakaria Elíasar
Anbari, var fyrir skömmu dæmdur í
tveggja mánaða leikbann fyrir að skrá
Abdel Hamid Oulad Idriss á leik-
skýrslu, en hann tók ekki þátt í
leiknum.

Eftir leikinn kom í ljós að hann
var hafður á skýrslunni í stað
Dejan Bilic, sem tók þátt í
leiknum án þess að vera
kominn með tilskilin leyfi til
þess.

Zakaria, sem oftast er kall-
aður Zico, sagði þetta hafa
verið mistök sem vonandi
kæmu ekki fyrir aftur. „Ég

kom aðeins of seint á leikinn og
þess vegna sá bróðir minn um
leikskýrsluna fyrir mig. Hann
gerði þessi litlu mistök við
gerð leikskýrslunnar og svo

vissi hann ekki betur en að
Dejan Bilic, sem var nýr leik-

maður okkar, væri kominn
með leikheimild. En við hjá
Afríku höfum rætt þetta
við Knattspyrnusamband
Íslands og þeir útskýrðu
þessi atriði vel fyrir okk-
ur. Við látum þetta ekki
koma fyrir aftur.“

Zico er annars bjart-
sýnn á framhaldið og
segir Afríku vera að
styrkjast með hverjum

leiknum. „Okkur hefur gengið ágætlega
í sumar. Dejan Bilic kemur til með að
styrkja lið okkar mikið, og svo erum við
að fá nýjan leikmann frá Marokkó líka,
sem vonandi á eftir að reynast okkur
vel.“

Afríka er sem stendur í næstneðsta sæti
síns riðils, C-riðils 3. deildar, með tvö
stig eftir fimm leiki, en ÍH er efst með
tólf stig. 

Afríku var jafnframt gert að greiða tólf
þúsund krónur í sekt fyrir þessi mistök.

Þetta er í annað sinn á stuttum tíma
sem þjálfari meistaraflokksliðs er
dæmdur í tveggja mánaða bann fyrir
leikskýrslumistök, en Nói Björnsson,
þjálfari Leifturs/Dalvíkur, var dæmdur í
bann í vor.

ÞUNGUR DÓMUR HJÁ KSÍ: AÐSTOÐARÞJÁLFARI AFRÍKU DÆMDUR Í TVEGGJA MÁNAÐA KEPPNISBANN

Mistök sem koma ekki fyrir aftur
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Það var mikið fjör og mikið skorað suður með sjó í gærkvöld:

Fylkismenn héldu jöfnu í Keflavík

FÓTBOLTI Þó það hljómi undarlega
voru Keflvíkingar mun betri á
heimavelli gegn Fylkisvelli í gær,
í leik sem lauk með jafntefli, en
þeir voru uppi á Skipaskaga í síð-
ustu umferð, en þar unnu þeir sig-
ur. Liðið var einfaldlega að spila
mun betri knattspyrnu og var
sóknarleikurinn þá sérstaklega
öflugur. Fylkismenn voru einnig
að leika fína knattspyrnu þó svo
að þeir hafi oft gert betur.

Leikurinn í gær var án efa einn
af skemmtilegri leikjum sumars-
ins. Bæði lið léku sókndjarfan

bolta og leikmennirnir börðust af
krafti, með fáeinum undantekn-
ingum þó. Fylkismenn voru með
undirtökin lengst af í leiknum án
þess að ná að skapa færi í hverri
sókn. Keflvíkingar voru hins
vegar fljótir fram og iðulega stór-
hættulegir þegar þeir færðust
nær marki gestanna. Sem fyrr var
Guðmundur Steinarsson öflugur
en Stefán Örn Arnarson átti
einnig mjög góðan leik og var
ætíð skapandi.

Vandamálið virðist vera hjá
Fylkismönnum að þó svo að kant-
mennirnir eiga nokkra ágæta
spretti inni á milli eru þeir ein-
faldlega ekki nógu snöggir að at-
hafna sig og þannig verður oft lít-
ið úr sóknarlotum þeirra. Þá virð-
ist Viktori Bjarka hreinlega fyrir-
munað að skora en hann fékk
nokkur afar góð tækifæri til þess
í leiknum.

„Þetta var án efa einn af harð-
ari leikjum sem ég hef spilað,“
sagði Keflvíkingurinn Stefán Örn
eftir leik. „Liðin voru jöfn að stig-
um fyrir leikinn og ætluðu ekkert

að gefa eftir og urðu að lokum að
sættast á jafntefli. En við lékum
vel í dag og þrátt fyrir að það hafi
vantað menn í liðið eins og Gest
Gylfason og Hörð Sveinsson sýndi
leikur okkar í kvöld styrk liðsins
og að það kemur maður í manns
stað. Hvað sjálfan mig varðar er
auðvitað alltaf gott að skora. Nú
er sjálfstraustið hjá mér komið
upp í topp og þýðir ekkert annað
en að halda áfram og bæta við
fleiri mörkum.“ - esá

2-2
Keflavík, áhorf: 852 Erlendur Eiríksson (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 12–13 (8–7)
Varin skot Magnús 3, Ómar 2 – Bjarni 6
Horn 3–4
Aukaspyrnur fengnar 14–11
Rangstöður 4–8

Keflavík Fylkir

*MAÐUR LEIKSINS

KEFLAV. 4–4–2
Magnús 6
(57. Ómar 6)
Guðjón Árni 6
Johansson 6
Baldur Sig. 7
Milicevic 5
Bjarni 4
(74. Isse –)
Jónas Guðni 8*
Gunnar H. 5
Hólmar Örn 6
Guðmundur 7
Stefán 7

FYLKIR 4–3–3
Bjarni Þórður 6
Arnar Þór 5
Ragnar 7
Valur Fannar 7
Gunnar Þór (sjm) 6
Helgi Valur 7
Guðni Rúnar 4
Hrafnkell 6
(46. Christian 6
Viktor Bjarki 6
Björgólfur 7
(89. Björn V. –)
Eyjólfur 5
(88. Jón B. –)

*MAÐUR LEIKSINS

FH 4–3–3
Daði 7
Guðmundur 7
Tommy 6
Auðun 8
Freyr 7
Heimir 4
(68. Siim 6)
Ásgeir 6
Davíð 5
(72. Baldur –)
Jón Þorgrímur 6
(64. Atli Viðar 6)
Tryggvi 7
Allan 8*

ÍA 4–5–1
Bjarki 6
Kári Steinn 6
Gunnlaugur 5
Reynir 5
Guðjón Heiðar 4
Unnar 6
(65. Hafþór 6)
Hjörtur 5
(46. Jón V. 6)
Pálmi 6
Igor 6
Martin 5
Sigurður R. 4
(46. Andri 7)

2-0
Kaplakr., áhorf: 1622 Kristinn Jakobsson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 11–6 (6–3)
Varin skot Daði 3 – Bjarki 2
Horn 4–4
Aukaspyrnur fengnar 10–11
Rangstöður 2–2

FH ÍA

STERKUR Fylkismaðurinn Helgi Valur
Daníelsson átti fínan leik fyri Fylki í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARII

HÖRÐ BARÁTTA Bjarki Guðmundsson, markvörður ÍA, fer hér í úthlaup og nær að stöðva
FH-inginn Jón Þorgrím Stefánsson. FH vann sjöunda leik sinn í röð.

FRÉTTABLAÐIÐ/LÁRUS
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Tim Henman, helsta von Breta á
Wimbledon-mótinu í tennis, er

fallinn úr leik og það strax í 2. um-
ferð. Hann tapaði
fyrir Rússanum
Dmitry Tursunov,
sem er ekki á styrk-
leikalista tennisleik-
ara. Henman er
hins vegar efstur
Bretanna á styrk-
leikalistanum og
hefur verið helsta vonarstjarnan í
sínu heimalandi undanfarin misseri.
Margir áratugir eru síðan heima-
maður vann Wimbledon-mótið og
er það álit manna að nú hafi Hen-
man endanlega misst af sínu síð-
asta tækifæri.

Núverandi meistari í einliðaleik
kvenna á Wimbledon-mótinu í

tennis, rússneska ungstirnið Maria
Sharapova, átti ekki í miklum vand-

ræðum með and-
stæðing sinn í 2.
umferð einliðaleiks-
ins. Hún mætti
hinni 15 ára Sesil
Karatantcheva frá
Búlgaríu, sem er
reyndar talin vera
með þeim efnilegri í

greininni í dag. En hún átti ekki roð
við Sharapovu, sem vann 6–0 og
6–1. Karatantcheva vakti mikla at-
hygli á opna franska meistaramót-
inu fyrir skömmu er hún bar sigur-
orð af Venus Williams.

Nú er orðið ljóst að Chelsea hefur
titilvörn sína gegn nýliðum Wig-

an á útivelli. Keppni í ensku úrvals-
deildinni hefst hinn 13. ágúst en
leikurinn um góðgerðarskjöldinn,
sem markar upphaf
hvers tímabils, er
helgina áður. Þar
leikur Chelsea gegn
Arsenal, sem hamp-
aði bikarmeistara-
titlinum. Í fyrstu
umferð deildarinnar
mætast einnig
Arsenal og Newcastle, sem og
Everton og Manchester United. Það
er svo stórleikur strax í annarri um-
ferð er meistarar Chelsea mæta ná-
grönnunum og erkifjendunum í
Arsenal. Ætla má að þar verði Ash-
ley Cole í eldlínunni.

Hermann Hreiðarsson og félagar í
Charlton mæta nýliðum Sunder-

land á útivelli í fyrstu umferð tíma-
bilsins. Ef Íslendingafélögin í 1.
deildinni eru skoðuð má sjá að Gylfi

Einarsson og félagar
í Leeds mæta
Millwall á heimavelli
og Reading með
Ívar Ingimarsson
innanborðs mætir
Bjarna Guðjónssyni
og félögum í
Plymouth á heima-

velli. Leicester, félag Jóhannesar
Karls Guðjónssonar, mætir Sheffield
United á útivelli. Þá tekur Íslend-
ingafélagið Stoke City á móti nýlið-
um Sheffield Wednesday á Brittania
Stadium. Ólafur Ingi Skúlason mætir
Scunthorpe á heimavelli með nýja
félaginu sínu, Brentford, í 2. deild-
inni og þá fara lærisveinar Guðjóns
Þórðarsonar í Notts County til
Torquay í 3. deildinni.

Handknattleikslið Hauka fékk liðs-
styrk í gær þegar vinstri handar

skyttan Árni Þór Sigtryggsson skrif-
aði undir samning við félagið til
tveggja ára. Árni kemur frá Þór á Ak-
ureyri en hann var valinn efnilegasti
leikmaður DHL-deildarinnar í vor og
var ansi eftirsóttur af liðum hér
heima. Þá var hann með samnings-
tilboð í höndunum frá Flensborg og
Göppingen. Aðalástæða þess að
hann ákvað að leika með Haukum
er sú að hann er að fara að stunda
háskólanám í höfuðborginni og ætl-
ar að mennta sig áður en hann
heldur út í atvinnumennsku.

Markvörðurinn Birkir Ívar Guð-
mundsson hefur samþykkt

framlengingu á samingi sínum við
Hauka og þá á félagið í viðræðum
við Arnar Pétursson, sem lék með
FH. Arnar á einnig í viðræðum við
Fram og Val en ætti að taka ákvörð-
un á næstu dögum.
Haukar eru að fullmanna
sinn hóp og ætla ekki að
gefa neitt eftir
á næsta
tímabili. Þeir
setja stefnuna
á að verja Íslands-
meistaratitil sinn og ná
fínum árangri í Evrópu-
keppninni næsta vetur.

ÚR SPORTINU
Watford getur ekki haldið sinni skærustu stjörnu:

Hei›ar ræ›ir vi› Fulham
FÓTBOLTI Íslenski landsliðsfram-
herjinn Heiðar Helguson, sem
leikið hefur með Watford undan-
farin fimm ár, er á leið frá félag-
inu og er talið líklegast að hann
fari til Fulham. 

Heiðar hefur verið orðaður við
fjölmörg lið í Englandi undan-
farna daga en áhugi Fulham er til-
tölulega nýtilkominn. Vitað er að
Chris Coleman, stjóri liðsins, leit-
ar nú logandi ljósi að sóknar-
manni eftir að Andy Cole ákvað að
snúa á heimaslóðir í Blackburn.
Sér hann Heiðar sem hinn full-
komna arftaka Coles. 

Heiðar var væntanlegur til Ís-
lands sl. miðvikudag en hætt var
við þá heimferð með skömmum
fyrirvara, að því er talið er vegna

fyrirhugaðra viðræðna við Ful-
ham. Forráðamenn Watford hafa
þegar náð samkomulagi við  Ful-
ham um kaupverðið á Heiðari en
það er talið vera í kringum 1,5
milljónir punda.

Heiðar er sagður hafa mun
meiri áhuga á að ganga til liðs við
Fulham en Sunderland eða Wig-
an, sem einnig hafa mikinn áhuga
á honum, vegna þess að þá myndi
hann ekki þurfa að flytjast bú-
ferlum. Fjórða liðið sem boðið
hefur í Heiðar, West Ham, hefur
þó enn ekki gefið hann upp á bát-
inn þar sem félagið er innan
seilingar fyrir Heiðar, í höfuð-
borginni London. Ekki náðist í
Heiðar í gær þrátt fyrir ítrekað-
ar tilraunir. - vig

HEIÐAR HELGUSON Hefur venjulega staðið sig mjög vel gegn liðum í úrvalsdeild og sann-
að að hann á fullt erindi þangað. Hér er hann í baráttu við William Gallas hjá Chelsea.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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JÚNÍ

■ ■ LEIKIR
� 20.00 KA tekur á móti HK á

Akureyrarvelli í 1.deild karla.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00-8.30 Olíssport á Sýn.

� 16.05 Landsbankadeildin FH-ÍA á
Sýn.

� 16.50 Fótboltakvöld á RÚV.

� 17.45 Olíssport á Sýn.

� 19.00 Gillette-sportpakkinn á Sýn.

� 19.30 Motorworld á Sýn.

� 20.00 World Supercross á Sýn.

� 21.00 World Poker Tour á Sýn.

� 23.15 NBA Úrslitakeppnin á Sýn.

FORMÚLA 1 Þýska bílaframleiðslu-
fyrirtækið BMW hefur keypt
svissneska fyrirtækið Sauber,
sem er með keppnislið í Formúlu
eitt keppninni. Burkhard Göschel,
stjórnaður í BMW, segir samstarf-
ið við Williams-liðið, en BMW sér
því fyrir vélum í bíla sína, ekki
hafa gengið nógu vel síðustu miss-
eri.“

Við viljum ræða framtíðará-
horfin við Williams, til þess að
hægt sé að komast að góðri lausn
fyrir bæði lið. Því miður hefur
samstarfið ekki verið nógu gott
síðustu misseri.“ Mario Theissen,
framkvæmdastjóri bifreiða-
íþrótta hjá BMW, vonast til þess
að kaupin á Sauber muni verða til
þess að betri árangur náist með
keppnisvélinni frá BMW. „Gott
samstarf milli liða er nauðsynleg-
ur svo árangur náist. Vonandi
mun keppnisvélin frá BMW verða
sú besta eftir að reynsla er komin
á starfið.“ - mh

BMW að yfirgefa Williams?

