
Skelfilegir hlutir í úthverfunum
Leikhópurinn Vesturport hefur nýlega hafið tökur á nýrri
kvikmynd sem bera mun heitið Kvikyndi. Um er að ræða
raunsæja og tragíska sögu úr íslenskum nútíma. 
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Bretar ganga til kosninga á fimmtudag. Skoðana-
kannanir gefa til kynna að Tony Blair muni leiða
Verkamannaflokkinn til sigurs í þriðja sinn. 
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DAGUR Í LÍFI RAGNARS REYKÁSS
Ari Ólafsson og Ágúst Kvaran, vísindamenn
frá Háskóla Íslands, skoða hvernig eðlisvís-
indi fléttast inn í hversdagslíf Ragnars
Reykáss í fyrirlestri sínum í Háskólabíói í
dag klukkan 14. 
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●   heldur uppboð á treyju frá Chelsea

Eiður Smári styrkir
hjartveik börn
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BLÁSIÐ Á ATHUGASEMDIR HÉR-
AÐSDÓMARA Umfjöllun fjölmiðla kann
að hafa þrýst á um að máli var áfrýjað.
Hæstiréttur taldi mann ekki eiga sér máls-
bætur fyrir að berja eiginkonu sína. Héraðs-
dómur tók áður fram að hún hefði reitt
hann til reiði. Sjá síðu 2

ÍSLAND GÆTI DREGIÐ SIG Í HLÉ
Davíð Oddsson segir áleitnar spurningar
hafa komið upp í huga sinn varðandi
kostnað við framboð til Öryggisráðs Sam-
einuðu þjóðanna. Sjá síðu 2

VILJA EINKAVÆÐA RÚV OG AF-
NEMA SKYLDUÁSKRIFT Samtök at-
vinnulífsins vilja að Ríkisútvarpinu verði
breytt í hlutafélag, skylduáskrift lögð niður
og útvarpsþjónusta í almannaþágu boðin
út. Þau segja almannaþjónustuhlutverk
RÚV samkvæmt frumvarpinu þegar vera
uppfyllt af einkamiðlunum. Sjá síðu 4

TÍU SVEITARFÉLÖG FÁ BOÐ UM
AÐSTOÐ Eftirlitsnefnd með fjármálum
sveitarfélaga hefur sent tíu sveitarfélögum
boð um samning um fjárstyrk vegna fjár-
hagsvanda. Sjá síðu 4
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Í MIÐJU BLAÐSINS 

Dreymir um 
rauðan Mustang

●  bílar
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VEÐRIÐ Í DAG

NORÐANÁTT OG BJART SYÐRA en
vindasamt norðanlands með slyddu og hita
niður undir frostmark. Sjá síðu 4

Uppboð í Þýskalandi:

„Páfabíll“
á eBay

UPPBOÐ Á uppboðsvefnum eBay
býðst netverjum nú að bjóða í bif-
reið sem þykir merkileg fyrir þær
sakir hver er skráður fyrri eig-
andi hennar. Það er enginn annar
er Josef Ratzinger kardináli, nú
Benedikt XVI páfi.

Þegar litið var inn á þýska út-
gáfu eBay-vefsins um miðjan dag
í gær var hæsta boð í bílinn 41.564
evrur, andvirði 3,4 milljóna króna.
Það þykir allgott fyrir sex ára
gamlan Volkswagen Golf, sem
lætur annars lítið yfir sér. ■

Alda hryðjuverka í Írak:

Tugir falla 
í valinn

BAGDAD, AP Að minnsta kosti 29
manns létust og meira en hundrað
særðust í gær í árásum íraskra
uppreisnarmanna, daginn eftir að
fyrsta lýðræðislega stjórn lands-
ins var samþykkt af stjórnlaga-
þinginu. Meira en tíu bílsprengjur
voru sprengdar í höfuðborginni
Bagdad og nágrenni og voru bæði
hermenn og almennir borgarar
meðal hinna föllnu. Skæruliðinn
Abu Musab al-Zarqawi, sem teng-
ist al Kaída, hefur hótað enn
meira blóðbaði og varaði írösku
þjóðina við því að starfa með
Bandaríkjamönnum.

Hin nýja ríkisstjórn fundaði í
fyrsta sinn á fimmtudagskvöld og
er áætlað að Ibrahim al-Jaafari
taki við embætti forsætisráð-
herra næstkomandi þriðjudag.

Sjá síðu 10

77%
fólks í úthverfum lesa 
Fréttablaðið daglega.* 

Ekki missa af fólkinu 
í stærstu hverfunum.

*Gallup febrúar 2005
Hitnar undir Tony

BRETLAND, AP Tony Blair, forsætis-
ráðherra Bretlands og leiðtogi
Verkamannaflokksins, heldur
góðu forskoti á pólitíska keppi-
nauta sína í nýjustu skoðanakönn-
unum, þrátt fyrir að ásakanir um
skort á trúverðugleika forsætis-
ráðherrans í tengslum við það
hvernig ákvarðanir voru teknar
um innrásina í Írak hafi yfirgnæft
önnur mál í kosningabaráttunni
undanfarna daga. 

Samkvæmt niðurstöðum könn-
unar sem birtar voru í The Times

í gær mælist Verkamannaflokkur-
inn með 40 prósenta fylgi, þriðja
daginn í röð. Íhaldsflokkurinn,
sem hafði hamrað á því að Íraks-
málið sannaði að Blair væri lyg-
ari, mælist í sömu könnun með 32
prósenta fylgi, einu stigi meira en
síðast. Frjálslyndir demókratar,
sá eini aðalflokkanna þriggja sem
beitti sér opinskátt gegn Íraks-
stríðinu, mælast með 21 prósent,
en það er óbreytt fylgi frá fyrri
könnun. Vikmörk eru þrjú pró-
sent.

Hart hefur verið sótt að Blair í
vikunni vegna vangaveltna um
lögmæti innrásarinnar. Í gær
reyndi hann að beina kastljósi um-
ræðunnar að innanlandsmálum á
ný, en kosningabarátta Verka-
mannaflokksins hefur einkum
beinst að því að berja sér á brjóst
vegna góðs ástands efnahags-
mála. Michael Howard, leiðtogi
íhaldsmanna, gaf einnig til kynna
að tímabært væri að beina sjónum
að öðru eftir rimmuna um Íraks-
málið. ■

SÍMINN Ákvörðun ríkisstjórnar-
innar um að setja skilyrði um
dreifða eignaraðild við sölu Sím-
ans og að hver aðili megi ekki
eiga yfir 45 prósent í fyrirtækinu
var ekki byggð á tillögum fjár-
festingabankans Morgan Stanley.

Í þeim er lagt til að ríkið selji
öll hlutabréf sín í Símanum ein-
um kjölfestufjárfesti. Halldór
Ásgrímsson forsætisráðherra tel-
ur að skilyrði ríkisstjórnarinnar
um söluferlið hafi lítil áhrif á
verð Símans. „Talið var að það

myndi fyrst og fremst tryggja
hæst verð að selja fyrirtækið í
heild sinni. Hvort skilyrðin hafi
áhrif á verð til lækkunar skal ég
ekki fullyrða neitt um,“ segir
hann.

Sigurður Arngrímsson, fram-
kvæmdastjóri hjá Morgan
Stanley tekur undir þetta. „Við
höfum ekki trú á að þessi skilyrði
hafi nein sérstök áhrif á verð-
myndunina í ferlinu,“ segir hann.

Jón Sveinsson, formaður
framkvæmdanefndar um einka-

væðingu, segir að í raun sé farið
eftir ráðleggingum Morgan
Stanley. „Kjölfestufjárfestirinn
þarf aðeins að vera myndaður af
hópi aðila,“ segir Jón.

Hann segir helstu áhrifin af
skilyrðunum líklega þau að ekki
eins margir sýni fyrirtækinu
áhuga. Hann segir að þegar sé þó
vitað af ýmsum erlendum fjár-
festingarfélögum sem hafi misst
áhugann á fyrirtækinu einungis
vegna takmarkananna.

Morgan Stanley leggur til að

salan fari fram í tveimur áföng-
um. Fyrri áfangi verði öllum op-
inn og valdir verði þátttakendur í
öðrum áfanga sem ljúki með
bindandi tilboðum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur ekki enn verið
ákveðið nákvæmlega með hvaða
hætti annar áfangi fari fram.
Einn af möguleikunum sem verið
er að íhuga er að þátttakendum í
öðrum áfanga verði boðið að taka
þátt í lokuðu uppboði.

- sda / Sjá síðu 18

Bresku kosningarnar:

Forskot Blairs óhaggað

ÚTAF MEÐ OFBELDIÐ Um eitt þúsund Akureyringar tóku þátt í þögulli mótmælastöðu á Ráðhústorginu á Akureyri í gær til að lýsa yfir
andstöðu við ofbeldi. Tónlistarmaðurinn KK lék rólegt og angurvært lag á meðan mannfjöldinn lyfti rauðum spjöldum í þriggja mínútna
þögn og tregafull alvara skein úr andlitum ungra sem aldinna. Sjá síðu 6
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Skilyrði um símasölu ekki
samkvæmt ráðleggingu

Morgan Stanley lagði til að Síminn yrði seldur einum aðila. Ríkisstjórnin ákvað skilyrðin til 
að tryggja dreifða eignaraðild. Erlend fjárfestingafélög hafa fælst frá vegna skilyrðanna.
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Áleitnar spurningar um kostnað við framboð til Öryggsráðsins:

Ísland gæti dregið sig í hlé
ÖRYGGISMÁL „Áleitnar spurninar
hafa komið upp í huga mínum
varðandi kostnað við framboð til
Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
og setu í því árin 2009 og 2010,“
sagði Davíð Oddsson utanríkis-
ráðherra þegar hann flutti
skýrslu um utanríkismál á Alþingi
í gær. 

Um sæti Vesturlandahópsins í
ráðinu berjast nú Tyrkland og
Austurríki auk Íslands. Davíð
sagði að á brattann væri að sækja
og óneitanlega væri miður að hóp-
urinn skyldi ekki hafa komist að
samkomulagi um að aðeins tvö
ríki yrðu í framboði. 

„Þannig gæfist smærri ríkjum

kostur á að taka þátt í störfum Ör-
yggisráðsins án þess að leggja í
dýra og erfiða kosningabaráttu.“ 

Davíð sagði að kostnaðaráætl-
un utanríkisráðuneytisins vegna
kosningabaráttunnar og setunnar
í ráðinu næmi 600 milljónum
króna. Gera yrði ráð fyrir harðn-
andi kosningabaráttu þegar nær
drægi og þar með auknum kostn-
aði.

„Af þessum sökum hefur fram-
boð Íslands verið til skoðunar, en
henni lýkur á næstu vikum. Ef
halda á framboðinu áfram má
ekki bíða mikið lengur með að
hefja kosningabaráttuna af full-
um krafti.“ - jh

Blásið á athuga-
semdir dómara
Umfjöllun fjölmiðla kann að hafa þrýst á um að máli var áfrýjað. Hæsti-
réttur taldi mann ekki eiga sér málsbætur fyrir að berja eiginkonu sína. 

Héraðsdómur tók áður fram að hún hefði reitt hann til reiði.
DÓMSMÁL Rúna Jónsdóttir, talskona
Stígamóta, fagnar því að í nýfölln-
um dómi Hæstaréttar yfir manni
sem fundinn var sekur um heimil-
isofbeldi, skuli ekkert gert með
viðhorf þau sem birtust í fyrri
dómi Héraðsdóms Reykjaness. Í
þeim dómi, sem Guðmundur L. Jó-
hannesson héraðsdómari kvað upp
var frá því greint að samband
mannsins og konunnar sem ráðist
var á hefði verið stofmasamt og að
í árásinni hefði maðurinn lagt
hendur á konuna „“í mikilli bræði
og hníga gögnin frekar að því, að
kærandi kunni að hafa valdið
henni.“

Hæstiréttur tekur sérstaklega
fram að maðurinn eigi sér engar
málsbætur og segir hvorki leitt í
ljós að konan hafi gefið ákærða til-
efni til árásarinnar né að til átaka
hafi komið milli þeirra. „Eins og
fyrr segir réðist ákærði, sem er vel
að manni, á varnarlausa konuna á
heimili þeirra, þar sem aðrir voru
henni ekki til bjargar, og tók hana
meðal annars hálstaki með áður-
nefndum afleiðingum. Var þessi
árás hans því alvarleg og á ákærði

sér ekki málsbætur,“ segir í dómn-
um. Héraðsdómur frestaði ákvörð-
un refsingar gegn því að maðurinn
héldi þriggja ára skilorð, en Hæsti-
réttur skilorðsbatt í þrjú ár þriggja
mánaða fangelsisdóm. Rúna telur
hins vegar misræmi í refsiþyngd
og vísar þar meðal annars til ný-
fallinna fangelsisdóma á handrukk-
ara. „Ofbeldi gagnvart konum er
það ofbeldi sem erfiðast er að fá
viðurkennt,“ sagði hún og taldi
dóminn yfir manninum vægan.
„Augljóst er að taka þarf til í refsi-
kerfi okkar, en vissulega er dómur-
inn samt í áttina,“ bætti hún við.

Sif Konráðsdóttir hæstaréttar-
lögmaður telur umræðu um for-
sendur niðurstöðu Héraðsdóms
Reykjaness hafa orðið til þess að
ríkissaksóknari nýtti sér leyfi til að

leita eftir áfrýjunarleyfi. „Ef ekki
hefði verið opinber umfjöllun um
málið er alls ekki víst að því hefði
verið áfrýjað,“ sagði hún.

Sif sagðist á sínum tíma hafa
gert athugasemdir við að konunni
sem fyrir árásinni varð skyldi ekki
skipaður réttargæslumaður og
taldi þar um handvömm lögreglu
að ræða. Hún furðar sig til að
mynda á að kærunni skyldi ekki
hafa fylgt miskabótakrafa, en að
slíkum hlutum hefði réttargæslu-
maður hugað. Sif fagnar því þó að
Hæstiréttur taki nú með öðrum
hætti á málum en gert var í héraðs-
dómi og að ekki sé vísað í neitt
manninum til refsilækkunar eða
málsbóta. „Blásið er á athugasemd-
ir héraðsdómarans og það er gott,“
sagði hún. olikr@frettabladid.is

Dómssátt náðist:

Kennari féll
frá stefnu

DÓMSMÁL Ingibjörg Ingadóttir
kennari við Menntaskólann á Ísa-
firði sem stefnt hafði Ólínu Þor-
varðardóttur skólameistara fyrir
Héraðsdóm Vestfjarða féll frá
stefnunni í gær. 

Dómssátt náðist þegar Ingi-
björg ítrekaði afsökunarbeiðni
sína en þá felldi Ólína áminningu
úr gildi sem hún hafði veitt henni
og þar með féll Ingibjörg frá
málssókninni. Ingibjörg hafði
áður beðist afsökunar en Ólína
mat það svo að Ingibjörg hefði
dregið afsökunarbeiðnina til
baka. Því ítrekaði Ingibjörg af-
sökunarbeiðnina. - jse 

BORGARSTJÓRI TEKUR TIL HENDINNI
Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri

fegrar ásýnd borgarinnar en vorhreinsunar-
átak hófst í gær og stendur til 7. maí. 

Vorhreinsun Reykjavíkur:

Borgarstjóri
tekur til

HREINSUNARÁTAK Steinunn Valdís
Óskarsdóttir borgarstjóri tók til
hendinni í gær fyrir utan Ráðhús-
ið og hreinsaði þar til ásamt
starfsmönnum Ráðhússins.
Reykjavíkurborg stendur nú fyrir
átaki undir heitinu Vorhreinsun
sem hefur það að markmiði að
hvetja borgarbúa til að hreinsa og
fegra lóðir sínar og vildi Steinunn
Valdís sýna gott fordæmi með úti-
verkum sínum í gær. 

Eins og sjá má á myndinni er
borgarstjórinn engu aðsópsminni
í útiverkunum við Ráðhúsið en við
inniverkin. – jse

Samgönguráðherra
um Sundabraut:

Í fyrsta lagi
boðin út 2007

SAMGÖNGUMÁL Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra segir að ef allt
gangi að óskum verði hægt að
bjóða Sundabraut út síðla árs
2007. Þetta kom fram í máli ráð-
herrans á borgarafundi á Akra-
nesi í fyrrakvöld.

Ráðherrann ítrekaði á fundin-
um að hann biði enn ákvörðunar
borgarinnar um veglínu brautar-
innar og úrskurðar umhverfisráð-
herra um þær tillögur sem lægju
fyrir. Hann sagði verkhönnun taka
tvö til tvö og hálft ár og útboð geta
farið fram að henni lokinni. - ssal

Íbúi kom að innbrotsþjófi:

Innbrotahríð
í Reykjavík

INNBROT Íbúa í Akraseli í Reykja-
vík brá heldur í brún þegar hann
vitjaði heimili síns um miðjan dag
í gær en þá voru þar innbrotsþjóf-
ar að verki með allnokkurt þýfi.
Þeir lögðu strax á flótta en menn
sáu til ferða þeirra og fannst þýf-
ið í ruslafötu þegar þeim var veitt
eftirför. Mennirnir höfðu ekki
náðst þegar Fréttablaðið fór í
prentun og er málið í rannsókn.

Tvö önnur innbrot voru til-
kynnt til lögreglunnar í Reykjavík
í gær. Myndbandstæki og staf-
rænni myndavél var stolið úr
kjallaraíbúð og svo var geislaspil-
ara stolið úr bifreið. -jse

SPURNING DAGSINS
Ólafur, er hægt að fá KEA
skyr á Hótel Borg?

„Já, ég mun sjá til þess að alltaf verði
til nóg af KEA skyri.“

Ólafur Þorgeirsson er nýr hótelstjóri Hótel Borgar.
Keahótel ehf. hafa tekið yfir rekstur hótelsins. 

SIF 
KONRÁÐSDÓTTIR

RÚNA
JÓNSDÓTTIR

Kveikt í bíl í Reykjavík:

Fúlsaði við
græjunum

LÖGREGLA Brotist var inn í og
kveikt í bifreið í Höfðahverfi í
Reykjavík aðfaranótt föstudags. 

Að sögn lögreglunnar í Reykja-
vík höfðu geislaspilari og hátalari
verið losaðir úr bílnum, en síðan
lagðir í aftursæti bílsins líkt og
þjófurinn kærði sig ekki um góss-
ið. Þjófurinn kveikti svo í rusli
þannig að eldur komst í bílinn. Til-
kynning um málið barst um
klukkan eitt um nóttina og tókst
slökkviliði að bjarga bílnum, sem
þó þurfti að flytja á brott með
krana. - óká

Grásleppa í netlögum:

Veiðarnar
ólöglegar

HÆSTIRÉTTUR Hæstiréttur stað-
festi í vikunni fyrri dóm Héraðs-
dóms Vestfjarða frá því í sept-
ember sl. yfir manni á Ströndum
fyrir ólöglegar grásleppuveiðar.
Sá vildi meina að hann hefði
heimild til veiða í netlögum jarð-
arinnar og leyfi landeigenda fyr-
ir veiðunum. 

Dómurinn komst hins vegar
að þeirri niðurstöðu að þrátt fyr-
ir ákvæði netlaga sé óheimilt að
veiða í atvinnuskyni nytjastofna
nema með sérstöku leyfi.

Manninum var gert að greiða
400 þúsund króna sekt og sæta
upptöku aflans, að andvirði rúm-
ar 750 þúsund krónur. Verjanda
sínum fyrir Héraðsdómi þurfti
hann og að greiða 150 þúsund
krónur og verjanda fyrir Hæsta-
rétti 250 þúsund krónur. - óká

DAVÍÐ ODDSSON
Utanríkisráðuneytið metur kostnaðinn við

framboðið á um 600 milljónir króna.

■ SLÖKKVILIÐ
ÍKVEIKJA Í BREIÐHOLTI Kveikt var
í strætóskýli til móts við Fella-
skóla í Breiðholti í gærmorgun.
Slökkvilið var kallað til klukkan
korter yfir níu um morguninn, en
búið var að slökkva eldinn með
duftslökkvitæki þegar komið var á
staðinn. Eldsvoðinn taldist afstað-
inn klukkan 25 mínútur yfir níu.

DÓMAR Atli Gíslason hæstaréttar-
lögmaður telur nýfallinn dóm
Hæstaréttar yfir manni sem
fundinn var
sekur um að
misþyrma eig-
inkonu sinni
sýna að hér
vanti sérstaka
löggjöf um
heimilisofbeldi.
Árásin var felld
undir minni-
háttar líkams-
árás og dæmt
eftir því. „Afleiðingar heimilis-
ofbeldis geta verið sálrænar
fremur en líkamlegar,“ sagði
hann og taldi lög um vægar lík-
amsárásir ekki taka tillit til
þeirra hluta.

Atli segir að stundum hafi
mátt í dómum Hæstaréttar finna

tón um að sjónarmið á borð við
þau sem Jón Steinar Gunnlaugs-
son hæstaréttardómari hreyfði
við í séráliti sínu hafi komið til
skoðunar. „En í öðrum málum
ekki. Þar er frægast mál Árna
Johnsen sem bar þetta fyrir sig,
en slegið var á það.“ Atli segir
varhugavert að ætla fjölmiðlum
að fara með refsihlutverk og
bendir á að Jónatan Þórmunds-
son lagaprófessor hafi í bók sinni
bent á að þá gæti farið af stað
víxlverkun þar sem sakborning-
ar leitist við að fá neikvæða um-
fjöllun sem síðan mætti meta til
refsilækkunar. Hann taldi ekki
að jafnskýrt hafi áður verið
kveðið á um áhrif umfjöllunar til
refsilækkunar í dómi Hæstarétt-
ar, þó hreyft hafi verið við því
viðhorfi í örfáum dómum.

- óká

Heimilisofbeldismál:

Vantar sérlög 

ATLI GÍSLASON

HÆSTIRÉTTUR ÍSLANDS
Hæstiréttur tók ekki undir athugasemdir sem birtust í dómi Héraðsdóms Reykjaness um að
líkamsárás manns á eiginkonu sína hefði mátt rekja til þess að hún hefði reitt hann til reiði.
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Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

63,12 63,42 

120,7 121,28

81,75 82,21 

10,978 11,042 

10,033 10,093 

8,913 8,965 

0,6001 0,6037 

95,68 96,26 

GENGI GJALDMIÐLA 29.04.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands
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Fjárhagur sveitarfélaga:

Tíu sveitarfélög fá boð um aðstoð
SVEITARSTJÓRNARMÁL Eftirlitsnefnd
með fjármálum sveitarfélaga hefur
sent tíu sveitarfélögum boð um
samning um fjárstyrk vegna fjár-
hagsvanda. Byggist þetta á reglum
sem samþykktar voru í tengslum
við sérstakt 200 milljóna króna
framlag ríkisins í jöfnunarsjóð
sveitarfélaga.

Sveitarfélögin sem um ræðir eru
Snæfellsbær, Blönduós, Siglufjarð-
arkaupstaður, Ólafsfjarðarbær,
Dalvíkurbyggð, Aðaldælahreppur,
Húsavík, Seyðisfjarðarkaupstaður,
sveitarfélagið Hornafjörður og
Vestmannaeyjabær.

Ekki hefur verið ákveðið hvern-
ig fjámununum verður skipt milli

sveitarfélaganna, það ræðst af svör-
um þeirra og síðan af íbúafjölda og
fjárhagsstöðu.

Lárus Bollason, starfsmaður eft-
irlitsnefndarinnar, segir alls ekki
mega draga þá ályktun að þessi tíu
sveitarfélög séu á barmi gjaldþrots,
þetta séu einungis þau sveitarfélög
sem nefndin hafi talið í hvað verstri
stöðu. Og hann á ekki von á öðru en
að þau muni öll vera fús til að ganga
til samninga við nefndina.

„Ég hef ekki heyrt neinn hafna
þessu ennþá“, segir Lárus. - ssal

RÍKISÚTVARPIÐ Samtök atvinnulífs-
ins vilja að Ríkisútvarpinu verði
breytt í hlutafélag og skylduá-
skrift að því lögð niður. Þetta
kemur fram í umsögn sem sam-
tökin sendu menntamálanefnd Al-
þingis um frumvarp um Ríkisút-
varpið.

Í því kemur fram að skilgreina
skuli útvarpsþjónusta í almanna-
þágu og hún sé fjármögnuð af
sjóði sem fái afmarkaðar tekjur
af opinberu fé. Hins vegar verði
veiting þjónustunnar boðin út þar
sem allar útvarpsstöðvar fái jafnt
færi á að bjóða. „Gefist keppi-
nautum Ríkisútvarpsins þá kostur
á að bjóða betri dagskrá fyrir
lægra verð en Ríkisútvarpið gerir,
ef þeir geta. Komi í ljós að Ríkis-
útvarpið sé best fallið til að sinna
þjónustunni mun það gera það
áfram,“ segir í umsögninni.

Bent er á að í frumvarpinu sé
hlutverk RÚV talið að öllu leyti
fela í sér útvarpsþjónustu í al-
mannaþágu.

„Skyldur Ríkisútvarpsins eru
fyrst og fremst í almannaþágu, að
leggja rækt við íslenska tungu,
efla innlent dagskrárefni, standa
að öflugri fréttaþjónustu og upp-
fylla öryggishlutverk þess,“ sagði
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í
samtali við Fréttablaðið þegar
frumvarpið var lagt fram.

„Við höfum skilgreint al-
mannaþjónustuhlutverkið og sam-
kvæmt því er Ríkisútvarpinu allt
leyfilegt. Ríkisútvarpið getur í
raun sinnt öllu, við skilgreinum
almannaþjónustuhlutverkið
þannig,“ segir Þorgerður Katrín. 

Forsvarsmenn einkamiðlanna
hafa þegar gagnrýnt frumarpið

opinberlega. Þeir halda því fram
að RÚV verði ekki lagðar meiri
skyldur á herðar en einkafjölmiðl-
unum þrátt fyrir að fá á þriðja
milljarð í styrk frá ríkinu. Magn-
ús Ragnarsson, sjónvarpsstjóri
Skjás eins hefur sagt við Frétta-
blaðið að hann hefði viljað sjá
meiri afmörkun á því sem á að
heyra undir hlutverk almennings-
útvarps og þess sem einkageirinn
sinnir.

Samtök atvinnulífsins gagn-
rýna þetta einnig. „Raunar felst í
frumvarpinu að starfsemi Ríkis-
útvarpsins á markaðssviði verði

enn treyst,“ segir í umsögninni. Í
frumvarpinu er lagt til að út-
varpsþjónusta í almannaþágu feli
í sér útgáfu alls kyns efnis, svo
sem hljómplatna og myndbanda.
„Hafa einkaaðilar sýnt að þeir eru
fullfærir um að veita slíka þjón-
ustu,“ segir í umsögninni.

Ekki náðist í Þorgerði Katrínu í
gær. Gunnar I. Birgisson, formað-
ur menntamálanefndar, vildi ekki
tjá sig um umsögnina fyrr en hún
hafi verið rædd í menntamála-
nefnd, en sagði að fulltrúar SA
mæti á fund nefndarinnar í dag.

sda@frettabladid.is

HAGYRÐINGAR Á KAFFI KRÓK
Hagyrðingarnir Þórdís Jónsdóttir, Kristján

Stefánsson, Hilmir Jóhannesson, Jón Eiríks-
son og svo Húnvetningurinn Einar Kol-

beinsson.

Sæluvika á fullu í Skagafirði:

Dýrt kveðið
á Króknum

SÆLUVIKA Nú stendur yfir Sælu-
vika í Skagafirði og því er menn-
ingarlífið með blómlegra móti á
Sauðárkróki. Á miðvikudaginn
var komu hagyrðingar saman og
kváðu hver annan í kútinn. Innan
um skagfirsku hagyrðingana var
svo einn Húnvetningur. Þótti hon-
um ekki mikið til einnar sæluviku
koma og kvað: Ein gleðivika um
götu og torg/ græðir tæpast mein,/
ef fullar eru af fýlu og sorg/
fimmtíu og ein. 

Skagfirðingar svöruðu fullum
hálsi við mikinn fögnuð gesta en
troðfullt var á Kaffi Krók og mik-
il stemmning. - jse

Pútín í Palestínu:

Heitir virkri
aðstoð Rússa
PALESTÍNA, AP Vladimír Pútín Rúss-
landsforseti hét því í gær að sjá
leiðtogum Palestínumanna fyrir
þyrlum og öðrum
búnaði og þjálfun
til að hjálpa
palestínskum yf-
irvöldum að
framfylgja lögum
og reglu á Gaza-
ströndinni og
þeim hlutum
Vesturbakkans
sem Ísraelar hafa
heitið að fara frá í sumar. 

Í fyrstu heimsókn valdhafa í
Moskvu til palestínsku heima-
stjórnarsvæðanna hét Pútín því
einnig að Rússar myndu aðstoða
við uppbyggingu innviða Palestínu
í aðdraganda þess sem á að geta
orðið sjálfstætt ríki Palestínu-
manna. Af tillitssemi við Ísraela
tók Pútín fram að öll sú aðstoð sem
Rússar myndu veita yrði veitt með
fullu samráði við báða aðila. ■

T Í S K U V E R S L U N

Sumarið
byrjar í Rítu.

Í tilefni sumars gefum við 

20% afslátt
af öllum fatnaði í dag.

Flott föt – flott verð – flott búð

20% 20%

20% 20%

Eddufelli 2, 
s. 557 1730

Bæjarlind 6, 
s. 554 7030

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

■ SVÍÞJÓÐ

VLADIMÍR
PÚTÍN

ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR MENNTAMÁLARÁÐHERRA.
Samtök atvinnulífsins gagnrýna það hvernig almenningsþjónustuhlutverk RÚV er skil-

greint í frumvarpi menntamálaráðherra. „Raunar felst í frumvarpinu að starfsemi Ríkisút-
varpsins á markaðssviði verði enn treyst,“ segir í umsögninni. 

Í BÍLTÚR MEÐ DÓPIÐ Fíkniefni
fundust á mönnum í tveimur bíl-
um sem stöðvaðir voru við um-
ferðareftirlit lögreglu í Reykjavík
aðfaranótt föstudags. Lögregla
segir málin vera aðskilin og að
þau teljist upplýst. Efnin eru talin
ætluð til eigin neyslu. Þau voru
gerð upptæk og mega viðkomandi
eiga von á kæru.

INNBROT Í VESTURBÆNUM Brot-
ist var inn í raðhús í Vesturbæ
Reykjavíkur seint á fimmtudags-
kvöldið og þaðan stolið fartölvu
og MP3-spilara. Að sögn lögregl-
unnar komst þjófurinn inn í húsið
með því að spenna upp glugga, en
sú var einnig raunin í innbroti á
Klapparstíg kvöldið áður. Þjófur-
inn er ófundinn og málið í rann-
sókn.

RÍKISSTJÓRNIN Á UNDIR HÖGG AÐ
SÆKJA Sænsku borgaraflokkarnir
myndu sigra jafnaðarmenn og
fylgiflokka þeirra ef Svíar gengju
til kosninga í dag. 
Samkvæmt nýrri könnun fengju
borgaraflokkarnir 53,5 prósent at-
kvæða en núverandi ríkisstjórn-
arflokkar aðeins 42,3 prósent.
Þetta er mesti munur sem mælst
hefur á þessum fylkingum síðan í
maí 1991.

VESTMANNAEYJAR
Vestmannaeyjabær er eitt af tíu sveitarfé-

lögum sem býðst aðstoð við fjárhags-
vanda.

Vilja einkavæða RÚV
og afnema skylduáskrift
Samtök atvinnulífsins vilja að Ríkisútvarpinu verði breytt í hlutafélag, skyldu-

áskrift lögð niður og útvarpsþjónusta í almannaþágu boðin út. Þau segja al-
mannaþjónustuhlutverk RÚV þegar vera uppfyllt af einkamiðlunum.
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Svona gerum við:

Verðstríð gegn mosa

Orkideur

Höfundurinn 
Hólmfríður A. Sigurðardóttir
verður í Sigtúni kl. 14-15 í dag.

Garðblómabókin

Grasáburður 5 kg

Kalkbætir 5 kg  399 kr.
Grasfræ 1 kg  599 kr.
Úrvals gróðurmold 10 ltr.  249 kr.

Garðahreinsir
frá Undra
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Tilboð
ÍS

LE
N

SK
A

 A
U

G
LÝ

SI
N

G
A

ST
O

FA
N

/S
IA

.I
S 

 B
LO

 2
82

37
  

4/
20

05

1. Tætum, rökum eða klórum mosann í grasflötinni

2. Berum grasáburð á grasflötina

3. Berum kalkbæti á grasflötina

4.  Sáum grasfræi í sárin

5. Gott að blanda grasfræi saman við úrvals gróðurmold 

 áður en sáð er

6. Græn og falleg grasflöt eftir 2-3 vikur

799 kr.

999 kr.

3.990 kr.

299 kr. (verð áður 549 kr.)

Ný sending
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Utanríkisráðherra vill bæta skaðann:

Friðargæslumenn eru aldrei í fríi
FRIÐARGÆSLA Davíð Oddsson utan-
ríkisráðherra telur að íslensku frið-
argæsluliðarnir, sem slösuðust í
sprengjuárás í Kabúl í Afganistan í
fyrra, eigi rétt á bótum. 

Fram kom í máli hans á Alþingi í
gær að friðargæslumennirnir hefðu
verið tryggðir en bótaskylda vegna
meiðsla þeirra hefði verið véfengd.
Gert er ráð fyrir að máli þeirra
verði skotið til úrskurðarnefndar al-
mannatrygginga. Davíð sagði að
friðargæslumenn væru aldrei í fríi
og þyrftu alltaf að vera viðbúnir
hinu óvænta. Þegar þeir fengju til-
mæli um að gegna ákveðnum störf-
um gætu þeir ekki vikist undan því
með góðu móti. „Þannig að ég er

þeirrar skoðunar að þeir hafi ekki
verið í neinu fríi og vil gjarnan og
vonast til að við áfrýjun málsins
verði tekið á málum þeirra af meiri
sanngirni“.

