
Körfuboltavellir sem
bófinn getur spila› á

Snoop á leið til landsins

FÓLK 32

TÓNLEIKAR

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 550 5000

Fréttablaðið 
skorar og skorar!

Íslendingar 18-49 ára

26%

39%

Lestur íþróttasíðna

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

*

SKÝJAÐ MEÐ KÖFLUM og skúrir á
víð og dreif, einkum þó sunnan og vestan
til. Úrkomulítið síðdegis eða í kvöld. Hiti 10-
16 stig, hlýjast nyrðra

VEÐUR 4

LAUGARDAGUR
2. júlí 2005 - 176. tölublað – 5. árgangur

Maður augnabliksins
Eggert Skúlason hjólar
um þessar mundir
hringinn í kringum
landið til styrktar hjart-
veikum. Hann er já-
kvæður og skemmtileg-
ur og segir skoðanir
sínar umbúðalaust en
stundum er stuttur í
honum þráðurinn. Eggert er maður
vikunnar.

MAÐUR VIKUNNAR 16

Framtíð íslenska fótboltans
Ný kynslóð er að koma upp í íslenskri

knattspyrnu. Þeir sem
fylgjast með yngri flokka
starfi á Íslandi eru flestir á

einu máli – fjöldi ungra
og framúrskarandi ís-
lenskra leikmanna er í

sögulegu hámarki
þar sem þeir allir

eiga það sameig-
inlegt að geta

náð eins langt
og þeir sjálfir

vilja.
ÍÞRÓTTIR 30-31

Bonham sá besti fyrr og síðar
John Bonham,
fyrrum trommari
Led Zeppelin, var
kjörinn besti
trymbill sögunnar
í úttekt sem
breska tímaritið
Classic Rock stóð fyrir. Íslandsvinurinn
Dave Grohl úr Nirvana og Foo Fighters
kemur á hæla hans. TÓNLIST 28

Brosir flegar hann
sér bílinn

GUÐJÓN JÓNSSON:

Í MIÐJU BLAÐSINS  

● bílar ● ferðir

▲

50 %
afsláttur
af nammibarnum

á laugardögum

V I R K  S A M K E P P N I

VEÐRIÐ Í DAG

Útrás Kaupþings banka í Skandinavíu:

Finnskur banki í sigtinu

VIÐSKIPTI Tæplega þriggja ára
rannsókn efnahagsbrotadeildar
Ríkislögreglustjóra á meintum
brotum gegn almenningshlutafé-
laginu Baugi hf. lauk í gær með
útgáfu kæra á hendur sex manns
tengdum fyrirtækinu. Þar á meðal
eru Tryggvi Jónsson fyrrum for-
stjóri, Jón Ásgeir Jóhannesson
forstjóri, Kristín Jóhannesdóttir
stjórnarmaður og Jóhannes Jóns-
son einn aðaleigandi Baugs, auk
endurskoðendanna Stefáns Hilm-
arssonar og Önnu Þórðardóttur. 

„Rannsókn málsins hefur verið
afar umfangsmikil og mjög tíma-

frek og krafist víðtækrar gagna-
öflunar og húsleitar í Færeyjum
og Lúxemborg. Yfirheyrslur í
málinu skipta hundruðum,“ segir í
tilkynningu Ríkislögreglustjóra.
Gert er ráð fyrir að málið verði
þingfest í Héraðsdómi Reykjavík-
ur 17. ágúst næstkomandi. 

Jón H. Snorrason, saksóknari og
yfirmaður efnahagsbrotadeildar
Ríkislögreglustjóra, sagðist að
sinni ekki vilja tjá sig um álitsgerð-
ir Jóns Ásgeirs eða álitsgerð sem
Jónatan Þórmundsson lagaprófess-
or vann fyrir Baug um rannsókn
lögreglu. Að öðru leyti vísaði hann

á tilkynningu embættisins um mál-
ið en þar kemur fram að takmörk
séu á hversu mikið lögregla getur
tjáð sig meðan málið er fyrir dómi.
Í tilkynningunni segir einnig að
möguleg skattalagabrot séu enn til
rannsóknar hjá embættinu, en
hluta málsins var vísað til Skatt-
rannsóknastjóra haustið 2003. 

Stjórn Baugs hefur ákveðið að
höfða skaðabótamál á hendur rík-
inu vegna tjóns sem fyrirtækið
hefur orðið fyrir vegna rannsókn-
ar lögreglu. „Baugur Group hf.
stendur einhuga á bak við Jón Ás-
geir Jóhannesson, forstjóra, og

sakborninga málsins, en þeir hafa
allir staðfastlega haldið fram sak-
leysi sínu gagnvart öllum sakar-
giftum,“ segir í yfirlýsingu sem
Hreinn Loftsson, stjórnarformað-
ur Baugs, skrifar undir. Gestur
Jónsson, lögmaður Jóns Ásgeirs,
áréttaði að hann vísaði sakargift-
um á bug, en ekki náðist í Jón Ás-
geir. 

Jóhannes Jónsson kvaðst vera í
útlöndum og hafi því ekki séð
ákæruna enn og ætli af þeim sök-
um ekki að tjá sig um hana að svo
stöddu.

Sjá síður 4 og 10/- olikr

VIÐSKIPTI Kaupþing banki hefur
keypt tæplega tveggja prósenta
hlut í finnska fjármálafyrirtæk-
inu Sampo og er þar með þriðji til
fjórði stærsti hluthafinn.

Sampo er að stærstum hluta
tryggingafélag, en samkvæmt
heimildum beinist áhugi Kaup-
þings að bankastarfsemi félags-
ins. Markaðsvirði Sampo er hátt í
sex hundruð milljarðar, en banka-
starfsemin er metin á 150 til 200

milljarða króna. Sampo er stærsti
finnski bankinn. Telja Kaupþings-
menn áhuga hjá Sampo á að selja
frá sér bankastarfsemina þótt
verðhugmyndir Sampo séu enn
sem komið er í hærri kantinum. 

Kaupþing banki kom víðar við í
fréttum á Norðurlöndum. Norska
Kauphöllin stöðvaði viðskipti með
tryggingafélagið Storebrand
vegna orðróms um kaup Kaup-
þings í félaginu. 

Kaupþing hefur á stefnuskrá
sinni að efla verulega starfsemi
sína í Noregi og Finnlandi. Með
kaupum á bankastarfsemi Sampo
fengjust einnig mikilvæg tengsl
við Eystrasaltsríkin og Rússland.
Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri
Kaupþings banka, vildi að svo
komnu máli ekkert tjá sig um að-
komu bankans að Sampo og Stor-
ebrand.

-hh

Sex ákær›ir í Baugsmálinu
Ákæra Ríkislögreglustjóra í Baugsmálinu er í 40 li›um og snertir au›gunarkafla almennra hegningarlaga, lög
um bókhald, ársreikninga, hlutafélög og tollalög. Stjórn Baugs segist standa me› ákær›u og undirb‡r ska›a-
bótamál á hendur ríkinu. Rannsókn lögreglu sætir gagnr‡ni fyrir tíma og tengsl rannsakanda og ákæranda.

Varnarmálaviðræður:

Sendinefnd út
í næstu viku
STJÓRNMÁL Sjö til tíu manna nefnd
mun fara til Washington í næstu
viku til fundar við viðræðunefnd
Bandaríkjamanna til að ræða
framtíð varnarsamningsins og
Keflavíkurflugvallar. Fundirnir
verða haldnir á miðvikudag og
fimmtudag í næstu viku. 

Davíð Oddsson utanríkisráð-
herra segir það mjög þýðingar-
mikið að viðræðunefnd Banda-
ríkjamanna hafi nú samhæft sjón-
armið milli ráðuneyta utanríkis-
mála og varnarmála með atbeina
Hvíta hússins. Hann gerir ráð fyr-
ir að samningafundirnir muni
byggja á þeim samtölum sem
Davíð hefur átt við ráðamenn úti,
þó svo hann búist ekki við að
fyrsti fundurinn leiði til niður-
stöðu. Sjá síðu 6/ -jh

STUÐMENN POPPA GEGN FÁTÆKT Hópur tónlistarmanna ásamt Árna Snævarr hélt tónleika undir nafninu ÁttaLíf, í Hljómskálagarð-
inum í gærkvöldi. Voru þeir í tilefni þess að í kvöld verða Live 8 tónleikar haldnir víða um heim þar sem þess er krafist að átta ríkustu
lönd heims frysti skuldir fátækustu ríkjanna og auki þróunaraðstoð til þeirra en fundur þeirra fyrrnefndu fer fram í Skotlandi. Ekki var
annað að sjá en að gestir og gangandi hefðu gaman af því að Hljómskálagarðurinn skyldi standa undir nafni. – Sjá síðu 46

SLYS Maður á miðjum aldri liggur
mikið slasaður á slysadeild Land-
spítalans í Fossvogi eftir árekstur
jeppa og fólksbíls í Hveradölum
seinni partinn í gær. 

Fimm voru fluttir á slysadeild
eftir áreksturinn, fjórir farþegar úr
jeppanum auk mannsins. Maðurinn
var einn í fólksbílnum þegar bílarn-
ir rákust saman en fjölskylda var í
jeppanum. Hún slapp lítið meidd að
sögn vakthafandi læknis. 

Tækjabíl slökkviliðsins í Hvera-
gerði þurfti til að klippa einn hinna
slösuðu úr flaki fólksbílsins. Orsök
slyssins var ekki ljós þegar blaðið
fór í prentun en lögreglan á Selfossi
rannsakar málið. -bs

FRÁ VETTVANGI Fólksbíllinn lagðist nánast
saman við áreksturinn. 

Árekstur á Hellisheiði: 

Einn miki›
slasa›ur
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Þingmenn samþykktu vantraust á stjórnina að beiðni Schröders:

Óskar eftir endurn‡ju›u umbo›i
ÞÝSKALAND, AP Þýska stjórnin er fall-
in, ári áður en kjörtímabil hennar
rennur út. Gerhard Schröder kansl-
ari óskaði í gær eftir og fékk van-
traust þingsins sem gerir honum
kleift að efna til nýrra kosninga. 

Schröder hyggst óska eftir end-
urnýjuðu umboði til að fara með
stjórn landsins, nokkuð sem gæti
reynst honum erfitt þar sem mikill-
ar óánægju gætir með slæmt at-
vinnuástand og staðnaðan efnahags.
Þýsk lög heimila einungis að efnt sé
til nýrra kosninga ef samþykkt er
vantraust á sitjandi stjórn og því fór
Schröder þess á leit við þingmenn
að þeir samþykktu vantraust á
stjórn sína. 296 þingmenn lýstu van-

trausti á stjórnina en 151 vildi að
hún sæti áfram.

Schröder vísaði til slaks gengis
Jafnaðarmannaflokks síns í fylkis-

kosningum sem rökstuðnings fyrir
nýjum kosningum.

Angela Merkel, leiðtogi Kristi-
legra demókrata, sagði Schröder

ófæran um að stjórna Þýskalandi,
mikið atvinnuleysi og lítill hagvöxt-
ur um nokkurra ára skeið væru til
marks um það. ■

DÓMSMÁL Paul Geoffrey Gil, sem
er einn þremenninganna sem
þeytti skyri yfir ál-ráðstefnugesti
14. júní síðastliðinn, hlaut í gær
tveggja mánaða skilorðsbundinn
dóm í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Til frádráttar refsingunni kemur
þó gæsluvarðhald hans frá 15. til
18. júní. Skaðabótakröfu Flug-
leiðahótela ehf. sem hljóðar upp á
tæpar þrjár milljónir króna var
hins vegar vísað frá þar sem hún
myndi valda töf og óhægræði á
málinu, eins og segir í dómnum. 

Guðjón Arngrímsson upplýs-
ingafulltrúi FL group segir
menn þar á bæ ekki vilja tjá sig
að svo stöddu um dóminn þar
sem mál Paul hefði verið klofið
frá máli hinna tveggja og uns
þeir hefðu hlotið sinn dóm væri
málinu ólokið. Hann segir hins
vegar ljóst að fyrirtækið hafi
orðið fyrir skaða og eðlilega

ættu menn von á að fá hann
bættan.

Paul vildi ekkert tjá sig um
málið að afloknum dómi. Hann uni

dómnum en einnig ber honum að
greiða tvöhundruð þúsund krónur
í sakarkostnað. 

-jse

Vissu ekki um
fréttatilkynningu
Fulltrúar fl‡ska bankans Hauck & Aufhäuser heyr›u fyrst af opinberri um-
ræ›u um bankann á Íslandi sí›astli›inn mi›vikudag. Tilkynning frá fl‡ska
bankanum var send fjölmi›lum sí›asta mánudag.

EINKAVÆÐING Fulltrúi þýska
bankans Hauck & Aufhäuser
segist fyrst á miðvikudag hafa
heyrt af því að opinber umræða
um bankann ætti sér stað á Ís-
landi, þegar Fréttablaðið óskaði
eftir símaviðtali við Peter Gatti,
fyrrum stjórnarmann í Eglu og
framkvæmdastjóra og meðeig-
anda Hauck & Aufhäuser. Þetta
sagði fulltrúi Gatti þegar
Fréttablaðið leitaði eftir viðtali
við hann eða aðra forsvarsmenn
bankans í höfuðstöðvum hans í
Frankfurt í Þýskalandi. Þá sagði
fulltrúi Gattis að honum væri
ekki kunnugt um að nokkur
fréttatilkynning hefði verið
send út á vegum bankans til Ís-
lands.

Kristinn Hallgrímsson, lög-
maður Eglu sagði í viðtali við
Fréttablaðið á fimmtudag að
þýski bankinn hafi ákveðið að
senda frá sér yfirlýsingu í kjöl-
far samtala forsvarsmanna Eglu
við forsvarsmenn þýska bank-
ans þar sem þeir síðarnefndu
voru upplýstir um þá umræðu
sem hefur átt sér stað í fjölmiðl-
um hérlendis, þar sem eignar-
hald þeirra á hlutum í Eglu hef-
ur verið dregið í efa. 

Í íslensku fréttatilkynning-
unni sem birtist fjölmiðlum á
mánudag segir að hlutabréf
þýska bankans Hauck &
Aufhäuser í Búnaðarbankanum
og síðar KB banka hafi verið bók-
uð í ársreikningi bankans meðan
þau voru í eigu hans og er hún
sögð yfirlýsing Peter Gatti. Í
ensku tilkynningunni kemur

hinsvegar fram að hlutur þýska
bankans í Eglu hafi verið færður
í reikningsskil bankans. Engar
leiðréttingar hafa verið sendar
vegna þessa misræmis í þýðingu
framkvæmdarstjóra Eglu, Guð-
mundar Hjaltasonar. Fréttatil-
kynningin var send út á bréfsefni

bankans, sem starfsmaður At-
hygli segist hafa fengið í hend-
urnar frá forsvarsmönnum Eglu
hf.

Guðmundur Hjaltason vildi
ekki tjá sig um málið og ekki
náðist í Kristin Hallgrímsson. 

hjalmar@frettabladid.is

Lögreglan í Reykjavík:

Vara› vi› 
innbrotum
LÖGREGLUFRÉTTIR Mjög mikilvægt er
að ganga vel frá húsum sínum þeg-
ar farið er í frí, segir Arinbjörn
Snorrason aðalvarðstjóri hjá Lög-
reglunni í Reykjavík. Fyrstu helg-
ina í júlí leggja margir land undir
fót og er mikilvægt að tryggja sig
gegn innbrotum.

„Faglegir þjófar kíkja eftir atrið-
um eins og uppsöfnuðum pósti og
tómum sorptunnum,“ segir Arin-
björn. Hann bætir við að einfalt geti
verið fyrir fólk að verja sig gegn
innbrotsþjófum með hjálp frá ná-
grönnum og ættingjum. ■

Önnur mesta ferðahelgin:

Vi›búna›ur
hjá lögreglu
LÖGREGLUFRÉTTIR Fyrsta helgin í júlí
hefur verið önnur stærsta ferða-
helgi sumarsins. Lögreglan er með
aukinn viðbúnað á nokkrum stöðum
þar sem búist er við mannmergð,
auk herts umferðareftirlits í tengsl-
um við umferðarátak Umferðar-
stofu.

Að sögn lögreglunnar á Hvols-
velli eru allir tiltækir lögreglumenn
á vakt. Bæði verður aukið umferð-
areftirlit, almennt eftirlit svo og
fíkniefnaeftirlit. Á Höfn er lögregl-
an í viðbragðsstöðu með aukinn
mannskap en strax hafa menn verið
teknir fyrir ölvunarakstur. ■

SPURNING DAGSINS
Stefán, er R-listinn eins og lax-
inn, erfitt a› sleppa honum? 

„Það er langbest að sleppa þeim sem eru
í útrýmingarhættu, en R-listinn hefur
hingað til verið sterkur stofn.“

Stefán Jón Hafstein, borgarfulltrúi Reykjavíkurlist-
ans og laxveiðimaður, telur að lax sé í útrýminga-
hættu því veiðimenn hafi ekki tekið tilmælum
nógu alvarlega um að sleppa stórlaxi.

KEPPINAUTAR Á ÞINGI Gerhard Scröder og Angela Merkel keppast á næstu mánuðum um hylli kjósenda fyrir væntanlegar kosningar.
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PAUL GEOFFREY GIL OG ARNA ÖSP MAGNÚSARDÓTTIR Paul gengur út úr dómssal í gær
en Arna Ösp veitti honum liðsfylgd. Hennar biður þó ennþá dómur og spurning er hvort
skaðabótakröfu Flugleiðahótela verði þá vísað frá.

Manndráp í Mosfellsbæ:

Ákæra birt
DÓMSMÁL Ríkissaksóknari birti í
gær karlmanni á þrítugsaldri
ákæru fyrir stórfellda líkamsárás
aðfaranótt 12. desember síðastlið-
inn. Karlmaður á sextugsaldri
beið bana í árásinni sem átti sér
stað á veitingahúsinu Ásláki í
Mosfellsbæ.

Árásarmanninum er gefið að
sök að hafa kýlt manninn með
krepptum hnefa með fyrrgreind-
um afleiðingum. Þess er krafist að
ákærði verði dæmdur til refsingar
og einnig er krafist átján milljóna
króna samanlagt í miskabætur. -bs

Skaðabótakröfu Flugleiðahótela vísað frá:

Dæmdur fyrir skyrslettingar

HAUCK & AUFHÄUSER Höfuðstöðvar Hauck & Aufhäuser. Látlaus fjögurra hæða bygging í
Keisaragötu í Frankfurt.

LÖGREGLUFRÉTTIR
SLAPP ÓBROTINN EFTIR TÓLF
METRA FALL Með ólíkindum er að
ungur verkamaður hafi sloppið
óbrotinn eftir að hafa fallið tólf
metra niður. Að sögn lögreglu var
hann að störfum á svölum nýbygg-
ingar í Garðabæ við að ganga frá
timbri þegar hann féll niður á
steinplötu. Drengurinn, sem fædd-
ur er árið 1988, fór úr lið, fékk
áverka í andliti og brákuð bein en
slapp að öðru leyti ómeiddur.

FYRIR FRAMAN RÁÐUNEYTIÐ Sprengju-
sveitarmenn gerðu sprengjuna á líki til-
ræðismannsins óvirka.

Tilræði í ráðuneyti:

Árásarma›ur
féll í valinn
TYRKLAND, AP Tyrkneskir lögreglu-
menn skutu karlmann í dóms-
málaráðuneytinu þar sem hann
reyndi að tendra sprengju sem
hann bar á sér. Maðurinn lagði á
flótta en var skotinn fyrir utan
ráðuneytið þar sem hann lá særð-
ur á jörðinni og reyndi að sögn að
sprengja sig í loft upp.

Lögregla hefur borið kennsl á
tilræðismanninn sem sagður er
hafa verið félagi í marxískri bylt-
ingarhreyfingu sem stjórnvöld í
Tyrklandi hafa bannað. Maðurinn
er sagður hafa skipulagt tvær
árásir, eina á brúðkaup sonar for-
sætisráðherrans 2003 og aðra á
ráðherrafund Nató í fyrra. ■





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

64,94 65,24

115,62 116,18

78,42  78,86

10,52 10,582

9,96 10,018

8,27 8,318

0,585  0,5884

95,5 95,06

GENGI GJALDMIÐLA 01.07.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

110,18 -0,13%
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Samband um FARICE-sæstrenginn liggur niðri:

Bilun vi› stóra brú í Skotlandi
SÆSTRENGUR Netnotendur Símans
og OgVodafone hafa orðið varir
við hægari umferð vegna þess að
samband Íslands um FARICE sæ-
strenginn liggur niðri. Að sögn
forsvarsmanna FARICE verður
ekki gert við strenginn fyrr en að-
faranótt sunnudags.

„Sæstrengurinn sjálfur er í
góðu lagi,“ segir Guðmundur
Gunnarsson, framkvæmdastjóri
FARICE. „Sambandið er rofið
vegna þess að ljósleiðari fór í
sundur í landleiðinni Skotlandi.
Bilunin er á mjög slæmum stað og
erfitt að komast að henni vegna
þess að strengurinn liggur yfir
brú við Edinborg þar sem þarf að

stöðva lestarumferð til að sinna
viðgerðinni.“

Í yfirlýsingu frá Símanum
kemur fram að bilunin hafi engin
áhrif á talsímaumferð. Búið sé að
komast fyrir truflanirnar sem
urðu á netumferðinni með því að
færa umferð yfir á eldri sæstreng
en það var gert þegar í ljós kom
að bilunin dragist á langinn.

OgVodafone segir að bilunin
hafi nákvæmlega sömu áhrif fyrir
viðskiptavini OgVodafone og við-
skiptavini Símans ■

Efast um hæfi saksóknara
BAUGSMÁLIÐ Jón Ásgeir Jóhannes-
son forstjóri Baugs gagnrýnir
harðlega tæplega þriggja ára
rannsókn lögreglu á meintum
brotum tengdum fyrirtæki hans í
bréfi sem hann ritaði Ríkislög-
reglustjóra á fimmtudaginn.
Hann fer fram á að kannað verði
hvort Jón H. Snorrason, yfirmað-
ur efnahagsbrotadeildar embætt-
isins, væri vanhæfur til frekari
meðferðar á Baugsmálinu.

Jón Ásgeir segir rannsókn lög-
reglu hafa hafist á „mjög óvæginn
hátt“ með húsleitar- og handtöku-
kröfu og telur að afla hefði mátt
gagna með mildilegri hætti. „Allt
var þetta að mínu mati byggt á
heiftúðugri og ótrúverðugri kæru
eins einstaklings og bar bersýni-
lega keim af hefndaraðgerð, ann-
ars vegar af persónulegum ástæð-
um og hins vegar af óánægju með
lok viðskipta við Baug,“ segir
hann og telur að lögregla hafi ras-
að um ráð fram í upphafi. „Allar
síðari aðgerðir miðast augljóslega
við að réttlæta upphafleg við-
brögð,“ bætir hann við og telur
varhugavert hvernig blandað er í
málinu saman rannsóknar- og
ákæruvaldi. „Sami einstaklingur
tekur ákvarðanir um rannsóknar-
aðgerðir og um hvort tilefni sé til
ákæru. Með þessu fyrirkomulagi

heyrir sjálfstætt mat ákæruvalds
sögunni til.“

Í bréfinu rekur Jón Ásgeir upp-
haf málsins til kæru Jóns Geralds
Sullenbergers á ágústlok 2002.
„Grundvöllur upphaflegra ásak-
ana Jóns Geralds er löngu brost-
inn,“ segir hann og undrast hvern-
ig rannsóknin hefur dregist með-
an ný sakarefni koma fram eftir
því sem önnur eru hrakin. 

Að sama skapi gagnrýnir Jón
Ásgeir hvernig fregnir af rannsókn
lögreglu á Baugi hafi borist í fjöl-
miðla. „Svo virðist sem einhver eða
einhverjir innan embættis ríkislög-
reglustjórans sjái sér hag í því að
leka markvisst fréttum af rann-
sókn málsins,“ segir hann og tekur
dæmi um hvernig fregnir hafi
borist af fyrirhuguðum yfirheyrsl-
um, húsleitum og handtökum og
verið á vitorði fjölmiðla áður en til
þeirra hafi komið. „Blaðamenn
hringdu í Magnús Guðmundsson,
bankastjóra Kaupthing Bank í Lux-
emborg, og spurðu frétta af hús-
leitinni áður en lögreglan var kom-
in í húsnæði Kaupthing.“

Jón H. Snorrason kvaðst ekki
myndu tjá sig um gagnrýni Jóns
Ásgeirs á rannsókn lögreglu að
sinni.

Sjá einnig síðu 10

olikr@frettabladid.is

Léttir í hitabylgju:

Byrja› a›
rigna á Ítalíu
ÍTALÍA, AP Margir Ítalir fögnuðu
mjög þegar byrjaði að rigna í
norðurhluta landsins og um mið-
bik þess í gær. Rigningin kemur í
kjölfar mikillar hitabylgju sem
hefur kostað 21 einstakling lífið
og léttir aðeins á þjáningum
landsmanna og ferðamanna.

Hitastigið féll nokkuð í gær
þegar ský þöktu himininn víða og
búist er við að hitastigið falli enn
í dag.

Hitinn hefur vart farið undir
35 gráður og hefur fjöldi eldri
borgara látið lífið vegna hitanna.
Þá hefur hitinn eyðilagt gróður
og valdið bændum miklum
skaða. ■

SANDGERÐISHÖFN Um níutíu prósent
kvótans hurfu frá Sandgerði fyrir um sjö
árum.

Sandgerðisbær:

Tvær kærur
felldar ni›ur
BYGGÐAKVÓTI Ríkissaksóknari úr-
skurðar innan mánaðar hvort
kærur á Sandgerðisbæ verði tekn-
ar til greina eftir að Sýslumaður-
inn í Keflavík vísaði þeim frá.

Útgerðarmaður kærði sveitar-
félagið fyrir bókhaldsbrot. Hann
taldi sig ekki fá fullgilda
skattnótu fyrir fé sem hann lagði
inn á reikning á kennitölu bæjar-
stjórans. Féð átti að nýta til kaupa
á kvóta, en í Sandgerði skilyrða
útgerðir sig til að leggja fram fé
til slíkra kaupa sé þeim úthlutað
byggðakvóta.

Júlíus Magnússon, fulltrúi
Sýslumannsins í Keflavík, segir
kærum útgerðarmannsins tvíveg-
is hafa verið vísað frá þar sem
ekki þyki efni til að hefja rann-
sókn á málinu. - gag

Kynning á framkvæmdum 
við  Hellisheiðarvirkjun

Gestamóttakan í Skíðaskálanum 
í Hveradölum er opin
mánudaga-laugardaga kl. 9-17 
og sunnudaga kl. 13-18.

Allar nánari upplýsingar 
í síma 516 6000 og á www.or.is

Aðgangur er ókeypis.

Allir velkomnir!

ORKA
ÚR IÐRUM JARÐAR

www.or.is
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VEÐRIÐ Í DAG

FARICE-SÆSTRENGURINN
Bilunin er ekki í sæstrengnum sjálfum

heldur rofnaði sambandið eftir að landlína
í Skotlandi fór í sundur.
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LÖGREGLUFRÉTTIR
ÖFLUG GÆSLA Í ÓLAFSVÍK 
Fíkniefnahundur verður í öflugu
gæsluliði lögreglunnar á Fær-
eyskum dögum í Ólafsvík og á
Fjórðungsmóti hestamanna á
Kaldármelum. Lögreglumönnum
fjölgar um helming í umdæmi
lögreglunnar á Snæfellsnesi um
helgina. Þeir eru níu en verða
átján. Lögreglumenn úr Reykja-
vík, Akranesi, Borgarnesi og Döl-
unum bætast í hóp þeirra sem
fyrir eru. Tíu björgunarsveitar-
menn sjá einnig um gæslu í
Ólafsvík.

Jón Gerald Sullenberger í Kastljósinu:

Sakar Jón Ásgeir um 
brot á trúna›arsamningi
Jón Gerald Sullenberger sagðist í Kastljósi Sjónvarpins í gær-
kvöldi ætla að stefna Jóni Ásgeiri Jóhannessyni fyrir brot á
trúnaðarsamkomulagi sem hann hafi rofið með því að opin-
bera bréfaskriftir sínar til embættis Ríkislögreglustjóra. „Í
þessum bréfum sem hann síðan dreifir um fjölmiðlana er
hann náttúrlega að fara ofan í þessi mál og ofan í okkar
samskipti,“ sagði hann og vísaði til samkomulags fyrir dómi í
Bandaríkjunum þegar gengið var frá kröfum hans. „Þá var
ákveðið að þetta mál yrði ekki rætt meira.“ 
Í sama viðtali ásakaði Jón Gerald Jónatan Þórmundsson
lagaprófessor um að hafa fengið háar fjárhæðir greiddar fyrir
álitsgerð sem væri sakborningum í Baugsmálinu í hag, en
um hana er fjallað á síðu 10 í blaðinu. „Ég tel mig vita um margt sem vantar í
þessa álitsgerð,“ sagði hann.
Þá hafnaði Jón Gerald því alfarið að heift í garð Jóns Ásgeirs eða vonbrigði með
viðskiptaslit hafi ráðið gjörðum hans þegar hann lagði fram kæru sína á haustdög-
um 2002. „Það er alrangt, vegna þess að ég átti kröfur á þá sem þeir voru ekki að
uppfylla, bæði viðskiptakröfur og reikninga. Það er mjög eðlilegt þegar þú selur
fyrirtækjum vörur að þú viljir fá greitt fyrir þær. Þess vegna fór ég í mál.“ 

Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs, gagnr‡nir har›lega rannsókn efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglu-
stjóra á honum og fleirum í tengslum vi› meint brot gegn fyrirtækinu. Hann segir líta út sem lögregla
hafi reynt a› réttlæta illa ígrunda› upphaf málsins me› flví a› leita a› sakarefnum.

JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON Forstjóri Baugs Group segir í bréfi til Ríkislögreglustjóra að
betur hefði verið staðar numið í rannsókn lögreglu í Baugsmálinu þegar ljóst hafi orðið
að stofnað hafi verið til málsins í upphafi af einstaklingi „sem knúinn var áfram af hefnd-
arhug eða öðrum álíka hvötum.“

JÓN GERALD 
SULLENBERGER

INNRÁSIN Í BAUG 28. ÁGÚST 2002 Eftir kæru Jóns Geralds Sullenbergers, fyrrum við-
skiptafélaga Baugs í Bandaríkjunum, lét efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra til skarar
skríða með húsleit í höfuðstöðvum Baugs.
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... í öllum litum
Gerðu góð kaup á stærstu 
útsölunni. 105 verslanir 
troðfullar af spennandi 
útsöluvörum. 

Opið 10-18 í dag

Mán. til mið.
10.00 til 18.30
12.00 til 18.30

Fimmtudagur
10.00 til 21.00
12.00 til 19.00

Föstudagur
10.00 til 19.00
12.00 til 19.00

Laugardagur
10.00 til 18.00
11.00 til 18.00

Sunnudagur
13.00 til 17.00
13.00 til 17.00

Veitingastaðir  og Kringlubíó 
eru með opið lengur á kvöldin.Verslanir

Ævintýraland

www.kringlan.is  upplýsingasími 588 7788  skrifstofusími 568 9200

ÚTSALA

SÝNING Í KRINGLUNNI

Sýning á bestu fréttaljósmyndum 
ársins 2004 stendur yfir í Kringlunni 
frá 1. júlí til 24. júlí.
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Fjórmenningar dæmdir í fíkniefnamáli:

Ræktu›u kannabis í haughúsi
DÓMSMÁL Þrír karlmenn og ein
kona á fimmtugsaldri voru í gær
í Héraðsdómi Reykjavíkur
dæmd í skilorðsbundið fangelsi
fyrir að eiga og rækta kannabis-
plöntur í haughúsi undir fjósi á
sveitabæ í Ölfusi. Húsleit var
gerð árið 2003 og fundust þá 671
kannabisplanta, ásamt 203
grömmum af maríjúana og 224
grömmum af kannabisstönglum.
Auk þess ræktaði fólkið 300 aðr-
ar plöntur sem gáfu af sér að
minnsta kosti 1.500 grömm af
maríjúana.

Hjónin á bænum lögðu til
húsnæði og önnuðust daglega
umhirðu plantanna. Þau hafa

ekki sætt refsingu áður. Konan
var dæmd í 45 daga skilorðs-
bundið fangelsi en maðurinn
fjóra mánuði. Hinir mennirnir
tveir lögðu til 20 kannabisplönt-
ur, gróðurlampa og hitablásara,
en alls voru tólf gróður-
húsalampar notaðir við ræktun-
ina. Báðir eiga nokkurn sakafer-
il að baki. Annar þeirra hlaut sjö
mánaða dóm en hann var einnig
ákærður fyrir að hafa í vörslu
sinni sextán grömm af kókaíni.
Hinn var að auki ákærður fyrir
að eiga haglabyssu án skotleyfis
og hlaut hann sex mánaða fang-
elsisdóm.

- rsg

Skýrsla um öryggismál á tímum kalda stríðsins:

Engir danski ofurnjósnarar
DANMÖRK Ríkisstjórnum austan-
tjaldsríkjanna tókst ekki að fá
háttsetta danska embættismenn
til að njósna fyrir sig á tímum
kalda stríðsins. Þetta kemur fram
í nýrri skýrslu sem kynnt var í
vikunni.

Út er komin skýrsla Dönsku
rannsóknarstofnunarinnar í al-
þjóðarannsóknum (DIIS) um ör-
yggismál í Danmörku á tímum
kalda stríðsins. Þar kemur fram
að á árunum 1972-88 voru 26 Dan-
ir á mála hjá austur-þýsku leyni-
þjónustunni Stasi en enginn þeirra
er talinn hafa haft aðgang að upp-
lýsingum sem snertu öryggi rík-
issins.

Leyniþjónustur Sovétmanna og
leppríkja þeirra eru sagðar hafa
gert ítrekaðar en árangurslausar
tilraunir til að fá háttsetta danska
embættismenn til liðs við sig,
bæði úr stjórnsýslunni og úr hern-
um. „Engir danskir ofurnjósnarar

voru til á tímum kalda stríðsins,
eins og þekktist til dæmis í Vestur-
Þýskalandi,“ sagði Svend Aage
Christiansen, aðalhöfundur
skýrslunnar, í viðtali við Berl-
ingske Tidende. -shg

Vi›ræ›ur hefjast 
í næstu viku
VARNARMÁL Davíð Oddsson utanrík-
isráðherra segir að á vegum ís-
lenskra stjórnvalda fari sjö til tíu
manna nefnd til fundar við fimmt-
án manna viðræðunefnd Banda-
ríkjamanna til að ræða framtíð
varnarsamningsins við Banda-
ríkjamenn. Fundirnir verða í Was-
hington næstkomandi miðvikudag
og fimmtudag. Viðræðunefnd
Bandaríkjamanna er búin að sam-
ræma sjónarmið milli ráðuneyta
utanríkismála og varnarmála með
ákveðnum atbeina Hvíta hússins.
„Þetta er mjög þýðingarmikið,“
segir Davíð. „Fram kemur í þeim
gögnum sem við höfum að gert er
ráð fyrir því að þessir samninga-
fundir verði byggðir á þeim sam-
tölum sem ég átti við Bandaríkja-
forseta, fyrrverandi utanríkisráð-
herra og síðan núverandi utanríkis-
ráðherra. Þannig að ég er mjög
ánægður með að það sé grundvöll-
urinn sem á er byggt. Ég vonast til
þess að málið komist á hreyfingu á
þessum fundum en býst ekki við
því að fyrsti fundurinn leiði til nið-
urstöðu.“

Davíð Oddson vill ekki ræða
efni fundanna nánar og segir það
ekki hollt vegna viðræðnanna. „En
ég held að óhætt sé að segja að við
byggjum á því að varnarsamning-
urinn verði í heiðri hafður. En jafn-
framt verður að ræða breytingar
sem orðið hafa í tilverunni og að-
lögun að þeim.“

Nefnd á vegum Bandaríkja-
manna, sem fjallar um fækkun her-
stöðva innan- og utanlands, hefur
lagt til að varnarsamningurinn við
Íslendinga verði lagaður að breytt-
um öryggisaðstæðum í kjölfar
kalda stríðsins. „Við höfum túlkað

það svo að eðlilegt sé að laga sig að
því hættumati sem menn horfa á
hvarvetna í heiminum á hverjum
tíma. Við teljum að við höfum þeg-
ar gert það. Um leið verðum við að
líta til þess að grundvallar varnar-
viðbúnaður sé til staðar í samræmi
við það sem varnarsáttmáli ríkj-
anna á að tryggja.“

Davíð telur ekki óeðlilegt að Ís-
lendingar horfi til þess að taka
nokkurn þátt í þeim kostnaði sem

nú falli til vegna þess að hlutur al-
menns flugs gagnvart herflugi hafi
breyst. „Á móti kemur að Banda-
ríkjaher er með þennan flugvöll og
hefur leyfi til þess að taka hann ef
vá stendur fyrir dyrum og fara þá
með stjórn flugvallarins gersam-
lega. Þannig að menn hljóta að taka
einnig tillit til þess sem menn ræða
og athuga varðandi kostnað og
dreifingu kostnaðar, segir Davíð.

johannh@frettabladid.is

Kínverskir borgarstarfsmenn:

Skilji› bindin
eftir heima
KÍNA, AP Í fyrsta sinn hafa borgaryf-
irvöld í Peking beðið opinbera
starfsmenn um að sleppa bindinu og
mæta í vinnuna í léttum og þægileg-
um fatnaði í stað jakkafatanna sem
þeim er skylt að klæðast. Með því
vilja yfirvöld draga úr þörfinni á
loftkælingu í skrifstofubyggingum
svo sporna megi við orkuskorti.

Mikil uppbygging í atvinnulífi
Kína á undanförnum árum, ekki síst
í iðnaði, hefur leitt til orkuskorts í
mörgum borgum. Borgaryfirvöld í
Peking hafa fyrirskipað að loftkæl-
ing sé spöruð en komu til móts við
starfsmenn með leyfi til léttari
klæðaburðar. ■

Pappírsiðnaður:

Sjö vikna 
deilu loki›
FINNLAND, AP Sjö vikna verkfalli
starfsmanna í pappírsiðnaðinum
og verkbönnum af hálfu vinnu-
veitenda lauk í gær þegar verka-
lýðsforkólfar og atvinnurekendur
samþykktu þriggja ára kjara-
samning.

Deilan hefur haft mikil áhrif.
24 þúsund manns fóru af launa-
skrá 18. maí og talið er að Finnar
hafi tapað andvirði 118 milljóna
króna á því að útflutningur féll
niður meðan engin starfsemi var í
pappírsverksmiðjum landsins.

Starfsmenn sneru aftur til
starfa í gær og búist er við því að
allt verði komið á fullt í næstu
viku. ■

Nýr talsmaður neytenda:

Gísli skipa›ur
NEYTENDAMÁL Gísli Tryggvason hef-
ur verið skipaður talsmaður neyt-
enda. Viðskiptaráðherra skipar í
embættið sem er
tilkomið vegna
breytinga á laga-
ramma um sam-
keppnismál. Frá
árinu 1998 hefur
Gísli verið fram-
k v æ m d a s t j ó r i
Bandalags há-
skólamanna en
hann er lögfræðingur ásamt því að
hafa lokið meistaraprófi í við-
skiptafræði og stjórnun frá Háskól-
anum í Reykjavík. 

Tólf aðrir umsækjendur voru
um stöðuna, þar á meðal Jóhannes
Gunnarsson sem hefur verið for-
maður Neytendasamtakanna nær
óslitið í tuttugu ár. ■

Ferð þú í tjaldferðalag 
í sumar? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú neytt ólöglegra 
eiturlyfja?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

57%

43%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

KANNABISPLÖNTUR Fjórmenningarnir
höfðu klætt haughúsið að innan, lagt
þangað vatn og rafmagn og komið fyrir
loftræstingarbúnaði og hitablásurum.

GÍSLI TRYGGVASON

Ölvunarakstur:

Beinbrotinn
eftir bílveltu
LÖGREGLUFRÉTTIR Farþegi beinbrotn-
aði þegar ökumaður um tvítugt
missti stjórn á fólksbifreið norðan
Akrafjalls á Vesturlandsvegi við
Borgarnes. Bifreiðin valt. Lögregl-
an grunar ökumanninn og farþeg-
ann um að hafa verið undir áhrifum
áfengis.

Mennirnir ungu voru báðir flutt-
ir með sjúkrabíl undir læknishend-
ur á Akranesi. Ökumaðurinn slapp
óbrotinn. Bifreiðin er ónýt. Hún var
flutt burt með kranabíl. - gag

LÖGREGLUFRÉTTIR
UMFERÐAREFTIRLIT Í SKAGAFIRÐI
Fimmtán hraðaksturskýrslur
voru gefnar út af lögreglunni á
Sauðárkróki í fyrradag. Umferð-
arátak hófst þar fyrr í vikunni og
hafa tugir manna verið stöðvaðir
síðan. Enginn af þessum fimmtán
ökumönnum var tekinn fyrir
ofsaakstur heldur mældist hrað-
inn hæstur um 120 kílómetrar á
klukkustund.

SJÚKRAFLUTNINGAR Á HÖFUÐ-
BORGARSVÆÐINU Mikill erill var
hjá slökkviliðinu í Reykjavík í
gær. Mjög mikið var um sjúkra-
flutninga og allir bílar úti þegar
mest lét. Engin stórslys voru
heldur voru sjúkrabílarnir að
flytja hjartveika og aðra á
sjúkrahús.

ANKER JØRGENSEN Jørgensen var forsæt-
isráðherra Danmerkur á árunum 1972-73
og 1972-82

Skoðanakönnun:

Forsetinn 
ekki vinsæll
FRAKKLAND, AP Einungis fimmti
hver Frakki er sáttur við frammi-
stöðu Jacques Chirac Frakklands-
forseta, samkvæmt nýrri skoð-
anakönnun sem birt var í Le Fig-
aro. Sjö af hverjum tíu eru hins
vegar ósáttir við forsetann og
störf hans.

Nicolas Sarkozy innanríkisráð-
herra nýtur mestra vinsælda sam-
kvæmt könnuninni, 51 prósent að-
spurðra er sátt við störf hans. Sar-
kozy fer ekki leynt með að hann
sækist eftir forsetaembættinu
næst þegar verður kosið um það,
árið 2007.

Dominique de Villepin forsæt-
isráðherra nýtur stuðnings 39
prósenta Frakka en býr við and-
stöðu 49 prósenta þeirra. ■

JACQUES CHIRAC 70 prósent Frakka eru
ósátt við forseta sinn.

NOREGUR
ÚTRÁS RAFORKURISA Ríkisrekna
raforkufyrirtækið Statkraft í Nor-
egi hefur keypt 24 raforkuver í
Svíþjóð og Finnlandi af sænska
fyrirtækinu Sydkraft fyrir and-
virði 37 milljarða íslenskra króna.
Kaupin koma í kjölfar yfirlýsingar
fyrirtækisins um að reisa raforku-
ver í Þýskalandi fyrir 31,5 millj-
arða íslenskra króna.

Utanríkisrá›herra b‡st ekki vi› a› ni›ursta›a um framtí› Bandaríkjahers á
Keflavíkurflugvelli fáist á fyrsta fundi um varnarsamninginn. Breytingar á
samningnum séu e›lilegar í samræmi vi› aukin umsvif farflegaflugs.

DAVÍÐ ODDSSON UTANRÍKISRÁÐHERRA: „Ekki óeðlilegt að Íslendingar horfi til þess að
taka nokkurn þátt í þeim kostnaði sem nú fellur til vegna þess að hlutur almenns flugs
gagnvart herflugi hafi breyst.“



499Flauelsblóm        10 stk.

 Garðplöntu

  Verðdæmi:

útsalaallt að

60% 
afsláttur

Margarita, 399 verð áður 699

Stjúpur, 20 stk. 799 verð áður 1199

Birki, 499 verð áður 865

Reyniviður, 999 verð áður 1470

Gullregn, 999 verð áður 1999

Grákvistur, 599 verð áður 1299

Blágreni, 599 verð áður 899

Sitkagreni, 599 verð áður 899

Sýrena, 499 verð áður 999

Loðvíðir, 299 verð áður 499

Hansarós, 399 verð áður 975
Sigtún - Grafarholt - Kringlan - Smáralind 

- Akureyri - Keflavík - Selfoss -

10 kr
Petúníur 

2.990, 4.990 6.990og
Kistlar, ný sending, þrjár stærðir

Allar garðplöntur 
á útsölu

á mann 

hámark 
3 stk.



1Hvað heitir söngvari Duran Duran?

2Hvað heitir utanríkisráðherra Taí-
vans sem kom til landsins í gær?

3Hver er stjórnarformaður Lífeyris-
sjóðs bankamanna?
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VEISTU SVARIÐ?

8 2. júlí 2005 LAUGARDAGUR

STANGVEIÐI Til stendur að flytja 20
hrygningarpör úr Elliðaám upp
fyrir Elliðavatn í Suðurá og
Hólmsá. Ástæðan er sú að sífellt
hrygna færri laxar á þessum
slóðum og þykir fiskifræðingum
það áhyggjuefni. 

Vonast er til að þessar að-
gerðir verði til þess að lax fari
aftur að hrygna ofan við vatnið í
auknum mæli sem aftur yrði til
þess að stækka stofninn.

Einnig er þeim tilmælum
beint til veiðimanna að þeir
sleppi þeim laxi aftur sem þeir

veiða á meðan ástand ánna er
ekki betra. Í veiðihúsi Stang-
veiðifélags Reykjavíkur verða
tiltækar upplýsingar til veiði-
manna um það hvernig best er
að sleppa laxi ósködduðum.

Litlar skýringar eru á því af-
hverju laxastofninn er orðinn
jafn lítill og raun ber vitni í El-
liðaám. Hluta skýringarinnar
má þó rekja til þess þegar stofn-
inn hrundi í kjölfar kýlaveiki
árið 1996.

Síðasta sumar veiddust rúm-
lega 600 laxar í ánum, það sem

af er sumri hafa veiðst 33 laxar
og 59 laxar hafa farið gegnum
teljara við Rafstöðina. - oá

Lagning strengja:

Lægsta bo›
frá Selfossi
IÐNAÐUR Fyrirtækið Nesey á Sel-
fossi átti lægsta boð í lagningu
strengja fyrir Landsvirkjun milli
Ufsar- og Kelduárslóns vegna
Kárahnjúkavirkjunar, tæpar 14,5
milljónir króna, um 43 prósentum
undir kostnaðaráætlun. 

Tilboð voru opnuð í byrjun vik-
unnar og tóku fimm fyrirtæki
þátt. Kostnaðaráætlun ráðgjafa
Landsvirkjunar hljóðaði upp á
tæpar 25,6 milljónir Næstlægsta
boð áttu Austfirskir verktakar á
Egilstöðum, tæpar 15,8 milljónir
króna, en hæsta boð átti Vinnuvél-
ar Símonar Skarphéðinssonar á
Sauðárkróki, rúmar 25,3 milljónir.

-óká

NÁM „Umsóknir um skólavist í
Menntaskólanum Hraðbraut voru á
annað hundrað, en við getum ekki
tekið við nema rétt rúmlega 80 nem-
endum,“ segir Ólafur Haukur John-
son, skólastjóri Menntaskólans
Hraðbraut.

Hann segir námsárangur ráða
því hvort nemendur komist að en
fjöldi nemenda sem sóttu um hafi
ekki þær einkunnir sem þurfi til að
stunda nám við skólann.“ ■

STEFÁN JÓN HAFSTEIN Formaður samráðs-
hóps um Elliðaárnar kynnti í gær niður-
stöður skýrslu um ástand laxastofnsins í
Elliðaám.

VINNINGSHAFI Silja Stefnisdóttir, vinnings-
hafi í leik á vegum Bylgjunnar og Office 1 í
tengslum við innritun nemenda í Mennta-
skólann Hraðbraut.

NEYTENDUR Úrval af lífrænum mat-
vörum í verslunum á höfuð-
borgarsvæðinu er takmarkað og
vörurnar mun dýrari en hefðbundn-
ar matvörur, samkvæmt úttekt Al-
þýðusambands Íslands. Mikill

verðmundur er á milli verslana.
Heilsuhúsið reyndist oftast með

hæst verð, í níu tilvikum, en Fjarð-
arkaup í Hafnarfirði bauð lægsta
verðið á sjö vörum af þeim sautján
sem kannaðar voru. Sé litið til al-
gengari matvara reyndist sú líf-
ræna mun dýrari kostur. Íslenskir
lífrænt ræktaðir tómatar voru 135
prósentum dýrari en aðrir. Þá mun-
aði 184 prósentum á verði lífrænt
ræktuðum tómötum og appelsínum.

Verðmunur er sagður felast í
meiri kostnaði við lífræna ræktun,
auk þess sem uppskera verður oft
rýrari. -aöe

Ítölsk stjórnvöld:

CIA-mönnum
vísa› á brott
RÓM, AP Ítalía undirbýr kröfu um
að þrettán starfsmenn bandarísku
leyniþjónustunnar CIA verði
reknir úr landi. 