BMW kaupir
Sauber

Enn eitt áfallið fyrir karlalið ÍBV í fótboltanum:

Magnús Már hættur
a› leika me› ÍBV
FÓTBOLTI Framherjinn Magnús
Már Lúðvíksson mun ekki leika
meira með Landsbankadeildarliði
ÍBV. Magnús Már var afar ósáttur
við þá vinnu sem félagið útvegaði
honum og þegar forráðamenn
félagsins sögðust ekki geta gert
betur lét Magnús sig hverfa frá
Eyjum, en hann hafði ekki skrifað
undir samning við félagið og því
var honum frjálst að fara.

„Ég var látinn moka skurði
fyrir hitaveituna og ég hef engan
áhuga á því að eyða níu tímum í
dag í að moka skurði. Það stóð
aldrei til að ég væri í erfiðis-

vinnu,“ sagði Magnús Már við
Fréttablaðið í gær en formaður
knattspyrnudeildar ÍBV, Viðar
Elíasson, hafði litla meðaumkun
með Magnúsi þegar leitað var
eftir viðbrögðum hans í gær.

„Ég vorkenni engum að vinna
og æfa fótbolta enda er ég alinn
upp við það sjálfur og hef átt
marga félaga í boltanum sem hafa
unnið mikið og staðið sig þar að
auki vel í boltanum. Mín reynsla
er sú að þeir sem nenna að vinna
nenna að vinna vinnuna sína á
vellinum,“ sagði Viðar Elíasson.

- hbg

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild karla:
KR–ÞRÓTTUR 3–2

FRAM–GRINDAVÍK 0–1

KEFLAVÍK–FYLKIR 2–2

FH–ÍA 2–0

ÍBV–Valur 
Leik ÍBV og Vals var ekki lokið þegar Fréttablaðið
fór í prentun.

STAÐAN:
FH 7 7 0 0 18–2 21
VALUR 6 5 0 1 15–4 15
FYLKIR 7 3 2 2 12–9 11
KEFLAVÍK 7 3 2 2 12–16 11
KR 7 3 1 3 8–8 10
FRAM 7 2 2 3 7–6 8
GRINDAVÍK 7 2 1 4 8–14 7
ÍA 7 2 1 4 5–11 7
ÞRÓTTUR 7 1 1 5 10–14 4
ÍBV 6 1 0 4 5–16 3

MARKAHÆSTIR:
Tryggvi Guðmundsson, FH 8
Guðmundur Steinarsson, Keflavík 5
Matthías Guðmundsson, Val 4
Allan Borgvardt, FH 4
Hrafnkell Helgason, Fylki 4
Andri Fannar Ottósson, Fram 3
Baldur Aðalsteinsson, Val 3
Hjörtur Hjartarson, ÍA 3
Páll Einarsson, Þrótti 3

1. deild karla:
BREIÐABLIK–VÍKINGUR 0–0

FARINN FRÁ EYJUM
Magnús Már
Lúðvíksson hefur
leikið sinn síðasta
leik fyrir ÍBV.

Framarar ollu miklum vonbrigðum á Laugardalsvelli í gærkvöld:

Kekic trygg›i Grindavík enn einn sigurinn

FÓTBOLTI Leikurinn á Laugardals-
velli fór rólega af stað og í raun
gerðist lítið fyrstu mínútur
leiksins.

Framarar sóttu ívið meira en
höfðu ekki erindi sem erfiði þar
sem vörn Grindvíkinga var þétt
fyrir. Grindvíkingar náðu góðum

tökum á leiknum síðustu tíu mín-
útur fyrir hálfleiks og komust
verðskuldað yfir á fertugustu og
annarri mínútu með góðu marki
frá Sinisa Kekic. Mounir Ahan-
dour kom þá hratt með boltann
upp með völlinn, dró að sér varn-
armann og sendi á Kekic hægra
megin í teignum, sem skoraði
með góðu skoti hægra megin
framhjá Gunnari Sigurðssyni,
markverði Fram.  

Á 57. mínútu fengu Grindvík-
ingar vítaspyrnu. Paul McShane
var þá felldur inni í teignum eftir
að Kekic hafði stungið boltanum
inn fyrir á hann eftir falleg
tilþrif á vinstri kantinum. Óli
Stefán Flóventsson tók spyrnuna
en Gunnar Sigurðsson varði
spyrnuna vel. Leikurinn róaðist
talsvert eftir þetta en Grindvík-

ingar náðu þó að leika boltanum
betur á milli sín. Framarar voru
orðnir örvæntingarfullir og voru
að reyna of mikið af löngum
sendingum inn fyrir vörnina. Það
var helst Daninn Hans Mathiesen
sem var að reyna að taka boltann
niður og spila honum með jörð-
inni. Eins og oft áður í sigurleikj-
um Grindvíkinga var það fram
lag Sinisa Kekic sem réði úrslit-
um. Þrátt fyrir að eiga frekar ró-
legan dag tókst honum skora
markið sem réði úrslitum og
leggja upp færið sem vítið kom
upp úr. 

Óli Stefán Flóventsson, leik-
maður Grindvíkinga, var ánægð-
ur með sigurinn. „Þetta var gríð-
arlega mikilvægur sigur fyrir
okkur. Við spiluðum ágætlega og
vorum þéttir fyrir í vörninni. Við

höfum spilað vörnina vel, og von-
andi náum við að gera það
áfram.“

Ríkharður Daðason, fyrirliði
Framara, var óánægður í leiks-
lok. „Við verðum að fara að byrja
leikina betur. Þetta er eitthvað
sálfræðilegt því við náum ekki að
byrja leikina nægilega einbeitt-
ir.“

- mh

0-1
Laugard., áhorf: 520 Jóhannes Valgeirsson (5)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 7–7 (2–3)
Varin skot Gunnar 1 – Savic 3
Horn 8–7
Aukaspyrnur fengnar 14–15
Rangstöður 2–2

Fram Grindavík

*MAÐUR LEIKSINS

FRAM 4–3–3
Gunnar 6
McLynn 3
(46. Kristófer 4)
Gunnar Þór 5
Þórhallur Dan 4
Kristján 5
Ingvar 5
Viðar 4
Hans 6
Víðir 4
(77. Andri Steinn –)
Andri Fannar 5
(64. Ívar B. 5)
Ríkharður 4

GRINDAV. 4–5–1
Savic 6
Óðinn 7
Óli Stefán 7
Jack 7
Eyþór Atli 6
Eysteinn 6
(90. Guðm. –)
McShane 6
Niestroj 5
Magnús Sverrir 6
(67. Óskar Örn 6)
Kekic 8*
Ahandour 6
(83. Zeyer –)

Grétar byrja›ur a› skora fyrir KR
Markahrókurinn Grétar Ólafur Hjartarson opnaði markareikning sinn fyrir KR í Landsbankadeildinni með
sigurmarki gegn Þrótti á KR-velli í gær. Lokatölur leiksins urðu 3–2 fyrir KR í fjörugum leik.

FÓTBOLTI „Það er fínt að geyma
þessi mörk svona þangað til í lok-
in,“ sagði Grétar Ólafur Hjartar-
son, hetja KR-inga gegn Þróttur-
um í gær, en hann opnaði marka-
reikning sinn á Íslandsmótinu í
sumar á besta mögulegan máta í
gærkvöld þegar hann skoraði
sigurmark leiksins á 85. mínútu.
„Það var alveg frábært að setja
hann svona og skiptir miklu máli
fyrir mig. Þetta mark gefur mér
mikið sjálfstraust,“ bætti Grétar
við.

KR-ingar hófu leikinn af mikl-
um krafti og stjórnuðu spilinu al-
gjörlega í fyrri hálfleik. Bjarki
Gunnlaugsson var arkitektinn að
flestum bestu sóknum KR í fyrri

hálfleiks og var óheppinn að ná
ekki að skora. Það gerði hins
vegar Rógvi Jacobsen þegar hann
braut ísinn á 41. mínútu og á síð-
ustu mínútu fyrri hálfleiks bætti
Sigurvin Ólafsson við öðru marki.
Tveggja marka forysta KR-inga í
hálfleik var fyllilega verðskulduð,
þeir voru mun sterkari en Þróttar-
ar og í raun furðulegt að sjá
hversu máttlausir gestirnir voru.

Það var ljóst strax frá fyrstu
mínútu síðari hálfleiks að Ásgeir
Elíasson, þjálfari Þróttar, hafði
skipað sínum mönnum að færa sig
framar á völlinn. Það skilaði strax
tilætluðum árangri og hefði ekki
verið fyrir stórkostlega mark-
vörslu Kristjáns Finnbogasonar í
þrígang hefðu Þróttarar hæglega
getað jafnað leikinn á fyrsta
stundarfjórðungi síðari hálfleiks. 

Pressa Þróttara bar loks árang-
ur á 73. mínútu þegar Þórarinn
skoraði og tveimur mínútum síðar
hafði Josef Maruniak jafnað leik-
inn. Ótrúlegur viðsnúningur stað-
reynd en jafnframt með ólíkind-
um að horfa upp á hrun KR.

Á 85. mínútu gerðist síðan það
sem stuðningsmenn KR hafa
beðið eftir í allt sumar – Grétar
Ólafur Hjartarson batt enda á
markaleysi sitt í deildinni með því

að skora glæsilegt skallamark
sem átti eftir að skilja liðin að
þegar yfir lauk. Gestirnir reyndu
hvað þeir gátu til að jafna metin
en tíminn var einfaldlega of
knappur. Eins og gefur að skilja
var Magnús Gylfason, þjálfari
KR, ánægður með stigin, sem
hann sagði nauðsynleg. 

„Ég er mjög ánægður með
karakterinn í okkar liði en við
gerðum okkur erfitt fyrir. Ég var
orðinn mjög hræddur á tímabili
en sem betur fer kláruðum við
leikinn.“

- vig, - bb

3-2
KR-völlur, áhorf: 1457 Egill Már Markússon (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 11–10 (9–6)
Varin skot Kristján 4 – Fjalar 6
Horn 5–5
Aukaspyrnur fengnar 22–21
Rangstöður 3–4

KR Þróttur

*MAÐUR LEIKSINS

KR 4–3–3
Kristján 7
Jökull 6
Tryggvi 6
Gunnar E. 5
Gunnar K. 8*
Bjarnólfur 5
Sigurvin 5
Bjarki 7
(90. Sölvi St. –)
Grétar 6
Rógvi 6
Garðar 6
(55. Sigmundur 4)

ÞRÓTTUR 3–5–2
Fjalar 8
Eysteinn 6
Jens 6
Ólafur T. 6
(69. Jaic 5)
Freyr 4
(86. Erlingur –)
Halldór 5
Páll 6
Þórarinn 6
Daníel 5
Henning 4
(63. Haukur Páll 6)
Maruniak 5

BARÁTTA Það var fast
tekist á hjá KR og
Þrótti í gær. Gunnar
Einarsson og Þórarinn
Kristjánsson Þróttari
takast hér á.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR
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Bjartasti tími
ársins er
yndislegur.
Það er
erfitt að
fara að
sofa en
auðvelt að

vakna. Það
er frábært að

ferðast um
landið, fara í laut-

artúr, göngutúra og skoða sig um.
Borða góðan mat og njóta lífsins. 

Tilheyrandi íslenska sumrinu
er líka að fylgjast grannt með
veðurspám. Ergja sig ef þær eru
óhagstæðar ferðaplönum en
gleðjast ef góða veðrið virðist
ætla að fylgja ferðaleiðinni. Svo

er að sjálfsögðu hægt að bölsótast
út í veðurfræðingana ef góða
veðrið sem lofað hafði verið sýnir
sig ekki. 

Ég hef oft reynt að taka mið af
veðurspám í ferðalögum innan-
lands. Ákveðið með skömmum fyr-
irvara hvert haldið skuli í útilegu.
Reynt með öðrum orðum að elta
veðrið. Það skal játað að þessi að-
ferð hefur ekki gengið allt of vel.
Ég ákvað því snemmvors að beita
henni ekki í sumar. Gera bara mín
sumarplön með minni fjölskyldu
og sjá svo bara hversu góðir veð-
urguðirnir ætluðu að vera við mig. 

Ég bjóst svo sem ekki við
miklu enda hef ég ekki verið
þekkt fyrir að vera í náðinni hjá
þeim. Og ekki virðist það hafa

breyst. Ég var til dæmis norður á
Ströndum síðustu helgi. Þar var
lágskýjað, suddi og fremur kalt. Í
Reykjavík var víst mesta blíða
sumarsins. Nú hygg ég á sumar-
bústaðaferð á Mýrar í Borgarfirði
og fæ ekki betur séð en þar sé
spáð rigningu alla næstu viku.
Góða veðrið á að vera norðan
lands. Það mun þó eflaust breyt-
ast þegar ég held þangað með
minni fjölskyldu í júlí. Þá er
næsta víst að veður mun snúast
suðvesturhorninu í hag.

En ég hef sem sagt tekið þá
ákvörðun að taka íslenska sumar-
veðrinu með stóískri ró. Njóta ein-
faldlega lífsins og sumarleyfisins.
Og taka regngallann með hvert
sem ég fer. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SIGRÍÐUR B. TÓMASDÓTTIR ÆTLAR EKKI AÐ ELTA VEÐRIÐ Í SUMAR.

Sumarið er tíminn
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Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind, Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu komin/n í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 

Glæsilegur War of 

the worlds varningur

DVD myndir • Coca Cola 

Margt fleira 

SENDU SMS SKEYTIÐ JA WBV 

Á NÚMERIÐ 1900 

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Nei, nei og aftur
nei! Þú getur ekki
fengið vinnu hér.

Farðu burt. 

You wanted the
best and you got

the best! 

Heitasti klæð-
skiptingur
heims er
mættur...

Jói!

Ég fann þennan
óskiljanlega miða í

buxunum hans Palla
áðan.

Hmm, lát-
um okkur

nú sjá. 

Blekið er búið að
klessast út um

allt... það er ekki
hægt að lesa hvað

stendur.

Það er það sem er
svo óskiljanlegt!

Snúlla. Þú verður að
velja einn okkar. 

Bara einn. Það
verður erfitt. Ég veit. 

Hæpabbigettuhvaðviðgerðumískóla
numídagviðfengumaðsjámyndumhv
alisemeruspendýrenekkifiskarogsvol
ærðumviðstærðfræðioghlustuðumás

öguumísbirnijæjaverðaðfarabæ!

Það er aldeilis
hvað Solla er
að læra mikið
á leikskólan-

um.

Hvenær held-
urðu að þau

læri að slaka á?



Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 • Skífan Smáralind • Skífan Kringlunni • www.skifan.is

...skemmtir þér ; )

Davíð Smári - You Do Something To Me

1.999 kr.

Davíð Smári
áritar!

Kringlunni kl. 16
Smáralind kl. 17

SUMAR
TILBOÐ!