Íslensku friðargæsluliðarnir
urðu fyrir árás á götu í Kabúl í
fyrrahaust þar sem þeir stóðu vörð
fyrir utan teppabúð í fjölfarinni
verslunargötu. Afgöngsk stúlka og
bandarísk kona létu lífið í sprengju-
árásinni. - jh

Akureyringar
segja nóg komið

Akureyringar fjölmenntu á Ráðhústorg í gær til að taka þátt í þögulli mótmæla-
stöðu þar sem ofbeldismönnum var veitt rauða spjaldið. Bæjarbúar eru slegnir

vegna tveggja hrottalegra ofbeldismála í bænum og almenningur krefst aðgerða.
OFBELDI Um eitt þúsund Akureyr-
ingar tóku þátt í þögulli mót-
mælastöðu á Ráðhústorgi í gær
til að lýsa yfir andstöðu við of-
beldi. Birting, hópur ungs fólks
á Akureyri sem vill stuðla að
betra samfélagi og betri ímynd
ungs fólks, stóð fyrir mótmæla-
stöðunni og var öllum afhent
rautt spjald sem lyft var á loft
samtímis til að mómæla ofbeld-
isverkum. Tónlistarmaðurinn
KK lék nokkur lög á meðan fólk
var að safnast saman á torginu

og á meðan mótmælastaðan fór
fram.

Valdís Anna Jónsdóttir, einn
talsmanna Birtingar, segir til-
ganginn hafa verið að vekja
landsmenn alla til umhugsunar
um ofbeldi í íslensku samfélagi
og hvetja stjórnvöld til að
spyrna við fótum strax. „Mót-
mælastöðunni verður fylgt eftir
með almennum borgarafundi í
Ketilhúsinu á þriðjudaginn. Það
er ekki lengur hægt að sitja und-
ir því að ofbeldismenn ráðist á
saklausa borgara og fylli fjöl-
skyldur ótta,“ segir Valdís Anna.

Á undanförnum vikum hefur
lögreglan á Akureyri upplýst
tvö mál þar sem fórnarlömbin
urðu fyrir barðinu á grófu of-
beldi. Árásarmennirnir í báðum
málunum hafa allir komið við
sögu fíkniefnamála hjá lögregl-
unni á Akureyri.

Í öðru tilfellinu var 17 ára
piltur skotinn að minnsta kosti
11 skotum með loftskammbyssu
og þurfti að gangast undir
skurðaðgerð þar sem skot voru
fjarlægð úr handarbaki hans og
læri. Fórnarlambið tilkynnti
lögreglu ekki um skotárásina,
og vildi í fyrstu ekki upplýsa
hverjir árásarmennirnir væru,
en fórnarlambið og árásarmenn-
irnir höfðu átt í viðskiptum með
fíkniefni. Tveir menn játuðu að
lokum skotárásina og ganga þeir
nú lausir en bíða þess að málið
fari fyrir dóm.

Fórnarlambið í hinu tilfellinu
var einnig 17 ára piltur en hann
hafði aldrei komið við sögu lög-
reglunnar og hans eina sök var
að hafa boðið systur eins árás-
armannsins upp í bifreið. Fimm

menn settu piltinn í farangurs-
geymslu bifreiðar og gengu í
skrokk á honum með höggum og
spörkum. Var hann að lokum
skilinn eftir nánast nakinn og
illa til reika í fimm stiga frosti
og myrkri og var frá skóla í 10
daga vegna margvíslegra
eymsla sem hann hlaut. Árásar-
mennirnir ganga lausir.

Bæjaryfirvöld á Akureyri
hafa á undanförnum árum byggt
upp fjölskylduvæna ímynd af
bæjarfélaginu; ímynd alls
ótengda barsmíðum og öðrum
hrottaskap. Akureyringum er
annt um þá ímynd og þögult
samhljóma hróp sem lesa mátti
úr augum eitt þúsund Akureyr-
inga ómaði um miðbæinn síð-
degis í gær – Hingað en ekki
lengra! kk@frettabladid.is

Frábært
framtak

„Mér finnst frábært hjá ung-
um framhaldsskólanemum að
efna til mótmælastöðu gegn
fíkniefnum í
s a m f é l a g -
inu. Þessi
vandi verður
ekki leystur
nema samfé-
lagið í heild
taki höndum
saman og
sýni í verki
að megin-
þorri fólks
er andvígur
þeirri veröld
sem þrífst í undirheimunum.
Næsta skref á eftir þessum
þöglu mótmælum er að bæjar-
búar ræði þessi mál ofan í
kjölinn og ég vona að fólk fjöl-
menni á borgarafundinn í Ket-
ilhúsinu á þriðjudaginn.“ ■

Fólk er
hrætt

„Þessi mál sem komið hafa
upp á Akureyri að undanförnu
er bara
toppurinn á
ísjakanum
en ofbeldi í
bænum hef-
ur viðgeng-
ist í mörg
ár. Ég er
ekki sam-
mála því að
g l æ p u m
fari fækk-
andi á Ís-
landi, eins
og lögregluyfirvöld vilja
meina, heldur fækkar kærum
þar sem fólk veigrar sér frek-
ar við að kæra ofbeldisglæpi í
dag. Fólk er einfaldlega hrætt
við að ofbeldismennirnir ráð-
ist á það aftur.“ ■

Auka þarf
forvarnir

„Þeir sem eiga í erfiðleikum
þurfa hjálp, bæði fórnarlömb
og gerend-
ur, og því er
mikilvægt
að samfé-
lagið veiti
þeim stuðn-
ing áður en
í óefni er
k o m i ð .
Auka þarf
f o r v a r n i r
gegn fíkni-
efnum og
ofbeldi með
fræðslu og opinni umræðu og
þess vegna fagna ég þessu
framtaki ungmennanna og
vona að kröftug umræða fylgi
á eftir.“ ■

Ofbeldið
falið

„Ég veit ekki hvort ofbeldi er
að aukast á Akureyri en það
rennur að
manni sá
grunur að
um hríð
hafi verið
meira of-
beldi á Ak-
ureyri en
greint hef-
ur verið frá
í fjölmiðl-
um á und-
a n f ö r n u m
árum. Harkan og vægðarleys-
ið virðist því miður fara vax-
andi en ég get ekki svarað því
hvaða ástæða liggur þar að
baki.“

Flestir til 
fyrirmyndar
„Nær allt ungt fók á Akureyri
er til mikillar fyrirmyndar.
S k e m m d u
eplin hafa
hins vegar
verið áber-
andi í fjöl-
miðlum að
u n d a n -
förnu og
því fellur
s v a r t u r
blettur á
annars gott
s a m f é l a g
og fólk fær
ranga mynd af ungu fólki á
Akureyri. Því er hins vegar
ekki að neita að sumt ungt fólk
á Akureyri er skelkað eftir að
þessi tvö mál komu upp hér í
bænum. Við höfum talið okkur
lifa í öryggi en kannski erum
við ekki jafn örugg og við töld-
um.“

SVERRIR PÁLL
ERLENDSSON

Menntaskólakennari KRISTJÁN ÞÓR 
JÚLÍUSSON 
Bæjarstjóri

GYÐA 
ÁRNADÓTTIR 

Húsmóðir

LÁRA STEFÁNS-
DÓTTIR 

Varaþingmaður

SIGURÐUR HELGI
ODDSSON

nemandi í MA

Er ástæða til að herða eftirlit
með fólki á örorkubótum? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:
Geturðu hugsað þér að flytja
austur í Fjarðabyggð?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

18,68%

81,32%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

FRIÐARGÆSLULIÐARNIR
Friðargæsluliðarnir þrír, Haukur

Grönli, Steinar Örn Magnússon og
Stefán Gunnarsson, komu frá

Afganistan í október síðastliðnum.

MÓTMÆLASTAÐA Á RÁÐHÚSTORGI
Þrátt fyrir að fremur svalt væri í veðri á Akureyri í gær tóku margir þátt í mótmælunum.
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MEÐ SPJÖLDIN Á LOFTI
Þeir Akureyringar sem mættu á

Ráðhústorgið í gær voru sammála um að
eitthvað þurfi að gera vegna ofbeldismála í

bænum.
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Ger›u flér dagamun og fagna›u vorinu á Icelandair Hotels. Vi› bjó›um
sannkalla›a draumadaga á hagstæ›u ver›i í maí og í sumum tilvikum
fram í júní. Á öllum okkar hótelum er fyrsta flokks gisting, gó›ir veitinga-
sta›ir og frábær a›sta›a. Bóka›u núna og láttu drauminn rætast.

Á ICELANDAIR HOTELS Í MAÍ
DRAUMADAGAR

• Lúxus a›sta›a

• Fyrsta flokks veitingar

• Vel sta›sett um allt land

• Dekur og vellí›an

• Vildarpunktar

www.icehotels.isNordica  I  Loftlei›ir  I  Flughótel  I  Hamar  I  Flú›ir  I  Rangá  I Klaustur  I  Héra›

Sími: 444 4000

TILBO‹
Frábær og freistandi
tilbo› frá Icelandair

Hotels í maí. Sko›a›u
kostina á icehotels.is

1Hvað fer Ásdís Halla Bragadóttir að
gera eftir mánuð?

2Hvað voru þremenningarnir í Lands-
símamálinu dæmdir til langrar fang-

elsisdvalar samanlagt?

3Hverjir eru Íslandsmeistarar í hand-
bolta kvenna?

SVÖRIN ERU Á BLS. 50

VEISTU SVARIÐ?

VIÐSKIPTI Hótel Borg er orðið
sjötta hótelið í keðju Keahótela
ehf. sem hefur undirritað leigu-
samning við Hótel Borg ehf. um
rekstur hótelsins til fimmtán ára. 

Nýir rekstraraðilar ætla að
breyta efstu hæð hússins með það
fyrir augum að bæta við fimm
svítum. Áætlað er að fram-
kvæmdirnar hefjist í haust og
verður þannig að þeim staðið að
viðskiptavinir sem og aðrir sem
leið eiga um Austurvöll verði sem
minnst varir við þær, segir Páll L.
Sigurjónsson, framkvæmdastjóri
Keahótela. Áætlað er að fram-
kvæmdunum ljúki í mars á næsta
ári og að þær kosti um 300 millj-
ónir króna.

Að sögn Páls mun útlit hótels-
ins þó breytast afar lítið en þakinu
verður aðeins lyft og halli þess
minnkaður og þannig fæst þetta
aukarými sem nýju svíturnar
fimm þurfa. Einnig er í athugun
að stækka hótelið inn á baklóðina.

Eigendur veitingastaðarins
Einars Ben hafa gengið til sam-
starfs við rekstraraðilana og
munu sjá um veitingarnar á hótel-
inu.

Nýráðinn hótelstjóri er Ólafur
Þorgeirsson. - jse

HÓTEL BORG Elsta starfandi hótel lands-
ins og eitt af fáum hótelum Evrópu sem

byggt er í Art Deco stíl. Nýir rekstraraðilar
ætla að bæta við fimm svítum á efstu hæð,

án þess þó að útlitið breytist verulega.

Breytingar á efstu hæð:

Keahótel taka við rekstri Hótels Borgar
Vélhjólaslys:

Axlarbrot
á Hellu

LÖGREGLA Talið er að maður um
tvítugt hafi axlarbrotnað þegar
hann féll við á stóru og þungu bif-
hjóli innanbæjar á Hellu um
klukkan níu í gærmorgun. Lög-
reglan á Hvolsvelli sagði að mað-
urinn hefði verið fluttur með
sjúkrabifreið á slysadeild Land-
spítala – háskólasjúkrahúss.

Ekki er vitað nákvæmlega
hvernig slysið vildi til, en taldi
lögregla þó líklegt að hjólið hefði
skrikað undan manninum. Þá
sagði lögregla manninn hafa verið
vel búinn til akstursins, íklæddan
galla og með hjálm.

- óká

Átök í Tógó:

Kveikt í þýsku
bókasafni

TÓGÓ, AP Grímuklæddir byssumenn
kveiktu í bókasafni Goethe-stofn-
unarinnar í Lome, höfuðborg Tógó,
í gær. Byggingin brann til kaldra
kola. Árásin tengist átökum stríð-
andi fylkinga í stjórnmálum lands-
ins í kjölfar umdeildra forseta-
kosninga um síðustu helgi.

Herwig Kempf, forstöðumaður
Goethe-stofnunarinnar, sagði að
innanríkisráðherra Tógó, sem var
rekinn úr embætti í síðustu viku
eftir að hafa sagt að fresta bæri
forsetakosningunum vegna hættu
á blóðsúthellingum, hefði leitað
hælis í þýska sendiráðinu. ■

Hermaður:

Myrti tvo félaga sína
BANDARÍKIN Bandarískur hermað-
ur hefur verið dæmdur til dauða
fyrir að drepa tvo félaga sína og
særa fjórtán í herbúðum í Kúvæt
á upphafsdögum Íraksstríðsins.
Þetta er í fyrsta sinn síðan á dög-
um Víetnamstríðsins sem banda-
rískur hermaður er sakfelldur
fyrir slíkan glæp.

Hasan Akbar höfuðsmaður not-
aði riffil og handsprengjur við
verknaðinn. Saksóknarar sögðu
við réttarhöldin að um haturs-
glæp væri að ræða gegn Banda-
ríkjunum og að Akbar, sem er
múslimi, vildi koma í veg fyrir að
íraskir trúbræður hans yrðu
drepnir.

Þótt Akbar þjáist af geðveilu
var hann úrskurðaður sakhæfur. ■

Könnun á gjaldskrám fasteignasala:

Um 400 prósenta
munur á söluþóknun
NEYTENDUR Söluþóknun sú er fast-
eignasalar taka við sölu eigna er
mjög breytileg samkvæmt könn-
un sem Neytendasamtökin og
Húseigendafélagið stóðu fyrir.
Þóknunin er miðuð við söluverð
íbúðar og er lægst 0,75 prósent en
hæst 2,9 prósent. Munurinn er því
387 prósent milli hæstu og lægstu
þóknunar og getur því munað tug-
um eða hundruðum þúsunda fyrir
seljendur húseigna. 

Ýmislegt athyglisvert kemur
fram í könnuninni. Af þeim 66
fasteignasölum sem þátt tóku
taka 50 þeirra svokallað umsýslu-
gjald vegna sölunnar. Er það gjald
frá fimm þúsundum til 40 þúsund

króna en ekkert benti til að hags-
munir kaupenda væru betur
tryggðir hjá þeim sem það inn-
heimta.

Bent er á að þar sem virk sam-
keppni ríki á fasteignamarkaðn-
um eigi kaupendur og seljendur
að nýta sér það og leita hófanna
um hagstæðustu kjör hverju sinni
enda virðist mögulegt að semja
um þóknanir og gjöld í mörgum
tilfellum.

Tekið skal fram að allnokkrar
af stærstu fasteignasölum lands-
ins neituðu að taka þátt í könnun-
inni. Má þar nefna Hól, Remax,
Húsakaup, Fasteignamarkaðinn
og Höfða. - aöe

HASAN AKBAR
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VIRK SAMKEPPNI
Samkvæmt könnun Neytendasamtakanna og Húseigendafélagsins má víða semja um

gjöld og þóknanir vegna fasteignaviðskipta.
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Enn getur brugðið til beggja vona
Skipan ríkisstjórnar í
Írak er mikilvægt skref í
átt til friðar í þessu
stríðshrjáða landi. Bág-
borin staða súnnía innan
hennar getur hins vegar
orðið til þess að ástandið í
landinu versni enn frekar.

Það er kannski táknrænt að fyrsta
lýðræðislega kjörna stjórn Íraka í
hálfa öld skuli hafa hlotið blessun
þingsins á 68 ára afmælisdegi
Saddams Hussein, því hún endur-
speglar betur en margt annað
þann þjóðarklofning sem 35 ára
valdatíð hans skilur eftir sig. Þótt
skipan ríkisstjórnarinnar sé mik-
ilvægt skref í átt til friðar getur
hún ef ekki verður haldið rétt á
spöðunum orðið til þess að dýpka
gjána milli þjóðarbrotanna í land-
inu enn frekar.

Höggvið á hnútinn
Stjórnarkreppan í Írak hefur tek-
ið þrjá langa mánuði. Á þessu
tímabili hefur óþreyja almenn-
ings aukist og uppreisnarmenn
sótt í sig veðrið þannig að þær
bjartsýnisraddir sem heyrðust að
loknum kosningunum í janúar
hafa smám saman hljóðnað. 

Á fimmtudaginn samþykkti
hins vegar stjórnlagaþing lands-
ins ráðherralista Ibrahim al-Jaaf-
ari forsætisráðherra með 180 at-
kvæðum gegn fimm. Raunar voru
níutíu þingmenn fjarverandi,
margir hverjir úr flokki Iyad
Allawi, fráfarandi forsætisráð-
herra, en sú fylking fékk engin
ráðherraembætti þrátt fyrir að
hafa vegnað bærilega í kosning-
unum. Í ríkisstjórninni eru fimmt-
án sjíar, sjö Kúrdar, fjórir súnníar
og einn kristinn maður. Sex ráð-
herranna eru konur.

Al-Jaafari lætur í minni pokann
Al-Jaafari hafði lagt upp með að
ríkisstjórn sín endurspeglaði
frekar samsetningu þjóðarinnar
en úrslit janúarkosninganna. Sú
afstaða hlýtur að teljast skynsam-
leg í ljósi þess að stærstur hluti

uppreisnarmanna í Írak er súnn-
íar en sá þjóðfélagshópur snið-
gekk jafnframt kosningarnar. Því
gefur auga leið að útskúfun þeirra
úr stjórnmálalífinu myndi auka
enn frekar á ólguna í landinu. 

Því miður tókst al-Jaafari ekki
að fylgja þessari hugsjón sinni
eftir. Súnníum hafði verið lofað
sjö ráðuneytum en fengu aðeins
fjögur í sinn hlut, öll fremur
veigalítil eins og ferðamálaráðu-
neytið er dæmi um. Þeir sem á
endanum fengu ráðherrastóla eru
ólíklegir til að geta talað trúbræð-
ur sína úr hópi uppreisnarmanna
til. Einn þeirra er 79 ára gamall
listmálari.

Al-Jaafari vildi að embætti ol-
íumála- og varnarmálaráðherra
gengju til súnnía en félagar hans
úr hópi sjía gátu ekki fellt sig við
neinn af þeim frambjóðendum
sem stungið var upp á vegna
meintra tengsla við Baath-flokk
Saddams. Því tók al-Jaafari sjálf-
ur að sér varnarmálaráðuneytið
en Ahmed Chalabi gegnir em-
bætti olíumálaráðherra til bráða-
birgða auk þess að vera einn af
varaforsætisráðherrunum.

Súnníar verða að fá embætti
Ef ekki tekst á næstu dögum að
koma fleiri súnníum í alvöru em-
bætti í ríkisstjórninni, þar á með-
al í stól varaforsætisráðherra, er
mikil hætta á að ástandið í landinu

versni enn frekar. Margir þeirra
sem standa fyrir skæruhernaði og
hermdarverkum í landinu eru
súnníar sem eru óánægðir með
hvernig hagur þeirra hefur versn-
að undanfarin tvö ár. Þeir munu
berjast af enn meiri þrótti og
styrkja þá sem vilja berjast gegn
ríkisstjórn sem þeir telja vera
bandalag Kúrda og sjía gegn sér. 

Við þetta bætist það óöryggi
sem margir súnníar telja sig búa
við eftir að her- og lögreglusveitir
landsins voru hreinsaðar af fyrr-
verandi meðlimum Baath-flokks-
ins, sem vitaskuld voru súnníar. Í
stað þess að fá innanríkisráð-
herrastólinn í sinn hlut hefur sjí-
inn Bayan Jabr verið skipaður í
það embætti. Hann er háttsettur
félagi í Íslamska byltingarráðinu í
Írak (SCIRI) og hefur stýrt her-
deildum þess, Badr-sveitunum.
Súnníar óttast að sveitirnar verði
færðar undir verndarvæng innan-
ríkisráðuneytisins og notaðar til
að halda þeim í skefjum.

Erfitt framundan
Sú staðreynd að mikilvæg ráðu-
neyti á borð við varnar-, olíu- og
rafmagnsmál eru ennþá ráðherra-
laus mun auk þess gera það að
verkum að stjórninni mun ganga
verr að sinna uppbyggingarstarfi
í landinu. Enn er öryggisástandið
svo ótryggt að ekki hefur tekist að
nýta nema fjórðung af þeim 1.110

milljörðum króna sem Banda-
ríkjamenn hafa lofað til uppbygg-
ingar. Rafmagns- og olíufram-
leiðsla er talsvert minni en hún
var fyrir ári síðan og ennþá er
nánast annar hver Íraki atvinnu-
laus. Vísast munu helstu nágrann-
ar Íraka, upp til hópa súnní-
arabar, einnig líta nýju ríkis-
stjórnina hornauga ef hún er nær
eingöngu skipuð Kúrdum og sjí-
um.

Framundan er mikið verk við
samningu stjórnarskrár sem
verður að vera lokið um miðjan
ágúst svo að Írakar geti greitt um
hana atkvæði í október. Þar verða
mörg erfið mál tekin til úrlausnar,
til dæmis staða Kúrdistans og
hlutverk íslams í samfélaginu.
Deilurnar um ríkisstjórnina og
niðurstöður þeirra ættu að gefa
Ibrahim al-Jaafari nokkra hug-
mynd um hvílík þrautaganga er í
vændum. ■

Einn af ráðherrunum í nýrri ríkisstjórn
Íraks er sjíinn Ahmed Chalabi en hann
gegnir embætti varaforsætisráðherra og
er jafnframt starfandi olíumálaráðherra.
Ferill hans er um margt óvenjulegur og
víst er að hann er afar umdeildur, bæði
heima og erlendis.

Vafasamur viðskiptamógúll
Ahmed Chalabi er sextugur að aldri en
árið 1958 fluttist hann frá Írak með for-
eldrum sínum eftir herforingjabyltingu í
landinu. Eftir stærðfræðinám í virtum
háskólum á Vesturlöndum, til dæmis
Massachusetts Institute of Technology,
fluttist hann til Jórdaníu þar sem hann
gerðist umsvifamikill í fjármálaviðskipt-
um. Hann stofnaði Petra-bankann í

Amman og efnaðist fljótlega á hlutabréfa-
viðskiptum. Um 1990 fór hins vegar að
halla undan fæti og á endanum varð
bankinn gjaldþrota. Bankainnistæður
fjölda fólks upp á tvo milljarða króna
hurfu á grunsamlegan hátt og sagan seg-
ir að Chalabi hafi flúið land í bílskotti vin-
ar síns. Jórdönsk yfirvöld dæmdu hann
árið 1992 in absentia fyrir fjárdrátt en
Chalabi hefur ekki afplánað dag af refs-
ingunni.

Eftirlæti Bandaríkjamanna
Eftir Flóabardaga árið 1991 tóku Banda-
ríkjamenn að styrkja íraska útlaga til að
steypa Saddam Hussein af stóli og komst
Chalabi fljótlega undir verndarvæng
stjórnvalda í Washington. Hann

var í forsvari fyrir Íraska þjóðarráðið, sam-
tök sundurleits hóps útlaga, sem fékk
milljónir dala í styrki þótt ekki hefði því
tekist að koma Saddam frá. Þegar ráðist

var inn í Írak 2003 hugð-
ust Bandaríkja-

menn hefja
Chalabi til
æðstu met-
orða en þau
áform rætt-
ust ekki.
Hann þekkti
fáa í Írak og

margir sáu
hann sem

lepp Banda-
ríkjamanna.

Kamelljón
Chalabi fékk samt sæti í ráðgjafarráði
Íraka sem aðstoðaði hernámsöflin fyrstu
mánuði uppreisnarinnar en síðan fór að
halla undan fæti. Hann féll í ónáð hjá
Bandaríkjamönnum eftir að upp komst
að hann hafði lekið leyniupplýsingum til
Írana og logið að CIA um gereyðingar-
vopnaeign Saddams til að greiða fyrir
innrás inn í landið. Í fyrrasumar voru þeir
frændi hans, sem er einn dómaranna
sem fjalla um glæpi Saddams, ákærðir
fyrir stórfellda peningafölsun og þá töldu
flestir pólitíska lífdaga hans talda. Chalabi
náði sér þó enn á ný á strik, tókst að
koma sér á framboðslista hjá bandalagi
sjía fyrir kosningarnar í janúar og öllum
að óvörum hefur hann hafist til æðstu
metorða í nýrri ríkisstjórn.

Klækjaköttur með níu pólitísk líf
HVER ER? AHMED CHALABI

EITT SÍMANÚMER
UM LAND ALLT

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!

Ráðherrarnir:

Konur eru
sjöttungur
ÍRAK Þótt ekki hafi tekist að öllu
leyti vel til við skipan nýrrar ríkis-
stjórnar í Írak þá er sú staðreynd að
sjöttungur embættanna er skipaður
konum fagnaðar-
efni. Óvíða hafa
konur jafn mikið
um stjórn lands
síns að segja í
þessum heims-
hluta. Raunar er
löng hefð á bak
við stjórnmála-
þáttöku kvenna í
Írak enda nutu
þær ýmissa rétt-
inda í stjórnartíð
hins veraldlega
Baath-flokks sem
kynsystur þeirra
í arabalöndunum
hafa jafnvel ekki
í dag.

Suhaila Jaafar er ráðherra inn-
flytjenda- og flóttamannamála,
Jwan Massoum situr í stól fjar-
skiptamálaráðherra, Narmin
Othman gegnir embætti umhverfis-
ráðherra, ráðuneyti málefna
kvenna er í höndum Azahar al-
Sheikhli, Bassima Boutros er ráð-
herra tækni- og vísindamála og
Nasreen Berwari veitir sveitar-
stjórnarmálaráðuneytinu forstöðu.

Staða kvenna á íraska þinginu er
jafnframt góð en sett voru skilyrði
um lágmarksfjölda kvenna á fram-
boðslistum í kosningunum. -shg
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SVEINN GUÐMARSSON
BLAÐAMAÐUR 

FRÉTTASKÝRING
RÍKISSTJÓRNIN Í ÍRAK

BLENDNAR TILFINNINGAR Ibrahim al-Jaafari hefur sagt að skipan stjórnarinnar marki
nýtt skeið í landinu. Hann gerir sér þó grein fyrir að enn eru ýmis ljón í veginum.

ENGIN LAMIA Blómvöndur hafði verið
lagður í stól þingkonunnar Lamiu Abed
Khadouri al-Sakri við atkvæðagreiðsluna á
fimmtudaginn. Morðið á henni minnir á
að óöld ríkir enn í landinu.

AHMED CHALABI

ÍRÖSK ÞING-
KONA Salama al-
Khafaji var glöð í
bragði þegar nýja
ríkisstjórnin var
kynnt á íraska þing-
inu í vikunni.
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Nýr Corolla - fjölskyldubíll sumarsins
Komdu og sjáðu. Nýr Corolla uppfyllir ströngustu kröfur vandlátra kaupenda 
um gæði, háþróaðan tæknibúnað og frábæra aksturseiginleika. Þess vegna hafa 
Íslendingar tekið Corolla fram yfir aðrar tegundir. Þeir vilja fá það sem skiptir 
mestu máli: Hagstætt verð, traust, öryggi og bíl sem er frábær í endursölu.

Verð frá 1.755.000 kr.

Komdu við, skoðaðu og fáðu að reynsluaka nýjum Corolla.

Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

Vinsælasti vorboðinn er kominn til landsins



Frá því var skýrt í fjölmiðlum núna
á fimmtudaginn að íslensku friðar-
gæsluliðarnir sem særðust í
sprengjuárárás í Kjúklingastræti í
Kabúl í Afganistan í haust hafi ekki
fengið bætur frá Tryggingastofnun
ríkisins, þar sem stofnunin telur að
mennirnir þrír hafi ekki slasast í
vinnunni heldur í frítíma sínum.

Einn friðargæsluliðanna kom
fram í sjónvarpsfréttum um kvöld-
ið og kom þessi úrskurður Trygg-
ingastofnunar spánskt fyrir sjónir.
Hann hafði talið að um leið og hann
yfirgaf íslenska lögsögu væri hann í
vinnunni og sú lota stæði þar til
hann sneri aftur inn í íslenska lög-
sögu. Ekki ætla ég að deila við
Tryggingastofnun ríkisins um upp-
kveðinn úrskurð, sem vafalaust er
byggður á íslenskum lögum um
Tryggingastofnunina, þótt benda
megi á að manngreyin voru þarna
samkvæmt fyrirskipun yfirmanns
síns og því ekki óeðlilegt að þeir
álitu að þeir væru í vinnunni! Þó
kom fram í fréttinni að vinnuveit-
andi mannanna, íslenska utanríkis-
ráðuneytið, hafði í svari við fyrir-
spurn Tryggingastofnunar upplýst
að ferð mannanna í Kjúklingastræti
hafi ekki tengst vinnu þeirra.

En málið er miklu stærra í snið-
um en svo að það fjalli eingöngu um
ákveðið tilfelli þriggja eða fjögurra
einstaklinga. Í grundvallaratriðum
snýst málið um tvíræðið, ofríki
tveggja formanna stjórnarflokk-
anna, sem keyrt hefur alla stjórn-
skipan landsins úr skorðum á und-
anförnum árum, ruglað saman
framkvæmdavaldi og löggjafar-
valdi – og stundum dómsvaldinu í
bland.

Í pistli hér í blaðinu þann 20. nóv-
ember síðastliðinn gerði ég íslensku
friðargæsluna að umtalsefni. Ég
benti á að við inngönguna í NATO í
mars 1949 hafi Bandaríkjamenn
viðurkennt fjóra fyrirvara sem Ís-
land setti. Einn af þeim var „að við-
urkennt væri að Ísland hefði engan
her og ætlaði ekki að stofna her“.

Þessi atriði voru hornsteinn
utanríkisstefnu Íslendinga í nær-
fellt hálfa öld. Allt tímabil kalda
stríðsins, þar sem Ísland var í
fremstu víglínu, var framlag Ís-
lendinga til varna þessa heimshluta
það eitt að leggja fram land og að-

stöðu fyrir bandarískan herafla,
sem hingað kom samkvæmt tvíhliða
samningi við Bandaríkin í júlí 1951.
Um það var full samstaða innan-
lands og fullur skilningur meðal að-
ildarþjóða NATO, að herlaust Ísland
tæki ekki þátt í störfum hermála-
nefndar NATO eða hernaðaraðgerð-
um á vegum bandalagsins. Þannig
leið allt kalda stríðið án þess að Ís-
lendingar þyrftu að taka þátt í hern-
aðaraðgerðum.

Enn er ástæða til að minna á að
samkvæmt 24. grein þingskapar-
laga skal „utanríkismálanefnd vera
ríkisstjórninni til ráðuneytis um
meiriháttar utanríkismál, enda skal
ríkisstjórnin ávallt bera undir hana
slík mál jafnt á þingtíma sem í þing-
hléum“.

Enginn vafi getur leikið á því að
þátttaka Íslands í beinum hernaðar-
aðgerðum á vegum NATO er
„meiriháttar utanríkismál“ og ef
um meðvitaða ákvörðun ráðamanna
hefði verið að ræða hefði átt að bera
hana undir utanríkismálanefnd,
ræða hana á þinginu og setja um
framkvæmdina lög. En kannski var
aldrei um neina meðvitaða ákvörð-
un að ræða heldur röð geðþótta-
ákvarðana, sem smám saman vinda
upp á sig svo að heilar stofnanir
verða til án stoðar í lögum?!

Ýmislegt bendir í þá átt. Davíð
Logi Sigurðsson blaðamaður gerði
friðargæsluna að umtalsefni í pistli
í Morgunblaðinu 18. nóvember.
Hann ber hinn kunna sérfræðing

um íslensk utanríkismál, dr. Val
Ingimundarson, fyrir því að árið
1993 hafi hafist „stigbundið ferli“
með því að senda nokkra Íslendinga
til Bosníu. Þrýstingur hafi aukist
1997 um aukin framlög til NATO.
„Stofnun íslensku friðargæslunnar
svonefndu árið 2001 hafi verið
næsta skrefið en verkefnavalið ver-
ið hálftilviljunarkennt og starfsem-
in frekar óskýr.“ (!) Næst er tekin
ákvörðun á NATO-leiðtogafundin-
um í Prag 2002 um að Íslendingar
mundu taka að sér flugvöllinn í
Pristina í Kosovo og leggja til
leiguflugvélar til herflutninga.
Þessi ákvörðun var tekin á staðnum
án þess að bera hana undir utan-
ríkismálanefnd Alþingis.

Davíð Logi hélt áfram í pistlin-
um: „Eins og Íslendingum er lagið
eru menn líka að slá margar flugur
í einu höggi; menn stofna íslensku
friðargæsluna til að „dulbúa“ aukin
framlög til NATO, komast hins veg-
ar einnig upp með að telja framlög
til friðargæslunnar til þróunarað-
stoðar. (Þetta hafa menn fengið upp-
áskrifað hjá OECD af því að um
borgaralega starfsmenn hefur ver-
ið að ræða. Valur bendir hins vegar
á í því sambandi að Norðmenn telja
sína friðargæslu ekki með til þróun-
araðstoðar, sem þó nemur 0,9% af
þjóðarframleiðslu meðan okkar
nemur aðeins 0,19% að friðargæsl-
unni meðtalinni).“ (!)