Ástæða kröfunnar er rökstudd-
ur grunur um að mennirnir hafi
rænt meintum hryðjuverkamanni
frá Ítalíu og flutt hann til Egypta-
lands þar sem hann var pyntaður.
CIA er talið hafa handsamað og
flutt meinta hryðjuverkamenn til
annarra landa án dómsúrskurðar,
sérstaklega til þeirra ríkja sem
stunda pyntingar. ■

Laxastofninn í Elliðaám of lítill:

Laxinn fluttur upp
fyrir Elli›avatn

SAMGÖNGUR Lög um olíugjald gengu
í gildi um mánaðamótin en við það
féll niður þungaskattur á dísilbif-
reiðum undir tíu tonnum og greiða
eigendur þeirra í staðinn olíugjald

sem er reikn-
að inn í verð á
d í s i l o l í u .
H æ k k a ð i
verðið á dísil
umtalsvert af
þessum sök-
um, upp í
tæplega 110
krónur. 

Leigubif-
reiðar eru
flestar dí-
silknúnar og
reikna bif-

reiðastjórar með að breytingin
muni auka rekstrarkostnað hjá sér
að jafnaði um 400.000 krónur á ári.
Að sögn Guðmundar Barkar
Thorarensen, framkvæmdastjóra
BSR, þyrfti að hækka taxtann um
fimmtán prósent til að brúa það bil
en til þess þarf reglugerðarbreyt-
ingu hjá samgönguráðuneytinu.
„Við viljum hins vegar ekki hækka
taxtann svo mikið heldur vonum við
að hið opinbera komi til móts við
okkur á einhvern hátt.“ 

Í dag fá leigubílstjórar hluta
vörugjalda á bílum sínum felld nið-
ur en Guðmundur segir bílstjóra

hafa rætt um að fá þau niðurfelld
með öllu til að vega upp á móti laga-
breytingunni. Auk þess vilja þeir
geta selt bíla sína eftir átján mánuði
í stað 36 mánaða án þess að þurfa að
endurgreiða niðurfellda gjaldið.
Fallist ráðuneytið á þessa útfærslu
þyrfti einungis að hækka taxtann
um fimm prósent.

Strætó bs. þarf í dag ekki að
greiða nema hluta þungaskatts og
því býst Hörður Gíslason, fjármála-
stjóri fyrirtækisins, við að eftir
breytinguna muni það fá hluta olíu-
gjaldsins endurgreiddan. „Mér sýn-
ist samt að nokkur kostnaðarauki sé
af innheimtu gjaldsins fyrir okkur
vegna aukinnar fjárbindingar.“ Þótt
ekki hafi verið fullrætt hvernig
honum verður mætt segir Hörður
að í augnablikinu séu engar líkur á
fargjaldahækkunum.

Fyrirtæki í vöruflutningaþjón-
ustu reikna með að kostnaður vegna
eldsneytiskaupa muni aukast vegna
breytingarinnar. „Þetta verður
kostnaðarauki á þessum styttri
áætlunarleiðum þar sem menn eru
ekki að aka með tengivagn og bíl,“
segir Óskar Óskarsson, fram-
kvæmdastjóri innanlandssviðs
Landflutninga-Samskipa. „Svo svo
er bara spurning hvort við getum
hagrætt á móti svo þetta þurfi ekki
að fara út í verðskrána.“

sveinng@frettabladid.is

Olíugjaldi›
eykur kostna›
Reynt ver›ur a› hagræ›a vegna breytinga á
innheimtu skatta af díselolíu, en hækkanir á gjald-
skrá eru fló í einhverjum tilvikum óumfl‡janlegar.

www.yamaha.is

Nýbýlavegi 2 
200 Kópavogi
S. 570 5300

Ný sending af vélhjóla-

fatnaði frá Nazran. 

Full búð af fatnaði, bæði 

fyrir krossara og götuhjól. 

Vandaðar flíkur á mjög 

góðu verði; eitthvað sem 

allt hjólafólk hefur beðið 

eftir. 

Vertu í stíl
við krómið og kraftinn
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FATNAÐUR

ÓSKAR ÓSKARSSON HJÁ
LANDFLUTNINGUM-
SAMSKIPUM

TAXTAR HÆKKAÐIR Meðalrekstrarkostnaður leigubíla mun aukast um 400.000 krónur á
ári. Í besta falli verður að hækka gjaldskrá um fimm prósent.

Verð á lífrænt ræktuðu:

Miklu munar á verslunum

LÍFRÆN RÆKTUN Þeim fer fjölgandi sem
slíkt stunda hérlendis.

Menntaskólinn Hraðbraut:

Námsárangur ræ›ur för



Gildir á meðan birgðir endast. PÓ
STVERSLUN

HAGKAUPA

800 6680
grænt númer

www.hagkaup.is

sími
568 2255

Ótrúlegt verð
á golfsettum

Vönduð golfsett 
á frábæru verði

Golfhanskar dömu og herra
svartir, hvítir, st. S, M, L

Crane golfsett gott
byrjandasett fyrir bæði kynin

Nike golfkúlur 12 stk í

pakka

Top Flite golfkúlur 
15 stk í pakka

899kr

1.899kr

1.499kr

9.999kr

24.999kr

Wilson dömu golfsett
Hægrihandar sett
400cc driver
Tré með grafít sköftum (7,5,3)
TrueTemper járn með stál sköftum (5,6,7,8,9,P,S)
Pútter með megin þyngd í hæl og tá
ProStaff poki með töföldum axlarólum

3.999kr

Ascent golfkerra
létt og meðfærileg ál kerra sem
hægt er að opna og loka með
einni hreyfingu

24.999kr

Wilson herra golfsett
Hægrihandar sett
400cc driver
Tré með grafít sköftum (1,3,5)
TrueTemper járn með stál sköftum (3,4,5,6,7,8,9,P,S)
Pútter með megin þyngd í hæl og tá
ProStaff poki með töföldum axlarólum

24.999
Verð áður 29.999- 24.999

Verð áður 29.999-



Mælir me› ska›abótamáli

„Lögreglurannsókn efnahags-
brotadeildar Ríkislögreglu-
stjóra hefur nú staðið stans-
laust, eftir því sem í veðri er lát-
ið vaka, allt frá 28. ágúst 2002
eða í tvö ár og níu mánuði án

þess að sakborningum hafi verið
gerð formleg grein fyrir gangi
málsins og hugsanlegum rann-
sóknarlokum. Þótt margt sé
óljóst um umfang og eðli þessar-
ar lögreglurannsóknar, gagn-
semi hennar og líklegan árang-
ur, má þó fullyrða að hún tekur
sífellt á sig nýjar myndir með
nýjum sakarefnum, jafnóðum og
eldri sakarefni eru skýrð eða
hrakin af hálfu Baugs Group hf,
stjórnenda félagsins, lögfræð-
inga og endurskoðenda.“ 

Þannig ritar Jónatan Þór-
mundsson lagaprófessor í nýrri
lögfræðilegri álitsgerð sinni um
Baugsmálið, sem hófst með hús-
leit efnahagsbrotadeildar Ríkis-
lögreglustjóra fyrir nærri þrem-
ur árum. 

Úrskurðurinn um húsleitar-
heimildina hvíldi á ásökunum
Jóns Geralds Sullenberger um
að Jón Ásgeir Jóhannesson
stjórnarformaður Baugs og
Tryggvi Jónsson forstjóri hefðu
dregið sér fé frá félaginu.

Jónatan Þórmundsson hefur
margt við lögreglurannsóknina
að athuga í álitsgerð sinni, en
tekur fram að við margs konar
hindranir sé að glíma. Hann
nefnir einkum þá leynd sem
hvílir yfir rannsókninni af hálfu
Ríkislögreglustjóra.

Skemmtibáturinn í Flórida
Eftir að hafa rakið ein-
kenni auðgunarbrota
snýr lagaprófessorinn
sér að því að rekja sak-
argiftir og segir þær
einfaldlega ótraustar.
Annars vegar voru Jón
Ásgeir og Tryggvi
sakaðir um að
hafa með til-
búnum og
r ö n g u m
reikningum
látið Baug
hf. greiða
hátt í 500
þ ú s u n d
bandaríkja-
dali til
kaupa á
skemmtibáti
í Bandaríkj-
unum. Þenn-
an bát voru
þeir sagðir eiga
persónulega í fé-
lagi við áðurnefnd-
an Jón Gerald.

Í öðru lagi voru sakargiftir
þær að stjórnendur Baugs hefðu
gefið út tilhæfulausan reikning í
nafni Nordica Inc á Baug, sem
síðar hefði verið gjaldfærður
hjá félaginu án þess að nokkur
verðmæti kæmu fyrir þá upp-
hæð. Fjárhæð þessa reiknings
nam tæpum 600 þúsund banda-
ríkjadölum.

Um þetta segir Jónatan Þór-
mundsson: „Niðurstaða mín um
báða liði þessara sakargifta er
því sú að sakfellingargrundvöll-
ur sé nánast óhugsandi, ef til
málshöfðunar kæmi út af þess-
um viðskiptum. Til þess standa
sakarefnin á of veikum grunni
og sönnun óhugsandi gegn rök-
studdum skýringum og skjal-
festum gögnum sakborninga.
Þar að auki voru (og eru) hags-
munir hinna kærðu stjórnenda
og félagsins svo samofnir, að
það verður að teljast afar lang-
sótt refsiréttarlega séð að stilla
þessum aðilum upp sem gerend-
um og brotaþolum. Hvorki hlut-
hafar, lánardrottnar né aðrir
viðskiptamenn hafa, svo að vitað
sé, kvartað yfir meðferð fjár-
muna, ráðstöfunum stjórnenda
né yfirleitt upplifað fyrirtækið
Baug Group hf. sem fórnarlamb
í einhverjum fjárhagslegum
hráskinnaleik. Eina undantekn-
ingin, sem hér sannar regluna,
eru staðhæfingar fyrrum við-
skiptafélaga og kæranda máls-
ins.“

Önnur sakarefni
Sakarefnin eru fjölmörg önnur.
Þau tengjast bankaábyrgðum,
hugsanlegum umboðssvikum,
kaffiviðskiptum í Færeyjum,
viðskiptum með hluti í eignar-
haldsfélögunum Gaumi Holding
og A-Holding, sakarefni varð-
andi viðskiptareikninga,
greiðslukort og persónuleg út-
gjöld, lánveitingum til stjórn-
enda og hluthafa Baugs Group.

Í flestum tilvikum telur Jón-
atan Þórmundsson mikinn

vafa á að sekt verði sönn-
uð.

Litlar líkur á sakfellingu
Jónatan Þórmundsson
lagaprófessor telur að
litlar líkur séu á sak-

fellingu fyrir auðg-
unarbrot en mikl-

ar líkur séu til
þess að blásið
verði til máls-
sóknar við
b i r t i n g u
á k æ r u .
Fyrir því
s e g i r
h a n n
þ r j á r
ástæður.
Í fyrsta
lagi verði

samkrull lögreglu og ákæru-
valds í málum að þessu tagi til
þess að sami aðili, jafnvel sami
einstaklingur taki ákvarðanir
um rannsóknaraðgerðir. „Með
þessu fyrirkomulagi heyrir
sjálfstætt mat ákæruvalds sög-
unni til. Ákæruvaldið verður þá
gegnsýrt af einhliða rannsókn-
arsjónarmiðum án raunverulegs
endurmats sakarefna með stoð í
112 gr. laga nr. 19/1991.“ 

Í öðru lagi telur Jónatan hætt
við því að umfang ákæru ráðist
að nokkru af löngu rannsóknar-
ferli, miklu skjalamagni og
tímafrekum bókhaldsathugun-
um. „Ákæran gæti því mótast af
tímaþáttum og sýndarárangri
fremur en líklegum horfum á
sakfellingu.“

Í þriðja lagi segir Jónatan
orðrétt: „Allt rannsóknarferlið
bendir óneitanlega til óvenju
mikils ákafa og hörku rann-
sóknara að ná „árangri“ í mál-
inu og talsvert hefur vottað
fyrir vafasamri afstöðu rann-
sóknara til grundvallarregln-
anna um sönnunarbyrði ákæru-
valds og um sakleysi grunaðs
manns uns sekt hans er sönnuð.“

Höfða skaðabótamál
Jónatan Þórmundsson pró-
fessor hugleiðir í álitsgerð
sinni réttarúrræði og
réttarkröfur sem sak-
borningar í Baugsmál-
inu gætu gripið til. Á
grundvelli þeirrar
álitsgerðar hefur

stjórn Baugs Group hf. ákveðið
að krefja íslenska ríkið um
skaðabætur vegna þess tjóns
sem fyrirtækið telur sig hafa
orðið fyrir af völdum lögregl-
unnar.

Um réttarúrræðin og réttar-
kröfurnar segir Jónatan meðal
annars, að unnt sé að lögsækja
ríkið til heimtu skaðabóta vegna
tjóns af völdum ólöglegra lög-
regluaðgerða og óhæfilegra tafa.
Hann telur þann kost vænstan að
höfða almennt skaðabótamál og
segir orðrétt í lok álitsgerðarinn-
ar: „Búast má við, að lögreglu-
rannsókninni yrði þá hraðað og
henni lokið fyrr en ella. Jafn-
framt mundi slík málssókn sýna
ákveðinn styrk félagsins út á við

og staðfesta þá ímynd,
sem ég hef á þess-

ari stundu, að
f y r i r t æ k i ð
Baugur Group
hf. sé fremur
f ó r n a r l a m b
l ö g r e g l u a ð -
gerða en lög-
brota af hálfu

s t j ó r n e n d a
sinna.“ ■

Samtökin ‘78 hafa í áratugi barist
fyrir rétti samkynhneigðra á Íslandi.
Samtökin starfa sem hagsmunasam-
tök gagnvart þjóðfélagi og stjórn-
völdum og inn á við sem félagssam-
tök samkynhneigðra á Íslandi.

Skipta samtökin máli fyrir sam-
kynhneigða á Íslandi? Ég segi að
þau skipti miklu máli. Í grunninn
erum við hagsmunasamtök fyrir
lagalegum úrbótum og sýnileika. Þar
að auki rekum við þjónustumiðstöð
og bókasafn á Laugavegi 3. Á vett-
vangi félagsins starfa svo ýmsir hóp-
ar eins og ungmennahópur og trúar-
hópur.

Hefur staða samkynhneigðra
batnað undanfarið? Staðan hefur
gjörbreyst undanfarin ár, viðhorf al-
mennings og öll löggjöf og slíkt. Við
lifum samt ekki í fullkomnum heimi
og það er ekki komið að því að
samtökin fari að leggja sig niður, þó
það hljóti að vera hið endanlega
markmið.

Hvað er á döfinni hjá samtökun-
um? Að halda áfram á sömu braut.
Við vonum að við fáum að sjá laga-
frumvarp á næsta þingi þar sem
sambúðarmálin verða jöfnuð. Það
sem á vantar til að ná sama rétti og
hjónabönd gagnkynhneigðra þarf að
verða leiðrétt. Eins vantar mikið upp
á fræðslumál í skólakerfinu og at-
vinnulífinu.

HRAFNKELL TJÖRVI STEFÁNSSON
framkvæmdastjóri Samtakanna ‘78.

Vantar enn
upp á fræ›slu

SKIPTA SAMTÖKIN ‘78 MÁLI?

SPURT & SVARAÐ
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Dr. Tan Sun Chen, utanríkisráðherra Tævan er
í heimsókn á Íslandi. Þótt utanríkisráðherrann
sé hér í einkaerindum hafa starfsmenn kín-
verska sendiráðsins tjáð yfirvöldum andstöðu
sína við heimsóknina vegna þess að mjög
stirt er á milli ríkisstjórnanna tveggja. Tævan
er lítil eyja úti fyrir ströndum Kína. 

Hvers eðlis er samband Tævana og
Kínverja?
Tævan er lítil eyja úti fyrir ströndum Kína. Ríkis-
stjórn Kínverja viðurkennir ekki Tævan sem sjálf-
stætt ríki heldur hefur lýst því yfir margoft að eyjan
sé órjúfanlegur hluti Alþýðulýðveldisins Kína. Tæv-
an heldur fram sjálfstæði sínu og rúmlega það, því
enn er í fullu gildi krafa stjórnvalda um alger yfir-
ráð yfir öllu Kínaveldi og kalla Tævanir landið sitt
Lýðveldið Kína. Annað nafn yfir eyjuna er Formosa
sem er portúgalska og þýðir falleg eyja. 

Hvert var upphaf deilnanna?
Upphaf deilnanna má rekja til þess þegar rík-
isstjórn Lýðveldisins Kína hrökklaðist til eyjar-
innar eftir að kommúnistar sigruðu heri
hennar árið 1949. Um langt skeið deildu rík-
isstjórnirnar tvær um hvor færi fyrir Kína á al-
þjóðavettvangi og átti Tævan miklu fylgi að
fagna, sérstaklega vegna stuðnings frá Banda-
ríkjunum. Tævan átti meðal annars sæti Kína í
Sameinuðu þjóðunum fram til ársins 1971 en
var þá útilokað.

Hver er staða Tævan á alþjóðavett-
vangi?
Tævan á enn í diplómatískum samskipt-
um við tuttugu og þrjú ríki. Flest eru
þessi ríki mjög lítil. Það stærsta er
Gvatemala, en það minnsta Túvalú ef frá
er talið Vatíkanið. Tævan heldur úti

sendiráðum í öllum þessum löndum en
stjórnvöld í Bejing hafa lagt mikinn
þrýsting á ríki heimsins um að slíta al-
þjóðlegum samskiptum við Tævan. Þessi
stirðleiki hefur þó ekki haft áhrif á efna-
hagslíf í Tævan en landið er eitt það rík-
asta í Asíu.

Krefjast algerra yfirrá›a yfir öllu Kínaveldi
FBL GREINING: TÆVAN

fréttir og fró›leikur

SVONA ERUM VIÐ
ÚRSKURÐIR SIÐANEFNDAR BLAÐA-
MANNAFÉLAGS ÍSLANDS 1985-2004 

Mjög alvarlegt brot

Alvarlegt Brot

Ámælisvert

Ekki brot
62

4
23

29

HEIMILD: HAGSTOFAN

Úrskurðir samtals 118

Jónatan fiórmundsson prófessor í refsirétti segir a› málssókn sakborninga í Baugsmálinu gegn ríkinu
gæti s‡nt styrk Baugs út á vi› og sta›fest flá ímynd a› fyrirtæki› Baugur Group sé fremur fórnarlamb
lögreglua›ger›a en lögbrota af hálfu stjórnenda sinna.

JÓHANN HAUKSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
ÁKÆRAN Í BAUGSMÁLINU

JÓNATAN ÞÓRMUNDSSON PRÓFESSOR Í REFSIRÉTTI Samkrull lögreglu og ákæru-
valds verður til þess að jafnvel sami einstaklingur getur tekið ákvarðanir um rannsóknar-
aðgerðir. „Með þessu fyrirkomulagi heyrir sjálfstætt mat ákæruvalds sögunni til.“

JÓN ÁSGEIR 
JÓHANNESSON 
Lagaprófessorinn telur
litlar líkur á að hann
verði sakfelldur.

TRYGGVI JÓNSSON
Tryggvi var forstjóri Baugs
á þeim tíma sem húsleit
var gerð í ágúst 2002.
Hann er einn þeirra sex
sem ákærðir eru.

MEÐ HEIMINN Í HENDI Ung táta leikur
sér að risalíkani af jarðarkringlunni við 
Eiffel-turninn í París. Jörðin er bundin
þannig saman að hún sameinar norður-
og suðurhvel jarðar. 





Það þarf blindan mann til að
greina ekki það rof sem er að
verða í fjölmiðlum, umræðu og
annari umfjöllun í samfélaginu
okkar. Að einhverju leyti má
rekja þetta rof til tæknilegra
breytinga; netið hefur sprungið út
og tækniframfarir á fjölmörgum
sviðum hafa lækkað kostnað og
þar með þröskulda þess að halda
úti einhvers konar fjölmiðlun.
Ekki veigaminna atriði er að Ís-
land er óðum að renna saman við
stærri menningarheild og skilin á
milli innlendrar fjölmiðlunar og
erlendrar verða sífelld óljósari.
Erlent efni kemur hingað bæði í
meira magni og fyrr en áður. Við
getum lesið vefsíður allra fjöl-
miðla veraldrar og höfum jafnt
aðgang að erlendum fréttarásum í
sjónvarpi sem slúður- og
skemmtirásum – það ágæta ríkis-
fyrirtæki Landssíminn var um
daginn gera einkasamning við
klámveitu Playboy, þannig að
brátt rennur íslensk klámmiðlun
endanlega saman við allt klám og
allan dónaskap heimsþorpsins.

Það er alltaf jafn ómögulegt að
segja til um hvort kemur á undan,
eggið eða hænan. Það má því
sjálfsagt endalaust deila um hvort
samruni íslenskrar fjölmiðlunar
við fjölmiðlun heimsins – í það
minnsta þá vestrænu – sé grund-
völlur víðtækara rofs í íslensku
samfélagi eða hluti hennar. 

Sú heita umræða sem gekk yfir
fyrri part viku um tímaritið Hér
og nú er ekki sérstæð í eðli sínu
heldur fellur hún inn í langvar-
andi glímu um mörk fjölmiðlunar.
Eldsneyti umræðunnar er rof frá
þeirri stöðu að ein stefna og sam-
ræmd afstaða gat að mestu gilt
um alla fjölmiðlun á landinu undir
föðurlegri stjórn Morgunblaðs og
Ríkisútvarps yfir í fjölmiðlaheim
þar sem mismunandi afstaða, ólík
heimsmynd og þverstæð skil-
greining á hlutverki fjölmiðlunar
fá að dafna – og hnigna – án þess
að kallað sé eftir einhvers konar
miðlægri stjórn eða aðgerðum.
Þannig er fjölmiðlaheimur Vest-
urlanda. Þar mótast miðlarnir í
gagnvirku sambandi sínu við les-
endur og mótast þannig að vilja
og væntingum þeirra. Utan um
fjölmiðlana eru síðan reglur, eins
og um aðra starfsemi samfélags-
ins – samstofna þeim lagaramma
sem hér gildir.

Kveikjan að umræðunni var
hins vegar mistök Hér og nú. Ég
held að enginn velkist í vafa um
að blaðið kallaði yfir sig vandlæt-
ingu stórs hóps fólks og það getur
varla hafa verið ætlan þess. Vand-

lætingin byggðist á framsetningu
blaðsins og efnisvali – ekki því
hvort það fór með rétt mál eða
ekki.

Þegar þessi kveikja er sett í
eldsneytið, sem nefnt var að ofan,
upplifum við allsherjar fordæm-
ingu á öllum tilburðum til annars
konar fjölmiðlunar en þeirrar
samræmdu sem við lærðum að
lifa við á árum áður. Og eins oft
vill verða þegar deilt er þá eru
rökin sótt í samanburð á vondu og
góðu. Ef ég má taka samanburð af
miðlum sem eru ekki á vegum 365
þá er vont Séð & heyrt borið sam-
an við góðan Mogga. Auðvitað er

Mogginn betri í slíkum saman-
burði. En Mogginn á vondum degi
er litlaus og tilgangslaus papp-
írsmassi á sama hátt og virkilega
gott Séð & heyrt getur verið eins
og ánægjustund í fjölleikahúsi.
Við komumst ekkert nær gildi
mismunandi fjölmiðla með því að
vera sífellt að bera saman mistök
eins við glæst augnablik annars.

Ég varð var við það þennan
fyrri part viku, að fólk var óvisst
um hvernig það átti að taka á því
að Hér og nú er gefið út af 365.
Það mátti heyra enduróm þessar-
ar óvissu með ýmsum hætti.
Vandinn er að 365 er eiginlega
nýtt fyrirbrigði á Íslandi. Bæði er
að við þekkjum ekki dæmi þess
áður að jafn litríkri og fjölþættri
flóru fjölmiðlunar sé haldið úti af
sama fyrirtæki. Þótt það hafi
margsýnt sig vera rangt, þá hætt-
ir fólki til að setja samasemmerki
milli fjölmiðlafyrirtækis og fjöl-
miðla þess – en slík samlagning

var algjörlega ómöguleg fyrri
part vikunnar. Fjölmiðlar 365
héldu fram gagnstæðum skoðun-
um og notuðu tækifærið til að
skerpa á sérstöðu sinni gagnvart
öðrum miðlum sama fyrirtækis.
Það er eðlilegt að einhverjum hafi
fundist þetta undarlegt þar sem
við þekkjum ekki fordæmin – en
flestum verður ljóst við nánari
skoðun að öðru vísi getur þetta
ekki verið. Er það ekki einmitt
lykillinn að því að hægt sé að
halda úti fjölbreyttri flóru fjöl-
miðla að þeir deili sín á milli á
grundvallaratriði fjölmiðlunar?
Að öðrum kosti væri fjölbreyti-
leikinn lítið annað en yfirvarp –
eins konar brella.

Það mátti líka greina vand-
ræðagang í umræðunni sökum
þess að 365 er fyrsta fjölmiðlafyr-
irtækið sem skráð er á markað.
Mönnum hætti til að sveigja
framhjá ritstjórnarlegu sjálf-
stæði og kölluðu eftir hlutverki og
ábyrgð eigenda – sem í tilfelli 365
er ekki einn og ekki fáir heldur á
annað þúsund aðilar. Í skoðana-
dálkum samkeppnisblaða 365
leyfðu menn sér jafnvel að sam-
tvinna alla fjölmiðla 365 við alla
hugsanlega hagsmuni allra eig-
enda félagsins – sem er ekki að-
eins lykkja á allar hugmyndir um
þroskaðan fjölmiðlamarkað –
heldur myndi enda sem allsherjar
flækja sem fléttaði ritstjórnir
allra fjölmiðla 365 við alla hugs-
anlega og óhugsandi hagsmuni
allra eigenda félagsins og allra
þeirra sem tengjast þeim með ein-
hverjum hætti. Ég gat ekki varist
því þegar ég las þetta, að velta því
fyrir mér hvort í þessum sér-
stæðu skoðunum samkeppnis-
blaðanna lægi ef til vill ein ástæða
þess að 365 gengur vel á fjöl-
miðlamarkaði á meðan það virðist
velkjast fyrir öðrum að finna sér
leið til sóknar og vaxtar.

En hvað lærum við að þessu?
Hér og nú mun án efa draga lær-
dóm af þeirri ráðningu sem það
fékk í öðrum fjölmiðlum 365. Við
hin sitjum enn uppi með hina
langvarandi umræðu um mörk
fjölmiðlunar sem er drifin áfram
af rofi í fjölmiðlun okkar, umræðu
og umfjöllun. Kannski tekst okkur
einhvern daginn að gangsetja
þessa umræðu að nýju án þess að
til komi vont dæmi sem skekkir
hana af reiði, vandlætingu og for-
dæmingu. Ef ekki; þá mun hún
áfram fleyta kerlingar á vondum
dæmum og í reiðiköstum. Veröld
okkar ferst ekki þótt svo verði.
Þannig höfum við drifið áfram
umræðu um önnur mál. ■
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SJÓNARMIÐ
SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON

Búnaðarbankinn og Landsbankinn virðast 
hafa verið seldir í pólitískum spreng:

Bankasölu-
barningurinn

FRÁ DEGI TIL DAGS

Rof í fjölmi›lun

Að fjármagna stjórnmál
Ef ekki kæmu til opinber framlög til
stjórnmálaflokkanna væru þeir algerlega
háðir framlögum frá einstaklingum, fé-
lagasamtökum og fyrirtækjum um starf-
semi sína. Nánast allt hefur verið á huldu
um slík framlög til stjórnmálastarfsem-
innar í áratugi. Af þeim sökum hafa get-
gátur verið því fleiri um það hverjir styðja
hvern með slíkum framlögum. Hversu
háar fjárhæðir fær Framsóknarflokkurinn
frá Olíufélaginu hf? Og hvað með S-hóp-
inn? Hvað skyldi Eimskipafélagið hafa
greitt samtals í sjóði Sjálfstæðisflokksins
áður en Björgólfur Guðmundsson lagði
félagið undir sig? Og hvað með Baug?
Fær Samfylkingin meira þaðan en aðrir
flokkar? Og svo framvegis.
Hér skal því til haga haldið að í nýlegri

skýrslu forsætisráðherra kemur fram að
opinberir styrkir til stjórnmálaflokkanna
voru um 200 milljónir króna á síðasta ári.
Einstaklingar og fyrirtæki höfðu þetta
sama ár fært til frádráttar um 680 millj-
ónir króna vegna framlaga til líknar-
menningarstarfsemi og stjórnmálaflokka.
Hluti af þessari upphæð er sjálfsagt til
kominn vegna framlaga til stjórnmála-
flokka.

Í hvaða liði er FL Group?
Nýtt mynstur í viðskiptalífinu getur vitan-
lega raskað gömlum og viðteknum hlut-
föllum í þessum efnum. Nýir eigendur, ný
viðhorf, nýir tímar. Já, nýir leikendur láta
krónurnar rúlla í nýjar áttir. Varð upp-
gangur Baugs og annarra nýrra kaup-
sýslumanna til þess að Kolkrabbinn hvarf

af sjónarsviðinu? Hafði það áhrif á „af-
komu“ Sjálfstæðisflokksins að gamla
heildsalastéttin þurrkaðist nær út og eftir
stóðu nokkrir stórir? Og hvað um Sam-
bandið? Kemur S-hópurinn Framsóknar-
flokknum upp í 18 prósenta fylgi í næstu
þingkosningum? Menn ræða svona hluti.
Og eftir nýjustu byltinguna hjá FL Group
ræða dyggir Sjálfstæðismenn hvort Eng-
eyjarættin; Einar Sveinsson, Bene-
dikt Sveinsson og fleiri, séu á leið í
óvinaherinn með Baugsveldinu,
Hannesi Smárasyni og fleiri
kaupahéðnum. Þeir spyrja
hvað verði um framlög í
flokkssjóðina frá FL Group
og Íslandsbanka sem áður
voru augu og armar Kol-
krabbans.

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

GUNNAR SMÁRI
EGILSSON

Í DAG
ROF Í FJÖLMIÐLUN, 
SAMRÆMING 
OG SUNDRUN.

Hér og nú mun án efa draga
lærdóm af fleirri rá›ningu
sem fla› fékk í ö›rum fjölmi›l-
um 365. Vi› hin sitjum enn
uppi me› hina langvarandi
umræ›u um mörk fjölmi›lun-
ar sem er drifin áfram af rofi í
fjölmi›lun okkar, umræ›u og
umfjöllun.

Það fer líklega ekki vel á því að setja bankasölu í flýtimeðferð,
einkanlega þegar um þjóðareign er að ræða. Svo virðist hins
vegar af fréttum undanliðinna daga og vikna sem einkavæðing
Búnaðarbankans og Landsbankans hafi verið gerð af meira
kappi en forsjá. Ráðamenn hafa viðurkennt að við söluna hefði
sitthvað mátt betur fara en við eftirgrennslan stjórnarandstöð-
unnar og fjölmiðla, þar á meðal Fréttablaðsins, verður ekki ann-
að séð en töluverð fljótaskrift hafi verið á sölusamningunum.

Það lá á að einkavæða. Það lá á að hrinda pólitískri hugsjón í
framkvæmd. Það lá á að standa við stóru orðin um nýja sýn og
aukið frelsi í viðskiptalífi landsmanna.

Og auðvitað var rétt að einkavæða. Ríkið á ekki að standa í
samkeppnisrekstri og mætti vitaskuld draga sig enn frekar út
úr þeim ríkisrekstri sem einstaklingar eru að keppa við. En
menn mega hins vegar ekki vera í slíkum pólitískum spreng að
gjörningurinn kasti rýrð á sjálfa hugsjónina.

Það hefur gerst í söluferli Búnaðarbankans og Landsbankans.
Öll eftirmálin eru til vitnis um það. Þjóðin situr eftir og undrast
ofboðið – og ekki síst misvísandi upplýsingar og útskýringar. 

Það er óheppilegt, svo ekki sé fastar að orði kveðið, að ekki
fáist á hreint hver þáttur sjálfs forsætisráðherra var í sölu
þessara merku fjármálastofnana. Skýrslum og greinargerðum
um meint vanhæfi Halldórs Ásgrímssonar í tengslum við söl-
una ber ekki saman og þar af leiðandi má búast við því að spjót-
in standi áfram á forsætisráðherra á næstu mánuðum. Hann
hefði betur upplýst þjóð sína um aðkomu sína að málinu langt-
um fyrr en hann gerði í stað þess að leggjast í vörn. Hann hefði
og betur hlustað á niðurstöðu skýrslu Ríkisendurskoðunar um
meint vanhæfi sitt í stað þess að kynna hana sjálfur. 

Aðalatriði þessa máls er að efinn situr eftir hjá þjóðinni.
Honum fylgja pólitísk óþægindi, jafnvel óhreinindi, en einkum
þó óvissan enda er það svo að hvorki stjórnarandstaðan né for-
sætisráðherra hafa náð að sannfæra fólk um það hvernig sölu-
ferlinu var raunverulega háttað, hvað svo sem nýjum minnis-
blöðum og lögfræðiálitum líður. Og langt utan seilingar eru lyk-
ilorð á borð við gagnsæi og leikreglur; skýrar og gagnsæjar
leikreglur.

Við þetta bætast enn aðrir angar málsins.
Fréttablaðið greindi frá því í fyrradag að Lífeyrissjóður

bankamanna hefði afráðið að stefna Landsbanka Íslands, fjár-
málaráðherra og viðskiptaráðherra vegna vaxandi skuldbind-
inga sjóðsins sem rekja má beint til þess launaskriðs sem varð
innan bankans af völdum einkavæðingarinnar. Stjórn sjóðsins
álítur að gleymst hafi að gera ráð fyrir þessum afleiðingum
bankafrelsisins. Fullyrt er að tapi lífeyrissjóðurinn málinu fyrir
dómstólum eigi sjóðurinn ekki annan kost en að skerða lífeyris-
greiðslur til sjóðsfélaga. Tapi Landsbankinn málinu má hins veg-
ar búast við því að Samson og aðrir eigendur bankans telji sig
hafa greitt of hátt verð fyrir bankann og krefjist milljarða króna
í endurgreiðslu, ofan á annan afslátt sem fékkst af kaupverðinu.

Hér er náttúrlega spurt um pólitíska vandvirki. Og fátt er um
sannfærandi svör. ■
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2495-2495-
KÚLUTJALD - ASPEN

2 manna

Öryggisnet 11900-

9900-9900-
26” REIÐHJÓL - 21 GÍRA

m / brettum og dempurum

svart / silfrað / blátt / rautt

149-149-
GRILLKOL

2  kg.

139-139-
EINNOTAGRILL

Árar 690-

1290-1290-
Uppblásanlegur

2 MANNA BÁTUR

24990-24990-
m / 3 brennurum

LANDMANN GASGRILL

49-49-
FAXE KONDI / NIKOLINE APPELSÍN

pr. stk.

NIKOLINE LEMON / PILSNER 0% ALKÓHÓL

0,33  l

1390-1390-
st. 35 - 46

GÚMMÍSTÍGVÉL

JWS Spilari
- 20 GB harður diskur

- Innbyggt FM útvarp

- Diktafónn

- Háhraða gagnaflutningur
með USB 2.0

- Þyngd aðeins 168 gr.

ÓTR
ÚLE

GT V
ERÐ!

19900-19900-
JWS SPILARI

20 GB - styður MP3,

OGG, WMA og WAV

ÓTR
ÚLE

GT V
ERÐ!

13900-13900-
TRAMPOLÍN

3,6 m. - stálgormar

ÓTR
ÚLE

GT V
ERÐ!

18-18-
NÚÐLUR

3 tegundir

pr. stk.

ÓTR
ÚLE

GT V
ERÐ!

2990-2990-
FERÐAGEISLASPILARI

m / hristiv. og heyrnart.

ÓTR
ÚLE

GT V
ERÐ!

995-995-
samanbrjótanlegur

SÓLSTÓLL

2990-2990-
SJÓNVARP 5,5”

S/H - m / útvarpi

Frábær helgartilboð íFrábær helgartilboð í
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Bls. 10-11

Þingmennirnir fá 143 daga í sumarfrí… 

Böddi
Klippti 
Duran Duran

Bls. 32–33
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Bls. 16

Bls. 52-53

Bls. 24-25

                                                                 

  
      

   
  

  
 

             
             

         
 

Lífið í 
rúst eftir framúrakstur

Lífið í 
rúst eftir framúrakstur

Varð 75% 
öryrki sextán 
ára gömul

Ef fer sem horfir munu 25 manns deyja íumferðinni á þessu ári. Helgarblað DVer með ítarlega úttekt á þeimvígvelli sem þjóðvegir landsinsvirðast vera. Það eru alltofmargir svartir blettir á Íslandi.
Bls. 20-23

Skarphéðinn KristinnSverrisson, 23 ára Þröstur Valdimarsson,42 ára Ívar Páll Ársælsson, 18 ára Halldóra Árnadóttir, 63 ára Bjarni Sveinsson, 55 ára Helgi Fannar Helgason,18 ára

Árni Jens Valgarðsson,20 ára Þórarinn SamúelGuðmundsson, 15 ára
Edda Sólrún Einarsdóttir,49 ára Lovísa Rut Bjargmunds-dóttir, 19 ára Guðrún Sigurðardóttir,52 ára Sigurður RagnarArnbjörnsson, 18 ára

Heiðrum minningu þeirra þrettán sem látist hafa í umferðinni á árinu

Mannfall á 
þjóðvegum
Mannfall á 
þjóðvegum STJÖRNUR ÍSLANDSAndlitið sem markaðsvara

Heiðrum minningu þeirra þrettán sem látist hafa í umferðinni á árinu
Varð 75% 
öryrki sextán 
ára gömul

Böddi

Björk í 
tjaldvagni

Eric Clapton

Í LAXVEIÐI Á ÍSLANDI
Í LAXVEIÐI Á ÍSLANDI

Bls. 4

Hvað gera þeir við allan þennan tíma? 

Hefurflúsé›
DV í dag

Lífið er í 
rúst eftir 
framúrakstur

Barbara
Kjartansdóttir
varð 75% öryrki
aðeins sextán
ára gömul

Eggert Skúlason, varaformaður
Hjartaheilla og fyrrum frétta-
maður á Stöð tvö, hjólar um þess-
ar mundir hringinn í kringum
landið til styrktar hjartveikum og
er því maður vikunnar.

Eggert fæddist 1. apríl 1963 og
ólst upp í Háaleitishverfinu í
Reykjavík en hefur ávallt haft
annan fótinn í Vík í Mýrdal
þar sem móðurfólk hans
býr. Hann er annálaður
skot- og laxveiðimaður
og er sagt að hann hafi
fengið veiðidelluna í
Vík, fjögurra ára
gamall, þegar hann
landaði fyrsta fisk-
inum úr Víkuránni.
Skipti þá engu máli
þó að klóak bæjar-
ins rynni í ána, á
pönnuna fór fisk-
urinn.

Sem barn átti
hann til að vera
stríðinn og uppá-
tækjasamur en rétt-
lætiskenndin var
rík. Með unglingsár-
unum varð hann
skapríkari og getur
verið afar fljótur upp
ef sá gállinn er á hon-
um.

Eggert gekk fyrst í
Ísaksskóla, svo Álfta-
mýrarskóla og lauk
stúdentsprófi frá
Menntaskólanum við
Hamrahlíð. Að því loknu
hóf hann nám í lögfræði en
lét eitt ár af laganámi duga
og skellti sér út á vinnu-
markaðinn. Hann var blaða-
maður á Tímanum og síðar Nú-
tímanum og varð síðar frétta-
stjóri. Árið 1989 hóf hann
störf á fréttastofu Stöðvar
tvö þar sem hann vann til
ársins 2001.

Hann er kvæntur Önnu
Guðmundsdóttur, mat-
reiðslumeistara og eiga
þau saman soninn Haf-
þór, ellefu ára. 

Eggert er lýst sem
afar traustum vini vina
sinna, góðhjörtuðum og
jákvæðum. Hann er maður augna-
bliksins, segir alltaf skoðun sína
umbúðalaust en ætlast ekki til
þess að yfirlýsingum sínum sé
tekið sem varanlegri afstöðu

hans. Eggert á til að reiðast og
hann getur reiðst á skömmum
tíma og jafnvel án sýnilegrar
ástæðu. Jafnvel á fölskum for-
sendum. Einn viðmælandi blaðs-
ins nefndi sem dæmi að hann gæti
brjálast yfir blaðafrétt en raun-

veruleg ástæða reiði hans sé
kannski sú að hann er svangur.

Þá á hann til að vera þrjóskur
og getur átt erfitt með að bakka ef
hann hefur bitið eitthvað í sig.

Þetta getur komið í bakið á hon-
um, hann lofar kannski einhverju
í hita augnabliksins, fær bak-
þanka þegar hann hugsar út í mál-
ið, en fær sig ekki til að hætta við.
Þrjóskan þykir hafa nýst honum
sem fréttamanni, hann er sagður
hafa verið grimmur í starfi í já-
kvæðri merkingu þess orðs. Við-

mælendur hans komust sjaldan
upp með að slá ryki í augu

hans.
Vinum og vandamönnum

ber saman um að skapið sé
helsti óvinur Eggerts, en
hann hafi þó þroskast
með árunum. Þá getur
hann verið hranalegur
í framkomu án þess að
ætla sér það, þannig
að þeir sem þekkja
hann lítið eiga erfitt
með að vita hvar þeir
hafa hann. Hann er
sagður tískublindur
með öllu en hefur sem
betur fer liðsinni konu
sinnar í fatakaupum. Á
menntaskólaárunum
var hann reiður maður
eins og gjarnan gerist
og fór ekki úr her-

mannabuxunum sínum.
Þá lét hann sér vaxa
skegg sem, að sögn kunn-
ugra, fór honum illa svo
vægt sé til orða tekið.

Öllum ber saman um
Eggert sé sérlega skemmti-

legur, mikill sögumaður sem
gerir óspart grín að sjálfum

sér og góður í rökræðum.
Hann er mikill áhugamaður

um knattspyrnu og dyggur
stuðningsmaður Fram á Íslandi

og Tottenham Hotspur í
Englandi.

Eggert er sagður mikill
lífsnautnamaður og er mik-
ill sælkeri með öllu því sem
fylgir. Hann er hins vegar
ekki óhófsmaður, veit
hvenær hann þarf að taka
sig á og heldur þyngdinni
ávallt innan marka, til
dæmis með því að hjóla
í kringum landið.
Reyndar gengur sú

kenning meðal vanda-
manna hans að hringferðin sé
angi af gráa fiðringnum; hann sé
kominn á fimmtugsaldur og
þurfi að sanna að hann geti
hjólað hringinn. 

MAÐUR VIKUNNAR

Ma›ur 
augnabliksins

EGGERT SKÚLASON 
VARAFORMAÐUR HJARTAHEILLA

Skilnaðarbarn
Gamlir andstæðingar úr Alþýðubanda-
laginu og Alþýðuflokknum voru samein-
aðir í Samfylkingunni og gamlir and-
stæðingar innan Alþýðubandalagsins
urðu að vinna saman undir merkjum
umhverfisverndar[...] Ég var einn af þess-
um óháðu sem kaus Alþýðubandalagið.
Nú á ég hvergi stað og líður eins og
skilnaðarbarni sem þarf að horfa upp á
hatrammar deilur foreldra sinna, oft um
keisarans skegg. Eftir að hafa lent undir
forræði annars foreldrisins um stund er
ég nú fluttur að heiman, vafrandi um
göturnar eins og vandræðaunglingur. Ef
illa fer veit ég þó að ég er alltaf velkom-
inn heim til frænku minnar, framsóknar-
maddömunnar. 
Hjörtur Einarsson – sellan.is

Apa í borgarstjórn
Apinn H'Angus var nefnilega lukkudýr
bæjarliðsins Hartlepool FC. Og apanum
H'Angusi datt í hug að borgarstjórafram-
boð sitt væri góð kynning fyrir Hart-

lepool FC. Hans eina málefni var að öll
grunnskólabörn í Harlepool skulu fá gef-
ins einn banana á dag. Skemmst er frá
því að segja að Apinn H'Angus sigraði í
kosningunum með 600 atkvæða mun.
[...]
Ætli [lærdómurinn] sé ekki sá að
hvaða idjót sem er getur stýrt bæjarfé-
lagi með hæfilegum undirbúningi. Er
þá bara málið senda Skuldahalann á
kvöldnámskeið í stjórnun og opinberri
stjórnsýslu og horfa á hann rúlla upp
kosningunum?
Pawel Bartoszek – deiglan.com 

Sovét -Ísland
Okkur myndi bregða talsvert ef fréttir
bærust af því að „iðnaðarráðherra hefði
leyft að 4.500 peysur, 1.200 pör af sokk-
um og 300 herðatré verði framleiddar til
viðbótar við það sem áður hefur verið
leyft“. [...]
Það er hætt við að eitthvað heyrðist við
þessum ummælum. En það ótrúlega er
að þegar fréttir berast af breytingum inn-
an hins sovéska landbúnaðarkerfis okk-

ar, sem byggir á niðurgreiðslum og mið-
stýringu, virðist enginn kippa sér upp við
fáranleika málsins.
Árni Helgason – djoflaeyjan.com

Prinsipp í lagi
Einsog fulltrúi Reykjavíkurdeildar
[Vinstri-grænna] segir í Mogga þá er
eðlilegt að framlag Orkuveitunnar til
stóriðju almennt sé rætt ef það er heppi-
legt fyrir framtíð Reykjavíkurlistans. Þetta
er prinsipp í lagi. Kemur það sem sagt til
greina að afla orku til nýrra álvera ef það
getur styrkt stöðu VG í karpi innan
Reykjavíkurlistans um sæti í borgar-
stjórn? [...]
Ég las svo í DV í gær að Steingrímur sé
lagstur á fjöll í mánuð. Ég hlakka til að
hitta hann í fimmtugsafmælinu á Gunn-
arsstöðum og kannski hann noti tímann
milli fjallatinda til að íhuga rækilega
meðalhófið sem félagar hans í Reykja-
víkurdeildinni hafa fundið.
Össur Skarphéðinsson – 
althingi.is/ossur
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Ferðataskan í sumar

Léttur öllari

Besti 
ferðafélaginn



Rökke í steininn
Norski athafnamaðurinn Kjell Inge Rökke, aðaleig-
andi Aker Seafoods, hefur verið dæmdur í 120
daga fangelsi, en þar af eru 90 skilorðsbundnir,
auk sakarkostnaðar. Dóminn fær hann fyrir að
hafa mútað embættismanni til að veita honum
sænsk skipstjórnarréttindi og siglt snekkjunni Cel-
ina Bella án skírteinis. Rökke sagði við blaðamenn
meðan á réttarhöldunum stóð að hann
vildi heldur dúsa í fangelsi en að
hlusta á rausið í lögfræðingum. Nú
hefur kappanum líklega orðið að
ósk sinni. Hann ætti því að hafa
tíma til þess í steininum að lesa
undir pungaprófið.

Íslendingaálag á Norður-
löndum
Varla líður sá dagur að ekki
komi einhver frétt af kaupum
Íslendinga á erlendum fyrir-

tækjum. Maersk var keypt í vikunni og
heimsferðir keyptu tvær ferðaskrifstofur.
Danir einkanlega hafa verið að klóra
sér í hausnum yfir þessu öllu saman
og hafa blaðamenn haft samband við
marga hér heima til að leita skýringa á
þessu öllu saman. Hin hliðin á pen-
ingnum er sú að kaupslýslumenn á
Norðurlöndunum fá glýju í augun þegar

Íslendingar eru annars vegar. Ís-
lenskir fjárfestar eru farnir að
kvarta undan því að verðhug-
myndir seljenda fyrirtækja
hækki um fimmtán prósent um
leið og Íslendingar birtast.
Margir hafa því þurft að sýna
hörku og þolinmæði til að ná
álaginu niður aftur. Gárungar
eru farnir að kalla þetta son-
álagninguna á skandinavísk
fyrirtæki.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.150

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 261
Velta: 12.301 milljónir

+0,40%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Seðlabanki Bandaríkjanna hef-

ur hækkað stýrivexti sína um 0,25
prósent níunda skiptið í röð og
hafa þeir nú alls verið hækkaðir
um 1,25 prósent á einu ári. Stýri-
vextir í Bandaríkjunum eru nú
3.25 prósent.

Krónan styrktist um 0,18 pró-
sent í gær. Gengisvísitalan byrjaði
í 110,20 en var 110 í lok dags.
Krónan hefur verið að styrkjast að
undanförnu og má rekja það að
hluta til erlendrar lántöku vegna
hlutabréfakaupa.

Í tengslum við nýafstaðið
hlutafjárútboð seldi Actavis Group
hf. þann 30. júní 198.613.449 eig-
in hluti á genginu 38,5. Seldum
hlutum verður ráðstafað sam-
kvæmt skilmálum útboðs eins og
þeir komu fram í útboðslýsingu.

18 2. júlí 2005 LAUGARDAGUR

Peningaskápurinn…

Actavis 40,20 +0,50% ... Bakkavör
39,20 +0,51%... Burðarás 15,40 +1,32%... FL Group 15,10 +0,67% ...
Flaga 4,49 +2,05% ...Grandi 8,50 -0,58 ... Íslandsbanki 13,50 -0,37% ...
Jarðboranir 22,00 +2,33 ... KB banki 537 +0,00% ... Kögun 59,40 -
1,00% ... Landsbankinn 18,17 +0,59% ... Marel 59,00 +0,85% ... SÍF
+0,00 ...Straumur 12,15 +0,00% ... Össur 78,50 -1,26%

Jarðboranir +2,33%
Flaga +2,05%
Burðarás +1,97%

Össur -1,26%
Kögun -1,00%
Mosaic Fashions -0,71%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Þrír stjórn-
armenn FL Group
hafa sagt sig úr
stjórninni og aðr-
ir stjórnarmenn
fyrir utan stjórn-
arformanninn eru fulltrúar eig-
enda sem hafa selt hlut sinn í fé-
laginu. Á boðuðum hluthafafundi í
FL Group eftir viku má búast við
að skipt verði um stjórn að öllu
öðru leyti en því að stjórnarfor-
maðurinn Hannes Smárason situr
áfram.