Allar nýjar og vinsælar geislaplötur á sumartilboði í verslunum Skífunnar



JPV útgáfa hefur gengið frá
samningi við AlfabetaAnamma-
forlagið í Svíþjóð um útgáfu á
skáldsögu Vigdísar Grímsdóttur,
Þegar stjarna hrapar, sem kom út
á íslensku árið 2003 hjá JPV.

Vigdís hefur lengi heillað Svía
en þýðingar á verkum hennar
hafa verið gefnar út allt frá 1994,
þegar Stúlka í skóginum kom út
og hlaut góðar viðtökur.

Þegar stjarna hrapar er síð-
asta bindið í þríleik Vigdísar sem

hófst með bókinni Frá ljósi til
ljóss.

JPV útgáfa gefur í haust út
kilju með öllum þremur bindum
þríleiksins í einni bók. 

Í dag klukkan 12 verður opnuð
ljósmyndasýning Ragnars Axels-
sonar, eða RAX, á Austurvelli.
Sýningin ber yfirskriftina Andlit
norðursins en myndirnir eru úr
samnefndri bók sem kom út árið
2004. Sýndar verða 60 svarthvítar
myndir sem Ragnar tók í Færeyj-
um, á Grænlandi og á Íslandi og
sýna fólk og skepnur í dansi við
óblíð náttúruöfl Norður-Atlants-
hafsins. 20 myndir eru frá hverju
landi.

„Mér fannst afskaplega gaman
að fara til þessara landa, Færeyja
og Grænlands, og taka myndir af
fólkinu þar. Þetta eru nágrann-
þjóðir okkar en samt eru þær svo
ólíkar okkur þrátt fyrir alla ná-
lægðina. Á sýningunni blanda ég
svo myndunum þaðan saman við
myndir héðan frá Íslandi,“ segir
ljósmyndarinn Ragnar Axelsson,
sem var að bardúsa við að koma
sýningunni sinni upp á Austur-
velli þegar Fréttablaðið talaði við
hann í gær. 

„Að mála svarthvítt er pensill-
inn minn, ég vildi gera þetta með
hjartanu, þetta er svona eins og að
semja lag algerlega eftir eigin
höfði en ekki eftir pöntun frá ein-

hverjum öðrum. Það er ekki sölu-
vænlegt að mála svarthvítt, lit-
myndir eru betri söluvara, en ég
hef bara þurft að borða fleiri pyls-
ur fyrir vikið meðan ég hef verið
að taka myndirnar,“ segir Ragnar
en ljósmyndirnar á sýningunni
eru teknar á 15 ára tímabili.

„Ég held að fólk hafi verið
mjög ánægt með þessar sýningar
síðustu árin. Þær hafa verið mikið
skoðaðar af erlendum ferðamönn-
um og svo skoða Íslendingar þær
mikið sjálfir, enda er þetta frábær
umgjörð fyrir slíka sýningu. Það
er gott fyrir okkur að flagga því
góða sem við eigum yfir sumar-
tímann meðan hér er svo mikið af
fólki. Í Ragnari eigum við lista-
ljósmyndara á heimsmælikvarða.
Það er mikill áhugi meðal ljós-
myndafagurkera víða um lönd á
ljósmyndum hans. Ragnar hefur
verið fimmtán ár að rannsaka líf
þess fólks sem býr við Norður-
Atlantshafið og hefur náð ákveð-
inni fullkomnun í því,“ segir Sig-
urður Svavarsson útgáfustjóri hjá
Eddu sem gaf út bók Ragnars,
Andlit norðursins í fyrra. 

Sýning Ragnars á Austurvelli
stendur yfir til 1. september.
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...sýningu Ragnars Axelssonar
sem verður opnuð á Austurvelli
klukkan 12 í dag og stendur til 1.
september. Myndin hér að ofan
er af Ragnari. 

...tónleikum með Brasilíukvart-
ett saxófónleikarans Óskars Guð-
jónssonar sem leikur á Jómfrúnni
í Lækjargötu klukkan 16 á laugar-
daginn. Aðgangur er ókeypis.

...tónleikum hljómsveitarinnar
Strakovsky's Horo sem leikur villta
Klezmer/Balkan tónlist á Kaffi
Hljómalind klukkan 21. 

Vilhelm Anton Jónsson, betur þekktur sem
Villi naglbítur úr hljómsveitinni 200.000 nagl-
bítum, opnar málverkasýningu á Kaffi Karólínu
klukkan 14 laugardaginn 25. júní. Á sýning-
unni eru sex myndir eftir Vilhelm sem gerðar
eru með kolum, akrýlmálningu og olíumáln-
ingu.
Naglbíturinn tók þá ákvörðun í vetur að snúa
sér heils hugar að myndlistinni en hann hefur
sem kunnugt er verið nokkuð áberandi á ljós-
vakamiðlum landsins síðustu árin. „Þetta er
það sem mér finnst skemmtilegast að gera,
að skapa, hvort sem það er tónlist eða mynd-
list. Mér finns best að vinna bara fyrir sjálfan
mig, ég mæti á vinnustofuna mína fyrir mig
sjálfan og reyni að vera duglegur fyrir sjálfan
mig. Maður er að búa til eitthvað sem ekki var
til áður og skapar vonandi með því hughrif hjá
áhorfandanum,“ segir Vilhelm. 
Myndir Vilhelms eru að hans sögn hráar og
erótískar myndir af fólki.

„Ég hlakka mikið til að opna sýningu í gamla
heimabænum,“ segir myndlistarmaðurinn,
sem bjó á Akureyri áður en hann fluttist til
Reykjavíkur. Sýningin á Akureyri er önnur sýn-
ingin sem Vilhelm heldur, en á Kaffi Sólon í
Reykjavík stendur nú yfir sýning á verkum
hans sem opin er til 2. júlí. 

Kl. 18.00 
Á sunnudaginn klukkan 18.00 verða
pönk- og rokktónleikar í Tónlistarþróun-
armiðstöðinni Fiskislóð sem er úti á
Granda þar sem fram munu koma sjö
pönk- og rökksveitir auk þess sem Siggi
pönk mun selja bók sem hann lauk ný-
verið við að þýða og heitir Um anark-
isma á íslensku. Aðgangseyrir er 500
krónur. 

menning@frettabladid.is

Naglbíturinn hrár og erótískur

Bók Vigdísar seld til Svífljó›ar

Andlit norðursins
á Austurvelli

!

Á VINNUSTOFUNNI Á LAUGAVEGINUM Vilhelm
Anton Jónsson opnar sýningu á Kaffi Karólínu í gamla
heimbænum sínum, Akueyri, á morgun á klukkan 14. 

SJÁLFHELDA „Þessi mynd var tekin í björgunarleiðangri árið 1995 þegar hestum var bjarg-
að úr sjálfheldu ofan af Skessuhorni. Hestarnir höfðu orðið hræddir við flugeldasprenging-
arnar á gamlársdag og hlupu þangað upp vegna þess. Þeim var svo bjargað nokkrum dög-
um síðar. Það var verið að velta því fyrir sér að bjarga hestunum með þyrlu en svo var hætt
við það því það var talið að þeir myndu fipast af hræðslu og fara fyrir björgin þannig að á
endanum voru þeir teymdir niður,“ segir Ragnar Axelsson ljósmyndari um þessa mynd, sem
er ein af þeim 60 sem verða á sýningunni á Austurvelli. 
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VIGDÍS GRÍMSDÓTTIR Bók hennar Þeg-
ar stjarna hrapar hefur verið seld til Sví-

þjóðar. 



Afnemum VSK
af öllum snyrtivörum

Dagana 23.-26. júní 

eru fríhafnardagar í öllum

snyrtivöruverslunum Hagkaupa.  

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari sölu.
Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaupa.

Álagður virðisaukaskattur á snyrtivörur á Íslandi 

er 24,5% sem jafngildir 19,68% afslætti.

TAX
FREE
DAGAR

Á fríhafnardögum
afnemum við VSK.
af snyrtivörumerkjum.

PÓ
STVERSLUN

HAGKAUPA

800 6680
grænt númer

www.hagkaup.is

sími
568 2255



LEIKUM NÚNA Falleg og brosmild hnáta söng án undirleiks við opnun leiklistarhátíðar-
innar Leikum núna en henni til halds og trausts var Þórgnýr Dýrfjörð, menningarfulltrúi
Akureyrarbæjar.

Eggert Pétursson mynd-
listarmaður mun hljóta
önnur verðlaun norrænu
myndlistarverðlaunanna
Carnegie Art Award 2006
sem afhent verða í haust.

Verðlaunin eru ein þau stærstu
sem veitt eru í dag ef miðað er við
verðlaunaféð, en upphæðin sem
fylgir verðlaunum Eggerts
Péturssonar er 600.000 sænskar
krónur. Af 115 tilnefningum var
tuttugu og einn listamaður af
Norðurlöndunum valinn til að
sýna á Carnegie-sýningunni sem
sett verður upp í höfuðborgum
Norðurlandanna, auk Nice og
London, árið 2006. Dómnefnd
valdi verðlaunahafa úr þeim hópi,

en sérstakur gestur dómnefndar
var Suzanne Pagé frá Nútíma-
listasafni Parísarborgar. „Þetta er
auðvitað mikil viðurkenning. En
þetta hefur engin áhrif á sjálfan
mig sem myndlistarmann, ég held
bara áfram því sem ég hef verið
að gera,“ segir Eggert. 

Landsmenn geta barið verð-
launaverk Eggerts augum á
Carnegie Art Award 2006 að ári
en sýningin verður opnuð í Lista-
safni Reykjavíkur, Hafnarhúsi,
10. júní 2006. Í fréttatilkynningu
frá Carnegie Art Award segir:
„Sérstæð blómamálverk lista-
mannsins eru ólík öllum öðrum út-
listunum á náttúru eða grasa-
fræði. Í þeim er að finna ótrúlega
nákvæmni og flókna innviði; þau
eru nánast staðfræðileg í áþreif-
anleika sínum.“ 

Stofnað var til Carnegie verð-
launanna 1998 til að koma nor-
rænni myndlist á framfæri og
styðja myndlistarmenn á Norður-
löndunum. Hreinn Friðfinnsson
hlaut verðlaunin árið 2000 en
fjöldi Íslendinga hefur tekið þátt í
sýningunni. Að þessu sinni hlaut
sænska listakonan Karin Mamma
Andersson fyrstu verðlaun og
finnska listakonan Petra Lind-
holm þriðju.

„Ég tók þátt í sýningunni 2004
en geri ráð fyrir að verk mín fái
meiri athygli vegna verðlaun-
anna. Það er ánægjulegt að fá
þetta núna þegar ég er að klára
mikla vinnutörn. Ég er búinn að
vinna mjög mikið í vetur því ég er
að fara að sýna í Salzburg með
Helga Þorgils,“ segir Eggert um
það sem er fram undan. 
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Menningin eflir
ímynd bæjarfélagsins 

Gleðifréttir frá Gleðistofu Íslands
Laugardaga kl. 11:30
og alla virka daga kl. 11:30, 16:30 og 21:30

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:

14-18 mánudaga - laugardaga   12-18 sunnudaga   Lokað 2. og 3. júlí.

KALLI Á ÞAKINU 
e. Astrid Lindgren • Í samstarfi við Á þakinu

Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14, Su 17/7 kl 14

Hundabúr - Hvolpagrindur
Full búð af nýjum vörum.

30% afsláttur af öllu.
Tokyo gæludýravörur
Hjallahrauni 4
Hafnarfirði
s. 565-8444

Opið: mán. til fös. 10-18
Lau. 10-16
Sun. 12-16

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/K

K

Blómamálari fær norræn
myndlistarver›laun

„Myndirnar túlka það sem ég upp-
lifi í náttúrunni þó þetta séu ekki
eiginlegar náttúrumyndir. Þetta
er mín túlkun á náttúrunni. Mér
finnst eins og við þurfum aðeins
að huga að því hvernig við ætlum
að vernda þetta land því mér
finnst sem við séum að raska nátt-
úrunni of mikið. Mér finnst við
þurfa að passa þennan fjársjóð
sem við eigum, landið okkar, því
við eigum það ekki heldur höfum
við það aðeins að láni í takmarkað-
an tíma og við eigum að skila því
tilbaka eins og við fengum það og
kannski í betra ástandi,“ segir
Anna Leósdóttir málari, sem

opnar sína sjöttu málverkasýninu
í Ráðhúsi Reykjavíkur laugardag-
inn 25. júlí. 

Á sýningunni eru 50 olíumynd-
ir eftir Önnu.

Þema sýningarinnar er vernd-
un íslenskrar náttúru. 

„Ef fólki líður vel þegar það
horfir á myndirnar líður mér vel,
og kannski vekja þær fólk líka til
umhugsunar um náttúruna,“ segir
Anna, sem er sjálfmenntuð í mál-
aralistinni og hefur stundað hana í
yfir tuttugu ár.

Sýning Önnu í Ráðhúsinu
stendur yfir til 10. júlí.

ANNA LEÓSDÓTTIR „Ef fólki líður vel þegar það horfir á myndirnar líður mér vel, og
kannski vekja þær fólk líka til umhugsunar um náttúruna,“ segir málarinn sem opnar sína
sjöttu málverkasýningu um helgina. 

Verndun íslenskrar náttúru

EGGERT PÉTURSSON Eggert lærði á Íslandi en bjó um tíma í Bretlandi og í Maastricht í Hollandi.

Sver›berinn
seld til Noregs
og Danmerkur
Unglingasaga Ragnheiðar Gests-
dóttur, Sverðberinn var í vikunni
seld til Danmerkur og Noregs.
Ragnheiður hlaut sem kunnugt er
Norrænu barnabókarverðlaunin
2005 fyrir bókina og höfundar-
verk sitt og mun hún veita verð-
laununum viðtöku þann 29. júní
næstkomandi.

Það var danska forlagið Sesam
sem tryggði sér útgáfuréttinn þar
í landi, en Ástarsaga úr fjöllunum,
eftir Guðrúnu Helgadóttur og
Brian Pilkington, kom einnig út
hjá Sesam fyrir allmörgum árum. 

Í Noregi mun bókin koma út
hjá N.W. Damm & Søn AS en á
næstu dögum mun forlagið einnig
gefa út Njálu eftir Brynhildi
Þórarinsdóttur og Margréti E.
Laxness sem kom út hjá Máli og
menningu árið 2002. 

Listasumar 2005 var sett á Akur-
eyri í fyrradag og rekur hver list-
viðburðurinn annan fram til 27.
ágúst þegar Listasumri lýkur. Al-
þjóðlega leiklistahátíðin Leikum
núna, „Act now“, var einnig form-
lega opnuð í gær á Akureyri með
þátttöku félaga í Götudansleik-
húsinu og Leikklúbbnum Sögu en
hátíðin stendur fram á laugar-
dagskvöld.