Íslensk friðargæsla, þróunar-
aðstoð, framboð til sætis í Öryggis-
ráði Sameinuðu þjóðanna. „Þetta
þrennt hangir allt saman,“ segir
Valur Ingimundarson, „þó ég efist
reyndar um að einhver þaulskipu-
lögð og samhæfð áætlun liggi hér að
baki“.

Það er greinilegt að allt er þetta í
skötulíki. Vandséð er hvernig utan-
ríkismálanefnd og Alþingi sjálft
getur öllu lengur leitt hjá sér að
taka málið fyrir og setja um þessa
starfsemi lög, sem kveði á um rétt-
indi og skyldur starfsmanna jafnt
sem vinnuveitanda. Þegar fyrsta Ís-
lendingnum verður rænt og hann
skorinn á háls í beinni útsendingu,
verða þá viðbrögðin hér heima þau
að spyrja: Gerðist þetta í vinnutím-
anum eða í frístundum mannsins?
Hver ber eiginlega einhverja
ábyrgð í þessu landi? ■

F ram til þessa hafa nokkrir rollubændur á Reykjanesskaga og
víðar í landnámi Ingólfs getað sleppt fé sínu á vorin til beit-
ar á Reykjanesskaga, þar sem það hefur svo gengið allt

sumarið, mörgum landgræðslu- og skógræktarmönnum til ama.
Þetta hafa að langmestu leyti verið svokallaðir tómstundabændur
með nokkrar rollur hver, sem hafa lítilla eða engra hagsmuna að
gæta varðandi rollubúskapinn. Þótt sauðfjárrækt teljist ekki arð-
vænlegur atvinnuvegur í dag virðast þó vera bjartari tímar fram
undan í þeim efnum og ástæða til að styðja þá sem hafa þennan bú-
skap að atvinnu. Tómstundabændur sem bæði hafa áhrif á markað-
inn með framleiðslu og sölu á lambakjöti og beita fé sínu á svæði
sem einkum ættu að vera til útivistar og uppgræðslu verða að lúta
því að fé þeirra sé í afmörkuðum hólfum og skemmi ekki tóm-
stundastarf þeirra sem stunda landgræðslu af áhuganum einum
saman.

Umfangsmesta friðun fyrir ágangi búfjár er nú á lokastigi hér
á landi. Sveitarfélög á öllu svæðinu frá Ölfusá og vestur að Reykja-
nestá hafa tekið höndum saman við Vegagerðina, Landgræðsluna
og Bændasamtökin um þetta stórmerka mál, sem unnið hefur verið
að í langan tíma.

„Þarna er að verða til stærsta friðaða svæðið á landinu,“ sagði
Ólafur Dýrmundsson landnýtingarráðunautur í viðtali við Frétta-
blaðið á fimmtudaginn um þetta mál. Þetta er eitt stærsta verkefni
í landvernd og uppgræðslu hér á landi, og ánægjulegt að það skuli
einmitt vera í námunda við þéttbýlasta svæði landsins. Því ættu
margir að geta notið þess starfs sem þarna á eftir að fara fram á
næstu árum. 

En það er ekki nóg að koma fénu í afmörkuð hólf. Það þarf líka
að sporna við akstri utan vegar á þessu svæði eins og annars stað-
ar á landinu og þeir sem þarna eiga leið um á vélknúnum ökutækj-
um verða að þekkja sín takmörk. Alls konar torfæruakstur er stað-
reynd í dag, og þeim sem stunda slíkt þarf hreinlega að úthluta
ákveðnum afmörkuðum svæðum, eins og í gömlum námum, svo
þeir geti þanið ökutæki sín, hvort sem um er að ræða vélhjól eða
bíla. Menn þurfa sumir hverjir að fá útrás fyrir akstursgleði sína
utan vegar, og til þess að koma í veg fyrir gróðurskemmdir og ljót
sár í landinu þarf að koma til móts við þarfir þessara ökumanna.

Nú þegar í augsýn er að landnám Ingólfs verði friðað fyrir
ágangi búfjár þarf að taka allt svæðið fyrir með tilliti til nálægðar-
innar við þéttbýlið og útivistarmöguleika fólks sem þar býr. Innan
þessa svæðis eru stærstu skíðasvæðin á Suðvesturlandi og þegar
er búið að merkja gönguleiðir allt frá Reykjanestá um Bláfjöll og
áfram austur. Hengilssvæðið verður væntanlega innan þessa frið-
aða svæðis, en þar er þegar búið að merkja margar gönguleiðir. Þá
má ekki gleyma jarðhitasvæðunum á Reykjanesskaga og í Hengl-
inum en þau bjóða upp á ýmsa möguleika aðra en virkjanir. ■
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Eitt stærsta verkefni í landvernd og 
uppgræðslu hér á landi í burðarliðnum.

Landnám Ingólfs 
friðað fyrir fé

FRÁ DEGI TIL DAGS

Umfangsmesta friðun fyrir ágangi búfjár er nú á 
lokastigi hér á landi. Sveitarfélög á öllu svæðinu

frá Ölfusá og vestur að Reykjanestá hafa tekið höndum
saman við Vegagerðina, Landgræðsluna og Bændasam-
tökin um þetta stórmerka mál, sem unnið hefur verið að í
langan tíma.

,,
Lögleysa

The Sun stendur með sínum
Velvild breska dagblaðsins The Sun til
Verkamannaflokksins er öllum ljós
enda er stutt síðan blaðið lýsti yfir op-
inberum stuðningi við flokkinn með
því að blása rauðum reyk að hætti

Páfagarðsmanna. Stuðn-
ingurinn var þó ekki
ókeypis því sagan seg-
ir að Rupert Murdoch,
eigandi The Sun, hafi
knúið Tony Blair til að

efna til þjóðar-
atkvæða-

greiðslu
um stjórn-
arskrársátt-
mála ESB.
Að sama

skapi finnur The Sun hinum flokkunum
tveimur allt til foráttu. Þannig birti
blaðið lista í tuttugu liðum um hvers
vegna fólk ætti ekki að kjósa frjálslynda
demókrata. Þeir hafa nefnilega ýmis-
legt misjafnt á prjónunum eins og að
vilja leyfa unglingum að kaupa hart
klámefni og drekka frá sér vit og rænu,
leggja niður krúnuna og færa sjálfstæði
landsins til Brussel. 

Leigubíla-Kalli
Til að bíta höfuðið af skömminni bend-
ir The Sun kurteislega á að Charles
Kennedy, leiðtogi frjálslyndra, sé annál-
aður drykkjurútur og reyki þar að auki
eins og skorsteinn. Raunar er það ekk-
ert leyndarmál að Kennedy er ölkær í
meira lagi. Hann hefur ítrekað misst af

mikilvægum umræðum í þinginu, að
sögn gárunganna vegna drykkjuskapar.
Á háskólaárunum í Glasgow var hann
kallaður Taxi-Charlie af því hann tók
sér iðulega far með leigubíl frá ölstofu
stúdenta í skólann, sem er í nokkur
hundruð metra fjarlægð.

Deilt með tveimur
Andrew Marr, þingfréttamaður BBC, er
víðfrægur fyrir hnyttin tilsvör og
langsóttar líkingar. Í viðtali við The
Independent í vikunni var hann spurð-
ur hvaða breytingar hann myndi gera á
breska þinginu, væri hann í aðstöðu til
þess. „Fækka þingmönnunum um
helming og tvöfalda laun þeirra sem
eftir eru,“ svaraði Marr að bragði.

sveinng@frettabladid.is
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Þegar fyrsta Íslend-
ingnum verður rænt

og hann skorinn á háls í
beinni, verður þá spurt hér:
Gerðist þetta í vinnutíman-
um?
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Gildir til 2. maí eða á meðan birgðir endast.

Helgarsprengja
Öll raftæki fást í Hagkaupum Smáralind, Skeifu, Kringlu, Spöng og Akureyri

7.990
fullt verð 8.990-

3.990
fullt verð 4.990-

3.999kr
á mán. í 12 mánuði

Staðgreitt 47.988

*

Mjög vönduð hágæða alsjálfvirk
espressó kaffivél sem mylur baunir
og flóar mjólk.

• Fullkomin 1,8l espressó kaffivél með kaffikvörn
• Malar kaffibaunir og býr til kaffið
• Tekur líka malað kaffi
• Hægt að stilla hve fín mölunin er
• Býr til gufu bæði til að flóa mjólk og fyrir heita 

drykki eins og te
• Cappucino System - Blandar saman gufu, lofti 

og mjólk fyrir frábært cappucino

í HagkaupumNýtt

*Stimpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.

DeLonghi er ítalskt merki sem býr að langri
hefð í framleiðslu vandaðra kaffivéla.
DeLongh sameinar mikil gæði og sígilda
ítalska hönnun.

"Veldu hágæða sjálfvirka espressó kaffivél sem er traust
og einföld í notkun - Veldu DeLonghi Magnifica"

PÓ
STVERSLUN

HAGKAUPA

800 6680
grænt númer

www.hagkaup.is

sími
568 2255

United
ryksuga
1600w kröftug
ryksuga með
útdraganlegu
sogröri og
hepa síu.

United
ryksuga
einföld og góð
1400w
ryksuga.

DeLonghi
ryksuga
Glæsileg og
kröftug 1700w
ryksuga með
stillanlegu
sogröri, hepa
síu og
aukahlutum.

Ideline
ryksuga
1600w pokalaus
ryksuga með
hepa síu sem
hægt er að þvo.
Safnar í box aftan
á ryksugunni-
auðvelt að tæma.

Philips
ryksuga
1600w ryksuga
með 6m snúru og
3 fylgihlutum.

United
vifta
30cm borðvifta

United
vifta
23cm borðvifta

DeLonghi
handryksuga
3.6v með 11 mínútna
hleðslu.

2.9909.9909.9901.990

2.490 4.990
fullt verð 5.990-
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BRÚÐKAUP
ÁRSINS

BRÚÐKAUP
ÁRSINS

Stjörnubrúðkaup Svanhildar Hólm
og Loga Bergmanns fer fram í

Dómkirkjunni 16. júní

Inga Lind og Gísli Marteinn
stjórna risaveislu í Iðnó

Nú á að verja Holtahverfi á Ísa-
firði fyrir snjóflóðum með því að
rústa Kubbanum. Ekki átti fjallið
neina sök á því að hverfið var
byggt við rætur þess. Samt á að
refsa náttúru Kubbans.

Hætta af snjóflóðum er fyrir-
sjáanleg. Með skynjurum í fjalls-
hlíðinni og öðru nánast ósýnilegu
eftirliti væri hægt að vita um
hugsanlega snjóflóðahættu úr
Kubbanum með töluverðum fyrir-
vara og rýma hverfið í tæka tíð,
komi til hættuástands.

Sjóslys, bílslys og flugslys eru
ófyrirsjáanlegar hættur. Flugslys
eru fátíð en koma þó fyrir. Það
hættulegasta sem viðkemur flugi
er annars vegar aðflug og lending
og hins vegar flugtak, sem er
hættumest. Hvort sem um aðflug
eða flugtak er að ræða á Ísafirði
fer það fram sem lágflug yfir

Holtahverfinu. Í engu tilfelli er
um rýmingu húsa að ræða, fari
eitthvað úrskeiðis í aðflugi eða
flugtaki í lítilli hæð yfir hverfinu.
Á Ísafirði eru að meðaltali um

1.300 lendingar og flugtök árlega.
Í hvert skipti er pínulítil hætta á
ófyrirsjáanlegum hamförum.

Fram hefur komið, að á síðustu

öld féllu í fimm skipti einhverjar
snjóspýjur úr Kubbanum. Það er
að meðaltali 0,05 sinnum á ári eða
á tuttugu ára fresti að jafnaði. Í
öllum tilfellum fyrirsjáanleg
hætta, nenni fólk að ganga í takt
við umhverfi sitt.

Ýmis fræði koma við sögu
vegna undirbúnings fyrirhugaðra
framkvæmda við skemmdarverk-
in, auk skemmdarverkfræði. Þar
má nefna allskyns aðra verk-
fræði, tæknifræði, veðurfræði,
umhverfisfræði, bygginga- og
burðarþolsfræði og hönnunar- og
sköpunarfræði. Og landsbyggðar-
atvinnusköpunarfræði á grund-
velli mörg hundruð milljóna
króna framlags úr ríkissjóði.

En það er alveg sama hversu
fínt og traustvekjandi þetta
hljómar allt saman. Það getur
ekki verið nema ein fræðigrein
sem er undirrót fyrirhugaðra
skemmdarverka:

Fáfræði. ■
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Um hverfi og umhverfi 

Eyjamenn hafa átt marga svip-
mikla einstaklinga og einn
þeirra er Magnús Kristinsson
útgerðarmaður. Magnús komst í
fréttir þessarar viku þegar
hann lýsti því yfir að fjárfest-
ingin í fótboltaliðinu Stoke
væri sú versta sem hann
hefði ráðist í. Á sama tíma
birti Straumur fjárfestingar-
banki uppgjör sitt en Magnús
er einn stærsti eigandi þess
félags. Sú fjárfesting hefur
gert hann að einum auðug-
asta manni Íslands fyrr
og síðar.

Magnús er fæddur í
Vestmannaeyjum árið
1950. Kristinn Páls-
son, faðir hans,
var landsþekktur
skipstjóri og út-
gerðarmaður og
því var þess ekki
langt að bíða að
Magnús færi á
sjóinn. Að námi
loknu sneri
Magnús til Eyja
og tók við stöðu
f r a m k v æ m d a -
stjóra hjá fjöl-
skyldufyrirtækinu
Bergi-Hugin. Árið 1992
sameinaðist Bergur-Hug-
in Ísfélagi Vestmanna-
eyja, fjölskyldufyrirtæki
Sigurðar Einarssonar, og
var Magnús ráðinn aðstoð-
arforstjóri þess félags.
Fjölskyldan yfirgaf Ísfé-
lagið sama ár og Magnús
hóf á ný útgerð skipanna
Vestmannaeyjar og Smá-
eyjar undir merkjum
Bergs-Hugins.

Allir sem til Magnúsar
þekkja vita að á bakvið þenn-
an kraftmikla og stórhuga
mann stendur eiginkona hans,
Sigfinna Lóa Skarphéðinsdóttir
hjúkrunarfræðingur, sem hefur
verið honum stoð og stytta á lífs-
leiðinni. Saga Magnúsar verður
ekki sögð án hennar. Á sjó-
mannamáli mætti segja að hún
sé akkerið sem festi bátinn.
Þeim hefur orðið fjögurra barna
auðið sem öll eru uppkomin.
Börnin eru Þóra, Elfa Ágústa,
Héðinn Karl og Magnús Berg,
sem yngstur systkinanna. 

Þeir sem sækja fjölskylduna
heim vita að þeir ganga ekki
bónleiðir til búðar. Magnús og
Lóa eru miklir höfðingjar heim

að sækja og gera vel við gesti
sína. Magnús er hrókur alls
fagnaðar og nýtur þess að
skemmta sér í góðra vina hópi.
Enda mun hann hafa sagt að líf-
ið sé til þess að hafa gaman að
hlutunum. Þau hjónin eru einnig

traustir félagar vina sinna og
reynast þeim vel þegar illa bját-
ar á.

Magnús hefur alltaf verið
fengsæll útgerðarmaður og
slyngur í viðskiptum. Eitthvert
mesta lán hans í viðskiptum var
þegar hann hóf að kaupa hluta-
bréf í Straumi síðla árs 2003
stuttu eftir að Kolkrabbinn
leystist upp. Magnús keypti um
10 prósenta hlut í nóvember
2003 sem hefur nær þrefaldast
og hefur síðar bætt við sig

Straumsbréfum jafnt og þétt.
Verðmæti þessara hluta er

um fimmtán milljarðar
króna.

En í viðskiptum,
eins og öðru, geta
menn lent upp á
kant við samferð-
armenn sína.
Magnús er ákveð-
inn og getur verið
frekur á köflum.
Eflaust hefur hann

eignast öfundar-
menn úr hópi sveit-

unga sinna en það er
nú eflaust eitthvað

sem allir áhrifamenn
verða að þola. Hann sver

sig í ætt við aðra sjóara og
útgerðarmenn sem segja

hlutina eins og þeir hugsa þá.
Hreinskipti sem þessi gerir
þó að verkum að fólk veit
hvar það hefur Magnús.

Eins og áður sagði er
Magnús mikill „lífskúnstn-
er“ sem gerir margt fyrir
sig og sína og ekki síður sitt
samfélag. Að mörgu leyti má

segja að Magnús hafi tekið
við kefli Sigurðar heitins Ein-

arssonar í þeim efnum, að vilja
bæta og blómga Eyjarnar sem
hafa átt undir högg að sækja
undanfarinn áratug. Magnús
hefur verið mikill fylgismaður
gangnagerðar til Eyja, tekið þátt
í starfi Landakirkju og Kiwanis-
klúbbsins Helgafells, byggt upp
aðstöðu fyrir hestamennsku í
Eyjum og verið framarlega í
starfi sjálfstæðismanna. Það er
sama hvað hann tekur sér fyrir
hendur, alltaf er það gert af
miklum krafti og kappi. Dagur-
inn er ónýtur ef hann er ekki
fyrstur í sund á morgnana. ■

Stórhuga
Eyjamaður

MAÐUR VIKUNNAR

MAGNÚS KRISTINSSON, ÚTGERÐARMAÐUR OG FJÁRFESTIR 
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PÉTUR TRYGGVI
SKRIFAR UM SNJÓFLÓÐAVARNIR Á ÍSAFIRÐI

Fram hefur komið,
að á síðustu öld

féllu í fimm skipti einhverj-
ar snjóspýjur úr Kubbanum.
Það er að meðaltali 0,05
sinnum á ári eða á tuttugu
ára fresti að jafnaði. Í öllum
tilfellum fyrirsjáanleg hætta,
nenni fólk að ganga í takt
við umhverfi sitt.

,,



Sala Össurar jókst óverulega milli
fyrstu ársfjórðunga í ár og í fyrra.

Hagnaður félagsins nam 3,2
milljónum dollara, eða 195 milljón-
um íslenskra króna, sem er undir
spám greiningardeilda bankanna. 

Söluþróun á Evrópumarkaði var
óvenjuleg og dróst saman um þrjú
prósent á milli ára mælt í staðbund-
inni mynt. Evrópa hefur verið helsti
vaxtarmarkaður Össurar, en skipu-
lagsbreytingar hjá stærsta við-
skiptavini félagsins í Suður-Evrópu
leiddu til tímabundins samdráttar,
að sögn forsvarsmanna Össurar. 

Horfur Össurar eru að mati
stjórnenda áfram ágætar og segir
félagið í uppgjörstilkynningu að
höfuðverkefnið sé að fylga eftir
sókn inn á stuðningstækjamarkað-

inn. Telja forsvarsmenn Össurar
nauðsynlegt að auka slagkraft fyrir-
tækisins á þeim markaði. 

Össur keypti stuðningstækjafyr-
irtækið Generation II og telur fyrir-
tækið að framvindan á stuðnings-
tækjamarkaði muni ráða verulega
miklu um vaxtarhorfur þess. - hh

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.109

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 354
Velta: 11.278

-0,39%

MESTA LÆKKUN

vidskipti@frettabladid.is

Actavis 39,90 -1,24% ... Atorka 6,14
+0,66% ... Bakkavör 34,60 +4,85% ... Burðarás 14,05 -1,40% ... FL
Group 14,35 -1,03 ... Flaga 5,30 -2,93 ... Íslandsbanki 13,80 +0,36% ...
KB banki 545,00 -1,09% ... Kögun 62,50 – 0,61... Landsbankinn 16,40 -
0,61 ... Marel 55,30 – 0,54... Og fjarskipti 4,18 +2,20% ... Samherji
12,10 – ... Straumur 12,05 -1,23% ... Össur 81,00 -2,99%

Bakkavör 4,85%
Og fjarskipti 2,20%
Atorka 0,66%

Össur -2,99%
Flaga -2,93%
Burðarás -1,40%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is
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h ö n n u n :  w w w . p i x i l l . i s

Opið: mán-fös 10:00-18:00 -  lau 10:00-16:00 -  sun 13:00-16:00

BÆJARL IND 12  -  S :  544  4420
201  KÓPAVOGUR

Falleg garðhúsgögn
úr gegnheilu tekki

-20%
Stækkanlegt borð (120cm x 120cm + 60cm)
og sex staflanlegir stólar

Verð : 83.400.-
Tilboðsverð:

66.720.-

-20%
Átthyrnt borð (120cm x 120cm)
og fjórir klappstólar

Verð : 47.500.-
Tilboðsverð:

38.000.-

-10%
Sefgras sófasett 3+1+1 (sessur fylgja)

Verð : 144.000.-
Tilboðsverð:

129.600.-

-20%
Washington bekkur

Verð : 42.000.-
Tilboðsverð:

33.600.-

Fáanlegar í 3 litum
í garðhúsgögn

Sessur

RÁÐGJAFI HÓPSINS Gunnlaugur Jóns-
son fjármálaráðgjafi hefur unnið að undir-
búningi málsins.

Sýna Síman-
um áhuga
Fjárfestingarfélagið Atorka, Frosti
Bergsson kenndur við Opin kerfi,
Jón Helgi Guðmundsson í Byko, Jón
Snorrason stjórnarmaður í Íslands-
banka og bróðir hans, Sturla Snorra-
son, vinna saman að því að leggja
inn óbindandi tilboð í Símann fyrir
17. maí næstkomandi. Útilokar hóp-
urinn ekki að starfa með öðrum að
kaupunum á seinni stigum ferilsins.

Í tilkynningu frá GJ Fjármála-
ráðgjöf, sem er ráðgjafi hópsins við
undirbúning málsins, segir að fjár-
festarnir hafi ekki áður starfað
saman á þennan hátt. Þeir bindi
vonir við að einkavæðingarferlið
verði gagnsætt. Það sé forsenda
þess að allir sitji við sama borð og í
trausti þess taki þeir þátt. 

Þá segir að þessir aðilar búi allir
yfir mikilli reynslu af rekstri fyrir-
tækja. Þeir hafi áhuga á Símanum
til þess að reka hann á heilbrigðan,
heiðarlegan og góðan hátt. - bg

FÓTBOLTAÚTRÁS Stoke Holding keypti
um 67 prósent í Stoke City árið 1999 og
gerði Guðjón Þórðarson að knattspyrnu-
stjóra félagsins. 

Stoke Holding:

Allir fá sitt 
ef við seljum
Magnús Kristinsson, stjórnarfor-
maður Stoke Holding, segir það
vera af og frá að stærstu eigendur
félagsins ætli sér að skilja minni
hluthafa eftir ef Stoke Holding
verði selt en sögusagnir þess efn-
is hafa verið á kreiki. „Við seljum
Stoke Holding í heilu lagi og allir
hluthafar munu þá fá það sem
þeim ber, hvort sem þeir eru litlir
eða stórir,“ segir hann.

Magnús er ekki ánægður með
stöðu mála innan Stoke City eins
og hefur komið fram í Fréttablað-
inu. Stoke Holding var stofnað
fyrir áramótin 1999/2000 utan um
67 prósenta eignarhlut í fótbolta-
félaginu. Átti að leysa eignar-
haldsfélagið upp fimm árum síð-
ar. Af því hefur ekki enn orðið. Fé-
lagið hefur skilað hagnaði síðustu
tvö árin en stærstu eigendur þess
eru Gunnar Þ. Gíslason, KB banki
og Magnús Kristinsson. - eþa

AJÓN SIGURÐSSON, FORSTJÓRI ÖSSURAR
Sala Össurar í Evrópu, sem verið hefur helsti
vaxtarmarkaður félagsins, dróst saman í byrjun
árs. Tímabundnar skipulagsbreytingar réðu
mestu um samdráttinn.

SPÁ UM AFKOMU ÖSSURAR 
– í milljónum dollara

Íslandsbanki 3,6
KB banki 3,8
Landsbankinn 3,8
Niðurstaða 3,2

Össur undir væntingum
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Útvarpsráðsmenn sömdu frumvarp um RÚV
Samtök atvinnulífsins hristu heldur betur upp
í umræðunni um frumvarp menntamálaráð-
herra um Ríkisútvarpið sf. sem nú er til um-
sagnar hjá menntamálanefnd Alþingis enda
gefa þeir því algjöra falleinkun.
Hvergi hefur þó komið fram hverjir það voru
sem sömdu þetta umdeilda
frumvarp þótt opinbert sé
að það hafi verið samið í
ráðuneyti menntamála.
Það voru hins vegar full-
trúar Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks í út-
varpsráði, Gunnlaugur
Sævar Gunnlaugsson og
Páll Magnússon, sem að-
stoðuðu Þorgerði
Katrínu Gunnars-
dóttur við smíði
frumvarpsins,

meðal annarra.
Þeir segjast hafa tekið þátt í því að ræða um
málefni Ríkisútvarpsins milli flokkanna og að-
koma þeirra að frumvarpinu hafi verið sú að
takast á um tiltekin atriði og hinn pólitíska
áherslumun varðandi Ríkisútvarpið sem til
staðar er milli flokkanna.

Útvarpsráðsmennirnir tveir voru sem sagt
að settla sín á milli pólitísk ágreiningsefni

um RÚV. En eins og allir vita endaði
málið með 1-0 sigri Framsóknar-
flokksins, því Sjálfstæðisflokkurinn

þurfti að bakka með grundvallar-
markmið sitt: að gera RÚV að

hlutafélagi.

Uppteknir þingmenn
Svo mikið er að gera hjá

þingmönnum núna rétt
undir þinglok að þeir
hafa ekki einu sinni tíma

til að mæta á þingfundi. Í umræðunum um
munnlega skýrslu Davíðs Oddssonar utanrík-
isráðherra um utanríkismál í gær voru alls
þrír þingmenn viðstaddir – og enginn ráð-
herra utan Davíðs sjálfs.
Davíð hefur sennilega séð það fyrir að 59
þingmenn og ráðherrar yrðu
fjarverandi þegar tíma-
mótaræða hans um
utanríkismál var
flutt og því birti
hann munnlegu
skýrsluna á rituðu
formi á heimasíðu
utanríkisráðu-
neytisins
áður en
hann tók sér
stöðu í
ræðustól á
Alþingi.
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Þau skilyrði sem ríkis-
stjórnin hefur sett um
sölu Símans, að lágmark
þrír aðilar verði að kaupa
og hver eignist hámark
45 prósent, er ekki að
finna í tillögum Morgan
Stanley. Þar segir að
hæsta verð fáist líklega
ef einum kjölfestufjár-
festi verði seldur allur
hluturinn.

Framkvæmdanefnd um einka-
væðingu hefur birt tillögur fjár-
festingabankans Morgan
Stanley um söluferli Símans. Í
þeim er mælt með því að ríkið
selji öll hlutabréf sín einum
kjölfestufjárfesti enda sé sú
leið „líklegust til að vekja mest-
an áhuga og stuðla að hámarks-
verðgildi“.

Ekki er að finna í tillögunum
þá leið sem ríkisstjórnin hefur
ákveðið að farin verði við sölu
Símans, að enginn einn einstak-
ur aðili eignist stærri hlut í Sím-
anum en 45 prósent og því verði
lágmark þrír að bjóða í fyrir-
tækið.

Ekki er heldur að finna tillög-
ur um að hluti fyrirtækisins
verði settur á almennan markað
fyrir árslok 2007 líkt og ríkis-
stjórnin hefur afráðið.

Þegar Halldór Ásgrímsson
forsætisráðherra er spurður
hver rök ríkisstjórnarinnar séu
fyrir ákvörðun ríkisstjórnarinn-

ar, segir hann að það hafi orðið
niðurstaða að það sé æskilegt og
heppilegt að fyrirtækið verði
ekki í eigu eins aðila. „Morgan
Stanley lagði til að selja allt fyr-
irtækið í einu og varð niðurstað-
an sú að fleiri en einn aðili
kæmu að því. Hér er um að
ræða mjög mikilvægt fyrirtæki,
þjónustufyrirtæki landsmanna,
og hefur verið lögð áhersla á
það að slík fyrirtæki væru í sem
dreifðastri eignaraðild,“ segir
Halldór. 

„Í fyrsta lagi er verið að
tryggja það að hið minnsta þrír
aðilar komi að fyrirtækinu í
upphafi og eru þeir skuldbundn-
ir til að selja 30 prósent á al-
mennum markaði. Ekki er síst
verið að tryggja það að fyrir-
tækið verði skráð á almennum
markaði hér á landi því að í því
felst verulegt aðhald,“ segir
hann.

Tillögur Morgan Stanley mið-
ast að því að selja allan hlut rík-
isins í Símanum einum kjöl-
festufjárfesti, og er tekið fram
að þannig megi tryggja hæsta
verðið. Spurður hvort ekki sé
talin hætta á því að skilyrðin
sem ríkisstjórnin hefur sett um
kaupendur verði til lækkunar á
verði segir hann: „Talið var að
það myndi fyrst og fremst
tryggja hæst verð að selja fyrir-
tækið í heild sinni. Hvort að það
hafi áhrif á verð til lækkunar að
það séu að minnsta kosti þrír að-
ilar, skal ég ekki fullyrða neitt
um. Miðað við þann mikla áhuga
sem er á því að fjárfesta í fyrir-
tækinu þá tel ég að sú hætta sé

að minnsta kosti verulega lítil.“
Gert er ráð fyrir því að hluti

af fyrirtækinu verði seldur á al-
mennum markaði fyrir árslok
2007. Spurður hvort það hefði
ekki verið nóg til þess að
tryggja dreifða eignaraðild seg-
ir Halldór að líta megi á það frá
ýmsum hliðum. „Niðurstaðan
var sú að enginn einn aðili færi
með meirihluta í fyrirtækinu,“
segir hann. 

Þegar hann er spurður hver
hafi komist að þeirri niðursöðu
og hvort Morgan Stanley hafi
tekið þátt í þeim segir Halldór:
„Það voru viðræður milli fram-
kvæmdanefndar um einkavæð-
ingu og Morgan Stanley um þau
mál. Það var einnig rætt í ráð-
herranefnd um einkavæðingu
og varð það niðurstaðan.“

Í tillögunum kemur fram að
nú sé rétti tíminn til að selja
Símann því að markaðir séu
hagstæðir um þessar mundir og
gert er ráð fyrir mikilli eftir-
spurn. Mælst er til þess að ríkið
taki jafnt til greina innlenda
sem erlenda fjárfesta og verð-
gildi megi halda í hámarki með
því að halda uppi samkeppni á
öllu söluferlinu. Þá segir að
gagnsæi í söluferli „sé lykill að
því að hámarka áhuga“.

Lagt er til að skipuleggja eigi
söluna sem hefðbundið tveggja
áfanga ferli. Þar er fyrsti áfangi
öllum opinn gegn skuldbindingu
um trúnað en valdir séu þátttak-
endur til að taka þátt í öðrum
áfanga. Öðrum áfanga ljúki með
bindandi tilboðum.

sda@frettabladid.is

stjornmal@frettabladid.is

Úr bakherberginu...

Skilyrðin ekki að finna í
tillögum Morgan Stanley

nánar á visir.is

Námskeið í upplýsingaöryggi

Áhættugreining og
tölvuhakkarar

Ský heldur tvö, tveggja daga námskeið 
um upplýsingaöryggi dagana 4. og 5. maí 2005 

á Grand Hótel.

Fyrra fjallar um áhættugreiningu en seinna fjallar um
hvernig tölvuhakkarar vinna og varnir gegn þeim.
Tveir virtir öryggissérfræðingar frá Bandaríkjunum,

Thomas R. Peltier og Justin Peltier, halda námskeiðin.
Nánar á  www.sky.is eða í síma 5532460.

********************************************
Ráðstefna um upplýsingaöryggi 

Stendur öryggið þér fyrir þrifum?
verður haldin 6. maí 2005 á Grand Hótel Reykjavík 

frá kl. 9:15-16:00. Dagskrá er á www.sky.is

UMMÆLI VIKUNNAR,, UMMÆLI VIKUNNAR

,,

„Er verið að gera upp á milli okkar Steingríms [Ólafsson-
ar]? Úr því ekki er skylda að vera í Samfylkingunni til að
vera með, af hverju fékk ég þá ekki atkvæðaseðil?“

Björn Ingi Hrafnsson á heimasíðu sinni 28. apríl.

„R-listasamstarfið er dautt en enginn fulltrúi þess í borg-
arstjórn treystir sér til að rita undir dánarvottorðið.“

Björn Bjarnason á heimasíðu sinni 23. apríl. 

Framsóknarmenn hafa þurft að glíma við erfið mál, bæði inn-
anflokks sem utan, frá því að þeir tóku við lyklavöldum í forsæt-
isráðuneytinu. Svo mikið hefur dunið á að flokkurinn hefur talið
sig knúinn til að gera siðbót. Öllum vösum hefur verið snúið við,

skýrslur birtar og fjármál opinberuð. Engu skal haldið leyndu –
því engu er að leyna.

Þegar litið er yfir þá rúmu sjö mánuði sem Halldór Ásgrímsson
hefur setið í forsætisráðherrastóli má sjá að mikið af þeim málum

sem Framsóknarflokkurinn hefur þurft að glíma við hafa verið sjálfsköpuð
og hafa orðið til vegna gjörða eða orða flokksmanna sjálfra.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur einungis þurft að glíma við eitt umdeilt mál
frá því að hann lét af lyklavöldunum í forsætisráðuneytinu, ráðningu
flokksgæðings í Hæstarétt.

Kennaraverkfallið hófst þegar Halldór Ásgrímsson hafði setið fimm daga
í nýju embætti en gagnrýnin beindist jafnt að báðum flokkum.