Stjórnarmennirnir þrír Hregg-
viður Jónsson, Árni Oddur Þórð-
arson og Inga Jóna Þórðardóttir
voru ekki samstíga stjórnarfor-
manninum og töldu hann taka
ákvarðanir á eigin spýtur án
nægjanlegs samráðs. Er einkum
um að ræða fjárfestingar félags-
ins þar sem Hannes mun sam-
kvæmt heimildum hafa tekið
ákvarðanir án þess að hafa aðra
stjórnarmenn með í ráðum.
Stjórnarmennirnir töldu sig því
ekki eiga lengur samleið með
Hannesi í fyrirtækinu, þótt þeir
hafi mikla trú á framtíð félagsins. 

Hannes segir að í fyrirtæki
sem er á jafn mikilli ferð sé ekki
óeðlilegt að einstakir stjórnar-
menn hugleiði sinn gang og hvort
þeir vilji fylgja með. „Ég hef stóra
drauma fyrir hönd félagsins og
starfa að framgangi þess allan
sólarhringinn og má vel vera að á
slíkri ferð finnist sumum þeir
vera í aftursætinu.“ Hann segir
stjórnarsetu í slíku fyrirtæki

krefjast mikils tíma og orku af
stjórnarmönnum og því eðlilegt
að menn meti hvort þeir hafi tíma
til að sinna svo krefjandi félagi.

Saxbygg, eignarhaldsfélag í
eigu Nóatúnsfjölskyldunnar og
verktakanna Gunnars og Gylfa,
seldi sinn hlut í flugfélaginu.
Áætla má að söluhagnaður þess
af eigninni sé um fjórir milljarð-
ar króna. Kaupendur eru Hannes
sem nú eykur hlut sinn í 35 pró-
sent, Baugur sem eykur hlut sinn
úr rúmum níu prósentum í rúm
tólf og félag í eigu Kevin Stan-
ford, Magnúsar Ármanns og Sig-
urðar Bollasonar sem hafa verið
viðskiptafélagar Baugs í fjárfest-
ingum erlendis og hér innan-
lands.

Talið er að þessi sami hópur
fjárfesta hafi einnig hug á að
koma af krafti inn í hluthafahóp
Íslandsbanka og eiga þar sam-
starf við Karl Wernersson og þá
sem nú skipa meirihluta í banka-
ráði Íslandsbanka.

Verði af þeim áformum er Jón
Ásgeir kominn með mikil ítök í FL
Group og Íslandsbanka, en fyrri
tilraunir hans til áhrifa í þessum
fyrirtækjum voru ekki litnar hýru
auga af sterkum öflum í við-
skiptalífi þess tíma.

haflidi@frettbladid.is

Kaup Íslendinga á erlendum verð-
bréfum hafa aukist að undan-
förnu, kemur fram á vef greining-
ardeildar Íslandsbanka. Innlendir
fjárfestar keyptu fyrir 5,2 millj-
arða króna í erlendum verðbréf-
um í maí umfram það sem þeir
seldu. Til samanburðar voru hrein
kaup í sama mánuði í fyrra 3,4
milljarðar.

Helstu hlutabréfamarkaðir er-
lendis hafa verið fremur rislitlir
að undanförnu og telur greining-
ardeildin að íslenskir fjárfestar
líti svo á að hátt gengi krónunnar
stuðli að góðri ávöxtun á lang-

tímafjárfestingum, leiðrétting
muni eiga sér stað á gjaldeyris-
markaði fyrr en seinna. -jsk

Eimskip hefur fest kaup á
helmingshlut í kanadíska
skipafélaginu Halship. Verð-
ur nú boðið upp á vikulegar
siglingar milli Kanada og
Bandaríkjanna en þær voru
áður á tveggja vikna fresti.

Eimskip hefur keypt helmings-
hlut í kanadíska skipafélaginu
Halship. Halship sérhæfir sig í
gámaflutningum milli Kanada og
austurstrandar Bandaríkjanna,
höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í
Halifax en jafnframt er skrifstofa
í Boston.

Halship rekur eitt skip sem
sigla mun milli Halifax og Boston

og Nýfundnalands og Boston.
Segir í tilkynningu frá Eimskip

að flutningsgeta fyrirtækisins
aukist talsvert vestanhafs, nú
verði í boði vikulegar siglingar
milli Kanada og Bandaríkjanna,
en þær hafi áður verið á tveggja
vikna fresti, auk þess sem tölu-
verð hagræðing hljótist af.

Baldur Guðnason forstjóri
Eimskipa segir kaupin styrkja
stöðu fyrirtækisins vestanhafs:
„Þetta styrkir tvímælalaust stöðu
okkar í þeirri þjónustu sem við
höfum verið að byggja upp. Þarna
fáum við eitt skip til viðbótar við
þau tvö sem fyrir eru, og bætum
með því flutningsgetu okkar og
þjónustu“.

-jsk

Eimskip kaupir Halship

FRÁ KAUPHÖLLINNI Íslenskir fjárfestar
sækja í auknum mæli í erlend verðbréf. 

Kaupa erlend ver›bréf

Sala stórs hlutar og úrsögn stjórnarmanna
þýðir að stjórnarformaðurinn verður sá eini
sem áfram verður í stjórn fyrirtækisins. Þrír
stjórnarmenn hafa sagt af sér. Samráð er
talið hafa skort en Hannes Smárason segir
stjórnarsetu í fyrirtækinu krefjast mikils
tíma af stjórnarmönnum. 

EINN Á FLUGI Allt bendir til þess að
Hannes Smárason verði eini stjórnar-
maðurinn sem heldur áfram í stjórn FL
Group eftir hluthafafund sem haldinn
verður í næstu viku. Baugur jók við hlut
sinn í FL Group og viðskiptfélagar Baugs
í Og Vodafone, Mosaic og fleiri félögum
bætast í hóp hluthafa FL Group. 

Allir almennir stjórnar-
menn FL Group hætta



„Við vorum á löglegum hraða. 
En maðurinn sem vildi komast 
fram úr okkur var á 120. Hann 
rétt rakst utan í hornið á 
bílnum okkar ...“ 

Þessi frásögn er byggð á raunverulegum atburðum. 



„Ég mun halda upp á afmælið mitt
í Amalienborg,“ segir Magnús
Skarphéðinsson, formaður Sálar-
rannsóknafélagsins og skólastjóri
Álfaskólans, sem vonast til að
geta snætt með drottningunni í til-
efni dagsins. „Ég hef sagt öllum
vinum og vandamönnum að ef
þeir vilji heiðra mig með nærveru
sinni geti þeir hitt mig í Amalien-
borg í Kaupmannahöfn,“ segir
Magnús hlæjandi en bætir við að
hann eigi að vísu eftir að semja
við Margréti drottningu um að fá
að sitja með henni til hásætis.
„Það hlýtur að vera auðsótt mál,“
segir hann kíminn en í kvöld ætlar
hann að skella sér í Tívolí og horfa
á leikritsuppsetninguna H.C. And-
ersen.

Á þessum tímamótum segist
Magnús bæði þakklátur og dapur.
Þakklátur að hafa náð þessum
aldri, sem hann segir ekki sjálf-
gefið, og dapur þar sem hann sér
fram á að þurfa um hundrað ár í
viðbót til að rannsaka dulræn mál. 

Magnús segist ekki vera mikið
fyrir gjafir. „En ég er mikið fyrir
selskap,“ segir hann glaðlega og
bætir við að skemmtilegasti sel-
skapurinn sé Tilraunafélagið, sem
hittist á sunnudagskvöldum í
Reykjavík. „Ég hlakka alla vikuna
til sunnudagskvöldanna,“ segir
Magnús en hefur þar að auki gam-
an af að hitta frænkur sínar og
frændur sem þó allt of fá tilefni
gefist til. „Það er hallærislegt að
þegar maður er orðinn fimmtugur

hittir maður ættingja yfirleitt
bara í jarðarförum,“ segir Magn-
ús, sem gleðst yfir dauða flestra,
nema ef um ungt fólk er að ræða,
enda sé dauðinn ekki endalok
neins.

Magnús segir alltaf mikið að
gera í Sálarrannsóknafélaginu.
Helsta starf hans sé að safna
reynslusögum og skrá þær niður.
„Væntanlegt er á næsta ári úrval
þjóðsagna eftir Magnús Skarphéð-
insson,“ segir Magnús en þar
koma meðal annars við sögu
draugar, fylgjur, álfar og meira að
segja draugar í tölvum. „Ég er bú-
inn að ná Jóni Árnasyni þjóð-
sagnasafnara,“ segir Magnús en
hann hefur skráð um fjögur þús-
und frásagnir á tuttugu árum. ■

Fysta sumarstarf Iðunnar Steins-
dóttur rithöfundar var í Kaupfélag-
inu á Seyðisfirði sumarið 1956. Hún
var þá sextán ára og afgreiddi frá
morgni til kvölds því mikið var að
gera. „Það var svo mikið af síldar-
skipum inni,“ segir Iðunn, sem
fannst vinnan skemmtileg.

Iðunn man þó einna best eftir
viðhorfinu gagnvart launum á þess-
um tíma. Hún vann mikla eftir-
vinnu sem hún fékk aldrei borgaða
því allir voru á föstu kaupi. Þegar
hún fór að spyrja vinnufélagana út
í þetta var viðlitið þannig að fæstir
kunnu við það að biðja um meira
kaup enda léti kaupfélagsstjórinn
þeim stundum í té nokkur hundruð
krónur fyrir jólin. „Þar með var
það afgreitt,“ hlær Iðunn sem
finnst ólíklegt að slíkt myndi líðast
nú.

Iðunn man samt ekki hvað hún

fékk í laun en var
aðallega að safna
sér fyrir veturinn
þar sem hún var í
Menntaskólanum
á Akureyri á þess-
um tíma. Sumar-
hýran dugði þó
skammt og þurftu
foreldrarnir að
borga það sem
upp á vantaði.

Iðunn vann í
kaupfélaginu að-
eins í eitt sumar
og fór síðan að
vinna á símanum.
Þetta sumar hitti
hún alls konar fólk, bæði bæjarbúa
og útlendinga af skipunum. „Maður
þurfti að geta talað skandinavísku,“
minnir hana en síðan komu einnig
ákveðnir fastir kúnnar daglega til

að spjalla. Ekki telur Iðunn sig hafa
lært margt á þessu sumri þó hún
telji alla reynslu góða. Helst hafi
hún slípast í mannlegum samskipt-
um. ■
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) 
lést þennan dag.

Gleðst yfir dauða flestra
MAGNÚS SKARPHÉÐINSSON ER FIMMTUGUR.

„Þakklæti er skylda sem ætti að borga 
en sem enginn getur ætlast til að fá.“

Jean-Jacques Rousseau var fransk-svissneskur heimspekingur, 
rithöfundur og sjálflært tónskáld.

timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 1937 hvarf flug-
vél Amelíu Earhart og Frederick
Noonan nærri Howland-eyju í
Kyrrahafi. Þau voru að reyna að
fljúga í kringum jörðina þegar þau
gerðu mistök á erfiðasta kafla
leiðarinnar frá Lae í Nýju Gíneu til
Howland-eyju í miðju Kyrrahafi. 
Bandaríska strandgæslan hafði
verið í risjóttu talstöðvarsambandi
við Earhart þegar hún nálgaðist
eyjuna og fékk skilaboð um að
hún væri týnd og að verða bens-
ínlaus. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir
var ekki hægt að staðsetja flugvél-
ina og Earhart fann ekki strand-
gæsluskipið þrátt fyrir að það
sendi upp svört reykmerki.

Líklega hefur hún stuttu síðar
reynt að brotlenda í sjónum en ef
lendingin hefði tekist fullkomlega
hefðu þau Earhart og Noonan
getað sloppið í björgunarbát. Þrátt
fyrir mikla leit fannst aldrei tangur
né tetur af þeim. 
Amelía Earhart fæddist í Kansas
árið 1897. Hún fór að fljúga um
24 ára aldur og varð brátt nokkuð
þekkt sem ein af fyrstu kvenflug-
mönnunum. Árið 1928 varð hún
fyrsta konan til að fljúga yfir Atl-
antshaf og hlaut talsverða frægð
fyrir. Hún var af mörgum kölluð
„Lady Lindy“. Á næstu árum tók
hún sér á hendur ýmsar frum-
kvöðlaferðir. Í mars árið 1937

reyndi hún við hringflug um
hnöttinn en varð að hætta við
vegna skemmdar á flugvélinni. 1.
júní lagði hún af stað á ný ásamt
Noonan. Þau höfðu lagt að baki
22 þúsund mílur og áttu einungis
sjö þúsund eftir þegar slysið varð.

2. JÚLÍ 1937

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1839 Uppreisn er gerð á þræla-
skipinu Amistad sem var á
leið frá Afríku til Kúbu.

1876 Á áttunda hundrað Norð-
lendingar leggja af stað til
Nýja Íslands frá Akureyri.
Þetta var fjölmennasta för-
in héðan til Vesturheims.

1907 Tveir Þjóðverjar drukkna í
Öskjuvatni.

1937 Einkasnekkja Adolfs Hitler,
Aviso Grille, kemur til
Reykjavíkur. Að vísu án
Hitlers.

1964 Lyndon B. Johnson Banda-
ríkjaforseti skrifar undir
tímamótalög um borgara-
leg réttindi.

2000 Paul McCartney kemur til
Íslands ásamt vinkonu
sinni og ferðast um landið
í nokkra daga.

Amelia Earhart hverfur í Kyrrahaf

FYRSTA STARFIÐ IÐUNN STEINSDÓTTIR RITHÖFUNDUR

Fékk ekki borga›a yfirvinnu

www.steinsmidjan.is

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir 
í smáletursdálkinn hér a› ofan

má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.

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

hringja í síma 
550 5000.

ANDLÁT

Hannes Þorsteinsson, fyrrum stórkaup-
maður frá Eyjólfsstöðum í Vatnsdal,
Austur-Húnavatnssýslu, lést 21. júní. Út-
förin hefur farið fram.
Guðrún Ólína Gunnarsdóttir, Dverga-
bakka 2, Reykjavík, lést á Landspítala
Hringbraut föstudaginn 24. júní.
Árni Ásgrímur Þorbjörnsson lést mið-
vikudaginn 29. júní.
Hjörtur Benediktsson framkvæmda-
stjóri, Laufengi 152, Reykjavík, áður
Seiðakvísl 36, andaðist á Landspítala –
Háskólasjúkrahúsi við Hringbraut mið-
vikudaginn 29. júní.
Karl Jóhann Karlsson, Kleppsvegi 144,
Reykjavík, lést á Landspítalanum við
Hringbraut miðvikudaginn 29. júní.
Laufey Andrésdóttir, Fjóluhvammi 4,
Hafnarfirði, lést á líknardeild Landakots-
spítala miðvikudaginn 29. júní.

JAR‹ARFARIR

11.00 Konráð Gíslason frá Frostastöð-
um, Furulundi 4, Varmahlíð, verð-
ur jarðsunginn frá Sauðárkróks-
kirkju.

11.00 Ragnar Kristófersson, Ólafsvegi
14, Ólafsfirði, verður jarðsunginn
frá Ólafsfjarðarkirkju.

14.00 Gísli Ólafsson, Brúum, Aðaldal,
verður jarðsunginn frá Grenjaðar-
staðarkirkju.

14.00 Guðmundur Skúlason húsa-
smíðameistari, Seljalandsvegi 8,
Ísafirði, verður jarðsunginn frá Ísa-
fjarðarkirkju.

14.00 Þorbjörg Sigurðardóttir, Hvera-
mörk 2, Hveragerði, verður jarð-
sungin frá Hveragerðiskirkju.

17.00 Guðmundur Skagfjörð Friðþjófs-
son frá Siglufirði verður jarðsung-
inn frá Siglufjarðarkirkju.

AFMÆLI

Sigurður Líndal 
prófessor er 74 ára.

Jóhann Hjálmarsson
rithöfundur er 66 ára.

Magnús Jónsson 
veðurstofustjóri

er 57 ára.

Steinunn Ólína Þor-
steinsdóttir leikkona
er 36 ára.

Fjórir námsmenn fengu úthlutað
námsstyrkjum Námsmannaþjón-
ustu Sparisjóðsins í Keflavík í
vikunni. Sparisjóðurinn veitir
styrkina á hverju ári og fær hver
og einn upphæð að andvirði 125
þúsund krónur. 

Þau sem hlutu styrk voru Ell-
ert Hlöðversson, sem útskrifast
með BS-gráðu í rafmagns- og
tölvuverkfræði frá Háskóla Ís-
lands, Kolbrún Árnadóttir, en hún
útskrifast með B.Ed.-gráðu frá
Kennaraháskóla Íslands sem

grunnskólakennari, Ragnar Már
Skúlason sem útskrifast með BS-
gráðu í alþjóða viðskiptafræðum
frá Webber International Uni-
versity, og Sturlaugur Jón Björns-
son, sem útskrifast með meistara-
gráðu í hljóðfæraleik frá Boston
University.

Námsfólkið er allt frá Suður-
nesjum og er markmiðið að styðja
við bakið á námsmönnum frá því
svæði. Námsstyrkirnir hafa verið
veittir í fimmtán ár og hafa sam-
tals 57 námsmenn fengið styrki. ■

STYRKÞEGAR Þau sem hlutu styrk voru Ellert Hlöðversson, Kolbrún Árnadóttir, Ragnar
Már Skúlason og Sturlaugur Jón Björnsson.

Fjórir námsmenn fá styrk

FÆDDUST fiENNAN DAG

1877  Hermann Hesse,
rithöfundur og nóbels-
verðaunahafi.

1931 Imelda Marcos
skósafnari.

1986 Lindsay Lohan leikkona.

FIMMTUGUR Magnús segist bæði þakklátur og dapur á þessum tímamótum. Þakklátur fyrir að hafa náð þessum aldri og dapur því
hann sér fram á að þurfa um hundrað ár í viðbót til að rannsaka dulræn mál.
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BAUGUR GROUP KOSTAR BIRTINGU Á ÞESSARI AUGLÝSINGU www.unicef.is

Sumir segja: ,,Vandamálið í þessum löndum er svo stórt
að mitt framlag kemur ekki til með að breyta neinu.”
Við segjum: ,,Hvert einasta framlag, hversu lítið sem það er,
skiptir sköpum fyrir líf barna.” 

HVAÐ SEGIR ÞÚ?

SKRÁÐU ÞIG SEM HEIMSFORELDRI Í SÍMA 5 62 62 62 



A L L T A F  F R Á B Æ R  T I L B O Ð

SS grand orange
helgarsteik

947
kr./kg

Verð áður: 1.579

Gourmet
fullmeyrnuð nautasteik

1.998
kr./kg.

40
AFSLÁTTUR

%

Meira
úrval

30
AFSLÁTTUR

%

Bautabúrs
beikonborgarar 4 stk.

342
kr./pk.

Verð áður: 789

SS Hvítlaukspylsur

666
kr./kg.

SS Bratwurst
grillpylsur

666
kr./kg.

Rubicon
ávaxtagos

29
kr./33 Kínakál

99
kr./kg.

Rubic
ávaxtagos

69

QI appelsínusafi

149
kr./1l.

33
AFSLÁTTUR

%

Verð áður: 2998

25
AFSLÁTTUR

%

25
AFSLÁTTUR

%

Meira
úrval

Opið
alla

daga



V I R K  S A M K E P P N I

A L L T A F  F R Á B Æ R  T I L B O Ð

Virk
Sam-
keppni

% 35
AFSLÁTTUR

%

35
AFSLÁTTUR

%

Móa BBQ
kjúklingaleggir/læri

324
kr./kg

Verð áður: 499

Gourmet
Tex mex grísakótilettur

1.399
kr./kg

Verð áður: 1.998

.

Pepsi og Pepsi Max
0,5 dós

49
kr./0,5l.

Twist n´ Squeeze
5 tegundir

39
kr./stk.

Kexsmiðjan
Pizzasnúðar

199
kr./pk.

GM Cheerios
Twinpack

499
kr./pk.

Krónu
eldhúsrúllur

199
kr./pk.

Gourmet
Tex mex grísahnakki

999
kr./kg

Verð áður: 1.539

n
kassi

96
kr./kassi.

Kexsmiðjan
Ostaslaufur

199
kr./pk.

30
AFSLÁTTUR

%



STÓR MAÐUR Þessi stóri
maður gæti lent í sams
konar vandamálum og

belgíski risinn í framtíðinni.

Rætur æsifréttablaða-
mennsku eru raktar til
Bandaríkjanna um 1880, en

þá var New York borg innflytj-
enda sem ekki voru sleipir í ensku
og lásu því ekki dagblöð þess
tíma. Maður að nafni Joseph
Pulitzer áttaði sig á því að þarna
var stór markhópur sem hægt
væri að herja á. Hann keypti
blaðið New York World árið 1883
og breytti því með það í huga að
höfða til verkamanna af erlendu
bergi brotnu. Stórar myndir komu
í stað texta og þurrar pólitískar
fréttir sem ekki snertu innflytj-
endur fengu að víkja fyrir frá-
sögnum af morðum, blóðugum
slysum og slúðri sem snerti inn-
flytjendur. 

Teiknimyndasögur fyrir treglesa
Um þetta leyti urðu prentsmiðjur
fullkomnari og dagblöðin fóru að
koma út í lit. Fyrsta litaða teikni-
myndasagan leit dagsins ljós í
New York World og sló strax í
gegn. Aðalpersóna sögunnar var
ungur, sköllóttur strákur í gulri
skyrtu, sem lesendur kölluðu
Yellow kid, og telja margir að gula
pressan dragi nafn sitt þaðan.
Myndasagan jók sölu blaðsins
gífurlega og varð það stærsta
dagblaðið í Bandaríkjunum.
William Randolph Hearst, sem
átti blaðið New York American
Journal, keypti myndasöguna yfir
á sitt blað og upphófst mikið stríð
milli Pulitzer og Hearst. 

Pulitzer hvatamaður slúður-
blaðanna –og rannsóknarblaða-
mennsku
Joseph Pulitzer, maðurinn sem nú
er kenndur við hin virtu blaða-

mannaverðlaun, er því upphafs-
maður slúðurblaðanna. Pulitzer
hafði áhuga á því að gefa Colum-
bia University í New York styrk
til þess að opna fyrsta blaða-
mannaskólann, en slæmt orðspor
hans olli því að Columbia beið
með að þiggja styrkinn í um tíu ár.
Það var svo ekki fyrr en 1912 að
Columbia University Graduate

School of Journalism var stofn-
aður með styrk frá Pulitzer og út-
hlutar skólinn nú Pulitzer-verð-
laununum ár hvert til blaðamanna
í Bandaríkjunum. Pulitzer þótti
ekki góður gaur á sínum tíma en í
dag fær hann fjöður í hattinn fyr-
ir að vera hvatamaður að rann-
sóknarblaðamennsku. Árið 1887
réð hann til sín blaðamanninn

Nellie Bly sem skrifaði fréttir
um fátækt og húsnæðis- og vinnu-
mál í New York. Bly beitti ýmsum
brögðum við fréttaöflun og er hún
talin fyrsti rannsóknarblaða-
maðurinn. Eitt skiptið gekk hún
svo langt í að sannfæra fólk um að
hún væri geðveik til þess að geta
komist inn á geðveikrahæli sem
hún vildi fjalla um. 

Æsifréttir Hearst leiða til
spænsk-ameríska stríðsins
Innan um teiknimyndasögur og
ýkjusögur af ofbeldi í borginni
tókst Pulitzer því ætlunarverk sitt
að einhverju marki, „að svipta hul-
unni af alls kyns svikum og klæki-
brögðum, að berjast gegn óréttlæti
og misbeitingu, og vinna fyrir al-
múgann af fullri hreinskilni.“
Heiðarleikinn var þó ekki lengi í
framsætinu. Til að auka hlut sinn í
samkeppnisstríðinu hófu Pulitzer
og Hearst að fjalla um viðburði er-
lendis og var sannleikurinn oft
látinn víkja fyrir æsifréttum.
Krassandi sögur úr útlandinu
seldu vel. Blað Hearst, New York
American Journal, birti viljandi
falskar fréttir á skipulagðan hátt
og átti sú fréttamennska eftir að
hafa afdrifaríkar afleiðingar.
Blaðið lýsti meðal annars
ófremdarástandi meðal Kúbverja
vegna ofbeldis af hendi spænskra
hermanna. Hearst sjálfur skrifaði
fjölmargar fréttir þar sem átökin
milli Spánverja og Kúbverja voru
stórlega ýkt. Sagan segir að þegar
teiknari fyrir blað Hearst vildi
snúa heim eftir friðsæla dvöl í
Havana, hafi Hearst skipað
honum: „Vinsamlegast verið kyrr.
Þú útvegar myndirnar og ég út-
vega stríðið.“ Sögurnar af meintu

ofbeldi í Kúbu vöktu sterk
viðbröð meðal lesenda sem jók á
lygarnar. Með æsifréttunum tókst
Hearst að sannfæra bæði al-
menning og stjórnmálamenn í
New York um að Bandaríkjamenn
þyrftu að grípa inn í átökin. Það
leiddi til spænsk-ameríska stríð-
sins sem lauk með miklu mannfalli
meðal Spánverja og Kúbverja en
Bandaríkjamenn juku styrk sinn
og urðu stórveldi. Hearst varð einn
valdamesti maður Bandaríkjanna

og lagði grunninn að
Hearst fjölmiðlaveldinu

sem nú gefur út meðal annars
Marie Claire, Esquire, Seventeen
og tugi annarra blaða, ásamt því að
reka annars konar fjölmiðla.

Ljóst er að slúðurblöðin eru
skeinuhætt svo vægt sé til orða
tekið og hvergi nærri skemmt-
unin ein. Oft veltir lítil þúfa
þungu hlassi.

SLÚÐUR-
BLÖÐ Gula

pressan hefur
loksins borist til
Íslands, en slúð-

urblöð á borð við
Séð og heyrt og Hér

og nú hafa lengi hrellt
nágrannaþjóðirnar.

Bla›aútgáfa er í miklum blóma hér á klakanum og s‡nist sitt 
hverjum um ágæti bla›anna. Færri vita hins vegar a› upptök 
gulu pressunnar eru samofin upphafi rannsóknarbla›amennsku 
og hinum flekktu Pulitzer-ver›launum. Rósa Sign‡ Gísladóttir 
kynnti sér óvæntar rætur æsifréttabla›amennskunnar.
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PULITZER OG HEARST 
upphafsmenn slúðursins

SAMKEPPNISSTRÍÐIÐ MILLI PULITZER OG HEARST Á þessari teiknimynd sem er í
anda Yellow kid segir Hearst: „Þetta er mitt stríð. Ég keypti það og borgaði fyrir það.“ Í
samkeppninni svifust þeir einskis, sérstaklega Hearst, og leiddu æsifréttirnar til spænsk-
ameríska stríðsins.

YELLOW KID R. F. Outcault var maðurinn
á bak við Yellow kid teiknimyndasöguna
sem talið er að gula pressan dragi nafn sitt
af. Þökk sé Outcault og vinsældum Yellow
kid varð teiknimyndasagan að því menn-
ingarfyrirbæri sem hún er í dag. 

Belgískir sjúkraliðar lentu í risa-
vöxnum vandræðum á dögunum
þegar hæsti maður landsins fékk
hjartaáfall. Maðurinn, sem heitir
Alain Delaunois og er 229 cm,
veiktist á heimili sínu í Stavelot og
var ákveðið að senda sjúkraþyrlu
á eftir honum. Því miður komst
Delaunois ekki fyrir í þyrlunni og
var þá ákveðið að kalla á sjúkrabíl.
Eftir töluverðar vangaveltur tókst
sjúkraliðunum loksins að koma
honum inn í bílinn og aka honum á
næsta sjúkrahús. En þegar
læknarnir ætluðu að fara með

hann í hjartaskoðun
komst hann ekki fyrir í

vélinni. Á meðan lækn-
arnir reyndu að

finna út hvað ætti
að gera við

Delaunois jafnaði
hann sig en samt
sem áður óttast
hann mjög um
framtíð sína.
Hann þarf að

fara í aðgerð til
að sjá hvers vegna

hann fékk hjartaáfall
og vonar innilega að
búið verði að panta
nógu langt skurðar-
borð fyrir hann.

■ SKRÝTNA FRÉTTIN

Risi fær 
hjartaáfall



„Ég bauð þremur á rúntinn og það gekk upp þó þröngt væri,“ segir Guðjón sem flutti þennan netta bíl sjálfur til
landsins nú á vordögum.

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 7 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er laugardagur 2. júlí, 

183. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 3.07 13.32 23.55
AKUREYRI 2.02 13.16 24.27

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Litlir bílar framkalla oft stór augu hjá
vegfarendum. Einn sá alla minnsti á
Íslandi er Rover mini. Guðjón Jónsson
leikstjóri er hamingjusamur eigandi
slíks bíls.

„Það var gamall draumur að eignast svona
bíl,“ segir Guðjón og upplýsir að farartæk-
ið sé eins og Austin mini en framleiddur af
Rover. Lengi vel segir hann allar tilraunir
til þess að komast yfir góðan mínibíl hafa
mislukkast. „Þeir sem ég fann voru annað
hvort illa farnir eða ekki falir nema fyrir
alltof mikið fé. Þeir koma aldrei inn á sölur
svo ég gat bara boðið í bíla sem voru í eigu
fólks sem ekki vildi selja,“ segir hann. Þar
kom að hann leitaði út fyrir landsteinana  í
gegnum netið. „Leitin endaði alltaf í
Hollandi því þar voru þrjú fyrirtæki að
gera upp svona bíla og selja þá til Banda-
ríkjanna. Ég setti mig í samband við eitt
þeirra og fann bíl sem mér leist vel á og
flutti til landsins nú á vordögum. Hann stóð

fyllilega undir væntingum en var ekkert
ódýr,“ segir hann og vill ekki gefa upp nein-
ar tölur.

Roverbíllinn hans Guðjóns er af árgerð
1998 og skráður fjögurra manna en eig-
andinn segir ansi þröngt um fjóra í honum.
Hann býst því við að þurfa að sérpanta alla
varahluti í hann en er búinn að finna fyrir-
tæki í Bandaríkjunum sem virðist eiga allt
í gripinn. Nú á Guðjón hvarfakút á póst-
húsinu. „Ég gat ekki fengið skoðun á bílinn
vegna þess að kútinn vantaði. Þess vegna er
hann með ljótan grænan límmiða,“ segir
hann afsakandi. Þegar hann er beðinn að
telja upp kosti þessa netta bíls nefnir hann
að auðvelt sé að finna hentug stæði handa
honum. Reyndar sé hann þungur í stýri
meðal annars vegna breiðra dekkjanna en
býst ekki við að skipta. „Þetta er flottara
svona,“ segir hann og bætir við. „Svo er
helsti kosturinn við hann að það er svo
gaman að eiga hann. Ég brosi alltaf þegar
ég sé hann.“

gun@frettabladid.is

Brosi þegar ég sé bílinn
Peugeot 1007 hefur hlotið
flest stig fyrir vernd fullorð-
inna í árekstrarprófunum
Euro NCAP í Evrópu frá upp-
hafi. Bíllinn hlaut einnig
viðurkenningu sem öruggasti
bíllinn í flokki stærri smábíla.
Þetta kom fram þegar
niðurstöður í ný-
afstaðinni
prófunar-
lotu hjá
Euro
NCAP
voru kynntar í
vikunni. Lexus GS300 hlaut
fimm stjörnu einkunn sem
öruggasti bíllinn fyrir full-
orðna í flokki lúxusbíla og
Mercedes-Benz A í flokki
minni fjölskyldubíla. Sjö bílar
fengu fjögurra stjörnu ein-
kunn fyrir vernd barna í
bílnum.

Bílasalan Hraun hefur sölu
á Gazelle-bifreiðum hér á
landi á næstunni. Þetta er í
fyrsta sinn sem Gazelle-bif-
reiðar verða seldar á Íslandi
en um er að ræða atvinnubif-
reiðar í flokki sendi-, pall-,

rútu- og vinnu-
flokkabifreiða.
Bifreiðarnar eru
hannaðar af
Ford og koma
með 2,4 lítra

Perkins eða
Steyr dísilvél með forþjöppu
og millikæli. Allir bílarnir eru
búnir túrbó intercooler dísil
mótor en bifreiðarnar er
bæði hægt að fá 4x4 og 4x2.
Sendibílana er hægt að fá
þriggja manna og sjö manna
en á næsta ári eru væntan-
legir fjórtán manna bílar.

bilar@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU
í bílum

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

KRÍLIN

Ég er með tíu í
teikningu, tölvum
og leikfimi og svo
er ég alltaf fyrstur
út þegar bjallan

hringir!

Volkswagen Fox reynsluekinn 
BLS. 3

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000 OG Á visir.is

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR

Á visir.is



Ljósabúnaður
Munið að hafa ljósin kveikt þótt bjart sé úti og sólskin. Bílstjóri sem ekur á
móti sólu sér illa ljóslausa bíla sem koma úr gagnstæðri átt. Mikilvægt er
að fara reglulega yfir ljósabúnaðinn og gæta þess að allt sé í lagi.[ ]

Volkswagen Fox er nýr bíll sem kemur inn sem litli bróðir Polo. Bíllinn ber óneitanlega ættarsvip Volkswagen.

Volkswagen Fox er nýr bíll
sem fellur í flokk ódýrustu
smábíla á markaðnum. Hann
er fjögurra manna þannig að
vel fer um tvo fullorðna í
aftursætinu. Þeir þurfa þó að
vera tilbúnir að leggja á sig
að fara aftur í með gamla lag-
inu því bíllinn fæst eingöngu í
þriggja dyra útfærslu.

„Þetta er svolítið afturhvarf til
fortíðar,“ sagði vinkona mín sem
ég bauð far á nýja Volkswagen
Foxinum. Þá var ég búin að segja
henni að það væri ekki samlæsing
í bílnum og það fyrsta sem hún
rak augun í fyrir utan röndótt
áklæðið voru góðar og gamaldags
rúðuvindur. Samt er ekki annað
hægt að segja en að bíllinn sé
smart. Röndótta áklæðið gefur
bílnum hressilegt yfirbragð og
glasahaldarar og geymsluhólf
milli aftursætanna tveggja, undir-
strika einmitt að bíllinn er
fjögurra manna en ekki fimm,
gefa óneitanlega sérstöðu. 

Volkswagen Fox er afar nettur
bíll. Samt er feikinóg pláss í
honum fyrir fjóra fullorðna og til-
finning fyrir rými er góð vegna
þess hversu hátt er setið í bílnum
og rúmt er um hvern og einn. Nóg
pláss er fyrir innkaupapoka en
kannski ekki fyrir mikinn far-
angur. Hins vegar er hægt er að

leggja niður bakið á hvorum
helmingi aftursætisins um sig og
auka þannig rýmið. 

Bíllinn er einfaldur að allri
gerð án þess þó að hafa „ódýrt“
yfirbragð. Það eina sem hugsan-
lega mætti finna að varðandi frá-
gang er að einangrunin er ekki
jafngóð og maður á að venjast í
mörgum nýjum bílum. Veghljóð
eru því nokkur og óneitanlega
heyrist í dísilvélinni, meira en
bensínvélinni. Að öðru leyti voru
bensínbíllinn og dísilbíllinn afar
áþekkir í akstri. Dísilbíllinn þó
heldur öflugri, eins og hestafla-
fjöldinn gefur til kynna. 

Foxinn hefur fengið úrvals-
einkunn í tveimur árekstrar-
prófum, annars vegar þýska bíla-
ritsins Auto Bild og hins vegar
þýsku bíleigendasamtakanna
ADAC. Í fyrrnefndu könnuninni
var metið að Foxinn veitti far-
þegum nærri því eins góða vernd
og Golf.

Eins og vænta má er bíllinn
mjög meðfærilegur í innanbæjar-
akstri. Fyrir þá sem eru vanir að
dragnast með stór ökutæki í bæn-
um er gríðarlegur léttir að vera á
svona litlum bíl, svo ekki sé meira
sagt. Það verður svo að segjast að
bíllinn kom verulega á óvart
þegar komið var út úr bænum. Þá
reyndist hann furðuöflugur, auk
þess sem ótrúlega lítið fannst fyr-
ir hraða þrátt fyrir smæð bílsins.

steinunn@frettabladid.is

Megane RS Turbo, 2,0 l VVT Turbo er sportbíll úr
Megane-línunni frá Renault. Þessi árennilegi bíll er
aðeins 6,5 sek. úr 0 í 100 km/klst. og tekur kíló-
metrann á einungis 26,7 sek. 

Heiðar J. Sveinssonar, forstöðumaður sölusviðs

B&L, segir Megane RS einnig vera afar vel búinn.
„Sem dæmi má nefna að hann er með sex gíra bein-
skiptingu, nýjustu kynslóðina af ESP-stöðugleika-
stýringu og sérútbúna Renault-sportfjöðrun. Sport-
legir aksturseiginleikarnir njóta sín þannig til fulls í
samspili þessara þriggja þátta við kraftmikla
vélina,“ segir Heiðar. 

Skammstöfunin RS stendur fyrir Renault Sport
og þar sem Megane RS er byggður á grunni Megane-
línunnar er öryggið í fremsta flokki, auk þess sem
bíllinn er búinn öllum þeim þægindum sem línan

státar af. Þá þykir rásfesta og næmt viðbragð
línunar í sérflokki og styrkir Renault Sport-

fjöðrunin þessa eiginleika enn frekar. 
Af staðalbúnaði Megane RS má

nefna sportsæti. sportstýri, þrýsti-
skynjara í dekkjum, skriðstilli,
hraðastilli, sjálfvirkar rúðuþurrkur
og miðstöð með loftkælingu.

Í hundrað á 6,5 sekúndum
Megane RS Turbo var frumsýndur hjá B&L um síðustu helgi.

Megane RS Turbo ver ættarsvip Megane-línunnar.

FR
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Refur í borg og sveit 

REYNSLUAKSTUR

VOLKSWAGEN FOX
Vél Eldsn.notk. Verð
1,2 l 55 hö 6 - 6.5 l (bensín)1.150.000
1,4 l TDI 70 hö 4,9-5 l (dísilo.)1.380.000

Bíllinn er þriggja dyra og beinskiptur.

Tjónaskoðun

Súðavogur 6

• SUMARDEKK • HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
• HEILSÁRSDEKK • RAFGEYMAÞJÓNUSTA
• OLÍS SMURSTÖÐ • BREMSUKLOSSAR
• BÓN OG ÞVOTTUR • PÚSTÞJÓNUSTA

ALLT Á EINUM STAÐ

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066
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Alvöru jeppakarlar bera
virðingu fyrir landinu
Akstur jeppa utan vega hefur
á sér illt orð og margir álíta
að jeppaeigendur beri enga
virðingu fyrir landinu og
spæni upp viðkvæman gróður
hvar sem er á hálendinu. Það
er hins vegar misskilningur.
Jón G. Snædal er með ódrepandi

jeppadellu og er félagi í 4x4. Það
er klúbbur sem fyrir utan að
standa fyrir ótal skemmtilegum
ferðum fyrir félagsmenn sína
lætur sig ýmis góð málefni varða
og hefur það meðal annars að
markmiði að merkja vegi og slóða
utan alfaraleiða. Jón ritaði fyrir
fjórum árum bók um efnið, Ekið
um óbyggðir, og nú hefur hann
bætt annarri við, Utan alfara-
leiða, sem kom nýverið út hjá
Eddu.

Jón býður blaðamanni í stutta
jeppaferð út fyrir bæinn til að
skýra mál sitt enn frekar og
mætir á sínum breytta fjallabíl
sem er kallaður Slóðríkur. Með í
för er vinur hans á öðrum jeppa.
„Það er alltaf öruggara,“ segir
hann brosandi og blaðamaður fær
létt kvíðakast.

Í bókinni Utan alfaraleiða
hefur Jón tekið saman lýsingar á
sextíu spennandi jeppaleiðum,
sem margar eru í næsta nágrenni
höfuðborgarinnar. Við erum á
einni þeirra þegar viðtalið er
tekið og adrenalínið streymið um
æðar blaðamanns þegar Jón setur
í guð má vita hvaða gír og ekur
upp og niður lóðréttar brekkur í
Svínaskarði, á „vegum“ sem eru

nánast ekkert nema grjóthnull-
ungar. Bíllinn hristist og skekkst
en Jón er sallarólegur og þar af
leiðandi við hin sem höfum minni
eða enga reynslu. 

„Við erum að vinna með um-
hverfisráðuneytinu og Landmæl-
ingum varðandi þessar leiðir,“
segir Jón. „Ég hef verið að kort-
leggja þá vegi sem eru fáfarnir á
Íslandi og þær mælingar eru
notaðar víða, eins og til dæmis í
landakort. Landmælingar og
Utanveganefnd ríkisins fá líka
þessi gögn í hendur því þar vilja
menn vita hvað eru vegir og hvað
ekki. Ég hef svo fléttað þjóðlegan
fróðleik af ýmsu tagi inn í leiðar-
lýsingar í bókinni og er með ítar-
legan inngang um fjarskipti og
GPS-tækni. Þar að auki er í
bókinni vaðatal með lýsingu á ám
og vöðum og skálaskrá með hand-
hægum upplýsingum.“

Jón hefur haft brennandi
áhuga á jeppum, jeppaferðum og
landvernd í mörg ár, svo jaðrar
við hugsjón. „Það er mikilvægt
fyrir okkur jeppastrákana að fólk
geri sér grein fyrir því að við

erum að vinna gott starf. Við
erum með nýliðadeild innan 4x4
þar sem við brýnum mikilvæg at-
riði fyrir þeim sem eru að byrja.
Það er heldur ekki nauðsynlegt að
vera á breyttum jeppa til að vera
félagi, það er pláss fyrir alla,

enda telur félagsskapurinn á
þriðja þúsund manns. Þetta er of-
boðslega skemmtilegt og tilvalið
fjölskyldusport,“ segir Jón um
leið og hann skilar blaðamanni
heilum og reynslunni ríkari í hlað. 

edda@frettabladid.is

Jón G. Snædal er áhugamaður um akstur utan alfaraleiða og hefur unnið mikið starf við að merkja fáfarna vegi og slóða.

Ný útkomin bók Jóns um spennandi
akstursleiðir.

Slóðarnir eru oft ekkert nema urð og grjót og ekki nema á færi vel útbúinna jeppa að
aka þá.



BMW 3-línan með fimm
stjörnur
Besti árangurinn í sínum flokki.
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Fólksbílar öruggari en
jeppar þegar ekið er út af

Vegna þyngdar sinnar og hæðar velta jeppar frekar en fólksbílar.

Guðmundur Freyr Úlfarsson
hefur borið saman meiðsli öku-
manna jeppa og fólksbifreiða í
umferðarslysum.
Guðmundur Freyr byggir niður-
stöður sínar á tölfræðilegri rann-
sókn sem gerð var á síðasta ári.
Frá þessu er greint í nýjasta hefti
tímaritsins Björgun. 

Í rannsókninni var reynt að
tengja meiðsli í umferðarslysum
við ýmsa áhrifaþætti. Margt
getur haft áhrif á meiðsli öku-
manna í bílslysum. Má þar nefna
bílbeltanotkun, áfengisneyslu og
ökuhraða auk utankomandi þátta

eins og hálku. Ökutækið sjálft
skiptir líka gríðarlegu máli og
getur haft áhrif á það hve mikið
ökumenn slasast.

Þegar skoðuð voru slys án
árekstrar við annað ökutæki, svo
sem útafakstur og bílveltur, komu
ökumenn jeppa verr út en öku-
menn fólksbíla. Í það minnsta ef
slysið átti sér stað í dreifbýli.
Þetta kemur töluvert á óvart enda
telja flestir sig öruggari í jeppum
og stórum bílum. Jeppum er hins
vegar hættara við að velta en
fólksbílum og vegna þyngdar
sinnar beyglast jeppar minna en
fólksbílar, þeir gefa því minna

eftir sem gerir höggið meira og
meiðslin þar af leiðandi alvar-
legri.

Við árekstur milli tveggja bíla
komu jeppar betur út fyrir sína
ökumenn en reyndust öku-
mönnum fólksbíla hættulegri.
Ökumenn fólksbíla slösuðust
meira ef þeir lentu í árekstri við
jeppa heldur en í árekstri við ann-
an fólksbíl og að sama skapi slös-
uðust ökumenn jeppa minna ef
þeir lentu í árekstri við fólksbíl
heldur en annan jeppa. Hér kem-
ur hæðar og þyngdarmunur jepp-
unum til góða en gerir þá að sama
skapi hættulegri í umferðinni. ■

BMW 3-línan fékk fimm stjörnur
af fimm mögulegum fyrir örygg-
isbúnað í síðustu árekstrarpróf-
unum Euro NCAP. Alls hlaut 3-lín-
an 35 stig í almenna hluta prófun-
arinnar, sem var besti árangurinn
að þessu sinni í flokki stærri fjöl-
skyldubíla. Stigagjöfin skiptist
þannig að fyrir árekstur á fram-
anverðan bílinn hlaut 3 línan fullt
hús stiga og fyrir hliðarárekstur
94% mögulegra stiga. Þá hlaut
línan fjórar stjörnur af fimm
mögulegum fyrir öryggisbúnað
barna, sem er einnig yfir meðal-
lagi, og eina stjörnu fyrir öryggi
gagnvart gangandi vegfarendum. 

Árekstrarprófanir Euro
NCAP eru þrískiptar og vega

niðurstöður úr almenna hlutan-
um þyngst, sem mælikvarði
fyrir öryggi viðkomandi bíls
gagnvart bílstjóra og farþegum.
Stjörnugjöfinni fyrir öryggi
barna annars vegar og öryggi
gangandi vegfarenda hins vegar
er síðan ætlað að gefa gleggri
mynd af einstökum þáttum
öryggisbúnaðarins. ■

Bílaframleiðandinn Toyota ætlar
að opna nýja verksmiðju í
Kanada, sem verður sjöunda
bílaverksmiðja fyrirtækisins í
Norður-Ameríku. Verksmiðjan
verður í Woodstock í Ontario en
þetta er liður í áætlunum fram-
leiðandans um að auka heims-
framleiðslu á Toyota-bifreiðum.
Uppi eru raddir um að Toyota,
annar stærsti bílaframleiðandi í
heimi, ætli að byggja aðra verk-
smiðju í Norður-Ameríku þar
sem sala og gróði fyrirtækisins
vex og dafnar á því svæði. 

Toyota er með þrjár verk-
smiðjur í Bandaríkjunum; í

Kentucky, Indíana og Kaliforníu
og ein í viðbót verður opnuð í
Texas á næsta ári. Einnig eru
verksmiðjur í Mexíkó og
Kanada. ■

Ökuþrjótar
gómaðir
Í Noregi er hart tekið á
hraðakstri. Nú er unnið að
því að þróa nýjan búnað sem
á að tryggja að enn fleiri öku-
níðingar náist.

Toyota-verksmiðja í Ontario
Bílaframleiðandinn breiðir úr sér á bílamarkaðinum í Norður-
Ameríku.

Toyota notar tegundarheitið Lexus í
Norður-Ameríku.

Í Noregi eru há-
markshraðamörk
með því lægsta
sem gerist í
Evrópu en sektir
eru hins vegar
hærri þar en
víðast annars
staðar. Að því er
fram kemur á vef
FÍB hafa norsk
yfirvöld nú ákveðið að herða enn
refsingar við hraðakstri.

Víða í vegköntum eru eins
konar fuglahús eða kassar með
hraðamyndavélum sem sjálfvirkt
mynda alla þá bíla sem ekið er of
hratt.

Fram til þessa hefur verið til-
tölulega auðvelt að sleppa fram
hjá myndavélunum því þær eru
vel sýnilegar og því auðvelt að
hemla og gefa aftur í þegar
maður er kominn fram hjá. Nú á
hins vegar að vinna bug á þess
háttar ökulagi með nýjum tækni-
búnaði sem mælir meðalhraða
milli tveggja myndavéla.
Búnaðurinn tekur þá tímann sem
það tekur bílinn að aka á milli
tveggja kassa og í seinni kassan-
um er tekin mynd af bílnum ef
hann hefur keyrt of hratt.
Búnaður af þessu tagi verður
settur upp í tilraunaskyni í byrjun
þessa mánaðar og gefi hann góða
raun má búast við nýrri lagasetn-
ingu með haustinu. ■

Í Noregi er há-
markshraði með
því lægsta sem
gerist.

BMW 3 kom vel út út úr síðustu árekstrar-
prófum Euro NCAP.

www.nysprautun.is

Viðurkennt
CABAS-verkstæði
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Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Bílum finnst vont að drekka vatn

Eitt sumarið var ég að vinna uppi á hálendi við tjaldvörslu. Ég heim-
sótti þá kunningja mína í Landmannalaugum reglulega, enda stutt
að fara og laugin sérstaklega góð það sumarið. Í einni ferðinni rakst
ég á fjórhjóladrifinn fólksbíl sem var nýkominn inn í Laugar og stóð
á bakkanum við innsta vaðið. Eigandinn vildi vita hvort ég ætti
startkapla því það væri dautt á bílnum og hann færi ekki í gang. Ég
spurði hvort hann hefði bara ekki tekið inn á sig bleytu en hann
neitaði því.