Þórgnýr Dýrfjörð, menningar-
fulltrúi Akureyrarbæjar, segir að
Listasumarið og aðrar menning-
artengdar uppákomur á Akureyri
hafi gríðarlega jákvæð áhrif á
ímynd bæjarins. „Menningin í

víðum skilningi styrkir Akureyri
sem skapandi bæ og laðar að
fjölda ferðamanna en mörg dæmi
eru um að landsmenn skipuleggi
ferðalög sín um landið með tilliti
til viðburða á Listasumri á Akur-
eyri,“ segir Þórgnýr.

Í tengslum við Listasumar
verður haldin Jónsmessuhátíð í
kvöld í Kjarnaskógi við Akureyri
þar sem í boði verður fjölbreytt
dagskrá fyrir alla fjölskylduna og
síðar um kvöldið leikur Oktett
Ragnheiðar Gröndal sígildar
djass- og blúsperlur á Græna hatt-
inum.

kk





> Plata vikunnar ...

HOT DAMN!: 
The Big’n Nasty Groove’O
Mutha

„Smári og Jenni ná
virkilega vel saman og sanna það
enn frekar, rétt eins og The White
Stripes hafa gert, að dúettar geta
hiklaust spjarað sig í rokkinu þrátt
fyrir mikinn einfaldleika.“ FB
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[ SMS ]
UM NÝJUSTU PLÖTURNAR

[ TOPP 10 ]
X-IÐ 977 - 22. JÚNÍ

LEAVES
The Spell

COLDPLAY
Speed of Sound

QUEENS OF THE STONE AGE
In My Head

BECK
Girl

NINE INCH NAILS 
The Hand That Feeds

CYNIC GURU
Drugs

THE BRAVERY
Honest Mistake

THE KILLERS
Smile Like You Mean It

KAISER CHIEFS
Every Day I Love You Less And Less

RASS
Burt með kvótann

* Listanum er raðað af umsjónar-
mönnum stöðvarinnar
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Nýlega kom út önnur plata Kippa
Kanínus sem nefnist Happens
Secretly og sjá 12 tónar um dreif-
ingu hennar hér á landi. Fyrsta
plata hans, Huggun, kom út á
vegum Tilraunaeldhússins og
Eddu fyrir þremur árum og fékk
hún hvarvetna góðar viðtökur.

Kippi Kanínus er listamanns-
nafn Guðmundar Vignis Karlsson-
ar, sem um þessar mundir dvelst í
Hollandi ásamt fjölskyldu sinni
við nám, leik og störf. Hann stefn-
ir að því að vera þar í tvö ár til
viðbótar. Guðmundur segist alltaf
hafa jafngaman af því að taka upp
nýja tónlist. „Ég var búinn að
koma mér upp stóru og miklu
safni af upptökum yfir langan
tíma. Síðan gengur tónlistin út á

að búa til rétt samhengi fyrir
þessi hljóð. Þetta er stórt og langt
og krefjandi púsluspil,“ segir
Guðmundur. 

Nýju plötunni hefur verið lýst
sem frumlegri og melódískri raf-
tónlist þar sem bregður fyrir
orgelleik, strengjum og barna-
söng. „Þetta eru hljóð úr umhverf-
inu,“ segir Guðmundur. „Þau eru
bara teygð og látin passa hvert við
annað þannig að þau hljómi eins
og þau eigi saman.“

Guðmundur, sem er 26 ára,
byrjaði að semja tónlist þegar
hann var í menntaskóla en var
aldrei í neinum hljómsveitum.
Nafnið Kippi Kanínus á sér ein-
kennilega sögu. „Mamma lærði
andlitsnudd þegar ég var fjög-

urra eða fimm ára. Hún var að
þylja upp það sem hún átti að
læra fyrir prófin og ein nuddað-
ferðin fyrir kinnvöðva hét Kippi
Kanínus. Mér fannst þetta fyndið
og mundi alltaf eftir þessu
nafni.“

Guðmundur sækir áhrif sín úr
ýmsum áttum og ekkert sérstak-
lega frá öðrum raftónlistarmönn-
um. „Ég hef verið mikið í kór og
hef hlustað á tónlistina þar. Ann-
ars hlusta ég á allt mögulegt, allan
skalann.“

Guðmundur ætlar að halda tón-
leika í Rotterdam og Köln í sept-
ember og nóvember og vonast til
að gefa nýju plötuna út erlendis á
næstunni.

freyr@frettabladid.is

Krefjandi púsluspil

Poppmetaltríóið Númer Núll
hefur gefið út þriggja laga smá-
skífu. Hljómsveitin hefur verið
starfandi í núverandi mynd í eitt
ár en Gestur Guðnason yngri,
söngvari og gítarleikari, og Garð-
ar Þór Eiðsson trommuleikari
hafa starfað saman í fimm ár.
Bassaleikari sveitarinnar heitir
Jón Svanur Sveinsson.

Gestur, sem einnig er í hljóm-
sveitinni Stórsveit Nix Nolte, er
margreyndur í tónlistarbransan-
um því hann hefur auki starfað
með hljómsveitunum Skátum og
5tu herdeildinni. „Við hugsum
þessa smáskífu sem tvö lög af

væntanlegri breiðskífu og eitt
bónuslag. Við eigum upptekið efni
á heila plötu sem á eftir að hljóð-
blanda,“ segir Gestur. „Við höfum
verið að fá mjög góðar viðtökur
þó fólk sé latt við að mæta á tón-
leika yfir höfuð,“ bætir hann við. 

Eiríkur Hilmisson og Sigurður
Bjóla, yfirhljóðmaður í Þjóðleik-
húsinu, hljóðblönduðu smáskífuna
og ber Gestur þeim vel söguna.
„Eiríkur vinnur í Þjóðleikhúsinu
og Sigurður rak eyrun í þetta og
vildi fá að vera með,“ segir hann.
„Hann tekur þátt í einstaka verk-
efnum sem vekja áhuga hans.“

Númer Núll spilar á Þinghús-

bar á Hvammstanga annað kvöld
ásamt reykvísku kvennasveitinni
Viðurstyggð. ■

KIPPI KANINUS Raftónlistarmaðurinn Kippi Kanínus hefur gefið út sína aðra plötu sem nefnist Happens Secretly. 

tonlist@frettabladid.is

Í SPILARANUM HJÁ RITSTJÓRNINNI

Bubbi: Paradís, Hölt hóra: Love Me Like You Elskar
mig, Rain: Experiment of Day, Kippi Kaninus:
Happens Secretly, DJ Margeir: PZ’ 05 – Dansa
meira og Khonnor: Handwriting.

>
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ölt hóra Jóhannes Birgir Pálmason, sem kallar sig Rain, hefur gefið
út plötuna Experiment of Day. Jóhannes, sem er einnig í
rappsveitinni Twisted Minds, lýsir nýju plötunni sem tilrauna-
kenndu hiphopi. 
„Það eru margar stefnur á plötunni og lögin blandast saman,“
segir Jóhannes um gripinn. „Platan stoppar aldrei og þetta er
eins og að hlusta á eitt lag.“ 
Birkir úr hljómsveitinni Forgotten Lores aðstoðar Jóhannes í
laginu Telepathic Translation, sem er eina lag plötunnar
sem er rappað á íslensku. Jóhannes, sem hefur verið í
tónlistinni í tíu ár, segist vera undir áhrifum frá mörg-
um hljómsveitum en nefnir sérstaklega Buck 65 frá
Kanada. Einnig má greina á plötunni áhrif frá rappar-
anum Sage Francis, sem hefur gefið út tvær plötur á
undanförnum árum sem hafa fengið mjög góðar
viðtökur gagnrýnenda.

> Popptextinn ...

„He called up the House of Lust
ordered a five foot two, but to his sur-
prise, this lady was a dude.“

Lagið Hot Damn, That
Woman Is a Man er
byggt á sannsögulegum
atburðum um ungan
mann sem lenti í heldur
óskemmtilegri lífs-
reynslu í Amsterdam.

NÚMER NÚLL Frá vinstri: Jón Svanur
Sveinsson, Gestur Guðnason og Garðar
Þór Eiðsson.

Heldur 
efsta sætinu
Nýjasta plata Coldplay, X&Y, hefur
gert frábæra hluti á vinsældalist-
um síðan hún kom út í byrjun mán-
aðarins. Platan
er í efsta sæti
bandaríska vin-
sældal is tans
aðra vikuna í
röð og hefur
selst í 1,1 millj-
ón eintaka. 

Í öðru sæti
er nýjasta
plata Foo
Fighters, In
Your Honor,
sem seldist í
310.000 eintök-
um sína fyrstu
viku á lista
sem er þrisvar sinnum meira en
síðasta plata sveitarinnar, One by
One, seldist fyrstu vikuna. Í
þriðja sæti á listanum er ný plata
frá strákunum í Backstreet Boys
sem nefnist Never Gone. ■

Bubbi: Ást
„Ást er nokkurs konar uppgjör Bubba við ástar-
mál sín. Þrjú lög skara fram úr en meiri Barða-
stemningu vantar í afganginn.“

FB

British Sea Power: Open Season
„Það er ekki mikil von í nýjustu von Breta. Ef
þetta er afli breska sjóveldisins, þá legg ég til að
við hendum af stað öðru þorskastríði, því við
myndum valta yfir þá.“

BÖS

Coldplay: X&Y
„Coldplay kaupa sér nýtt hljómborð og gera enn
eina „örugga“ plötu. Full af grípandi lögum sem
við eigum öll bókað eftir að fá hundleið á áður
en útvarpsstöðvarnar hætta að spila þau.“

BÖS

Fourt Tet: Everything Ecstatic
„Ekki bara ein magnaðasta plata sem hefur kom-
ið út á þessu ári, heldur ein magnaðasta plata
sem hefur verið gefin út í sögu raftónlistar. Fullt
hús stiga.“

BÖS

Jane: Berserker
„Annar helmingur Animal Collective færir sig enn
dýpra í undarlegheitin og mallar saman ambíent
tónlist við krútt-elektróník. Falleg grúskaraplata
sem róar taugarnar.“

BÖS

System of a Down: Mezmerize
„System of a Down nær að gera hið ótrúlega og
standast ótrúlegar væntingar fólks með því að
gefa út aðra frábæra plötu. Lög Mezmerize eru
sterk, textasmíðar því miður lakari.“

BÖS

Jack Johnson: In Between Dreams
„Notaleg plata sem reynir að sannfæra hlust-
anda sinn um hversu yndislegt lífið er. Og á ör-
ugglega eftir að takast það í mörgum tilfellum.“

BÖS

Birgir Örn Steinarsson & Freyr Bjarnason

Gítarleikari
sn‡r aftur
Hljómsveitin
The Cure hef-
ur endurráðið
gamla gítar-
leikarann sinn
Porl Thomp-
son sem spil-
aði með sveit-
inni 1976 til
1978 og 1983
til 1993. 

The Cure
varð fyrir
áfalli á dögunum þegar gítarleik-
arinn Perry Bamonte og hljóm-
borðsleikarinn Roger O’Donnell
hættu í sveitinni og skildu eina
eftir þá Robert Smith, Simon
Gallup og Jason Cooper. 

Hljómsveitin mun spila í fyrsta
sinn opinberlega með nýju upp-
stillingunni á tónlistarhátíð á
Spáni þann 5. ágúst. ■

Eldsvo›i 
hjá Ash
Íslandsvinirnir í Ash lentu í hon-
um kröppum á dögunum þegar
eldur kviknaði í rútu þeirra eftir
tónleika í Knitting Factory í Los
Angeles.

Eftir að
mikill reyk-
ur hafði
komið í rút-
una tókst að
s l ö k k v a
eldinn með
s l ö k k v i -
tæki. Þurfu
l i ð s m e n n
Ash að bíða úti á götu í nokkurn
tíma eftir nýrri rútu. Keyrðu þau
rútuna sjálf til San Francisco þar
sem þau héldu vel heppnaða tón-
leika skömmu síðar. Þar tileinkaði
söngvarinn Tim Wheeler rútufyr-
irtækinu og bílstjórum þess lagið
Burn Baby Burn. ■

RAIN Jóhannes Birgir Pálmason hefur
gefið út plötuna Experiment of Day.

Tilraunakennt hiphop

CHRIS MARTIN
Söngvari Coldplay
hlýtur að vera í skýj-
unum þessa dagana
yfir nýju plötunni.

THE CURE Robert
Smith og félagar í
The Cure hafa endur-
heimt gamla gítarleik-
arann sinn.

ASH Rokksveitin Ash
lenti í lífsháska í Banda-
ríkjunum á dögunum.

ARNAR GUÐJÓNSSON Hljómsveitin
Leaves er í efsta sæti X-listans með lagið
The Spell af væntanlegri plötu sinni The
Angela Test.
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Smáskífa frá Númer Núll



Gildir til 30. júní eða á meðan birgðir endast.

1.999kr

1.999kr

Á MÓTI SÓL - Hin 12 topplögin RAGGI BJARNA - með hangandi hendi

PÓ
STVERSLUN

HAGKAUPA

800 6680
grænt númer

www.hagkaup.is

sími
568 2255

1.999kr
Alm. verð 2.399-

1.499kr
Alm. verð 2.399-

1.499kr
Alm. verð 2.499-

1.999kr
Alm. verð 2.399-

1.999kr
Alm. verð 2.399-

1.499kr
Alm. verð 2.399-

1.499kr
Alm. verð 2.399-

ÝMSIR-Kalli á þakinu

EMILÍANA TORRINI-Fisherman´s
woman

GORILLAZ-Demon days COLDPLAY-X & Y

*Samkvæmt íslenska tónlistanum

SYSTEM OF A DOWN-Mesmerize

Eurovision song contest 2005

HILDUR VALA

5.
sæti*

4.
sæti*

6.
sæti*

13.
sæti*

1.699kr
Alm. verð 2.399-

FOO FIGHTERS-In Your Honor

7.
sæti*

1.499kr
Alm. verð 2.399-

DURAN DURAN-Greatest

11.
sæti*

1.999kr
Alm. verð 2.399-

BUBBI-Í 6 skrefa fjarlægð
frá paradís

3.
sæti*

9.
sæti*

1.999kr
Alm. verð 2.399-

BUBBI-Ást

2.
sæti*

8.
sæti*

1.
sæti*

10.
sæti*

1.999kr
Alm. verð 2.499-

ÝMSIR-Pottþétt 37

12.
sæti*

Á móti sól mun árita disk sinn 
„Hin 12 Topplögin“ á milli 14:00 og 16:00 
í Hagkaupum Skeifunni, laugardaginn 25. júní.



Sjónvarpsstöðin Sirkus fer í loftið
í kvöld klukkan tíu með glæsilegri
dagskrá. Stöðin leggur áherslu á
afþreyingarefni, innlent sem er-
lent. Stöðin verður frístöð fyrir-
tækisins 365 með tæp áttatíu pró-
sent í dreifingu. Hægt verður að
ná henni inn á Digital Ísland,
Breiðbandið sem og á UHF. 