En þá var komið að Framsókn.
Í septemberlok sýndi þingflokkur Framsóknarflokksins Kristni H. Gunn-

arssyni tennurnar, eins og landbúnaðarráðherra orðaði það, með því að
útiloka hann úr nefndum Alþingis. Og það eftir að hafa ákveðið að láta Siv
Friðleifsdóttur víkja úr ráðherrastóli þrátt fyrir gagnrýni jafnréttissinna.

Í desemberlok hófst umræðan um þátttöku Íslands í Íraksstríðinu að
nýju eftir að Guðni Ágústsson, varaformaður Framsóknarflokksins, lét þau
orð falla í fjölmiðlum að Halldór og Davíð hefðu tekið ákvörðun um stuðn-
ing Íslendinga án samráðs við ríkisstjórn eins og haldið hafði verið fram.

Sjálfstæðisflokkurinn slapp vel frá þeirri umræðu miðað við það að vera
annar flokkurinn í ríkisstjórn.

Svo var það eftirlaunafrumvarpið sem Halldór lofaði að breyta. Deilurn-
ar um Evrópusamþykktina á flokksþingi framsóknarmanna. Fréttastjóra-
málið.

Það var hins vegar umræðan sem upp kom vegna sölu Símana um
meint óheilindi ráðamanna Framsóknarflokksins varðandi einkavæðingu
bankanna fyrir tveimur árum sem knúði flokksmenn til aðgerða. Þeir
skyldu ekki verða sakaðir um að einkavinavæða Símann.

Siðbót eftir sjö mánuði

VIKA Í PÓLITÍK
SIGRÍÐUR DÖGG AUÐUNSDÓTTIR 

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON Spurður hvort ekki sé talin hætta á því að skilyrðin sem ríkisstjórnin hefur sett um kaupendur verði til lækk-
unar á verði segir hann: „Talið var að það myndi fyrst og fremst tryggja hæst verð að selja fyrirtækið í heild sinni. Hvort að það hafi áhrif á
verð til lækkunar að það séu að minnsta kosti þrír aðilar, skal ég ekki fullyrða neitt um.“





gotthafðu það

AFGANGASALA
Í TIMBURSÖLU
BYKO BREIDD!

9.800
14.900

OUTBACK gasgrill,
OMEGA 200. Stærð:
55x36 cm grillflötur
með tvískiptum
brennara, hliðarborðum,
neistakveikju,
þrýstijafnara og
grillsteinum.

Gasgrill
Vnr.50633300

HELGARFJÖR Í HELGARFJÖR Í BYKO BREIDD
California garðborð
150x30 cm.

Garðborð

9.990

Vnr.49804010

California garðstóll
Garðstóll

5.990

Vnr.49804332

California garðbekkur

7.930
Garðbekkur
Vnr.49804333

Gasgrill

29.900

STERLING gasgrill 2555,
grillflötur 62x38 cm,
með tvískiptum
brennara, emeleruð
grillgrind, neistakveikja,
hitamælir, efri grind og
þrýstijafnari.

Vnr.50652555

Florida
garðstóll.

Stóll
Vnr.49804021

5.990 9.990
Garðborð
Florida garðborð,
145x93 cm.

Vnr.49804322

35
70

afsláttur

-
ALLT Á AÐ SELJAST

SÍÐASTI DAGURINN!
SÍÐASTI DAGURINN!



FÖGNUM SUMRI

BYGGIR MEÐ ÞÉR

14.900
24.900

12.900
15.900

11.900
14.900

og grillum

26“ fjallahjól, MOUNTAIN, blátt
eða rautt fyrir karla eða konur.
21 gíra Shimano gírabúnaður,
gripshift gíraskipting, álfelgur,
demparar, glitaugu, keðjuhlíf
og V-bremsur.

Reiðhjól
Vnr.49620200-1

NAKAMURA hjól með pinnum
að framan og aftan. Sterkt og
gott stell. 20“ BMX! hjól.

Reiðhjól
Vnr.49620225

BYKO BREIDDHELGARFJÖR Í BYKO BREIDD

24“ REIÐHJÓL
24“ fjallahjól,
MOUNTAIN, blátt
eða rautt. 21 gíra
Shimano gírabúnaður,
gripshift gíraskipting,
álfelgur, demparar,
glitaugu, keðjuhlíf
og V-bremsur.

Reiðhjól
Vnr.49620202-3

26“ REIÐHJÓL

ÞESSI TILBOÐ GILDA
Í ÖLLUM VERSLUNUM BYKO!

Við fögnum sumri og

grillum í góða veðrinu

í BYKO Breidd. Bjóðum

upp á pylsur, gos og ís

milli kl. 13 - 16 í dag

laugardag.



Í dag hefst í Fréttablaðinu leit Ís-
lendingabókar að upplýsingum um
„týnda“ Íslendinga.

Íslendingabók er heilsteypt skrá
á tölvutæku formi yfir ættir nær
allra Íslendinga sem heimildir eru
til um en með samstarfi við Frétta-
blaðið og aðstoð lesenda er þess
freistað að stoppa í götin sem eru í
skránni.

Upphaf Íslendingabókar má
rekja til ársins 1988 þegar Friðrik
Skúlason hóf að skrá upplýsingar í
ættfræðiforritið Espólín. Vorið
1997 hófu Íslensk erfðagreining og
Friðrik Skúlason samstarf um þess-
ar skráningar, meðal annars með
það að markmiði að nýta ættfræði-
upplýsingarnar við erfðafræði-
rannsóknir Íslenskrar erfðagrein-
ingar. 

Á laugardögum mun birtast
spurning um fólk sem Íslendinga-

bók hefur ekki fullar heimildir um
og er vonast til að lesendur kunni
deili á viðkomandi og geti veitt
upplýsingar.

Friðrik Skúlason hjá Íslendinga-
bók segir að fullnaðarupplýsingar
liggi fyrir um 95 til 99 prósent
fólks. Örlítið brot sé eftir. „Við höf-
um plægt okkur í gegnum hand-
bærar heimildir og höfum líka
hringt í fólk, til dæmis á elliheimil-
um, og spurt um ömmur þess og
afa. Stór hluti þeirra sem út af
standa er fólk sem var einstæðing-
ar á sínum tíma, við finnum það
ekki í kirkjubókum og erum því
strand. Þess vegna vonumst við til
að einhver einhvers staðar viti
meira en við.“

Íslendingabók er mikið notuð af
öllum almenningi og segir Friðrik
að yfir 150 þúsund manns hafi að-
gang að skránni. „Væntanlega eig-

um við heimsmet miðað við íbúa-
fjölda í notkun á svona grunni.“ 

Vanalega eru um eitt hundrað
manns tengdir Íslendingabók í einu
og telur Friðrik að nokkur þúsund
fari þar inn nokkuð reglulega.
Flestir geri það hins vegar aðeins
einstaka sinnum, þegar eitthvað
komi upp sem viðkomandi vilji at-
huga.

En það er ekki bara af áhuga á
ættfræði og eigin uppruna sem fólk
tengist Íslendingabók. Skólamenn
hafa sýnt áhuga á að nota hana til
kennslu í Íslandssögu og sam-
félagsfræði. Þá er grunnurinn not-
aður við rannsóknir Íslenskrar
erfðagreiningar.

Friðrik velkist þó ekki í vafa um
æðsta tilgang Íslendingabókar.
„Þetta er fyrst og fremst til
skemmtunar og vonandi einhverj-
um til gagns.“ ■
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ETTY HILLESUM (1914-1943)
lést þennan dag.

Vonum að einhver einhvers
staðar viti meira en við

TÍMAMÓT: ÍSLENDINGABÓK OG FRÉTTABLAÐIÐ LEITA AÐ UPPLÝSINGUM

„Það sem veikir flest fólk er óttinn
við að eyða kröftum sínum.“

Etty Hillesum bjó í Amsterdam og hóf að skrifa dagbók
níu mánuðum eftir að Hitler réðst inn í landið. Hún lést í

útrýmingarbúðum nasista í Auschwitz.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Jenný Schiöth Lárusdóttir lést í Sunnu-
hlíð sunnudaginn 17. apríl. Jarðarförin
hefur farið fram.

Ólafur Arnar Hilmarsson, Skólavegi 24,
Fáskrúðsfirði, lést sunnudaginn 24. apríl. 

Helgi Bergs, fyrrverandi bankastjóri,
Hlíðarhúsum 3, Reykjavík, lést fimmtu-
daginn 28. apríl.

JARÐARFARIR 

13.00 Svanhildur Ólafsdóttir, Vestur-
holtum, Þykkvabæ, verður jarð-
sungin frá Þykkvabæjarkirkju. 

14.00 Eysteinn Geirsson, Sleðbrjót,
verður jarðsunginn frá Egilsstaða-
kirkju.

14.00 Óskar Ágústsson verður jarð-
sunginn frá Búðareyrarkirkju. 

14.00 Jódís Arnrún Sigurðardóttir verð-
ur jarðsungin frá Selfosskirkju. 

14.00 Hulda Laufey Davíðsdóttir, frá
Sigríðarstöðum, Ljósavatnsskarði,
verður jarðsungin frá Hálsakirkju,
Fnjóskadal.

FRIÐRIK SKÚLASON „Við höfum plægt okkur í gegnum handbærar heimildir og höfum líka hringt í fólk, til dæmis á elliheimilum.” 

Hver var faðir Kristófers Bjarna Jónssonar, f. 13. 08. 1881 
í Ráðagerði, Útskálasókn, Gullbringusýslu, d. 16. 04.1923? 

MERKISATBURÐIR 
1968 Kvikmyndin Tónaflóð er

frumsýnd í Háskólabíói,
tveimur árum eftir að hún
hlaut Óskarsverðlaun.

1975 Yfirvöld í Saigon í Víetnam
tilkynna uppgjöf fyrir Viet-
kong.

1977 Sjónvarpsmynd Hrafns
Gunnlaugssonar, Blóðrautt
sólarlag, frumsýnd og vekur
deilur.

1979 Vélbáturinn Hrönn frá Eski-
firði ferst í mynni Reyðar-
fjarðar og með honum sex
menn.

1984 Þýsk hjón handtekin grun-
uð um fálkaeggjaþjófnað í
Gilsfirði.

1991 Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks
og Alþýðuflokks undir for-
sæti Davíðs Oddssonar tek-
ur við völdum.

Hver var faðir Kristófers Bjarna?

Ástkær frænka mín og vinkona okkar,

Patricia Hand
Hafnargötu 24, Vogum,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja miðvikudaginn 27. apríl.
Útförin fer fram frá Kálfatjarnarkirkju miðvikudaginn 4. maí kl. 13.00.

Sharon Lee Holmes,
vinir og vandamenn.

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vildu minnast
hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Elskulegur bróðir okkar,

Snorri Pétursson
til heimilis að Hátúni 10b,

lést miðvikudaginn 13. apríl 2005. Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hins látna, föstudaginn 22. apríl 2005. 

Snorri var jarðsunginn frá Kirkjubæ í Hróarstungu og jarðsettur í 
heimagrafreit að Litla Bakka í sömu sveit.

Aðalbjörg Pétursdóttir
Margrét Pétursdóttir
og aðrir aðstandendur.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð,
hlýhug og vináttu við útför besta vinar míns og eigin-
manns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Jóns Eiríkssonar
frá Þrasastöðum í Fljótum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar Landspítalans í Kópavogi 
fyrir frábæra umönnun.

Inger Marie Arnholtz
Elín Jóhannesdóttir Arnholtz
Gísli Sigurjón Jónsson
Axel Jónsson Inga Dóra Hrólfsdóttir
Hilmar Jónsson María Helga Hróarsdóttir

og barnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Ásdís Pálsdóttir
Kópavogsbraut 61, Kópavogi, síðast til heimilis í
Sunnuhlíð,

andaðist þriðjudaginn 19. apríl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Þeim sem vildu minnast hennar er vinsamlega bent á hjúkrunarheimilið
Sunnuhlíð.

Sigurður Hákonarson
Stefán Stefánsson Dalia Marija Morkunaite
Ásdís Sigurðardóttir Kristinn Reimarsson
Halldór Bogi Sigurðsson
Lára Angele Stefánsdóttir
Kristófer Rúnar, Líney Lára og Sylvía Ósk.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Andrea Guðmundsdóttir
frá Drangavík, Tún í Borgarbyggð, síðast til heimilis
að Dvalarheimilinu Sæborg, Skagaströnd,

andaðist þann 21. apríl síðastliðinn. Verður jarðsungin í Fossvogskirkju
þriðjudaginn 3. maí kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Styrktarfélag sykursjúkra.

Fyrir hönd aðstandenda.

Sjöfn Inga Kristinsdóttir Helgi Guðmundsson
Erling Svanberg Kristinsson Anna Björg Þormóðsdóttir
Svava Valgerður Kristinsdóttir Sigurður Ingimarsson
Guðmundur Ingi Kristinsson Hulda Margrét Baldursdóttir
Kristinn Andrés Kristinsson
Þórunn Jóna Kristinsdóttir Einar Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Þeir sem kunna að hafa upplýsingar um viðkomandi eru vinsamlegast beðnir um að hafa samband við starfsfólk 
Íslendingabókar með tölvupósti á netfangið islendingabok@islendingabok.is, í síma 540 7496 eða með því að
skrifa bréf til Íslendingabókar, Þverholti 18, 105 Reykjavík.

Kristófer er skráður í Gröf, Ásasókn í 
V-Skaftafellssýslu í manntalinu 1890 og
vinnumaður á Kaldrananesi í sömu
sýslu um aldamótin 1900. Þaðan flutti
hann til Reykjavíkur 1905. Í bókinni
Vestur-Skaftfellingum, III bindi bls. 44,

segir að hann hafi flutt frá Reykjavík að
Suðureyri við Súgandafjörð 1914 og ver-
ið þar enn 1917-18 en það virðist vera
málum blandið. Einnig vantar upplýsing-
ar um Jóhönnu, dóttur Kristófers, sem
mun hafa verið hjúkrunarkona. 



���������
����	�

���������������







26 30. apríl 2005 LAUGARDAGUR

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Gefum börnum góða sumargjöfGefum börnum góða sumargjöf

L eikhópurinn Vesturport er
þessa dagana að taka upp
nýja bíómynd sem ber hið

sérstaka nafn Kvikyndi. Í mynd-
inni birtist nokkuð fjölbreytt per-
sónugallerí en aðalpersónur
myndarinnar skipa handrukkari,
einstæður sjúkraliði, tannlæknir,
verðbréfasali, klíníkdama og geð-
klofi og að sögn leikstjóra er
myndin heldur tragísk og raunsæ.

„Þetta er bíómynd sem við
byrjuðum að vinna fyrir um
tveimur árum. Ég kom þá með
þessa hugmynd að gera mynd sem
væri gerð í samvinnu við hóp af
leikurum þar sem handrit og saga
eru spunnin út frá karaktervinnu.
Ég byrjaði með sex leikara sem
hver og einn bjó til karakter í
samvinnu við mig og út frá þess-
um karakterum og rannsóknar-
vinnu varð til söguþráður um
tveimur árum seinna,“ segir
Ragnar Bragason, leikstjóri
myndarinnar, sem áður gerði
heimildarmyndina Love Is in the
Air í samstarfi við leikhópinn. Að-
alleikarar myndarinnar eru þau
Nanna Kristín Magnúsdóttir, Gísli
Örn Garðarson, Ingvar E. Sig-
urðsson, Nína Dögg Filippus-
dóttir, Ólafur Darri Ólafsson og
Víkingur Kristjánsson, ásamt
fleirum góðum. 

Spurður um ástæðu fyrir sér-
stökum titli myndarinnar,
Kvikyndi, segir hann: „Þetta er
einn af þeim titlum sem ég er bú-
inn að vera með fyrir framan mig
lengi en hef átt í erfiðleikum með
að finna rétta sögu fyrir. Ég er
ufsilonblindur og einhverntíma
skrifaði ég orðið kvikindi óvart
með ufsiloni. Þegar ég horfði á
orðið þá sá ég að það öðlaðist
stærri merkingu. Þetta er gamalt
íslenskt orð sem var mikið notað í
gamla daga, eins og þegar sagt er:
„komdu nú hérna kvikindið mitt,“
við virðumst nota það mikið á já-
kvæðum nótum.“ 

Söguþráðurinn var ekki full-
mótaður fyrr en um síðustu ára-
mót og þá fóru leikararnir að
spinna út frá honum. „Leikararnir
spunnu út frá persónunum og
þeirri atburðarás sem hafði
sprottið út frá persónunum áður.
Þá varð til nokkuð endanleg út-
gáfa af myndinni.“

Aðspurður hvort erlend fyrir-
mynd sé fyrir þessu formi af
kvikmynd segir hann: „Já, það er
svosum ekkert nýtt við vinnu-

aðferðina. Leikstjórar eins og
John Cassavetes og Mike Leigh
eru sennilega þekktastir fyrir að
hafa notað þessa frjálsu aðferð.
En þetta er mjög skemmtileg að-
ferð því að leikarinn er ekki mat-
aður á leiktexta eins og vanalega.
Æfingarferlið er svo langt og leik-
arinn er orðinn það sjóaður í hug-
myndinni og hefur svo mikla vit-
neskju að hann á að geta spunnið

sinn texta jafnóðum en innan
ramma söguþráðarins. Með þess-
ari aðferð er líka mun meiri
áhersla á persónurnar en plottið.“

Mikið var leitað að kettlingi til
þess að leika í myndinni og varð
kötturinn Púki fyrir valinu og
þreytir hann nú frumraun sína
fyrir framan myndatökuvélina.
„Þetta er átta vikna kettlingur
sem mun verða gjöf föður til dótt-

ur í myndinni. Þetta reynist svo
vandamál því að móðir stúlkunnar
er með ofnæmi,“ segir Ragnar
glaðlega.

„Þessi mynd fjallar um frekar
flókið fjölskyldumynstur á Ís-
landi, samskipti foreldra og barna
og hvaða áhrif foreldrar hafa.
Þetta eru í rauninni sneiðmyndir
eða augnablik af íslenskum nú-
tíma og gerist myndin öll innan

borgarmarka. Við erum lítið niðri
í bæ og frekar í útjaðri Reykjavík-
ur og nágrennis. Þetta er í raun-
inni úthverfamynd. Er það ekki
þar sem allir skelfilegustu hlut-
irnir gerast?“

Stefnt er á að sýna myndina í
kvikmyndahúsum hérlendis í
október „ef guð og lukkan leyfir,“
segir Ragnar. 

hilda@frettabladid.is

RAGNAR BRAGASON Hann hefur áður gert myndina Love Is in the Air með leikhópnum og hefur nú hafið tökur á nýrri mynd sem ber nafnið Kvikyndi. Myndin er að sögn Ragnars
fjölbreytt persónugallerí, afar tragísk og raunsæ. 

Skelfilegustu
hlutirnir
gerast í 
úthverfunum

Leikhópurinn Vesturport
hefur nýlega hafið tökur á
nýrri kvikmynd sem mun
bera heitið Kvikyndi. Um
er að ræða raunsæja og
tragíska sögu úr ís-
lenskum nútíma. 
Borghildur Gunnarsdóttir
ræddi við Ragnar 
Bragason leikstjóra
myndarinnar. 

ÁHRIFAVALDUR HÖRÐUR TORFASON LEIKSTJÓRI OG SÖNGVASKÁLD

Ég var tvítugur þegar ég af tilviljun fór í
Háskólabíó að sjá Réttarhöldin yfir Oscar
Wilde. Myndin hafði gríðarleg áhrif á mig
og breytti lífi mínu. Ég skildi loks að ég
væri ekki einn í heiminum í þeirri sálar-
angist sem fylgir því að vera samkyn-
hneigður og fékk endurspeglun á litróf
tilfinninganna. Um leið varð ég sann-
færður um réttlæti þess að fá að vera sá
sem ég er. Þetta var fyrsta skrefið út úr
myrkrinu og varð til þess að ég fylltist
baráttuanda. Ég fór beint á bókasafn í
leit að bókum Oscars Wilde og mér til undrunar og gleði
voru til ljóð og prósi, þýdd af séra Sigurði Einarssyni. Það
þótti mér skjóta skökku við því viðbrögð samfélagsins gagn-
vart samkynhneigð voru öll byggð á kristnum gildum bók-
stafstrúarmanna. Í gegnum verslunarstjóra Máls og menn-
ingar pantaði ég heildarverk Wildes, sem ég las upp til agna,
en eftir því sem ég kynnti mér skáldið meira var ég minna
sammála honum og því hvernig hann hagaði sér. Málið
snerist fyrst og fremst um gildi þess samfélags sem ég bjó í.
Nákvæmlega tíu ár liðu þar til ég, fyrstur Íslendinga, steig
fram og afhjúpaði sjálfan mig, þá þjóðþekktur einstaklingur.

Ég gerði betur nokkrum árum seinna og
stofnaði Samtökin ‘78 til að vera ekki
einn með þessar byrðar, því afleiðingar
fyrir mig sem einstakling voru mjög alvar-
legar í meira en tuttugu ár. Ég er reyndar
enn að greiða fyrir þetta, þótt það komi
öðruvísi út í dag þar sem fólk gleymir því
hve mikil persónuleg fórn það var að
vinna samkvæmt þessari hugsjón. Ég
missti allt út úr höndunum og var í lífs-
hættu oftar en einu sinni þegar menn
lögðu til mín hníf og reyndu að drepa
mig. Menn vilja ekki trúa því í dag hve
heiftin og fáfræðin var mikil, en þjóðina
og okkur samkynhneigða skorti upplýs-
ingar og þá baráttu sem kvikmyndin blés
mér í brjóst. Hún gaf mér kjark sem ég
hlýddi þrátt fyrir aðvaranir. Með þeim
fékk ég staðfestingu á nauðsyn hennar
og barðist aleinn árum saman, en mörg
ár liðu þar til menn þorðu að sýna sitt
rétta andlit og gangast við samkynhneigð
sinni.                    thordis@frettabladid.is

Réttarhöld yfir Oscar Wilde
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Smáauglýsingar
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Hagstæð sumarhúsalán
Ertu að byggja, kaupa eða breyta sumarbústað?
Þú getur auðveldlega samið um hagstætt sumar-
húsalán hjá Frjálsa fjárfestingarbankanum. Lánið
getur numið allt að 60% af verðmæti eignar. Til
framkvæmda er lánað allt að 75% af byggingar-
kostnaði.

Ráðgjafar Frjálsa fjárfestingarbankans veita allar
nánari upplýsingar. Þú getur komið við í Ármúla
13a, hringt í síma 540 5000 eða sent tölvupóst
á frjalsi@frjalsi.is.

www.frjalsi.is

  5 ár 18.850 19.100 19.560 19.800

10 ár 10.580 10.850 11.350 11.610

15 ár 7.880 8.170 8.710 8.990

* Lán með jafngreiðsluaðferð án verðbóta

Vextir %    4,95% 5,50% 6,50% 7,00%

Dæmi um mán. greiðslubyrði af 1.000.000 kr.*

60%veðsetningarhlutfall

Góðan dag!
Í dag er laugardagur 30. apríl, 

120. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 5.03 13.25 21.49
AKUREYRI 4.36 13.10 21.46

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Ellert Ingimundarson leikari hefur
verið með bíladellu frá unga aldri og
safnaði lengi matchbox-bílum. Nú eru
mótorhjól og amerískir kaggar efst á
vinsældalistanum eins og sæmir
stórum strákum. 

„Ég átti mér tvo uppáhaldsmatchbox-bíla,
annars vegar Batman-bíl með byssum og
hnífum og hins vegar James Bond-bílinn úr
Goldfinger. Þeir voru kúl,“ segir Ellert sem
var með bíladellu strax lítill strákur. „Ég
var alinn upp við delluna því pabbi var bif-
vélavirki og mikið í bílabraski.“ Hann segir
þó aldrei hafa komið til greina að feta í fót-
spor pabba. 

„Nei, ég hafði ekkert gaman af að grúska
í bílum, vildi bara eiga flotta bíla.“

Ellert hefur átt um það bil tuttugu bíla,
en hæst ber í minningunni rauðan Mustang
sem var sá alflottasti. „Seinna keypti ég

mér annan Mustang, en það var búið að
troða í hann 390-vél sem rétt small ofan í
húddið. Það var aldrei mjög vel heppnað,
hann hristist og vaggaði svo rosalega.“

Ef Ellert ætti sand af seðlum myndi
hann kaupa sér Mustang '69. „Ég fæ fiðring
í magann og bókstaflega lek út af þegar ég
sé þannig bíla í bíómyndum.“

Nú ekur hann á Mözdu 626 sem er fínn
fjölskyldubíll. „Þetta er prýðisbíll með
jöfnunarbúnaði þannig að hann sígur ekk-
ert þó margir séu í honum og svo er hann
opinn og bjartur.“

En Ellert lumar líka á mótorhjóli sem
hann segir koma örlítið í staðinn fyrir
Mustanginn. „Þetta er stórt Yamaha Virago
1100. Þegar ég er ekki að leika eða sinna
fjölskyldunni fer ég með kunningjunum
austur fyrir fjall á hjólinu. Jú, við erum
rosalegir töffarar, leðurklæddir frá toppi
til táar, nema þegar illa viðrar, þá er það
goretexið. En það er bara í algjörri neyð.“ ■

Dreymir um rauðan Mustang '69 

bilar@frettabladid.is

Evrópugerð Grand Cherokee
2005 er frumsýnd þessa daga
hjá Stúdíóbílum ehf. Boðið er
upp á reynsluakstur hjá
Stúdíóbílum í Smiðsbúð 2,
Garðabæ. Evrópugerð Grand
Cherokee er með tveggja ára
ábyrgð.

Nýr Pathfinder er frumsýndur
hjá umboðinu Ingvari
Helgasyni við Sævar-
höfða nú
um helg-
ina. Niss-
an Path-
finder, sem
tekur við af Nissan
Terrano II, er búinn 2,5
lítra dísilvél og fæst bæði sjálf-
skiptur og með sex gíra bein-

skiptingu. Opið er hjá Ingvari
Helgasyni milli klukkan 12 og
16 í dag.

B-klassa bíll frá Mercedes
Benz er á leiðinni á markað en
hann verður fyrsti framdrifsbíll-
inn frá fyrirtækinu til að fara á
markað í Bandaríkjunum. Hins
vegar er honum fyrst og fremst

stefnt inn á fjölskyldumark-
aðinn í Evrópu. Bíll-
inn er fimm dyra og
verður mikið lagt
upp úr góðu rými
fyrir farþega og öku-

mann. Bíllinn verður
settur saman í sömu

framleiðslulínu og A-línan en
kostar um það bil fjögur hund-
ruð þúsund krónum meira. 

Ellert er ánægður með Mözduna sína en dreymir um rauðan Mustang. 

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í bílum

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Pabbi, í hvaða
leik ert þú í

vinnunni?

Opel Astra reynsluekinn
bls. 2

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000



Umhverfið
Víða erlendis er fólki bannað að þrífa bíla sína heima fyrir sökum þvottaefna sem hafa skaðleg
áhrif á umhverfið. Ætlast er til að fólk noti sérstök bílaplön til þvotta þar sem síur taka við efn-
unum í niðurfallinu. Hins vegar er úrvalið að aukast af vörum sem eru umhverfisvænar svo fólk
geti þrifið bílinn heima við með góðri samvisku.[ ]
REYNSLUAKSTUR

Gabriel höggdeyfar, ASCO kúplingssett, Tridon spindilkúlur,
stýrisendar, gormar. Drifliðir, drifliðshlífar, ballansstangir.

Tímareimar, ökuljós, stefnuljós o.fl. Sætaáklæði, sætahlífar á
stóla – vatnsheldar fyrir veiðimenn, hestamenn o.fl.

Kerruljós, kerrubretti og nefhjól.

Sími 567 6744 • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík

Partur–Spyrnan–Lyftarar
Eldshöfða 10

s. 585 2500 og 567 8757

TRIO
G O L F H J Ó L

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

ALLT Á EINUM STAÐ

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066

Bíldshöfða 18 • 110 Rvk
Sími 567 6020 • Fax 567 6012
opið mán. - fös. kl. 8.00 - 18.00
www.abvarahlutir.is • ab@abvarahlutir.is

Gerðarlegur miðað við stærð
Útlitið á Opel Astra hefur tekið algerum stakkaskiptum. Bíllinn hefur fengið sportlegt og nútímalegt útlit í stað hins tiltölulega íhalds-
sama.

Nýr Opel Astra hefur tekið
stakkaskiptum í útliti. Astran
er lipur og skemmtilegur
borgarbíll, auk þess að leyna á
sér þegar komið er út á vegi.

Opel Astra var frumkynntur árið
1989 og leysti þá Opel Kadett af
hólmi. Bíllinn kom í nýrri út-
færslu í október síðastliðnum og
voru þá um fjögur ár liðin frá síð-
ustu andlitslyftingu. Nýja út-
færslan hefur notið mikilla vin-
sælda og var Opel Astra til dæmis
mest seldi bíllinn í Evrópu nú í
marsmánuði.

Opel Astra hefur tekið algerum
stakkaskiptum í útliti og er í raun
nánast óþekkjanlegur miðað við
fyrirrennarann. Segja má að hann
hafi algerlega skipt um stíl, farið
úr íhaldssömu og svolítið þung-
lamalegu útliti yfir í tiltölulega
framúrstefnulegt og mjög renni-
legt útlit. Línurnar eru beinar og
gefa bílnum því bílnum traustlegt
útlit. Innréttingin er stílhrein og
skemmtileg og útvarpið og geisla-
spilarinn vekja athygli fyrir útlit-
ið, sem er nánast eins og á stofu-

græjum. Bíllinn er aðgengilegur
og þægilegur að innan. Sætin
styðja vel við bakið og eru þægi-
lega stillanleg og stýrið sömuleið-
is. Aðgengi að mælum og öðrum
búnaði er einnig með ágætum.

Reynsluekinn var beinskiptur
105 hestafla bíll með 1,6 lítra vél.
Aksturseiginlekar bílsins eru afar
skemmtilegir, ekki síst ef miðað
er við stærð hans – eða smæð öllu
heldur. Hann er einstaklega þýð-
ur, liggur vel á vegi og er stöðug-
ur, bæði á malbikuðum vegi og
malarvegi. Í raun er hann ótrú-
lega þægilegur af ekki stærri bíl
að vera. Sömuleiðis er bíllinn þétt-
ur þannig að veghljóð truflar eng-
an, hvað þá heldur ryk. Aflið var

einnig ágætt og var bíllinn ágæt-
lega kvikur.

Öryggisatriði eru eins og best
gerist. Nýja Astran hefur fengið
hæstu einkunn á Euro NCAP
árekstrarprófinu, fimm stjörnur
af fimm mögulegum, og meðal-
staðalbúnaðar í 1,6 útgáfunni er
tvöfaldi styrktarbitar í hurðum,
ABS ESP hemlavörn og skynvirkt
fjöðrunarkerfi.

Nýr Opel Astra er ágætur fjöl-
skyldubíll í minni kantinum og
sportlegt útlit ætti einnig að höfða
til þeirra sem ekki eru beinlínis að
leita að fjölskyldubíl. Verðið á
bílnum er líka ágætlega sam-
keppnisfært við bíla í sama stærð-
arflokki. ■

Engum þarf að koma á óvart að rekstur 
bíls kostar sitt.
Það er gömul saga og ný að það er kostnaðarsamt að
reka bíl. Flestir eru þó tilbúnir að leggja í þennan
kostnað vegna þægindanna sem koma á móti.

Danska tímaritið Penge & Privatøkonomi hefur gert
viðamikla úttekt á kostnaði við rekstur bíla. Úttektin
nær til 729 nýrra bíla og tekur til alls kostnaðar sem
fylgir því að eiga og reka bíl sem ekið er 15.000 km á
ári í þrjú ár og síðan seldur. Gert er ráð fyrir afföllum
af bílnum, þjónustueftir-
liti og varahlutum,
dekkjaskiptum, fjár-
mögnun, tryggingum,
eldsneyti og sköttum. 

Í ljós kom að Kia
Picanto 1,0 LX var
ódýrastur í rekstri

og kostaði 2,21 danska krónu (eða um 25 íslenskar) að
aka hann hvern kílómetra. Það kostar því um 2.500

krónur að skjótast frá Reykjavík suður á Kefla-
víkurflugvöll og aftur til baka, svo dæmi sé
tekið.

Dýrastur í rekstri samkvæmt úttekt Dan-
anna er VW Phaeton 6,0 W12. Hann gleypir
liðlega 400 krónur íslenskar á hvern kíló-
metra. Eins og nærri má geta renna flestar af

þessum krónum í ríkiskassann. ■

Dýrt að keyra FIMM ÓDÝRUSTU BÍLARNIR Í REKSTRI 
(heildarkostnaður á ekinn km umreiknaður í íslenskar krónur)
1. Kia Picanto 1,0 LX, 5-d, 62 hk (um 24.3 kr.)
2. Suzuki Alto 1,1 GL, 5-d, 63 hk (24,9 kr.)
3. Fiat Panda 1,2 Ciao, 5-d, 60 hk (26 kr.) 
4. Toyota Yaris 1,4 D-4D, 3-d, 75 hk (26,6 kr.) 
5. VW Lupo 1,2 TDI 3L, 3-d, 61 hk (26,7 kr.)

FIMM DÝRUSTU BÍLARNIR Í REKSTRI 
(heildarkostnaður á ekinn km umreiknaður í íslenskar krónur)
1. VW Phaeton 6,0 W12, 4-d, 420 hk (424,3 kr.)
2. BMW 760 Li, 4-d, 445 hk (377,7 kr.)
3. Audi A8 6,0 Quattro W12, 4-d, 450 hk (372,5 kr.)
4. Porsche Cayenne Turbo Plus, 5-d, 500 hk (354 kr.)
5. Range Rover 4,4 V8 Vogue, 5-d, 286 hk (293,1 kr.) 