Við náðum í kaplana og reyndum að gefa honum rafmagn en ekk-
ert gerðist. Að endingu skrúfaðum við lokið af lofthreinsaranum og
tókum loftsíuna upp, rennandi blauta. „Ja, kannski eitthvað smá,“
varð eigandinn að viðurkenna. Dýrt spaug það. Vatn inn á vél getur
verið skaðlaust í litlum mæli en það getur líka þýtt tugþúsunda tjón
eða jafnvel algjöra upptekningu á vél.

Nú þegar hálendisvegir eru opnir og margir hugsa sér hreyfings
er því rétt að athuga hvað bíllinn þolir mikið þegar kemur að því að
fara yfir læki og ár. Þar ræður mestu staðsetning loftinntaksins og
að kveikjan sé varin eða vel þétt. Þar sem fæstir bílar eru smíðaðir
í þeim tilgangi að keyra í vatni (öfugt við báta til dæmis) er loft-
inntakið frekar neðarlega á þeim flestum. Algeng staðsetning er
bak við framljós. 

Sértu á árbakka og í vafa um hvort bíllinn þoli ána er yfirleitt
hægt að aftengja lofthreinsarann með skrúfjárni og láta bílinn taka
loft beint inn um soggrein, uppi við vélarhlíf. Þetta er ekki hættu-
laust fyrir vélina og skyldi aðeins gera í neyð og í mjög stuttan
tíma. Varanlegri lausn væri að færa inntakið, til dæmis með barka
sem liggur frá lofthreinsara og upp í hvalbak. Sértu enn í vafa er
bara eitt ráð sem gildir: Snúðu við.

Að lokum önnur saga frá sama vaði. Eitt kvöldið kom brunandi
splunkunýr amerískur jeppi og fór á mikilli ferð í vaðið án þess að
gæta nokkuð að dýpt eða bestu leið. Gusugangurinn var slíkur að
vélin tók ekki bara inn á sig vatn og gjöreyðilagðist, heldur blotnaði
einhver fjöldi af tölvum og skynjurum sem gerðu allt rafkerfi bíls-
ins óvirkt. Eigandinn mátti því þola að horfa á nýja bílinn sinn,
leðurklæddan og stífbónaðan, dreginn vélarvana upp úr grunnum
hyl fyrir framan fjölda fólks. Til að kóróna allt saman fór svo
nýjasta árgerð af viðvörunarhljóði af stað þegar hurðir voru opnað-
ar til að hleypa vatninu út. „Bing, bing, bing...“. Fleira gerði sá bíll
ekki það kvöldið.

Ökum varlega – líka í vatni.

Nýlega var haldið upp á að fimm
milljón Peugeot 206 bílar hafa
verið framleiddir frá því hann
var kynntur í september
1998. Þar með er Peu-
geot 206 kominn ná-
lægt sögulegu fram-
leiðslumeti upp á
5.278.000 eintök sem
Peugeot 205 á.

Fimm milljónasta
eintakið var framleitt í
Mulhouse í Frakklandi og
er Coupé Cabriolet 1.6 l
HDi. Þessi 206 CC bíll er á leið á
þýska markaðinn þar sem 206
var nú sjötta árið í röð valinn

„besti innflutti bíllinn“ af les-
endum blaðsins Automotor und
Sport.

Peugeot 206 er markaðs-
settur í 145 löndum um

allan heim.
Í dag eru nær
3,5 milljón Peu-
geot 206 bílar á
götum Vestur-

Evrópu og árin
2001-2004 var

206 mest seldi
bíllinn í Evrópu.

Hann er nú söluhæsti díselbíllinn
í smábílaflokki í Evrópu. Peugeot
206 fæst í fimm útfærslum. ■

Peugot 206 er söluhæsti
díselbíllinn í flokki smábíla.

Íslandrover, félag Land Rover-
eigenda, verður með fjölskyldu-
helgi í Þjórsárveri um næstu
helgi, 8. til 10. júlí. Þrauta- og
ófærubraut, sýning á öllum
gerðum af Land Rover á öllum
aldri, grill, kvöldvökur og
myndasýning eru meðal þess
sem verður á dagskrá þessa
helgi. Jafnframt verður kosið

um fallegasta Land Roverinn,
best uppgerða Land Roverinn
og athyglisverðasta Land
Roverinn, auk þess sem verð-
laun verða veitt fyrir bestu til-
þrifin á þrautabrautinni. Lagt
verður af stað föstudagskvöldið
8. júlí. Aðgangseyrir er kr. 1.500
á þátttakanda. Nánari upplýs-
ingar á www.islandrover.is. ■

Eigendur Land Rover-bíla mynda félagsskapinn Íslandrover.

Allt um heilsu
á þriðjudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Fimm milljón Peugeot 206
Nær 3,5 milljón á götum Evrópu.

Fjölskylduhelgi í Þjórsárveri
Félagið Íslandrover kemur saman.

Aðgerðir stjórnvalda með breyt-
ingum á lögum um olíu- og kíló-
metragjald eiga að virka sem
hvatning fyrir neytendur til að
nota dísilbíla, þar sem dísilolían
er betri fyrir umhverfið en ben-
sínið. Spurning er hvaða áhrif
þetta muni hafa og hvort aukning
verði á notkun dísilbifreiða.

„Ég tel vissulega að þessar
breytingar muni hafa áhrif,
vegna þess einfaldlega að dísil-
vélar eyða minna en bensín-
vélar,“ segir Úlfar Gauti Har-
aldsson, þjónustufulltrúi hjá
Toyota. „Við fáum fleiri fyrir-
spurnir um dísilfólksbíla og aug-
ljóst að áhugi er að aukast. Auk
þess erum við að byrja að kaupa

inn dísilfólksbíla sem við höfum
ekki verið með áður. Yaris diesel
er til dæmis nýr kostur sem
kominn er í sölu hjá okkur,“ segir
Úlfar. Hann bætir við að hann
finni fyrir því að fólk sé vakandi
fyrir umhverfisáhrifum og eftir-
sókn sé í tvinnbílinn Prius, sem
að hluta gengur fyrir rafmagni
sem hann framleiðir sjálfur og er
því hagkvæmur fyrir umhverfið
og budduna. 

Knútur G. Hauksson, forstjóri
Heklu, tekur í sama streng. „Við
finnum klárlega fyrir áhuga og
viðskiptavinir velta þessu mikið
fyrir sér og spyrjast fyrir um
hvort sé hagkvæmara. Fólk er
mest hissa á að þessar vélar eyða

töluvert minna en bensínvélar,
en munurinn er um 10 til 30%,“
segir Knútur. „Til lengri tíma sér
maður fyrir sér að sala á dísil-
bílum muni aukast, og er hún nú
þegar orðin meiri en hún var,
ekki síst hjá þeim sem eru að
keyra töluvert. Þó að dísilknúnar
fólksbifreiðar séu aðeins dýrari
skiptir máli að þær eyða minna.
Við ýtum undir það að fólk skipti
yfir í dísil, en í júlímánuði fá allir
þeir sem staðfesta pöntun á
Volkswagen dísilbíl 200 lítra inn-
eignarkort á dísilolíu. Á þeim
lítrum er hægt að keyra 3,4
hringi í kringum landið á
Volkswagen Polo,“ segir Knútur.

kristineva@frettabladid.is

Neytendur eru í auknum mæli farnir að velja dísilolíu fram yfir bensín, en breytingar á lögum um olíu- og kílómetragjald tóku gildi í gær.
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Fyrirsjáanleg aukning á sölu dísilbíla
Breytingar á lögum um olíu- og kílómetragjald tóku gildi í gær, sem þýðir að akstursgjöld sem
áður voru innheimt tvisvar á ári af eigendum dísilbifreiða falla niður og eru þess í stað felld inn
í verðið á dísilolíunni.



Ferðataska
Ferðatösku í björtum lit er auðveldara að finna á farangursbeltinu á flugstöðinni en
svarta tösku. Ef taskan er svört er hægt að gera hana auðþekkjanlega með því að setja
á hana stóran merkimiða í skærum litum.[ ]

Sólríkasta strandlengja Evrópu
Króatía er talið eitt fallegasta land Evrópu, með langa strandlengju og merkilega sögu.

Vinsældir Króatíu sem ferða-
mannastaðar fara vaxandi.
Króatía býður bæði upp á sól
og menningu. Landið var ný-
verið valið besti áfangastaður
Evrópu af Lonely Planet.

Lýðveldið Króatía er á
Balkanskaga í Suðaustur-Evrópu
og hefur löngum verið talið eitt
fallegasta land álfunnar. Landið á
strönd að hinu fallega Adríahafi
gegnt Ítalíu og er strandlengjan
5,835 kílmetra löng og megnið af
því eru eyjar, rif og klettar. Mið-
jarðarhafsloftslag ríkir í Króatíu
sem þýðir að sumrin eru heit og
veturnir mildir, en strandlengjan
er ein sú sólríkasta í Evrópu sem
er sennilega ástæða þess að Króa-
tía er eftirsóttur ferðamanna-

staður og var nýverið kosin besti
áfangastaður Evrópu af Lonely
Planet. Landið á sér langa og
merka sögu og þrátt fyrir stríðið
sem þar geisaði hefur upp-
byggingin verið til fyrirmyndar.
Sjarmi lands og þjóðar hefur
haldið sér og sagan endurspeglast
hvert sem litið er.

Heimsferðir hafa boðið viku-
legt flug héðan til Króatíu frá
miðjum maí fram í miðjan sept-

ember, en þetta er annað árið sem
þetta flug stendur til boða.
„Áhuginn á þessum ferðum er
geysilega mikill, og allur júní var
uppbókaður,“ segir Þyrí Gunnars-
dóttir framleiðslustjóri Heims-
ferða. „Þetta var sumarsprengjan
í fyrra og jókst bara í sumar og
fólk sem fór í fyrra er að fara aft-
ur núna,“ heldur hún áfram. Að-
spurð um hvað sé við Króatíu sem
höfði til okkar Íslendinga segir
hún það vera sambland af menn-
ingu og afslöppun. „Þarna er
mikil náttúrufegurð og maður
upplifir sig ekki á dæmigerðum
sólarstrandastað. Menning er rík í
mat og drykk og kemst hún einna
næst ítalskri matarmenningu,“
segir Þyrí. Hún segir ferð til
Króatíu skilja heilmikið eftir sig á
sama tíma og landið sé góður
staður fyrir afslöppun. ■

„Þetta skokk skilar bæði sælli
þreytu og gleði og hefur notið
mikilla vinsælda,“ segir Gunnar
Sveinsson hjá Ungmennasam-
bandi Vestur-Húnvetninga sem
stendur fyrir árlegu fjallaskokki
yfir Vatnsnesfjall í Húnaþingi
vestra 5. júlí. Fjallaskokkið er nú
haldið í 6. sinn. Gunnar lýsir
leiðinni yfir fjallið þannig að hún
sé 12 kílómetra löng um brekkur,
mela, mýrar, læki og jafnvel
skafla og hækkunin sé um 400
metrar. Þeir sem gefi sér tíma til
þess að líta í kringum sig njóti

stórfenglegs útsýnis í allar áttir.
Þátttakan hefur verið frá 70
manns upp í 100 á fyrri árum að
sögn Gunnars og hver og einn
hefur fundið sinn tíma. „Sá yngsti
var sex ára og sá elsti 78 þannig að
þetta er flestum fært,“ segir hann.
Fólk má ganga, skokka eða hlaupa
yfir fjallið allt eftir því í hvernig
formi það er og það leggur af stað
með klukkutíma millibili til þess
að sem flestir komi í mark á
svipuðum tíma. Þar verður svitinn
þurrkaður af enninu og svo slegið
upp grillveislu í lokin. ■

Skilar sælli þreytu og gleði
Fjallaskokk er ferðamáti sem ýmsir aðhyllast. Þeir fylla
lungun af lofti og láta fæturna bera sig um heiðar og fjöll.

Á stöku stað þarf að stökkva yfir læki á leiðinni yfir Vatnsnesfjall.
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Fólksfjöldi: 4.42 milljónir

Höfuðborg: Zagreb

Tungumál: Króatíska, serbneska, ítalska,
slóveneska, ungverska

Besti tíminn til að heimsækja landið:
Maí til september
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Flogið er til St. John höfuðborgar Ný-
fundnalands.

Á slóðir Leifs
heppna
SUMARFERÐ Í FYRSTA SINN Í
BEINU FLUGI TIL NÝFUNDNA-
LANDS Í KANADA Í ÁGÚST.

Ferðaskrifstofan Hópferðamiðstöðin
– Vestfjarðaleið hefur á hverju
hausti efnt til vinsælla ferða til St.
Johnís höfuðborgar Nýfundnalands í
Kanada. 11.-19. ágúst í sumar gefst
hins vegar í fyrsta sinn tækifæri til
að komast þangað í beinu flugi að
sumarlagi. Nýfundnaland er eyja
litlu stærri en Ísland og nágranni
okkar í vestri, en með Labrador á
meginlandinu myndar það yngsta
og austasta fylki Kanada. Ýmislegt
verður í boði fyrir ferðalangana í St.
Johns og má þar nefna skipulagða
sex daga rútuferð með leiðsögn á
víkingaslóðir þar sem verður farið í
þjóðgarðinn LíAnse aux Meadows
þar sem Leifur heppni er talinn hafa
komið þegar hann fann Ameríku
árið 1000. Fyrir gönguáhugafólk
verður í boði gönguferð í þjóð-
garðinum Grose Morne á vestur-
strönd Nýfundnalands sem er sann-
kallað meistaraverk frá náttúrunnar
hendi. Þarna er einnig kjörið að
stunda golf, göngur, veiði og kajak-
siglingar svo eitthvað sé nefnt. 

AQUIS handklæði 
í ferðalagið

Í bakpokann, ferðatöskuna, sundið,
líkamsræktina ofl.

Taka lítið pláss, létt, þurrka vel,
þorna fljótt, alltaf mjúk.

Dreifing: Daggir s: 462-6640
www.daggir.is

Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100

Kanarí í haust
salan er hafin

54.950 kr.

Netverðdæmi 31. október - 29. nóvember

á mann miðað við að 2 fullorðnir ferðist 
saman í 30 nætur á Veril Playa.

Innifalið er flug, gisting, morgunverður, 
íslensk fararstjórn og flugvallarskattar.
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WR250F. Verð 798,000.-

Bílabúð Benna ehf. 
Vagnhöfði 23, 110 Rvk.

Sími: 590 2000
www.benni.is

VN 2000. Verð 1,980,000.-

Bílabúð Benna ehf. 
Vagnhöfði 23, 110 Rvk.

Sími: 590 2000
www.benni.is

Chevrolet EQUINOX 4WD ‘2005 ek 5
.,km Sjálfsk leðurklæddur Glertopplúga
Rafm í öllu CD Magasín Glæsilegur
4WD lúxus jepplingur Verð 3,950 þús
Bílalán 2,700 þús.

20” American Racing Krómfelgur undir
Ford 250-350 mánaðargamalt V. 390
þús 6983647/6906465

Nýlegar Benz 18” álfelgur með dekkj-
um V 160 þús 6983647/6906465 

ASA 16” álfelgur 2 Mánaða gamlar með
dekkjum 205/55/16 Universal fit 4-110
og 4-114,3 V 75 þús 6906465

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Mercedes Benz C280 3.2 ‘98 Stw, ek
165.Þ,ssk, 17” álfelgur, Xenon aðalljós,
rafstýrð sæti og fl. Ásett verð: 1890 Þús.
S:699-2649.

Master ehf
Glæsibær Álfheimar 74, 104

Reykjavík
Sími: 5402200

www.masterbill.is

Ford Focus Trend Station 1/2005 ek
4.500km Station, Sjálfskiptur Rekstrar-
leiga engin útborgun Verð 1.990.000.-
Allar nánari upplýsingar í símum 866-
5354 og 533-2100

Toyota Landcruiser 100 VX DISEL
7/1998 ek 192.þ.km Leður, lúga, með
öllu Verð 3.790.000.- Allar nánari upp-
lýsingar í símum 866-5354 og 533-
2100

Subaru Legacy 2.0 GL 1/1998 ek
101.þ.km Sumar og Vetrar, álferlgur 5
gíra ofl. Ný tímareim Verð 790.000.- All-
ar nánari upplýsingar í símum 866-
5354 og 533-2100

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Nýr ‘05 Chrysler Town & Country
Limited. 7 manna,4 x körfustólar, leður-
áklæði, Sæti fellanleg niður í gólf, raf-
knúnar hurðir, Álfelgur, loftkæling ofl.
Tilboðsverð: 3.990 þúsund.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Notuð atvinnutæki

Til Sölu Tremo 501 árg. 2003 Fjölnota-
bíll með sláttuvél og safntanki, ásamt
sand/saltdreifara ofl. Uppl. í síma 892
1157 og 893 1722.

Vélaver hf.
Lágmúla 7, 108 Reykjavík

Sími: 588 2600

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-
landi og USA. www.bilasol-

ur.is/magnusson

AUDI A6 4.2 QUATTRO STATION, 300
hö Ár 2001 Ek123 þ.km 19” dekk ABS -
ASR spólvörn - Glertopplúga - Leðurá-
klæði - Xenon aðalljós - Þjófavörn -
Þjónustubók - ný tímareim - ný skipting
- nýjar bremsur - Topp eintak. Verð
3.990.000 lán ca.2.300.000, Glitnir 48 á
mán ‘Agúst 862-2000 E-mail magnus-
son@internet.is , www.bilasol-
ur.is/magnusson

M.BENZ E 200 K Classic (W211). 2005
módel 25.06.2004 - Ek 29 þ.km - ABS
hemlar - 18” Álfelgur - ESP stöðugleika-
kerfi CD - Glertopplúga - Hiti í sætum -
Hraðastillir - Rafdrifin sæti- - Þjónustu-
bók - og fl. Verð 4.290.000 Ágúst 862-
2000 E-mail magnusson@internet.is ,
www.bilasolur.is/magnusson

(NEW) JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4x4 4,7, Ár 2005 Ek 3.500 km,
ABS - CD - Glertopplúga - ljósgrátt leð-
ur innnan - Dráttarkúla - Vél: 4,7 L
“Power Tech V8”, Skipting: 5 þrepa, Drif.
“Quadra-Drive”,- DVD ofl. Verð
4.390.000 ‘Agúst 862-2000 magnu-
son@internet.is myndir á www.bilasol-
ur.is/magnusson

3 Nýir JEEP GRAND CHEROKEE
LIMITED 4x4 4,7, Ár 2005 Ek 0 - ABS -
CD - leður - Dráttarkúla - Vél: 4,7 L
“Power Tech V8”, Skipting: 5 þrepa, Drif.
“Quadra-Drive ofl. Verð 4.390.000
Ágúst 862 2000 magnuson@internet.is
myndir á www.bilasolur.is/magnusson.

M.BENZ SRINTER 211 CDI Dísel knúinn
109 Hö Nýskráður 11 / 2003 Ek 18
þ.km 3 manna ABS hemlar - ASR spól-
vörn - Rafdrifnar rúður- Vökvastýri -
Þjónustubók Verð 1.840.000 án vsk
‘Agúst 862-2000 E-mail magnus-
son@internet.is myndir á www.bilasol-
ur.is/magnusson

NÝR , Land Rover Range Rover Sport
4.4 HSE, 2006 frá Þýskalandi Verð
8.800.000 ‘Agúst 862-2000 E-mail
magnusson@internet.is myndir á ,
www.bilasolur.is/magnusson

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX Dísel
Ár 03/00 Ek 107 þ.km Sjálfskiptur - ABS
- Álfelgur - Dráttarkúla - Geisla-
diskamagasín - Hiti í sætum - Hraða-
stillir - Intercooler - Leðuráklæði - Topp-
lúga - Þjónustubók - topp bíll ofl. Verð
3.990.000 ‘Agúst 862-2000 magnu-
son@internet.is myndir á www.bilasol-
ur.is/magnusson

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

PorsceE 911 Carrera 2 7/ ‘00 ek. 33 þ.
Uppl. í s. 896 9616. Umboðsbíll.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Mitsubishi Lancer., nýskr 01/99., ek 80
þ.km., grænn., álfelgur., spoiler., geisla-
spilari., smurbók o.fl., Ásett 680.000.-.,
Tilboð 580.000.-., Ert þú með tilbreyt-
ingu í huga? Komdu þá til okkar, mikið
af bílum á staðnum í öllum litum...
svaka gaman!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Ford Fiesta 12.’02, 1300 vél, ekinn
57.000 km., beinskiptur, geislaspilari og
útvarp, nagladekk. Verð 980.000.- Uppl.
864 2480.

VW Polo 1400 skr. 08/’99, ek. 41 þ. km.
ál, CD, ofl. Frábær bíll. Verð 750.000.
Sími 863 3500.

Jaguar X-Type 2.5 AWD, árg 2002, ek
120.000, sjálfskiptur með öllu. Verð
2.990.000, ath öll skipti. Uppl 421
4888 og 869 0996.

Toyota Avensis 2000 ek. 91.000, álfelg-
ur, bsk.,cd, abs-bremsur, filmur. V. 1100
þús. S. 863 9477 & 691 2466.

Land Rover Dísel ‘92 sk.’96 mikið end-
urnýjaður, þarfnast lagf. Tilb. óskast. S.
899 1733.

Til sölu Ch. Malibu árg. 1978 bíllinn er
nýsprautaður en vélarlaus, einnig Benz
309D árg. 1974 húsbíll með öllum bún-
aði, ath. skipti á vélsleða. S. 822 6350.

Bens E-240 árg. ‘98, ekinn 124 þús.,
ssk., sóllúga ofl., gott eintak. Verð 1700
þús. stgr. S. 862 1107.

Mazda 323. Til sölu Mazda 323 1,6
sjálfsk. árg ‘92 ekinn aðeins 110 þús.
Bíll sem á mikið eftir. Fæst á aðeins 150
þús. stgr. Uppl. í síma 840 2140.

Til sölu Toyota Landcruiser ‘88, diesel
Turbo. Sk. ‘06. Góður bíll. S. 892 0600.

Til sölu VW Golf 1,6 Comfortline, Ek.
177 þús. 5 dyra, bsk, rafd.rúður og sp.,
CD, 14” álf., spoiler. Nýtt í bremsum að
framan. Vel með farinn bíll. Tilb. 500
þús. Áhv. 440 þús. hjá VÍS. Uppl. í s. 868
8763, Gunnar.

Lexus IS200 árg. ‘03 ek. 20 þús. Uppl. í
s. 898 6908.

Nissan Vanette 2,3, dísel, árg. ‘97. Í topp
standi, allur nýyfirfarinn. Nótur fylgja.
Verð 490 þús. S. 696 9774.

Til sölu Chrysler Laser XE 2,2 turbo
árg.’86. Vél biluð. Digital mælaborð,
rafm. í öllu. Selt til uppgerðar eða í vara-
hluti. V. 37.500 kr. Uppl. í s. 566 8773 &
863 5372.

Cherokee jeppi árg.’90 vel með farinn, í
góðu ástandi, nýsk. ek. 150þ., 4 nýl.
vdekk, MNT sími og CD fylgja. V. 350
þús. Uppl. í s. 660 2193.

Til sölu vel útlítandi Opel Corsa árg. ‘00.
Verð kr. 450 þús. Uppl. í s. 892 2336.

Polo ‘96 3ja dyra. Ek. 141 þ., beinsk. sk.
‘06. Uppl. í s. 844 1225 & 844 6475.

Isuzu Trooper ‘90 Dísel vél, með öllu, í
mjög góðu standi. Einnig Hyundai
H100 ‘95, bensín, ek. 130 þús. til niðð-
urrifs. Uppl. í s. 867 5209.

Til sölu Hobby 400 hjólhýsi árg.’05 nýtt
og ónotað. Mjög meðfærilegt hús og
hentar aftan í fólksbíl. V. 1.490 þús.
Uppl. í s. 849 6004.

Ódýrir USA bílar til sölu. Upplýsingar í
síma 690 8018 & 551 5483.

Mazda 323 árg. ‘87. Ek. 92 þús. km. Eins
og nýr. V. 200 þús. Uppl. í síma 699
8346.

Saab 900, 1994 árgerð, 133 Hö. Ásett
verð 240.000 kr. Sími 862 4100, Gústaf.

Range Rover ‘85, V-8 3,5 sjálfsk. Allur
orginal og í fínu standi. Flottur í veiðina.
Upplýsingar í síma 840 7004.

Suzuki Vitara ‘91, ekinn 219 þús. km.
Ssk., skoðaður ‘06. Verð 200.000 kr.
Sími 899 0145.

Opel Combo árgerð 1998. Nýskoðaður
‘06. Ek. 101 þús. Aukadekk, einn eig-
andi, reglulegt viðhald. Verð 300.000.
Upplýsingar í síma 560 7800, Finnbogi.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Toyota Corolla XLI ‘93. K. 250 þús., 2x
spoiler, þ. smá viðgerðar. 150 þús. stgr.
S. 698 7353.

Skoda Felicia 1300 beinskiptur ‘98 ek.
112 þús. Skoðaður ‘06 m/ litlum ath.
Verð 150 þús. Uppl. 820 1612.

Mazda MX3 1,8 V6 árg. ‘92 ekinn 137
þús. Verð 250 þús. Uppl. í síma 868
8919.

Pajero ‘88 dísel langur skoðaður ‘06
ágætis ástand. Smurbækur frá upphafi
fylgja, búið að skipta um tímareim. Full-
ur tankur af dísel. Verð 150 þús. stgr.
Uppl. í síma 840 3026.

Lancer árg. ‘94 vel með farinn, ek. 150
þ.km. Verð 150 þús. Uppl í s. 861 5099.

Renault 19 árg. ‘91, ekinn 139.000. ‘06
skoðun, ný yfirfarinn, aukadekk, góður
bíll, gott verð. Uppl. Höfðabílar s. 577
4747.

Mazda 323F ‘94, ek. 168 þ., nýsk, bæði
sumar+v.dekk á álfelg. V. 160 þ. S. 662
2996 e. kl. 2.

Til sölu MMC Lancer 1800 4x4, vel far-
inn. Tilboð óskast í síma 893 8286.

Til sölu Mazda 323 ‘91 módel. Selst
ódýrt. Uppl. í s. 699 1040.

Hyundai Pony árg. ‘94. Ekinn 134 þús.
Sk. ‘06. Gott eintak. S. 695 4022.

Ódýrir góðir. Golf ‘95, 4ra dyra beinsk.
verð 165 þ. st.gr. Kia Pride. árg.’00 verð
185 þús. stgr. Get tekið ódýrann uppí
sem má vera bilaður. S. 896 6744.

Hyundai Accent GLS ‘95 ekinn 127 þús.
Sjálfskiptur. Góður bíll. Verð ca 90 þús.
Sími 822 8324.

Peugeot 405 árg. ‘88 ek. 170 þús. Til
sölu á 99 þús. Mjög góður bíll. Nýsk. S.
822 8860.

MMC Galant ‘89 skoðaður ‘06. Gott
eintak. V. 100 þús.stgr. Uppl. í s. 899
5492.

Daihatsu Charade árg. ‘94 4ra dyra,
sjálfskiptur, ekinn 165 þús. Þarfnast
smá lagfæringar. Uppl. í síma 861
5494.

Gott verð
Renault Clio 1.4, árg. ‘96, ek. 135 þús.,
ssk. Tilboð 160 þús. S. 659 9696.

Tilboð Tilboð
Opel Corsa árg. ‘98, ek. 145 þús., sk.
‘06, góður bíll. Tilboð 220 þús. S. 659
9696.

Nissan Sunny ‘98, ekinn 184 þ. km. Ssk.
Góður bíll. Verð 50 þ. kr. S. 617 6840.

Nýskoðaður og vel með farinn Renault
Twingo. Verð 230 þús. eða yfirtaka á
láni. S. 863 8773.

M. Benz 190E ‘85, sk. ‘06, ssk., CD og
magnari. 70 þús. stgr. S. 663 6208.

Til sölu Subaru Justy árg. ‘90. Sk. ‘06.
Uppl. í s. 866 6069.

Til sölu Peugeot 405 árgerð 1988, ek-
inn 160.000 km. Verð 90.000 kr. Vetrar-
dekk fylgja með. Upplýsingar gefur
Tomasz. S. 690 5993 & 565 0161.

Ford Escort ‘96 1400, 5 dyra, bsk, ekinn
112 þús., nýskoðaður, ný tímareim, gott
viðhald. Verð 230 þús. stgr. Uppl. í s.
862 0075.

Til sölu Peugeot 205 árg. ‘91, ek. 122
þús. Þarfnast lagfæringar. Fæst fyrir 30
þús. Uppl. í s. 862 3812.

Til sölu Subaru Legacy árg. ‘92, 2.0, sk.
‘06. Verð 180 þús. Uppl. í s. 586 8388 &
891 8388.

Galant GLSi árg. ‘91, 4x4, upptekinn
mótor, rafmagn í rúðum og læsingum,
lítur vel út að innan, þarf pínu að laga
útlit. Stgr.aðeins 100 þús. S. 849 1122.

Til sölu Lancer ‘91, ekinn 148 þús., sk.
‘06, sjálfskiptur, snyrtilegur bíll. Fæst á
115 þús. stgr. Uppl. í síma 893 4923.

Honda Civic ‘91 þarfnast smá lagfær-
ingar fyrir skoðun. Fæst á góðu verði.
Uppl. í síma 695 3290.

Til sölu VW Golf ‘96, ekinn 117 þús. cd,
álffelgur o.fl. Skipt um kúplingu, fóðr-
ingar, púst o.fl. Góður bíll. Verð 390
þús. S. 693 0626.

Honda v-tec. ‘98 ek. 170 (langkeyrsla),
pottþétt smurbók. Nán. uppl. í s. 451
4037.

Renault Twingo ‘99 ek. 93 þ. Ný
tímareim+ bremur. Sk. ‘06. 4 nagladekk
fylgja. Tilboð 300 þ. Uppl. í s. 895 4055.

Hyundai Elantra st. 1800. árg. ‘96, ek.
108 þús. km. Beinsk. Frábær fjölskildu-
bíll. verð 350 þús. Uppl. í s. 587 3770
og 898 8628.

Peugeot 306 árg. ‘99, ek. 83 þ. nýskoð-
aður. V. 370 þús. Uppl. í s. 895 8819.

Ford Escort ‘97, ek. 117 þús., skoðun
‘06 í mjög góðu standi og smurbók
fylgir. Verð 350 þús. Uppl. í síma 847
3460.

Til sölu falleg Toyota Corolla 1.3 XLi ‘95,
ekin 159 þús. km. Uppl. í s. 862 7609.

Lancer 4x4 std. ‘96 til sölu. Skoðaður
‘06. Vel með farinn. V. 390 þ. S. 893
1040.

Tilboð dagsins
Til sölu Golf ‘98, allur nýyfirfarinn, smur-
bók, álfelgur og topplúga. Toppbíll. Sími
659 3567.

Terrano II SR árg. ‘00, ekinn 95 þús. 31”
dekk. Ný skoðaður Tilboðsverð 1.250
þús. Uppl. í s. 820 8090.

Til sölu Toyota Corolla SI ‘93, topplúga,
filmur, Cd, 16” álfelgur. Í toppstandi. V.
390 þ. Fæst á 340 þ. stgr. Uppl. í síma
821 5105.

Corolla 1.6 árg. ‘93, ek. 155 þús., mjög
góður bíll, nýskoðaður án athuga-
semda, 5 gíra, vökvastýri. Verð 330
þús.stgr. Uppl. í s. 892 1021.

Toyota Carina E ‘93 2,0, bsk. ek. 239 þ.
Sk. ‘06. Verð 285 þ. Einnig Avensis ‘99,
útlitsgallaður. Fæst á 590 þ. stgr. S. 820
2467.

Sparigrís. Daewoo Matis ‘00, ek. 38
þús. Sértilb. 400 þús. kr. Bílalán getur
fylgt 200 þús. afb. 15 þús. S. 824 2020.

Hef til sölu Skoda Felicia árgerð 1999,
ekinn 80.000 km., ný skoðaður, er í
góðu standi. Uppl. gefur Heiðar í sím-
um 555 1658 og 892 6853.

VW Golf árg. ‘97 til sölu silfurgrár, bein-
skiptur ekinn 146 þús. Ákv. 330 þús.
Uppl. í síma 699 4801.

Golf ‘97 ek. 130 þ. auka vetrad. á felg-
um. Verð 450 þ. Sími 659 1781.

Golf CL árg. ‘96. Vel með farinn. Verð
350 þús. uppl. í s. 692 9202.

VW Polo vínrauður ‘98, sjálfsk. sk. ‘06,
ek. 66.000 km., 2 dyra. Vel farinn en
smá lakkviðg. Ný heilsársdekk. Góður
aukabíll. V. 300.000 kr. GSM. 696 1910.

Opel Vectra 2.0 station ‘97, ek. 119 þús.
frábær fjölskyldubíll með krók. Gott ein-
tak á frábæru verði. Verð 300 þús. S.
694 1006.

Mjög vel með farinn VW Passat com-
fortline, árg.’98. Beinskiptur og ljós að
innan. Ekinn 65 þús km. Smurbók frá
upphafi og reyklaus. 800 þús. stað-
greitt. Uppl. í s. 892 3999.

Glæsikerra! Passat ‘98 ek. 93.000, ásett
verð á bílasölu 850 þús. Tilboð 790 þús.
Upplýsingar í síma 698 7263.

S. Impreza 2.0L til sölu. 97 árg, ekinn
127 þús. km., 17” álfelgur, filmur og
fleira. Lítur vel út og í toppstandi. Skoð-
aður ‘06. Verðhugmynd 750 þús. Sími
848 2015.

VW Golf 1.6 Comfortline, nýskr. 03.’99,
sjálfskiptur, loftkældur, ekinn 62 þús.,
16” dekk, vetrardekk fylgja. Einn eig-
andi. Verð 870 þús. S. 695 1336.

Skoda Octavia ‘99, ekinn 89 þús. Silfur-
litaður, cd, dráttarkrókur. Ásett verð 870
þús. Fæst á 750 þús. stgr. S. 699 4875.

2 dyra Yaris ‘00, ek. 85 þ. 640 þ. sum-
ar+vetrard. Mjög gott eintak. S. 899
9459.

VW Passat 1.8 Turbo. Nýskr. 8/ ‘98 ek.
120.000. Samlitur, 17” álfelgur og dökk-
ar rúður. Mjög flottur bíll á góðu verði.
S. 694 3130 & 894 4262,

Til sölu v/flutnings. Opel Astra árg. ‘01
ekinn 86 þ. Ásett verð 890 þ. áhv. 480
þús. (13 þ. pr mán.). Tilboð óskast.
Toppeintak. Uppl. í síma 698 8605.

VW Passat 1600 station 05.99 ek
108.000, 780.000 100 % lán 19.800 á
mán í 48 mán. Nánari uppl. í s. 897
1401.

VW Caravella árg ‘99, dísel, 2500cc, 9
manna. Ek. 435 þ. km., verð 700-800
þ., myndir á bilasolur.is S. 868 1382.

Mazda 323 FGT árg. ‘99 ekinn 110 þús.
Nánari upplýsingar í síma 862 0406.

Hyundai Sonata árg. ‘98 ekinn 120 þús.
Vaxtalaust lán kr 450 þús. Tek ódýrari
uppí. Sími 695 0443.

Til sölu Toyota Avensis 1,8 Sedan, árg.
‘99. Sjálfsk., ek. 109 þús. km. Mjög góð-
ur bíll. Uppl. í s. 699 8211 og 892 5019.

Frábær Volvo!
Volvo S40 árg. ‘97 til sölu gegn yfirt. á
láni. Ek. 118 þús. Vindskeið, 6 diska cd,
krómfelgur, heilsársd. Uppl. í síma 856
0075.

Til sölu Opel Astra árg.’99. Ás.v. 750 þús.
Uppl. í s. 690 7786.

BMW 750 l árg. ‘90. Bíll með öllu. Topp-
eintak. Verð 500 þús. Uppl. í s. 898
8826.

Gylltur Golf árg. ‘03 ekinn 65 þús. 5
dyra. 100% lán. Uppl. í síma 897 7559.

Skoda Octavia Elegance station, árg.
‘02, ssk, 2000cc. Ekinn 56 þús. km.
Álfelgur, sumar og vetrardekk. Ólífu-
grænn. Reyklaus og vel meðfarin bíll
(einn eigandi). Verð 1.450 þús. Bein
sala. Uppl. síma 820 6554 og 820
2506.

Chevrolet S10 Xtreme, það þarf lítið að
pimpa þetta! Tilboð óskast. Uppl. í s.
856 8910.

VW GOLF 1,8 TURBO árg. 2000, ek
100.000 km. Mest breytti Golfinn á
klakanum. Verð. 1.990.000
ákv.1.000.000, Svavar S. 866 5573.

Fæst með miklum afslætti
Frábær græja! Stealth twin turbo 4x4
‘94, 320 hö, 6 gíra, með öllu. Óaðfinn-
anlegur bíll. Skipti ath. á ódýrari. Uppl. í
s. 861 7271.

Kia sportage ‘00, ekinn 42 þús. km. Ssk.
Dekurbíll. Verð 1100 þús. S. 695
1690/856 2236.

Til sölu tæpl. 6 plastbátur. 4 cyl diesel
vagn fylgir. Bryggjupláss hjá Snarfara.
Verð 1.100 þús., skipti mögul., góð kjör
Uppl. í s. 892 5628.

M.Benz 300 CE 24, árg 1992 til sölu. Ek.
178 þ. (220 hö),leður, lúga, rafmagn í
öllu. Verð 1.290 þús. S. 847 5173.

Buick Roadmaster ‘96, Collector limited
edition,. Lt1 350 260 hp, með öllu.
Dodge Ram pickup ‘87 stuttur. 2wd
318 með öllu. S. 897 0679, 557 9900.

VW Passat árg 2000 1.8 trendline, ek.
97.000 km. Nýskoðaður, ný tímareim.
Vel með farinn góður bíll. Álfelgur og
auka felgur á nagladekkjum Verð 1190
þús. eða 1000 þús. staðgreitt. GSM 894
0660 eða 861 7579.

VW Polo nýskr. 07/’03 1400 ekinn ca.
39 þús. Verð 1.050 þús. stgr. Uppl. í
síma 699 6952.

Til sölu Subaru Legacy lux ‘05 ekinn 6
þús. Ssk leður, topplúga ofl. Verð 2,6
mil. áhvílandi 2,1 mil. Uppl. síma 892
9673.

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

BÍLAR TIL SÖLU
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2004 M. Benz C240, 4Matic til sölu. Fal-
legur og hlaðinn aukahlutum, ek. 18.
þús. Uppl. í síma 843 1253.

Dodge Caravan 2002 ekinn 64 þús. 7
manna, er eins og nýr. Verð 2,3m þús.
áhv. 1,4m. Uppl. í síma 899 3359.

BUICK LE SABRE, árg 2003, ek. 79
þ.km. Verð 2.930.000 . Ath. öll skipti.
Uppl. í s. 698 0140.

Óska eftir bíl á verðbilinu 50-100 þús.
Uppl. í síma 848 8220.

Landcrusier 90 GX ‘98. ek 145 þ., dísel,
33” breyting, 8 manna, sumar og vetr-
ardekk, krókur, skíðabogar. Glæsilegur
bíll, verð 2.050.000 kr. S. 894 4726.

Nissan Patrol Elegance. Sjálfskiptur, leð-
ur. Nýskr. 28.11.2003. Ek. 26 þús.
Dekkjastærð 315/75 R16(35”). Weba-
sto diesel miðstöð. Cruise Control. Far-
angurskassi. Langbogar. Aukaálfelgur.
Ekkert áhvílandi. Enginn skipti. Verð
4.000.000 adalsteinn@jak.is 896 0294.

Aukapakki dauðans- DVD útgáfan. 5,4
Lincoln Navigator. Árg ‘00!! Ek. 67 þ.
míl, reyklaus. Verð 3.5 millj. Áhv. 2,5m.
Skipti mögul. á ódýrari. Uppl. í s. 898
0066.

Toyota Landcruiser LX árg. ‘98, Turbo
Disel, brettakantar, 5 gíra. Ekinn 185
þús. Verð 1.770 þús. Uppl. í síma 860
1180.

Toyota Hilux árg. ‘99 til sölu. 38” breytt-
ur ek. 157.000 km mikið endurn og vel
við haldið eintak, gott bílalán fylgir.
Uppl í síma 896 1200.

Til sölu patrol árg 1991, “38 breyttur,
einn með öllu sem hægt er að hugsa
sér í alvöru fjallajeppa. Uppl. Í síma 660
1305.

Ford Explorer ‘95, ek. 180 þús. Verð 770
þús. Uppl. í s. 893 0589.

Ford Econoline 350 XL. 2002. V8 5.4
bensín. 14 manna. Ný dekk og ýmsir
aukahl /65.000 M V. 1.950þús. Uppl. í
s. 822 1595.

GMC Suburban ‘96 5.7L bensín., ek.
178 þ. Góður bíll. S. 897 7698.

V6 4Runner nýl “38 breyttur. Árg 91.
Flækjur, fjarstart, sk’06. “38 og “35 fylg-
ir, aukatankur hásingafærsla. V 790
þ.Bíll í góðu standi. S 821 5885.

1992 Chevrolet Blazer K5 til sölu. V8,
rafmagn í öllu, er búið að klippa úr fyr-
ir 38” er á góðum 33” og áli. Verð 390
þús. S. 868 1209 Jón.

Nissan Patrol ‘95. 38” br. Gríðarlega
mikið endurnýjaður. Ný dekk, túrbína,
hedd, púst o.fl. o.fl. V. 1.570 þ. TILBOÐ
1.300 þ. stgr. S. 863 9443.

Til sölu Cherokee, árg. ‘96, ek. 148 þ., 4
l, nýskoðaður, selst ódýrt, ath skipti.
Uppl. í s. 892 4559.

SUZUKI GRAND VITARA XL7 2,7 V6, Ár-
gerð 2003. Ekinn 59 þ.km. Verð
2.500.000 . Ath. öll skipti. Uppl. í s. 698
0140.

Terrano II árg. ‘98. 2.7 TDI. ek. 110 þús,
bsk, 7 manna, 33”, leður, toppl,
tölvukubbur, cd, fjarstart, þjófav, CB,
kúla. Ásett verð 1.590 þús. Uppl í s. 898
6759.

Toyota Hi-Lux ‘93, ekinn 218 þús. Uppl.
í s. 860 1717.

IZUZU Trooper skrd. 09/2000, ek. 103
þ. diesel 300cc, sjálfskiptur. V. 2.2 m. S.
567 3141 & 897 6181.

Tilb. óskast í Pajero árg. ‘91 með bilaða
vél. 35” dekk, loftlæsing, nýlegar legur.
Uppl. í s. 820 8115.

Til sölu VW LT55 TDI árg. 1990 bílaflutn-
ingabíll, ekinn 260 þ., góð dekk, spil og
fl. Uppl. í s. 692 5525.

M. Benz Sprinter 02/’01, ek. 160 þús.
Sprintshift. Verð 2150 þús. Uppl. í s.
892 4312.

Toyota High Ace Turbo dísel ‘96, 9
manna, ek. 500 þús.(langkeyrsl.). Ný-
legt head-tímareim, ogfl. nýsk. Góður
bíll. Stgr. 480 þús. Uppl. í síma 861
2327.

Benz Vario 21 sæta árg. ‘98. Skipti
möguleg á 40-50 sæta bíl.

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.

Man 26-464 árg. ‘00, ek. 640 þús., upp-
tekin vél og kassi, allur á loftp., færan-
legur stóll, smurstöð, retarder bremsa.
Einnig malarvagn árg. ‘92, á loftpúðum
með smurstöð. Verð 4.9 millj + vsk.
Uppl. í s. 863 3672.

Til sölu varahlutir í Volvo F - 16 árg.’90,
Scania 141 árg.’81, Scania 142 árg.’88,
Iveco Turbo star árg.’86, Iveco 26-321
árg.’84, Icarus steypubíll árg.’84, MAN
26-361 árg.’86, Volvo FB-88 árg.’72-74,
Dragskófla (krani) með öllum búnaði
árg.’68, vörubílspallar, gámaheysi, mal-
arvagnar, snjóblásari, vagnar smíðaðir
úr vörubílsgrindum einnig varahlutir í
ýmsar aðrar gerðir vörubíla. Uppl. í s.
893 4880 & 849 9536

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

VW Transporter, svefnpláss f. 3, gasmið-
stöð og klósett. Topplúga, gluggar allan
hringinn. Verð 1150 þús. S. 822 5310.

Húsbíll til sölu Bens 309 D ‘87. Gott ein-
tak. Verð 1.500 þ. Uppl. í síma 898
3533.

Unimog húsbíll. Alvöru fjallabíll sem
kemst nær allt. Innréttaður sem húsbíll.
Uppl. í 825 7942 eða nhalldor@hot-
mail.com

Fiat 2,0 árg. 2004. SEA Dinghy 8. Mar-
kísa, TV stöng, CD, tjakkar ofl. Ekinn 8
þús. Sem nýr. 845 0365 og 893 5719.

Til sölu Fiat Dukato 18 2,8 JTD ‘02. Det-
hleffs, ek. 35 þús. Einn með öllu. Ath
skipti. Uppl. í s. 899 5189.

Til sölu Topyota Hiace árg. ‘93, bensín
ek. 179 þús., vel innréttaður húsbíll
með fortjaldi. Frábær bíll með öllu ryð-
laus. Verð 790 þús. Aðeins áhugasamir
hafi samband. Uppl. í s. 896 1976.

Til sölu Ford Transit 14 farþ árg 2000, M
Benz 814 20 farþ árg 1987 og M Benz
Neoplan 33 farþ árg 1987 Rúnar 464-
3939/894-8540

Til sölu Bens 207 ‘84, 4x4, á 33’’ nýjum
dekkjum. Bíllinn var allur tekinn í geg
að utan í fyrra og innréttaður á þessu
ári. Verð 1300 þús. Uppl. í s. 845 6007.

Econoline 150 4,9efi árg. 1988, 4x4,
35” ný dekk, ekinn 114 þús. km. Há-
þekja, nýsprautaður, aukarafgeymir, 2
farangurskassar. Allt nýtt inni: toppur,
gólf, innréttingar, ísskápur, eldavél,
vaskur, gasmiðstöð og fl. Óryðgaður og
óslitinn bíll í toppstandi. 3 eig. Tilboð
óskast. S. 860 4749.

Til sölu Ford E 150, árg. ‘96, ekinn 93
þús. mílur. Hvítur og grár, fallegur og vel
með farinn bíll. Uppl. í s. 892 2880.

VW Transporter árg. ‘83 með Reimo
innr. Sk. ‘06. Einn góður í rigningunni.
Uppl. í s. 892 9647.

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

Sími 567 1800
Finndu rétta bílinn • www.bilamarkadurinn.is

Subaru Legacy GL stw 06/09 ek 137 5 gíra 
V. 990.- Búið að skipta um tímareim

Piaggio ET-4 150 árg. 01 ek 4 þ.km 
V 300,

Suzuki Jimny árg 01 ek aðeins 10 þ.km 31“
breyttur v. 1250 lán getur fylgt M.Benz 280 SL árg '76 ek 170 þ.km 4 gíra 

V. 1390

Chevrolet Cavalier LS 202 árg 02 ek 22 þ.km
100% lán. Fallegur bíll

MMC Galant árg 02 ek 15 þ.km V. 1990 Lán
getur fylgt. Öll skipti koma til greina

VW polo Basicline árg. 02 ek 60 þ.km 
100 % lán

M.Benz E 280 4 Matic Elegance 11/97 ek
100 þ.km V. 2490. Einn með öllu.

Skipti á ódýrari.

VW Touareg V-6 árg. 04 ek 19 þ.km V. 4700.
lán getur fylgt Skipti á ódýrari

Honda CRV 04/98 ek 116 þ.km S.sk 
V 1090,-

Hyundai Coupe FX árg. 03 5 gíra ek. 28 þ.km
Tilboð lán 1500 þús + 60 þús.

VW Golf Highline 1,6 06/99 5 gíra 
ek 91 þ.km. 100 % lán

Chevrolet Equinox LTD árg . 05 ek. 3 þ.km
Tilboð 3950. lán 2800

Jeep Cherokee LTD 08/87 Ek. 265 þ.km 
V. 290,- Góður jeppi

Kia Carnival 7 manna. 07/00 ek 97 þ.km
S.sk V.1190,- lán 750,- 

Tilboð kr 1050,- stgr. Gott eintak

Toyota Rav-4 01/99 ek. aðeins 65 þ.km
S.sk V. 1290,- Gott eintak

Ford Explorer Sport Track árg. 01 s.sk ek 56
þ.km V. 1980,- lán 1600

ATH.
Erum með

kaupendur af:
7 manna bensín-
og díseljeppum

Jeep Grand
Cherokee

Allar gerðir af 
Toyota Landcruiser

og húsbíla
Patrol 00-05

Getum boðið bíla á
visa raðgreiðslum

Opið virka daga
kl. 10-19

Laugardaga
kl. 10-17

Sunnudaga
kl. 13-17

Vegna góðrar sölu vantar
okkur bíla á staðinn og á

skrá. Einnig getur þú skráð
bílinn á 

bilamarkadurinn
@bilamarkadurinn.is 

ATH.
Við auglýsum bílana sem 
eru á staðnum frítt með 

mynd á netinu og í 
blöðunum með mynd.

Ekkert innigjald.

M.Benz SLK 230 KP árg. 99
ek 67 þ.km 5 gíra 

V 2450,- lán kr 900,-
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Kawasaki Vulcan Classic 800 árg. ‘00
ekið 21 þús. Verð 760 þús. stgr. Uppl. í
síma 847 7264.