Meðal þeirra íslensku þátta
sem verða á dagskrá stöðvarinnar
eru Kvöldþátturinn en umsjónar-
menn hans eru Guðmundur Stein-
grímsson, Halldóra Rut Bjarna-
dóttir og Sigríður Pétursdóttir.
Einnig mun þátturinn Sjáðu vera
á dagskránni sem og Íslenski
popplistinn, Geim Tíví auk þess
sem þættir af 70 Mínútum verða
endursýndir. Þessir fjórir þættir
voru á dagskrá sjónvarpsstöðvar-
innar Popptíví sem nú færist yfir
á Digital Ísland. Þau nýmæli hafa
þó orðið á tveimur þáttanna að
fegurðardrottningin Unnur Birna
Vilhjálmsdóttir mun stýra kvik-
myndaþættinum Sjáðu og Jónsi úr
Svörtum fötum mun kynna okkur

nýjustu og vinsælustu tónlistina í
Íslenska popplistanum. 

Fjölmargir erlendir þættir
verða á dagskrá stöðvarinnar.
David Letterman er einn þeirra
sem og spennuþátturinn True Call-
ing sem fjallar um Tru Davis sem
hefur dulda hæfileika sem gætu
bjargað mannslífum. Dr. Vegas er
ekta dramaþáttur með Rob Lowe í
aðalhlutverki ásamt Joe Pantoli-
ano og Tom Sizemore. American
Dad er teiknimyndasería af bestu
gerð frá höfundum Family Guy
sem gefur þeim vinsælu þáttum
ekkert eftir. The Road to Stardom
with Missy Elliott er HipHop út-
gáfa af American Idol þar sem
valinn er besti HipHop / R&B
listamaðurinn í hópnum. Auk
þessara verða þættirnir Joan of
Arcadia, Fabulous Life of og
Rescue Me á dagskránni. Sirkus
mun svo kitla nostalgíufiðringinn í
maganum á áhorfendum með því
að sýna þeim gamla klassíska
þætti eins og Friends, Seinfeld og
The X-Files. 
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„Við ætlum að spila á húmorinn,
þetta er bara skemmtisýning. Við
spilum Bítlalögin og fabúlerum
kringum þau á skondinn hátt,“
segir Sigurjón Brink, sem frum-
sýnir í kvöld Bítl í Loftkastalan-
um með félögum sínum Jóhannesi
Ásbjörnssyni, betur þekktum sem
Jóa í Idol, og Pálma Sigurhjartar-
syni. „Sumir halda að við séum að
leika Bítlana, að þetta sé leiksýn-
ing, en svo er ekki,“ segir Sigur-

jón. Þríeykið kallar sýninguna
„tónleik“ enda er hún meira í ætt
við tónleika en söngleik. 

„Þetta byrjaði þannig að ég og
Jói ákváðum að koma saman fyrir
einhverjum árum og halda eina
tónleika í Vesturporti, báðir mikl-
ir Bítlaaðdáendur. Þetta teygðist í
nokkra tónleika og í kjölfarið fór-
um við að spila á Hverfisbarnum
á fimmtudagskvöldum,“ segir
Sigurjón. „Við náðum svo góðri

stemningu á Hverfisbarnum. Það
er örugglega ár síðan að við sett-
umst niður og fórum að hugsa um
að gera sýningu úr þessu.“ Jó-
hannes og Sigurjón, kallaðir Jói
og Sjonni, hafa áður spilað með
Pálma á þjóðhátíð í Eyjum og við
ýmis önnur tilefni en þeir fengu
til liðs við sig Hilmi Snæ Guðna-
son til að koma Bítlasýningunni á
fjalirnar. „Leikstjórn og ekki leik-
stjórn, hann styður við bakið á
okkur í gegnum þetta. Það er svo-
lítið stórt stökk að fara frá
Hverfisbarnum í 400 manna leik-
hús, svo við þurftum góða menn
með okkur,“ segir Sigurjón. 

Sýningin Bítl verður sýnd í
Loftkastalanum á föstudags- og
laugardagskvöldum klukkan níu í
allt sumar. „Þetta er svona sýning
þar sem þú ferð út að borða, færð
þér einn kaldan og sest í leikhús-
sæti með bjórinn. Þetta er fyrst
og fremst stuðsýning. En þetta er
náttúrlega viðkvæmt mál, Bítl-
arnir, þannig að við reynum að
grínast ekkert með lögin sjálf. Við
einbeitum okkur að því að skila
góðum flutningi á lögunum í bland
við smá óútreiknanlegt grín,“
segir Sigurjón bítill. Hann bætir
við að þó að þeir félagar skemmti
sér konunglega á sýningunni
muni þeir spara Bítlana fyrir leik-
húsið og flytja lög eftir aðra höf-
unda á Hverfisbarnum í sumar.

rosag@frettabladid.is

UNNUR BIRNA FEGURÐARDÍS Hún
mun taka við af Ásgeiri Kolbeinssyni í kvik-
myndaþættinum Sjáðu. Þar fer hún yfir
nýjustu og vinsælustu myndirnar í kvik-
myndahúsunum.

KVÖLDÞÁTTURINN Þáttastjórnendurnir Guðmundur Steingrímsson, Halldóra Rut Bjarnadóttir og Sigríður Pétursdóttir munu taka á
daglegum fréttum og fjalla um þær í háðslegum tóni. Einnig kíkja gestir við og grínistar verða með innslög. 

Grænjaxlar og 
gamlir vinir á Sirkus

ÍSLENSKU BÍTLARNIR Þeir Sjonni, Jói og Pálmi á æfingu fyrir forsýninguna sem þótti
takast vel. „Fólk virðist fíla þennan húmor. Auðvitað dönsum við á línunni sums staðar,
við viljum ekki vera útreiknanlegir. Það verður að vera smá spenna í loftinu. Stór hluti af
þessu er spuni, engar tvær sýningar eru eins,“ segir Sigurjón.

Bítl frá barnum á svi›i›

Jay Kay me› fatalínu
Jay Kay, söngvari fönkhljómsveit-
arinnar Jamiroquai, hefur ákveðið
að deila sérstökum fatasmekk
sínum með almenningi. Hann
ætlar að setja fatamerki á mark-
aðinn áður en árið er liðið og mun
það heita Quai. Töffarinn segir að
fötin verði mjög sérstök, jafnvel
svolítið klikkuð og meðal annars
verða hinir frægu Jay Kay hattar
á boðstólum en þeir eru eins konar
vörumerki hans. Hann er einnig
mikill aðdáandi gamaldags fatnað-
ar og er líklegt að í fötunum megi
greina afturhvarf til eldri tíma.
„Hann mun byrja með litla fata-
línu í völdum búðum, en ef það
gengur vel mun hann stækka veld-
ið,“ sagði heimildarmaður. „Hann
ætlar að reyna að halda verðinu í
algjöru lágmarki svo fólk hafi efni
á fötunum.“

Jay Kay hefur því í nógu að
snúast því Jamiroquai gáfu út
sína nýjustu plötu, Dynamite,
fyrir nokkrum dögum síðan.

JAY KAY Söngvari Jamiroquai í einni af
sinni undarlegu múnderingum.



Sky.com, sem er í eigu BSkyB
fjölmiðlaveldisins, hefur útnefnt
fimmtíu náttúrulega fallegustu
konur allra tíma. Litið var til þess
hvaða konur hefðu fallegustu
beinabygginguna og hverjar
væru glæsilegastar án hjálpar
snyrtivara. Kvikmyndagoðsögnin
Audrey Hepburn þótti bera af, en
yfir fimmtíu ár eru síðan hún lék í
sinni fyrstu mynd.

Athygli vekur að allar konurn-
ar í tíu fyrstu sætunum eru með
dökkbrúnt hár og ekki er ljóshærð
kona nefnd fyrr en í þrettánda
sæti og í því situr fyrirsætan
Heidi Klum. Í heild eru aðeins 15
ljóshærðar konur á listanum, sem

þykir benda til þess að sú ímynd
fylgi ljóshærðum konum að þær
hafi meira fyrir útlitinu. Ljóst hár
er mun oftar litað en dökkt, auk
þess sem ljóshærðar stjörnur
fylgja oft ákveðinni staðalímynd
með ónáttúrulega dökkum húðlit
og meiri farða.
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Smári „Tarfur“ Jósepsson var bú-
inn að sanka að sér slatta af gítar-
riffum sem hann vildi koma á
plast og ákvað að fá hinn öfluga
Jenna úr Brain Police til liðs við
sig. Þeir félagar ná virkilega vel
saman á þessari sumarlegu plötu
og sanna það enn frekar, rétt eins
og The White Stripes hafa gert, að
dúettar geta hiklaust spjarað sig í
rokkinu þrátt mikinn einfaldleika.

Flest lögin á plötunni eru vel
blúsuð en einnig heyrast þar áhrif
frá rokksveitum á borð við AC/DC
og jafnvel Alice in Chains. Upp-
hafslagið, Hot Damn, That Wom-
an Is a Man, er hressilegt með
bráðskemmtilegum texta og Butt
Bumpin’ Boogie, I Got You og Tag
Along eru einnig góð. Í því síðast-
nefnda þenur Bubbi Morthens
munnhörpuna eins og honum ein-
um er lagið. Mustache Sally og
Who Needs a Drummer voru aftur
á móti síst.

Mikil spilagleði og léttleiki

skína í gegn á plötunni og maður
fær á tilfinninguna að þeir Smári
og Jenni séu eingöngu að þessu til
að skemmta sér eins vel og mögu-
legt er. Slík gleði smitar alltaf út
frá sér og hver veit nema ég skelli
henni á fóninn í næstu grillveislu.

Freyr Bjarnason

Skemmtilegur
rokkdúett

HOT DAMN!
THE BIG’N NASTY GROOVE’O MUTHA

NIÐURSTAÐA: Smári og Jenni ná virkilega
vel saman og sanna það enn frekar, rétt
eins og The White Stripes hafa gert, að

dúettar geta hiklaust spjarað sig í rokkinu
þrátt fyrir mikinn einfaldleika.

Forsalan á tónleika breska plötu-
snúðsins James Zabiela á Nasa í
kvöld er hafin. Ásamt Zabiela
munu þeir Alfons X og hinn efni-
legi DJ Hjalta þeyta skífum. Za-
biela er ein af nýjustu stjörnum

plötusnúðaheimsins. Hann þykir
fara á kostum er hann kemur
fram og framkvæmir hina ýmsu
galdra á tækin sín. Forsalan fer
fram í Þrumunni, Laugavegi, og
er miðaverð 1.500 krónur.

 Meira á www.kirkjan.is/kirkjudagar

Glæsileg opnunarhátíð kl. 20:00 
á föstudagskvöldinu

Á laugardag kl. 12:00–18:00
Barna- og unglingadagskrá flar sem allir ættu a› finna 
eitthva› vi› sitt hæfi, m.a. ævint‡raskógur, hoppukastalar, 
risafótboltaspil og Ólympíuleikar undarlegra.

Um 40 a›ilar kynna starf sitt, m.a. Lúthersk hjóna-
helgi, Leikmannaskólinn, Vinir í bata,  ALFA, Skálholts-
útgáfan, Landsmót æskulýðsfélaga og Hópslysanefnd.

40 málstofur um trú, tilfinningar, lífi›, kirkjuna og 
fljó›málin: Hverju trúa Íslendingar? Trúarbrög›in framlag 
til fri›ar! Hvers vegna er betra a› búa út á landi?

Tónlist og söngur úr ‡msum áttum, einsöngvarar, 
tónleikar, fjöldasöngur og litríkt listalíf.

Útimessa vi› Hallgrímskirkju kl. 18:00 á laugardag.

Fjölbreytt kvölddagskrá til mi›nættis.

A›gangur ókeypis – allir velkomnir!

ar
gh

!

Tónleikar

Unglingadagskrá

Útimessa

Kvöldvaka

S‡ningar

Málstofur

Barnadagskrá

KFUM og KFUK rútan

Söngleikir

Bænastundir

Ævint‡raskógur

Barnagæsla

Pílagrímaganga

Á Kirkjudögum gefst tækifæri til a› gle›jast 
og njóta fleirrar fjölbreytni sem kirkjan öll hefur upp 

á a› bjó›a og taka flátt í 160 dagskráratri›um

JAMES ZABIELA Plötusnúðurinn breski mun þeyta skífum á Nasa í kvöld.

Zabiela spilar í kvöld

AUDREY HEPBURN Leikkonan þykir
bera af fallegustu konum heims. Fimmtíu
ár eru síðan hún lék í sinni fyrstu mynd.

1. AUDREY HEPBURN
2. HALLE BERRY
3. CATHERINE ZETA-JONES
4. NATALIE PORTMAN
5. RACHEL BILSON
6. KRISTIN DAVIS 
7. KATIE HOLMES
8. EVA LONGORIA
9. KOO STARK
10. MARISA TOMEI

Hepburn flykir bera af

TO
P

P 
TÍ

U

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 3.30  m/ísl. tali

Sýnd kl.  5, 8 og 10
Sýnd í Lúxus kl. 5  B.i. 10 ára

★★★★★ Fréttablaðið  
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL 
★★★★ X-FM
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2  
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Yfir 37.000 gestirAðsóknarmestamynd ársins

Sýnd kl.  4, 6 og 8

Eru allir klárir í ævintýralega fyndið ferðalag?
Það sem getur farið úrskeiðis, fer úrskeiðis!

Frábær gamanmynd fyrir alla fjölskylduna
sem fór beint á toppinn í USA

Sýnd kl.  3.30, 5.45, 8 OG 10.20

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!

Frábær gamanmynd sem fór beint 
á toppinn í USA.

FRUMSÝNING

Sýnd kl.  5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus kl. 8 og 10.30 B.i. 14 ára

Yfir 24.000 gestir!

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í 

hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

★★★ Blaðið
„Þrælgóð 

skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

SÍMI 551 9000

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 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

★★★
ÓÖH DV

Sýnd kl. 5,40, og 8  B.i. 16 ára

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í 

hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

★★★ Blaðið
„Þrælgóð 

skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Yfir 24.000 gestir!

★★★
MBL

Sýnd kl.  6, 8.30 og 10.40

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!

Frábær gamanmynd sem fór beint 
á toppinn í USA.

FRUMSÝNING

★★★★★ Fréttablaðið  
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL 
★★★★ X-FM
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2  
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Yfir 37.000 gestirAðsóknarmestamynd ársins

Sýnd kl. 6 og 9 B.i. 16 ára

★★★ HL MBL

Sýnd kl. 10.10 B.i. 16 ára

Handboltahetja
flækt í stærsta
gjaldþrot
sögunnar

Handboltahetja
flækt í stærsta
gjaldþrot
sögunnar

„ÉG ER 

SAKLAUS”

Stjörnurnar í Hollywood, sem vita
ekki aura sinna tal, hafa ekki
alltaf lifað svo glæsilegu lífi.
Vissulega er erfitt að ímynda sér
að stjörnur eins og Mariah Carey
hafi nokkurn tíma verið sveittar
og skítugar í láglaunastörfum en
einhvers staðar verða allir að
byrja. Sjónvarspstöðin E!
grennslaðist fyrir um hvað nokkr-
ar af stærstu stjörnum nútímans
hefðu unnið við áður en þær slógu
í gegn og þar kennir ýmissa grasa.