Opel Astra kostar frá 1.695.000 kr. (1,4 lítra vél 90 hestafla – beinskiptur) upp í
2.695.000 kr. (2 lítra vél 200 hestafla – beinskiptur).

Kia Picanto er ódýrasti bíllinn í rekstri
samkvæmt útreikningi danska tíma-

ritsins Penge & Privatøkonomi.
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Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Lífið í Ruglalíu

Doddi er ósköp venjulegur maður sem býr í landinu Ruglalíu.
Hann býr með venjulegri konu og þremur venjulegum börn-
um í venjulegu einbýlishúsi í venjulegum bæ. Þrátt fyrir öll
þessi venjulegheit er sumt mjög skrítið í Ruglalíu. 

Húsin eru til dæmis klædd að innan með asbesti af því að
það er ódýrara en timbur og gifs. Allir eru spikfeitir og slapp-
ir af því að hamborgarar eru ódýrari en grænmeti og enginn
nennir að hreyfa sig af því að þá þarf maður að borga meiri
skatt. Nema börnin. Þau mega hjóla í skólann en eru samt
sektuð ef þau eru með hjálm eða hjóla annars staðar en á göt-
unum. Ruglað!

Doddi og frú keyptu sér lítinn 7 manna bíl til að það færi
vel um fjölskylduna á ferðalögum um Ruglalíu. Þau keyptu
dísilbíl þó að hann væri dýrari – af því að hann eyðir minna.
En auðvitað er dísilolían dýrari en bensínið í Ruglalíu. Svo að
Doddi greyið fékk sér líka gamlan og ódýran bensínbíl sem
mengar frekar mikið. Kolruglað! 

Nýi bíllinn er bara notaður á sunnudögum af því að það er
ódýrara að nota þann gamla. Þetta á við um fleiri íbúa Rugl-
alíu. Þess vegna er vont loft þar, lítið um gróður og fólk er
alltaf hálf lasið og veikt. En það er allt í lagi, þeir sem eru
frískir borga nefnilega meiri skatt.

Umhverfisráðherra Ruglalíu finnst þetta bara fínt fyrir-
komulag og hvetur fólk til að kaupa dísilbíla. Hann veit að
vísu ekki hvort það sé hagkvæmt og hefur aldrei spáð í því
hvort það væri betra loft í Ruglalíu ef dísilolían væri ódýrari.
En þetta hljómar samt vel. Heldur hann. Kannski.

Dodda finnst þetta reyndar ekki alslæmt heldur. Hann á nú
tvo bíla en ekki bara einn. Verst að sá gamli kemst ekki upp í
150 og þess vegna keyrir Doddi oftast undir hraðatakmörk-
um. Sem er auðvitað ólöglegt í Ruglalíu svo að Doddi er oft
sektaður.

Jahá, það er sko allt í rugli í Ruglalíu.

í vetragarði Smáralindar

Kynnum 2005 línuna frá Kawasaki og Husaberg og 
einnig Vento vespur frá USA og Reiju skellinöðrur.  

Tilboð á meðan sýningu stendur ...
• 25.000 kr. vöruúttekt í Nítró fylgir hverju seldu hjóli. 

• Vulcan 1600 Classic á 1.390.000 þús áður 1.495.000 þús.

Öll götuskráð hjól fást með SP bílaláni 
                                              Allt að 70% lán til 5 ára. 

Kaffi í boði Merrild og hoppukastali fyrir
krakkana á staðnum. 

Nitró / Járnhálsi 2 / Sími 557 4848 / www.nitro.is

 um helgina! 
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Merki nýja bílaklúbbsins Bling Bling.

Nýr bíla-
klúbbur
stofnaður
Fimm stelpur og einn strák-
ur stofna Bing Bling.

Nýlega var stofnaður Bílaklúbb-
urinn Bling Bling. Stofnfélagar
eru sex, þar af fimm stelpur.
Klúbburinn mun vera með nýjar
áherslur að sögn stofnenda og
undir nýjum formerkjum. Mark-
mikið er að styrkja samstöðu
bílaáhugafólks á þrítugsaldrin-
um sem er komið yfir ákveðinn
þroska og þröskuld og langar að
komast í félagsskap fólks á svip-
uðu róli með svipuð áhugamál.
Vonir standa til að hægt sé að
gera hópinn að góðri heild sem
getur skemmt sér saman, spjall-
að og átt skemmtilega stund. 

Á dagskrá klúbbsins er að
fjölmenna á bíladaga á Akureyri
í júní, en allar nánari upplýsing-
ar eru á heimasíðu klúbbsins,
blingblingclub@gmail.com ■

Ekkert gengur 
hjá GM
Fyrirtækið innkallaði fjöl-
marga bíla í kjölfar mesta
taps í meira en áratug.
Stærsti bílaframleiðandi Bandaríkj-
anna, General Motors, hefur þurft að
innkalla rúmlega tvær milljónir farar-
tækja í Bandaríkjunum, þar á meðal
jepplinga og pallbíla, vegna bilunar í
öryggisbeltum. Meðal farartækja sem
voru innkölluð voru 1,48 milljónir
jepplinga og pallbíla árgerð 2003 til
2005, þar á meðal Chevrolet Sil-
verado Crew Cab, Suburban, Tahoe,
Avalanche, Cadillac Escalade og Hum-
mer H2.
Það á ekki af General Motors að
ganga þar sem fyrirtækið tilkynnti um
1,1 milljarða dollara tap á fyrsta árs-
fjórðungi 2005 í síðustu viku. Það er
mesta tap fyrirtækisins í rúmlega ára-
tug. ■

Trotman var afar virtur innan bíla-
heimsins.

Bjargaði
Ford úr
skuldasúpu
Alex Trotman, fyrrverandi
stjórnarformaður Ford Motor
Company, lést á Englandi í
síðustu viku. Hann var 71 árs.

Ekki er vitað hvað dró Trotman
til dauða en hann tók virkan þátt
í því að ná Ford upp úr skulda-
súpu á tíunda áratugnum.

Trotman varð framkvæmda-
stjóri Ford árið 1993, tveimur
árum eftir að Ford tilkynnti um
mettap upp á 2,3 milljarða doll-
ara. Árið 1995 stjórnaði Trotman
áætluninni Ford 2000, sem átti
að koma Ford á réttan kjöl. Með
áætluninni sparaði fyrirtækið
fimm milljarða dollara í kostnað
með því að hafa sömu eiginleika
í mörgum bílum og prútta um
lægra verð hjá birgjum. Þessi
tími var sá besti í sögu fyrirtæk-
isins og hefur Ford-merkið
aldrei verið vinsælla.

Árið 1998 var síðasta ár Trot-
man sem stjórnarformaður en
þá þénaði Ford 22 milljarða doll-
ara, samanborið við 6,9 millj-
arða árið áður. Trotman settist í
helgan stein í desember árið
1998 en þá hafði hann unnið á
vegum Ford í 43 ár við hin ýmsu
störf í Evrópu, Norður-Ameríku
og Asíu. ■
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Hummer H2 var ein af bifreiðunum sem
voru innkallaðar í síðustu viku.



Það eru ekki bara föt, húsbún-
aður og hárið sem flakkar inn
og úr tískunni. Bílar eru þar
engin undantekning og má
greinilega sjá hvaða bílar eru
vinsælastir bara með því að
horfa út um gluggann. Silfurlit-
aðir bílar eru tvímælalaust mest
áberandi – ekki bara hér heldur
líka úti í hinum stóra heimi og
virðist ekkert lát á vinsældum
þessa litatóns.

„Ef við lítum á stærri bíla í
Mercedes Benz-línunni þá er
svarti liturinn tvímælalaust vin-
sælastur. Í minni bílunum, eins og
C og AB línunni, er það silfurlitað-
ur sem hefur vinninginn,“ segir
Jón Trausti Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Öskju.

„Það er rosalega gott að halda
silfurlitnum við og það sést ekki
mikið á litnum. Þannig að þeir sem
eru duglegir að þrífa og skrúbba
bílinn ættu tvímælalaust að fá sér
svartan bíl en við hinir ættum að
halda okkur í silfurlitnum,“ bætir
Jón Trausti við.

„Það er ekki spurning að grár
og silfurlitaður eru vinsælustu
bílalitirnir í smærri bílum. Silfur-
litaður er ekki bara tískulitur held-
ur líka hagkvæmur í þrifum. Þetta
hlýtur samt að fara að breytast.
Fólk er hætt að finna bílana sína
úti á plani,“ segir Kristinn Valtýs-
son hjá Bílabúð Benna og hlær.

„Í stærri bílum velur fólk frek-
ar dökka liti því að þeir eru meira
grand. Dökkir litir á litlum bílum
skapa meira vesen því það má
varla koma við þá til að þeir rispist
eða sjáist á þeim,“ segir Kristinn.

Það sama er upp á teningnum hjá
Toyota og virðast silfurlitaðir bílar
vera að taka yfir öll bílastæði, götur
og bílasölur á landinu. „Vinsælasti
liturinn er silfurlitaður út í gegn og
hefur verið lengi. Liturinn er mjög

klassískur og ég held að hann eigi
eftir að vera lengi í tísku þó að mað-
ur viti aldrei. Það getur allt gerst,“
segir Anna Lára Guðfinnsdóttir,
markaðsfulltrúi hjá Toyota. 

„Bílar njóta sín best ef þeir eru
silfurlitaðir og ef maður pælir í því
þá eru silfurlitaðir bílar yfirleitt
notaðir í auglýsingum. Það er
kannski ástæðan fyrir því að fólk
velur silfurlitaðan. Allar beyglur
og rispur sjást minnst á silfurlituð-
um bílum. Viðskiptavinir okkar
pæla örugglega líka aðeins í þrifn-
aði en það sést fljótt á dökkum eða
hvítum bílum en ekki eins mikið á
silfurlituðum,“ segir Anna Lára en
silfurlitaður og ljósir litir eru vin-
sælir bæði í stórum og litlum bíl-
um frá Toyota.

Það kemur ekki á óvart að silf-
urlitaðir bílar séu vinsælastir hér á
landi þar sem silfurlitur var vin-
sælasti liturinn í rannsókn fyrir-
tækisins DuPont á síðasta ári,
fimmta árið í röð. Fyrirtækið, sem
er einn stærsti bílalakksframleið-
andi í heimi, rannsakar vinsældir
bílalita í öllum heiminum á hverju
einasta ári.

Í Evrópu og Norður-Ameríku á
síðasta ári dvínuðu vinsældir hlut-
lausra lita, þar á meðal silfurlits, á
meðan vinsældir þeirra jukust í
Asíu. Ein af ástæðum DuPont fyrir

vinsældum silfurlitsins er að á síð-
asta ári var mikið um nýja og
framúrstefnulega hönnun á bílum
– sem nýtur sín best í silfurlituðu.
Það er því ekki hægt að deila um að
silfurlitaður hefur tekið bílamark-
aðinn með trompi og virðist ekkert
vera á leiðinni í frí.

lilja@frettabladid.is

30. apríl 2005  LAUGARDAGUR

Pakkningar og pakkningasett. Tímareimasett.

Einnig ventlar, tímareimar,
olíudælur, knastásar og

knastásasett.

Vatnsdælur.

  www.kistufell.com

Gæðavara á góðu verði
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Ab bremsur og viðgerðir 
Akralind 1 • 201 Kópavogi • Sími : 555 6020

Ab bremsur og viðgerðir 
Akralind 1 • 201 Kópavogi • Sími : 555 6020

VINNUM EFTIR
CABAS-KERFINU

Tjónaskoðun

Almenn smurþjónusta
Hjólbarðaþjónusta
Sjálfskiptingaþjónusta
Rafgeymaþjónusta
Ísetning bremsuklossa
Dempara – ísetningar o.fl.

Vegmúli 4 • Sími 553 0440

HVAÐ SEGIR LITUR BÍLSINS
UM EIGANDANN?

Silfur: Fágaður, eigandi elskar
framtíðarútlit, svalur.

Hvítt: Vandlátur.

Hárautt: Sexí, kraftmikill.

Dökkblátt eða rautt: Eigandi hef-
ur sömu eiginleika og eigandi

hárauðs bíls en dylur þá meira.

Ljósblár: Svalur, rólegur, tryggur,
hljóðlátur.

Dökkblár: Sjálfsöruggur, trúverð-
ugur.

Ljósbrúnn: Tímalaus, hreinn og
beinn.

Svart: Voldugur, elskar fágun,
metur klassík.

Grár: Hagsýnn.

Dökkgrænt: Hefðbundinn,
traustsins verður, í góðu jafnvægi.

Skærgult eða grænt: Alltaf í
tísku, duttlungafullur, líflegur.

Gylltur: Gáfaður, hlýr, elskar þæg-
indi og borgar fyrir þau.

Sólskinsgulur: Glaður, ungur í
hjarta.

Dökkbrúnn: Jarðbundinn.

Appelsínugulur: Ræðinn, alltaf í
tísku.

Dökkfjólublár: Skapandi, sjálf-
stæður, frumlegur.

Vinsælustu litir í 
Norður-Ameríku:
Silfur – 18%
Hvítur/perluhvítur – 16%
Rauður – 14%
Blár – 11%
Ljósbrúnn – 11%
Svartur – 11%
Dökkgrár – 10%
Grænn – 5%
Gulur/gylltur – 2%

Vinsælustu litir í 
Suður-Ameríku:
Silfur – 31%
Hvítur – 16%

Grár – 15%
Svartur – 15%
Rauður – 8%
Blár – 7%
Ljósbrúnn – 4%
Grænn – 3%
Gulur/gylltur – 1%

Vinsælustu litir 
í Evrópu:
Silfur – 33%
Svartur – 17%
Blár – 16%
Dökkgrár – 11%
Hvítur/perluhvítur – 8%

Rauður – 7%
Ljósbrúnn – 6%
Grænn – 2%
Gulur/gylltur – undir 1%

Vinsælustu litir í Asíu:
Silfur – 37%
Hvítur/perluhvítur – 16%
Blár – 13%
Svartur – 13%
Rauður – 9%
Grænn – 4%
Ljósbrúnn – 2%
Gulur/gylltur – 1%
Aðrir – 5%

TÖLUR ÚR DUPONT SKÝRSLUNNI FYRIR SÍÐASTA ÁR:

Silfurlitaður bílaheimur
Framúrstefnuleg hönnun nýtur sín best í silfurlituðu en það er ein af ástæðunum fyrir vinsældum litsins.

Það er ekki í tísku að keyra um á skærlituðum bílum og því seljast rauðir og sérstaklega
gulir bílar ekki mikið.

Í stærri bílum eru dökkir litir einnig vinsælir.



5LAUGARDAGUR 30. apríl 2005

Kerrur af ýmsum stærðum og gerðum.
Verð frá 135.705 kr.

BílakerrurAldrei tímt að farga honum
Það kostar mikla þolinmæði,
natni og peninga að gera upp
gamla bíla. Guðmundur Elís-
son smiður lætur það þó ekki
aftra sér frá því að leggja til
atlögu við gamla Willys-jepp-
ann sinn sem er nánast í ör-
eindum úti á hlaði.

„Þetta var fyrsti bíllinn minn og ég
hef aldrei tímt að farga honum. Því
langar mig mikið að gera hann upp
en það er spurning hvort mér tak-
ist það. Þetta er mikil vinna,“ segir
Guðmundur. Hann kveðst fást við
trésmíði og aldrei hafa gert upp

bíl. „Ég ætla
svona að
skoða þetta,“
segir hann
rólega.

G u ð -
mundur er
frá Rand-
versstöðum
í Breiðdal en
á nú heima
að Kroppi í
Eyjafjarðar-
sveit. Þar er
hann með
jeppagrind
inni í skúr,

nýsandblásna og sprautaða. Hún
er úr nýrri bíl, að sögn Guðmund-
ar. Svo á hann eftir að byggja of-
aná. Bílapartarnir eru margir
heillegir, vélin er fjögurra cil-
indra toppventlavél. Guðmundur
segir bílinn ýmist hafa verið
geymdan inni eða úti. „Hann hef-
ur verið inni núna síðustu árin og
fór illa á því. Ég held það hefði
verið skárra að hafa hann úti,“
segir hann. 

Hann kveðst hafa fengið jepp-

an nýjan í hendur árið 1963 og
segir hann hafa reynst vel. „Ég
var mikið búinn að nota hann,
meðal annars böðlast á honum í
drullupyttum og upp um hlíðar og
fjöll. Þetta var algert land-
búnaðartæki,“ segir hann og horf-
ir hlýlega á þennan gamla vin
sinn sem hann á góðar minningar
um. „Willys-jepparnir voru þræl-
sterkir og alls ekki bilanagjarnir.
Ég veit um marga svona bíla sem
eru gangfærir í dag.“ ■

Guðmundur er rétt að byrja að byggja upp bílinn. Hér er grindin komin. 
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Mikið verk er fyrir hönd-
um að sandblása, setja
saman og útvega allt
sem vantar. 
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www.nysprautun.is

Viðurkennt
CABAS-verkstæði

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!
Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!
Gefum börnum góða sumargjöfGefum börnum góða sumargjöf

Á Bón- og þvottastöðinni við
Sóltún í Reykjavík er alltaf
fullt út úr dyrum af bílum,
bæði stórum og smáum, sem
vilja komast í góða bíla-
sturtu. Það er alltaf líf og fjör
á stöðinni eins og Frétta-
blaðið komst að þegar það
kíkti í heimsókn.

„Stöðin hefur verið starfandi í
fjörutíu ár og við tökum um sex-
tíu þúsund bíla á ári í þvott en við
erum eina stöðin á höfuðborgar-
svæðinu sem þrífum bíla með
mannafli, en ekki bara vélum,“
segir Jónas Bjarkason sem sér
um stöðina fyrir eigandann,
Kjartan Sveinsson arkitekt.

„Ég er búinn að vinna hérna í
fimm ár og sé í raun um að allt
gangi vel og að ráða fólk. Svo held
ég strákunum rólegum svo þeir
fíflist ekki of mikið. Ég fer lítið út
á gólfið að þrífa bíla þessa dagana
nema þegar mér leiðist,“ segir
Jónas en þótt ótrúlegt megi virð-
ast er vertíðinni hjá strákunum á
Bón- og þvottastöðinni lokið í ár.
„Vertíðin er frá nóvember og
fram í desember. Þá er svo mikil
tjara, salt og drulla á vegunum. Á
veturna erum við að taka sjö til
átta þúsund bíla á mánuði sem er
frábær stemmning. Þá er enginn
tími til neins nema að vinna, sofa

og borða og allir dauðþreyttir. Það
getur verið mjög gaman að vinna
þegar er mikið að gera því þá er
kominn galsi í strákana og rosast-
uð,“ segir Jóhann.

Darri Einarsson og Jóhann
Gunnar eru í óðaönn að þurrka bíl
með handklæði eftir þvottinn þeg-
ar blaðakona nær tali af þeim.
Darri er búinn að vinna hjá stöð-
inni í eitt og hálft ár en Jóhann í
tvö ár. 

„Það er fínt að vinna hérna.
Maður venst kuldanum og bleyt-
unni fljótt. Það þýðir ekkert að
væla yfir aðstæðum. Ef það er
kalt þá fer maður bara í hlýjar
buxur,“ segir Jóhann. „Já, maður
er alltaf með kvef í vinnunni en
við mætum samt. Það er eiginlega
verst hvað vinna fáir hérna því
það er frekar erfitt að hringja sig
inn veikan,“ segir Darri en strák-
arnir virðast líka skemmta sér
konunglega í vinnunni. „Þetta er
ekki skemmtilegasta vinna í
heimi en hópurinn er svo
skemmtilegur,“ segir Darri og Jó-
hann tekur undir það.

En vinna engar stelpur á stöð-
inni? „Jú, jú. Það hafa unnið stelp-
ur hér. Það var ein í vetur og svo
vann dóttir eigandans og vinkona
hennar hérna í gamla daga,“ segir
Jónas. „Það er ekkert verra að
hafa stelpur en ég held að þær
vilji ekki vinna hér,“ segir Jó-
hann.

Launin í stöðinni fara eftir

venjulegum verkamannataxta en
það er bónusinn sem getur bjarg-
að bókhaldi strákanna í hverjum
mánuði. „Á veturna eru strákarn-
ir stundum að fá meira borgað í
bónus heldur en tímakaup þeirra
er,“ segir Jóhann sem telur fólk
ekki þurfa að búa yfir neinum
sérstökum hæfileikum til að
skúra, skrúbba og bóna. „Þetta
snýst allt um æfingu. Fyrstu vik-
urnar eru erfiðar en um leið og
fólk er komið inn í taktinn þá er
þetta ekkert mál.“

lilja@frettabladid.is

Fyrst er tjöruúða sprautað á bílana og þeir handspúlaðir ef þarf. 

Strákarnir svampþvo bílinn með sápu og tjöru eftir háþrýstiþvottinn.

Jóhann Bjarkason sér um stöðina fyrir eig-
endur og reynir að róa strákana niður í
mesta hasarnum.

Darri Einarsson og Jóhann Gunnar kvarta
ekki yfir vinnunni því að stemmningin á
stöðinni er góð.

Eftir að bíllinn hefur verið skolaður og
bónaður vel og vandlega þurrka strákarnir
hann og hann er tilbúinn til að takast á
við göturnar eftir góða bílasturtu.

Land Rover Classic Parts.

Land Rover hefur aukið þjónustu
við eigendur eldri gerða af Land
Rover með Classic Parts vara-
hlutum, en þeir eru eingöngu
ætlaðir árgerðum framleiddum
fram til ársins 1994. „Þetta eru
eins og heitið ber með sér sígild-

ir varahlutir í sígilda bíla. Með
þessu frumkvæði Land Rover er
okkur gert kleift að auka þjón-
ustuna verulega við eigendur
Range Rover árgerð 1970 til 1994
og Discovery 1 árgerð 1984 til
1994,“ segir Ólafur Kr. Guð-
mundsson, verslunarstjóri hjá
B&L varahlutum. „Hingað til

hefur verið hagstæðast fyr-
ir þennan hóp að nota vara-
hluti frá Britpart, sem
framleiðir ódýra varahluti
fyrir Land Rover. Gallinn
hefur hins vegar verið sá að
framboðið í eldri gerðirnar
hefur ekki verið heildstætt
og stundum hafa tilteknir
varahlutir hreinlega ekki
verið í framleiðslu.“ ■

Í Svíþjóð hefur verið þróuð
tækni til að búa til bílaelds-
neyti úr svartlút.

Í Svíþjóð er unninn mikill pappír
vegna mikils skógarhöggs þar í
landi. Í pappírsframleiðslunni
verður til úrgangsefni, olíu-
kennd kvoða sem kallast
svartlútur, eins og kemur fram á
heimasíðu FÍB, fib.is.

Svartlúturinn hefur hingað til
verið brenndur en hægt er að fá
mun betri orkunýtingu á honum
með því að hreinsa hann og búa
þannig til úr bílaeldsneyti fyrir
bæði dísil- og bensínvélar.

Nýlega var tekin í notkun úr-
vinnslustöð fyrir svartlút í
Umeå í Svíþjóð og önnur er í
byggingu. Ódýrara er að fram-
leiða bílaeldsneyti úr svartlútn-

um en að framleiða etanól til að
blanda í bílabensín en Svíar gera
ráð fyrir að upp úr árinu 2008
muni pappírsiðnaðurinn í land-
inu geta annað þrjátíu til fjöru-
tíu prósentum af bensín- og
dísilolíuþörf sænska bílaflotans.
Þangað til munu þessar tvær úr-
vinnslustöðvar framleiða hund-
rað tonn af bílaeldsneyti á dag. ■

Volvo er vinsælasti sænski bíllinn og hver
veit nema hann gangi á svartlút innan
skamms.

Eldsneyti úr pappír

Þjónusta við eigendur eldri gerða Range Rover
eykst með tilkomu Land Rover Classic Parts
varahlutanna.

Sígildir varahlutir

Þýðir ekki að 
væla yfir aðstæðum
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Daewoo Musso Standard 2,3TD-
I,05/00. Ek. 95.000 þús. km, 31” dekk,
álfelgur, rafmagn í rúðum og speglum,
geislaspilari, dráttarkrókur. Verð
1.590.000 þ. 100% vaxtalaust lán til allt
að 60 mán.

Daewoo Musso Grand Luxe II 2,9TD-I,
9/’01. Ek. 72.000 þús. km, 33” dekk,
álfelgur, rafmagn í rúðum og speglum,
geislaspilari, leður, stigbretti. Verð
2.490.000 þús. kr. Tilboðsverð
2190,000 stgr.

Daewoo Nubira II Stw 1,6 vél, 06/’01,
ek. 75.000 þús. km, abs bremsur,
geislaspilari, rafmagn í rúðum og spegl-
um, spoiler, þakbogar, líknabelgir. Verð
860.000 þús. 100% vaxtalaust lán til
allt að 60 mán.

Daewoo Korando 2,3 bensin, 02/’01,
ek. 66.000 þ. km, 36” dekk, abs brems-
ur, hlutföll, diskalæsing, dráttarkúla, raf-
magn í rúðum og speglum, Cd, einnig
33” sumardekk á felgum. Verð
1.890.000 þús. kr. Tilboðsverð
1.590.000 stgr. 100% vaxtalaust lán til
allt að 60 mán.

Daewoo Kalos SX 1,4 vél, 05/’03, ek.
14.000 þús. km, abs bremsur, álfelgur,
hiti í sætum, líknabelgir, reyklaus. Verð
1.150.000 þús. kr. Tilboðsverð 990.000
stgr.

Land Rover Freelander V6, 02/’01, ek.
56.000 þús. km, abs bremsur, sjálfskipt-
ur, leður, rafmagn í rúðum og speglum,
asr spólvörn, geislaspilari, líknabelgir, 1
eigandi frá upphafi. Verð 2.190.000
þús. Tilboðsverð 1.990.000 stgr.

Range Rover HSE 4,6 vél, 05/’99, ek.
93.000 þús. km, abs bremsur, álfelgur,
leður, armpúðar, topplúga, líknabelgir,
geislaspilari og fl. Verð 3.250.000 þús.
kr. Tilboðsverð 2.890.000 stgr.

Suzuki Vitara JLX Sport 1,6 vél, 02/’96,
ek. 148.000 þús. km, dráttarkúla,
geislaspilari, rafmagn í rúðum og spegl-
um. Verð 590.000 þús. kr. Tilboð aðeins
kr. 390.000 stgr.

Toyota Landcruiser 90 VX TD,10/’98, ek.
154.000 þús. km, abs bremsur, álfelgur,
dráttarkúla, geislaspilari, rafmagn í rúð-
um og speglum, stigbretti, þakbogar.
Verð 2.290.000 þús. kr. (OF-696)

Yamaha FZ6-S Mótorhjól, 06/’04, ek.
2.000 þús. km, svart, flott hjól sem nýtt.
Verð 850.000 þús. kr.

Volvo S 80 T 2,0 vél, 05/’03, ek. 35.000
þús. Km, abs bremsur, álfelgur,
armpúði, CD, topplúga, hiti í sætum,
rafmagn í öllu, leður, líknabelgir, hraða-
stillir,og fl,verð 3.690.000 Þús
kr,áhvílandi 2.750.000 Þús kr

Bílabúð Benna ehf. Notaðir bíl-
ar

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

Eigum til fjölda bíla á 100%
láni til 36 mánaða.

Nissan Patrol GR 38”. Árgerð 1995. Ek-
inn 249 þ. km. Gott staðgreiðsluverð.
Dísel knúinn. Skráður 7 manna. 5 gírar.
Bílasala íslands.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
www.bilasalaislands.is

Volvo V 70 TURBO, árg.4/2003, ek. að-
eins 27þ.km. sjálfskiptur, leðurinnrétt-
ing, álfelgur, sumar/vetrardekk, vel út-
búinn dekur bíll V:3.190-þ. Bíllinn er til
sýnis og sölu hjá Bílalíf, (á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls 110 RVK)
sjá fleiri myndir á www.bilalif.is uppl. í
síma 562-1717.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Honda Civic 1,5 LSI V-TEC. Árg. ‘98. Ek.
145 þ. km. Cd, glertopplúga, spoiler.
Verð kr. 580.000.

MMC Space Wagon. Árg. ‘93. Ek 100 þ.
mílur. CD, sídrif. Verð kr. 290.000.

Nissan Micra GX 1300. Árg. 1999. Ek.
107 þ. km. Ný tímareim, samlæsingar.
Verð kr. 440.000.

Toyota Corolla HB1600. Árg. ‘93. Ek.
175 þ. km. 4 sumardekk, 4 vetrardekk.
Verð kr. 290.000.

Toyota Corolla 1300 XLI. Árg. ‘95. Ek.
203 þ. km. 3ja dyra. Framhjóladrif. Verð
kr. 350.000.

Toyota Corolla 1300 XLI. Árg. ‘95. Ek
144 þ. km. Spoiler, framhjóladrif. Verð
kr. 330.000.

Toyota Corolla 1300 XLI. Árg. ‘97. Ek.
168 þ. km. Samlæsingar, 4 sumardekk.
5 dyra. Verð kr. 390.000.

TOYOTA COROLLA TOURING GLI. Árg
‘91. Ek 196 þ.km.Sídrif, 4 sumardekk. 4
vetrardekk. Verð kr. 290.000

VW Golf GL Variant 1800. Árg. ‘95. Ek.
181 þ. km. Samlæsingar, 4 sumardekk.
Verð kr. 330.000.

Nissan Micra GX 1300. Árg. ‘99. Ek. 57
þ. km. 3ja dyra. Samlæsingar. Verð kr.
350.000.

TOYOTA COROLLA XLI 1300. Árg ‘94. Ek
181 þ.km. Sjálfskiptur, Framhjóla-
drif,Vökvastýri.Verð kr. 300.000

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Isuzu Trooper 3.0 tdi 1999, 5 g., rauður,
dr. kr., 31” dekk, ek. 120 þ. km. Verð
1750 þús.

Suzuki Grand Vitara 1998, 5 g., ek. 96 þ.
km. Verð 990 þús.

Vw Bora 1.6 Comfortline 1999, 5 g., ek.
112 þ. km. Grár. Verð 790 þús.

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Mercedes Benz E 230 Avantgarde ár-
gerð 1996 ek. aðeins 69 þkm. Sjálf-
skiptur, topplúga, leðurinnrétt. ofl. Verð
kr. 1.950.000, www. masterbill.is

Mercedes Benz A 190 Avantgarde ár-
gerð 2002 ek. aðeins 39 þkm. Sjálf-
skiptur, topplúga, leðurinnrétt. ofl. Verð
kr. 1.950.000, www.masterbill.is

Master ehf
Glæsibær Álfheimar 74, 104

Reykjavík
Sími: 5402200

www.masterbill.is

Volvo FL612 árg.1999 180 hestöfl, ek-
inn 240. þús. Með Kögel vörukassa
L600,B250,H240cm, Sörensen 1000 kg
vörulyfta. Verð kr.2,2 milljónir án vsk.
S.515 7000 Brimborg atvinnutækja-
deild eða Ólafur 893 4435

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

2005 Nissan Murano SE Dýrasta týpa
hlaðin búnaði. Leður, lúga, rafdrifin
sæti, “18 álfelgur, Bose græjur m. 6
diska CD ofl. Listaverð frá 4.990 þús.
Okkar verð á dýrustu týpu: 4.584 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Toyota Landcruiser 100 VX, árgerð
05/2004, sjálfskiptur, ekinn 17þkm,
leður, lúga,stillanleg fjöðrun, dráttar-
krókur, bakkskynjarar, filmur. Verð
6.990.000.skipti athugandi á ódýrari.-
TOPPBÍLAR FUNAHÖFÐA 5 SÍMI 587-
2000 EÐA toppbilar.is

Chervrolet Corvette árgerð 1989, sjálf-
skiptur,leður,rafmagn í sætum,loftkæl-
ing ofl. Verð 1.150.000. skipti athugandi
á á ódýrari.- TOPPBÍLAR FUNAHÖFÐA 5
SÍMI 587-2000 EÐA toppbilar.is

Jeep Liberty Sport árgerð 2004, sjálf-
skiptur,ekinn 49þkm,hraðastillir,álfelg-
ur,dráttarkúla. Verð 2.890.000.skipti at-
hugandi á ódýrari. TOPPBÍLAR FUNA-
HÖFÐA 5 SÍMI 587-2000 EÐA toppbil-
ar.is

Toppbílar
Funahöfða 5, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Isuzu Trooper 3.0 TD 33”., nýskr.
06/’99., ek. 103 þ. km., bsk., gullsans,
33” breyting., filmur, dráttarkúla, heils-
ársdekk o.fl. Verð 1.990.000.- Heimsbíl-
ar eru staðsettir á nýja stóra bílasölu-
svæðinu við Klettháls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Jeep Cherokee -93, ekinn 169 000 km,
nýskoð., ný dekk, nýja bremsur, nýlegt
púst, 610 000kr. S. 552 73 54

Bílar til sölu



Góður ferðabíll
Dodge Grand Caravan árgerð 1998. Vel
með farinn bíll. Nýskoðaður. Tilboð
óskast. Uppl. í síma 862 8516.

BMW M5 ‘91. Selst vegna íbúðarkaupa.
Verð 1100 þús. stgr. Vel hlaðinn. Uppl. í
s. 861 4028.

Volvo S70 árg. 1998 til sölu. Ekinn 120
þús.km, sjálfskiptur, leður. Bein sala.
Verð 1.100.000. Upplýsingar í síma 860
2119.

Hyundai Coupe 1,6 ‘98. nýsk.,
sum/vetrardekk, dekurbíll. Verð 344 þ.
Volvo 850 ‘96. Í góðu standi. Verð 249
þ. S. 869 3242 & 860 9025.