Til sölu Honda VTX 1800c árg. 2004, ek.
7000 míl. Hlaðið aukahlutum. Glæsi-
legt hjól. Verð 1.270 þús. Bein sala.
Uppl. í síma 898 0249.

Til sölu góður hjólabíll VW Transporter
árg’98 4x4. Ek. 206 þús. háþekja, svefn-
aðst. fyrir 2, olíumiðst., fullbúinn hjóla-
bíll. V. 950 þús. Uppl. í s. 895 7887.

Yamaha Dragstar 650 ‘99, ekið 6 þ. km,
hlaðið aukab. V. 690 þ. Uppl. í s. 822
0544.

Til sölu Honda VTX 1800 R. Árg
10/2003 ekið 5500 míl. Mikið af auka-
hlutum. Ásett verð 1400 þ. Uppl. í síma
862 4175.

Honda Shadow Spirit 1100. 2000 ár-
gerð af hjóli, lýtur vel út, töskur og vind-
hlíf fylgja Verð: 898.000.- Uppl. 862-
1252 Stefán Hjólið er til sýnis í Nítró,
Járnhálsi 2 www.nitro.is

Ódýrt motocross!! Suzuki RM125 2001
Verð 220.000 Sími. 860 8014.

www.icebike.is
Ice bike auglýsir, mikið úrval af mótor-
hjólum. S. 421 5452 & 867 1282.

Suxuki GSXR 600 K5 árgerð 2005 keyrt
1.500 km. Verð 1.100 þús. S. 820 9633.

Yamaha TTR 125 árg. 2005 lítið sem
ekkert notað. Verð 350 þús. Uppl. í
síma 699 4080.

Vel með farið KTM 525exc 2004 til sölu.
S. 860 0528.

Til sölu KTM 250 SXS árg’04 Factory
hjól. Geðveik racegræja. Uppl. í s. 895
7887.

Til sölu Suzuki RMZ 450 motocross árg.
2005. Nýtt og ónotað, verð kr.
790.000.- Uppl. í síma 894 2838.

Tvö Yamaha Bigweel 350 með kickstart
og rafstarti. Uppl. í síma 555 3766 &
697 3694.

Suzuki RM250 árg. ‘95. Ágætt hjól. Fæst
á 195 þús. stgr. S. 820 2467.

Óska eftir góðu ferðahjóli. T.d. Dakar
650, XT 660 eða Honda Alp. Áhuga-
samir hringi í s. 892 7574.

Nýleg Vespa til sölu ek. 500km. Kraft-
meira hjól en önnur. Uppl. í s. 557 7667
& 862 7667.

Kerrur !
Fólksbíla-, mótorhjóla og jeppakerrur úr
galvaniseruðu stáli, með og án sturtu,
með og án bremsa, með ljósabúnaði.
Verð frá 85.000 Vélar og þjónusta
Reykjavík, sími 5 800 200. www.velar.is
Hafið samband við sölumenn. 

Óska eftir lokaðri 1 eða 2 sleða
vélsleðakerru. S. 660 4516.

Til sölu hjólhýsi/sumarhús, tæplega 10
metra langt og 3 á breidd. Húsið er ætl-
að til staðseningar á einum stað, en
samt á hjólum. 2 svefnherbergi, her-
bergi með koju og fataskáp, salerni
vaskur og sturta. Í húsinu er 4 hellu
gaseldavél með ofni og ískápur sem
gengur bæði á gasi og fyrir rafmagni,
stór gasofn og 220 W rafmagnsofnar og
lýsing, stór stofa sem auðveldlega er
hægt að breyta í svefnaðstöðu. Húsið
er staðsett á Kópaskeri. Ásett verð er
600.000. Uppl. í s. 863 4311 & 465
2151 Guðmundur.

Til sölu nokkur hjólhýsi, 7-900 kg, á
þyngd. Hentug fyrir fólksbíla. Á felli-
hýsaverði. Toppbílar Kletthálsi 2, S. 587
2000.

Til sölu hjólhýsi Dethleffs New Line
Type 460T Árg. 2000. Verð 1.100.000.
Uppl. í s. 544 1666.

Til sölu Hobby 460 UFE árg.’05. Nýtt og
ónotað Luxushús á góðu verði, aðeins
1.670 þús. Uppl. í s. 846 0395.

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

Hjólhýsi Þjórsárdal. Til sölu eldra hjól-
hýsi á fallegum stað, fortjald, sólpallur,
100 fm. lóð, geymsluskúr og sólarrhl.
Uppl. í s. 892 9393. e. kl. 17.

Delffus 22 feta, árgerð ‘89. 2.50 á
breidd. Gott hús. Til sýnis um helgina.
Verð 1420 þús. S. 896 7935.

Fellihýsaleiga
Leigjum út fellihýsi í sumar. Allt nýir
vagnar. Ó. Pét. fellihýsaleiga. S. 822
1920 & 822 1919. opet@simnet.is

Til sölu Electrolux Dometic ísskápur,
hentar í flestar gerðir fellihýsa. Ónotað-
ur. Uppl. í síma 893 7880.

Til sölu Coleman Mesa 12 fet árg. ‘03
Tilboðsverð 1.300 þús. Uppl. í síma 898
8343.

Til sölu Coleman Cheyenne fellihýsi árg.
2004, 10 ft. með kistu. Sólarrafhlaða,
útvarp, cd., og fl. aukahlutir. Vel með
farið og tilbúið í ferðalagið. Uppl. í síma
899 3717.

Til sölu Cheyanne árg. 2001, eitt með
öllu t.d. fortjald, sólarrafhlaða, heitt og
kalt vatn, ísskápur o.fl. Sérstaklega vel
með farið. Uppl. í s. 893 7955 og 862
6501.

Pallhýsi
Til sölu eins árs gamalt Fis pallhýsi full-
búið með ísskáp, miðstöð, vask og
eldavél. Hentar vel fyrir japanska pall-
bíla og fleiri. Verð 1.150 þús.stgr. Uppl.
í síma 691 1115.

Flott Jayco 11 feta fellihýsi árg. 2000, til
sölu, með góðu fortjaldi, ísskápi, bílaút-
varp með cd, búið að breyta fyrir 220w
einnig hækka það fyrir jeppa stærð,
þetta er vel með farið fellihýsi og fæst á
790 þús. stgr. Uppl. í 861 7729.

Til sölu Esterell fellihýsi árg. ‘89 með
hörðum hliðum, stærsta gerð, með for-
tjaldi og öllu. Uppl. í síma 893 6272.

Palomino Colt 2002 á loftpúðum með
fortjaldi og svefntjöldum. S. 690 0062.

Stórt Palomino fellihýsi á tveimur öxl-
um. Ísskápur, sturta, WC, gashellur, ofn
og fleira. Hýsi í toppstandi. V. 530 þús.
Uppl. í s. 897 7643.

Palomino Philly árg. ‘00, 2 sólarsellur,
fortjald o.fl. Verð 890 þús. Sími 692
1799.

Til sölu tjaldvagn á 70 þús. Einnig bút-
sög lítið notuð á 25 þús. Uppl. í s. 896
4002.

Gamall vel með farinn Combi Camp
tjaldvagn til sölu. Uppl. í s. 862 3957.

Til sölu góður Compi Camp ‘90 með
fortjaldi og öllum aukabúnaði. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 895 3760.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

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

Skotbómulyftari til leigu, 13 metra lyfti-
hæð. Upplýsingar í síma 824 0676.

Traktors grafa Case 580 G ‘85 módelið.
V. 700 þús. Ford 5000 dráttavél með
Hiab bílkrana. Verð tilb. Uppl. í s. 867
7139.

Jarðvegsþjappa. Til sölu 530 kg
Dynapac þjappa. Uppl. í s. 587 7790.

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

Vel með farið Seadoo XP jetski árg.
1999 til sölu ásamt yfirbreiðslu og
vagni. Nýyfirfarið. Verð 550 Þ. Upplýs-
ingar í síma 898 9381.

Til Sölu Hraðbátur Spider 560 báturinn
selst án vélar, verðhugmynd 300 þús.
eða tilb. Uppl 868 9810.

Nýlegur ZODIAC bátur 5 manna, 4 hp
Johnson fjórgengis, góður vagn fylgir.
Verð 220.000 þús. Uppl. s. 690 2369.

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

Til sölu Víkingur 700. Verð 1.000.000.
Uppl. í s. 557 9179 e.kl.19.

Til sölu 4 tölvurúllur. 2 DNG gráar og 2
JR. Verð 50 þús. stk. Einnig beitningar-
aðstaða 2 fyrstar og 6 beitningarborð.
Uppl. í s. 848 6904.

Lítið notaður og vel með farinn hvítur
Ceayak Prijon bátur. Gallai, skór, svunta,
vesti o.fl. Verðh. 100 þ. Uppl. í s. 899
6100.

Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is

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

Einkaflugmannspakki á 630.000 kr.
Upplýsingar í s. 562 2100 & 696 8447.
Flugskóli Reykjavíkur, Flugörðum 26.

Bílaverkstæðið Skúffan
Allar almennar bílaviðgerðir og spraut-
un Smiðjuvegur 11e, 200 Kópavogur. S.
564 1420.

Til sölu
4 jeppadekk 32” á whitespoke felg-
um..Uppl. í síma 694-3308

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

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

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

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

Ný kastaragrind ásamt tveimur köstur-
um til sölu. Passar á Nizzan Terrano.
Uppl í síma 664 8203.

Á talsv. af varahl. í Toyota Turing og
Coroola árg. ‘88-’92, einnig að rífa einn
Daihatsu Ap. 4x4. S. 662 5212.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

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

Ertu að fá gesti frá útlöndum? Smáir og
stórir bílar við allra hæfi. Afgreiðsla um
allt land. Upplýsingar og bókun á
www.hertz.is eða í síma 5050600.

Er hópurinn að fara saman á ættarmót
eða bara í dagsferð? Stórir bílar, allt að
15 manna Ford Econoline til leigu. Upp-
lýsingar og bókun á www.hertz.is eða í
síma 5050600.

Bíll í útlöndum. Frábær tilboð á bíla-
leigubílum. Ford Mustang á Florida frá
9.300 kr. vikan á mann m.v. 2 í bíl. Fiat
Punto á Spáni frá 6.250 kr. vikan á
mann m.v. 2 í bíl. Opel Corsa í Dan-
mörku frá 10.500 kr vikan. á mann. m.v.
2 í bíl. Renault Clio í Frakklandi frá
9.400 kr. vikan á mann m.v. 2 í bíl. Fiat
Punto á Ítalíu frá 8.700 kr. vikan á mann
m.v. 2 í bíl. Mismunandi skilmálar gilda
eftir löndum. Vildarpunktar við hverja
bókun. Sjá einnig www.hertz.is Bókið á
hertzerlendis@hertz.is eða í síma
5050600.

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

Til sölu

Bílaleiga

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

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Flug

Kajakar

Bátar

WWW.Armar.is

Lyftuleiga

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Vespur

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

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

Ódýrir Ódýrir!
Rafmagnshitaðir nuddpottar, ný send-
ing komin, seinasta seldist upp strax, al-
vöru nuddpottar með 3ja ára verk-
smiðjuábyrgð, Verð frá 450 þ. Hringdu
núna í s. 699 8195 og 660 6091.

30% ÓDÝRARA Í LJÓS!
Höfum tekið upp sumarverðskránna
sem er 30% lægri en á veturna.
Stjörnusól, Fjarðargötu 17, s. 555 7272.

Nú er tækifærið! 60% af öllu. Öðruvísi
gjafarvara sem talað er um. Vaxtalausar
léttgreiðslur. Sigurstjarnan, S. 588
4545. Fákafeni (bláu húsin) Opið 11-18
virka daga og 11-15 laugardaga.

Ekta Pelsar Sumar útsala -50% síðasta
helgin. Kolaportið E6 S. 824-2640.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Brio barnakerra, eikar rimlagardínur
4x1.82 og 1x90, innr. eik á bað. Systk-
inasæti á vagn, ungbarnastóll og kall-
tæki. S. 555 1490.

Píanó
Gamalt og gott Píanó til sölu á góðu
verði. Uppl. í s: 847 9485.

Topflite golfsett. Járn 3-4-5-6-7-8-9, S
járn. Ás, þristur, fimma og pútter. Top-
flite taska. Nýlegt sett. 25 þús. Uppl. í s.
699 6810.

Lítið notað rafmagnsrúm fæst fyrir 25
þús. Kostar nýtt ca 70. Uppl. í síma 551
6813 & 896 3808.

Húsgögn til sölu. Glerskápur sjón-
varpskápur, stór skápur, sófaborð og
stórt borðstofuborð úr Miru. Hornsófi
frá Exó. Uppl. í s. 567 4449 & 699 5445.

Til sölu nokkrar notaðar þvottavélar.
Tökum bilaðar uppí. Sími 847 5545.

Myndbönd til sölu
Til sölu um 1000 myndbönd úr video
leigu. Uppl. í s. 869 0943.

Gömul eldhúsinnrétting vel með farin
til sölu. Selst á 40 þús. Uppl. í síma 865
5183.

Steinasafn frá Austfjörðum til sölu. Ca.
1,5 tonn. Uppl. í s. 868 9058.

Yfir 100 ára gamall útskorinn stóll,
renndur gamall standlampi og málverk.
Uppl. í s. 694 5281.

Til sölu.
Antik kommóða og kommóða úr Tekk-
húsinu, nýleg Tromso koja og borð í stíl
úr Ikea, nýlegur Klippan sófi úr Ikea og
hornsófi, allt vel með farnir hlutir. Uppl.
í síma 695-0787

Til sölu stafræn upptökuvél Sony hand-
icam H7 20E, aukahlutir: leður-
taska+gleiðslinsa. Allt 3ja mán. gamalt.
Fæst á 45 þús. Kostar nýtt ca 90 þús.
Uppl. í síma 869 6847.

Til sölu úr þrotabúi stólar, skápar og
aðrar innréttingar og tæki til reksturs
hárgreiðslustofu. Upplýsingar veitir
undirrituð eða Borgar Þór Einarsson,
lögfræðingur hjá Lex Nestor lögmanns-
stofu í síma 590 2600.

Óska eftir að kaupa 12 volta gasísskáp -
12 volta litasjónvarp og gashitara(ofn) í
húsbíl. Uppl. í s. 659 5224.

CASIO WK1300 hljómborð 100 takt,
200 hljóm, 7 áttundir, með 16 rása mix-
er, verð 25 þ. S. 565 2136.

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

Til sölu 650 MHz PC tölva með 17” skjá.
Selst ódýrt. Sími 562 7269 & 690 6996.

Járnsmíðavélar og efni. Til sölu fjölhæf
DoAll bandsög m. innbyggðri suðuvél.
Sagar- og þjalablöð fylgja. Ómissandi í
verkfærasmíðina. Einnig punktsuðuvél
fyrir 3+3 mm þykkt. Auk þess nokkur
hundruð kg af smíða- og verkfærastáli.
Uppl. í s. 846 6264.

Gámahótel. Til sölu er 24 herbergja
hótel úr gámum. Hvert herbergi er 6x3
m. með baðherbergi og smáeldhúsi.
Upplýsingar í síma 824 2050.

Til sölu lítið notað, 150 fm af Doka-
mótaplötum. Einnig 120 stk. 2x4 uppi-
stöðum 4,2 m. Uppl. í s. 899 5386.

Sjálfreisandi byggingakrani, Liebherr
28K til sölu. 30 m. bóma, 22 m. undir
krók. Kraninn er sem nýr í alla staði.
Upplýsingar í síma 824 0676.

Til sölu rafstöð 4,7 kw. Vel með farin.
Einnig borðsög fyrir hellur. S. 693 6666.

Veggjaklæðning
Áltrapisar notuð (óskemmd) 30 plöt-
urx5,9, 30pl. x 5,7 og megnið af skrúf-
unum. Uppl. í s. 896 4999.

Uppsláttarefni
Doki 52fm (ýmsar stærðir), 1x6 200m
(ýmsar stærðir), 2x4 92m, 700 stk set-
ur. Vinnuskúr 8 fm. Uppl. í s. 896 4999.

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.

Vorum að taka upp nýjar vörur. Mikið
úrval og gott verð. Opið frá 10-18 virka
daga. ATH lokað á laugardögum í sum-
ar. H-Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554
5800.

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

Tilboð óskast í 3 glæsilega hestvagna
ásamt rekstri, einnig hestaleiga. Uppl. í
síma 897 6319.

Tökum að okkur palla og girðingasmíði,
setjum niður heita potta og ýmislegt fl.
Uppl. í s. 848 3905 & 694 5281.

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

Tek að mér ræstingar í heimahúsum. Er
reyklaus, ábyggileg og vön. S. 869
7241.

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

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

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

Tökum að okkur hellulagnir og ýmis
önnur verk. Steinaflatir Uppl. s. 699
8826.

Gerum garðinn frægan með fallegri
klippingu. Tökum einnig að okkur alla
almenna garðvinnu. Garðyrkjuþjónusta
Óskars s. 691 1931.

Vorfáni - Hellulagnir
Varmalagnir og drenlagnir ásamt
tengingum. Tiltekt í görðum og

önnur verk.
S. 892 9141 eða 861 9142.

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

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi

Jónsson

Garðyrkja

Ræstingar

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

Fyrirtæki

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Hljóðfæri

Óskast keypt

BÍLAR TIL SÖLU



12
SMÁAUGLÝSINGAR

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

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

Þarftu að láta mála? Tek að mér verk-
efni. Vönduð vinna og góð kjör. Páll og
Ragnar s.856 5848.

Þak og utanhússmálun.
Málum þök og veggi. Gerum föst verð-
tilboð. Uppl. í s. 860 0210 & 894 5663.

Tek að mér að mála utanhúss. Tíma-
vinna eða tilboð. Uppl. í síma 868
7745.

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

Þarftu að flytja? Nýir flutningabílar Ford
Transit til leigu á hagstæðu verði frá
7.900 kr. með 100 km inniföldum. Bíla-
leiga Flugleiða - Hertz . s. 5050600
www.hertz.is

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

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

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.

Tek að mér flísalagnir. Vönduð vinna.
Uppl. í s. 895 3308.

Tökum að okkur viðgerðir og endurnýj-
un á múr, tré og málun. Tilboð eða
tímavinna. S. 659 8605, 865 5310 &
867 8198.

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

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

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

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

Andrea spámiðill verður í bænum frá 6-
11 júlí. Geri tarot, rúnir og spái í bolla.
uppl. 893-1854 & 564 3356

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

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

Spennandi tími fram undan? Spákonan
Yrsa í beinu samb. S. 908 2288 - (129
mín.). Símaspá, draumaráðn. Opið 14
til 23.

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.

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

Ósk 902-5151
Loksins. Ósk er komin aftur. Spáir í spil,
ástir, fjármál og heilsu, ræður einnig
drauma. Verið velkomin.

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

Sumarið er tíminn! Við misstum 20 kg.
á 12 vikum. Heilsan í alla stað betri!
Viltu vita meira? irisogfannar@simnet.is
s. 862 4207, Íris Tebe.

Stórlækkað verð. www.trikke-
iceland.com Kennsla - Íslandsmót
pöntunars. 660 7747 & 660 7707.

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

Herbalife á toppnum í 25 ár!
Shapeworks-Nouri Fusion www.arang-
ur.is s. 586 8786.

www.tarot.is
Tarotnámskeið-Talnaspekinámskeið.
Uppl. og skrán., á vef og s. 553 5381.

Borðstofuborð íslensk hönnun með
glerplötu 55 þ., tölvuborð og stóll 10þ.,
Lazy Boy leður stólar úr Marco 40 þ.
stk., mosaik spegill stór 25 þ., Silkitré og
blóm, uppþvottavél og fl. vegna flutn-
ings erlendis. S. 692 0617.

Tekk húsgögn til sölu Borðstofuborð, 4
stólar, sófaborð og sjónv. skápur. Uppl.
í síma 699 7828.

Húsgögn til sölu. Glerskápur sjón-
varpskápur, stór skápur, sófaborð og
stórt borðstofuborð úr Miru. Hornsófi
frá Exó. Uppl. í s. 567 4449 & 699 5445.

Sófasett hörpudiskalagað, grænblátt,
sófi og tveir stólar. Stólar í góðu ásig-
komulagi en sófi þarfnast lagfæringar.
Tilboð óskast. Upplýsingar í síma 567
3212 & 662 4976.

Frábært 2 ára gamalt Serta rúm frá Hús-
gagnahöllinni til sölu. Perfect Sleeper,
Croniche Pillow Top. Stærð 193x200
cm. Verðtilboð. Uppl. í s. 864 0514.

Tveir fataskápar 180 á hæð og 150 á
breidd úr gegnheilli Furu. Vel með farn-
ir. Verð 10 þús. stk. Uppl. í síma 661
8086.

Til sölu borðstofuborð frá Míru, 95x195
cm, einnig stólar í stíl. Uppl. í s. 896
6005.

Sófasett 3+2+1 til sölu á 15 þús. Uppl.
í s. 567 5118 og 840 5993.

Við bjóðum makesiur fyrir svalir of sól-
palla frá 3 m x 2,5 m upp í 4,8 m x 2,5
m. Vinsamlegast leitið upplysinga hjá
Multi Kerfi ehf, Verbraut 3, 240 Grinda-
vík, S:426 8010 GSM: 897 8070, 895
2446, Netfang: info@multikerfi.com,
www.multikerfi.com

3 ára BEKO ísskápur 20 þús. Kostar nýr
39.900. Lítill frystiskápur á 10 þús. Fæst
saman á 25 þús. Uppl. gefur Elín s. 659
1963.

Til sölu 4 ára vel farið amerískt barna-
rúm. L 1,90/B 97 sm. Tilb. óskast S. 897
4304.

Enskir bolabítshvolpar. Til sölu bolabítar
afhending 28. júlí, verða ættbókafærðir
hjá Hrfí. Uppl í síma 691 5000.

Hundabúr-Hvolpagrindur
Full búð af nýjum vörum. 30% afsl. af
öllu. Opið mán. til föst. 10 til 18, laug-
ard. 10 til 16, sunnd. 12 til 16. Tokyo
Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Gullfallegur 3ja mánaða Labrador
hvolpur til sölu. Húsvanur, gulur og karl-
kyns. Verð 60 þ. kr. eða tilb. Stórt búr til
sölu einnig. Uppl. í síma 639 1500 og
553 7325.

Til sölu Fd.06.08.2004 Tegund= Síð-
hærður Chihuaha Litur= kreme Kyn=
KK Alla bólusetningar Með Örmerki
Hreinræktaður uppl. í síma 896-6151

Cavalier Hundur 7 ára. Þarf nýtt heimili.
Vinalegur rólegur 3ja lita. Gefins. S. 864
6185.

Til sölu allgóður vinnuhundur,
labrador/border, leitari/sækjari. Uppá-
hald rjúpa, minkur. Góður heimilshund-
ur. Uppl. í s. 868 9058.

Til sölu stóra Dan hvolpur. Uppl. í s. 848
6567.

Chihuahua strákur til sölu, hreinrækt-
aður, 8 vikna. Örmerktur og 6 vikna
skoðaður. Verð 100 þús. Verð á höfuð-
borgarsv. til 15. júlí. Uppl. í s. 698 0407.

Chihuahua hvolpar til sölu. Verð 100
þús. Ekki með ættbók. Heilsufarsskoð-
aðir og sprautaðir. S. 566 7072.

Langar þig í hund? Sérlega fallegur 3ja
mánaða Border Collie blendingur fæst
gefins á gott heimili. Uppl. í s. 659
3894.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nán-
ari uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Heimilistæki

Húsgögn

Námskeið

Nuddbekkur til sölu
Þýsk gæðavara.

Verð 40.000. Einnig tæki fyrir
vatnslosandi og örvandi sog-

æðanudd. Þú léttist um 2 kg. á
mánuði miðað við notkun 2var í

viku. Auðvelt í meðferð.
Upplýsingar í síma 587 4517.

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

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

meistari.

Viðgerðir

Spádómar

Dulspeki-heilun

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

Málarar

Bókhald

Allt um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Fjölskylduparadís
Stór og góð aðstaða fyrir tjöld, fellihýsi,
húsbíla og hjólhýsi. Sundlaug, veiði,
strandblak og fótbolti. Gisting og veit-
ingar. FRÍTT í sund fyrir dvalargesti. Hót-
el Eldborg, Snæfellsnesi www.hoteleld-
borg.is & s. 435 6602.

Besta varðveitta leyndar-
málið.

Verið velkomin að Reykhólum. Jóns-
búð, sími 434 7890.

Laxá á Refasveit. Eigum til lausar stang-
ir . Uppl. í síma. S. 898 3440, 824 5406
& 893 0630.

SILUNGANET Til sölu felld silunganet 2
1/2” - 3” - 3 1/4” - 3 1/2” - 4” - 4 1/2”
. Lengd 25 Mtr. og dýpt 25 möskvar,
netin eru felld á flot og blýteina. Verð
m.vsk 3.114.- Tben ehf S. 544 2245.

Glæsilega 5 hesta kerra+góð hnakka-
geymsla til sölu. Til sýnis að Neshömr-
um 4, 112 Rvk. S. 866 3566.

Torrevieja-Spánn.
Indælt lítið raðhús fyrir 6 til leigu, á góð-
um stað í bænum. Gott verð. S. 908
6440. www.cozyhouse-torrevieja.com

Orlofshús til leigu
Einbýlishús í Vestmannaeyjum til leigu
fyrir viku eða helgarleigu. 3 uppbúin
rúm og 1 herbergi með dýnum, öll
þægindi fylgja. Uppl. í s. 661 6921.

Costa Del Sol
Ef þú vilt njóta sólarinnar á s Spáni í
sumar þá erum við opin fyrir íbúða-
skiptum í 2 til 4 vikur í Júlí eða Ágúst.
Uppl. í s. 0034 9525 34182. Halla eða
Halldór. hallagh@visir.is

3 herb. íbúð í litlu fjölbýli á Seltjarnar-
nesi (2 stór svefnherbergi) til langtíma-
leigu. Reykl. og reglusemi skilyrði.
95.000 kr. Ragnheiður 862 9464 ragn-
hha@hi.is

55 fm íbúð með innbúi og öllu til sölu
á Siglufirði. Upplagt fyrir þá sem eru að
byrja að búa. Verð 2,3 milljónir. Álfelgur
undir Benz einnig il sölu. Verð 90 þús.
Selst á 50 þús. Uppl. í s. 662 8169.

2ja herb. stúdió íbúð til leigu í vesturbæ
Kópav. fyrir róleg. og reglus. einstakl.
Uppl. e. kl. 19. 895 1441.

Til leigu lítið herb. á sv. 105 fyrir róleg.
og reglus. einstakl. með sameig. eldh.
og baðh. Uppl. 895 1441 e. kl. 19.

Til leigu herbergi í Hfj. með aðgangi að
WC og eldhúsi. Uppl. í s. 697 8324.

3ja herbergja íbúð til leigu á Akureyri.
Leigutími 20 ágúst 2005 - 15 júní 2006.
Uppl. í s. 861 6303.

2ja herbergja íbúð á svæði 104 til leigu,
er með útsýni yfir Laugardalinn.
Reykleysi og reglusemi skilyrði. 1 mán.
fyrirfram + 1 mán í tryggingu. Verð 72
þús. á mán með hita. Uppl. í s. 588
1659 e.kl.18.

Einstaklingsíbúð til leigu á svæði 170,
hentar eingöngu einstaklingi. Allt sér.
Laus strax. S. 864 8822.

Íbúð til leigu
2ja herb. íbúð í Efstahjalla í Kópavogi til
leigu. Laus strax. Uppl. í síma 897 8450.

Til leigu 2ja herb. íbúð í Lindarsmára
Kóp. Aðeins reglusamir og ábyggilegir
koma til greina. 65 þús. á mán. fyrir-
framgr. Svar sendist á Fréttablaðið
merkt “Lindarsmári” eða á
smaar@frettabladid.is fyrir 07/07/05.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð sem fyrst.
Langtímaleiga. Sandra s. 865 7333 og
567 7331.

Par nýkomið úr námi að utan óskar eft-
ir 2-3 herb. íbúð í RVK/Kóp sem allra
fyrst. Erum reglusöm og skilvís. Uppl í
síma 893 4586, María

5 herb. íbúð óskast
Fólk utan af landi vantar íbúð sem næst
Kennaraháskóla Íslands eða Iðnskólan-
um í Reykjavík frá 1. eða 15. ágúst n.k.
Uppl. í s. 861 1352.

Hjón á 50s aldri óska eftir 2-3 herb.
íbúð strax. Öurggar greiðslur. Handlag-
in til flestra verka utan sem innan hús.
Uppl. í s. 848 6604.

Verkstjóra hjá Bm Vallá bráðvantar 3ja-
4ja herbergja íbúð til skamms tíma.
Verður að vera sérinngangur og helst á
jarðhæð. Góðri umgengi og skilvísum
greiðslum heitið. S. 860 5020 Kjartan.

Rólegir nágrannar óskast!!
Þrítugur viðskiptafræðingur, reyk-
laus, með 3 ára stúlkubarn í starfi hjá
virtu fjármálafyrirtæki leitar að
huggulegri íbúð í Reykjavík eða
Kópavogi með 2 svefnherbergjum,
baðherbergi með baðkari og snyrti-
legum gólfefnum. Óskandi væri ef
íbúðin væri á verðbilinu 50-60 þús-
und m. Rafmagni og hita. Langtíma-
leiga . Ekkert mál að taka að sér smá
málningu og viðhald ef þörf. Anna s.
663 0074 / annagylfa@kbbanki.is

Par óskar eftir stórri íbúð helst sem
fyrst. Reglusemi og skilvísum greiðslum
heitið. Uppl. í s. 662 5670 & 662 6206.

Par með 1 barn óskar eftir 3ja til 4ra
herb. íbúð eða einbýli í Smárahverfi í
Kópavogi frá og með 1. ágúst. Uppl. í s.
893 6414.

Óska eftir herbergi á svæði 105. Uppl. í
síma 659 2542.

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

Miðborgir í landi Miðengis Grímsnesi til
móts við Kerið. Til sölu sumarbústaður
75,9 fm með steyptum sökkli og plötu,
100 fm sólpalli. Tilbúið að utan og fok-
helt að innan. Eignarland: fallegt og
kjarri vaxið og fallegt útsýni. Tilbúinn til
afhendingar. Verð 10,8 m. S. 663 4736
& 663 4836.

Er Pallurinn þinn farinn að fúna? Palla-
efni úr cedrusvið sem endist. Spónasal-
an ehf, Smiðjuvegi 40 gul gata. S. 567
5550.

Til leigu sumarhús við Laugavatn. Viku-
leiga. Uppl. í s. 861 0205

Til leigu sumarhús í Borgarfirði 4.-11.
júlí og 11.-18. júlí. Góð aðstaða fyrir
börn. S. 897 5246 kl. 13-18.

Skúr ca 70fm hentugur til ýmissa nota,
t.d. sem sumarhús eða vinnuskúr. Fær-
anlegur hvert sem er. Panelklæddur að
innan. Þarfnast nýrrar klæðningar að
utan. Skiptist í stóra forstofu, snyrtingu,
lítið andyri og stórt rými. Verð tilboð.
Uppl. í síma 664 1042.

Meðleigjandi óskast í 190 fm. húsnæði.
Helst við starfsemi, Réttingar og málun.
Uppl. í s. 865 6710.

Við bjóðum bílskúrshurðir í öllum
stærðum og gerðum fyrir bæði iðnaðar
og íbuðarhús. Vinsamlegast leitið upp-
lysinga hjá Multi Kerfi ehf, Verbraut 3,
240 Grindavík, S:426 8010 GSM: 897
8070, 895 2446, Netfang:info@multi-
kerfi.com, www.multikerfi.com

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

Til leigu sumarhús í Gufudal. 6 tveggja
manna herbergi, fullbúið eldhús. Tilval-
ið fyrir litla hópa eða stórar fjölskyldur.
Uppl. í s. 434 7855 eða gufud@sim-
net.is

Gisting

Bílskúr

Atvinnuhúsnæði

Hreinsum gráma af sól-
pöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og

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

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferðaþjónusta
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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

Útsala, 
Skóbúðin Mjódd

Frítt fyrir börn.
Sæferðir Stykkishólmi.

Kjallaratilboð í Ámunni.
Áman Skeifunni

Hólavatn, veiðistaður
fjölskyldunnar.
Eyjafjarðarsveit

Ekta austurríkts Bretzel.
Breiðholtsbakarí

Ertu á ferðinni? Hótel
Hamar er nýtt Icelandair
hotel í Borgarfirði, góður
kostur fyrir þá sem vilja
fyrsta flokks þjónustu og
hámarksþægindi.
Icelandair hotels.

Garðplöntuútsala.
Blómaval.

Útsala hafin 30 - 70%
afsláttur. 
Útilíf.

Fjölskyldusiglingar.
Sæferðir Stykkishólmi.

Útsala, útsala.
Gallabuxnabúðin
Kringlunni.

Höfum opnað nýtt og
glæsilegt útibú Spron að
Lágmúla 6. Líttu við og
taktu þátt í
skemmtilegum leik.
Þú gætir verið á leið í
sólina.
Spron Lágmúla 6

Lax, blekja og
regnbogaveiði.
Veiði hjá Víkurveiði
Ystu-Vík, Eyjafirði

Léttar veitingar alla daga
frá 13-24. Nýji útsýnis og
veitingastaðurinn Flösin.
Garðarskaga

Allar garðplöntur á útsölu.
Blómaval.

Útsala 30 til 70%
afsláttur.
Mambo.

Hugsanlega bestu
grillbrauðin í bænum.
Breiðholtsbakarí

Munið Haddýar soðna
brauðið 
á Akureyri.

Óska eftir vönum
mönnum í málningar og
spartlvinnu mikil vinna í
boði.
Upplýsingar gefur Ásgeir
í 696-3478

Árbæjarsafn 
fyrir alla fjölskylduna.

Rýmum fyrir nýjum
vörum.
IKEA

Skessubrunnur opið.
Skessubrunnur.is

Topphúsið, leðurjakkar,
rúskinsjakkar, stuttkápur.
Topphúsið Mörkinni 6

Tískuvöruverslunin Smart
Ármúla15, Grímsbæ
Bústaðarveg.
Búð sem kemur á óvart

Yfir 1200 vörutegundir á
útsölu.
IKEA

Opnum nýtt safn á
sunnudag frá 13-17.
Aðgangur ókeypis.
Byggðasafnið á
Garðarskaga

Ævintýrasiglingar.
Sæferðir Stykkishólmi. 

Stuðhljómsveit Bigga úr
Gildrunni
laugardagskvöld.
Oddvitinn Akureyri.

Vapona flugna- og
geitungavörurnar
í næstu verslun.

Útsalan í fullum gangi 30
til 80 prósenta afsláttur,
Hagkaup.

Fallegt hár hjá
hársnyrtistofunni Bello
Sími 586-89-89

Útsalan er í gangi. Opið til
sex.
IKEA

Hornarfjarðarkvöld í 
Sindrabæ Humarhátíð.

Fjölskyldudagar alla
sunnudaga, 
Íshestar.is sími 555-7000

Ferðamöguleikar og
viðburðir á norðurlandi í
sumar á norðurland.is. 
Markaðsskrifstofa
ferðamála.

Óska eftir verkamönnum í
flísalagnir. 
Upplýsingar gefur Ásgeir
696-3478

Hvalaskoðun og sjóstöng.
Hvalaskoðun, Hauganesi
sími 867-0000

Þelamörk 
heit sundlaug.

Veitingastaður með
útsýni.
Fiðlarinn Akureyri

Vertu velkominn
Fiðlarinn Akureyri

Crepes, tertur og
brauðtertur.
Kaffi Rós,
Blómavalshúsinu
Akureyri

Falleg gjafavara.
Blómabúð Akureyrar

Veitingar við allra hæfi.
Fiðlarinn Akureyri



14
SMÁAUGLÝSINGAR FASTEIGNIR

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

Byggingafyrirtæki óskar eftir smiðum,
mönnum vönum mótauppslætti og
verkamönnum. Uppl. í s. 865 3015.

Verktakafyrirtæki í Kópavogi óskar eftir
gröfumanni. Helst með einhverja
reynslu. S. 892 0848 & 821 3929.

Sumarstarf
Óskum eftir vönum viðgerðarmanni
sem hefur þekkingu og reynslu á al-
mennum viðgerðum á bílum og sláttur-
vélum. Sumarstarf. Uppl. í síma 860-
2971.

Starfsfólk óskast í kvöld og helgarvinnu,
18 ára og eldra. Upplýsingar í síma 899
4194. Bíógrill.

Pizza Höllin í Mjódd
óskar eftir bílstjóra í kvöld- og helgar-
vinnu. Uppl. veitir verslunarstjóri á
staðnum.

Papinos Pizza.
Hafnarfirði. Óskum eftir hressu og dug-
legu starfsfólki. Umsóknareyðublöð á
staðnum Reykjavíkurvegi 62, Hafnar-
firði.

Rizzo Pizzeria .
Óskum eftir starfsfólki, eingöngu fólk
með bílpróf kemur til greina. Umsóknir
eru á staðnum Rizzo Pizzeria Hraunbæ
121.

Vélvirki, vélstjóri
Óska eftir vönum manni strax í fulla
vinnu í vélsmiðju í hf. Uppl. í s. 555
6200, Grétar.

Ræstingarvinna
Hörkudugleg manneskja óskast í dag-
ræstingar frá 12 til 17 alla virka daga.
Fyrirtækið er í Faxafeni. Verður að
kunna Íslensku og vera vant ræsting-
um. Guðfinna S. 895 5709 & 861 7271.

Annan vélstjóra og vana háseta vantar á
tæplega 200 tonna netabát sem gerður
er út frá Suðurnesjum. Uppl. í s. 892
5522 & 863 8413.

Vélstjóra vantar á 60 tonna humarbát
sem rær frá Suðurnesjum, vél 250kw.
Uppl. í s. 861 6840 & 896 5830.

Subway-hlutastarf
Vantar fólk í vaktavinnu, kvöld og helg-
ar. Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki
með mikla þjónustulund. Lifandi og
skemmtilegur vinnustaður. Hægt er að
sækja um á subway.is og á stöðunum.

Sumarvinnna
Óskum eftir duglegu fólki í garðvinnu.
Aldur 15-20 ára. Uppl. í síma 860-2971

Verkamenn óskast í byggingavinnu í
Grafarholti. Góður aðbúnaður. S. 892
3207.

Vanur trailer bílstjóri óskar eftir vinnu,
með smá reynslu af vélum líka. Getur
unnið sem verktaki. Skoða líka afleys-
ingar. Uppl. í s. 824 1699.

Einkamál

Atvinna óskast

Starfsmaður óskast í fisk-
búð.

Óska eftir starfsmanni í fiskbúð í
Reykjavík. Þarf að kunna að flaka.

Upplýsingar í síma 661 2579 eft-
ir kl. 18.00

Meiraprófsbílstjóri-
Hráefnisvinnslan.

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. Hráefna-

vinnslan býður þér að fylla út um-
sókn og eiga þannig möguleika á

því að taka þátt í stöðugri þróun og
örum vexti fyrirtækisins.

Nánari upplýsingar gefur starfs-
mannastjóri, Helga Fjóla Sæ-

mundsdóttir, helga@dominos.is

Vélamenn og verkamenn.
Vana gröfumenn vantar með vinnu-

vélaréttindi eins verkamenn og
menn í hellulagnir, einnig vörubíl-

stjóra með meirapróf.
Uppl. í s. 822 2661.

Verkstjóri
Vanan verkstjóra vantar í jarðvinnu-

framkvæmdir.
Upplýsingar í síma 822 2660.

Fullt starf og hlutastarf
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæð-

inu. Um almenn verslunarstörf er
að ræða. Umsækjendur verða að
vera fæddir ‘87 eða fyrr. Umsækj-

endur verða að vera þjónustulund-
aðir, vinnusamir og áreiðanlegir.

Bæði er leitast eftir starfsfólki í fullt
starf en einnig hlutastar. Nú er rétti

tíminn að tryggja sér vinnu með
skóla í vetur.

Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is

Select og Shell
Starfsfólk óskast á stöðvarnar okkar

á höfuðborgarsvæðinu. Um fullt
starf er að ræða sem og hlutastörf.
Umsækjendur verða að vera fæddir
‘87 eða fyrr og vera þjónustulund-
aðir, vinnusamir og áreiðanlegir.

Unnið er á vöktum. Nú er rétti tím-
inn til að tryggja sér vinnu með

skóla eða aðra aukavinnu fyrir vet-
urinn.

Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is

Atvinna í boði ÁSGARÐUR 3 

129,6 fm raðhús á tveimur hæðum auk kjallara.Eldhús dúk á gólfi,
máluð eldri innrétting sem nær upp í loft , flísar á milli efri og 
neðri skápa. Stofa með teppi á gólfi , útgangur í afgirtan garð. 
Baðherbergi með dúk á gólfi, baðkar.  Stórt þvottahús. Að sögn 
eigenda er nýlegt þak og búið aðfara yfir skolp og vatnslagnir 
frá húsinu. Verð 24,6 m 

Opið Hús í dag milli milli 16:30 og 17:30

Allar nánari upplýsingar veitir Ólafur Haukur í síma 693-4868

Verið velkominn

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

ENGJASEL 85

Góð 5 herbergja 131,3fm íbúð á efstu hæð ásamt 24,1fm stæði  
í lokaðri bílageymslu samtals 155,4fm. Íbúðin er á tveimur hæðum
og býður upp á ýmsa möguleika. Neðri hæð stofa með útsýni,
eldhús, bað og stórt hjónaherbergi með fataherbergi. Efri hæð 
3 góð herbergi.Stutt er í alla þjónustu og eru grunnskóli og 3 leik-
skólar í næsta nágrenni. Góð eign fyrir handlagna  verð 20,5 m

Opið Hús í dag milli milli 15:00 og 16:00

Allar nánari upplýsingar veitir Ólafur Haukur í síma 693-4868

Verið velkominn

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

Mjög góð 90 fm. hæð auk 31 fm. bílskúrs í mjög góðu steinhúsi

byggðu árið 1952. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðhebergi, stofu 

og  borðstofu og þrjú svefnherbergi. Eignin er öll hin snyrtilegasta

og húsið í sérlega góðu ástandi að utan, þak nýlega yfirfarið 

og málað. Frábær staðsetning. 

GETUR VERIÐ LAUS 12.07.2005 
Verð kr. 21.800.000

Barðavogur Reykjavík.

BÍLALEIGA

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Aðalfundur FUF RS 9. júli. 2005
Félag ungra framsóknarmanna í Reykjavíkurkjördæmi suður
boðar til aðalfundar laugardaginn 9. júlí 2005 klukkan 17:30 
í húsakynnum Framsóknarflokksins Hverfisgötu 33, 3. hæð.

– Sérstök athygli er vakin á á ákvæði í lögum félagsins um að
framboð þurfi að hafa borist í síðasta lagi sólarhing fyrir aðalfund. 

1. Setning. 
2. Kosning starfsmanna. 

a) Fundarstjóra. 
b) Þingritara. 
c) Kjörstjórn. 

3. Skýrsla stjórnar og umræður. 
4. Skýrsla gjaldkera og umræður. 

5. Lagabreytingar. 
6. Kosningar 

a) Formaður. 
b) Stjórn og varastjórn. 
c) Endurskoðendur reikninga. 
d) Kjördæmafulltrúar. 

7. Önnur mál. 

Dagskrá 

Alvöru fluguveiði 
kennsla í Vatnsdalsá.

Flugukennsla verður í Vatnsdalsá 2. – 5. ágúst nk. 

Kennari verður hinn lunkni fluguveiðimaður Guðmundur
Guðmundsson sem gjörþekkir silungsveiðisvæði Vatns-

dalsár og ef fleiri en fimm skrá sig, verður Pálmi Gunnars-
son eða einhver annar félagi Guðmundar með honum. 

Frábært fyrir byrjendur sem og aðra sem illa hefur gengið
að veiða hingað til á flugu. Möguleiki á stórlaxi.

Nánari upplýsingar hjá Magnúsi, s. 898 5695 / 
452 4495 og Guðmundi í síma 893 7654.

Kópavogsbær.
Lindir 4.

Hugmyndir að skipulagi. Kynning.

Þriðjudaginn 5. júlí nk. verða kynntar hugmyndir að
nýju deiliskipulagi Linda 4 (Skógarlind). Á svæðinu,
sem afmarkast af Fífuhvammsvegi í suður, Reykjanes-
braut í vestur og norður og Lindavegi í austur er fyrir-
hugað að rísi verslunar- skrifstofu og þjónustuhús-
næði alls um 25.000 m2 að flatarmáli. Í kynningunni
verður m.a. gerð grein fyrir yfirbragði fyrirhugaðrar
byggðar á svæðinu og umferð. 
Kynningin fer fram í Lindaskóla og hefst hún kl.
20:30. Gunnsteinn Sigurðsson, bæjarfulltrúi og for-
maður skipulagsnefndar mun stýra fundinum.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Óskað er eftir sjálfboðaliðum á aldrinum 18-75 ára til
þátttöku í klínískri rannsókn á rannsóknarlyfinu CEP-1347.
CEP-1347 tilheyrir nýjum flokki lyfja sem hamlar virkni
MAP3K9 erfðavísisins, en talið er að við það muni blóð-
styrkur ýmissa bólguþátta lækka og það hafi áhrif á fram-
vindu astma. Rannsóknin hefur fengið leyfi Vísindasiða-
nefndar, Persónuverndar og Lyfjastofnunar. Aðalrannsak-
andi er Unnur Steina Björnsdóttir, sérfræðingur í lyflækn-
ingum, ofnæmis- og ónæmissjúkdómum og meðrann-
sakendur hennar eru læknarnir Andrés Sigvaldason, Dav-
íð Gíslason, Dóra Lúðvíksdóttir, Eyþór Björnsson, Gunnar
Guðmundsson, Ólafur Baldursson og Kolbeinn Guð-
mundsson.

Megintilgangur rannsóknarinnar er að athuga verkun, ör-
yggi og þol mismunandi skammta af CEP-1347 svo og
áhrif þeirra á blóðþéttni ýmissa bólguþátta sem taldir eru
skipta máli í astma.

Áhætta af þátttöku felst í mögulegum aukaverkunum af
notkun rannsóknarlyfsins, bæði þekktum og ófyrirséðum.
Ekki er gert ráð fyrir að þátttakendur fái langvarandi bata
af meðferð með rannsóknarlyfinu en niðurstöður rann-
sóknarinnar geta leitt til framfara í læknisfræðilegum
rannsóknum og meðferð á astmasjúkdómi.

Um 160 astmasjúklingar munu taka þátt í rannsókninni
sem verður framkvæmd á Læknasetrinu ehf., Mjódd,
Þönglabakka 1 og 6, 109 Reykjavík og á rannsóknarsetri
Íslenskra lyfjarannsókna ehf. – Encode, Krókhálsi 5d, 110
Reykjavík. Eitt af inntökuskilyrðum í klínísku rannsóknina
er að þátttakendur séu/verði arfgerðagreindir með tilliti
til breytileika í MAP3K9 erfðavísinum en sú arfgerðar-
greining fer fram samhliða hjá Íslenskri erfðagreiningu í
tengslum við rannsókn á erfðum astma og ofnæmis. 
Einungis þeir sem bera ákveðna breytileika í MAP3K9
erfðavísinum geta tekið þátt í klínísku rannsókninni.
Klíníska rannsóknin tekur yfir 10-12 vikna tímabil og gert
er ráð fyrir 7 heimsóknum á rannsóknarsetur.

Þeir sem kynnu að hafa áhuga og þeir sem ekki hafa tek-
ið þátt í erfðarannsókninni eru beðnir um að leita frekari
upplýsinga hjá Höllu S. Arnardóttur hjúkrunarfræðingi
klínísku rannsóknarinnar í síma 510 9900.

Tekið skal fram að þeir sem svara auglýsingunni hafa á eng-
an hátt skuldbundið sig til að taka þátt í rannsókninni. Taki
þeir þátt, geta þeir dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem
er, án þess að gefa sérstaka ástæðu fyrir ákvörðun sinni.

Hefur þú áhuga á að taka 
þátt í klínískri lyfjarannsókn 
á nýju lyfi við astma?
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Vissir þú ...

...að lengsta beinið í líkamanum er
lærbeinið en það er að jafnaði
27,5 prósent af lengd manna og
getur verið allt að fimmtíu sentí-
metrar?

...að stærsta reikistjarna utan sól-
kerfisins er HD168443 sem er á
sporbaug um aðra stjörnu og er
sautján sinnum umfangsmeiri en
Júpíter?

...að dýpsti dalur í heimi er Yarlung
Zangbo-dalur í Tíbet? Og er fimm
þúsund metra djúpur að meðaltali.

...að filippseyski vofuapinn er á
meðal minnstu prímata heims og
er með stærstu augu á spendýri,
eða sextán millimetra að ummáli?
Það samsvarar því að menn hefðu
augu á stærð við greipaldin.

...að eitruðustu ætu fiskarnir í
heiminum eru ígulfiskar í Rauða-
hafinu og Indlands-Kyrrahafssvæð-
inu?

...að minnsta heimilishamstrateg-
undin í heiminum er Roborovski
hamsturinn? Hann verður yfirleitt
fjögurra til fimm sentímetra langur
og kemur upphaflega frá Mongólíu
og Kína.

...að talið er að tíu prósent rækt-
aðs lands í Austurríki séu notuð
undir lífræna ræktun?