Tónlistarmaðurinn Andre 3000
úr Outkast vann við að selja popp
og hnetur á íþróttaleikvöngum og

ekki var það skárra hjá Johnny
Depp, sem gekk í hús og seldi
penna. Leikkonan Chloe Sevigny
og Topher Grace, úr That 70’s
Show, eiga það sameiginlegt að
hafa unnið við barnapössun áður
en frægðin barði að dyrum. Mari-
ah Carey vann við að sópa upp
hári á hárgreiðslustofu og Adam
Brody úr The O.C. var húsvörður.

Þær stjörnur sem sennilega
unnu verstu störfin voru þó leik-
stjórinn Quentin Tarantino sem
þreif hundaskít og rapparinn Eve,
sem fækkaði fötum á vafasamri
búllu. ■

Idolstjarnan Davíð Smári gefur út
sína fyrstu plötu í dag og nefnist
hún You Do Something to Me.
Platan inniheldur tólf lög eftir er-
lenda höfunda og á meðal þeirra
eru One, Perfect Day, Heaven
Help, Wicked Game, Joker og
Moondance, sem hann flutti svo
eftirminnilega í einum af úrslita-
þáttum Idol-keppninnar síðasta
vetur.

Platan var tekin upp í vor og
segir Davíð það hafa tekið smá
tíma að venjast hljóðversvinn-
unni. „Ég var svolítið stressaður
til að byrja með því ég hef aldrei
eytt svona löngum tíma í einu í
hljóðveri. Síðan var þetta orðið
svo skemmtilegt að ég tók eigin-
lega ekki eftir því hvernig tíman-
um leið,“ segir hann. „Meirihlut-
inn af lögunum er mín uppáhalds-
lög en síðan komu inn lög sem
okkur fannst henta á plötuna og
eru mjög góð,“ bætir hann við og
er hæstánægður með útkomuna. 

Aðspurður segist Davíð eiga
erfitt með að nefna uppáhalds-
flytjendur sína því þeir séu svo
margir. Nefnir hann þó til sögunn-
ar Lionel Ritchie, George Mich-
ael, Andrea Boccelli, Lenny
Kravitz, Josh Gorban og rokk-
sveitirnar Whitesnake, Metallica
og Queen. Einnig minnist hann á
tenórinn Jóhann Friðgeir og

segist ekki útiloka að læra óperu-
söng í framtíðinni. „Ég fíla tenóra
og það er aldrei að vita nema ég
læri óperusöng. Ég hef oft spáð í
það.“

Hann segir það undarlegt að
eiga allt í einu plötu sem hægt sé
að kaupa úti í búð, svo skömmu
eftir að hafa komið fram á sjónar-
sviðið. „Það er furðulegt að það sé
komið eitthvað í Skífuna og það er
plata með gaur sem er alveg eins
og ég. Ég trúi þessu bara ekki.“

Athyglin sem hann fær í sam-
félaginu hefur einnig aukist gríð-
arlega. „Það eru sumir sem horfa
á mig og svo koma börn og vilja fá
knús og að sjálfsögðu knúsa ég
þau,“ segir Davíð Smári.

Væntanlega mun Davíð knúsa
fjölmarga aðdáendur til viðbótar í
dag því hann ætlar að árita nýju
plötuna í Skífubúðunum í Kringl-
unni og Smáralind klukkan 16.00
og 17.00.             

freyr@frettabladid.is

Breski tónlistarmaðurinn og
plötusnúðurinn Dj Surgeon spil-
ar á Íslandi þann 1. júlí á Gauki
á Stöng ásamt Exos, Tómas
THK og plötusnúðum Gus Gus. 

Surgeon, eða Anthony Child
eins og hann heitir réttu nafni,
hóf feril sinn 1991. Hann skaust
upp á stjörnuhimininn í teknó-
heiminum árið 1995 þegar Jeff

Mills notaði tvö lög eftir hann á
plötuna Live at the Liquid Room
Tokyo.

Surgeon hefur gefið út sex
plötur og gríðarlegt magn af end-
urhljóðblöndunum fyrir útgáfur
eins og Warp, Matador, Music
Man, Fat Cat og Harthouse. Hon-
um hefur tekist að skapa sinn
eigin stíl sem einkennist einna
helst af harðneskju og dimmum
vélrænum hljóðum og
klúbbavænni danstónlist í senn.
Hefur honum tekist að blanda til-
raunakenndri raftónlist saman
við danstónlist frá ólíkum stefn-
um. Surgeon hefur m.a. verið
undir áhrifum frá Mick Harris,
trommara Napalm Death, sem
stjórnaði einmitt upptökum á
fyrstu plötu hans.

Tónleikarnir á Gauknum
hefjast klukkan 23.00 og kostar
1.000 krónur inn. ■

QUENTIN TARANTINO Hefur húmor fyrir sjálfum sér en vill sennilega ekki að hátt fari
um hans fyrri störf.

Johnny Depp var
pennasöluma›ur

DAVÍÐ SMÁRI Idolstjarnan gefur í dag út sína fyrstu plötu, sem nefnist You Do
Something to Me.

Fílar tenóra og þungarokk

DJ SURGEON Breski plötusnúðurinn er á
leiðinni hingað til lands.

Skur›læknir fleytir skífum



Annars er það að
frétta af Clive

Owen að hann er
yfir sig hrifinn af
Jennifer Aniston
eftir að hafa
leikið með
henni í kvik-
mynd ný-
lega. Hann
segir hana
hafa staðið
sig eins og
hetju þrátt
fyrir erfiðleik-
ana í einkalífinu. „Hún lét engan bil-
bug á sér finna og skemmti sér vel
með mér og öðru samstarfsfólki
sínu,“ sagði leikarinn. Þetta þýðir þó
ekki að hér sé nýtt stjörnupar í mót-
un því Owen hefur verið hamingju-
samlega giftur í tíu ár.

Gwyneth Paltrow
er svo hrifin af

hugmynd Bobs
Geldof, Live 8-tón-
leikunum, að hún
hefur nú beðið
hann um að fá
að laga te fyrir þá
sem koma fram.
Gwyneth, sem er
mikill aðdáandi
Geldofs, sagði
honum að hún myndi vilja hjálpa á
hvaða hátt sem væri. „Hún vildi ekki
að hann héldi að hún væri frekja eða
með stjörnustæla svo hún bauðst til
þess að sjá um að hella upp á teið,“
sagði heimildarmaður.

Cate Blanchett ætlar að leika
aðalhlutverkið í framhaldinu af

kvikmyndinni Elizabeth frá 1998.
Cate, sem sýndi stórleik í mynd-

inni, ætlar að bregða sér
aftur í hlutverk Elísabet-
ar Englandsdrottningar
og mun nýja myndin
heita Elizabeth: The
Golden Age. Nýja
myndin mun fjalla
um samband Elísa-
betar við Sir Walter
Raleigh og í sögu-
þræðinum verður
gefið í skyn að
drottningin hafi ver-
ið ástfangin af ævin-
týramanninum. Clive
Owen mun leika
Raleigh í myndinni
og henni verður
leikstýrt af
Shekhar Kapur,
sem einnig
leikstýrði

Elizabeth.

FRÉTTIR AF FÓLKI



16.50 Fótboltakvöld 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Bitti nú! (12:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
60 Minutes II 2004 13.45 Perfect Strangers
14.10 Bernie Mac 2 14.35 The Guardian
15.15 Jag 16.00 Barnatími Stöðvar 2 (Skjald-
bökurnar, Beyblade, He Man, Finnur og Fróði,
Simpsons) 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í
dag

SJÓNVARPIÐ

21.50 

THE HUNTED. Gamall FBI-maður er fenginn til
að klófesta morðóðan mann í skógum í Oregon.

▼

BÍÓ

20.30 

Það var lagið. Í kvöld keppa Maggi og Ómar í
Breiðbandinu og Ylfa Lind og Davíð Smári úr
Idolinu.

▼

SÖNGUR

22.00

KVÖLDÞÁTTUR. Beinskeyttur spjall- og skemmti-
þáttur þar sem viðburðir dagsins eru hafðir að
háði og spotti.

▼

SKEMMTUN

22.00

DJÚPA LAUGIN 2. Í kvöld er lokaþáttur af
stefnumótaþættinum þar sem Helgi og Gunn-
hildur para fólk saman.

▼

RAUNVERULEIKI

23.15 

NBA. Úrslitaeinvígið er að baki þetta ári en í
kvöld er farið yfir hvernig leikar fóru.

▼

ÍÞRÓTTIR

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons
20.00 Joey (18:24) (Joey)

20.30 Það var lagið Nýr íslenskur skemmti-
þáttur fyrir alla fjölskylduna,

21.25 Two and a Half Men (9:24) (Tveir og
hálfur maður)

21.50 Osbournes 3(a) (8:10) (Osbourne-fjöl-
skyldan)

22.15 Biker Boyz (Riddarar götunnar) Hér
segir frá köppum sem eru virðulegir
skrifstofumenn á daginn en tæta og
trylla á mótorfákum að vinnudegi
loknum. Smoke er fremstur meðal
jafninga en hann er enn ósigraður í
keppni mótorhjólamanna. 2003. 

0.00 The Legend of Bagger Vance 2.00 Strike
3.35 Fréttir og Ísland í dag 4.55 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.25 Fastandi (B.i. 16 ára. Leikstjóri er Gary
Oldman og aðalhlutverk leika Ray Winstone,
Kathy Burke og Charlie Creed-Miles. e) 1.20
Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Ungar ofurhetjur (6:26) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Töfralausnin (The Magic Of Marciano)

Bandarísk/frönsk bíómynd frá 2000.
Tíu ára strákur sem á geðveika móður
kynnist eldri manni sem tekur hann
undir verndarvæng sinn. Leikstjóri er
Tony Barbieri.

21.50 Hundeltur (The Hunted) Bandarísk
spennumynd frá 2003. Gamall FBI-
maður er fenginn til að klófesta morð-
óðan mann í skógum Oregonfylkis.
son. Kvikmyndaskoðun telur myndina
ekki hæfa fólki yngra en 16 ára. 

23.30 Pink Live in Concert 0.25 American
Dad (1:13) 

22.00 Kvöldþáttur Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.
Stjörnur og afreksfólk af öllum sviðum
samfélagsins koma í viðtöl og verða
spurð spjörunum úr. Aðalþáttastjórn-
arndi er Guðmundur Steingrímsson
og honum til aðstoðar eru þær Hall-
dóra Rut Bjarnadóttir og Sigríður Pét-
ursdóttir.

22.45 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.

23.00 The Bachelor – lokaþáttur (e) 23.50
Dead Like Me (e) 0.35 Tvöfaldur Jay Leno (e)
2.10 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Worst Case Scenario (e) 
19.15 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Still Standing (e) 
20.00 Ripley's Believe it or not! Í „Ripleyís

Believe it or Not!“ er ferðast um víða
veröld og fjallað um sérstaka og
óvenjulega einstaklinga og aðstæður. 

20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

21.00 Pimp My Ride Þættir um hvað hægt er
að gera fyrir bíla sem allir hafa gefið
upp á bátinn.

21.30 MTV Cribs Í þáttunum bjóða stjörnurn-
ar fólki að skoða heimili sín hátt og
lágt og upplýsa áhorfendur um hvað
þær dunda sér við heimavið.

22.00 Djúpa laugin 2 – lokaþáttur 
22.30 Sjáumst með Silvíu Nótt (e) 

18.00 Cheers

6.00 Another Pretty Face 8.00 Gideon 10.00
Kangeroo Jack 12.00 Interstate 60 14.00
Another Pretty Face 16.00 Gideon 18.00 Kan-
geroo Jack 20.00 Interstate 60 22.00 Half
Past Dead (Strangl. b. börnum) 0.00
Concpiracy (B. börnum) 2.00 The Vector File
(Strangl. b. börnum) 4.00 Half Past Dead
(Strangl. b. börnum) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News 12.30 E! Entertainment Specials 13.30
Life is Great with Brooke Burke 14.00 Style Star 14.30
Extreme Close-Up 15.00 The E! True Hollywood Story
16.00 101 Most Shocking Moments in... 17.00 Life is
Great with Brooke Burke 17.30 Fashion Police 18.00 E!
News 18.30 Extreme Close-Up 19.00 The E! True
Hollywood Story 20.00 High Price of Fame 21.00 The E!
True Hollywood Story 23.00 E! News 23.30 Extreme
Close-Up 0.00 The E! True Hollywood Story 1.00 101
Most Shocking Moments in...

AKSJÓN

7.15 Korter

7.00 Olíssport 

19.00 Gillette-sportpakkinn 
19.30 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

það nýjasta í heimi akstursíþrótta. 
20.00 World Supercross (Angel Stadium of

Anaheim) Nýjustu fréttir frá heims-
meistaramótinu í Supercrossi. Hér eru
vélhjólakappar á öflugum tryllitækjum
(250 rsm) í aðalhlutverkum. 

21.00 World Poker Tour 2 (HM í póker)
Slyngustu fjárhættuspilarar veraldar
mæta til leiks á HM í póker en hægt
er að fylgjast með frammistöðu þeirra
við spilaborðið í hverri viku á Sýn.
Póker á sér merka sögu en til eru
ýmis afbrigði spilsins. 

22.30 David Letterman 
23.15 NBA (Úrslitakeppni)

16.05 Landsbankadeildin (FH – ÍA) 17.45
Olíssport 18.15 David Letterman 

POPP TÍVÍ

19.00 Sjáðu (e) 21.00 Íslenski popplistinn 

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Albert úr kvikmyndinni Hitch frá
árinu 2005.

„I want to jump in front of every cab I see,
because maybe then I'll stop thinking about her.“

Vulcan 800 classic
árg. 2005

Verð 968.000 kr.

Husaberg Force
450cc árg. 2004

Tilboðsverð 880.000 kr.
Verð áður 1.190.000 kr.

*Meðalgr. pr. mán í 60 mánuði miðað við 
   220.000 kr. útborgun og SP bílalán.

 

*Meðalgr. pr. mán í 60 mánuði miðað við 
   242.000 kr. útborgun og SP bílalán.

 

Aukahlutabúnaður á Force hjólum:
Demparar á rúmlega 300.000!
Triple clamps, Skid Plate, Chain guard,
Aluminum fuel cap og svartar gjarðir!
Götuskráð hjól

13.714*
á mánuði

15.067*
á mánuði

Kawasaki Z750s
árg. 2005

Verð 980.000 kr.

*Meðalgr. pr. mán í 60 mánuði miðað við 
   245.000 kr. útborgun og SP bílalán.

 

15.252*
á mánuði

Hjól á mynd:
Husaberg FC
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▼ ▼

Ég fór svolítið efins inn í The
Apprentice-þáttinn í gærkvöldi.
Uppáhaldið mitt, hann Danny litli
sprelligosi, var nefnilega rekinn í
síðustu viku. Þá er bara leiðinlegt fólk
eftir. Nema náttúrlega Donald Trump,
sem er álíka mikil hetja í mínum
augum og David Palmer í 24. Algjör
snillingur og auðvitað meistari “come-
back”-anna. Þó að hárið á honum sé
eins og á hænu á dánarbeðinu. Ég
myndi samt leyfa honum að reka mig
hvenær sem er.