Til sölu Bens 1513 árg. ‘79 ekinn
125.000 með föstum palli. Verðhug-
mynd 300 þús. Uppl. á kvöldin í s. 897
6597, Stefán.

VW Toareg Árgerð 2005 - Eins og nýr úr
kassanum! Kominn til landsins til af-
greiðslu strax. Bestu bílakaupin.
www.islandus.com

4x4 Dodge Ram Laramie 3500 Quad
Cab með 325 hestafla Turbó diesel vél.
Einn með öllu. Reyfarakaup á BílaUpp-
boði www.islandus.com

Dodge Durango Hemi SLT 4x4
lúxusjeppi með öllu árgerð 2004. Leð-
urinnrétting og mikill aukabúnaður.
Reyfarakaup á BílaUppboði www.is-
landus.com

Til sölu GMC Pickup SLT með leðri, 3ja
dyra með pallhúsi, skráður 5 manna,
árg. ‘98, ek. 84 þús., Bíll í toppstandi, ný
33” d., tvöfalt rafkerfi, kamper festingar,
loftpúðar, krókur o.fl. Innfl. nýr af um-
boði. Verðh. 1.750.000. S. 421 3656 &
690 3656.

Til sölu Galant árg. ‘99, ekinn 100 þús.,
ný tímareim, góður og fallegur bíll á
góðu verði. ATH skipti, Axel s. 891 9182.

Volvo S40 ‘99, ek. 70 þ. 2000cc, ssk.
Álfelgur, vetrardekk á felgum. 1100 þ. S.
862 4884.

Suzuki Swift árg. ‘96, skoðaður ‘06. Góð
sumar + vetrardekk á felgum, góður
bíll. Verð 200.000. S. 895 2061 & 846
8200.

Honda Accord 2.0 2000, ek. 79 þ.
m/leðri. Flottur bíll. Verð 1390 þ. Uppl.
í s. 699 8828.

Toyota Carina E árg. ‘93, skoðaður ‘06.
Er í góðu standi en þarfnast þó lagfær-
ingar að utan. Tilboð óskast. S. 661
5330.

Einn með öllu
Audi A6 3,0 V6 220 hö, ‘02, ek. 78 þ.
bakksk., 6 CD magasín, cruis, 16” álf.,
ssk., navision o.m.fl. L.verð 3.690 m.,
áhv. 3,3 m. Tilboð óskast. Einnig Opel
Corsa ‘01, ek. 52 þ. Yfirt. á láni. S. 659
1848.

Nissan Almera ‘97, 1600. Flottur bíll fyr-
ir sumarið. Verð 320 stgr. Ekinn 160
þús. S. 868 5273.

Toyota Avensis árg 2000. Ekinn 61 þús.
Beinsk, 1800 Vvti vél. Krókur. Verð
1.140 þús. ákv. lán 840 þús. Afb 17.000
á mán. Einnig Corolla árg. 98. Sjálfskipt-
ur 1600 vél. Verð 500 þús. Báðir
reyklausir, þjónustubók, sumar/vetrar-
dekk. Uppl. Kristinn s. 8966913

Subaru Legacy 09/02 Svartur ekinn
42000 sjlálfsk, litað gler krómfelgur og
vetrardekk á álfelgum, verð 1,7 milj
uppl í síma 6603871

RAM 1500 D/C BENSÍN 5,7 HEMI 2003
ekin 43000km verð.3,3 áhvílandi 3 mill.

Audi a4 2,0 sjálskiptur 12/2004 ekin
7000 km, leður-topplúga-16’’ felgur-
viðarinnréting verð 3850000,-kr

Nissan sunny 1600 sjálfskipturn árgerð
1993 ekin 144000 þkm verð 290.kr

Til sölu Volvo 440 árg. ‘92, sjálfskiptur,
ekinn 108 þús., skoðaður ‘06. Sími 868
8565.

Chrysler Concorde Lxi árg. 2002 3.5L.
V6 234 hö.Sparneytinn og mjög vel bú-
inn bíll ek. 64þús. Leðurinnr, Cd, fjar-
stýrðar saml. loftkæling, topplúga, cru-
ise control o.fl. V. 2590 þús. Skipti ath.
MJÖG GÓÐUR STAÐGREIÐSLUAFSL.
Uppl. á www.lausnir.com/cc S. 896-
5883.

Til sölu Benz 1840 ‘98, ek. 540 þ., koju-
hús, Verð 2250 þ. + vsk. Sími 894-8620

Til sölu Benz Sprinter 412D, ‘98, ek. 190
þ. Beinskiptur, extra langur, Sími 894-
8620

Til sölu MAN ‘95, 49 farþega, lítur mjög
vel út, 420 hestöfl, Bíla-og vélasala
Borgarnesi, 437-1200/896-5001

Toyota Corolla XLi, árg. ‘94, ekinn 126
þús. beinskipt. sími: 894-0979/663-
7101

Til sölu falleg Alfa 156 selesp. 2.0 l,
hálfssk., CD, rafm. í öllu. loftk. sum-
ar/vetrard á felgu. Ás.V 1280 þ. (listav.
1440 þ.) Góður stgr. afsl. S. 861 6393.

Mjög vel með farinn silfurlitaður BMW
316IA 2001 árgerð ekinn 81.000 til sölu
upplýsingar Ranný 8642214 eða Arnar
8635445. ATH vaxtalaust lán hvílir á
honum

M. Bens 230E ‘87, ek. 275 þ. Góðu
standi, ný skipting. Uppl. í s. 868 2089.

Nissan Patrol ‘01, 38” tommu dekk, ek.
78.000 þ., loftlás að framan og loft-
dæla. Verð 3,4 millj. Einnig er M Benz
‘98, ekinn 163.000 km, dökkgrænn.
Verð 2.250.000. Uppl. Arnar í s. 863
5445.

Subaru Legasy ‘91 árgerð til sölu. Þarfn-
ast lagfæringar. Uppl. gefur Stulli í s.
820 4032.

Til sölu Toyota Corolla Turing ‘92. Skoð-
aður ‘06. Upplýsingar í síma 845 6555.

38” breyttur Cherokee Limited árg ‘91.
456 drif, læstur að aftan, upptekin vél
og fl. Verð 500 þús. Einnig Volvo 740
árg ‘89, verð 150 þús. S. 893 4470.
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FORD ESCAPE LTD árg. 2005. Ekinn
28 þús., ssk., lúga, leður og fl. Verð
3.350 þús. Ath skipti.

CHRYSLER TOWN AND COUNTRY
árg 2002 ekinn 36 þús., skk., 7
manna samlsing og fl. Verð 2.590
þús. TILBOÐ 2.290. Ath skipti

HONDA CRV nýsk 6/97 ekinn 119
þús., ssk., álfelgur og fl. Verð
1.080.000 ákv. 410 þús.

MITSUBISHI PAJERO LONG DISEL
TURBO árg '99 ekinn 116 þús., ssk.,
lúga, leður, 33“ dekk og fl. Verð 2.490
þús. Ath skipti.

M.BENZ ML 320 nýsk 3/2001 ekinn
62 þús. ssk., álfelgur, leður, lúga og fl.
Verð 3.890 þús., ákv 2.500. Ath skipti.

VW TOUREG V8 árg 2004, ekinn
20þús., ssk., álfelgur, leður,
loftp.fjöðrun og fl. Verð 6.100 þús.
Ath skipti.

GMC SIERRA 2500 DURAMAX DISEL
árg 2003 ekinn 40 þús., ssk., álfelgur,
leður, hús. og fl. Verð 3.900 þús. ákv
1.800 þús.

MITSUBISHI GALANT ES 2400 árg
2002 ekinn 70 þús. álfelgur, ssk., og
fl. Verð 1.790 þús. TILBOÐ 1.490 Þús.
ATH 100% LÁN 

DODGE RAM 1500 V8 5.7 hemi, 330
hö árg. 2005, ekinn 30 þús., ssk., 20
álfelgur lok á palli og fl.Verð 3.890.
þús.

NISSAN MURANO SE árg 2004, ekinn
10 þús. ssk., lúga, leður, álfelgur og fl.
Verð 4.390 lán 300 þús. TILBOÐ
3.790 Þús.

NISSAN PATROL ELEGANCE nýsk3/
2004, ekinn 10 þús., ssk., álfelgur.,
leður og fl. Verð 4.650 þús. Ath skipti.

LAND ROVER DISCOVERY 2,5 TDI
nýsk 10/2000, ekinn 65 þús., ssk.,
álfelgur og fl. Verð 2.290 þús.

TOYOTA AVENSIS 2000 S/D EX-
ECUTIVE nýsk 8/2003, ekinn 8 þús.,
ssk., álfelgur leður og fl. Verð 2.750
þús.

DODGE GRAND CARAVAN SPORT 3.8
árg 1999, ekinn 80 þús., ssk., 7
manna álfelgur. og fl. Verð 1.890 þús.

M.BENZ CLK ELEGANCE árg 98, ek-
inn 77 þús. ssk., álfelgur, sóllúga og
fl. Verð 2.090 þús. Ath skipti 

MITSUBISHI PAJERO SPORT GLS
nýsk 7/2003, ekinn13 þús., ssk.,
álfelgur og fl. verð 3.190 þús.

JAGUAR X TYPE árg 2002, ekinn 28
þús. ssk., cromfelgur, leður og fl. Verð
3.890 þús. Ath skiptiTOYOTA LANDCR 90 DISEL GX nýsk

11/97, ekinn 125 þús. ssk., álfelgur,
31“dekk og fl. Verð 1.890 þús 1 eig-
and

ATH LOKAÐ Á SUNNUDAGINN 1 MAÍ

BÍLAR TIL SÖLU/ÞJÓNUSTA
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VW Golf ‘95 í toppstandi, ný skoðaður.
V. 290 þ. Ath. get tekið bilaðan bíl. Uppl.
í s. 699 8899.

Toyota Corrolla Sedan 2001, ek. 50 þ.,
áhv. 670 þ., beinsk. Toppbíll. S. 864
8822.

Subaru Legacy langbakur árg. 1999
(5/99). Ssk, ek. 127 þ. V 950 þ. S: 892
5157

Subaru Legacy GX2200 árg. 1992. Ný-
skoðaður, sumar- og vetrardekk. Ekinn
217.000. Góður ferðabíll. Uppl.
5812286 og 6602337 frá hádegi í dag.

Til sölu Lancer 1996, óökufær. Tilboð
óskast. upp. í síma 8992261

Suzuki Fox 38’’, gormar framan og aft-
an, B23 Volvo mótor. Merkur 2,3 turbo
‘85. Uppl. í s. 696 3974.

Rekstarleiga
Opel Vectra 13 mánuðir eftir. Bíll í topp-
standi. 30 þús. á mán. Uppl. í s. 690
0700.

Toyota Camry ‘91 2.0, ameríkutýpa. sk.
‘06, ek. 175 þ. mílur. Verð 150 þ. S. 867
3895.

Mercedes Benz 500 SE árgerð ‘85. Ek-
inn 320 þúsund km. Þarfnast viðgerðar.
Bíllinn er samt akstursfær. Tilboð
óskast. Sími 869 2440.

M. Benz 230E sjálfsk. ‘85, ek. 190.000.
Ný skoðaður ‘06. Verð 150.000. Uppl. í
síma 699 7317.

Til sölu Honda Accord 2,0exi ‘88, selst
fyrir 30.000. Uppl. í s. 820 8818.

Toyota Corolla árg. ‘95, ek. 189 þús.
Engin skipti. Verð 180 þús. S. 693 9053.

Ford Escord 09/’96, ssk., ekinn 52 þ.
km. Sumar/vetrardekk á felgum. S. 821
6950.

Daihatsu Feroza, ‘90, ek. 169 þús. 3 eig-
endur, smurbók frá byrjun, v. og s. dekk
á felgum, ný kúpling. Uppl. í s. 848
7809.

Peugeot 505, árg. 1986, 2.0l, beinskipt-
ur. Afar vel með farinn og í toppstandi.
Kr. 190.000. Sími 862 5512 eftir hádegi
alla daga.

MMC Lancer ‘91 (hlaðbakur) beinsk.
skoðaður ‘06. Tilboð óskast eftir kl. 14
laugard. í síma 693 9960.

Til sölu MMC Galant árg ‘91, 2l, ssk. Ný
tímareim, vatnsdæla og nýupptekinn
sjálfskipting. Verð 120 þús. S. 847 6648.

Veiðijeppinn Isuzu tropper 2.6 i 1990 5
dyra 4x4 5 gíra ny skoðaður 06 fæst á
140 þús stgr 6914441

Opel Astra 1.4, ssk, ‘95. Sk. ‘06, ekinn
120 þús. Verð aðeins 230 þús. Listaverð
er vel yfir 300 þús. Uppl. í s. 691 2970.

Topp eintak Lancer ‘92 ek 160þ sjálfsk
fallegur og góður bíll sk ‘06 verð
160þus stgr. S 846-1065

Mazda 323, ‘96, 4x4, station, ek. 129
þús., sk. ‘05. Tilboð 230 þús. S. 898
2128.

Teppi! Chevrolet Caprice Classic ‘89 er
til sölu. Orginal bíll, þarfnast smá lag-
færinga. Tilboð óskast. Uppl. í síma 698
6033.

Daihatsu Charade, árg. 1995, ek.
106.000, 3d., hvítur, kr. 235 þús. S. 824
0201.

Audi 100 CD 5 cyl árg. ‘83. Ek. 168 þ. 3
Eig. Skipting þarfnast lagf. Annar bíll
fylgir með í varhl. S. 894 9077.

GMC jymmy s-15 ‘89 til sölu hentugur
til niðurrifs eða lagfæringar ymislegt
fylgir SELST ODYRT 894 0656

MMC Colt ‘91 ek. 180 þús., 1,3, 5 g. Ný
kúpling, tímareim, bremsudiskar +
klossar, lítur vel út. V. 130 þ. stgr. S. 898
8829.

Pontiac Transport ‘92, 6 manna. Verð
250 þús. Góður ferðabíll. Sími 586
1307 & 897 7807.

Opel Astra stw ‘95 þarfnast lagfæringar.
Verð 70 þúsund. Uppl. í síma 899 3939.

Subaru Justy ‘91 á 100 þús. Uppl. í s.
898 0545.

Einn gamall og góður. Rauður Lancer,
árg. ‘92 og einn í góðum gír vantar góð-
an eiganda. Selst fyrir lítinn pening.
Upplýsingar eftir klukkan 18.00 í síma
868 4887 & 699 5924.

Til sölu Opel Astra station árg. ‘97. Sum-
ardekk á álfelgum og vetrardekk fylgja.
Þarfnast lagfæringa. Verð kr. 250.000.
Upplýsingar í síma 898 2220.

Tilboð óskast í Nissan 100 NX Gti árg.
‘92 sk. ‘06 cd, álf. Uppl. í s. 659 1763.

60.000
Til sölu Saab 900 árg. ‘88, ek. 125 þús.,
sk. ‘06, aukadekk á felgum. Uppl. í s.
894 2121.

VW Vento árg. ‘93, 1,8 vél. Verð 200
þús. Uppl. í s. 692 4310.

Til sölu Daihatsu Ferroza árg. ‘90. Ek.
145 þús. Þarfnast lagfæringar. Sumar-
dekk á felgum fylgja. Tilboð óskast. S.
691 8464.

Til sölu Corolla Touring árg ‘89, ekinn
289 þús. Dálítið endurnýjuð. Verð 120
þús. Einnig Toyota Tercel árg. ‘86, ekinn
112 þús. Verð 50 þús. Báðir nýskoðað-
ir, eru á Akureyri. S. 824 1696 Reimar.

Til sölu Suzuki Swift árg. ‘91, verð 70
þús. Uppl. í s. 867 6793.

Honda Accord ‘92, ssk., ek. 150 þús.
Fyrir handlaginn. Tilboð. S. 587 0056 &
899 0056.

Til sölu Daihatsu Charade ‘91, ek. 139
þús. skoð. ‘06. Verð 90 þús. Í góðu lagi.
S. 846 4432.

Er með ssk. Dodge Caravan ‘90. Góður
7 manna bíll sem ég vil selja eða láta í
sléttum skiptum fyrir ssk. jeppa t.d.
Cherokee, Range Rover, Terrano. Verð-
hugm. 160 þús. Uppl. í síma 868 2013.

Subaru Lecacy station árg. ‘91, í góðu
lagi. Verð 120 þús. Uppl. í s. 899 0319.

Til sölu Lancer árg. ‘92, ssk, nýsk. í góðu
standi. Verð 95 þús. Uppl. í s. 848 3718

Nissan Sunny 1,6 ‘94, beinsk., álf., ek.
192 þ., grár. V. 185 þ. S. 867 8884.

Skoda Felicia ‘98, ek. 138 þús. Útlitsgall-
aður. V. 100 þús. Uppl. í síma 869 1022.

Til sölu MMC Galant ‘92, ek. rúm 200
þús. 4WD, topplúga og crusie control.
Ný.sk. Uppl. í s. 557 7977 & 899 9277.

Honda Civic árg ‘88, ek. 210 þús. Mikið
endurnýjaður. Verð 50 þús. S. 587 6086
& 820 7752.

Til Sölu tveir gamlir og góðir Pajero ‘87
til niðurrifs og SAAB 900I ‘85. Seljast
ódýrt. Einnig Mazda 626 árg. ‘98 ekin
115þ. kr. 800þús. Uppl í síma 6964082

BMW 518i árg 91, ek 230þ, bsk, smurb,
gott ástand, verð 250þ, S:8430221

MMC Colt ‘91, rauður, sjálfskiptur, lítur
vel út. Ekinn um 180 þús. km. Verð
100-120 þús. Uppl. í s. 899 3498.

BMW 318i árg. ‘93, CD. Verð 390 þús. Í
toppstandi. Uppl. í s. 662 2882.

MMC Lancer árg. ‘97, ek. 130 þús.
station, dráttarbeisli. Tilboð 440 þús.
Einnig Subaru Lecasy árg. ‘91, á 150
þús. Uppl. í s. 898 4501.

Tilboð
Daihatshu Terios árg. ‘98. ek. 122 þús.
Verð 370 þús. Úppl. í s. 897 0692.

Toyota Corolla árg. ‘96, ekinn 145 þús.
Vetrar + sumard. á felgum. Verð 390
þús. S. 863 9991.

Plymouth Brees árg. ‘98. Ek. 94 þús.
Reyklaus. Verð 500 þ. stgr. S. 824 5257.

Daewoo Nubira ‘99, ek. 87 þús. Verð
490 þús. Uppl. í síma 861 2399.

Toyota Corollla 1300 ‘96, ek. 124 þ. Álf.,
sumar-og vetrard., CD. Stgr. 370 þ. S.
662 8942.

WV Golf nýskr. 11/’96, blár, 5 dyra, 5
gíra, ekinn 155 þ. Verð 280.000. S. 660
7942.

Renault Clio, skrd. ‘99, ek. 100 þús. km,
1200cc, beinsk., vetrar/sumard. Ásett v.
487 þús. Fæst fyrir 440 þús. S. 894
1232.

Ford Ka2 ‘98. Ekinn 88 þús. Reyklaus
bíll. Fínn utan og innan. Verð 450 þús.
stgr. Uppl. í s. 863 2314.

Bmw 316 station ‘94, beinsk. skoðaður
‘06, lítur vel út. Tilboð óskast eftir kl.14
á laugard. í síma 693 9960.

Dúndur tilboð!
Opel Astra Station, árg. 1999, ek.
114.000, álfelgur, geislaspilari, skoðað-
ur ‘06. Gott eintak. Verð 390 þús. S. 695
0405.

Góðir bílar til sölu! Benz 1986 í frábæru
standi 250 þ. Kia 2002 ekinn 77 þ. Verð
510 þ. Sími 820 6469.

Nissan Micra árg ‘97, ek. 95 þús. Verð
300 þús., stgr. Uppl. í s. 553 3524 & 662
0999.

VW Venta árg. ‘96, ekinn 106 þús. 5
gíra, beinskiptur, CD. 2.0L. Verð 270
þús. S. 820 4064.

Nissan Micra ‘96, ek. 94 þ., ssk., 5 dyra.
V. 300 þ. S. 692 5689.

Sparneytinn konubíll
Opel Corsa árg. 2000 til sölu. Uppl. í s.
692 5115 og 660 8167.

VW Vento árg. ‘95, ekinn 120 þús.,
steingrár, álfelgur, skoðaður ‘06. Verð-
hugmynd 280 þús. Uppl. í síma 893
4631.

Hyunday Elantra árg. ‘96, skutbíll, ekk-
ert út aðeins taka við greiðslum 13.000
á mán til 30 mán. Uppl. í síma 899
4697 eða 557 4661. Mjög góður bíll
mikið endurnýaður.

Mjög fallegur Golf GL ‘97 1.6 ek. 78 þ.,
5d., bsk., álfelgur, fjarst.samlæs. ný-
skoðaður, ný tímareim, óryðgaður. V.
490 þ. Ath sk. 0-100 þ. bíl. S. 840 4368.

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

Opel Corsa ‘99, ekinn 108 þús. Verð
380 þús.staðgreitt 320 þús. Uppl. í s.
869 6096.

Vw Golf 1,8 GL árg. ‘95. Sumar+vetrard,
DC, þjófav., ABS, smurbók. Tilboð. S.
662 6498.

Til sölu Toyota Avensis ‘98, ekinn 154
þús. Dráttarkúla, filmur, beinskiptur.
Verð 780 þús. Uppl. í síma 894 2009.

Ford Focus Sedan Ghia skráður nóv. ‘99
til sölu. Sjálfskiptur. Ekinn 86 þús. Verð
820 þús. Uppl. í síma 821 7519.

Getz ‘03 ekinn 37þús á tilboði 870þús
kall uppl 8623550

BMW 316i Compact M sport, ekinn
64.000, árg. 8/’99, glæsilegur bíll sem
sér ekki á, 2 eigendur frá upphafi, selst
gegn yfirtöku á láni kr. 930 þús., afb.
24.000 kr. mán. 4,3% vextir. Uppl. í
síma 866 3170.

Plymoth Grand Voyager, ‘96 árg., sk.
‘06, 3,3cc, þarfn. smá viðg, skipti á
ódýrari, V. 690 þús. S. 899 5115.

Opel Astra 2000, 1200cc 5 dyra, fimm-
gíra, silvurlitaður, ekinn 71 þ. Verð
730.000 Sími 824 4999 (Svavar)

M. Benz 500 SE árg. ‘87, ek. 226 þús.,
sk. ‘06. Mjög gott eintak. Uppl. í s. 866
9997.

Suzuki Vitara ‘97, ekinn 133 þús., dísel.
Verðhugmynd 600 þús. staðgreitt.
Uppl. í síma 896 4851.

Alfa Romeo 2l árg. 12/’98. Ekinn 74
þús. Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í s. 691
3323.

Konubíll
Ford Focus Five árg. 2000, ek. 76 þús.,
2 faldur dekkjagangur, ssk., cd, 1 eig-
andi, vel með farinn. Verð 900 þús.
Uppl. í s. 899 9205.

Nizzan Micra ‘02, ek. 30 þús., ssk.,CD,
sumar og vetrard. Áhvílandi ca 300 þús.
Verð 810 þús. Einnig á sama stað, Nizz-
an Patrol ‘03. Uppl. í s. 869 4138.

Opel Astra Station 1200 vél. Árg. ‘00.
Áhv. lán 485 þús. Listav. 790 þ., fæst á
550 þ. S. 898 4501.

Bmw 316i M Compact, ekinn 66.000,
árg 4/00, mjög góður bíll sem sér ekki
á ! fæst gegn yfirtöku á láni sem er 980
þús og 30 þús pr/mán, uppl í síma
660-4250

VW Polo árg.98 ek.112Þ,svartur.Álfelg-
ur,spoiler,dökkar rúður.vetradekk á felg-
um fylgja.Ný tímareim.V.590Þ
S:8223848

Til sölu Yaris 12/99, ek. 65 þús., álfelg-
ur, spoiler, samlitur, freetronic, áhv.lán
570 þús., ca 17 þús. á mán. Verð 740
þús. A.t.h. öll skipti. Uppl. í s. 821 6300.

Subaru Forester 1998, ssk. CD og vind-
skeið, ekinn 153.000 km. Verð
880.000. Upplýsingar í síma 893 9014
& 467 1640.

MMC Galant 2000 GLSi 4ra d., ssk., árg.
5/’98, ek. 150 þ. Álf., CD-spilari. Gullfal-
legur bíll. Áhv. 670 þ. til 38 mán. 25 þ.
á mán. Verð 950 þús. Uppl. í síma 487
5838 & 892 5837.

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.
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Toyota Corolla 1,3 G6 árg. ‘98. Ek. 117
þ. Engin skipti. Verð 550 þ. S. 697 3937.

VW Polo árg. 2000 1.4 16v, topplúga,
15” álfelgur, ný sumardekk, ekinn 118
þús., ný upptekinn gírkassi. 150 þús. út
+ yfirtaka 500 þús. lán. Uppl. í s. 840
0707.

Honda civic. 600 stgr. Töff bíll. Uppl. í
síma 866 8486 Einar.

Útsala aðeins 700 þ. kr. Subaru Out-
back ‘98, ek. 150 þ. Listaverð 1150 þ. S.
822 7069.

Nissan Terrano II, 7 manna, árg. ‘95, ek.
aðeins 144 þús. km. Lítur vel út. Verð-
hugm. 590 þús. Uppl. í s. 698 6623.

VW Golf árg. ‘99, ekinn 120 þús. Verð
690 þús. Uppl. í s. 695 0868.

Til sölu Toyota Camri árg. ‘98, ek. 119
þús., sjálfsk., A/C. Verð 940 þús. Uppl. í
síma 659 3949.

VW Passat ‘99. Ekinn 84 þús. Reyklaus
og snyrtilegur bíll. Uppl. í s. 899 4629.

Til sölu Peugot 306 árg. ‘99, góður fjöl-
sk. og ferðabíll. Ásett verð 540 þús.,
góður stgr.afsl. Uppl. í s. 895 8140.

BMW 325 árg. ‘94. Ekinn 213 þús. Sól-
lúga, leður, rafmagn, þjónustubók. Verð
850 þús. Uppl. í s. 892 8002.

Dodge Caravan SE árg ‘98, ek. 149þ.,
höfuðp., armp., 5d.,dráttarb. S. 824
1716.

opel astra 1.6 8/2000 ek 72 þús km 3
dyra 2x spoiler álfelgur toplúga cd raf-
drifnar rúður fjarlæsingar ny tímareim
ásett verð 950 þús tilboð 800 þús stgr
6914441

Yfirtaka á láni
Til sölu Skoda Fabia árg. 2001, ek. 40
þús., afb. 16 þús. á mán. Uppl. í s. 820
1785.

Mmc Lancer station 1.6 sjálfskiptur ek
115 þús km 10.1999 rafdrifnar rúður
samlæsingar cd ásett 850 tilboð 690
þús 6914441

Opel Vectra 05. ‘98 ekinn 108 þ. áhv
400 þ. ásett 750 þ. 6630582 eftir kl.
19:00

Benz 220E ‘93 - Ek220Þús Mjög vel
með farin bíll !! Verð 600þús uppl:
6643127

Toyota Avensis árg. ‘99, ek. 104þ. Drátt-
arkúla, vindskeið og álfelgur. Verð 930þ.
Uppl. í s. 8922228

Mitsubishi Lancer GLXi ‘97, ek. 106 þús.
Álfelgur, sumar og vetrardekk, dráttar-
krókur. Gott eintak. Verð 540 þús. S.
698 6318 & 567 0512.

Opel Vectra ‘99, 1,6, beinsk., ek. 117 þ.
Verð 650 þ. Bílalán 300 þ. Uppl. í s. 846
1065.

Toyota Corolla árg. ‘97, ek. 127 þús.
Álfelgur, spoiler og filmur. Verð 570 þús.
Uppl. í s. 049 0504.

Dúndurtilboð á Alfa Romeo 156 2000 T
Spark ‘98 ek. 88þ verð 790 þús (gang-
verð miljón). Jafnvel afsl. ef stgr. er. S.
895 9722.

Nissan Patrol ‘94 árg. Þarfnast útlitsvið-
gerða. Upptekin vél, nýlegur vatnskassi.
500 þús. stgr. S. 866 0315.

Toyota Carina E 2,0 GLI ‘97, ekinn 148
þús. Álfelgur, spoiler, dr. krókur. Góður
og fallegur bíll. Verð 700 þús. Uppl. í s.
693 4325.

Til sölu Coleman Redwood 9 feta felli-
hýsi árg. 2001. Upphækkað, ný dekk,
fortjald, 2 gask. íssk. miðstöð, eldav.
sólarrafhl. o.fl. 1 eig. Uppl. í s. 862
5485.

Hvítur Toyota Yaris, 3ja dyra, árg ‘99. Ek.
84 þús. Verð 650 þús. Uppl. í s. 868
9568.

Glæsilegur Ford Focus árg. 2000 þús.,
ek. 68 þús. Til sölu. Verð 850 þús. Uppl.
í s. 866 1867.

Til sölu Toyota Yaris hvítur árg. 2000, ek.
96 þús. 3ja dyra. Verð 690 þús. Uppl. í
s. 893 1848.

BMW 316i ‘98 ek.77 þús. bsk. Rafm í
rúðum, CD-mag, digital miðst. Kastarar,
TILBOÐ 1.050 þús. eða 400 út og yfir-
taka á láni c.a. 22 þús á mán. S: 659-
9559

Hver er original? Mustang ‘66, V8
289cub. C4 skipting. Sími 565 1648 eft-
ir kl. 18.

Chrysler Town & Country (2000). Fæst
á góðu verði vegna flutninga. Frábær
fjölskyldubíll. Leður, ný dekk, dráttar-
kúla, TV/VCR/CD/AC. Tilboð óskast. S.
898 2552.

Toyota Corolla 2002, ekinn 45 þús. km.
Áhv. lán 780 þús. ca 19 þús. á mán.
Verð 1295 þús. Engin skipti. Uppl. í s.
663 7017.

100 % lán!
Ford Fiesta 1,4, árg ‘04, ek. 11 þús.
Greiðslubyrði 27 þús., á mán. Uppl. í s.
698 9991.

Dodge Caravan árg. ‘01, 7 manna. Verð
1.690 þús. Uppl. í síma 861 1020 & 861
9190.

Ford Mustang 35th Anniversary, ek. 83
þús. mílur, 3.8 LTR Sjálfskiptur, Mach
460 hljóðkerfi. Sími 823 0303 & 899
8135.

Honda Jazz 1,4, árg ‘03, ek. 38 þús.
Sumar og vetrardekk fylgja. Fæst gegn
yfirtöku á láni 1080 þús. Uppl. í s. 693
6983.

VW Golf Highline ‘02, toppeintak
m/öllu. Ásett verð er 1.550 þ., sérstakt
tilboð 1.390 þ. v/flutninga. Mjög gott
lán getur fylgt með, afb. um 20 þ. Uppl.
í s. 869 9979 & 616 6792.

Chrysler PTcruiser 2,0 Touring. Innfl. nýr
12/2002. Mjög gott eintak ek. 28 þ. km.
Ásett 1.880 þ. kr. Áhv. ca. 1 m. kr. (18 á
mán.) Sk. ódý. helst Benz. Uppl. í s. 844
4425.

Skoda Octavia, Elegance 2.0, 2002,
sjálfssk. ek. 56þ. Topplúga, álfelgur, air
condition. Mjög fallegt eintak. V.1390þ.
áhvílandi 900þ. S:8643717

BMW 318i 3 línann, ek. 81 þús., áhv. lán
1040 þús. Verð 1890 þús. Uppl. í s. 869
1541.

Galant ‘03 2,4ES 56þkm 1.75mil.kr /
Vegna fluttnigs s:8614600 Axel

Passat ‘99 St. 1,8 beinsk. ek 97þús ásett
verð 1050þús. Tilb 900þús stgr. s:565
9010

Toyota Rav4 VVT-I, árg 2000, ssk, verð
1.590 þ. Áhvílandi ca 600 þ. Bíll í mjög
góðu standi sem gott er að keyra. S.
822 1824.

Diesel bíll
Til sölu VW Bora 08/2001, 120 hö,
1900 turbo dísel. Ek. 58 þús. km. 6 gíra,
loftkæling, 16” álfelgur + vetrardekk.,
og fl. ATH skipti á ssk. Verð 1.390 þús.
692 5190.

Til sölu Subaru Legacy ‘99. Ekinn 100
þús. km. Verð 1.040.000. Sími 692
1280.

Lexus IS 300 hlaðinn aukahlutum, t.d.
17 og 18” felgur, spoilerkitt allan hring-
inn, steptronic skipting o.m.fl. verð
3.300 þús. Skoða skipti. Sími 820 5658,
Ívar.

Grand Cherokee Laredo ‘01 v6. Ek. 67
þ. km. 17” álf. Mjög gott eintak. Ásett
verð 2490 þ. Áhv. ca. 1300 þ. Staðgreitt
2150 þ. Uppl. í s. 698 8555, einnig til
sýnis og sölu á bílasölu Rvk. s. 587
8888.

Audi A4 árg. ‘03 ekinn 25 þús. Leður,
topplúga, loftkæling og margt. fl. Eng-
inn skipti. Uppl. í s. 897 4526.

M.Benz SLK 230 Kompressor árg. ‘99,
ek. 75 þús. ssk, leður, rafd.toppur o.fl.
Verð 2.600 þús. Bílalán 1.500 þús. A.t.h.
skipti á bíl eða hjóli á alltað 1.000 þús.
S. 898 8829.