Tilboðsgerð, tækjaleiga, viðhald, hurðir, gluggar, 
timbur, íbúða-, sumar og stálgrindarhús, vörubíll m/ 9 m. bílkrana

Hákon Páll Gunnlaugsson
löggiltur húsasmíðameistari og byggingastjóri

Aus tu rbyggð  20  •  Laugarás  •  801 Se l foss
☎ 486 8862 / 894 4142 •  ö   hakon@eyjar.is

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Lífsaugað
Þriðjudagskvöld 22-24
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Spurning: Af hverju hræðast
menn að svartur köttur gangi í
veg fyrir þá?

Svar: Talið er að heimiliskötturinn
hafi komið til Evrópu einhvern
tíma á járnöld en utan Evrópu á
hann sér mun lengri sögu. Hlut-
verk kattarins í samfélagi við
manninn hefur allt frá fyrstu tíð
verið að verja uppskeru og híbýli
fyrir nagdýrum auk þess sem
kattarskinn voru lengi talin verð-
mæt. Það er einnig ævagömul trú
að kettir séu merkilegar skepnur
og standi í nánu sambandi við þau
öfl sem búa að baki hinum sýni-
lega veruleika.

Fornegyptar eru taldir hafa
byrjað að temja ketti um það bil
3000 árum f. Kr. Egyptar urðu svo
hrifnir af ágæti kattarins að þeir
tóku að tilbiðja hann. Hjá þeim
var kötturinn sagður afkvæmi Ís-
isar, gyðju ljóss og lífs, og Ósírisar
sem var guð mána og dauða. Mynd
kattargyðjunnar Bast var kona
með kattarhöfuð. Frá Egyptum er
einnig komin sú trú að kettir hafi
níu líf.

Kettir í goðafræði
Kettir höfðu miklu hlutverki að
gegna í grískri goðafræði. Mána-
gyðjan Artemis var verndari katt-
anna, þeir voru í fylgdarliði henn-
ar og hún gat sjálf brugðið sér í
kattarlíki ef svo bar undir. Artem-
is var í nánu sambandi við Hekötu,
gyðju undirheimanna, en hún var
einnig mánagyðja og gat breytt
sér í kött eins og Artemis. Hekata
var einnig gyðja nornanna, og
kettir fylgdu Hekötu á nætur-
ferðum hennar. Kötturinn var því
snemma tengdur göldrum og
öðrum myrkraverkum. 

Kettir eru fylgifiskar ástar- og
frjósemisgyðjunnar Freyju í nor-
rænni goðafræði og þeir drógu
vagn hennar þegar hún ferðaðist.
Auk þessa má finna ýmsa tiltrú er
ketti varðar hjá Kínverjum og
fleiri Asíuþjóðum. 

Nornakettir og heimiliskettir
Í þjóðtrú hafa menn löngum verið
blendnir í afstöðu sinni til kattar-
ins. Á hann hefur verið litið sem
heilagt dýr en algengara er þó að
hann hafi verið álitinn fulltrúi
illra afla. Á miðöldum urðu svartir
kettir einkennisdýr norna og voru
kettir norna sagðir nærast á blóði
þeirra. Nornir áttu meðal annars
að geta brugðið sér í kattarlíki.
Verði svartur köttur á vegi manns
er því allt eins víst að þar sé norn
á ferðinni. 

Kettir eru oftast taldir til góðs
á heimilum og víða má finna þá
hjátrú að heilladrjúgt sé að hafa
kött með sér þegar flutt er inn í
nýtt húsnæði. Því var trúað að
kötturinn sogaði til sín ólán og ill

öfl eða að þessi fyrirbæri tækju
sér bólfestu í honum. Kötturinn
var með öðrum orðum nokkurs
konar segull eða ryksuga sem dró
að sér allt illt. Sagt er að sums
staðar hafi tíðkast að henda
svörtum ketti inn fyrir þrösk-
uldinn á heimili brúðhjóna til að
hreinsa andrúmsloftið áður en þau
fóru sjálf inn. 

Svartir kettir boða ýmist ógæfu
eða lán
Flestir þekkja þá hjátrú að það sé
slæmur fyrirboði ef svartur kött-
ur hleypur þvert í veg fyrir mann.
Víðast hvar í Evrópu og Banda-
ríkjunum er þessi hjátrú almenn
enn í dag. Það vekur mörgum ugg
í brjósti hlaupi svartur köttur
þvert á leið þeirra, sérstaklega
séu menn að sinna mikilvægum
eða áhættusömum erindum.
Margir Bandaríkjamenn halda því
þó fram að svartur köttur sé ein-
ungis fyrirboði ills hlaupi hann frá
vinstri til hægri en viti á gott komi
hann frá hægri. Hvítir kettir vita
aftur á móti á gott. 

Í Englandi snúa margir þessari
hjátrú við; svartir kettir vita á gott
en hvítir kettir á illt. Þá eru
svartir kettir álíka vinsælir og
þeir eru óvinsælir annars staðar á
Vesturlöndum, hlaupi þeir í veg
fyrir menn. Þess eru dæmi í
Englandi að einhver taki sérstak-
lega að sér það verkefni að láta
svartan kött hlaupa í veg fyrir
brúðhjón þegar þau koma út úr
kirkjunni að lokinni vígslu, þeim
til heilla. 

Hjátrú viðheldur jafnvægi í dag-
legu lífi
Segja má að einn af grunnþáttum
hjátrúar sé að viðhalda ákveðnu
jafnvægi í hinu daglega lífi. Allt
sem truflar eða gengur þvert á
það sem er talið venjulegt eða
eðlilegt boðar illt en getur þó í
sumum tilfellum verið fyrirboði
góðra tíðinda. Svartur köttur sem
skyndilega hleypur þvert á leið
manna truflar ákveðið jafnvægi,
gengur þvert á fyrirfram ákveðna
leið og er þess vegna í flestum til-
fellum talinn ills viti. 

Ótrúin á svarta ketti á sér ræt-
ur í hefðbundnum viðhorfum til
kattarins; um aldir var hann ann-
ars vegar talinn heilagt dýr og
hins vegar djöfulleg skepna.
Vegna hins nána sambands kattar-
ins við nornir og önnur myrkraöfl
hefur neikvætt viðhorf til svartra
katta sennilega orðið jafn afger-
andi og raun ber vitni. 

Annars er ráð, hlaupi svartur
köttur í veg fyrir mann, að hrækja
í átt til hans eða krossleggja
fingur til að afstýra óláni.

Símon Jón Jóhannsson, 
þjóðháttafræðingur.

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Svartir kettir

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hvaða nafni sem þau nefnast. Ný-
verið bauðst þátttakendum í Háskóla unga fólksins, námskeiðum fyrir ungmenni á
aldrinum 12-16 ára á vegum Háskóla Íslands, að svara spurningum fyrir Vísinda-
vefinn. Meðal spurninga sem þar var glímt við eru: Hvað er Surtsey stór, hvaða
tungumál er talað í Úganda, hver var Tycho Brahe, úr hvaða ávexti eru rúsínur fram-
leiddar, hvað þýða litirnir í þýska fánanum og hvenær verður næsti tunglmyrkvi á Ís-
landi? Hægt er að lesa svör við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum á slóð-
inni www.visindavefur.hi.is.

SVARTUR KÖTTUR Kettir hafa löngum verið taldar dulmagnaðar skepnur. Ýmist var litið
á þá sem heilagar verur eða fulltrúa illra afla.
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Ef bardaginn yrði háður í dag,
myndu fjölmiðlar spyrja hvort
líf þúsunda hermanna væru þess
virði. Farið yrði fram á rann-
sókn á því hvort hermennirnir
hefðu verið nægjanlega þjálfað-
ir. Þingmenn minnihlutans
myndu spyrja hvort forsetinn
hafi leitt bandarísku þjóðina af-
vega. Svona lýsti Zen Miller,
þingmaður Demókrata á banda-
ríska þinginu, því hvernig bar-
daganum um Iwo Jima, sem háð-
ur var í síðari heimsstyrjöldinni,
yrði lýst af fjölmiðlum væri
hann háður í dag, en ekki í byrj-
un árs 1945, á lokamánuðum síð-
ari heimsstyrjaldarinnar í bar-
áttunni um Kyrrahafið.

Í bardaganum um Iwo Jima,
eða Súlfúreyjuna, sem hófst 19.
febrúar 1945, létust um 22.000
japanskir hermenn og tæplega

7.000 bandarískir. Að auki særð-
ust rúmlega 19.000 bandarískir
hermenn. Bardaginn sjálfur var
einn af mörgum bardögum síð-
ari heimsstyrjaldarinnar. Mynd
sem Joe Rosenthal tók af sex
hermönnum að reisa bandaríska
fánann á toppi Suribachi-eld-
fjallsins á Iwo Jima 23. febrúar
1945 gerði bardagann ódauðleg-
an í huga Bandaríkjamanna.
Rosenthal, ljósmyndari Associ-
ated Press, hlaut Pulitzer-blaða-
mannaverðlaunin fyrir myndina
árið 1945. Í lok árs 1954 var
bronsstytta eftir Felix de
Weldon, byggð á myndinni, af-
hjúpuð í Arlington-kirkjugarðin-
um. Styttan var helguð öllum
sjóhermönnum sem hafa látið
lífið við að verja þjóð sína. Nú er
Clint Eastwood að koma til
Krýsuvíkur til þess að taka upp

atriði fyrir myndina sína Flags
of Our Fathers, sem fjallar um
bardagann um Iwo Jima. 

Tilgangur eða tilgangsleysi
Innrásin á Iwo Jima var kölluð
Operation Detachment, og var
talin nauðsynleg fyrir árásir B-
29 sprengjuflugvéla á Japan og
til þess að Kamikaze-árásir Jap-
ana yrðu erfiðari. Á eyjunni
voru þrjár flugbrautir sem jap-
anskir sjálfsvígsflugmenn hófu
leiðangur sinn á. Eftir að Banda-
ríkjamenn náðu yfirráðum yfir
eyjunni lentu fylgiflugvélar
sprengjuflugvéla á eyjunni, á
meðan B-29 vélarnar flugu
áfram til Japan. Flugbrautirnar
voru notaðar sem neyðarlend-
ingastaður bandarísku sprengju-
flugvélanna á leið sinni frá Jap-
an, sem hefðu annars þurft að fljúga helmingi lengri leið til að

ná öruggri lendingu. Eftir að
Bandaríkjamenn höfðu náð
Marianas-eyjum, varð Iwo Jima
mun mikilvægari herstöð fyrir
Japani en áður, þar sem Banda-
ríkjamenn voru þá orðnir nær
því að gera árásir á meginland
Japan. Frá herstöðinni á Iwo
Jima gátu Japanir varað við yf-
irvofandi árásum á Tókýó og ná-
grenni.

Japanir bíða og undirbúa sig
Í júní 1944 hófu Bandaríkja-
menn stórskotahríð á Iwo Jima,
og áttu Japanir von á að innrás
hæfist það sumar. Í júlí það ár
hafði bandaríski sjóherinn eyði-
lagt allar byggingar á eyjunni og
þær fjórar flugvélar sem eftir
voru. Japanir höfðu þá misst
stóran hluta sjóhers síns og mik-
inn hluta flughersins. Flugvéla-
floti þeirra var ekki endur-
byggður fyrr en í apríl 1945.
Tadamichi Kuribayashi, herfor-
ingi Japana á eyjunni, þurfti því
að verja Iwo Jima án stuðnings
frá sjó- eða flughernum. Liðs-
styrkur kom frá Japan, auk
verkfræðinga sem hönnuðu flók-
ið kerfi neðanjarðarbyrgja og
ganga, sem áttu að geta staðist
miklar sprengingar frá óvinin-
um. Höfuðstöðvar Kuirbayashi
voru á norðurhluta eyjunnar.

Sunnar á eyjunni, á Hæð 382
sem var næsthæsti hæðarpunkt-
ur Iwo Jima, var fjarskipta- og
veðurstöð komið upp. Þar rétt
hjá voru höfuðstöðvar hersfor-
ingjans Chosaku Kaido, sem
stjórnaði stórskotaliði Japana á
eyjunni. Japanir gerðu tilraun til
að tengja allar helstu stjórn-
stöðvar sínar á eyjunni með
göngum sem hefðu orðið um 27
kílómetrar að lengd, hefði þeim
tekist að klára þau. Þegar
Bandaríkjamenn stigu á land í
febrúar 1945, voru 18 kílómetra
göng fullkláruð. 8. desember
1944 hófu Bandaríkjamenn aftur
loftárásir á Iwo Jima, sem frá
þeim tíma varð daglegur við-
burður þar til innrásin sjálf
hófst.

Bandaríkjamenn hefja innrás
Fyrir innrásina á Iwo Jima töldu
Bandaríkjamenn sig hafa full-
komnað árásaráætlun sína frá
sjó, í innrásum sínum frá Gu-
adalcanal til Guam. Þeir töldu sig
hafa mætt öllum þeim vandamál-
um sem upp gætu komið. Sam-
kvæmt áætlun áttu tvær her-
deildir sjóhersins að taka land á
austurströndum eyjunnar. Þegar
þær væru lentar á ströndinni
myndu tvær aðrar herdeildir
bætast við til styrktar þeim sem
fyrir voru. Samkvæmt áætlun-

EYÐILEGGINGIN ALGJÖR Mannfallið var mikið, bæði í herliði Bandaríkjamanna og Japana, þegar barist var um Iwo Jima í síðari
heimsstyrjöldinni.

FÁNINN REISTUR Þetta var seinni og stærri fáninn sem reistur var efst á Suribachi- fjalli á Iwo Jima. Fyrir þessa fréttamynd hlaut ljósmyndarinn, Joe Rosenthal, Pulizter-verðlaunin árið 1945. 

Svikull svartur sandur
Clint Eastwood er á lei›inni til landsins til
a› taka upp atri›i fyrir myndina Flags of
Our Fathers, sem fjallar um bardagann
um Iwo Jima í sí›ari heimsstyrjöldinni.
Kr‡suvík var talinn heppilegur tökusta›ur,
flví hér á Íslandi eru sandarnir svartir og
svikulir, líkt á eldfjallaeyjunni í Kyrrahaf-
inu.

TADAMICHI KURIBAYASHI 
Herforingi Japana

RAYMOND A. SPRUANCE
Herforingi Bandaríkjamanna
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Ekki missa af vinsælustu norsku glysrokksveit í heimi!

Upphitunartónleikar og áritun

Síminn hefur nú gengið til liðs við Concert og Bylgjuna og fengið norsku
glysrokksveitina WIG WAM til að koma fram í Smáralind kl. 16.30 til að
hita upp fyrir tónleika sína á Gauknum í kvöld. Sveitin tekur meðal annars
hið geysivinsæla lag „In My Dreams (come on)“ sem er búið að gera allt
vitlaust á Íslandi að undanförnu. Að því loknu munu meðlimir sveitarinnar
svo árita plötu sína It’s Hard to be a Rock ‘n’ Roller in Kiev.

í samvinnu við Concert og Bylgjuna

WIG WAM
í Smáralind í dag kl. 16.30

Síminn býður þér á tónleika

ENGINN
AÐGANGSEYRIR
Í SMÁRALIND

Þremur klukkustundum eftir að
fyrsta hersveitin hafði reist
bandaríska fánan við hún á tindi
Suribachi-fjalls var önnur her-
sveit send þangað með enn stærri
fána. Myndin sem Joe Rosenthal,
ljósmyndari Associated Press,
tók af síðari flögguninni náði
heimsfrægð. Þar sjást, frá vinstri
til hægri, Ira H. Hayes, Franklin
R. Sousley, Michael Strank, John
Bradley, Rene A. Gagnon og
Harlon Block. Af þeim sex gengu
einungis þrír burt af eyjunni;
þeir Hayes, Bradley og Gagnon.
Sousley, Strank og Block létust í
bardaga á eyjunni.

Michael Strank fæddist árið
1919 í Tékkóslóvakíu. Hann var
sá sem fékk skipunina um að
klífa fjallið og valdi sína stráka

með sér. Strank lést 1. mars 1945
og er grafinn í Arlington-kirkju-
garðinum í Washington. 

Harlon Block fæddist árið
1924 í Texas. Hann var hægri
hönd Stranks og tók við eftir að
Strank lést. Í átján mánuði var
talið að í stað hans væri Harry
Hansen frá Boston á myndinni
frægu. Harlon er grafinn við hlið-
ina á Iwo Jima minnismerkinu í
Harlingen, Texas. 

Franklin Sousley fæddist 1925
í Kentucky. Hann hafði gengið í
herinn þegar hann var 17 ára og
sigldi út á Kyrrahafið á 18 ára af-
mælisdeginum. Franklin var síð-
asti fánaberinn sem lést á Iwo
Jima, þann 21. mars, þá 19 ára. 

Ira Hayes fæddist 1923 í
Arizona og lést 32 árum síðar í

heimaríki sínu. Hann var af
indjánaættum og hafði sjaldan
farið út fyrir heimaslóðir sínar
þegar hann gekk í herinn. Hann
varð þekktur sem „indjáninn sem
reisti fánann“, en átti erfitt með
að þola athyglina. Hann átti í erf-
iðleikum með áfengi og drakk
síðustu viskíflöskuna sína árið
1955.

Rene Gagnon fæddist árið
1925 í New Hampshire og lést í
heimabæ sínum árið 1979. Af
fánaberunum var hann sá yngsti
sem lifði stríðið af og sá fyrsti til
að snúa aftur til Bandaríkjanna.
Gagnon var sá sexmenningana
sem bar fánann upp fjallið. 

John Bradley fæddist 1923 í
Wisconsin og varð langlífastur
fánaberanna. Hann lést í heima-

ríki sínu árið 1994. Bradley var
ekki í herflokki Harlons Block,
en hafði boðist til að hjálpa til.

Sonur Bradleys skrifaði bókina
Flags of our Fathers, sem mynd
Eastwoods byggist á.

Fáninn sem feðurnir báru

IWO JIMA MINNISMERKIÐ Í WASHINGTON DC Af fánaberunum sex komust einung-
is þrír lifandi frá Iwo Jima.

inni átti fljótlega að ná stjórn á
ströndinni en síðan myndu her-
deildirnar færa sig í norðaust-
urátt, þar til yfirráðum á allri
eyjunni yrði náð. Herflokkur
myndi á sama tíma færast suður
og ná Suribachi-fjalli. Ef öldurn-
ar yrðu of miklar austurmegin,
átti að lenda á vesturströndinni,
en vegna vinda var talið ólíklegt
að varaáætlunin kæmi til fram-
kvæmda.

Þremur dögum fyrir innrásina
hófst gegndarlaus sprengjuárás
bandarískra sprengjuflugvéla og
sjóhersins, til að undirbúa inn-
rásina.

Svartur sandurinn svíkur
Klukkan tvö eftir miðnætti að
morgni 19. febrúar gáfu fallbyss-
ur bandarískra orustuskipa til
kynna að D-dagur væri hafinn.
Skömmu síðar hófu 100
sprengjuflugvélar þeirra árás.
Öðru sinni drundu fallbyssurnar.
Klukkan hálf níu lentu fyrstu
hermennirnir af um 30.000.
Bandaríkjamönnum reyndist
erfitt að grafa skotgrafir í svört-
um sandinum sem þeir höfðu
litla reynslu af. Vegna þess hve
ströndin var mjúk var lendingin
einnig erfiðari en þeir áttu von á.
Hermennirnir áttu hreinlega í
erfiðleikum með að fóta sig. Við
lendinguna mættu bandarísku
hermennirnir minni mótspyrnu
en þeir áttu von á. Japanarnir
höfðu ákveðið að sýna ekki stór-
skotalið sitt strax, og geyma
harða mótspyrnu þar til Banda-
ríkjamenn væru komnir lengra
inn í landið. Að kvöldi fyrsta inn-
rásardagsins höfðu um 30.000
hermenn umkringt Suribachi-
fjallið. 40.000 hermenn bættust
við skömmu síðar. Það var þó
ekki fyrr en fjórum dögum síðar
sem bandarískir hermenn náðu
upp á topp til að reisa þar fánann.
En þótt fáninn blakti var bardög-
um langt í frá lokið og þurfti að
vinna eyjuna fermetra fyrir fer-
metra. Það var ekki fyrr en 11.
mars að varnir Japana voru ekki
lengur miðstýrðar, þá voru ein-
ungis eftir dreifðir fámennir
hópar sem veittu mótspyrnu.
Vegna stolts japanskra her-
manna  að vera ekki teknir á lífi,
skipulögðu þeir banzai-árásir,
hlupu léttvopnaðir gegn stór-
skotaliði Bandaríkjahers. 

Bardögum á Iwo Jima lauk
ekki fyrr en 26. mars 1945. Þá
höfðu um 7.000 bandarískir her-
menn látið lífið og um 19.000
særst. Af þeim rúmlega 22.000
japönsku hermönnum sem vörðu
eyjunna voru einungis um 200
teknir fanga. Aðrir höfðu látið
lífið. Neðanjaðarkerfið sem Jap-
anarnir höfðu gert og varist í var
að mestu heilt eftir að átökum
lauk. Byggingarnar reyndust
Bandaríkjaher erfiðastar, ekki
bara í þessari innrás, heldur
reyndust þær vera það varnar-
virki í Kyrrahafinu sem erfiðast
var fyrir Bandaríkjaher að vinna
bug á. 

Súlfúreyjan í dag.
Eftir að Bandaríkjamenn náðu
Iwo Jima á sitt band, héldu þeir
eyjunni til 1968. Nú býr enginn á
eyjunni, og þarf sérstakt leyfi
frá borgaryfirvöldum í Tókýó til
að koma til hennar.

svanborg@frettabladid.is



Arnar Gíslason, trommari í Ens-
ími, Írafár og Dr. Spock, er að
mestu leyti sammála lista Classic
Rock yfir bestu trommara sög-
unnar. 

„John Bonham er náttúrlega
magnaður. Hann er á mínum topp
fimm lista og Chad Smith líka.
Hann er svona trommari sem ég
stúderaði þegar ég var að læra.
Ég hlustaði á Blood Sugar Sex
Magic og trommaði hana út eitt,“
segir Arnar. 

„Ég stúderaði Larry í Primus
líka eins og vindurinn í gamla
daga. Síðan er Dave Lombardo
mjög góður. Ég sá hann þegar þeir
h i t u ð u
upp fyrir
Korn síð-
a s t a
sumar á
Í s l a n d i
og það
var alveg
magnað.
Hann sló
alveg úr mér taktinn. Síðan var ég
reyndar Lars Ulrich-aðdáandi í
gamla daga en hann getur ekki
neitt og hefur aldrei getað. Þetta
var bara misskilningur í mér.“

Arnar er einnig ánægður með
Dave Grohl. „Hann er mitt „idol“
fyrir utan bróðir minn. Ég kann að
spila á gítar og er svolítill músík-
ant og þess vegna hef ég gaman af
því að hann hafi stofnað sitt eigið

band.“ Bróðir Arnars er Haraldur
Freyr Gíslason, trommuleikari
Botnleðju. „Halli bróðir er besti
trommari á landinu, það er engin
spurning. Síðan er Jonni sem var í
Ensími líka mjög góður.“

Aðspurður segist Arnar ekki
hafa hugmynd um hvernig
trommari hann er sjálfur. „Aðrir
verða að finna út úr því. Ég
tromma bara eins og ég get og hef
gaman af því.“

Breska tímaritið Classic
Rock tók nýverið saman
lista yfir 50 bestu trommu-

leikara heimsins fyrr og síðar.
Listinn var unnin með hjálp fjöl-
marga sérfræðinga úr hinum
ýmsu geirum tónlistarinnar og
verður því að teljast afar mark-
tækur. 

Þátttakendur voru beðnir um
að nefna tíu bestu trommarana en
þess má geta að ekki mátti velja
Matt Sorum, trommara Velvet
Revolver og fyrrum trommara
Guns n’ Roses, þar sem hann var
einn af gestaritstjórum Classic
Rock í þetta skiptið ásamt hinum
félögum sínum úr sveitinni.

Í efsta sæti trónir John heitinn
Bonham, fyrrum trommari Led
Zeppelin, en í öðru sæti er Ís-
landsvinurinn Dave Grohl, sem
heldur einmitt tónleika hér á landi
með hljómsveit sinni Foo Fighters
næstkomandi þriðjudag. Keith
Moon úr bresku rokksveitinni The

Who er í þriðja sæti og í því fjórða
er Neil Peart úr hljómsveitinni
Rush. Chad Smith úr Red Hot
Chili Peppers vermir síðan
fimmta sætið.

Á meðal þeirra sem voru á list-
anum en komust ekki á topp 20
voru: Ringo Starr – Bítlarnir (22.),
Taylor Hawkins – Foo Fighters
(23.), Lars Ulrich – Metallica (26.),
Phil Rudd – AC/DC (27.), Jimmy
Chamberlain – Smashing Pumpk-
ins (31.), Matt Cameron – Pearl
Jam (34.) (32.), Roger Taylor –
Queen (37.), Igor Cavalera –
Sepultura (39.), Nick Mason –
Pink Floyd (42.) og Cindy Black-
man – Lenny Kravitz (50.).

JOHN BONHAM Hrærði
hinum ýmsu tónlistar-
stefnum saman, þar á

meðal einföldum töktum úr R&B-
tónlist og djassi, og bjó til eitthvað
alveg nýtt. Eina af hans eftir-
minnilegustu stundum má heyra í

laginu Moby Dick þar sem hann
tekur nokkurra mínútna trommu-
sóló á magnaðan hátt. Bonham var
eins og fleiri trommarar í sögunni
þekktur fyrir villt líferni sitt. Árið
1980, þegar Led Zeppelin var í æf-
ingabúðum fyrir tónleikaferð til
Bandaríkjanna, kafnaði Bonham í
eigin ælu eftir stífa drykkju.
Hann var aðeins 32 ára gamall.
Led Zeppelin hætti í kjölfarið og
hefur ekki komið aftur saman
síðan, nema við sérstök tilefni.

DAVE GROHL Sló í gegn
sem trommari einnar
bestu rokksveitar allra

tíma, Nirvana. Mikill kraftur,
hraði og fjölbreytileiki einkenna
trommuleik hans, eins og heyra
má á meistaraverkinu Never-
mind. Grohl klæjar greinilega í
fingurna þegar hann er ekki að
syngja með Foo Fighters, því
hann hefur spilað mikið undan-
farin ár sem gestatrommari hjá

hljómsveitum á borð við Queens
of the Stone Age og Nine Inch
Nails. Grohl lýsti því eitt sinn
yfir að hann dreymdi um að
hlaupa í skarðið fyrir John Bon-
ham ef Led Zeppelin kæmi
saman á nýjan leik. Hann væri
vafalítið rétti maðurinn í starfið. 

KEITH MOON Jafn
þekktur fyrir ólæti sín
utan sviðsins og fyrir

hæfileika sína við trommusettið.
Moon vann sér það meðal annars
til frægðar að keyra bíl ofan í
sundlaug, sprengja upp klósett
og ganga um götur í nasista-
búningi. Hann hefur verið talinn
einn af holdgervingum hug-

taksins „brjálaði trommarinn“,
enda kallaður „Moon the Loon“.
Kappinn lést árið 1978, 32 ára
gamall, úr ofneyslu lyfja.

NEIL PEART Gekk undir
viðurnefninu „Prófessor-
inn“. Peart gekk til liðs

við Rush árið 1974 og sannaði sig
bæði sem frábær trommari og
sem hæfileika-
ríkur texta-
smiður. Sótti
hann áhrif sín
til djass-
trommarans
Buddy Rich.
Lítið hefur
spurst til „Pró-
fessorsins“ í
tónlistar-
heiminum eftir að hann missti
dóttur sína árið 1997 og eigin-
konu sína ári síðar.

CHAD SMITH Nútímalegur
trommari sem fer lítið
fyrir í Red Hot Chili

Peppers. Á meðan félagar hans
láta öllum illum látum vinnur
hann sína vinnu óaðfinnanlega á
bak við tjöldin. Hann virðist ráða
við allt, hvort sem um fönk, rokk
eða sálartónlist er að ræða. Lagið
Higher Ground er gott dæmi um
hæfileika hans.

freyr@frettabladid.is
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Ný plata og nýtt 

heimili
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HÖFÐINGLEGUR 
SUMARBÚSTAÐUR Á SUÐURLANDI
ANNA MARGRÉT JÓNSDÓTTIR

LÆRIÐ AÐ SMÍÐA 
- SÓLPALLUR OG HILLUR

ÍSLENDINGAR Í 
DANMÖRKU
SÓLSTOFA, SVALIR 

OG PALLAR

NEIL PEART

20 BESTU
TROMMARAR HEIMSINS:

1. John Bonham – Led Zeppelin
2. Dave Grohl – Nirvana, Foo
Fighters, Queens of the Stone Age,
Nine Inch Nails, Killing Joke, Probot.
3. Keith Moon – The Who
4. Neil Peart – Rush
5. Chad Smith – Red Hot Chili 
Peppers, Glenn Hughes
6. Dave Lombardo – Slayer
7. Mitch Mitchell – The Jimi Hendrix
Experience
8. Ian Paice – Deep Purple
9. Cozy Powell – Rainbow, Black
Sabbath, MSG
10. Charlie Watts – The Rolling 
Stones
11. Nicko McBrain – Iron Maiden
12. Ginger Baker – Cream, Blind
Faith, Masters of Reality
13. Joey Jordison – Slipknot
14. Phil Collins – Genesis
15. Carl Palmer – Emerson, Lake &
Palmer, Asia
16. Bill Bruford – King Crimson, Yes
17. Mike Portnoy – Dream Theater
18. Stewart Copeland – The Police
19. Tommy Lee – Mötley Crüe
20. Bill Ward – Black Sabbath

John Bonham, fyrrum trommari Led Zeppelin, var kjörinn besti trommari
sögunnar í úttekt sem breska tímariti› Classic Rock stó› fyrir. Íslandsvinurinn
Dave Grohl úr Nirvana og Foo Fighters kemur á hæla hans.

Bonham sá besti fyrr og síðar

JOHN BONHAM Fyrrum trommari Led Zeppelin þykir besti
trommari sögunnar samkvæmt Classic Rock.

DAVE GROHL Sló í gegn með Nirvana og þótti standa sig stór-
kostlega á plötunni Nevermind.

KEITH MOON Hinn óstýriláti trommari lést úr ofneyslu eiturlyfja árið 1978.

CHAD SMITH Hinn hægláti Smith þykir
afar fjölhæfur.

ARNAR GÍSLASON John Bonham er í
miklum metum hjá Arnari Gíslasyni.
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TOPP 5  
ARNARS GÍSLASONAR:

1. John Bonham
2. Dave Lombardo
3. Dave Grohl
4. Chad Smith
5. Phil Collins

Stúdera›i Chad Smith

1

2

3

4

5
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Sumarsprengja!
...aðeins þessa helgi 2. - 3. júlí

Hole in One  •  Bæjarlind 1-3  •  201 Kópavogur  •  Sími: 577 4040  •  www.holeinone.is

Royal Club burðarpoki
Þægilegur burðarpoki með tvöfaldri 
axlaról og aukahólfum

Verð: 3.900,-
Verð áður: 7.800,-

Opnunartími:
Mán - fös..................
Laugardaga...............
Sunnudaga...............

10 - 19
10 - 16
12 - 16

Verð: 9.900,-
Verð áður: 19.800,-

30%
afsláttur

50%
afsláttur

• Scanna Titanium golfkúlur 15 í pk. með 30% afsl.  -  tilboð 1.596.-
• Boltaveiðarar með 40% afsl.  -  verð frá 948.-
• Valdir golfskór með 50% afsl.
• Fatnaður í úrvali  - allt að 50% afsl.

Fleiri sprengjur!

...og svo miklu miklu meira

Royal Kids 
barnagolfsett
Það má ekki gleyma litlu 
golfurunum. Eigum golfsett 
fyrir 3-5, 6-8 og 9-12 ára

Verð frá 5.530,-

Xtech járnasett
Vandað járnasett með 
alvöru sumarafslætti 
meðan birgðir endast 

50%
afsláttur



» HJÁLMAR ÞÓRARINSSON {FD:1986} » HEARTS
Fór til Hearts síðasta sumar og fyrst sem lánsmaður frá Þrótti. Hann

heillaði forráðamenn hins vegar svo mikið að þeir vildu ólmir
kaupa hann sem varð síðan raunin fyrir nokkrum vikum
síðan. Hefur fengið nokkur tækifæri með aðalliðinu og skor-

aði meðal annars í sínum fyrsta leik en hefur aðallega spilað
með unglinga- og varaliðinu og staðið sig hreint frábærlega. Varð
hann meðal annars markahæsti leikmaðurinn í U-19 ára deildinni í
Skotlandi með 18 mörk. Vill helst spila uppi á toppi en getur einnig
spilað á hægri kantinum. Leikmaður sem hefur endalausa upp-
sprettu hæfileika; hraða, góðar spyrnur, sprengikraft og mikla leikni. 

GÆTI ORÐIÐ HINN ÍSLENSKI: JERMAIN DEFOE #
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» KOLBEINN SIGÞÓRSSON {FD:1990} » VÍKINGUR
Leikmaður sem getur náð mjög langt ef allt gengur upp. Hefur verið yfirburða-
maður í öllum yngri flokkunum þrátt fyrir að spila jafnan ári upp fyrir sig og var
meðal annars markahæsti leikmaður Shell-mótsins í Vestmannaeyjum þrjú ár í
röð. Er bróðir Andra Sigþórssonar, fyrrverandi atvinnumanns í knatt-
spyrnu, og því ljóst að markaskorunargenið er til staðar. Allir grunn-
þættir eru fyrsta flokks – móttaka, snerting, skot, sending og skalla-
tækni. Er einn af þessum örfáu sem virðist fæðast með óútskýr-
anlega fótboltahæfileika. Er markaskorari af guðs náð,
klárar færin sín einstaklega vel en vill koma töluvert til
baka og sækja boltann.

GÆTI ORÐIÐ HINN ÍSLENSKI: WAYNE ROONEY #
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» KJARTAN HENRY FINNBOGASON {FD:1986 } » CELTIC
Flestir þekkja hann frá síðasta sumri, þá sem hann sló í gegn með KR í Lands-
bankadeildinni. Fór til Celtic í upphafi þessa árs en spilaði ekki sinn fyrsta leik með

ungalingaliðnu fyrr en í febrúar. Endaði engu síður sem markahæsti
leikmaður U-19 ára liðsins með 14 mörk og segir sú tölfræði meira

en mörg orð. Fæddur markaskorari sem nýtir sín færi iðulega mjög
vel og getur í rauninni skorað mörk upp úr engu. Líkar vel að fá
boltann í fæturna og skilar honum jafnan vel frá sér. Er auk þess
öflugur í stöðunni maður á mann og með fína skallatækni. Er

hins vegar með stuttan kveikiþráð, á það til að láta mótlæti fara of
mikið í taugarnar á sér og hættir fyrir vikið að spila sinn leik.

GÆTI ORÐIÐ HINN ÍSLENSKI: ADRIANO #
SÓ

K
N

A
R

M
A

Ð
U

R
» THEÓDÓR ELMAR BJARNASON {FD:1987} » CELTIC
Getur spilað nánast hvar sem er á miðjunni þó svo að fjölhæfni hans og stíll
njóti sín best inni á miðri miðjunni í frjálsri stöðu. Meira skapandi leikmaður
er vandfundinn og býr hann yfir ótrúlegri tækni miðað við aldur. Getur gert
hreyfingar sem þekktust varla áður í yngri flokkunum á Íslandi. Eitt hans
helsta vopn eru miklar stefnu- og hraðabreytingar. Er auk þess fljótur og
einstaklega flinkur með bolta, með frábærar spyrnur og mikla yfirsýn.
Áhangendur Celtic fara lofsamlegum orðum um hann á spjallsíðum fé-
lagsins og spá því að hann verði leikmaður aðalliðsins áður en næsta
tímabil er á enda. Þarf helst að bæta varnarleikinn en það er eitthvað
sem á að koma með leiðsögn frá færustu þjálfurum Skotlands. Mikill
karakter inni á velli og er fyrirliði U-19 ára landsliðsins.

GÆTI ORÐIÐ HINN ÍSLENSKI: KAKA 

#
M

IÐ
JU

M
A

Ð
U

R

BJARNI ÞÓR VIÐARSSON {FD:1988} » EVERTON
Bróðir atvinnumannana Arnars og Davíðs Þórs sem leika með Lokeren og Lille-
ström en er að mati flestra miklu betri leikmaður en þeir voru á þessum aldri.
Hefur verið hjá Everton frá síðasta sumri og er í miklum metum þar.
Leikur á miðjunni og hefur einstaklega næmt auga fyrir öllu spili.
Hann er fastamaður í varaliði félagsins sem segir sitt um getu
Bjarna. Hann hefur oft verið sagður of veiklulegur til að pluma sig
á háu stigi en þrátt fyrir að hafa takmarkað kjöt á beinunum er
hann óhemju sterkur og þykir sæta tíðindum að hann tapi návígi.
Hann er draumur hvers þjálfara, gerir allt sem honum er sagt og
veikleikar eru af skornum skammti, helst eru það löngu sending-
arnar og skotin sem þarf að bæta.

GÆTI ORÐIÐ HINN ÍSLENSKI: PATRICK VIERA
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Ný kynslóð er að koma upp í íslenskri knattspyrnu. Senn
líður að óhjákvæmlegri uppstokkun hjá íslenska lands-
liðinu þar sem eldri leikmönnum er skipt út fyrir þá
yngri. Þeir sem fylgjast með yngri flokka starfi á 
Íslandi eru flestir á einu máli; fjöldi ungra og framúrskar-
andi íslenskra leikmanna er í sögulegu hámarki þar sem
þeir allir eiga sameiginlegt að geta náð eins langt og þeir
sjálfir vilja. Vignir Guðjónsson skoðaði þá tíu leikmenn
sem eru líklegastir til þess að skara fram úr á komandi árum
– vonarstjörnur næstu kynslóðar.

» Í ÍSLENSKA FÓTBOLTANUM

NÆSTA KYNSLÓÐ



VIKTOR UNNAR ILLUGASON {FD:1990} » BREIÐABLIK
Stór og feikilega öflugur örvfættur
leikmaður sem spilar jafnan sem
fremsti maður. Hefur farið til reynslu
til Feyonord og Ipswich og er undir
smásjá fleiri erlendra liða. Er lykil-
maður í gríðarlega öflugum árgangi
hjá Breiðabliki og hefur verið einstak-
lega sigursæll í gegnum tíðina. Hefur
stórkostlegt vald á fyrstu snertingu og
býr yfir leikskilningi sem þekkist vart
hjá öðrum leikmönnum á þessum
aldri. Einstaklega þroskaður miðað
við aldur og skynjar leikinn nánast
fullkomnlega. Hans eini löstur er
skallatæknin en veikleikann bætir

hann upp með öllum sínum kost-
um. Er auk þess metnaðarfullur og
með hugarfarið til að taka næsta skref
– atvinnumennskuna.

GÆTI ORÐIÐ HINN ÍSLENSKI:
ALAN SMITH 
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ARNÓR SMÁRASON {FD:1988} » HEERENVEEN
Er fastamaður í U-19 ára liði Heeren-
veen og fékk tækifæri með varaliðinu
undir lok síðasta tímabils. Þá var
hann valinn í úrvalslið félagsins skip-
að££ leikmönnum 20 ára og yngri.
Hefur mest verið notaður sem
sóknarmaður en getur einnig leikið á
miðjunni og á köntunum. Er nánast
jafnvígur á báða fætur, mjög útsjón-
arsamur, fljótur og mikill markaskor-
ari. Ber af öðrum þegar kemur að
knattraki – hann getur rekið boltann
nánast á 100% spretti án þess að
missa hann frá sér. Er með ótrúlega
góða nýtingu á færum og útsjónar-
samur með eindæmum. Hann er
einn af þeim leikmönnum sem geta
unnið leiki upp á eigin spýtur.

GÆTI ORÐIÐ HINN ÍSLENSKI:
RYAN GIGGS

RÚRÍK GÍSLASON {FD:1988} » HK
Hefur verið að spila í fremstu víglínu HK í 1. deildinni í sumar eftir að hann sneri
heim úr atvinnumennsku hjá Anderlect. Þangað fór Rúrik strax að loknum grunn-
skóla en hann var gríðarlega eftirsóttur. Lýsingarorðin frá þjálfurum hans hjá And-

erlect voru á þann veg að Rúrik gæti orðið eins góður og hann vildi – hann
geti gert hluti sem aðeins útvaldir einstaklingar geta leikið eftir.

Brjósklos í baki olli því að hann sneri heim til uppeldisfélags síns í
HK þar sem hann er í raun að byrja upp á nýtt. Var alltaf yfirburða-
maður í sínum árangi í yngri flokkunum og í Digranesinu er enn þá

rætt um þegar hann, nánast upp á sitt einsdæmi, vann Íslandsmeist-
araitilinn fyrir HK í 4. flokki. Hann þykir beita líkamanum og fótunum
öðruvísi en flestir aðrir og hefur hreyfingum hans verið líkt við töfra.

GÆTI ORÐIÐ HINN ÍSLENSKI: ERIC CANTONA
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ÓSKAR PÉTURSSON {FD:1989} » GRINDAVÍK
Gerði atvinnumannasamning við Ipswich og fer þangað í ágúst. Er heldur

smár af markmanni að vera en mikill íþróttamaður. Hann æfði körfu-
bolta við hlið fótboltans með mjög góðum árangri og býr yfir frá-
bærum stökkkrafti og góðum staðsetningum. Mjög snöggur á milli

stanganna en er auk þess mjög frambærilegur útileikmaður og því mjög
öruggur þegar hann fær boltann til baka. Sýnir jafnan mikil tilþrif en er

um leið enginn ævintýramaður. Markvörður af gamla skólanum, ag-
aður, mikill keppnismaður en þekkir jafnframt sín takmörk. Þykir
jarðbundinn og vel upp alinn strákur með höfuðið í lagi. 

GÆTI ORÐIÐ HINN ÍSLENSKI: IKER CASILLAS 
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» BJÖRN ORRI HERMANNSSON {FD:1989} » IPSWICH
Spilar jafnan aftarlega á vellinum en er á sama tíma það góður sóknarmaður að
hann getur sólað fimm andstæðinga á sama punktinum. Hreif forráðamenn
Ipswich upp úr skónum og gerði samning við félagið eftir fimm heimsóknir
þangað. Þar er hann hugsaður sem djúpur miðjumaður þrátt fyrir að hann
spili jafnan stöðu miðvarðar hjá Fylki og með U-17 ára landsliðinu. Þess má
geta að Ipswich hafði betur í keppni við Borussia Dortmund um leik-
manninn. Gríðarlega sterkur leikmaður og algjör leiðtogi. Spilaði alla
leiki U-17 ára landsliðsins í fyrra þrátt fyrir að vera árinu yngri en
flestir aðrir. Mjög teknískur, með gríðarlegan sprengikraft og ein-
staklega góður í því að taka andstæðinginn algjörlega úr umferð.
Sterkur í loftinu, sterkur í návígjum og mjög yfirvegaður. 

GÆTI ORÐIÐ HINN ÍSLENSKI: ROY KEANE
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AXEL STADIUM VIÐ
MIKLUBRAUT

Þarna gæti Snoop lent í alvöru
slag við fjölmiðlastjörnur Ís-
lands, ef hann skyldi droppa
við í hádegis- eða kaffipás-
unni. Mótherjarnir gætu verið
alls konar að getu, en flestir
með Ginobili-takta sem erfitt
væri fyrir Snoop að átta sig á.
Hann mundi skilja í eitt skipti
fyrir öll að hvítir geta víst
stokkið, þótt trúlega gæfu ein-
hverjir bófanum séns í kurt-
eisskyni. Snoop í körfu á Axel
Stadium væri auk þess öllum
opinn enda í alfaraleið við
Miklubraut, gegnt húsakynn-
um Fréttablaðsins.

FELLAHVERFIÐ Í 
EFRA-BREIÐHOLTI

Körfuboltavöllur sem stal senunni í
víðfrægum sjónvarpsauglýsingum
þar sem Sveppi sagði Eiði Smára til
syndanna í fótboltaþjálfun, þótt völl-
urinn sé alls ekki hugsaður fyrir fót-
bolta. Er klárt mál að umhverfið spil-
aði stærsta hlutverkið enda forkunn-
arfagrar byggingar í bakgrunni;
stærsta blokk landsins, staðsett í miðju
gettóinu, eins og fáfróðir og gárungar
kalla Fellin. Snoop mundi vafalaust una
sér best á þessum velli og finna til sam-
kenndar með hvetjandi Breiðhyltingum
ofan af svölum og í grasinu við völlinn,
þegar hann atti kappi við breiðhyltska
rappara. Þarna ætti Snoop heima, væri
hann Íslendingur. Þarna færi hann í allar
sínar körfur.

FORSETI GETTÓHVERFA HEIMSINS
Bófarapparinn Snoop Dogg er á lei›inni til Íslands. fiessi fyrrum tukthúsme›limur hefur fengist vi› ‡mis-
legt misjafnt, me›al annars klámmyndager›, eiturlyfjasölu og manndráp í sjálfsvörn. Hann er fluggáfa›ur og
flótti einkar efnilegur í körfubolta á námsárunum. Körfuna notar hann enn til a› slaka á og leika sér, oftar
en ekki í gettóum heimsins. Fréttabla›i› fann tilvalda körfuboltavelli fyrir Snoop til a› skjóta á í júlí.

LAUGARDALURINN
Einn af fáum körfuboltavöll-
um sem býður upp á að
hækka verulega í bílgræj-
unum því auðvelt er að
koma gettóbílum að völlun-
um sem standa við hlið
gervigrassins í Laugardal,
í litlu nágrenni við stygga
íbúa sem skilja ekki að
gott er að hlusta á rapp
með körfunni og finnst
það raska heimilisfriðn-
um. Vellirnir hafa verið
sívinsælir hjá ungum
sem öldnum körfu-
boltamönnum undan-
farin ár, og oftar en
ekki uppteknir
seinnipart dags og
langt fram á kvöld.
Þarna er alltaf hægt
að finna einhvern
til að spila við,
hvort sem er einn
gegn einum, eða
fleiri.

Hann kallar sig Doggfather; Pres-
ident of the United Ghettos of the
World. Var meira en efnilegur í

körfubolta á námsárunum og ekki síður flink-
ur á bókina. Síðhærður með þung augnlok eins

og hundurinn Snoopy í Smáfólkinu, þegar hann
ólst upp í gettóinu á Long Beach í Kaliforníu, og

fékk þaðan viðurnefnið Snoop Dogg af foreldr-
um sínum. 

Eins og títt er um gettóhverfi búa þar öreig-
ar og undirmenn í meirihluta. Snoop sleit
bernskuskónum á vettvangi glæpagengja og var
einn þeirra óknyttadrengja sem lærðu af slæm-
um fyrirmyndum og fóru fljótt út af rétta spor-
inu. Ungur varð hann meðlimur í hinni illræmdu
Long Beach Insane Crips-klíku og byrjaði að selja
eiturlyf á milli þess sem hann skemmti sér við
bófarapp með góðvini sínum Warren Griffin,
sem seinna varð frægur sem rapparinn Warren
G.

Laganna verðir gómuðu Snoop Dogg
snemma við eiturlyfjasöluna. Strax eftir

menntaskólann fékk hann sinn fyrsta fang-
elsisdóm og næstu þrjú árin var hann inn

og út úr fangelsum fyrir fíkniefnasölu.
Í fangelsinu gerði hann upp hug sinn

og ákvað að hafna glæpalífinu eftir
að samfangar hans sannfærðu

Snoop um ótvíræða hæfileika
á tónlistarsviðinu.

Snoop leitaði til

Warrens G. sem fékk bróður sinn Dr.
Dre, kallaður guðfaðir rappsins, til þess að
hlusta á tónlist þá sem Snoop Dogg hafði
fram að færa. Sá féll í stafi af hrifingu og
fékk Snoop til þess að flytja lag á plötu sinni
The Cronic 1992, en sú plata er enn ein mest
selda rappplata sögunnar. Fljótlega fór stjarna
Snoop Dogg að rísa hratt og fyrsta sólóplatan,
Doggystyle, kom út 1994, sama ár var Snoop kos-
inn „besti rapparinn“ af lesendum Rolling Stone-
tímaritsins.

Á miðjum vegi velgengninnar var Snoop hand-
tekinn og ákærður fyrir morðið á Philip Wold-
ermariam, eþíópískum innflytjanda úr glæpaklíku
sem skotinn var í bakið 25. ágúst 1993. Philip þessi
hafði mætt fyrir utan hús rapparans og látið
dólgslega þannig að Snoop og lífvörður hans
McKinley Lee eltu hann uppi og skutu í sjálfs-
vörn. Báðir voru sýknaðir af morðákærunni.

Allan frægðartímann hefur Snoop verið
trúr uppruna sínum. Hann er enn bófarappari
númer eitt, upphefur gettóið, venjulegt fólk
og notar skotin sín í körfubolta. Ein af ósk-
um Snoops í heimsókn hans til Íslands er
að komast á körfuboltavöll þar sem
hann getur slakað á og skotið á eins
og eina eða tvær körfur. Frétta-
blaðið fann hentuga körfubolta-
velli fyrir Snoop Dogg í
Reykjavík.

thordis@frettabladid.is

MIKLATÚN
Fáfarinn almenningsgarður
sem lumar á ýmsu og getur
verið upplagður felustaður
fyrir stórstjörnur. Þarna
mundi Snoop ekki skera
sig úr hópnum sem út-
lendingur, því nýbúar
spila oftast á þessum
velli og taka þá með sér
bassastyrkta gettó-
blastera sem dansa með
boltanum upp í körfuna
á milli fagurklipptra
trjáa og litskrúðugra
blóma.