En eins og vanalega veit ég hver
vinnur í The Apprentice. Enn sem
komið er skil ég ekki valið á
sigurvegaranum en það er aldrei að

vita nema það skýrist í
framtíðinni. Samt er ég
spennt. Þetta er sniðugur
þáttur.

Í gær þurftu hóparnir tveir
að búa til sjónvarps-
auglýsingu. Enga venjulega
sjónvarpsauglýsingu heldur
virkilega grípandi og flotta
sjónvarpsauglýsingu. Kristen
í Net Worth bauð sig fram til
að vera hópstjóri – stór
mistök! Hún er náttúrlega
ófær um mannleg samskipti, er
leiðinleg, lítur út eins og Chihuahua-
hundur í framan og vissi ekkert hvað
hún var að gera  í þokkabót. Auðvitað

var hún rekin! Bjóst hún við
einhverju öðru?! 

Á lokamínútunum með
Trump sagði hún að hún hefði
unnið sitt verk mjög vel en allir
aðrir hefðu klúðrað því.
Hmm... bíddu nú við. Það er
eitthvað ekki rétt hér. Ertu ekki
hópstjóri beyglan þín?! Átt þú
ekki að stjórna?! Hefur þetta
fólk ekki horft á fyrri seríur af
The Apprentice? Aldrei kenna
öllum hinum um þín mistök.

Aldrei!
Ég er fegin að beyglan er farin. Það

þýðir bara að hún vinnur ekki. En ég
vissi það svo sem fyrir gærkvöldið. ■

8.00 Sherwood Craig 8.30 Um trúna 9.00
Maríusystur 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce M.
10.30 T.D. Jakes 11.00 Robert Schuller 12.00
Samverustund (e) 13.00 Joyce M. 13.30
Blandað efni 14.30 Ron Phillips 15.00 Kvöld-
ljós 16.00 Joyce M. 16.30 Blandað efni 17.00
Dr. David Cho 17.30 Freddie Filmore 18.00
Mack Lyon 18.30 Joyce M. 19.00 CBN frétta-
stofan 20.00 Vatnaskil Hvítasunnukirkjan Fíla-
delfía 21.00 Mack Lyon 21.30 Gospel 22.00
Joyce M. 22.30 Blandað efni 23.00 CBN frétta-
stofan 0.00 Miðnæturhróp 0.30 Nætursjónvarp
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VIÐ TÆKIÐ LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR ELSKAR DONALD TRUMP

Hár eins og á hænu á dánarbe›inu

DONALD TRUMP
Rektu mig Donald,
rektu mig!
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Sakamálaleikrit Út-
varpsleikhússins, Lesið í snjóinn 13.15 Sumarstef
14.03 Útvarpssagan: Bara stelpa 14.30 Miðdegis-
tónar 15.03 Útrás 16.13 Lifandi blús 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Plötuskápurinn 19.40 Útrás 20.30 Kvöldtón-
ar 21.00 Hljómsveit Reykjavíkur 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Pipar og salt 
23.00 Kvöldgestir 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Ungmennafélagið 22.10 Næturvaktin

2.03 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 Óskastundin 9.50
Morgunleikfimi 10.13 Frakkneskir fiskimenn
á Íslandi 11.03 Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing 14.03
Birta – Umsjón: Ritstjórn Birtu. 15.03 Allt og
sumt 17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 
19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e. 20.00
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur e.
21.00 Morgunstund með Sigurði G.
Tómassyni e. 22.00 Á kassanum e. 

23.00 Úrval úr Allt & sumt

7.03 Morgunútvarpið – Umsjón: Gunnhildur
Arna Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson.
9.03 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jóns-
dóttur.  10.03 Morgunstund með Sigurði G.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Guðrúnu Gunnarsdóttur 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhorn-
ið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Kvöldþátturinn fer í loftið í fyrsta sinn í kvöld á
nýju sjónvarpsstöðinni Sirkus. Þátturinn er í
umsjón Guðmundar Steingrímssonar ásamt
Halldóru Rut Bjarnadóttur og Sigríði Pétursdótt-
ur og er beinskeyttur spjall- og skemmtiþáttur
þar sem viðburðir dagsins eru hafðir að háði
og spotti. Stjörnur og afreksfólk af öllum svið-
um samfélagsins koma í viðtöl og verða spurð
spjörunum úr. Þátturinn er í anda vinsælla er-
lendra kvöldþátta, eins og Dailyshow og The
Late Show, snarpur húmor er alltaf í fyrirrúmi.
Auk þess verður þátturinn kryddaður með
innslögum úr öllum áttum, frá alls kyns grínist-
um þjóðkunnum sem og ókunnum sem vilja
láta ljós sitt skína.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sirkus 22.00

Snarpur húmor í fyrirrumi

»

Guðmundur Steingrímsson hefur
umsjón með Kvöldþættinum.

Sumartilboð í Sony Center
LCD og Plasma sjónvörp vaxtalaust!

KLV-27HR3S
27” LCD sjónvarp
•  XGA upplausn 
•  3D kamfilter fyrir PAL og NTSC
•  2x scarttengi

14.940 krónur á
mánuði vaxtalaust*
179.280 krónur staðgreitt.

KLV-20SR3S
20” LCD sjónvarp
•  3D kamfilter fyrir PAL og NTSC
•  2x scarttengi

8.940 krónur á
mánuði vaxtalaust*
107.280 krónur staðgreitt.

KE-P42M1SI
42” Plasma sjónvarp
•  42" Alis Plasmaskjár
•  Wega Engine
•  3D kamfilter fyrir PAL og NTSC
•  Virtual Dolby SRS TruSurround
•  3x scarttengi/Component

26.940 krónur á
mánuði vaxtalaust*
323.280 krónur staðgreitt.

 *Miðað við 12 vaxtalausar jafnar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

What Plasma & 
LCD Editors Choice

"...An impressive 
and affordable 
offering from Sony"

SKY NEWS

Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL

Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS

Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 

12.00 Motorcycling: Grand Prix Netherlands 14.00 Canoeing: European
Championship Slovenia 15.00 Beach Volley: World Championship Berlin
Germany 17.00 Volleyball: World Grand Prix Tokyo Japan 18.00 Football:
FIFA Confederations Cup Germany 18.30 Strongest Man: Super Series
Grand Prix Sweden 19.30 Strongest Man: Champions Trophy Finland
20.30 Rally: World Championship Acropolis Greece 21.00 Football: FIFA
Confederations Cup Germany 21.30 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 22.00
News: Eurosportnews Report 22.15 Adventure: Last Frontiers explorer
22.45 Football: FIFA Confederations Cup Germany 23.15 News:
Eurosportnews Report

BBC PRIME

12.45 Teletubbies 13.10 Tweenies 13.30 Fimbles 13.50 Balamory 14.10
Yoho Ahoy 14.15 The Story Makers 14.35 Stitch Up 15.00 Cash in the
Attic 15.30 Home Front in the Garden 16.00 Living the Dream 17.00 Rick
Stein's Food Heroes 17.30 Mersey Beat 18.30 Mastermind 19.00 The
Blackadder 19.30 3 Non-Blondes 20.00 Alistair McGowan's Big Im-
pression 20.30 Top of the Pops 21.00 Queen & Country 22.00 Tipping the
Velvet 23.00 Battlefield Britain 0.00 Hollywood Inc 1.00 Suenos World
Spanish

NATIONAL GEOGRAPHIC 

12.00 Battlefront 20.00 The Truth About Killing 22.00 King Tut's Curse
0.00 Seconds from Disaster

ANIMAL PLANET

12.00 Austin Stevens – Most Dangerous 13.00 Animal Precinct 14.00
Animal Cops Detroit 15.00 The Planet's Funniest Animals 15.30 Amazing
Animal Videos 16.00 Young and Wild 17.00 Monkey Business 17.30 The
Keepers 18.00 Austin Stevens – Most Dangerous 19.00 Killer Whales
20.00 Miami Animal Police 21.00 Venom ER 22.00 Hippo – Africa's King
of the River 23.00 George and the Rhino 0.00 The Natural World 1.00
Greatest Wildlife Show on Earth

DISCOVERY

12.00 Extreme Machines 13.00 Killer Tanks 14.00 Scrapheap Challenge
15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Hooked on Fishing 16.00
Stormproof 17.00 Planes That Never Flew 18.00 Mythbusters 19.00
American Casino 20.00 Scene of the Crime 21.00 Impossible Heists
22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 Spy Master

MTV

12.00 Making the Video 13.00 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismissed
15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 Dance Floor Chart 18.00
Punk'd 18.30 Viva La Bam 19.00 Wild Boyz 19.30 Jackass 20.00 Top 10
at Ten 21.00 I Want a Famous Face 21.30 Wonder Showzen 22.00 Party
Zone 23.00 Just See MTV

VH1

15.00 So 80's 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells Like the 90s
18.00 VH1 Classic 18.30 MTV at the Movies 19.00 All Access 20.00
Fabulous Life Of... 20.30 Cribs 21.00 Friday Rock Videos 23.30 Flipside
0.00 Chill Out 0.30 VH1 Hits

CLUB

12.10 Come! See! Buy! 12.40 Girls Behaving Badly 13.30 Hollywood One
on One 14.00 The Review 14.25 Cheaters 15.10 Arresting Design 15.35
Staying in Style 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Innertainment
17.15 Arresting Design 17.40 Famous Homes & Hideaways 18.05 Living
Colour 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25
The Villa 20.15 My Messy Bedroom 20.45 Sex and the Settee 21.10
Spicy Sex Files 22.00 Girls Behaving Badly 22.25 Crime Stories 23.10
Innertainment 23.40 Backyard Pleasures 0.05 Living Colour 0.30 Come!
See! Buy! 1.00 Girls Behaving Badly

CARTOON NETWORK 

12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd n Eddy
13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Codename: Kids Next Door 14.25 Dext-
er's Laboratory 14.50 Samurai Jack 15.15 Megas XLR 15.40 The Grim
Adventures of Billy & Mandy 16.05 Courage the Cowardly Dog 16.30
Foster's Home for Imaginary Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dext-
er's Laboratory 17.45 Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff
Girls 18.35 The Grim Adventures of Billy & Mandy

JETIX

12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25 Moville My-
steries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40 New Spider-man 15.05
Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM

12.10 Ambush Bay 14.00 The Magic Sword 15.20 The Island of Dr. Mor-
eau 17.00 Track of Thunder 18.25 The Satan Bug 20.20 The Yellow
Tomahawk 21.40 The Killing Streets 23.25 Gaily, Gaily 1.10 Love Crimes
2.40 Sword of the Conqueror

TCM

19.00 Ice Station Zebra 21.25 Whose Life is it Anyway? 23.20 A Patch of
Blue 1.05 San Quentin 2.20 High Wall

HALLMARK

13.15 Best of Friends 14.15 Frankie & Hazel 16.00 Touched by an Angel
III 16.45 10.5 18.15 Summer's End 20.00 Just Cause 20.45 Scarlett
22.15 The Passion of Ayn Rand 0.00 Just Cause 0.45 Summer's End
2.30 Scarlett

BBC FOOD

12.00 A Cook's Tour 12.30 Ready Steady Cook 13.00 Ching's Kitchen
13.30 Paradise Kitchen 14.00 Can't Cook Won't Cook 14.30 Giorgio
Locatelli – Pure Italian 15.30 Ready Steady Cook 16.00 The Rankin Chal-
lenge 16.30 Wild Harvest 17.00 Food Source New Zealand 17.30 The
Tanner Brothers 18.30 Ready Steady Cook 19.00 Ching's Kitchen 19.30
Wild and Fresh 20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Coconut Coast
21.30 Ready Steady Cook

DR1

12.25 Vagn i Japan 12.55 Mik Schacks Hjemmeservice 13.25 Gr¢n
glæde 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Hjerterum 14.30 Sporl¢s
15.00 Ronja R¢verdatter 16.00 Fredagsbio 16.10 Lauras stjerne 16.20
Mira og Marie 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov
18.00 Endelig fredag 19.00 TV Avisen 19.25 SommerVejr 19.30 Patriot-
en 21.00 Med de bare næver 22.30 Koncert med Norah Jones

SV1

12.00 Packat & klart – sommarspecial 12.30 Mat/Niklas 13.00 Sommar-
debatt 14.00 Så såg vi sommaren då 14.05 Fader Ted 14.30 Stenristarna
15.30 Där ingen skulle tro att någon kunde bo 16.00 Hästfolk 16.30 Emil
i Lönneberga 16.55 Flickan med blom i håret 17.00 Laura 17.30 Rapport
17.50 Lindeman 18.00 Midsommar 19.00 Den engelske patienten 21.40
Rapport 21.45 Minnenas Television 22.50 En erotisk affär 0.10 Sändning
från SVT24

Nýr kvöldþáttur að
erlendri fyrirmynd 

KVÖLDÞÁTTURINN
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Stór hópur reykvískra sjálfstæðis-
manna mun nú vera að þrýsta

mjög á Júlíus Vífil Ingvars-
son um að gefa kost á sér í
prófkjöri sjálfstæðismanna í
haust. Þeir telja að sjónar-
sviptir hafi orðið að Júlíusi
Vífli þegar hann hvarf
úr borgarmálunum
fyrir það kjörtímabil
sem nú er senn á
enda. Hann kaus þá
að einbeita sér að
öðrum störfum fjarri
hringiðu stjórnmál-
anna. Júlíus Vífill vakti
athygli fyrir vaska framgöngu í ýms-
um málum þegar hann starfaði sem
borgarfulltrúi. Sjálfur mun Júlíus Vífill
vera að íhuga það alvarlega að gefa
kost á sér en mun ekki hafa gefið
neitt uppi um hvort af verði en
stuðningsmenn hans leggja mikla
áherslu á að hann gefi kost á sér. 

Davíð Smári vann hug og hjörtu
Íslendinga þegar hann tók þátt í

Idol stjörnuleit fyrr á árinu. Davíð
Smári þótti harður í horn

að taka en þegar líða fór
á þáttaröðina kom ljúf-
ur drengur í ljós bak
við harða skelina.

Davíð Smári er góð-
mennskan uppmál-
uð og ætlar að gefa
fólkinu á sambýlinu
Skagaseli eintak af
nýjustu plötunni

sinni, You Do Something to Me, sem
kemur út í dag. Davíð vann á sambýl-
inu áður en hann sló í gegn í Idol og
hefur greinilega ekki gleymt sínum
gömlu félögum.

Steingrímur Ólafsson, hinn skel-
eggi upplýsingafulltrúi Halldórs

Ásgrímssonar forsætisráðherra, bland-
ar greinilega ekki geði við marga
flokksbræður yfirmanns síns og kann-
ast að því er virðist lítið við kollega
sína í stétt skósveina Framsóknar-
flokksins. Þannig var mál með vexti
að blaðamaður sem var að leita að
Pétri Gunnarssyni, skrifstofustjóra
flokksins og spunameistara, ákvað að
freista gæfunnar og spyrja Steingrím
hvort hann vissi hvar hægt væri að ná
Pétur. Steingrímur varð hins
vegar steinhlessa og skildi
ekkert í að nokkrum skyldi
detta í hug að spyrja sig út
í einhvern Pétur hjá Fram-
sóknarflokknum. Sjálfur
ynni hann jú bara fyrir
forsætisráðuneytið en
væri annars í litlu sam-
neyti við framsóknar-
menn.