Audi A4 1,8 Turbo Quattro ‘01 170 hp.
Skoðaður ‘06. Nær allir mögulegir
aukahlutir s.s. Tip tronic 5 þrepa sjálfsk.
+ takkaskiptur í stýri, leður og topplúga,
hiti í sætum Vetrarpakki, sportpakki,
Xenon ljósapakki, Audi Symphony
hljóðkerfi o. fl. 15’’ og 17” álfelgur. Ek-
inn aðeins 37.000 km. Verð 2.490.000.
Áhv. 1.460. Góður stgr. afsláttur. Uppl. í
s. 899 0410.

Þú borgar aðeins 200 þús.
Skoda Oktavia 2000 station 4x4 árg.
03/’05, ek. 2 þús. Dr. kúla. Áhv. hag-
stætt lán uppá 2 milljónir. Afb. 29 þ. á
mán. Verð 2.250 þ. Uppl. í síma 487
5838 & 892 5837.

þessi er truflaður!! Nissan 350z, 2004,
ek. 3 þ. með öllu, 18” 290 hp. Áhv.
3750 þ. Verð 4600 þ. S. 898 2832.

Audi Allroad ‘01, ekinn 85 þús. Mjög vel
með farinn. Verð 3,8. S. 861 1020 &
861 9190.

Dodge Ram. 2500 disel,turbo
intercooler cummings. árgerð’01 ekinn
95 þús km. leðurklæddur,viðarinnrétt-
ing,rafmagn í öllu, cd, hiti í sæt-
um,vökvastýri,innspíting,loftkæling,
driflæsingar, hraðastillir,abs heml-
ar,álfelgur 33” dekk,litað gler. upplýs-
ingar í s:8222264

Peugeot 406 2002 disel 5 gíra, ekinn
150.000, verð 1.250.000. Uppl. í síma
848 4544 & 848 6159.

Til sölu Galant GTZ 2003 ek. 28 þús.,
leður, ABS, 6 diska, spólvörn, skriðvörn,
topplúga, o.m.fl. Uppl. í s. 691 8088.

Óska eftir Toyotu Camry ‘87 - ‘90. Til
niðurrifs þarf að vera 2,0 l vél helst
staiton. S. 867 3181.

Vantar Musso með bilaðri vél eða gír-
kassa. Hef einnig til sölu vél. S. 865
3254.

0-50 þús.kr bíll óskast .Má þarfnast lagf.
‘93 eða yngri. Sími; 864-9296

Staðgreiðsla. Vantar Yaris eða Micra 4ra
dyra, ekki eldri en 2001. S. 897 1772.

Pallbíll óskast, dísel, má vera dou-
blecap. Allt kemur til greina. 300-700
þús. stgr. Upplýsingar í síma 896 0885.

Lada Sport óskast. Verð 50 - 100 þ. stgr.
Skoðaður. S. 894 4436.

Óska eftir ódýrum Pick-up. Verðhug-
mynd 200 þús. Uppl. í s. 845 7202.

Óska eftir að kaupa japanskan bíl á 100
þús.stgr. Þarf að vera nýskoðaður. Uppl.
í s. 869 7427 & 866 0812.

Óska eftir kaupa góðan ssk. bíl á ca 50-
60 þ., helst 3ja dyra. S. 891 8727.

KE Málmsmíði. Hamarshöfði 5, Sími
587 0626. www.ke.iswww.ke.is

Benz árg. 1991, díesel, túrbó, ek. 25 þ.
á vél. Fjallabíll. Tilboð. Musso 2,3 árg.
1999, ek. 85 þ. Verð 1500 þ. Vaxtal. lán.
Freelander árg. 2000, ek. 74 þ. Lúxus-
bíll. Verð 1600 þ. Skipti möguleg. Uppl.
í s. 699 6684, 695 6694 eða 566 8587

Nissan Patrol 2.8 SE+ árg. 1999 ek. að-
eins 95 þús. 33”, 7manna, leður, topp-
lúga, þakbogar, krókur, varadekkshlíf.
Ásett 2.590 þús., áhv. 850 þús. ATH
skipti. S. 661 6000.

MMC Pajero’97 2800 TDI sjálfsk.Ekinn
156þús.Rauður/Grár góður bíll verð
1300þús. uppl.í s:860 6353

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir
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Isuzu Trooper til sölu, nýskr. 11/’99, ek.
150 þ. Nýl. vél, kúpling, bremsur og
dekk. Einn eigandi, reyklaus. V. 1.590 þ.
S. 663 2238.

Til sölu Grand Cherokee Limited árg.
2001, 6 cyl, ek. 52 þús., leður í öllu,
topplúga, þjófavörn, rafmagn í öllu,
dökkar rúður, cd. Verð 2.600 þús. Áhv.
lán 1.433 þús. Skipti koma ekki til
greina. Uppl. í s. 891 8160.

Isusu Trooper TDI 3.0 35’’ ekin 109 þ.
Álfelgur - Dráttarkúla - Geislaspilari -
Húddhlíf - Kastaragrind - Kastarar - einn
með öllu. Verð 2.880 þús. Toyota Akur-
eyri 460 4300.

Pallhús Snug Top á Toyota Hi-Lux dou-
ble cap ‘89-’97. Steingrátt með bogum
og bremsluljósum. Verðtilboð. Uppl. í
síma 820 2828.

Vel með farinn Suzuki Vitara, er á nýjum
30” dekkjum, ný tímareim og fl. Ekinn
134 þús. Ásett verð 650 þús. Uppl. í s.
897 9339.

Mitsubishi Pajero GLS 3,2 disel
árg.2001 breyttur 33 “ ek. 90 þús. verð
3.850 þús. (ath. skipti ód.) Uppl. s :894
4086

Til sölu Suzuki Sidekick árg. 1992, ekinn
160 þús, nýskoðaður. Verð 200 þ. Uppl.
í s. 861 1767.

Til sölu Musso ‘97, 602 EL TDI 2,9 dísel.
Ekinn 149.700 km. Skoða öll skipti.
Uppl. í síma 863 6776.

Toyota Landcruiser VX80 til sölu!
Árg.’91, sjsk, 35”, 8 manna, ek. 200 þús,
mikið af aukahlutum. Verð 2.290 þús.
Engin skipti. Uppl. í 897 4505.

Toy Carina E ‘93 2,0Gli til sölu. Ekinn
280.000 km, þarfnast viðhalds. Ný
tímareim, engin skipti. Verðtilboð. Uppl.
í síma 856 4454, Atli.

Ford Expedition XLT ‘98. Ekinn aðeins
125 þ. km. Mikið endurnýjaður, nýjar
legur, bremsur, demparar og ný hlutföll.
Skipting yfirfarin. Frábær bíll í 100%
standi. Verð 2,2 m. Áhv. 1,7 m. Uppl. í s.
899 0410.

GMC Sierra 1500 árg. 2000, ek. 44 þús.
Verð 2.500 þús. Uppl. í s. 892 0008.

Chverolet Avalanche North Face árg
2002. Einn með öllu. Skipti á dýrari og
ódýrari. Verðtilboð óskast. uppl.
8965682

Terrano II 2.4i, árg. ‘98, ek. 125 þ. Nýtt
púst/geymir og fl. V. 1.290 þ. Áhv. 500
þ. 14 þ. pr. mán. S. 821 8415.

Nissan Patrol Elegance ‘01. 38”. Ekinn
69 þús. Verð 3,5 stgr. Uppl. í s. 893
7374.

Cherokee Ltd 5,2, ‘97, ek. 100 þús., ssk.,
leður, topplúga, rafm. í öllu, krókur.
Góður bíll. Verð 1.050 þús. stgr. Uppl. í
síma 894 4316.

Honda CR-V til sölu. árg. ‘01, ek.
72.000, Ný dekk, ssk., topplúga, rafm. í
rúðum. V. 1.650.000, bein sala. S. 849
6251.

Toyota Hilux ‘98, turbó dísel, fullt af
aukahlutum, 100% skoðun ‘06. Verð
1.600 þús. Sími 693 3844.

Til sölu Toy. Rav4 1800, framdr., 3ja
dyra, árg. ‘00, ek. 75 þús. km. Verð 1200
þús. Uppl. í s. 616 8000.

Musso árg. ‘02 33” ekinn 38 þús., ssk.
dráttarkúla. Verð 2.690 þús. Uppl. í s.
843 1200.

Til sölu Suzuki Vitara JLXi árg. ‘95, ekinn
133 þús. Upphækkaður, 30” dekk og
geislaspilari. Verð 350 þús. Bílinn er til
sýnis og sölu hjá Bílasölu Höldurs á Ak-
ureyri s. 461 6020. Upplýsingar einnig í
s. 895 1663.

Til sölu Mitsubishi Pajero V6 3000 árg.
‘90. Uppl. í s. 862 9164 & 564 5614.

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 VX árg.
‘97, ek. 122 þús. Sk. ‘06, 35” breyttur,
nýdekk. Myndir á www.tilsölu.tk Uppl. í
síma 862 7604.

Nissan Terrano II ‘99, ek. 110.000 bens-
ín, br. 33”, krókur. Verð 1.400 þ. kr. Ekk-
ert áhv. Uppl. í s. 891 6444.

Til sölu Toyota Rav 4, árg ‘99, ek. 91
þús. Góður og vel með farinn bíll. Uppl.
í s. 896 4644.

Til sölu Toyota DC 1996 38” dekk plast-
hús, læstur, aukatankur, gormafjöðrun
að aftan, turbó intercoler. Fullbreyttur.
Bíll í topp standi. Einnig til sölu plasthús
á Toyota DC. Sími 861 1662.

Patrol SE+ 98 á 35” ekinn 114 þ. Álfelg-
ur leður ofl. Topp eintak. V. 2.350. Eng-
in skipti. S. 660 3026 Rúnar.

Til sölu Toyota Hi-Lux árg. ‘95, ek. 190
þús., 110 þús. á vél, bensínvél, nýleg
38” dekk, læsingar framan og aftan, 1 á
móti 571 hlutföll, flækjur, komið ryð í
öll bretti. Tilboð óskast. Engin skipti.
Uppl. í s. 893 9006.

Nissan Patrol GR, TD árg. ‘94. 38’’
breyttur, lækkuð hlutföll, læstur aftan,
lítið slitin 38’’ mikroskorin mudder.
Upptekin vél, gírkassi og túrbína. Uppl. í
s. 867 9271.

Mitsubishi Pajero ‘99. 2800 tdi, sjálf-
skiptur, 33” breyttur. Glæný dekk og
felgur. Ekinn 148 þús, dökkblár/silfur.
Glæsilegur bíll. Verð 2.350 þús. aðeins
1950 þús- staðgr. Uppl. í s. 822 8500.

Til sölu glæsilegur Grand Cherokee.
Limitid 08.2002, ekinn 40 þús. Leður,
topplúga, rafm. í öllu, 17” krómfelgur
ofl. Tilboð óskast. Upplýsingar í síma
820 8215 & 565 7306.

MMC Pajero disel langur ‘97, ek.
230.000 upptekið hedd og nýjar, legur
i gírkassa. Verð 1250.000. Uppl. í s. 848
4544 & 848 6159.

Til sölu 38” Suzuki fox. loftlæst
aft./framan, skriðgír, gps, cd, cb. Verð
300 þ. S. 861 4681.

Til sölu Toyota Land cruiser ‘97, ekinn
215 þ. km. Dísel, sjálfsk. Ath. skipti á
Cruiser ‘90, 1991-2001, milligjöf stað-
greidd. Uppl. í s. 845 5007.

1990 Pajero, SS, bensín, ekinn 260 þús,
þarf smá lagfæringar, TILBOÐ.
S:6986784 eða 8207245 Pétur

Mitsubishi Pajero dísel langur ‘97, ekinn
230.000, upptekið hedd og nýjar legur
í gírkassa. Verð 1250.000. Uppl. í síma
848 4544 & 848 6159.

Til sölu Grand Cherokee Limited árg.
‘99 ekinn 105 þús. Leður, rafmagn í
öllu, minni í sætum, stigbretti, krókur
og fl. Verð 2,2 m. Ath öll skipti. Mjög
góður stgr. afsl. Sími 824 1699.

OLDSMOBILE BRAVADA ‘91 (350 LT1)
38” Mudder, lotflás að framan. ALGJÖR
GULLMOLI ! Verðh. 1.350.000,- S: 861-
3616

Land Cruiser 90 VX, árg. 07/2000, að-
eins ek. 78 þús km, bensín, sjálfsk., leð-
ur, hiti og rafm. í sætum o.fl. Verð 2.950
þús. Engin skipti. Uppl. í síma 899
8121.

Glæsilegur VW Touareg árg. ‘03. Svartur
á lit. Verð 4,9 millj. Uppl. í s. 840 6816.

LC’87 38” breyttur, stuttur, diesel, turbo,
intercooler, v390 þ skipti á krossara.
uppl 660 7678

Góður jeppi fyrir sumarið. Musso 2.9
TDI, ek. 120 þús., 31” dekk. Tilboðsverð
980 þús. Uppl. í s. 864 8830.

Land Cruiser 100 VX dísel árg. ‘98, ek-
inn 160 þús. Verð 3,380 millj. Toppein-
tak. Uppl. í síma 661 2806.

Pajero dísel ‘87 til sölu. Uppl. í s. 821
9906.

38” breyttur Patrol 3,3TD árg.’83. Loft-
púðar að aftan. Gott eintak. Verð 280þ.
S.663-6192

Hyundai Accent GSI, 1600cc, árg.
05/04, ek. 4þ, sumar/ vetrardekk á
álfelgum, CD. Alger dekurbíll. Verð
1230þ. Engin skipti. Uppl. í síma 554
4187/847 2309.

TOYOTA HILUX ‘90 V6. Nýleg 38” loftlás,
ryðlaus. Verðh. 500.000,- SJÓN ER
SÖGU RÍKARI ! S: 861-3616

SkidooMXZ600’99.Ekinn 4000km.Ný
upptekinn.Verð 350.000-.Heimir 693-
9979

Til sölu Chevrolet Pickup árg. ‘71, bíll í
sæmilegu standi, þarfnast viðgerðar á
boddý, gormar allan hringinn. Verð 220
þús. Uppl. í sími 894 2009.

Ford 250, árg. ‘03, ek. 180 þús. km.
Búið að frauða og loka palli. Verð 3,9
millj. áhvílandi 2,6 millj. Uppl. í s. 898
2265.

Toyota Double cab árg. 1991 til sölu.
Skipti á góðri kerru koma til greina. S.
862 8644.

Benz 612D, ‘96 árg., ek. 226 km, m/18
rúmm kassa, lyftu og hlera á hlið, kæli-
pressa fylgir með. Áhvílandi um 1 millj.
Yfirtaka lána mögul. Verð 2,2 m. S. 848
4918.

VW LT 46, árg. 1999, ekinn 136 þús.
km. Með kassa og lyftu. Verð 1.700þ. án
vsk. Uppl. í síma 896 0305, Hreinn.

4X4
Chevrolet Express 2003. Ekinn 42 þús.
mílur. 8 cyl. Bensín. 14 farþega. Verð
3950 þús. Sími 843 0728.

Hópferðabílar

Sendibílar

Pallbílar

Fornbílar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Þrefaldur pottur.
Lottó.

15% afsláttur alla helgina.
Opið til klukkan fjögur á
laugardag og sunnudag.
B-Young, Laugavegi 83.

Yfirhafnir frá 9900 krónur
Herrafataverslun Birgis

Hugsanlega bestu grill-
brauðin í bænum,
Breiðholtsbakarí
kaffihús

Opið frá 10 tl 16 
Herrafataverslun Birgis

Híbýli vindanna, í kvöld,
fáar sýningar eftir.
Borgarleikhúsið.

Opið í dag frá kl. 10 til 17
í verslun Odda Borgartúni
29.
Oddi.

Lokað verður á endur-
vinnslustöðvum SORPU
þann 1. maí- frídegi
verkafólks.
SORPA.

Fullt af nýjum vörum
Herrafataverslun Birgis

Frá Hallgrímskirkju:
Hátíðarmessa og barna-
starf kl. 11:00.
Flutt verður Messa í fís
moll eftir C.M.Widor.
Flytjendur: Kór Akureyrar-
kirkju, Kammerkór Norð-
urlands, sönghópurinn
Vocoes Thules ásamt org-
anistunum Birni Steinari
Sólbergssyni og Eyþóri
Inga Jónssyni.
Stjórnandi Hörður Áskels-
son.
Prestur Jón Dalbú Hró-
bjartsson.
Hallgrímskirkja.

Stuttfrakkar frá 11900
krónum
Herrafataverslun Birgis

Kynnningarfundur um
fjarnám og nám meðfram
vinnu í iðnfræði í Háskól-
anum í Reykjavík að
Höfðabakka 9, í dag laug-
ardag klukkan tvö. Fram-
úrskarandi nám fyrir iðn-
aðarmenn.
Háskólinn í Reykjavík.

Tilboðin enn í fullum
gangi.
Vatnsvirkinn, Ármúla 21.

Skapaðu þitt eigið
draumasumar.
IKEA.

Stakir Jakkar frá 14.900
krónum.
Herrafataverslun Birgis

E-korthafar athugði!
15% afsláttur af stutt-
ermabolum í Topman í
apríl.
ekort.is.

Draumasumar hefst hjá 
IKEA.

Jakkaföt frá 19.900 krón-
um
Herrafataverslun Birgis

Opið til sex í dag..
IKEA.

E-korthafar athugið!
20% afsláttur af dömu-
og herrafatnaði frá Maine
í Debenhams í apríl.
ekort.is.

Stangveiðimenn!
Veiðitímabilið á vatna-
svæði Elliðavatns hefst 1.
maí.
Veiðifélag Elliðavatns.
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Benz o 303 árg. 1984. Ekinn rúmlega
800 þús. 58 farþega. Verð 1.500.000.
Skipti möguleg. Sími 892 8585.

Til sölu Benz 3535 ‘92, 6x8, nýupptek-
inn gírkassi, nýskoðaður ‘06. Uppl. í
síma 894 3000 & 894 3005.

Volvo FM 12-8X4 2000 Getum útvegað
þennan bíl ásamt fleiri bílum,vögnum
og tækjum erl frá Heiði Vélahlutir S
534-3441

Krókbíll Scania 124 420.
6x4,2003,50.000km retarder ofl. Get-
um útvegað þennan bíl ásamt fleiri bíl-
um,vögnum og tækjum erl. frá Heiði
Vélahlutir S 534-3441

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

Vörubíladekk Gott verð
Flestar stærðir. Ný og sóluð. Verð frá kr.
29.900,- m/vsk. ALORKA.is, sími 577
3080.

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

Til sölu Scania 81, árg ‘80, ek. 262 þús.,
góður pallur, óslitinn dekk og hiab
krani. Verð 390 þús + vsk. S. 895 7272.

Vantar einnig flutningabíl á 1 hásingu
með háum 8 9 metra löngum kassa.
Verðhugmynd ca 5 - 600 þús. Uppl. í
síma 892 5309.

Til sölu Ford F-250 árg. 1984 með pall-
hýsi. Skipti á húsbíl koma til greina.
Uppl. gefur Ólafur í s. 892 3135.

Til sölu Peugeot 290 árg. ‘92 J 5, dísel,
2,5, ekinn 76 þús. Nýjar legur í gírkassa
og drifi. Ný kúpling. Uppl í síma 848
2751.

Bens 309 árg. 1984. Bíllinn þarfnast
lagfæringar á boddýi, en er annars í
góðu ástandi. Truma miðstöð, gasís-
skápur, og fl. Upplýsingar í síma 895
6287.

Til sölu Benz Sprinter árg. ‘97. Innréttað-
ur í apríl 2004, ssk, 30” dekk, rafd. rúð-
ur, samlæsingar, þjónustubók, fortjald,
gasmiðstöð, gaseldavél, ísskápur 115 l.,
vaskur m/dælu, rafkerfi með sólarraf-
hlöðu, uppbúið hjónarúm, sæti m. belt-
um fyrir 2 sem má breyta í rúm fyrir 2,
filmur og rúllugluggtjöld, Benz hæg-
indastólar með snúningi, hágæðadúkur
á gólfum og kirsuberja innrétting, WC í
skáp, lesljós og CD. Verð 3.450 þús. S.
856 7457.

Ford Transit árg. ‘97, 2,5l, disel turbo,
afturhjóladrifinn og á tvöföldu að aftan.
Svefnaðstaða fyrir 6. Vel útbúinn bíll
með öllu. Verð 2950 þús. Uppl. í s. 897
1063.

Til sölu Fiat Dukato 2.5 DTI (Fendi) árg.
‘95, ek. 58 þús. Hlaðinn aukabúnaði.
Verð 3 millj, möguleiki á bílal. Uppl. í s.
899 4013.

Fiat Ducato 2,5 TDI EuraMobil árg.
1998. Einn með öllu. Upplýsingar í síma
894 2945.

Til sölu Chevrolet Express Van árgerð
1997, ekinn 84 þ. mílur. Mjög vel með
farinn. Tilboð óskast. Uppl. í síma 899
8510.

Til sölu. Einn með öllu. Ford Transit ár-
gerð 2004 ek. 6 þ. km. Mjög fallegur
bíll. Upplýsingar í s. 892 1809.

FORD ECONLINE ‘00 Mark III, ekin
40.000 mílur. Einn m/öllu, leðurklædd-
ur ofl. Til sýnis og sölu á Bílasölu Ís-
lands. Verðh. 2.400.000,- S:861-3616

Toyota Stout 77, v. 90þ. Einnig Húsbíll
Dukato árg ‘97, 5 manna, v. 2960þ.,
Sunny árg ‘95, v. 150þ, Lancer ‘98, v.
250þ. Uppl. í s. 820 9074.

Til sölu Benz húsbíll árg. ‘82. Góður bíll.
Einnig Landcruiser ‘88, dísel, turbo.
Uppl. í s. 892 0600.

Húsbíll M Sprinter, ek. 130 þ. Vel búinn,
WC, íssk., vask. S. 892 4528.

Til sölu Fiat Dukato árg. ‘95, ekinn 51
þús. Svefnpláss f. 6. Lítur vel út. Uppl. í
s. 453 6702, 864 3902 & 894 7466.

Til sölu gamalt 14 feta hjólhýsi með for-
tjaldi og sólarrafhlöðu. Uppl. í s. 663
5204.

Til sölu Ford Ecoline, árg ‘82. 33” breytt-
ur. 351 Cleveland, C6 skipting, innrétt-
aður, þarfnast lagfæringar. Verð 120
þús. S. 847 6648.

Til sölu Intruder 1500 árg. ‘03, ekið
17.700. Uppl. í síma 899 6212
lrover@mi.is

Tilboð óskast í þetta Royal Enfield mót-
orhjól. 500 cc, 2004 módel. Gamla
klassíska breska lagið! ekið innan við 1
þús km. Skipti hugsanleg, t.d. á á Vespu,
sem nýjastri. Uppl. hjá Ólafi í símum
482 1659 & 864 4756. Netfang
oligyda@simnet.is

Suzuki DRZ 110, 2005. Nýtt, byrj. hjól f.
8-12 ára. Fjórg, 3 gíra. 230 þús. 664
3515

Suzuki RMZ 250 árgerð 2004. Fjórgeng-
is, notað í 60 klst. Lítur vel út. Verð
590.000 kr. Uppl. í s. 698 3200.

Yamaha V-Max 1200. 09.08.04, ekið
2200 km. 140 hestöfl, 3 sek í hundrað.
Verð 1.350 þús. stgr., bílalán 750 þús.,
afb. 26 þús. A.t.h. skipti á ódýrari. S. 898
8829.

Yamaha WR 426 ‘01. Götuskráð hjól í
góðu standi. Endurnýjaðar legur og yfir-
farið af VH&S. Moose í dekkjum, 12 lítra
auka tankur, WR og YZ plast fylgir. S.
895 2123.

Til sölu Suzuki Intruger VL 1500 árg.
‘02, ek. 6.700 km, gullfallegt hjól. Uppl.
í s. 698 2312.

Til sölu Yamaha T- Max 500 nýskráð
2003, ek. 5.000 km. Uppl. í s. 849 2687.

Til sölu Honda CB600F Hornet árg.
2002. Ekið 3000 km. Í topp standi.
Uppl. í síma 462 3587.

Til sölu Suzuki Street magic! Árgerð
2001, ekið aðeins 7.200 km, frábært
hjól fyrir byrjendur, hjólið er í topp-
standi, verð 150.000 eða tilboð. Sími
823 5603.

Honda Phantom 200 árg. ‘02 til sölu.
Ekið 6600 km. Lítur vel út og er í topp-
standi, margir aukahlutir. Ásett verð kr.
350 þús. Uppl. í s. 898 4334 & 898
3443.

Til sölu Kawasaki EX 500A. árg 1992.
ekið 17.000 km. Fallegt og vel með far-
ið hjól. Uppl. í síma 845 5937 eða á
fusi@network.is.

Yamaha Maxim ‘85. Skoðað. Fínt byrj-
endahjól. Verð 300 þús. Uppl. í s. 863
2314.

Suzuki Intruder 800, árg. ‘98. Mjög vel
með farið hjól. Ekið 11 þús. mílur. Verð
500 þús. stgr. S. 843 0095.

Ný 50cc Racer skellinaðra til sölu, raf-
start. Ath skipti á fjórhjóli. Verð 295 þ.
Stgr. Uppl. í s. 820 1077.

Suzuki Hayabusa 1300 Árg. 2005 Nýtt
og ónotað hjól. Verð aðeins 1.290.000,-
Uppl. í s. 894 2838 og 896 2900

Suzuki GSX-600R Árg. 2005 Nýtt og
ónotað hjól. Verð aðeins 1.080.000,-
Uppl. í s. 894 2838 og 896 2900

Suzuki RM-Z 450 Nýtt og ónotað fjór-
gegnis motocrosshjól. Verð aðeins
790.000. Uppl. í s. 894 2838 og 896
2900.

Suzuki RM-Z 250 Nýtt og ónotað fjór-
gegnis motocrosshjól. Verð aðeins
690.000,- Uppl. í s. 894 2838 og 896
2900

Virago 535 árg. 06/2004. Verð 690 þ.
Uppl. í síma 896 9995.

Yamaha Dragstar 650 ‘04, ek. 1 þ. Verð
770 þ. áhv. 500þ. ADDI 690-4272

Til sölu Yamaha Royal Star Ventura, árg
‘01, útvarp og kasetta, crusie control,
intercom og fl. Uppl. í s. 898 0291.

KTM 125sx árg. 2004 mjög lítið notað, í
toppstandi. Verð 490þús. Uppl. í S:
8934576 Gísli

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

Glæsilegt Ducati hjól árg. 16/06 2003,
ekið 13.400 km, gult á lit, töskur fylgja.
Verð 1.100.000. S. 894 7566.

Til sölu Yamaha YZ 250 2T, árg. ‘04,
nánast ónotað. Uppl. í síma 696 4479.

Er að leita að Intruder, Shadow eða
sambæril. Verð u.þ.b. 300 - 500 þ. Sími
660 1561.

Ath. Öll skipti. Yamaha Virago 535 árg.
07/’04. Áhv. 460 þús. 9 þús. á mán.
Verð 690 þús. S. 693 5053.

Til sölu Kawasaki KX 250cc, árg. 2001.
Hjólið er allt nýupptekið og í topp-
standi. Verð 350 þús. Uppl. í s. 840
1607.

Til sölu Yamaha wr 450, árg. ‘04. Verð
650 þús. S. 897 3188.

2003 Polaris Predator 500cc. Mjög lítið
notað og í toppstandi. “Flowmaster”
Pústkerfi. S. 698 6283 & 862 5940.

Kawasaki Mojave 250cc, verð 130 þús-
und. Sími 8470256.

Til sölu 20” drengjareiðhjól, Mongoose
Ridge Jumper 20, 2ja ára 7 gíra tor-
færuhjól. Vel með farið og fæst á góðu
verði. Uppl. í síma 695 8755.

Kerrur !
Fólksbíla-, mótihjóla 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. 

Íslenskar jeppa, verktaka, hesta og hjóla
kerrur til sölu, nokkrar stærðir. Einnig
sumarbústaðahlið eftir pöntun. S. 899
2202. J.E.S ehf.

Nýtt Hobby 560 ufe Excellent vel útbú-
ið, ísskápur + frystir, wc, sturta, raf-
geymir, örbylgjuofn o.m.fl. Frábært
verð. S. 893 2878.

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Reiðhjól

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

STÓRHÖFÐA 27 -SÍMI: 552 2125www.gitarinn.is

SUMARTILBOÐ!!!
ÞJÓÐLAGAGÍTAR
MEÐ POKA 
KR. 14.900.-

KASSAGÍTAR 
FRÁ KR 9 900

gitarinn@gitarinn.is

GÍTARINN EHF.
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ÞJÓÐLAGAGÍTAR
OKR. 14.900.-

KLASSÍSKUR GÍTAR
FRÁ KR. 9.900,-

TROMMUSETT: FRÁ KR. 54.900,-
MEÐ ÖLLU

RAFMAGNSSETT: KR. 27.900,-
RAFMAGNSGÍTAR, MAGNARI, POKI, KENNSLUBÓK,
STILLIFLAUTA, GÍTARNEGLUR OG 2 SNÚRUR!!!!!

R
R

R

R

UMARTILBOÐ!!!
ÐLAGAGÍTAR
Ð POKA 
14.900.-

KASSAGÍTAR 
FRÁ KR. 9.900.-
MEÐ POKA!!!

TROMMUSETT: FRÁ KR. 54

ÞJÓÐLAGAGÍTAR
FRÁ KR. 14.900,-

JANÚARÚTSALAN
Í FULLUM GANGIÞJÓÐLAGAGÍ

MEÐ POKAR R
R LAGAGÍ

POKA R
ÚLAGAGÍ
POKA R
Ú

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

RÞJÓÐLAGAGÍTAR
FRÁ KR. 14.900,-

KLASSÍSKUR GÍTAR
FRÁ KR. 10.900,-

HIN FRÁBÆRU MAPEX TROMMUSETT:
FRÁ KR. 59.900,- MEÐ ÖLLU

RAFMAGNSSETT: KR. 22.900,-
RAFMAGNSGÍTAR, MAGNARI, POKI, ÓL, SNÚRA
OG STILLITÆKI.

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R
NÝ SENDING
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Til sölu “aliner” fellihjólhýsi árg. ‘97-’98.
Upphækkað, nýr ísskápur, tveir gaskút-
ar, vel með farið og fallegt. Verð 800
þús. Uppl. í s. 895 5796.

Coleman Bayside ‘01 fellihýsi. Gorma-
fjöðrun og stærri dekk, 80 w sólarsella,
Sólar/rigningarskyggni. Verð 1.250 þ. S.
820 1100.

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

Til sölu Víking árg. ‘97. Með fortjaldi á
stækkuðum hjólum. Vel með farið. S.
893 7426.

Til sölu Fleetwood Cheyenne árg. 2004.
Heitt vatn, sólarsella, fortjald, 2 gaskút-
ar og vagn upphækkaður. Verð 1,3 millj.
Uppl. í síma 565 4217.

Til sölu Viking Fellihýsi, svo til ónotað,
ársgamalt. Uppl. í s. 892 1785.

Til sölu Coleman Taos árg. ‘98 m/for-
tjaldi og sólarrafhlöðu. Breyttur fyrir
fólksbíla. Flott eintak!. Uppl. í s. 660
1770.

Til sölu Palomino Yearling árg. 2004, m.
sóltjaldi, 11 fet. Glæsilegt og vel með
farið. Uppl. í síma 862 4713.

Til sölu Colman Carmel 10 feta fellihýsi
2003 árgerð, hefur lítið sem ekkert ver-
ið notað, eins og nýtt. Verð 1.200.000
kr. Meiri upplýsingar fást í síma 693
7314.

Coleman Cheyenne 2001, m/ fortjaldi,
sólarsellu, ísskáp o.fl. á 950 þús. Sími
869 9581.

Til sölu A-liner sport fellihýsi árg. ‘00,
minni gerðin. Upph. fyrir jeppa. Lítur
mjög vel út. Uppl. í s. 897 8799.

Til sölu Palomino Yerling árg. 2000 með
fortjaldi. Fellihýsið er í mjög góðu
ástandi. Uppl. í síma 899 1772.

Vel búinn Camp Caravan, fortjald og
eldunaraðstaða til sölu í góðu ástandi.
Verð 100 þús. S. 553 8327 & 899 9389.

Ægir 2001 Holiday með fortjaldi lítið
notaður, sem nýr til sölu. Verð 400
þús.Uppl. í s. 661 8915.

Óskum eftir að kaupa vel með farinn
2ja-4ra ára gamlan Combi Camp- eða
Ægis tjaldvagn með fortjaldi. Uppl. í
síma 820 6787 eða 844 4240.

Til sölu Compi Camp family árg. 2000.
Með fortjaldi. Verð 420.000. Sími 858
8006.

Óska eftir Compi Camp tjaldvagn árg
‘00 eða yngri. Vel með farið. Uppl. í s.
898 7905.

Alpen Kreutzer unglingur á 16. ári, vel
með farinn og þægilegur í umgengni.
Eldhús með 3 gashellum og vaski, mjög
stórt fortjald. S. 669 9900.

Til sölu Trigano tjaldvagn, stór, upp-
hækkaður, geymslubox, vel með farinn.
Verð 330 þús. Sími 588 3411.

Nýlegur tjaldvagn til sölu. Verðhug-
mynd 350 þús. Uppl. í s. 564 1525 &
894 2515.

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.

Til sölu Patu vinnulyfta, með 12 metra
vinnuhæð, árg. ‘01, lítið notuð og lítur
vel út. Rafstöð og rafmagn í körfu. Uppl.
í s. 899 1804.