LIVE8 HEFST Í DAG KL. 12!

Baugur Group er aðalstyrktaraðili 

útsendingar Sirkus á Live8 í samvinnu 

við Sirkus, Concert og Unicef.

STÆRSTI TÓNLISTARVIÐBURÐUR SEM HALDINN HEFUR VERIÐ VERÐUR Í BEINNI 
ÚTSENDINGU Á SIRKUS. SJÓNVARPAÐ VERÐUR FRÁ 10 STÖÐUM UM ALLAN HEIM.

Útsendingin frá Live8 hefst á SIRKUS kl. 12 á hádegi og stendur í 12 tíma samfl eytt. Allir helstu popparar heims taka 
þátt í viðburðinum. Dagskráin á Íslandi er til stuðnings UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. Sirkus mun nást
á dreifi kerfi  Sýnar meðan á útsendingunni stendur. FYLGSTU MEÐ OG TAKTU ÞÁTT Í AÐ MÓTA BETRI HEIM.

COLDPLAY MARIAH CAREY VELVET REVOLVER ELTON JOHN MADONNA

A-HA ROBBIE WILLIAMS SARAH MCLACHLAN BON JOVI U2

STEVIE WONDERSHAKIRAJAY ZMS. DYNAMITESTING
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Orðrómurinn um að Steven Gerr-
ard sé á leið frá Liverpool

magnast stöðugt og í gær birti eitt
spænsku dagblaðanna að Rafael
Benitez, stjóri liðsins, hefði fengið
mjög loðin svör
þegar hann spurði
Gerrard hvort hann
ætlaði ekki að vera
áfram hjá Liverpool.
„Við verðum að sjá
til en það er ljóst
að það verður mjög
erfitt að segja nei
við Real,“ á Gerrard að hafa sagt við
Benitez - svar sem var ekki til gleðja
spænska þjálfarann. Ennfremur seg-
ir blaðið að fari svo að Gerrard
ákveði að fara til Spánar muni hann
fá helmingi meira borgað en hjá
Liverpool.

Knattspyrnumaðurinn Scott
Ramsey hefur gengið frá félags-

skiptum úr Keflavík yfir til nágrann-
anna í Grindavík. Ramsey hefur
ekkert leikið með Keflavík í Lands-
bankadeildinni í sumar og hefur
verið að æfa með liði Grindavíkur
síðustu vikur. Ekki er fyrirhugað að
Ramsey leiki með liðinu á næstunni
en hann gæti orðið klár í slaginn
síðari hluta sumars.

ÚR SPORTINU

> Við furðum okkur ekki á ...

... því að Guðjón Þórðarson hafi gengið frá
samningi við írska leikmanninn Brian
O´Callaghan í gær, þrátt fyrir að hann hafi
sagt fyrir nokkrum dögum að
ekkert væri hæft í þeim orðrómi
að leikmaðurinn væri á leið til
Notts County. Aðferðin er
nákvæmlega sú sama og
forráðamenn Keflavíkur urðu
fyrir barðinu á fyrir fáeinum
vikum. Og af hverju ætti
Guðjón að hætta að nota
aðferð sem líka svona
svínvirkar?

Heyrst hefur ...
... að forráðamenn Keflvíkur sjái sér nú
leik á borði til að koma fram hefndum á
Guðjóni Þórðarsyni. Svo vill til að Brian
O´Callaghan er enn samningsbundin
Keflvíkingum og ef vilji og metnaður er
fyrir hendi gætu forráðamenn Keflavíkur
gert Notts County afskaplega erfitt fyrir í
því að fá félagsskiptin samþykkt...

sport@frettabladid.is
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> Við hrósum ...

.... liði FH í Landsbankadeild karla með að
vera þriðja liðið í sögunni
til að ná þeim stórkostlega

árangri að vera með fullt
hús stiga að lokinni fyrri
umferð Íslandsmótsins í

knattspyrnu.

fia› er ekki nóg me› a› li› FH sé me› fullt hús stiga a› lokinni fyrri umfer› Landsbankadeildar karla
heldur s‡nir tölfræ›in a› li›i› hefur ekki enn lent undir í fyrstu níu leikjum sumarsins.

FH hefur ekki ennþá lent undir
FÓTBOLTI Það er ekkert launungar-
mál að Íslandsmeistarar FH hafa
verið í algjörum sérflokki það
sem af er Íslandsmótsins á þessu
sumri og stefna hraðbyri að því að
vera titilinn. Liðið er það þriðja í
sögunni til að fara í gegnum fyrri
umferðina án þess að tapa einu
einasta stigi, en áður höfðu Valur
árið 1978 og ÍA árið 1995 náð þeim
árangri.

Það var einmitt árið 1978 sem
Valsmenn náðu besta tölfræðilega
árangri í sögu Íslandsmótsins
þegar liðið vann 17 leiki og gerði
eitt jafntefli í 18 leikjum sumars-
ins. Skagamenn töpuðu einum leik
og gerðu eitt jafntefli í síðari um-
ferð mótsins árið 1995 en enduðu
tímabilið eigi að síður með 16 sig-
urleiki og 49 stig. Ef marka má yf-
irburði FH-liðsins í sumar er
óhætt að fullyrða að liðið eigi fína
möguleika á að jafna, ef ekki bæta
hinn ótrúlega árangur Vals 1978.

Þegar rýnt er enn frekar í töl-
fræði FH-liðsins það sem af er
móti kemur í ljós að liðið hefur
ekki verið undir í eina sekúndu af
þeim 810 mínútum sem liðið hefur
spilað. FH hefur ávallt náð foryst-
unni í leikjum sínum og verið yfir
í alls 470 mínútur, eða 58% leik-
tímans í fyrstu níu leikjunum.
Þess má geta að það eru botnliðin
tvö, Þróttur og ÍBV, sem hafa náð
að halda lengst út gegn FH-ingum
– Þróttur í 69 mínútur og ÍBV í 61
mínútu. Þá hafa FH-ingar aukin-
heldur haft tveggja marka for-
ystu eða meiri í 24,9% leikja sinna
í fyrri umferð.

„Þetta er eitthvað sem við
hugsum ekkert um,“ sagði Tommy
Nielsen, hinn danski varnarmaður
FH, þegar Fréttablaðið bar undir

hann fyrrgreinda tölfræði. 
„Við höfum vissulega fengið fá

mörk á okkur og ég held að lykill-
inn að því sé að við leikmennirnir
þekkjum allir okkar hlutverk
mjög vel. Mér finnst við alltaf lík-
legir til að skora og það segir sig
þar með sjálft að ef við höldum
hreinu, þá erum við líklegir til að
vinna,“ segir Tommy. 

Hann segir byrjun FH-liðsins í
ár hafa farið fram úr vonum sín-
um en að liðið ætli sér að reyna að
halda dampi í seinni umferðinni.
„Mér finnst við vera með það öfl-
ugt lið miðað við önnur í deildinni
að ef við spilum okkar eðlilega
leik, þá vinnum við. Þannig að ég
tel okkur vel getað farið taplaust í
gegnum tímabilið. En það krefst
gríðarlegrar einbeitingar og verð-
ur mjög erfitt.“ -vig, -ooj

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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JÚLÍ

■ ■ LEIKIR
� 16.00 ÍBV fær Fylki í heimsókn í

Landsbankadeild karla.

■ ■ SJÓNVARP
� 10.50 Formúla 1 á RÚV.

� 13.00 Gullmót í frjálsum íþróttum
á RÚV.

� 15.50 Bikarkeppnin í sundi á RÚV

� 17.00 PGA mótið í golfi á Sýn.

� 17.25 Motorworld á Sýn.

� 17.54 Toyota-mótaröðin í golfi á
Sýn.

� 19.00 Spænski fótboltinn á Sýn.

� 20.40 Hnefaleikar á Sýn.

� 21.55 Hnefaleikar á Sýn.

� 23.05 Hnefaleikar á Sýn.

Guðjón Þórðarson, knattspyrnustjóri Notts County:

FÓTBOLTI Þrátt fyrir að hafa dæmt
orðróm þess efnis „þvætting“
fyrir nokkrum dögum, hefur
Guðjón Þórðarson nú fengið
írska varnarmanninn Brian
O’Callaghan til liðs við sig í
þriðja sinn á ferli sínum sem
þjálfari. Í gær skrifaði Írinn
undir eins árs samning hjá Notts
County. O’Callaghan var sem
kunnugt er á mála hjá Keflavík
fyrir skömmu, en ákvað skyndi-
lega að snúa aftur til Bret-
landseyja til að freista þess að
komast að hjá atvinnumannaliði. 

O’Callaghan var hinn ánægð-
asti með komuna til Notts
County og fagnaði sérstaklega
tækifærinu til að vinna aftur
með Guðjóni. 

„Ég gerði mér grein fyrir því
hvað ég er heppinn að geta leikið
sem atvinnumaður í knattspyrnu
á þessum tíma sem ég lék með
utandeildarliðum og hef því
ákveðið að nýta tækifærið sem

ég hef fengið vel,“ sagði varn-
armaðurinn sem svo sem gerði
engar rósir fyrir Keflavík – lék
einn leik með liðinu þar sem
hann skoraði sjálfsmark.

„Ég hlakka mikið til að vinna
með Guðjóni aftur. Hann er frá-
bær knattspyrnustjóri sem alltaf
nær því besta út úr leikmönnum
sínum. Hann náði því besta fram
í mér þegar ég lék undir hans
stjórn á sínum tíma og ég upp-
skar góðan árangur af því,“
sagði sá írski í viðtali á
heimasíðu félagsins í gær, en
hann á þó enn eftir að fá fé-
lagaskipti sín úr Keflavík
samþykkt. -bb

Allt er flá flrennt er

Tony Pulis, fyrrum knattspyrnustjóri Stoke sem var rekinn
sl. þriðjudag, kveðst ekkert hafa á móti íslenskum leik-
mönnum. Hann segir Þórð Guðjónsson og Tryggva Guð-
mundsson hafa liðið fyrir það að hafa komið til félagsins
fyrir tilstuðlan íslensku stjórnarmanna félagsins, en Pulis
lá undir miklum ámælum í vor fyrir að sjá sér ekki fært
að nota íslensku landsliðsmennina tvo.

„Málið er að ég hafði aldrei séð þá spila og
þekkti ekkert til þeirra. Í liðinu voru fyrir leik-
menn sem ég gjörþekkti og það er ekki sjálf-
sagt að ég spili mönnum sem ég þekki lítið
sem ekkert til,“ sagði Pulis í samtali við
Fréttablaðið í gær og hrekur þannig allar full-
yrðingar um að hann sé á móti íslenskum
leikmönnum. „Það er skrítið þegar fólk
heldur því fram. Fyrsta árið mitt hjá Stoke
var Brynjar Gunnarsson lykilmaður hjá mér
– mjög öflugur miðjumaður. Síðan varð
hann samningslaus og við gátum ekki haldið

honum. Sá leikmaður sem var efst á óskalistanum mín-
um í sumar var til dæmis Heiðar Helguson, en hann
reynist of stór biti fyrir okkur. Þannig að halda því

fram að ég sé ekki hrifinn af íslenskum leikmönnum er
fráleitt,“ segir Pulis.

„Það að stjórnin skuli hafa fengið þá til Stoke en ekki
ég hafði ekkert með það að gera að þeir komust

ekki í liðið. Vandinn var sá að ég þekkti einfaldlega
of lítið til þeirra. En allir þeir íslensku leikmenn
sem ég hef unnið með hjá Stoke hafa verið fram-
úrskarandi félagar sem lögðu ávallt afskaplega
hart að sér. Tryggvi og Þórður eru toppmenn,
einstaklega viðkunnalegir og á milli okkar voru
engin vandamál. Ég kunni afar vel við þá,“ segir
hann.

Ítarlegt viðtal við Tony Pulis, þar sem hann
fjallar meðal annars um samskipti sín við ís-
lensku stjórnarmennina, mun birtast í Frétta-
blaðinu á næstu dögum.

FYRRVERANDI KNATTSPYRNUSTJÓRI STOKE: ÞEKKTI OF LÍTIÐ TIL ÞÓRÐAR OG TRYGGVA

Ég hef ekkert á móti Íslendingum

ÁRANGUR FH Í FYRRI UMFERÐ 2005

MÓTHERJI UNDIR JAFNT YFIR YFIR(+2)

1. Keflavík 0 27 63 1
2. Grindavík 0 33 57 46
3. ÍBV 0 61 29 22
4. KR 0 44 46 0 
5. Þróttur 0 69 21 6
6. Valur 0 12 78 0
7. ÍA 0 44 46 45
8. Fylkir 0 8 82 77
9. Fram 0 42 48 5

Alls 0 340 470 202
9 Leikir 0,0% 42,0% 58,0% 24,9%

ÓSTÖÐVANDI Árangur FH-inga í fyrri
umferð Landsbankadeildarinnar hefur

verið með ólíkindum, hvar sem gripið er
niður í tölfræðinni. Það er ekki nóg með

að liðið sé með fullt hús stiga heldur
hefur liðið ekki einu sinni lent undir.

GUÐJÓN ÞÓRÐARSON Hefur
augljóslega mikið álit á Brian

O’Callaghan og vill helst fá
hann í öll sín lið.

Í ÚRSLIT Roger Federer er á leið í þriðja úr-
slitaleik sinn í röð á Wimbledon

firi›ji úrslita-
leikurinn í rö›
TENNIS Roger Federer var ekki í
vandræðum með að tryggja sér
sæti í úrslitaleiknum á þriðja
Wimbledon-mótinu í röð, þegar
hann tók næst stigahæsta tennis-
leikara heims, Lleyton Hewitt í
kennslustund í undanúrslitunum í
gær og sigraði 3-0. Þetta var
fimmta tap Hewitt fyrir Federer í
röð og hann sá aldrei til sólar í
leiknum í gær.

„Ég á ekki orð yfir það hvað
allt gekk vel hjá mér og ég hefði
aldrei geta ímyndað mér að ég
tæki hann í þremur settum. Það er
frábært að vera að fara í þriðja
úrslitaleikinn í röð á Wimbledon
og ég á áreiðanlega eftir að sofa
mjög vel í nótt. Ég vona bara að
sigurganga mín verði ekki stöðv-
uð á sunnudaginn“ sagði Federer
eftir sigurinn í gær, en hann hefur
ekki tapað í úrslitaleik á tuttugu
mótum í röð. „Ég held að engin
sérstök sálfræði sé á bak við
þennan sigur hans,“ sagði Hewitt
fúll eftir tapið. „Hann einfaldlega
lék betur en ég á öllum sviðum
leiksins.“

Federer mun mæta annað
hvort Thomas Johansson eða
Andy Roddick í úrslitaleik móts-
ins á morgun, en undanúrslitaein-
vígi þeirra félaga var frestað
þangað til í dag vegna rigninga.

-bb

Tenniskappinn Roger Federer:
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Middlesbrough hafnaði í gær til-
boði frá Tottenham í enska

miðjumanninn Stuart Downing. Til-
boðið hljóðaði upp á sex milljónir
punda en var hafnað samstundis.
„Hann er ekki til sölu,“ segir Keith
Lamb, talsmaður félagsins, um
Downing, sem skoraði sjö mörk á
síðustu leiktíð fyrir Middlesbrough.

Það verða Bandaríkjastúlkurnar
Lindsay Davenport og Venus

Williams sem leika
til úrslita í kvenna-
flokki á
Wimbledon-mótinu
í Tennis. Davenport
sigraði Amelie
Mauresmo frá
Frakklandi örugg-
lega í undanúrslit-
unum í gær en áður hafði Venus
borið sigurorð af Maríu Sharapovu.

Christian Vieri og félag hans Inter
Milan komust í gær að sam-

komulagi um að rifta samningi
hans. Vieri lenti upp á kant við Ro-
berto Mancini, stjóra liðsins, í viku-

byrjun og virðist
ágreiningurinn hafa
verið slíkur að ekki
hafi verið hægt að
komast að mála-
miðlun. Vitað er að
fjölmörg lið munu
hafa áhuga á að fá
Vieri í sínar raðir en

sjálfur er hann sagður hafa hug á
því að leika í ensku úrvalsdeildinni á
næsta ári. Tottenham, Liverpool og
jafnvel Chelsea eru öll nefnd sem
líklegir áfangastaðir Vieri í því sam-
hengi.

Íslenska karlalandsliðið í golfi
beið lægri hlut fyrir Svíum á Evr-

ópumótinu í golfi sem fram fer á
Hillside-vellinum í Englandi þessa
dagana. Þetta var fyrsti leikur ís-
lenska liðsins í keppninni um 13.-
16. sæti á mótinu en liðið mætir
Finnum í dag í leik um 15. sætið.

ÚR SPORTINU

Lofa Ferguson 100 milljónum
punda næstu fjögur árin
FÓTBOLTI Joel Glazer, stjórnarmað-
ur í Manchester United og sonur
Malcom Glazer, hins nýja eiganda
félagsins, hefur lofað Alex Fergu-
son allt að hundrað milljónum
punda til að styrkja leikmannahóp
liðsins á næstu fjórum árum. 

Joel kom fram í viðtali við
sjónvarpsstöð félagsins í gær og
reyndi að biðla til stuðnings-
manna liðsins að gefa sér og fjöl-
skyldu sinni tækifæri til að sanna
sig við stjórnvölinn hjá félaginu,
en stuðningsmennirnir tóku sem
kunnugt er á móti Bandaríkja-
mönnunum með ólátum og morð-
hótunum þegar þeir mættu á Old
Trafford í fyrradag, þar sem
slagorð dagsins var „Deyðu
Glazer, deyðu.“ Máttu lög-
reglumenn hafa sig alla við til að
halda aftur af æstum múgnum og
er ljóst að þeir feðgar voru
beinlínis í lífshættu.

Joel Glazer var mættur til
fundar við forráðamenn liðsins á
Old Trafford í vikunni, þar sem
þeir bræður báru saman bækur
sínar við Bretana og kynntu áætl-
anir sínar og stefnumál, en að því
loknu reyndi hann að stilla til frið-
ar við stuðningsmennina. 

„Takmark okkar eigendanna er
nákvæmlega það sama og tak-
mark stuðningsmanna liðsins. Við
viljum vinna titla og bikara rétt
eins og þeir. Það er afar mikil-
vægt í okkar augum að knatt-
spyrnustjóri liðsins fái það sem
hann telur að hann þurfi til að lið-
ið sé samkeppnishæft á öllum víg-
stöðvum og við munum gera allt
sem í okkar valdi stendur til að
stuðla að því.

Fólk er hrætt við að við stofn-

um liðinu í hættu, en ég fullyrði
að við munum ekki verða til þess
að brjóta þá sterku sigurhefð sem
viðgengist hefur hjá þessu frá-
bæra félagi,“ sagði Joel Glazer,

sem fullyrðir að þeir feðgar hafi
lært mikið af mistökum sem þeir
gerðu með lið Tampa Bay
Buccaneers á sínum tíma.

-bb

Nýir eigendur Manchester United ætla sér stóra hluti á næstu árum:

LOFA ÖLLU FÖGRU Malcom Glazer og synir hans á góðri stund með Bobby Charlton, einni
helstu goðsögn í sögu Man.Utd, á Old Trafford. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

RAIKKONEN Það er ekki tekið út með sæld-
inni að verða fyrir vélarbilun í Formúlunni

Dæmdur aftur
um tíu sæti
FORMÚLA Finnski ökuþórinn Kimi
Raikkönen þarf að taka út tíu sæta
refsingu þegar ræst verður til
keppni í franska kappakstrinum á
morgun, eftir að vélin í McLaren-
bíl hans bilaði eftir aðeins örfáa
hringi á æfingu í gær. 

Samkvæmt reglum verða
keppendur að ræsa aftar ef þeir
þurfa nýja vél og þetta kemur
Raikkonen afar illa, því hann er í
harðri toppbaráttu í stigakeppni
ökuþóra. Vélarnar hjá félögum
hans í McLaren-liðinu voru þó í
fínu lagi og náði Juan Pablo
Montoya besta tímanum á æfing-
um í gær, en Spánverjinn Fern-
ando Alonso var með þriðja besta
tímann.

Alonso sagði að aðstæður á
brautinni hefðu verið erfiðar sök-
um mikilla vinda. „Bíllinn var
mjög óútreiknanlegur á brautinni
út af vindinum og gerði manni
erfitt um vik að halda jöfnum
akstri,“ sagði sá spænski, sem
hefur enn nokkuð gott forskot í
keppni ökumanna. -bb

Ökuþórinn Kimi Raikkonen:
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Ég mæli
tímann í helg-
um. Sumarfrí-
ið mitt er ekki
þrír mánuðir
– það er tólf
helgar. Tólf
tækifæri til
að gera eitt-
hvað spes.

Virkir dagar eiga það nefnilega til
að hlaupa fram hjá manni. Vinna
til hálf sex, fara svo í ræktina,
snarla eitthvað klukkan níu – og
þá er dagurinn horfinn og bara
smá brot af kvöldinu eftir, því
maður vill jú mæta ferskur í vinn-
una daginn eftir. Mánudagur,
þriðjudagur, búmm! Helgi. 

Helgin kubbar niður tímann og

kemur í veg fyrir að vikurnar
renni saman í eitt stanslaust bla-
hhhh. Þó að vinnan sé skemmti-
leg, og svo sem ágætt að dunda
sér við sjónvarpsgláp á kvöldin,
þá er hver virkur dagur öðrum
keimlíkur. Ég er sátt ef mér hefur
tekist að koma fyrir einum kaffi-
húsahittingi og einni bíóferð eftir
líkamsræktina í miðri viku. Tíð-
indameiri viðburðir eru geymdir
til helgarinnar. Þess vegna er al-
veg vonlaust að mæla tímann í
dögum. Það er ekki merkingar-
bært að enn annar sumardagur
hafi liðið, en að heil helgi sé búin
er stórviðburður. 1/12 af sumrinu
er horfinn. Að þessu eina leyti er
helgin helg. 

Hver helgi er því dýrmæt. Ef

til vill þarf að taka inn í reikning-
inn helgarvaktir í vinnunni, ætt-
armót, brúðkaup og aðrar skyldur,
sem alltaf þurfa að raðast niður á
helgarnar. Og þá er helgardögun-
um farið að fækka ískyggilega.
Það er ekki skrítið að fólk setjist
niður í byrjun sumars og skipu-
leggi hverja einustu helgi, alveg
fram í september.

Enska orðið weekend endur-
speglar tímamótin sem falin eru í
helginni. Helgin er jú endi vik-
unnar, þó að almanakið segi að
hún byrji á sunnudegi. Ég legg til
að við losum okkur við helgislepj-
una og tökum upp orðin vikuendi,
eða jafnvel vikendi.Góðan vik-
enda, lesendur góðir, og nýtið þið
daginn vel.

STUÐ MILLI STRÍÐA
RÓSA SIGNÝ GÍSLADÓTTIR MÆLIR TÍMANN Í HELGUM

Helgi = 1/12 sumarfrísins
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 

*****
svalasta 

mynd 
arsins

ÞÞ FBL

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

....þetta voru
lottótölur
dagsins!

Tíu, ellefu
og TÓLF! 

Tólf réttir
gefa vinning
upp á 24
milljónir!

....Og þar sem þeir
unnu KR 7-0 í dag
hefur FH unnið
bikarkeppnina í
níunda skipti!

Þetta var farið að verða
full mikið. 

(Geisp!) Við sjáumst í hádegis-
matnum.

Klukkan er korter
yfir eitt, drengur!

Þetta VAR hádegis-
maturinn þinn!

JESS!!

Verð að fara. 

Vá, ég veit ekki
með þetta....vél-

mennahund-
ar.....fjarstýringar...
Af hverju viljum við

öll lifa eins og í
slæmri framtíðar-

mynd?

Mmmm..

Já.Þetta er
góð súpa!

Gott að
heyra, þetta

er rjóma-
löguð
brokk-

ólísúpa.

Það er ekkert verra en að
komast að því að manni

finnst eitthvað sem maður
hatar gott!

Fruss!



Sérfræðingarnir eru hér!
Sony Experience Team verður í dag í Sony Center

 *Miðað við 12 vaxtalausar jafnar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

DAV-SR2
Heimabíó
•  600W magnari RMS S-Master digital 
•  Útvarp FM/AM RDS
•  Spilar SVCD/DVD-R-DVD-RW/JEPG 
   og MP-3, Dolby Digital, DTS og PLII

59.950
Verð áður 89.950

D-EJ361
Ferðageislapsilari
•  Digital MEGA BASS 
•  Heyrnatól og straumbreytir fylgja
•  40 klst. ending á rafhöðum!

3.995
Verð áður 8.995

NW-HD3/S
MP-3 spilari
•  G-Sensor HDD hristivörn 
•  1.5” LCD skjár 7 línur
•  30 klst. ending á rafhöðum!

29.995
Verð áður 44.995

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.

DCR-PC55
Stafræn myndavél
• 3" snertiskjár
• 12x optical Carl Zeiss linsa
• Tengistöð einfaldar allar tengingar
• Alvöru klippihugbúnaður fylgir

6.995 krónur á
mánuði vaxtalaust*
83.940 krónur staðgreitt.

Komdu í SonyCenter og láttu sérfræðingana frá 
SONY kynna þér þær nýjungar sem eru í boði!

Frábær tilboð í tilefni dagsins - aðeins í dag! 
Óvæntur glaðningur fylgir öllum Sony-vörum.

DSC-T7 & 512 MB minniskort
Stafræn myndavél
•  3x optical Carl Zeiss linsa 
•  5,1 milljón pixlar
•  2,5” skjár

4.995 krónur á
mánuði vaxtalaust*
59.940 krónur staðgreitt

512 MB minniskort 
að verðmæti 10.995,-
fylgir með!

Alvöru klippihugbúnaður
og 3 spólur fylgja!
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EKKI MISSA AF…

...Reykhóladeginum sem hefst
á Reykhólum í dag klukkan 14.
Boðið verður upp á fjölbreytta
dagskrá fram eftir degi.

...sumarsýningu Listasafnsins
á Akureyri sem opnar í dag
klukkan 15.

...tónleikum með kvartett
trymbilsins Kára Árnasonar sem
leikur á Jómfrúnni við Lækjar-
götu klukk-
an 16 í dag.
Aðrir með-
limir kvar-
tettsins eru
saxófónleik-
arinn Steinar Sigurðarson, gítar-
leikarinn Andrés Þór Gunnlaugs-
son og bassaleikarinn Þorgrímur
Jónsson. Aðgangur er ókeypis.

Laugardaginn 2. júlí kl. 16.00 hefst
sumarsýningin „Sögur af landi” í
sýningarsal Handverks og hönnun-
ar í Aðalstræti 12, 101 Reykjavík.
Til sýnis er hefðbundinn íslenskur
listiðnaður og nútíma hönnun úr
fjölbreyttu hráefni. Á sýningunni
eru hlutir meðal annars úr leir,
gleri, pappír, hrosshári, roði, ull og
silfri.
Sýningin er haldin í kjölfar sam-
keppi sem fjölmargir tóku þátt í
og valdi dómnefnd muni frá þrjá-
tíu og þremur aðilum til sýningar. 
Sýningarskrá er gefin út í tengslum
við sýninguna á íslensku og ensku.
Sýningin er opin alla daga, nema
mánudaga, frá klukkan 13 til 17
og stendur hún yfir til 4. sept-
ember. 
Aðgangur á sýninguna er ókeypis. 

Sumartónleikar í Skálholtskirkju hefja
31. starfsár sitt í dag, laugardaginn 2.
júlí. Á hátíðinni leika meðal annars
blokkflautukvintettinn Fontanella frá
Englandi og kammerhópurinn Carmina,
sem frumflytur nýtt tónverk eftir Huga
Guðmundsson í Skálholtskirkju á sunnu-
daginn klukkan 17. Dagskrá hátíðarinn-
ar má nálgast á netsíðunni www.sum-
artonleikar.is. 

menning@frettabladid.is

Sýning Handverks og Hönnunar

!

SÖGUR AF LANDI Veskið er eftir Röggu Ólafs sem er ein af 33 þátt-
takendum í sumarsýningu Handverks og hönnunar sem hefst í sýning-
arsal Handverks og hönnunar klukkan 16 í dag. 

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

Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14, Su 17/7 kl 14

Sænskur organisti í Hallgrímskirkju
Organistinn Mattias Wa-
ger er þekktur fyrir
spuna sinn og spinnur
hann fyrir áheyrendur
sína í Hallgrímskirkju
um helgina auk þess sem
hann leikur verk eftir
þekkt tónskáld. 
Á annarri helgi tónleikaraðarinnar
Sumarkvöld við orgelið í Hall-
grímskirkju sest Mattias Wager
við Klaisorgelið í Hallgrímskirkju.
Undanfarin ár hafa íslenskir
áheyrendur og gestir þeirra haft
tækifæri til að heyra Mattias leika
á orgelið, nú síðast þegar hann
ásamt Erni Árnasyni leikara flutti
Pétur og úlfinn eftir Sergei
Prokofiev í febrúar síðatliðnum. 

Að þessu sinni er Mattias með
tvenna tónleika, laugardaginn 2.
júlí kl. 12 og sunnudaginn 3. júlí kl.
20.

Efnisskrá laugardagstónleik-
anna byggir á verkum þriggja
stórmerkra tónskálda. Fulltrúi
barrokksins er Bach en eftir hann
leikur Mattias Sinfóníu úr Kantöt-
unni Nú gjaldi Guði þökk og
sálmaforleikstríó við Þig lofar, fað-
ir, líf og önd. Nútímaverkið er Bæn
eftir bergingu úr Bók heilags
sakramentis eftir Olivier Messi-
aen og tónleikunum lýkur með 1.
kafla Orgelsinfóníu nr. 5 eftir

Charles-Marie Widor en hann er
fulltrúi hins rómantíska franska
orgels.

Á efnisskrá kvöldtónleikanna á
sunnudaginn skiptast einnig á
eldri og nýrri verk. Fyrst hljóma
Sex þættir úr Drottningarhólms-
tónlist Johann Heilmich Roman
sem hann samdi fyrir brúðkaup
við sænsku hirðina árið 1744. Eftir
Hollendinginn Ad Wammes flytur
hann Miroir. Wammes er fæddur
1953 og er þekktur sem poppari,

klassískur tónlistarmaður og tón-
skáld. Þá leikur Mattias Sónötu nr.
5 í C-dúr eftir Johann Sebastian
Bach. Þetta er ein af sex tríósónöt-
um sem hann skrifaði sem æfingar
fyrir son sinn Vilhelm Friedem-
ann. Þarna leikur hvor hönd fyrir
sig sjálfstæða rödd og fæturnir
þriðju röddina. Mínimalismi er
einkennisorð fyrir eistneska tón-
skáldið Arvo Pärt og hann á líka
við í Pari Intervallo, efniviðurinn
ekki mikill að vöxtum en skilur eft-

ir sig sérstaka huglæga fegurð. Þá
hljómar 1. kafli Orgelsinfóníu nr. 5
í F-dúr eftir Charles-Marie Widor,
glæsilegur endapunktur á fyrri
hluta tónleikanna. 

Síðari hlutinn hefst á Adagio og
fúgu eftir Mozart. Hann skrifaði
ekki mikið fyrir orgel og er þetta
verk umritun á verki fyrir strengi
og sembal. Þá leikur Mattias verk
Messiaens Bæn eftir bergingu úr
Bók heilags sakramentis en tón-
leikunum lýkur á spuna. ■

Bók Brians Pilkingtons, Allt
um tröll, var seld til Eistlands
og bók Aðalsteins Ásbergs Sig-
urðssonar, Brúin yfir Dimmu,
seld til Finnlands.

Eistneska bókaforlagið Ilo
tryggði sér réttinn á bók Brians
en áður hafði útgáfurétturinn
verið seldur til Ítalíu og Dan-
merkur. Finnska bókaforlagið
Idun tryggði sér réttinn á bók
Aðalsteins Ásbergs og er það

fyrsta landið sem rétturinn er
seldur til. 

Bækurnar eru gefnar út af
Eddu útgáfu.

Hekla Dögg
Jónsdót t i r
og Megan
Whitmarsh
opna sýning-
una ÍSANG-
ELSES, í dag
kl.17.00 í
Kling og
Bang gall-
erí, Lauga-
vegi 23.

Verk Megan eru strigar með
ísaumuðum smá senum og upp-
stillingum sem sýna snjómenn,
álfa, stúlkur, kristalla, ísjaka,
kletta og fleira en Hekla Dögg
vinnur með tölvuskreytingarljós
sem hún býr til eins konar flug-
elda úr. 

Sýningin stendur yfir til 24. júlí
og er opin fimmtudaga til sunnu-
daga frá klukkan 14 til 18.  ■

ALLT UM TRÖLL Bók Brians Pilkington,
Allt um Tröll hefur verið seld til Eistlands
og bók Aðalsteins Ásbergs Sigurðssonar,

Brúin yfir Dimmu, hefur verið seld til
Finnlands en báðar eru þær gefnar út af

Eddu útgáfunni hér á landi. 

Í víking a› Eystrasalti

ICELANDIC FOREST

ÍSANGELSES í
Kling og Bang

Glæsibæjareintölin frumflutt
Laugardaginn 2. júlí kl. 16 verða
Glæsibæjareintölin eftir Benóný
Ægisson frumflutt á Hótel Eddu,
ÍKÍ, á Laugarvatni. Höfundur mun
sjálfur flytja leiktextana og er
uppákoman liður í listahátíðinni
Gullkistan sem hófst 17. júní og lýk-
ur um helgina. 

Verkið er byggt upp á 12 stuttum
eintölum hinna ýmsu persóna og
eru eintölin misheppnaðar tilraunir
höfundarins til að skapa leikpersón-
ur. Eintölin eru vaðall ófullburða
leikpersóna. Þau eru örvæntingar-
full tilraun þeirra til að vera til þó
þeim hafi verið varpað fyrir róða.
Þær eru draugagangur í sköpunar-
verki höfundarins sem hefur klippt
þær út úr leikritum, hætt við að
nota þær eða komið þeim fyrir í
leikritum sem aldrei fóru á svið.
Þær eru munaðarleysingjar sem
krefjast tilveru og raddar sem eng-
inn vill gefa þeim nema höfundur-
inn sem neyðist til þess vegna

ístöðuleysis og samviskubits. Þær
eru svo þjáðar af lélegu sjálfsmati
að eftir að ákveðið var að opinbera
þær hefur höfundurinn mátt búa
við ásakandi muldur þeirra í innra
eyranu og fyrirfram fullvissu
þeirra um að hann klúðri þessu eina
tækifæri sem þær fá til að upplifa
sýndarveruleika sinn. ■

BENÓNÝ ÆGISSON Rithöfundurinn
Benóný Ægisson frumflytur nýja leiktexta
sem hann kallar Glæsibæjareintölin á Hótel
Eddu, ÍKÍ á Laugarvatni í dag klukkan 16.

MATTIAS WAGER Sænski organistinn Mattias Wager heldur tvenna tónleika í Hallgrímskirkju um helgina. Þeir fyrri eru í dag klukkan 12 og
þeir seinni á sunnudaginn klukkan 20. 

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



■ ■ TÓNLEIKAR
� 12.00 Sænski organistinn Mattias

Wager heldur tónleika í Hallgríms-
kirkju. Leikin verða verk eftir Bach,
Olivier Messiaen og Charles-Marie
Widor.

� 15.00 Sumartónleikar í Skálholts-
kirkju með Carmina. Ókeypis er á
tónleikana.

� 16.00 Kvennakórinn Elverum með
tónleika í Norræna húsinu

� 16.00 Kvartett trymbilsins Kára
Árnasonar leikur á Jómfrúnni við
Lækjargötu. Aðrir meðlimir kvartetts-
ins eru saxófónleikarinn Steinar Sig-
urðarson, gítarleikarinn Andrés Þór
Gunnlaugsson og bassaleikarinn Þor-
grímur Jónsson. Aðgangur er ókeyp-
is.

� 16.30 Norska glysrokksveitin Wig
Wam heldur tónleika í Smáralind.
Ókeypis er inn.

� 17.00 Tónleikar með enska blokk-
flautukvintettnum Fontanella í Skál-
holtskirkju.

� 21.00 Hljómsveitin Moskvitch leik-
ur á Kaffi Hljómalind. Á efnisskránni
eru búlgörsk þjóðlög, úrúgvæskur
cantobe og klezmertónlist. Aðgangur
ókeypis og öllum heimill. 

� 23.00 Norska glysrokksveitin Wig
Wam heldur tónleika á Gauki á
Stöng

■ ■ OPNANIR
� 14.00 Sýning tileinkuð samfelldum

veðurathugunum á Íslandi opnar í
Norska húsinu í Stykkishólmi. Sýn-
ingin er opin daglega frá klukkan
11.00 til 17.00 og stendur til 1. ágúst
2005.

� 14.00 Sýningin Í minningu afa
opnar í Ketilshúsinu á Akureyri.Á
sýningunni eru verk eftir þrjá kín-
verska listamenn. Sýningin stendur
til 24. júlí.

� 15.00 Sumarsýning Listasafnsins
á Akureyri verður opnuð laugardag-
inn 2. júlí klukkan 15.

� 17.00 Hekla Dögg Jónsdóttir og
Megan Whitmarsh opna sýninguna
ÍSANGELSES, í Kling og Bang gallerí,
Laugavegi 23. Megan Whitmarsh er
starfandi myndlistarmaður í Los Ang-
eles, en Hekla Dögg starfaði og bjó
þar til margra ára þar til hún flutti til
Íslands fyrir skömmu.

� 17.00 Sandra María Sigurðardóttir
eða SMS opnar sína fyrstu einkasýn-
ingu á Sólon. Yfirskrift sýningarinnar
er „Traffík“ sem spannar traffíkina í
einkalífi sem og umhverfi okkar allra.
Sandra María útskrifaðist frá LHÍ árið
2002.

� 19.00 Sýningin „Wishes Smell
Sulfur“ opnar í nemendagalleríinu
Gyllinghæð á Laugavegi 23. Þar
sýna þau Marie-Anne Bacquet og
Marie Greffrath ljósmyndir, mynda-
bandaverk og innsetningar.

LAUGARDAGUR 2. júlí 2005

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

29  30    1 2   3    4     5
Laugardagur

JÚLÍ

Í Norska húsinu í Stykk-
ishólmi opnar í dag sýn-
ing tileinkuð því að 160
ár eru liðin frá því vís-
indalegar veðurathuganir
hófust á Íslandi
Laugardaginn 2. júlí 2005, kl. 14.00
opnar sýning í Norska húsinu í
Stykkishólmi tileinkuð samfelldum
veðurathugunum á Íslandi, sem
hófust í Stykkishólmi fyrir 160
árum. Magnús Jónsson veðurstofu-
stjóri opnar sýninguna og þá verður
einnig vígður 19. aldar útihitamælir
og úrkomumælir sem Veðurstofa
Íslands setti upp við Norska húsið. 

Það var Árni Thorlacius, kaup-
maður og útgerðarmaður í Stykkis-
hólmi sem árið 1845 hóf að skrá veð-
urmælingar sínar. Árni sinnti veð-
urathugunum sínum af mikilli ná-
kvæmni og alúð og eru mælingar
hans óvenju þéttar og mögulegt að
bera saman fleiri en eina loftvog og
hitamæli, t.d. mældi hann hita á
Farenheit, Celsius og Reaumer
mæla. Hafa veðurmælingar verið
gerðar í Stykkishólmi óslitið síðan
og því telst Stykkishólmur vera
elsta veðurstöð á Íslandi. Húsið sem
sýningin er í ber heitið Norska hús-
ið og var það Árni sem reisti það
sem íbúðarhús árið 1832 úr viði frá
Arendal í Noregi. 

Auk þess sinnti Árni öðrum
fræðastörfum, meðal annars rann-
sakaði hann tímatal og örnefni í Ís-
lendingasögunum, gerði ættartölur,
skrifaði kennslubók í sjómanna-
fræðum og aðra bók um skyldur
húsbænda gagnvart vinnuhjúum
sínum. Þá tók hann virkan þátt í
sjálfstæðisbaráttunni og skrifaðist
til að mynda á við Jón Sigurðsson og
Jónas Hallgrímsson um ýmis hugð-
arefni sín.

„Í veðurathugunum hafði Árni
gríðarleg áhrif og Haraldur Sig-
urðsson jarð- og eldfjallafræðingur
segir mér að ekki sé hægt að opna

kennslubók í veðurfræði í heimin-
um án þess að minnst sé á veðurat-
huganir Árna því veðurathuganir
hans voru einstaklega faglegar og
fræðilegar. Árni var í góðu sam-
bandi við skoska og danska veður-
fræðinga og brátt urðu veðurathug-
anir hans hluti af alþjóðlegri rann-
sókn á veðurfari auk þess sem at-
huganir hans voru birtar í tímariti
skoska veðurfræðingafélagsins og
fleiri fræðiritum,“ segir Aldís Sig-
urðardóttir, forstöðumaður Byggða-
safns Snæfellinga og Hnappdæla,
sem setur sýninguna upp í sam-
vinnu við Veðurstofu Íslands. Á
miðhæð Norska hússins hefur verið
sett upp heimili Árna og konu hans
Önnu Magdalena Thorlacius
„Heldra heimili í Stykkishólmi á 19.
öld“. Á jarðhæð eru sýningarsalir
og Krambúð þar sem hægt er að fá
vandað handverk, listmuni, minja-
gripi, póstkort, bækur og gamal-
dags nammi, gamalt leirtau og fleiri
forvitnilegar vörur. Í risinu er opin
safngeymsla þar sem safngestir
geta glöggvað sig á þeim miklu við-
um sem húsið er byggt úr og upplif-
að stemningu liðins tíma á annan
hátt en á neðri hæðunum.

Sýningin er opin daglega frá kl.
11.00 til 17.00 og stendur til 1. ágúst
2005. ■

ÁRNI THORLACIUS (1802-1892) Árið
1845 urðu þáttaskil í sögu veðurathugana
á Íslandi þegar Árni Thorlacius kaupmaður
og útgerðarmaður í Stykkishólmi hóf að
skrá veðurmælingar sínar. 

Ve›ri› og vísindin 
í Norska húsinu
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Spennandi sumar framundan hjá Landsvirkjun

Sumarið er okkar tími!
Tilvalið að líta inn

Nánari upplýsingar um opnunartíma á www.landsvirkjun.is 
og í síma 515 9000.

Sýningarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Végarður í Fljótsdal
Kynnið ykkur Kárahnjúkavirkjun og 
allt sem henni viðkemur í Végarði.
Tilvalið að koma þar við áður en 
haldið er upp að Kárahnjúkum.

Sultartangastöð
ofan Þjórsárdals
„Andlit Þjórsdæla“ – áhugaverð 
sýning um mannlífið í  Þjórsárdal 
í 1100 ár.

Blöndustöð í Húnaþingi
Þorir þú 200 metra niður í jörðina? 
Hvað verður í göngum Blöndustöðvar
í sumar? Magnaður viðkomustaður.

Kröflustöð í Mývatnssveit
Allt um Kröfluelda í Gestastofu.
Kynnist eldsumbrotunum sem urðu 
í nágrenni Kröflustöðvar 1975-1984.

„Hreindýr og dvergar“
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir 
sýnir magnaða  tréskúlptúra 
í Laxársstöð í sumar.

„Hvað er með Ásum?“
Frábær sýning Hallsteins 
Sigurðssonar, sem hlotið 

hefur einróma lof.

Ljósafosstöð í Soginu
„Ár og kýr“ Jóns Eiríkssonar komnar 
suður. Veit Guðni af þessu? 
365 kúamyndir sem hlotið hafa verð- 
skuldaða athygli.

Hvernig verður rafmagn til?

Hvers vegna er rafmagn á Íslandi umhverfisvænna
en hjá öðrum þjóðum?

Laxárstöðvar í Aðaldal

Heimsókn til Landsvirkjunar er upplýsandi og skemmtileg



AIRBRUSH
BRÚNKUÚÐI

gefur sól-
brúnanlit með

gylltum ljóma og
kemur í fallegum

bronslituðum brúsa.

FALLEGT Það er rosalega mikið
úrval af fötum í þessu
stíl í Spútnik og þar

var aldeilis af nógu
að taka eins og

sjá má á síð-
unni.

DÖMUHATTAR
Konur mættu
vera duglegri
að ganga
með hatta.

ELEGANT
Konur þurfa
ekki að vera
léttklæddar til
þess að vera
þokkafullar.
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Það er eitthvað svo fallegt og elegant
við þau föt sem ömmur okkar og afar
klæddust og klæðast enn. Konurnar

eru svo dömulegar í sínum kvenlegu kjól-
um og karlarnir eru eins og sannir herra-
menn í vel pússuðum skóm.

Síðustu ár hefur tískan orðið meira og
meira samkynja og greinarmunur karl-
manns-og kvenmannstísku mjög óljós. Nú
leita hönnuðir hins vegar innblásturs í for-
tíðinni og á tískusýningapöllunum er greini-
legt afturhvarf til fortíðar þar sem konur
eru kvenlegar og karlar karlmannlegir.

Konurnar eiga ekki að vera ögrandi og
léttklæddar heldur kvenlegar og þokkafull-
ar. Hnésíðir og léttir kjólar við háhælaða
skó sáust mjög víða. Fallegir hattar og
hanskar eru fylgihlutir sem íslenskar
konur mættu gjarnan nota oftar. Sokka-

böndin bæta svo róman-
tískum blæ við.

Karlarnir eru glæsilegir í hnepptum
eða prjónuðum vestum. Axlabönd eru
alltaf skemmtileg og jakkapeysur eru
flottar á ungum mönnum sem og
þeim eldri. Sixpensarinn setur svo
punktinn yfir i-ið en vel straujaðar
brotabuxur ættu allir menn að
eiga.

Fyrir konurnar er flottast að
vera með rauðan varalit og lát-
lausa skartgripi en karlarnir eru
alltaf sætir með vatnsgreidda
herraklippingu.

Flestir geta fengið tilfinningu
fyrir þessari tísku með því að
fara í heimsókn til ömmu og afa
en þeir sem eru ekki svo lánsam-
ir geta skellt sér út á videoleigu
og náð í kvikmyndirnar The Avi-
ator eða The Notebook.

soleyk@frettabladid.is

SCF

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. 

*****
svalasta 

mynd 
arsins

ÞÞ FBL

MÓÐUR VIKUNNAR
> SÓLEY KALDAL FER YFIR MÁLIN 

Staðalímyndir eru áhugaverður hlutur. Við virðumst finna eitthvað
öryggi í því að geta ákvarðað persónuleika fólks út frá því hvernig
það lítur út, hvar það skemmtir sér eða hvað það starfar við.

Staðalímyndir eru hins vegar sérstaklega áhugaverðar þegar
þær byggja á jafn tilviljanakenndum eiginleikum og háralit. Mér
finnst ótrúlegt hvað fólk hefur skýrt afmarkaða mynd af konum
eftir því hvort þær eru ljóshærðar, dökkhærðar eða rauðhærðar. Ég
gerði óformlega könnun meðal samstarfsmanna minna og sömu
orðin komu upp aftur og aftur þegar þessum konum var lýst. Ljós-
hærðar stelpur eru þrýstnar, villtar, opnar og hlæja mikið. Dökk-
hærðar stúlkur eiga hins vegar að vera greindarlegar, dularfullar,
lokaðar og fúlar. Þær rauðhærður eru svo stimplaðar skrítnar, skap-
stórar og sólbrunnar. En hvaðan eru þessar hugmyndir fengnar?

Ég held að hér sé þetta svolítið spurning um hvort komi á undan
hænan eða eggið, persónuleikinn eða háraliturinn. Norma Jean
varð til dæmis ekki að Marilyn Monroe fyrr en hún litaði dökka
hárið sitt ljóst og hún er ein frægasta „ljóska“ sögunnar.

Mér finnst mjög undarlegt þegar stelpur gangast við þessari
staðalímynd og segja kannski „ég er algjör ljóska“ í þeirri merkingu
að þær séu treggáfaðar. Ég myndi aldrei segja: „já, þetta er vegna
þess að ég er svona dökka,“ þegar ég er í fýlu. Það kannast líka flest-
ir við frasann „blondes have more fun“ eða „ljóskur skemmta sér
betur“; eins og þær lifi innihaldsríkara lífi eingöngu vegna hára-
litarins. Ég var einu sinni ljóshærð og það eina sem ég uppskar eru
hræðilegar myndir í albúmið.

Það fer ógurlega í taugarnar á mér þegar stúlkur hampa svona
staðalmyndum um sjálfar sig því við hljótum að stefna að því að
finna okkar eigin persónuleika á okkar eigin forsendum. Ég trúi
ekki á svona sleggjudóma hvort sem þeir eru jákvæðir eða nei-
kvæðir. Kannski er þetta bara biturleiki í mér dökkhærðri konunni
en ég vil segja við þær ljóshærðu stúlkur sem halda því fram að
þær hafi meira gaman að lífinu: ef ljóskur skemmta sér betur þá er
það eingöngu vegna þess að sælir eru fáfróðir.

Skemmta ljóskur sér betur?
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BROTABUXUR Þær
eru alltaf smart, hvort
sem þær eru köflóttar,
teinóttar eða einlitar. BLÚSSA Æðislega krúttleg blússa.

HÆLASKÓR Skórnir eiga að
vera kvenlegir.

RYKFRAKKAR
Fara sennilega
aldrei úr tísku.

KVENLEGT Eitthvað mjög
spennandi við konu með
net fyrir andlitinu.

SIXPENSARI Nýtur
alltaf vinsælda meðal
karla á öllum aldri.

HERRAHATTUR Strákar
eru flottir með hatta.