Lárétt: 1 ljósa, 6 kyrra, 7 í röð, 8 bogi, 9
sofa laust, 10 land, 12 litdauf, 14 ánægð,
15 rykkorn, 16 til, 17 fugl, 18 skordýr.
Lóðrétt:1 mannvirki í gatnagerð, 2 hestur,
3 samtök, 4 bindur, 5 hagnað, 9 vensla-
mann, 11 ala, 13 óski, 14 . . frændi, 17
píla.
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Hljómsveitin Leaves mun hita
upp fyrir stórsveitina Duran Dur-
an þegar hún heldur tónleika hér á
landi þann 30. júní. Simon Le Bon
og félagar völdu sjálfir hljóm-
sveitina til þess að spila á und-
an sér. Leaves er nýkomin úr
tónleikaferð þar sem hún hitaði
upp fyrir hljómsveitirnar
Supergrass og Thirteen
Senses.

„Þetta er mjög gaman og
kom reyndar frekar óvænt.
Það var bara hringt skyndi-
lega í okkur og spurt hvort
við hefðum áhuga. Mér
skilst að þeir hafi hafnað
nokkrum hljómsveitum áður
en þeir völdu okkur og þetta

er auðvitað ekkert nema mikill
heiður,“ segir Arnar Guðjónsson,
söngvari hljómsveitarinnar. 

Nýlega kom
ú t

smáskífan The Spell og gengur
hún vonum framar, að sögn um-
boðsmanns sveitarinnar. „Ég held

að ástæðan fyrir góðu gengi
smáskífunnar sé að mynd-
bandið er að gera góða hluti
og menn eru voðalega
ánægðir með þetta allt
saman. Þetta er gæðasmá-

skífa sem fær góðar við-
tökur. Platan, The Angela
Test, kemur svo út í
ágúst,“ segir Árni Ben,
umboðsmaður Leaves. 

Leaves hitar upp fyrir Duran

Leit stendur yfir að 500 stað-
genglum og 25 Japönum búsettum
á Íslandi, sem eiga að fara með
hlutverk í stórmynd Clints
Eastwood, Flags of Our Fathers,
sem verður tekin upp að hluta til
hér á landi dagana 12. ágúst til 7.
september.

Einnig hefjast í byrjun júlí
prufur fyrir fimmtán textahlut-

verk í myndinni. Þar geta íslenskir
leikarar meðal annars fengið að
spreyta sig auk þess sem settar
verðar í næstu viku upp prufur
fyrir bandaríska hermenn sem
starfa á herstöðinni í Keflavík.

„Það er byrjaður að koma svo-
lítill fjöldi af fólki. Þetta er allt að
fara af stað,“ segir Alexía Björg
Jóhannesdóttir hjá Casting, sem
sér um að skrá fólk í myndina. „Við
erum að leita að 500 karlmönnum á
aldrinum 18-40 ára til þess að leika
hermenn og yfirmenn í hernum.
Menn þurfa að hafa ákveðið lúkk
og líta út fyrir að vera amerískir
hermenn. Það eru allir velkomnir
samt sem áður. Við leitum að
mönnum með góðan amerískan
hreim fyrir textahlutverkin. Þau
eru sum með eina eða tvær línur
en ein lína er hellingur ef það er í
Eastwood-bíómynd,“ segir Alexía,
sem hefur þegar fengið að lesa
handrit myndarinnar. „Þetta er
æðislegt handrit, alveg geggjað.
Auðvitað er Hollywood-bragð af
þessu en handritið er mjög fallegt.
Það er byggt á sögunni um það sem
gerðist á eyjunni Iwo Jima í síðari
heimsstyrjöldinni og er saga eins
manns sem var í stríðinu.“

Bandarískir búningahönnuðir
sitja um þessar mundir sveittir við
að sauma búninga fyrir myndina
en þeir sem mæta í prufu verða
allir mældir í bak og fyrir, auk
þess sem teknar verða myndir af
þeim. Í byrjun júlí mun kona sem
hefur séð um að velja í hlutverk
fyrir síðustu myndir Eastwoods,
þar á meðal Óskarsverðlauna-
myndina Million Dollar Baby,
velja úr þá sem best henta fyrir
myndina. Skömmu síðar fá menn
að vita hvort og þá hvenær þeir
eiga að mæta á tökustað. „Það er
enginn á tökusetti allan tímann.
Þetta er mjög misjafnt. Stundum
þarf 500 staðgengla og stundum
200. Stundum eru menn bara í tvo
daga og ekkert meira. Þetta er
gríðarlegt púsluspil,“ segir Alexía. 

Fyrstu starfsmenn kvikmynda-
tökuliðsins vegna myndarinnar
eru nýkomnir til Reykjanesbæjar
til að undirbúa upptökur í Stóru
Sandvík í Reykjanesbæ og í
Krýsuvík, sem er í landi Hafnar-
fjarðar. Sjálfur Clint Eastwood er
síðan væntanlegur til landsins 10.
ágúst en daginn eftir verður fyrsti
æfingadagurinn haldinn vegna
myndarinnar. freyr@frettabladid.is

FLAGS OF OUR FATHERS: EASTWOOD KEMUR 10. ÁGÚST

Yfirmenn óskast í herinn

MEÐ ÓSKAR FRÆNDA Óskarsverð-
launahafinn Clint Eastwood kemur hingað
til lands 10. ágúst.

FRÉTTIR AF FÓLKI

... fær Rúnar Rúnarsson fyrir að
fá aðalverðlaunin á stærstu
stuttmyndahátíð Spánar, Huesca
International Film Festival.

HRÓSIÐ

Ég komst að því um daginn að deit og fyrstu kynni eru að
líða undir lok! Það er einfaldlega ekki lengur þörf fyrir þau!
Með tilkomu leitarvéla á netinu eins og google.com og
leit.is hefur skemmtilega ferlið þegar fólk er fyrst að kynn-
ast og spyrja hvort annað spjörunum úr verið sett í mikla
hættu. Það er engin þörf fyrir spjall til að komast að hlut-
um um fólk sem verða að teljast nauðsynlegir til þess að
hægt sé að ákveða hvort aðilinn henti manni eða ekki. Það
er alveg nóg að „gúgla“ bara manneskjuna og taka ákvörð-
unina jafnvel áður en farið er á fyrsta deitið eða áður en
fyrsta viðreynslan fær að eiga sér stað. 
Vinkona mín hefði til dæmis betur gúglað manninn sem
hún fór á stefnumót með og komst svo síðar að því að
hann var bróðir eins sem hún hafði verið með nokkrum
árum áður. Þannig hefði hún getað komist hjá ansi vand-
ræðalegum aðstæðum og símtölum og sparað sér fullt af
uuu-um og sko-um. 
Svo frétti ég af einni vinkonu minni sem var að fara að hitta
strák. Hún tók sig til og gúglaði hann í vinnunni daginn sem
fyrsta deitið þeirra átti að fara fram. Þegar hún fór heim úr

vinnunni að gera sig klára fyrir kvöldið var hún heldur
betur margs vísari. Hún var búin að komast að því
hvers son drengurinn var, hver voru systkini hans
og foreldrar og við hvað hann starfaði. Þá fann
hún ýmsar upplýsingar um hann á vefsíðu fyrir-
tækisins þar sem hann vann. Þar sá hún hvaða
menntun hann hafði og hvenær hann hafði út-
skrifast. Síðan fann hún bloggsíðu hjá vini hans
sem leiddi hana yfir á persónulegu myndasíðuna
hans. Þar sá hún meðal annars myndir af fyrrver-
andi kærustunni hans, sem hún kannaðist við síð-
an úr grunnskóla, og af vinum hans. Svo fór hún
út að borða með honum, þóttist ekkert um hann
vita, svona eins og það hefði átt að vera, og lagði
fyrir hann fullt af spurningum, vitandi svörin. Síðan í
einni umræðunni missir hún út úr sér nafnið á fyrr-
verandi kærustunni sem hann hafði aldrei nefnt á
nafn heldur haldið sig við „mín fyrrverandi“ nefnið.
Þá fór hún auðvitað alveg í kleinu og náði að bulla
sig út úr því með því að segja að vinkona hennar

hefði sagt henni það fyrr um daginn. Eldrauð
í framan, með svitaperlur á enninu skipti
hún um umræðuefni og tókst að halda
andlitinu, eða svona hér um bil. 
Ég verð eiginlega að viðurkenna að mér
finnst þetta upplýsingaflóð vera að fara
fram úr öllu valdi og eyðileggja fyrir okk-
ur spennuna og óvissuna sem fylgir því
að kynnast. Fólk á einfaldlega ekki séns
á að gefa þá mynd af sér sem því sýn-
ist. Sjarminn af þessum annars stór-
skemmtilegu stundum, þegar við erum
að uppgötva hvort annað, er að verða
að engu. Hins vegar getur þetta sparað
manni leiðinleg kvöld á misheppnuð-

um og óþörfum stefnumótum sem eru
reyndar yfirleitt efni í hlátursköst og sögu-

stundir með vinkonunum. Þess vegna
ætla ég blátt áfram að mæla með því að
við gefum fólki sjéns og gleymum gúglinu!

„Gúglöldin”

Lárétt: 1bjarta, 6róa,7jk,8ýr, 9mók,10
láð,12grá, 14sæl,15ar, 16að,17örn,
18maur.
Lóðrétt: 1brýr, 2jór, 3aa,4tjóðrar, 5akk,
9mág,11fæða,13árni,14sam,17ör.

REYKJAVÍKURNÆTUR > HÖRPU PÉTURSDÓTTUR FINNST UPPLÝSINGAFLÆÐIÐ VERA AÐ EYÐILEGGJA SPENNUNA

ALEXÍA BJÖRG JÓHANNESDÓTTIR Alexía hefur lesið handrit Flags of Our Fathers og segir það alveg geggjað.

LEAVES Hljómsveitin mun hita
upp fyrir hina stórvinsælu sveit
Duran Duran þegar hún heldur
tónleika hérlendis í lok júní. 



Skógræktarfélag Íslands er 75 ára, en félagið var stofnað á Alþingishátíðinni 27. júní 1930.

Innan vébanda félagsins starfa 59 skógræktarfélög. Skógræktarfélögin eru fjölmenn 
frjáls félagasamtök og starfa í flestum byggðum landsins.

Skógræktarfélag Íslands færir íslensku þjóðinni og velunnurum félagsins alúðar þakkir fyrir 
stuðning í 75 ár og góðar viðtökur í félagasöfnuninni sem nú stendur yfir. 

Skógræktarfélögin munu halda áfram að stuðla að betra umhverfi, þjóðinni til handa.

Í tilefni afmælisins bjóða eftirtalin
skógræktarfélög til skógardags:

Fimmtudaginn 23. júní:
Skógræktarfélag Eyfirðinga.

Jónsmessuhátíð í Kjarnaskógi kl 19.

Laugardaginn 25. júní:
Skógræktarfélag Reykjavíkur.
Skógarskemmtun í Heiðmörk,

Vígsluflöt við Borgarstjóraplan kl. 13.30-16.

Skógræktarfélag Skilmannahrepps.
Opið hús í Furuhlíð kl. 14-18.

Skógræktarfélag Hafnarfjarðar.
Skógarganga um Skólalund kl. 18.

Sunnudaginn 26. júní:
Skógræktarfélag Rangæinga.

Aldamótaskógurinn á Gaddstöðum kl. 14-16.

Mánudaginn 27. júní:
Skógræktarfélag Akranes.

Skógarganga um Slöguskóg kl. 20.

Þriðjudaginn 28. júní:
Skógræktarfélag Vestmannaeyja.
Lautarferð um Hraunskóg kl. 20.

Nánar á www.skog.is

Í tilefni afmælisins bjóða eftirtalin
skógræktarfélög til skógardags:

Hin fjölmörgu skóglendi skógræktarfélaganna eru öllum opin. Þú ert ávallt velkominn í skóginn.Hin fjölmörgu skóglendi skógræktarfélaganna eru öllum opin. Þú ert ávallt velkominn í skóginn.
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Stundum verður maður klumsa yfir
því að maðurinn skyldi gerður

öðrum spendýrum æðri, finnst mann-
kynið vera bjálfakyn.

MEÐ vit sitt og greind í sífellu á
vörunum réðist téð kyn í það snilld-
arverkefni að puðra sólarknúinni
flaug út i geiminn. Flaug með hug-
vitssamlega smíðaða vél sem hópar
manna í mörgum stofnunum fyrir fé
alls staðar að úr heiminum hafa
klastrað saman. Vél sem slökkti á sér
83 sekúndum eftir að fírað var upp í
henni í Rússíá.

OG nú eru þeir búnir að týna gripn-
um; halda að hann sé einhvers staðar
svífandi um geiminn, hrapaður í
Barentshaf – eða bara eitthvað. Vís-
indamenn eystra og vestra reyna að
klóra í bakkann og halda því fram að
dýrið sé enn „lifandi“, sendandi
merki. Hvað eiga þeir líka að segja?
Það er ekki eins og þetta sé frum-
raun. Fyrri tilraunin fór líka fjand-
ans til.

Á meðan menn ausa miljörðum í hel-
vítismaskínur til að týna uppi í skýj-
um svelta hundrað milljónir manna í
heiminum, milljónir barna eru heim-
ilislausar, lifandi á götunni. Tölur um
hversu mörg þeirra eru kynlífsþræl-
ar eru óljósar – en það ku vera meiri-
hluti þeirra sem náð hafa skólaaldri
og ættu að vera að læra að draga til
stafs. Ungbörnum er nauðgað til ólíf-
is í Afríku þar sem fáfræðin er slík
að menn trúa því að þeir læknist af
eyðni ef þeir eiga samfarir við hvít-
voðunga. Í Rúmeníu er vændi að
verða ein arðbærasta atvinnugrein
drengja frá átta ára aldri sem nærast
á því að anda að sér lími úr poka til
þess að finna ekki fyrir hungri. 

SVO verða allir vitlausir ef hvalur
drepst.

ÓSONLAGIÐ er stöðugt að þynn-
ast, Kína að verða vatnslaust. Allir
tiltækir dropar nýttir í verksmiðjur
sem smíða bíla í akkorði, rétt eins og
einhver skortur sé að verða á þeim.
Varla hægt að rækta rófudruslu leng-
ur á skika í sínum eigin garði þar.
Velmegunin á fullu blússi upp á við.

ÞAÐ eina sem hægt er að gera er að
vona að endurholdgunarkenningin sé
röng. Það yrði bara svekkjandi að
þurfa að mæta aftur, eins og að sitja
eftir um bekk í barnaskóla fyrir hálf-
vita.

SÚSÖNNU SVAVARSDÓTTUR

BAKÞANKAR

Mannkyn og
maskínur