Það getur verið leiðigjarnt að bera
brúnkukrem á líkamann því það
tekur bæði langan tíma og er
vandasamt. Þess vegna hafa
brúnkuklefar snyrtistofanna notið
sífellt meiri vinsælda en þess
konar brúnkumeðferð er nokkuð
dýr. Nú er kominn frábær milli-
vegur frá Lancome; fljótleg og
auðveld brúnkumeðferð á viðráð-
anlegu verði. Þeir hafa sett þróað-
an brúnkuúða á markaðinn sem
auðvelt er að nota heima hjá sér.

Úðinn dreifist yfir stórt svæði
og þarf aðeins að passa að hafa
brúsann ekki of nálægt búknum

þegar úðað er. Úðinn er ferskur
og kælandi og þornar fljótt.
Liturinn byrjar strax að myndast
og í úðanum er hreint E-vítamín
sem stuðlar að fallegri húð. Sér-
fræðingar Lancome mæla með
því að strokið sé létt yfir líkaman
eftir úðun svo liturinn verði alveg
jafn. Áður en hafist er handa er
best að fara í sturtu og þvo sér
með kornakremi, þá sérstaklega
hné og olnboga. Ekki er ætlast til
þess að úðinn sé notaður í andlitið
en þó er ekkert því til fyrirstöðu
að úða smá í lófana og strjúka yfir
andlitið.

Sólbrún og glóandi

Skemmtilegur klæ›na›ur
ömmu & afa lifir enn

UNGIR SEM ALDNIR
Taka sig vel út í fötum
frá Burberry Prorsum.



Glæsileg í gulu
Það er enginn litur jafn sumarlegur og
gulur. Það er eitthvað svo rosalega
frískandi við það að fara í gula flík sem
minnir mann á sólina, blómin og
ávexti. Stjörnur eins og Cate Blanchett
og Beyoncé Knowles hafa sést mikið í
gula litnum undanfarið og hann var
áberandi í sumarlínum tískuhúsa eins
og Miu Miu, Burberry og Missoni.
Það skemmtilega við gula litinn er að
hann gengur við nánast
hvað sem er og hvaða
lit sem er. Það er hins
vegar ekki auðvelt að
vera í gulu frá toppi til
táar. Fólk með dekkri
húðlit kemst upp með
að vera í skærari gul-
um lit en þeir fölari,
sem taka sig vel út í
pastelgulu. Fyrir döm-
urnar er mjög fallegt
að vera með bleikan
eða rauðan varalit við
gul föt. 
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Almenna bókafélagi›

Óbyggðirnar kalla!

Ný og ómótstæðileg bók fyrir alla 
þá sem unun hafa að aka um 
óbyggðir landsins, jafnt reynda sem 
óreynda jeppaferðalanga.

• 60 spennandi leiðarlýsingar þar sem 
sérstök áhersla er lögð á leiðir í 
nágrenni Reykjavíkur 

• Þjóðlegur fróðleikur

• Skrá yfir athyglisverðar laugar sem 
ferðalangar geta heimsótt og notið

• GPS-punktar, vegalengdir og 
aksturstími

• Fjarskiptatækni og GPS-tækni

• Skrá yfir á annað hundrað skála 
   utan alfaraleiða

• Ár og vöð á leiðunum

Ómissandi bók fyrir alla 
jeppaeigendur! 
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VASMEKKURINN BERGLIND INGVARSDÓTTIR FLUGFREYJA OG HÁSKÓLANEMI

Elskar háhæla›a skó
Berglind Ingvarsdóttir er flugfreyja hjá
Flugleiðum og háskólanemi. Hún
hefur góða tilfinningu fyrir tískunni og
tekst að sameina afslappaðan stíl og
kvenleika á skemmtilegan hátt. Hún
hefur unnið í tískubúðum í mörg ár
en nú fær hún fjölþjóðlega tísku-
strauma í æð þegar hún flýgur milli
landa.

Spáir þú mikið í tískuna? Já, svona
temmilega mikið.

Uppáhaldshönnuðir? Það er enginn
sérstakur hönnuður í uppáhaldi. Mér
finnst samt Balenciaga mjög flott.

Fallegustu litirnir? Brúnn og blár.

Hverju ertu veikust fyrir? Skóm og þá
sérstaklega háhæluðum skóm.

Hvaða flík keyptir þú þér síðast? Ég
keypti mér prjónað veski með
blómum á.

Hvað finnst þér mest sjarmerandi í
vor-og sumartískunni? Sjóara- og há-
setatískan. Mér finnst jakkar í þeim stíl
mjög flottir.

Hvað ætlar þú að kaupa í sumar?
Bara það sem verður á vegi mínum.

Uppáhaldsverslun? Urban Outfitters.
Sennilega vegna þess að ég fer þang-
að svo sjaldan. Ég get verið endalaust
þar inni því þar er svo margt flott.

Hvað eyðir þú miklum peningum í
föt á mánuði? Það er alveg voðalega
misjafnt. Ég ætla ekki að gefa upp
tölu.

Hvaða flíkur gætir þú ekki verið án?
Ég er ekki það háð fötunum mínum
að ég geti ekki verið án einstakra flíka.

Uppáhaldsflík? Nýja peysan mín frá
Urban Outfitters. Svört jakkapeysa

með hettu og er svolítið eins og 
léttur jakki.

Hvert myndir þú fara í verslunar-
ferð? Boston. Ég hef heyrt að þar
sé bæði fallegt og skemmtilegt
og að fötin séu ódýr.

Ljótasta flík sem þú
hefur keypt þér? Síð-
kjóll sem ég keypti mér
í London. Hann var fjólu-
blár, níðþröngur, bundinn í
bakið og maður gat speglað
sig í efninu. Alveg hreint hrika-
legur. 

Nú er sá tími árs þegar allir
flykkjast í útlegur og sveitaferðir.
Þar sem við búum á Íslandi getur
veðrið ávallt brugðið til beggja
vona og líklegra þykir en ekki, að
bleyta og drulla leiki hlutverk í
ferðalaginu. En það þýðir ekki að
tískuþenkjandi fólki þurfi að fallast
hendur. Nei, síður en svo því það
er vel hægt að vera smart í sveit-
inni. Fjölmargar útgáfur af flottum
gúmmístígvélum eru fáanlegar í
búðunum og ekkert því til fyrir-
stöðu að skella sér í glansandi
gúmmístígvél yfir pæju- eða
gæjagallabuxurnar. Dæmi um
þetta er ofursvala Kate Moss, sem
óð leðju og skít í gömlu góðu Vík-
ingstígvélunum á Glastonbury-há-
tíðinni á dögunum. Svo má ekki

gleyma íslensku lopa-
peysunum, sem eru
ofsalega fallegar og
hlýjar. Þær eru í
mikilli sókn og

hafa sjaldan
verið jafn vin-
sælar og
einmitt nú.
Enginn ætti
því að láta sér
líða illa í
ferðalaginu
og því síður
að vera
lummulega
til fara.

Skemmtum
okkur vel með

hlýjan kropp og
hreinar tásur og
verum smartari í

útilegunni en nokkru
sinni fyrr.

Gúmmístígvél 
og lopapeysur

KATE MOSS Drottning
hátískunnar er jafn flott
og endranær í gömlu
góðu gúmmístígvélunum.



SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

★★★
ÓÖH DV

Sýnd kl. 3.20, 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 28.000 gestir!

★★★
MBL

Sýnd kl.  3.45, 6, 8.30 og 10.40

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!

Frábær gamanmynd sem fór beint 
á toppinn í USA.

★★★★★ Fréttablaðið  
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL 
★★★★ X-FM
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2  
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Yfir 38.000 gestirAðsóknarmestamynd ársins

Sýnd kl. 3, 6 og 9 B.i. 16 ára

★★★ HL MBL

Sýnd kl. 10.10 B.i. 16 ára

SÍÐUSTU SÝNINGAR

SÍÐUSTU SÝNINGAR

★★★ ÓÖH DV

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

Gömlu „eitís“ kempurnar í Duran
Duran voru ekkert að tvínóna við
hlutina á frábærum tónleikum sín-
um í Egilshöll á fimmtudaginn. Þeir
byrjuðu á laginu (Reach up for the)
Sunrise af nýjustu plötunni sinni en
keyrðu svo beint í Hungry Like the
Wolf og lýðurinn trylltist enda voru
sennilega fæstir komnir til þess að
heyra nýtt efni frá köppunum. 

Duran Duran eiga greinilega
svolítið erfitt með að sætta sig við
það að þeir lifa fyrst og fremst á
fornri frægð og tróðu því nýrra efni
inn á milli í dagskránna og stemn-
ingin datt óneitanlega nokkuð niður
þegar lög á borð við What Happens
Tomorrow, Chains og Taste the
Summer voru tekin en salurinn var
hins vegar vel með á nótunum þeg-
ar Simon Le Bon kyrjaði Come
Undone og Ordinary World sem eru
óumdeilanlega bestu lög sveitarinn-
ar á síðari árum. Simon fékk svo
pásu í Tiger Tiger, instrúmental
lagi, en að því loknu má segja að
tónleikarnir hafi byrjað fyrir alvöru
með The Chauffeur. Gæsahúðin
spratt fram við fyrstu tónana og
hélt út það sem eftir var. Það þarf
auðvitað ekki að hafa mörg orð um
það hversu Save a Prayer hitti í
mark en Simon lét salinn syngja
lungann úr laginu. Drengirnir tóku
Wild Boys með ótrúlegum krafti og
þar kannaðist maður við sína menn;
John mátulega hress á öðrum kant-
inum en Andy dýrvitlaus á hinum
með sólgleraugun og logandi sígar-
ettuna. Uppklappið var svo í einu
orði sagt meiriháttar. Salurinn valdi
lagið Reflex og Girls on Film fylgdi

á eftir og inni í því miðju kynnti
Simon bandið með geggjuðum til-
þrifum. Nánast fullkomnu
prógrammi var svo slúttað með Rio
þannig að þeir allra hörðustu fengu
í rauninni allt.

Það fór aldrei á milli mála að
þarna voru miklir fagmenn á ferð.
Bandið klikkaði hvergi í spila-
mennskunni og Simon, sem á það til
að vera falskur, sló aldrei feilnótu. Í
raun var enginn munur á Duran
Duran þarna og fyrir tuttugu árum.
Úthaldið magnað og stemningin
keyrð upp af stakri snilld. Mér
skilst að þessir tónleikar hafi verið
miklu hressari en stærri tónleikar
Duran Duran í London fyrir tveim-
ur árum og að sveitin hafi gefið
miklu meira af sér í Egilshöll
þannig að það er ljóst að kapparnir
kunnu vel að meta hlýjar móttökur
þeirra þúsunda sem höfðu beðið
þeirra í tvo áratugi.

Tónleikarnir verða öllum alvöru
Duran Duran-aðdáendum ógleym-
anlegir en þeir sem skemmtu sér
ekki í Egilshöllinni á fimmtudaginn
hafa verið á röngum stað á röngum
tíma og hefðu aldrei átt að leggja
leið sína þangað. Þeir sem þekkja
Duran Duran og kunna að meta þá
fengu hins vegar allar óskir sínar
uppfylltar. Enginn þarf að segja
mér að Duran Duran eigi fleiri en
10.000 aðdáendur á Íslandi og þeir
sem sátu heima geta nagað sig í
handarbökin það sem eftir lifir.
Þetta var æði!

Þórarinn Þórarinsson

Ben Affleck og Jennifer Garner
hafa gengið í það heilaga. Þau
giftu sig við látlausa athöfn á
karabískri eyju á miðvikudags-
kvöld. Jennifer er ófrísk að
fyrsta barni þeirra hjóna sem er
væntanlegt í heiminn í nóvember.
Aðeins átján mánuðir eru síðan
Ben sleit trúlofun sinni við aðra
Jennifer, dívuna miklu Jennifer
Lopez. Garner þótti geislandi fal-
leg í hvítum kjól með litla
bumbu. Þetta er fyrsta hjóna-
band Afflecks en Garner var gift
leikaranum Scott Foley. ■

TÓNLEIKAR DURAN DURAN 
Í EGILSHÖLLINNI 30.JÚNÍ 2005 

Á REYKJAVÍK ROCKS

NIÐURSTAÐA: Enginn þarf að segja mér að
Duran Duran eigi fleiri en 10.000 aðdáendur á
Íslandi og þeir sem sátu heima geta nagað sig í
handarbökin það sem eftir lifir. Þetta var æði!

[ TÓNLEIKAR ]
UMFJÖLLUN

JENNIFER GARNER OG BEN AFFLECK
hafa ekkert viljað tjá sig um samband sitt
við fjölmiðla.

Magna›, ma›ur, magna›!Garner og Affleck í fla› heilaga

Paul McCartney og U2 spila saman
Paul McCartney og U2
hefja Live 8 tónleikana
í Hyde Park-garði
Lundúna í dag með
sameiginlegri útgáfu af
hinu ógleymanlega
Bítlalagi Sgt. Pepper's
Lonely Hearts Club
Band. Þetta sögulega
samstarf er enn einn
gullmolinn sem hægt er
að verða vitni að á þess-
um stærsta tónlistar-
viðburði sögunnar.

Önnur stórfrétt
tengd tónleikunum er
að hugsanlega munu
rokkgoðsagnirnar í

Pink Floyd stíga á svið en það
hefur enn ekki fengist stað-
fest. Það væri í fyrsta skipti í
24 ár sem hljómsveitin spilaði
saman með Roger Waters inn-
anborðs.

Fyrir þá sem ekki nutu
þeirra forréttinda að sjá Dur-
an Duran í Egilshöll á
fimmtudagskvöld geta þeir í
sárabætur séð kappana á Live
8 þar sem þeir verða aðal-
hljómsveitin í Róm.

PAUL MCCARTNEY Hann kom fram
á Live Aid fyrir tuttugu árum síðan
eins og Bono.



FRÉTTIR AF FÓLKI

Innrásin er girnileg 
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George Clooney
stefnir nú að því

að hitta Tony Blair
undir fjögur augu til
að ræða málefni
Afríku. Leikarinn
ætlar að fara til Edin-
borgar á G8 fundinn
eftir Live 8-tónleik-
ana í London. „Ég
hef ekki tekið þátt í
mannúðarmálum mjög lengi og ætti
að hafa byrjað fyrr því margir vinir
mínir hafa sinnt þessu í mörg ár,“
viðurkenndi George, en benti á að
batnandi mönnum væri best að lifa.

Russell Crowe,
sem lamdi hótel-

starfsmann með
síma á dögunum,
hefur beðið eigin-
konu sína fyrirgefn-
ingar með tutttugu
milljón króna dem-

antshring. Eiginkona
hans og barnsmóðir,

Danielle Spencer,
varð nefnilega alveg æf þegar hún
heyrði af líkamsárásinni. Russell vildi
með þessari gjöf sýna henni að þótt
hann tapi jafnvel frelsinu fyrir atvikið
vilji hann alls ekki missa hana.

Þegar Colin
Farrell og

Jamie Foxx kynnt-
ust sögðu ein-
hverjir vinir Colins
að þar hefði skratt-
inn hitt ömmu
sína. Báðir eru þeir
þekktir fyrir að
skemmta sér óheyri-
lega og fundu því
góðan drykkjufé-
laga í hvor öðrum. Nú nýlega voru
þeir á skemmtistað í Miami og sýndu
ekkert farasnið á sér þegar loka átti
staðnum. Húsvörður staðarins benti
þeim á að klukkan væri orðin sjö að
morgni en þá sagði Colin einfaldlega,
„við förum ekki fet. Við skulum passa
að ónáða þig ekki.“

Leikkonan Heather Locklear, sem
flestir muna eftir úr Melrose

Place, hefur nú talað opinberlega
um ástarsamband sitt við Tom Cru-
ise. „Ég held að við höfum aldrei
kysst. Þetta var meira bara eins og
góð vinátta,“ sagði leikkonan
snoppufríða. Parið var saman í
nokkra mánuði árið 1982 en hún
segist aldrei hafa náð góðum

tengslum við hann.
„Hann var aldrei í

bænum og
þekkti engann
svo ég sagðist
geta fylgt honum
um allt. Hann
þáði það ekki og

mér fannst und-
arlegt að hann
kallaði mig
alltaf fröken.“



13.00 Gullmót í frjálsum íþróttum 15.50 Bik-
arkeppnin í sundi 18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Geimskipið Enterprise 

SKJÁREINN

12.00 Bold and the Beautiful 13.45 Joey
14.15 Það var lagið 15.20 Kevin Hill (13:22)
16.05 Strong Medicine 3 (9:22) 16.55 Oprah
Winfrey 17.40 60 Minutes I 2004 

SJÓNVARPIÐ

21.50 

SAVING PRIVATE RYAN

▼

Bíó

19.40

TODMOBILE OG SINFÓ

▼

Tónleikar

12.00

LIVE 8 LIVE

▼

Tónleikar

19.00

ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

▼

Lífsstíll

20.40 

HNEFALEIKAR

▼

Íþróttir

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
(9:26) 8.08 Bubbi byggir (910:913) 8.20
Pósturinn Páll (6:13) 8.28 Hopp og hí
Sessamí (12:26) 8.55 Fræknir ferðalangar
(44:52) 9.20 Tómas og Tim (1:10) 9.30 Arth-
ur (111:115) 10.00 Gæludýr úr geimnum
(23:26) 10.25 Kastljósið 10.50 Formúla 1 

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Snjóbörnin, The
Jellies, Músti, Pingu 2, Póstkort frá Felix, Töfra-
vagninn, Barney 4 – 5, Kærleiksbirnirnir, Kær-
leiksbirnirnir, Engie Benjy, Engie Benjy, Sullu-
kollar, Hjólagengið, BeyBlade 2, Magic Pudd-
ing)

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.54 Lottó
19.00 Íþróttir og veður 
19.15 Whose Line Is it Anyway? 3 

19.40 Todmobile og Sinfó Liðsmenn Tod-
mobile komu aftur saman 14. nóvem-
ber 2003 eftir tíu ára hlé og héldu
tónleika í Laugardalshöll með aðstoð
Sinfóníuhljómsveitar Íslands.

20.45 Shaolin Soccer (Bardagabolti) Kvik-
mynd um liðsmenn fótboltaliðs sem
beita afar óvenjulegum aðferðum á
vellinum.   Bönnuð börnum.

22.15 She’s the One (Sú eina sanna) Rígur-
inn á milli bræðranna Mickeys og
Francis hefur ætíð verið mikill og ekki
skánar ástandið þegar Francis heldur
fram hjá konunni sinni með fyrrver-
andi unnustu Mickeys, Heather. Hún
vill fara aftur til Mickeys en hann kærir
sig ekki lengur um hana.

23.50 Original Sin (Bönnuð börnum) 1.40
Vanilla Sky (Bönnuð börnum) 3.50 Bounce
5.30 Fréttir Stöðvar 2 6.15 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

0.35 Söngkeppnin (Kvikmyndaskoðun telur
myndina ekki hæfa fólki yngra en 12 ára. e)
2.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.40 Fjölskylda mín (6:13) 
20.15 Kvennaræningjarnir (The Abduction

Club) Bíómynd frá 2002 um hóp
írskra aðalsmanna sem ræna stúlkum
með það í huga að giftast til fjár og
komast hjá því að verða prestar eða
hermenn. Meðal leikenda eru Alice
Evans, Daniel Lapaine, Sophia Myles,
Matthew Rhys, Liam Cunningham, Ed-
ward Woodward og Patrick Malahide.

21.50 Björgun Ryans (Saving Private Ryan)
Myndin gerist í síðari heimsstyrjöld og
segir frá tilraunum bandarískra her-
manna til að bjarga fallhlífasveitar-
manninum Ryan. Leikstjóri er Steven
Spielberg og meðal leikenda eru Tom
Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns,
Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Matt
Damon, Ted Danson og Paul Giamatti.
Bönnuð innan 16 ára. 

12.00 Live 8 Live. 

23.30 One Tree Hill (e) 0.15 Law & Order (e)
1.00 Tvöfaldur Jay Leno (e) 2.30 Óstöðvandi
tónlist

18.30 Pimp My Ride (e) 
19.00 Þak yfir höfuðið 

20.00 Burn it Þeir Andy, Carl og Jon búa í
Manchester, vita ekki í hvorn fótinn
þeir eiga að stíga þegar kemur að
ástamálunum og komast að því að
kærusturnar eru tilbúnar að beita
ýmsum brögðum til að fá sínu fram-
gengt.

20.30 Mad About Alice Þættir frá BBC sem
fjalla um Alice og Doug sem eru ný-
skilin, en rembast við að haga sér
eins og manneskjur.

20.50 Þak yfir höfuðið 
21.00 Two Mules for Sister Sara Vestri frá

1970 með Clint Eastwood og Shirley
MacLaine í aðalhlutverkum.Kvikmynd-
in fjallar um hermann sem er í
könnunarleiðangri og kemur að
þremur kúrekum að hrella nunnu. 

22.45 CSI: Miami (e) Horatio Cane fer fyrir
fríðum flokki réttarrannsóknafólks.

13.30 The Awful Truth 14.00 Still Standing
14.30 Less than Perfect 15.00 According to
Jim 15.30 The Swan 16.15 Tremors (e) 17.00
The Contender (e) 18.00 MTV Cribs (e) 

6.00 Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams
8.00 Stop Or My Mom Will Shot 10.00 Osmos-
is Jones 12.00 Little Man Tate 14.00 Spy Kids
2: The Island of Lost Dreams 16.00 Stop Or My
Mom Will Shot 18.00 Osmosis Jones 20.00
Little Man Tate 22.00 Biker Boyz 0.00 Hart’s
War (Strangl. b. börnum) 2.00 Bless the Child
(Strangl. b. börnum) 4.00 Biker Boyz 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 Dr. 90210 13.00 The E! True Hollywood Story
21.00 Dr. 90210 22.00 High Price of Fame 23.00 The E!
True Hollywood Story

AKSJÓN

7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu 18.15
Korter

23.05 Hnefaleikar (Oscar de la Hoya – Felix
Sturm)

18.54 Lottó
19.00 Spænski boltinn (Barcelona – Real

Betis) Útsending frá stórskemmti-
legum leik Barcelona og Real Betis.
Ronaldinho og félagar fóru á kostum
síðasta vetur og sigruðum í spænsku
deildinni. Gestirnir áttu líka gott tíma-
bil og höfnuðu í fjórða sæti.

20.40 Hnefaleikar (Erik Morales – Manny
Pacquiao)Útsending frá hnefaleika-
keppni í Las Vegas. Á meðal þeirra
sem mættust voru fjaðurvigtarkapp-
arnir Erik Morales og Manny Pacquiao.
Áður á dagskrá 19. mars 2005.

21.55 Hnefaleikar (Erik Morales – MA Bar-
rera)Útsending frá hnefaleikakeppni í
Las Vegas. Á meðal þeirra sem mætt-
ust voru Erik Morales og Marco Ant-
onio Barrera en í húfi var heimsmeist-
aratitillinn í fjaðurvigt (super). Þetta
var þriðji bardagi erkifjendanna. Áður
á dagskrá 27. nóvember 2004. 

17.00 Inside the US PGA Tour 2005 17.25
Motorworld 17.54 Toyota-mótaröðin í golfi 

POPP TÍVÍ

14.00 Sjáðu (e) 16.00 Game TV (e) 17.00 Ís-
lenski popp listinn (e) 

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Angela McCourt úr kvikmyndinni
Angela's Ashes frá árinu 1999.

„I was thinking of calling him Alphonsius.“

Frábær vver› áá ffrábærum hhjólum
Opið 10-16 á laugardag  -   www.benni . is

Kawasaki KXF 400

Yamaha Roadstar
Midnight 1700  

Yamaha PW 80 
699.000 kr. 239.000 kr. 

1.498.000 kr.

Vagnhöfða 23 - S: 590-2000

Yamaha R-6 

1.127.000 kr.

Nokkur dæmi:

▼

▼

8.00 T.D. Jakes 8.30 Maríusystur 9.00 Gunnar
Þorsteinss. 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce M.
10.30 Ron Phillips 11.00 Um trúna og tilveruna
11.30 Maríusystur 12.00 Fíladelfía 13.00 Joyce
M. 13.30 Believers Christian Fellowship 14.30
Acts Full Gospel 15.00 Ísrael í dag 16.00 Joyce
M. 16.30 Blandað efni 17.00 Ewald Frank 17.30
Mack Lyon 18.00 Gospel 18.30 Joyce M. 19.00
CBN fréttastofan 20.00 Friðrik Schram 20.30
Gunnar Þorsteinsson 21.00 Ron Phillips 21.30
Miðnæturhróp 22.00 Joyce M. 22.30 Blandað
efni 23.00 CBN fréttastofan 0.00 Nætursjónvarp
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Shirley MacLean Beatty fæddist 24. apríl árið
1934 í Virginíu í Bandaríkjunum. Þegar hún var

þriggja ára fæddist bróðir hennar, Warren Beatty, sem seinna
meir heillaði heiminn í leiklistinni eins og Shirley. Shirley var
mjög liðtæk með kylfuna í hafnabolta. Hún komst fljótt að því
að stelpur ættu ekki að vera góðar í hafnabolta þannig að hún
setti kylfuna á hilluna og fékk sér dúska í staðinn og varð
klappstýra í skólanum. Um leið og hún útskrifaðist úr mið-
skóla flutti hún til New York til þess að verða leikkona. Þegar
hún var í áheyrnarprófi fyrir Me and Juliet eftir Rodgers og
Hammerstein bar framleiðandinn nafn hennar alltaf vitlaust
fram. Hún ákvað því að breyta nafni sínu í Shirley MacLaine.
Hún fékk hlutverk í leikritinu Pajama Game stuttu seinna og
var varaleikari Carol Haney. Carol þessi hafði aldrei misst af
sýningu en þegar hún ökklabraut sig komst Shirley að og heill-
aði áhorfendur. Hal B. Wallis var í áhorfendahópnum það
kvöldið og bauð henni fimm ára samning hjá Paramount Pict-

ures. Þremur mánuðum seinna hóf hún tökur á
The Trouble with Harry árið 1955. Hún lék í
Around the World in Eighty Days árið eftir
og Hot Spell árið 1958 áður en dóttir hennar,
Stephanie Parker, fæddist. Eftir barneignafrí-
ið lék hún í Some Came Running og fékk tilnefn-
ingu til Óskarins.  Árið 1960 fékk hún aðra til-
nefningu fyrir The Apartment og þremur árum
seinna fyrir Irma la Douce. Árið 1975 gerði hún
heimildarmynd um Kína og fékk enn á ný tilnefn-
ingu til Óskarins sem og árið 1977 fyrir The Turn-
ing Point. 
Eftir tuttugu ár í bransanum fékk hún loksins
Óskarinn fyrir Terms of Endearment árið 1983.
Hún giftist Steve Parker árið 1954 en þau skildu
árið 1982 og hefur Shirley ekki kært sig um ann-
an eiginmann eftir það.

Around The World in Eighty Days – 1956 The Apartment – 1960 Terms of Endearment – 1983
Þrjár bestu myndir 
SHIRLEY:

SHIRLEY LEIKUR Í TWO MULES FOR SISTER SARA KL. 21.00 Á SKJÁEINUM Í KVÖLD

Hörkugó› í hafnarbolta
Í TÆKINU 
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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 Laugardagsþáttur-
inn 14.00 Teygjan 14.30 Draumastaðir
15.20 Með laugardagskaffinu 16.10 Hug-
sjónir og pólitík
17.05 Djassgallerí New York 18.00 Kvöldfréttir
18.28 Bíótónar 19.00 Íslenskir einsöngvarar
19.30 Stefnumót 20.10 Heimsókn 21.05 Í
skugga meistaranna 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Út vil ek 23.10 Danslög

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 Helgarútgáfan
16.08 Með grátt í vöngum

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 Hró-
arskelduhátíðin

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um víðan völl 10.15
Lagt upp í ferð 11.00 Í vikulokin 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Hádegisútvarp – U: Kristján Hjálmars-
son og Þórarinn Þórarinsson. 13.00 Bók-
mennaþáttur – U: Gunnar Þorri. 14.00 Úr
skríni 15.03 Glópagull og gisnir skógar e. 

16.00 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jóns-
dóttur e. 17.03 Frjálsar hendur Illuga e.
18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e. 19.00
Bílaþáttur e. 20.00 Laugardagsmorgunn e. 

22.00 Hádegisútvarpið e.

9.00 Bílaþáttur – U: Leó M. Jónsson 10.03
Laugardagsmorgunn – Umsjón: Eiríkur Jóns-
son

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

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. 

Fyrir 20 árum hélt Bob Geldof stærstu
tónleika sögunnar, Live Aid. Tilefni þeirra
tónleika var baráttan við hungursneyð í
Afríku.
Nú, 20 árum síðar stendur Bob Geldof
aftur fyrir tónleikunum. Úrvalalið tón-
listarmanna taka hér höndum saman
aftur og syngja til stuðnings fátækustu
álfu veraldar. Coldplay, Duran Duran,
Snoop Dogg, Paul McCartney, U2, Elton
John, Robbie Williams og Destany´s Child
eru aðeins brot af þeim listamönnum
sem koma fram á þessum stærstu tón-
leikum sem sést hafa.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Sirkus 12.00

Einvalali› tónlistarmanna

»

Bob Geldof.

SKY NEWS1
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS

FRÉTTIR ALLAN SÓLARHRINGINN.

EUROSPORT 
12.30 Gp2: Series Magny-Cours France 13.30 Volleyball: World Grand
Prix Macau 14.15 Cycling: Tour de France 17.30 Volleyball: European
League Germany 19.30 Boxing 20.00 Cycling: Tour de France 21.00
Xtreme Sports: Yoz Mag 21.30 News: Eurosportnews Report 21.45
Handball: Mediterranean Games Spain 22.45 Fight Sport: Fight Club
23.45 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Doctors 12.30 Beautiful Night 14.00 The Good Life 14.30 Dad’s
Army 15.00 Top of the Pops 15.30 Top of the Pops 2 15.50 The Weakest
Link: Pop Special 16.40 Would Like to Meet 17.40 Casualty 18.30 Queen
& Country 19.30 Billie Jean King 20.30 Two Pints of Lager and a Packet
of Crisps 21.00 Shooting Stars 21.30 Top of the Pops 22.00 Top of the
Pops 2 22.30 The Office 23.00 Killer Lakes 0.00 Ice Mummies 1.00
Sperm Wars

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Marine Machines: Rescue 13.00 Frontlines of Construction: Power
Play 14.00 The World’s Longest Bridge 15.00 Air Crash Investigation:
Flying on Empty 16.00 Animals Like Us: Adoption 17.00 Battlefront: Battle
of Dieppe 17.30 Battlefront: el Alamein 18.00 The Sinking of Hms
Coventry 18.30 The Last Flight of Twa 800 19.00 Air Crash Investigation:
Hijacked [ad] 20.00 Christopher Columbus: the Discovery 22.30
Demolition Live! 23.00 World’s Best Demolitions: World’s Best Implosions
0.00 World’s Best Demolitions: a Family Business

ANIMAL PLANET 
12.00 The Heart of a Lioness 13.00 Great Elephant Rescue 14.00
Growing Up... 15.00 Crocodile Hunter 16.00 Austin Stevens – Most Dan-
gerous 17.00 Science of Shark Attacks 18.00 The Natural World 19.00
Tusks and Tattoos 20.00 George and the Rhino 21.00 Ferocious Crocs
22.00 Science of Shark Attacks 23.00 The Heart of a Lioness 0.00 Great
Elephant Rescue 1.00 Growing Up...

DISCOVERY 
12.00 Ray Mears’ Extreme Survival 13.00 Mythbusters 14.00 Speed
Machines 15.00 The Caravan Show 15.30 Lake Escapes 16.00 Super
Structures 17.00 Walking with Beasts 18.00 Extreme Engineering 19.00
American Chopper 20.00 American Chopper 21.00 Science of Lance
Armstrong 22.00 Trauma 23.00 Amazing Medical Stories 0.00 Impossible
Heists

MTV
12.30 New Season Weekend Music Mix 13.00 The House of Wax 14.00
TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 My Super Sweet 16
17.00 European Top 20 18.00 The Fabulous Life Of 18.30 Cribs 19.00
Viva La Bam 19.30 Pimp My Ride 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Trippin’
21.30 Jackass 22.00 So 90’s 23.00 Just See MTV 1.00 Chill Out Zone

VH1
18.00 Inside Out 19.00 Fabulous Life Of... 19.30 Remaking Vince Neil
20.00 I Want a Famous Face 20.30 Fabulous Life Of... 21.00 Viva la Disco
23.30 Flipside 0.00 Chill Out 1.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 The Restaurant Biz 12.40 City Hospital 13.35 Sizzle 14.00 Enterta-
ining With James 14.25 The Race 15.15 The Race 16.00 Yoga Zone
16.25 The Method 16.50 City Hospital 17.40 Race to the Altar 18.40 The
Roseanne Show 19.30 Matchmaker 20.00 Cheaters 21.00 Spicy Sex
Files 22.00 Sextacy 23.00 City Hospital 0.00 Africa on a Plate 0.25 Loyd
on Location 0.55 Use Your Loaf 1.20 Sizzle

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
12.20 Digimon II 12.45 Super Robot Monkey Team Hyperforce Go! 13.10
Iznogoud 13.35 Life With Louie 14.00 Three Friends and Jerry II 14.15
Jacob two-two 14.40 Ubos 15.05 Goosebumps

MGM
12.25 In the Arms of a Killer 14.00 Till There Was You 15.30 What Happ-
ened Was... 17.00 The Devil’s Brigade 19.10 A Dry White Season 20.55
Breakheart Pass 22.30 The Adventures of Buckaroo Banzai 0.10 Vietnam,
Texas 1.40 Midnight Witness

TCM
19.00 Shoot the Moon 21.05 All Fall Down 23.00 Operation Crossbow
0.55 Murder at the Gallop 2.15 The Fearless Vampire Killers

HALLMARK
13.00 Annie’s Point 14.30 Tidal Wave: No Escape 16.00 Winter Solstice
17.45 Reason For Living: The Jill Ireland Story 19.30 The Mapmaker
21.00 Lonesome Dove: The Series 21.45 Hamlet 23.30 Lonesome Dove:
The Series 0.30 Reason For Living: The Jill Ireland Story 2.15 The Mapma-
ker

BBC FOOD
12.00 The Tanner Brothers 12.30 Friends for Dinner 13.00 Forever Sum-
mer With Nigella 13.30 Far Flung Floyd 14.00 Can’t Cook Won’t Cook
14.30 Coconut Coast 15.30 Saturday Kitchen 16.00 Soul Food 16.30
Open Rhodes 17.00 Delia Smith’s Summer Collection 17.30 Tamasin’s
Weekends 18.00 Delia’s How to Cook 18.30 Rosemary on the Road
19.00 Chalet Slaves 19.30 The Best 20.00 The Rankin Challenge 20.30
Wild Harvest 21.00 The Naked Chef 21.30 Saturday Kitchen

DR1
12.30 Trolderi 13.00 Boogie Listen 14.00 Live 8 15.50 Held og Lotto
16.00 Den hvide sten 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05
Mr. Bean 17.30 Afrikas •je 18.00 Fest ved fjorden 18.30 Goldfinger 20.15
AftenTour 2005 20.30 Live 8

SV1
14.00 Sommarkrysset 15.00 Mat/Niklas 15.30 Sommartorpet 16.00
Hildasholm 16.30 Disneydags 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Karl
för sin kilt 18.50 Bilder från Europa 19.00 Minnenas Television 20.05 For-
sytesagan 21.00 Rapport 21.05 Veckans sommarkonsert: Vesselina
Kassarova i Amsterdam 22.25 Kullen 0.25 Sändning från SVT24

Margir þjóðþekktir Íslendingar
taka þátt í útsendingunni.

Live 8 Live
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Um tíu þúsund manns voru
saman komin í Egilshöll á

fimmtudaginn til að
berja eitísgoðin í
Duran Duran aug-
um. Mikil stemning
skapaðist í höll-
inni en þar mátti
meðal annars sjá
Eið Smára Guðjohn-
sen fótboltakappa
og vin hans Sverri
Þór Sverrisson,
betur þekktan
sem Sveppa úr
Strákunum, Jónsa í Svörtum föt-
um, handboltakappana Sigfús og

Dag Sigurðs-
syni, Dóru
Takefusa, Loga
Bergmann og
Svanhildi Hólm
með börnum
sínum, fyrirsæt-
una Önnu Rakel
og kærasta
hennar Vigni
Svavarsson, fyr-

irliða Hauka í handbolta, sem er á
leið til Skjern í Dan-
mörku, Magna í Á
móti sól, Bjarna
Ármannsson
bankastjóra, Þóru
Tómasdóttur úr
Ópinu, Röggu
Gísla og
Birki Krist-
insson
markvörð,
handbolta-
bræðurna Þorgils Óttar
Mathiesen og Gunnar Beinteins-
son, sem eru að
vísu löngu hætt-
ir að kasta bolta,
Jóa G. úr Stund-
inni okkar, Gísla
Martein Bald-
ursson sem og
rokkhundana úr

Mínus, þá
Krumma,
Frosta og
bassaleikar-
ann Þröst.

Lárétt: 2 undirlag, 6 frá, 8 mar, 9 nafar,
11 belti, 12 kornmeti, 14 ilmefni, 16
íþróttafélag, 17 á fæti, 18 ærða, 20 átt,
21 skjögra.
Lóðrétt: 1 gangur, 3 ármynni, 4 ljúf ( um
skáldskap), 5 fantur, 7 mótaði, 10 ítalska
sjónvarpið, 13 blóm, 15 fuglar, 16 söng-
hópur, 19 til.

LAUSN
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Stór
Humar

Loks hefst hátíðin sjálf. Hér hefur þó verið í gangi
hálfgert „Húkkaraball“ síðan á sunnudag og fjöldi
hljómsveita spilað fyrir þá allra áhugasömustu. Veðr-
ið hefur leikið við fólk og spáin fyrir helgina góð. Það
er því ekki útlit fyrir að fólk sigli um tjaldstæðin hér á
kajak líkt og á Glastonbury um síðustu helgi. En
kannski best að gera sér ekki of miklar væntingar og
hafa regnfötin til taks. Margt spennandi á dagskránni
og nauðsynlegt að skipuleggja sig svolítið. Gestir

verða því að vera
duglegir að velja og
hafna þessa helg-
ina, svo mikið er
víst. Stemningin á
svæðinu er góð.
Fólk út um allt að
skemmta sér, annað
hvort fyrir framan
sviðin eða bara úti á
túni. Flestir í fötum
sem ekki eru lengur
í uppáhaldi og mega
því skemmast en
svo eru aðrir sem
hafa lagt á sig að

klæðast jólasveinabúningum, kjólfötum eða einhverju
álíka ófrumlegu. Það eru því allir í stuði og fæst það
staðfest reglulega enda hafa flestir söngvarar það hér
fyrir reglu að spyrja fólkið hvort svo sé ekki.

KÁNTRÝ Danskir gleðipinnar kenndu kántrýdansa á svæðinu.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Simon Le Bon.

Tan Sun Chen.

Friðbert Traustason.

Unicef á Íslandi mun vera í sam-
starfi við sjónvarpsstöðina Sirkus
um helgina þegar stærsta sjón-
varpsútsending sögunnar fer
fram. Útsendingin verður frá hin-
um alþjóðlegu Live 8 tónleikum
þar sem allar vinsælustu popp-
stjörnur heims taka höndum sam-
an og vekja athygli á neyð þróun-
arlandanna.

„Fólk er að deyja daglega af
ástæðum sem vel er hægt að
koma í veg fyrir. Nú er verið að
hvetja alla sem vettlingi geta
valdið til að líta í eigin barm og
spyrja sjálfa sig „Hvað get ég
gert til þess að hjálpa?“ segir
Stefán Ingi Stefánsson starfsmað-
ur Unicef.

Í útsendingu Sirkusar verður
flakkað á milli heimsborga og
sýnt frá stærstu skemmtikröftun-
um sem koma fram. Fulltrúar Un-
icef mun vera með í myndverinu
og fjalla um málefnið. „Við viljum
hvetja fólk til að leggja þessu lið
hvort sem það gerist heimsfor-
eldri hjá Unicef eða styrkir ein-
hver af þeim fjölmörgu hjálpar-

samtökum sem eru starfandi. Rík-
isstjórnir hafa brugðist vel við
þessu og vonandi verður tíma-
mótasamningur gerður í næstu
viku,“ segir Stefán Ingi og vísar
til væntanlegs fundar G8 sem
haldinn verður í Skotlandi. Á
fundinum munu fulltrúar átta
stærstu iðnríkja heims hittast og
ræða málin en þetta er áhrifa-
mesti hópur samtímans í stefnu-
mótun alþjóðlegra fjármála.

Nafnið Live 8 er vísun í þennan
fund og þeir sem sitja hann eru
sérstaklega hvattir til að láta
skuldir fátækustu landa heims
niður falla og auka aðgang þeirra
að alþjóðamörkuðum.

„Strax eftir Live 8 stendur Un-
icef svo fyrir verkefni sem kallast
C8 og verður í Skotlandi líkt og
G8. Það er ráðstefna þar sem börn
frá átta ríkustu löndum heims og
þeim tuttugu fátækustu munu
hittast og ræða málin út frá sjón-
arhorni barna. Þau gera svo
skýrslu sem verður afhent þeim

sem sitja G8 fundinn,“ segir Stef-
án Ingi.

„Á hverjum degi deyja þrjátíu
þúsund börn sem þýðir að þriðju
hverja sekúndu deyr barn að
ástæðulausu. Fólk getur deilt um
árangur ýmissa aðferða, hvort
sem það eru tónleikar eða annað,
en allt sem hjálpar til við að
breyta ástandinu er af hinu góða,“
segir hann. „Ég hef mikla trú á
því að þetta eigi eftir að skila sér
í bættri stöðu.“

Stefán segir að þó ástandið sé
afar slæmt víða, sé þessum lönd-
um vel viðbjargandi. „Við þurfum
ekki að leita langt yfir skammt til
að sjá hliðstæðu, því fyrir tvö
hundruð árum var Ísland eitt af
fátækustu löndum heims. Ung-
barnadauði hér á landi var ein-
hver sá hæsti í heiminum en nú
erum við hins vegar velmegunar-
ríki og með eitthvert besta heil-
brigðiskerfi sem til er.“

soleyk@frettabladid.is

LIVE 8 STÓRTÓNLEIKARNIR HÓFUST Í NÓTT:

Búum til betri heim
FRÉTTIR AF FÓLKI

Fléttur. Nei, ekki svona margar gervifléttur eins og var í
tísku fyrir tíu árum. Hins vegar það að ganga með

venjulega fléttu eða fléttur er mjög flott. Best er að leyfa
þeim að verða svolítið druslulegar og ná svona hippaleg-
um stíl. Jennifer Lopez sést hér með fléttur vafðar um
hausinn og örlítið druslulegar og úfnar. Mjög flott. 

Að drekka vatn. Sá vökvi sem ætti langoftast að fara inn fyrir
varir okkar er vatn. Það er búið að tyggja þetta ofan í okkur

milljón sinnum af frægum leikkonum og fyrirsætum sem segja
allar að aðal fegurðarráðið sé að drekka nógu mikið vatn. Við
látum það liggja á milli hluta hvort vatn geri fólk fallegra en það
er víst að það hressir, bætir og kætir. 

Freknur eru eitt fallegasta hraustleikamerki sem til er.
Það er ótrúlega leiðinlegt að heyra fólk kvarta yfir frekn-

unum sínum því freknur eru hin mesta prýði. Þær gefa til
kynna að þarna sé heilbrigð manneskja á ferð, auk þess
eru þær líka ótrúlega sætar. Á myndinni er hin stórglæsi-
lega franska leikkona Emmanuélle Beart en hún er með
fullt af fallegum freknum sem gera hana ennþá glæsilegri. 

Of þröng föt. Nei þetta er algjörlega ekki málið. Þegar
tískuguðirnir kváðu upp dóm sinn um tískuna næstu

misseri þá minntust þeir hvergi á þröng föt. Frekar hólkvíð og
jafnvel í skrítnum sniðum. Það er ekki flott að klæðast svo
þröngu að erfitt er að draga andardrátt. Leyfum Löru Croft og
hinum tölvuleikjapersónunum að sjá um að klæðast níð-
þröngu fötunum.

Mikið fjaðrafok. Einstaka fjaðurskraut á fallegum föt-
um getur verið hin mesta prýði. En öllu má ofgera

og þegar fjaðrirnar eru farnar að vekja meiri athygli en
fötin sjálf þá er mál að hætta. Að bera rosalega
fjaðratrefla um hálsinn getur aðeins gengið upp í leik-
húsi og í Dragshow-i. 

Rjómatertubrúðarkjólar. Margir eru að gifta sig núna
um sumarið og eflaust líða margir fallegir brúðarkjól-

ar um kirkjugólfin þessa dagana. Því miður eru ekki allir
brúðarkjólar fallegir og oft vill það verða að brúðurinn er
mun líkari rjómatertunni sem borin er á borð eftir brúð-
kaupið en prinsessunni sem hana langaði að líkjast. 

INNI ÚTI

...fá Simon Le Bon og félagar í
Duran Duran fyrir magnaða tón-
leika í Egilshöll.

HRÓSIÐ

Lárétt: 2gólf, 6af, 8sjó,9bor, 11ól,12
brauð,14mirra,16ka,17tær, 18óða,
20na,21riða.
Lóðrétt: 1labb,3ós,4ljóðræn,5fól,7
formaði,10rai,13urt, 15arar, 16kór, 19
að.

SPARIFÖT Fólk er misjafnlega klætt á
hátíðinni.

KRISTJÁN SIGURJÓNSSON BLOGGAR FRÁ HRÓARSKELDU

Húkkaraball fyrir herlegheitin

STARFSMENN UNICEF Á Íslandi eru þrír starfsmenn í fullu starfi hjá Unicef, þau Hólm-
fríður Anna Baldursdóttir, Stefán Ingi Stefánsson og Ólöf Magnúsdóttir.

BARN Stefán segir fátækt bitna verst á
börnum.





SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
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Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 18:30 | www.IKEA.is

Dagana
23. júní - 24. júlí

Allt til
heimilisins

undir
einu þaki!

Sumar

ÚTSALA
stendur yfir

Rýmum fyrir 
nýjum vörum

Yfir 1000 vörur
Húsgögn

Smávara

Group
Ígær þegar ég var að fletta blaði í

morgunsárið áttaði ég mig á því að
fréttin sem ég las var nánast óskilj-
anleg. Ég stóð sjálfan mig að því að
skella upp úr út af því hvað fréttin
var á ákveðinn hátt hlægileg. Hið
hlálega var ekki blaðamanni að
kenna, hann var bara að vinna vinn-
una sína, og það var ekkert að grein-
inni þannig séð. Hið hlálega var bara
veröldin sjálf. Hvernig hún birtist í
greininni.

GREININ fjallaði um viðskiptalífið.
Nema hvað. Og reyndar voru þetta
tvær greinar. Önnur um kaup flugfé-
lags á öðru flugfélagi og hin um ein-
hvern eril í stjórn flugfélags. Allt að
gerast í flugfélögunum, en hvað um
það, ástæðan fyrir því að ég var
hættur að botna nokkuð í nokkrum
sköpuðum hlut, ranghvolfa augunum,
og hlæja tryllingslega út af fárán-
leika heimsins var sú, að í annarri
hverri setningu í greinunum kom
fyrir orðið Group, með stóru g-i. 

SAXAPAKKI Group var í samn-
ingaviðræðum við Njálu Group um
kaup á Snerli Group með nánari sam-
vinnu við Geril Group í huga sem var
áður í eigu Freton Avises Group sem
síðar hét Freton Avises-Kluster
Group, en Freton Avises-Kluster
Group er samkvæmt áreiðanlegum
heimildum í samningaviðræðum við
Saxapakka Group um kaup á TD
Group sem er með aðsetur í Lúxem-
búrg Group. 

ER einhverjum sértökum sjúkdómi
um að kenna að hvert einasta fyrir-
tæki þarf að bera viðurnefnið Group
eða þykir það flott? Hvað er á seyði?
Jú, jú, ég skal svosem játa að það er
alþjóðlegur bragur af þessu, en það
er sama. Maður spyr sig. Eru ein-
hver lög einhvers staðar sem segja
að öll fyrirtæki verði að bera viður-
nefnið Group eða er þetta bara tíska?
Eitthvað sem einn tók upp á og öllum
öðrum fannst flippað? Er þetta
kannski húmor? 

ÉG hló alla vega. Ég sé fyrir mér
stórkostlega Group-væðingu þjóðar-
innar. Ísland verður að sjálfsögðu Ís-
land Group. Fjölskyldur verða
Group, líka bekkir í skóla, félaga-
samtök og raunar allt það sem áður
flokkaðist með einum eða öðrum
hætti undir hópa. Allt verður group.

OG samfara group-væðingunni mun
takmark einstaklinganna aðeins
verða eitt: Að græða sem mesta pen-
inga á sem skemmstum tíma, kaupa
og selja, sameinast öðrum Group
(sem minnir mig á það, hvernig
beygir maður þetta orð? Groups?),
brjóta upp Groups og gera sitt Group
stærra en önnur Groups og á endan-
um munum við öll, þ.e.a.s. við öll sem
myndum hið stóra heildargroup,
enda hvert í sínu horni sitjandi á
hækjum okkar, teljandi peningana
okkar og krunkandi fyrir munni okk-
ar eins og krákur: „group“, „group“,
„group“, „group“. 

OG þá verður til ný dýrategund á
jörðu.

BAKÞANKAR
GUÐMUNDAR 

STEINGRÍMSSONAR