Til sölu sópur og skekkjanlegt ýtublað á
Bobcat. Verð 300.000 + VSK. Upplýs-
ingar í símum 892 2927 og 893 7758.

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

Handpallettutjakkar
Sterkir og endingargóðir, Jungheinrich
lyftigeta 2200 kg. með hraðlyftibúnaði.
Verð frá 43.000.- án vsk. Vélar og þjón-
usta, Járnhálsi 2, s. 5800 200, www.vel-
ar.is Hafið samband við sölumenn.

Til sölu rafmagns lyftari, 4 tonna, kal-
mar, árg. ‘95, notaður 3300 tíma. Uppl.
í s. 894 3000.

Til sölu Víking 700 árg. 89 tilbúin á færi.
Vél Ford 51 kW allar græjur með. Verð
1,6 m staðgreitt, ekkert prútt.

Til sölu Vikingur 800 árg. 1997 Volvo
Penta 360 hp. árg 2003 Þorskur 72
tonn. Ýsa 36 tonn. Steinb 11 tonn og fl.
teg. Skipasalan Bátar og búnaður. Bar-
ónsstíg 5, 101 Rvk. Sími 562 2554
www.bob.is & skip@bob.is.

Sportbátur óskast. Leitum að 7 manna
sportbát í góðu standi. Helst bow rider.
Staðgreiðsla í boði. Sími 825 3132.

Sex manna gúmmíbátur á nýrri álkerrru
til sölu. Verð 195.000 kr. stg. Einnig
14feta hraðbátsskrokkur plastklár. Verð
200þ með kerru, Uppl. í s. 847 8432.

Gír!
Óska eftir notuðum gír við 22ha. Volvo
Penta ‘78. Uppl. í s. 864 1631.

Tæpl. 6 m. nýl. sportbátur til sölu með
115hp Mercury mótor. GPS. Dýptam.
VHF talstöð kerra fylgir. Góður á
sjóstöng og sjófugl. Sími 660 9600.

Óska eftir sjálfvirku tilkynningarskyldu-
tæki. Uppl. í s. 431 1958 & 893 4385.

Óska eftir 6 - 8 manna gúmmíbát með
uppblásnum botni og góðum utan-
borðsmótor ca. 30 - 40 hp. Uppl. í síma
892 5309.

Óska eftir Zodiac eða sambærilegum
bát og/eða utanborðs mótor. Hafðu
samband í síma 892 6148.

Langar þig að gerast hluthafi í flugklúbb
sem hefur til umráða C150, C172 og
PA23.Verð 300.000 kr. Sími 696 6989,
hjaltimb@internet.is

Vorum að bæta við 3ju flugvélinni,
ódýrum tímasafnara, getum því bætt
við örfáum félögum. Kjörið tækifæri fyr-
ir atvinnuflugnema. Uppl. í s. 892 5011.
Flugklúbburinn Lágflug.

Til sölu 15” álfelgur, gatastærð 4/100.
Passar undir Toyota, Nissan, Hondu,
Opel og fl. Uppl. í síma 695 9038.

Til sölu 16” álfelgur 5 gata (5/112) með
Goodyear hydragrip 205/55-16 passar
á VW, Bens ofl. Uppl. í síma 899 6633.

Ónotuð sumarjeppadekk á álfelgum til
sölu. Passar á flesta japanska jeppa.
Stærð 265/70x16. uppl s. 8211143.

Til sölu 5 gataálfelgur og dekk
175x65x14 á VW Polo, sem nýtt. Selst á
35.000. Uppl. í síma 697 5252.

4 sumard. á stálf. til sölu 185/65-14
undan Nizzan Primera ‘96. V. 10 þ. S.
566 7609.

Til sölu ný 35” BF Goodrich dekk á
álfelgum. Uppl. í síma 896 9711.

Sumardekk ónotuð á felgum af Pontiac
225-60-16 Goodyear gsm 8662256

Til sölu sumardekk á stálfelgum undan
Toyota Corolla ‘04. Uppl. í s. 424 6621
& 891 6321.

Til sölu heilsársdekk 235/70R16. Passa
undir Grand Cherokee notuð í 3 mán.
Kosta ný 80.000 fást á 60.000. Uppl. í s.
898 7600.

Umfelgun, fólksbílar. 3800 kr. Opið í
dag laugardag 10-18. Tímapantanir í s.
699 8899.

Til sölu ónotaðir Bridgestone hjólbarð-
ar 215/65/16”. 8 þús. kr. stk. Uppl. í s.
892 0163.

Til sölu ónotaðar 14 “ stálf. f. Toyota
Corolla. 4 stk., á 20 þ. S. 695 2244 &
554 3428.

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

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

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.

Body hlutir. Eigum á lager boddy hluti í
Grand Cherokee, Stratus, Caravan.
Ingóbílar sími 897 0163.

Til sölu varahlutir í Toyotu Corollu ‘95
1600, ek. 55 þús. km. Ennig varahl. í
Suzuki Sidekik ‘92 og 302 8cil EFI vél í
Ford ásamt miklu magni af varahlutum
í ýmar tegundir af bílum. Uppl. í s. 899
4201 Þorbjörn.

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.

Erum byrjuð aftur að selja garðhús-
gögnin sem slógu svo rækilega í gegn
síðastliðið sumar. Farið inn á heimasíð-
una www.vidarko.is eða komið á sýn-
ingarsvæði okkar að Dalveg 28 Kópa-
vogi og skoðið úrvalið. Viðarkó, Dalveg
28, Kópavogi, Sími 517 8509. Netfang
vidarko@vidarko.is

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

“Elegance poolborð”
Verðdæmi:Dynasty 8 ft
(eik)277.500,Cavalier 9 ft(hnota)
265.900. Hámarksgæði, lágmarks verð
S. 698 3917. www.147.is/jb

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

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

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

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

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

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23

Startarar. Alternatorar. Nýir hlutir,
skipti hlutir, viðgerðir áratuga

reynsla. Hröð þjónusta, mikið úrval.
Sími 581 4991, GSM 663 4942.

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Sjónmælingar í Hamraborg 10 - sími 554-3200Notið
tækifærið

- einstakt tilboð!
SMÁRATORGI
SÍMI 564 3200
- við hliðina á Húsasmiðjunni

18.950

Göngu-
g l e r a u g u
umgjörð + hert plast
með glampavörn

Opið: mán-fös 11-18:30 - Lau. 11-18

Notið tækifærið
- einstakt tilboð!

12.950

Lesgleraugu
umgjörð + hert plastumgjörð + hert plast
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Sjónmælingar í Hamraborg 10 
sími 554-3200

SMÁRATORGI
SÍMI 564 3200
- við hliðina á Húsasmiðjunni
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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.

Léttir og þægilegir sumarskór úr leðri í
stærðum 36-42 kr. 3.200, Misty Skór
Laugavegi 178 S. 551 2070.

Haldgóður og fallegur í skálum 75-95
CD kr. 1.995,- og buxur í stíl kr. 995,-
Misty Laugavegur 178. Sími 551 2070.
Fagleg ráðgjöf og góð þjónusta.

Til sölu vel smíðaður, vandaður tréstigi.
Hæð 3m, breidd 1.25m, lengd 4m.
Verð kr. 40.000. Áhugasamir hafi samb.
við Jenný í síma 821 5212.

Til sölu íslenskt Max antik sófasett
3+1+1. Verð 120 þús. eða tilboð. Uppl.
í s. 692 2445.

Trjágreinakurlar ! Lítið notaður kurlari til
sölu Kurlar allt að 10 cm sverar greinar.
5 hestafla Briggs & Stratton fjórgengis
benzín mótor. Uppl. í síma 693 1936.

Til sölu 38” breittur Toyota Landcruiser
VX 24 ventla ‘96 Leður, lúga, vebasto
miðstöð, aukatankur, og f.l, þetta er bíll
í sérflokki, ekin 204 þús Verð 3,1M áhv
1.4M gr.b. 39þús. Góður staðgreiðsluaf-
sláttur. Uppl veitir Kristberg í síma 892-
1931

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

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

Brúnn hornsófi, nýlegur, til sölu ásamt
púðum, kr. 80.000. S. 699 3274.

Prenthylki
Ný og bætt heimasíða www.prenta.is.
Seljum áfyllingar í alla prentara. Fyllum
á öll prenthylki. www.prenta.is Bolholti
6 Rvk.

Labrador hvolpar
Til sölu, tilbúnir til afhendingar. Upplýs-
ingar í síma 895 8325.

Köfunarbúnaður til sölu. Tveir gallar,
þur-185cm, blaut-175cm, 3 kútar, allur
búnaður. Allt nýlegt, gott verð 140 þús.
Uppl. hjá Jóa í s. 822 9606.

Til sölu fataskápur, skenkur og náttborð
úr lútaðri furu (Línan), Billy glerskápur
úr kirsuberjavið (Ikea), hljómflutnings-
græjur, arinhilla og frystikista. Allt ný-
legt, en selst ódýrt. Upplýsingar í síma
695 8104.

Sturtuklefar frá 39 þús. Sturtubotn með
mini baði. Flísar 25x33 50% afsláttur
og. fl tilboð. Ný sending af flottum flís-
um. Húsheimar Lækjargötu 34, Hafnar-
firði. S. 553 4488 www.husheimar.is

Til sölu ísskápur h. 185, b. 60. Verð
25.000. Upplýsingar í síma 699 0466.

6 ára amerískt Serta king size, stærð
193x203 til sölu. Verð 35.000. S. 896
0753.

Bensínrafstöð 2.2kw Ferðaísskápur
Gas-12v-220v Vindmylla í bústaðinn,
bátinn ofl sími 691 2208

Trimmformtæki stórt
Nýlegt 24 blaðka Trimmformtæki til
sölu, litið notað. Selst á 90.000 stgr. S.
697 8602.

Blástursofn og fl. til veitingareksturs til
sölu. Uppl. í s. 892 3467

Hóteleldavél, stór blásturofn, veltip.
80x65, salatbar, hitaborð, pizzuofn,
uppþv.vél, áleggshnífur, borð og stólar
o.m.fl. S. 899 8922.

Tveggja barna Burley togvagn fyrir reið-
hjól. Vel með farinn. Verð 20 þús. Einnig
TripTrap stóll til sölu. Uppl. í síma 551
2151 & 867 3194.

Brio Duo barnavagn/kerra, vel með far-
inn, verð 30 þ. Blautbúningur 6.5mm
f.180-190cm, v. 5þ. S. 898 2006.

Til sölu skrifstofuhúsgögn, skrifborð,
stólar, skilrúm, ísskápur, svefnsófi ofl.
Sími 588 3411.

Rúm frá Ingvari & Gylfa ásamt tveimur
náttborðum í kirsjuberjalit 2,0x1,8 h 45
cm. Vel með farið. V. 35 þ. Sumardekk
Bridgestone 195/65R 15” mjög lítið
notuð, verð 30 þ. S. 864 2863.

Til sölu 2 brennsluofnar 1 fasa. 1. 6500
w, 2350 gráður á 100 þús. 2. 5280 w,
1230 gráður á 80 þús. Uppl. í s. 562
5352 & 862 1082.

Til sölu 2 eldhús stólar Mocca úr Penn-
anum. Sjónvarpsglerborð. Upplýsingar í
símum 565 2538 og 891 8327.

Hvít eldhúsinnrétting m/AEG keramik-
borði, Simens blástursofn, Fagor upp-
þvottavél, vaskur o.fl. Hvítir fataskápar
og hvítar innihurðir. Uppl. í síma 697
4682 Helga.

4 reiðhjól til sölu, st. 12’’, 20’’, 24’’ og
26’’, barnakerra og IKEA beykihillur.
Uppl. í s. 696 1588.

Hobart FX20E
iðnaðaruppþvottavél undir borð. Ca 3ja
ára gömul. Verð 120 þús. Uppl. í s. 697
8844.

Sjókajak úr plasti til sölu, einnig á sama
stað 15” álfelgur. Upplýsingar í síma
898 2588.

Til sölu 10 ljósabekkir ásamt ýmsum
búnaði til reksturs sólbaðstofa. Tilboð
óskast. Sími 892 8196.

Til sölu ný vindmilla 12 volt - 400 wött
- 33,3A MP@12,5 m/sek. Upplýsingar í
síma 892 2732 & 564 4027.

Vegna brottfl. fæst gefins Nissan Sunny
‘92 sk. ‘06. Einnig nýlegur ísskápur.
Uppl. í s. 662 0532 Íris.

Óska eftir borðum og stólum fyrir veit-
ingahús. Uppl. í s. 896 3426.

Óskum eftir vel með farinni matarlínu
og ýmsu fyrir eldhús. Uppl. í s. 866
4664.

Óska eftir að kaupa borð og stóla til
nota á kaffistofu, verður að vera vel
með farið. Uppl. í síma 893-3443 Unn-
ar

Gasvatnshitari og olíufíríng eða olíu-
eldavél með úttaki fyrir vatn. Sími 897
5442.

Notaður hnakkur óskast. Upplýsingar í
síma 860 7264.

TÞM
Æfingahúsnæði á heimsmælikvarða,
laus rými til leigu, stakar æfingar.
tonaslod.is & contact@tonaslod.is. Sími
824 3001 & 824 3002.

Til sölu nýuppgert gamalt píanó í topp-
standi. Uppl. í s. 848 3700.

Rippen píanó til sölu. Verð 190.000.
115 cm á hæð. S. 551 1792 & 862
0699.

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

Útsala. Gæðavara á útsölu. UNIFIX
plötustólar frá SEIFERT á 40% afslætti.
Mót ehf. S. 544 4490.

Ódýrt
Ónotuð bílskúrshurð úr áli stærð hæð
2,32 breidd 2,72 ljósbrún með með
gluggum. Kostar ný 100.000 ( Húsa-
smiðjan) en seld á 70.000 ATH er í
óopnumum umbúðum frá verksmiðj-
unni. Sambyggð trésmiðavél nánast
ónotoð LUTZ frá BYKÓ kostar ný
240.000. Selst á 150.000. Uppl. í síma
860-5400

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

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

Konur athugið Vibrafem fullnægingar-
kremið er komið til okkar, 30 ml túpa
sem dugar í yfir 50 skipti á aðeins 2990
kr. Pantanir í síma 552-2525 eða á
www.venus6.is umboðsaðili Venus Er-
otic store Freyjugötu 1, 101 Reykjavík.
Sendum í póstkröfu um land allt.

Vorútsalan er hafin. 40-70% afsláttur.
Opið frá 10-18 virka daga og 11-14
laugardaga. H-Gallerí Grænatúni 1,
Kóp. S. 554 5800.

13” sumardekk á álf. 12” sumar & vetr-
ard. á felgum. Ódýr fartölva með þráðl.
netkorti. Ódýr PC-tölva með skjá. Uppl.
í síma 897 2687.

Nostra - Hreingerningarþjónusta. Tök-
um að okkur heimilisþrif, flutningaþrif,
teppahreinsanir, stigagangar og fyrir-
tæki. Ellý s. 898 9930, einnig er hægt
að senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna... Nú er tíminn til
að klippa og fá tilboð í garðslátt sum-
arsins! Garðar best, ánægðir viðskipta-
vinir frá 1988.

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

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

Snyrtum og klippum tré og runna. Ber-
um á húsdýraáburð og fellum tré. S.
616 1569.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önn-
ur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Trjáklippingar. Klippi og grisja garða,
tugára reynsla. Sanngjörn þjónusta.
Uppl. í s. 698 7991. Gunnar, garðyrkju-
maður.

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Nú er rétti tíminn að leita tilboða í garð-
sláttinn fyrir sumarið. S. 897 5730.

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

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s.
869 3934.

Starrahreiður! Tek að mér að fjarlægja
starrahreiður og eitra fyrir fló sé um all-
an frágang og lokun. Vanur maður í 10
ár. uppl í síma 820 1004 eða
gab@internet.is Gunnar

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

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

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.

Ert þú að fara að flísaleggja? Get bætt
við mig verkefnum. Upplýsingar í síma
843 0117.

Parketlagnir! Getum bætt við okkur
verkefnum, vönduð vinnubrögð, föst
verðtilboð. Upplýsingar S. 866 5351
Helgi.

Húsaviðgerðir
Tökum að okkur málningar og viðgerð-
ir inni sem úti. Múr, tré og blikk. Vanir
menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867
4167.

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

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

Viðvik fasteignaviðhald
Sólpallla og skjólgirðinga smíði. Hreins-
um gráma af tréverki. Anton s. 866
5262.

Tek að mér allt, viðhald og endurnýjun,
eins sólpallar og girðingar. Fagleg þjón-
usta. Föst tilboð eða tímavinna. Uppl.
gefur Guðmundur í s. 820 1974.

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

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

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.

Er vírus í tölvunni eða er hún biluð?
Mæti á staðinn. Þekking og reynsla í 20
ár. S. 696 3436. www.togg.biz

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

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

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

Er þráðlausa netið hjá þér öruggt? Tölv-
an hægvirk eða endist rafhlaðan illa á
fartölvunni? Láttu okkur kíkja á málið. S.
821 6900, www.fartolvan.is

Tölvur

Stífluþjónusta

www.k-2.is

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Trjáklippingar - garðyrkja.
Klippi tré og runna og felli tré. Fljót

og góð þjónusta. Látið fagmann
vinna verkin.

Jóhannes garðyrkjumeistari, s.
849 3581.

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Lóðir óskast
Byggingafyrirtæki óskar eftir að

kaupa lóðir undir raðhús - parhús
eða einbýlishús í Kópavogi eða

Vallarhverfi í Hafnarfirði.
Fullum trúnaði heitið. S. 659

8980.

Til bygginga

Tölvur

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins



Til sölu 10 ljósabekkir ásamt ýmsum
búnaði til reksturs sólbaðstofa. Tilboð
óskast. Sími 892 8196.

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.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

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

Spámiðlun, heilun. Margrét, tímapant-
anir í s. 567 2478 og 863 2478 eftir kl.
17.

Tökum að okkur pallasmíði og girðing-
ar. Föst verð. Uppl. í s. 862 8435.

Brúðkaupsvídeó og DVD. Fagmenn.
Brúðkaupið varðveitt í lifandi myndum.
898-7899 og www.simnet.is/brud-
kaupsvideo

Tökum gula þráabletti úr dúkum, þvo-
um skyrtur, tökum rúmft. í þvott og
strauingu, 15 stk 1800 kr. og 30 stk.
3600 kr. Fataviðgerðir. Efnalaug Garða-
bæjar sími 565 6680.

Útsala á samkvæmis og Brúðarkjólum
notuðum og nýjum frá 6.000 kr. Fata-
leiga Garðabæjar, sími 565 6680.

Loksins á Íslandi
Alkamin Coral kalk. Heilsuefni hafsins.
Gigt, exem, síþreyta, beinþynning, út-
haldsleysi, ofnæmi og veikt ónæmis-
kerfi líkamans?Kynnið ykkur efnin og
reynslusögurnar á www.sim-
net.is/heilsukorall S. 568 2049 & 659
2049.

Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frá-
bærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.

Vantar þig pening? 50-100þús kr.
www.diet.is/aukatekjur. Hringdu strax!
Margrét 699-1060

Fit - Pilates
Alhliða styrktaræfingar sem þjálfa djúp-
vöðva líkamans og gefa flatan kvið.
Komdu í prufutíma. Uppl. í s. 896 2300
og á www.einka.is

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

Nudd gegn vöðvabólgu og streitu. Býð
einnig upp á heilun. Lárus, nuddstofa,
698 0872.

Franska, spænska, ítalska. Einkatímar,
námsaðstoð. S. 552 6116 estudi-
olatino.is.

Ásgeir Gunnarson kennir á Peugeot
407, árgerð 2005. Tek einnig í aksturs-
mat og hjálpa við endurtökupróf. Sími
568 7327/862 1756.

Sófalist
Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa stóla og
borðstofustóla. Sérsaumuð rúmteppi
og púðaver. Opið mán - fimmtudaga
15.00 - 18.30, laugard. 11.00 - 15.00
Sófalist, Síðumúla 20 ( 2 hæð ),
www.sofalist.is Sími 553-0444.

Roccocosófasett til sölu, einnig tvær
Tekk hillueiningar. Uppl. í s. 697 6963.

Til sölu nýlegur sjónvarpsskápur frá
Öndvegi kostar nýr 150 þús. Selst á 75
þús. Uppl. í s. 820 9815 & 860 6068.

Til sölu 4mán gamalt rúm. 80sinn-
um200. Verð 15.000 Uppl. í síma 868
9112 eftir 16:00

Til sölu notað Natuzzi leðursófasett
(3+2+1) sem þarfnast viðgerðar (til-
boð). Á sama stað Þýskur barnavagn
sem nýr (15.000) og 2 x kvennhjól
(5000/stk.). Guðlaugur 896 0747.

Til sölu Hillusamstæða svefnsófi og tvö
sófaborð. Sími 898 9518.

Queen Size Ikea rúm í ágætu ástandi.
Verð 15 þús. Uppl. í síma 898 3498.

Borðstofuborð + 6 stólar kirsuberja til
sölu, vel með farið. Verð ca. 15 þús.
Sófaborð getur fylgt með. S. 699 0929.

Mile uppþv.vél, Philco þurrkari, Elect-
rolux Þv.vél/þurrkari til sölu. Uppl. í s.
566 7053 e. kl.11.

Smáauglýsingar Nýr og ónotaður ál-
klæddur Gram ísskápur m. frysti hæð
185 cm. 2 pressur, A orkunotkun.
Einnig notaður Siemens ofn, keramik-
hella og vifta. S: 895 2123

Til sölu Siemens eldavél (ofn með
áföstu helluborði) 17þ. s:862-9416

Erum að taka upp mikið úrval af Diesel
fatnaði á börn og unglinga! Athugið
nýtt kortatímabil. Róbert Bangsi ...og
unglingarnir Hlíðasmára 12, Hverafold
1-3 & Firði Hafnarfirði. Sími 555 6688.

Brio kerruvagn, keyptur 2000, sést lítið
á honum. Með loftdekkjum og stillan-
legu handfangi. Mjög vel með farinn.
Verðtilboð. Einnig Mothercare kerra til
sölu. Verðtilboð. Mynd inni á barna-
land.is Uppl. í s. 696 4607

Til sölu 2kerrur 1 rúm 1róla og fleira
barnadót upplýsingar í s 8958887

Beagle hvolpar til sölu. Heilsufarsskoð-
aðir og með ættbók frá Íshundum.
Uppl. í s. 861 4916 www.voffi.com

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

2 , 9 mán. kettlinga (oriental-blend-
inga) vantar nýtt heimili vegna ofnæm-
is. Eru mjög kelnir. Geldir högnar. Uppl.í
síma 564 5208.

Smáhundadeild HRFÍ
Verður með fyrirlestur um aga og
göngu 1. maí næstkomandi kl. 15.00 í
Sólheimakoti nánar á www.hrfi.is

Árs gamall hundur fæst gefins. Blanda
af Border Collie og Labrador. Góður
hundur. Uppl. í s. 587 5695.

Til sölu Boxer hvolpar. Tilbúnir til af-
hendingar. Hvolparnir eru heilsufar-
skoðaðir, bólusettir, örmerktir og með
ættbók frá HRFÍ. Upplýsingar í síma
6986794.

Lítil dökkgrá og hvít kisa með rauða ól
týndist frá Laufengi 27.apríl síðastliðinn.
Ef þú finnur hana viltu vinsamlegast
láta vita í síma 567 8697 & 897 3337.

Feng Shui.
Ráðgjöf, einkahugræktarþjálfun, fyrir-
tækjaráðgjöf. Nánari uppl. á
www.fengshui.is eða í s. 698 7695,
jkt@centrum.is

Rafhitaðir 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 9. Allar nánari
uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Glæsilegur kristall og handunnið ís-
lenskt gler. Mikið úrval - gott verð. dem-
etra Skólavörðustíg 21a s. 551 1520.

Gömul eldh.innr.+ ofl. fæst fyrir lítið
gegn því að verða sótt. Uppl. í s. 897
4465.

Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

Lax og silungur
Yfir 40 Lax og silungsveiðiár í Öllum
verðflokkum. Frekari upplýsingar Lax-á
ehf. S. 557 6100 veidileyfi@lax-a.is
www.lax-a.is

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

Lax og Silungsveiði!
Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.streng-
ir.is ellidason@strengir.is S. 567 5204
og 660 6890.

Seltjörn 1/2 dagur veiðileyfi 1.950 kr.
Uppl. í 822 5300 og www.seltjorn.net

Kynbótasýning
Héraðssýning kynbótahrossa á Sörla-
stöðum í Hafnarfirði verður haldin dag-
ana 17-27 maí. Tekið verður á móti
skráningum dagana 3-9 maí í síma 480
1800. Sýningargjöld verða 8.500 kr. á
hross og greiðast með kreditkorti um
leið og skráð er eða inn á reikning nr.
0152-26-1618, kt. 490169-6609. Vin-
samlegast merkið greiðslu með nr. og
nafni hrossins. Skráning telst ekki gild
nema að lokinni greiðslu. sjá nánar á
http://www.bssl.is

Getum útvegað Trampolin 4.26 m og
4.57m.afgr. tími ca 2 vikur. 899-2830

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigu-
listinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

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

Íbúðir á Spáni
Ódýrar íbúðir til leigu á Spáni. Torrevieja
svæðið. Fyrstur kemur, fyrstur fær. Uppl.
í síma 0034617559726 Unnur/Halldór

Til leigu lítil stúdíóíb. (bílskúr) á 105,
fyrir reyklausan og reglusaman einstak-
ling. Laus. S. 868 7181.

Herbergi með eldhúskrók, WC og sér-
inngangi til leigu á svæði 101. Leiga 30
þús. S. 846 3721 Ellen.

Til leigu björt 3ja herbergja íbúð í
(gamla) miðbæ Kópavogs. Meðmæli,
fyrirframgreiðsla, trygging, greiðslu-
þjónusta. Langtímaleiga. Upplýsingar í
síma 862 0680.

Herb. á sv. 105, búið húsgögnum. allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð 2, Sýn. S. 895
2138.

Til leigu 2 herb,. 60 fm íbúð á svæði
111. Lyfta og húsvörður. V. 60 þ. + hús-
sjóður. Uppl. í s. 896 5729.

75 fm kjallaraíbúð. Til leigu í Mosfells-
bæ. Sérinngangur laus strax. Uppl. í s.
557 2806, 862 1523 & 849 7532.

Vesturbær. 2ja herb. rúmgóð íbúð til
leigu. Verð 70 þús. Uppl. í síma 694
2778.

Vel búin 2 herb.,30 fm. einstaklings
íbúð, við Laugarnar 105R. Laus strax.
baldur1@simnet.is

Arkitekt og Viðskiptaráðgjafi með eitt
barn eru að flytja heim frá Hollandi.
Leita af 3ja herb. íbúð á sv. 101,105.
Leiga frá 1 júní 05- Langtíma. Traustir
leigendur Uppl. S:663 3414 Katrin.

HJÁLP Erum par og bráðvantar íbúð frá
15.maí í höfuðborginni.Erum reglusöm
og skilvísum greiðslum heitið,trygging
engin fyrirstaða.Uppl. Sunneva s:692-
1904

Óska eftir íbúð til leigu á höfuðborgar-
svæðinu eða Hveragerði 2-25 ágúst.
Hjálmar s. 862 1557.

Íþróttafélagið Gerpla leitar að um 100
fm 3-4 herbergja íbúð í Kópavogi fyrir
danska fjölskyldu með tvö börn, helst
með aðgang að garði. Timabil: 1.júni
2005-1.júni 2006. Áhugasamir hafi
samband í síma 894-6006 eða með
tölvupósti kf.dk@simnet.is

Óska eftir 3ja herb íbúð frá 1.5, baðkar
skilyrði. S. 845 2135.

Ilmandi yndisleg feðgin vantar ódýra og
góða íbúð frá og með 1. maí. Vinsam-
legast sendið upplýsingar á sig-
urs_428@hotmail.com

Snælandskóli.
Óska eftir 3 herb., íbúð á svæði 200 ná-
lægt Snælandskóla í 1 ár, sanngjörn
leiga, há fyrirfram greiðsla. S. 659 3593
& 865 9556.

Reglusamt par óskar eftir íbúð til leigu
miðsvæðis í Rvk. Uppl. í s. 822 7215.

Reglusöm einstæð móðir með eitt barn
óskar eftir 2ja-3ja herbergja íbúð í
Hafnarfirði. S. 847 2317.

Skilvís og reglusöm 67 ára kona óskar
eftir að leigja húsnæði til lengri tíma.
Uppl. í s. 553 4939 eftir kl. 19.

Óska eftir 2-3ja herbergja íbúð til leigu.
Upplýsingar í síma 567 2275 & 892
0022.

Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð á svæði
101 eða 105 frá og með 1. júní. Með-
mæli ef óskað er og skilvísum gr. heitið.
Uppl. í s. 669 9502.

44 ára karlmaður óskar eftir einstak-
lings eða 2 herbergja íbúð. Helst á
svæði 107. Skilvísar greiðslur og reglu-
semi. Upplýsingar í síma 895 8940.

Óska eftir litlu iðnaðarhúnæði eða stór-
um bílskúr. Uppl. í s. 866 5262.

4ra manna fjölskylda utan
af landi

óskar eftir 4ra-5 herbergja íbúð í
Garðabæ eða Kópavogi frá 01.

ágúst.
Uppl. í s. 898 9880.

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Heimilistæki

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

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

meistari.

Viðgerðir

Trésmíði

Spádómar

Sólbaðsstofur
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44 ára karlmaður óskar eftir einstak-
lings eða 2 herbergja íbúð. Helst á
svæði 107. Skilvísar greiðslur og reglu-
semi. Upplýsingar í síma 895 8940.

Óska eftir litlu iðnaðarhúnæði eða stór-
um bílskúr. Uppl. í s. 866 5262.

Óskum eftir snyrtilegri 3ja herbergja
íbúð á svæði 104-105 sem fyrst, reglu-
semi og reykleysi. Skilvísar greiðslur.
Uppl. í síma 663 1076 & 895 5121.

Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð á Rvk.
svæðinu. Uppl. í s. 848 1590.

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

Sumarbústaður m. heitum potti til leigu
í nágr. Flúða. Uppl. í s. 486 6683, 898
6683 Guðbjörg.

Sumarbústaðalóð
Leigulóð til sölu í Eyrarskógi. Selst á
650 þús. Uppl. í s. 865 0831.

Til sölu SOLÓ olíueldavél ásamt
reykröri. Úr ryðfríustáli í góðu standi.
Uppl. í s. 565 6303 & 898 4646.

Til sölu notaðar Moelven einingar.
Henta vel í sumarbústaði, vinnubúðir,
veiðihús ofl. Upplýsingar gefur Jón í
síma 896 1415.

Til sölu 1 hektari lands í landi Reynifells
í rangárþyngi. Uppl. í s. 866 4641.

101 Vaðnes
Til sölu 60 fm sumarbústaður á um 14
þús. fm eignarlandi. Hitaveita og raf-
magn, heitur pottur. Tilvalið fyrir félög
eða félagasambönd sem vilja byggja
fleiri bústaði á sama svæði. Uppl. í síma
692 0249.

3-400 m2 húsnæði samþykkt undir
kaffihús/bar til leigu á góðum stað við
Laugaveg. Uppl. í síma- 6635903

Til leigu skrifstofuherbergi á Tangar-
höfða. Uppl. í síma 824 1230.

Til leigu gott atvinnuhúsnæði í Smiðju-
hverfinu Kópavogi. 2-300 fm. Einar inn-
keyrsludyr, góð aðkoma. Uppl. í s. 699
3737.

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

Verkstæðisvinna Hraustan og stundvís-
an starfskraft vantar. Unnið undir bílum
við pústkerfi með rafsuðu og loftverk-
færi. Þarf ekki að vera vanur. Skrifleg
umsókn berist fyrir 10. maí til Pústþjón-
ustu BJB. Flatahraun 7 220 Hafnarfirði
eða á púst@bjb.is. Upplýsingar ekki
gefnar í síma.

Viltu aukatekjur 25 þús+? og vinna
með góðu fólki? Hafðu þá samband.
Fanney s. 698-7204.

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

Vantar þig vinnu? Góð laun, ferðalög og
frábær vinnutími. Upplysingar hjá
Hönnu Kristínu í s: 892 4284

energia - Ristorante /
Smáralind

Óskum eftir þjónustufólki í sal og mat-
reiðslufólki. Mikilvægt er að viðkom-
andi hafi ánægju af samskiptum, þjón-
ustu og sé áreiðanlegur og stundvís.
Snyrtimennska og lífsgleði er áskilin.
Áhugasamir sendið e-mail á
energia@energia.is og fáið senda til
baka starfsumsókn. Einnig er hægt að
nálgast umsóknir á energia.

LAUST starf: Færsla bókh., afstem.,
framtalsgerð og fl. FJÁRHÚS ehf s: 534-
0040

Óska eftir vönu fólki í málnigarvinnu.
Uppl. í s. 869 3934.

Jarðvinnufyrirtæki óskar eftir vörubíls-
stjóra, vélamanni og verkamönnum
strax. S. 587 6440 & 663 5440.

Hefur þú áhuga?
Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nán-
ari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.

Ormsson-Hjólbarðar
Óskum eftir að ráða laghent og hresst
starfsfólk í hjólbarðardeild okkar að
Lágmúla 9 Rvk. Uppl í s. 530 2842.

Hraðbinding ehf
Óska eftir að ráða vana járnamenn í
vinnu, næg verkefni framundan. S. 868
3101.

Ræsting/Matráður
Óskum eftir að ráða nú þegar starfskraft
til að sjá um ræstingar og matseld í
50% starf. Vaktavinna, unnið í viku, frí í
viku. Íslenskukunnátta skilyrði. Einnig
óskum við eftir starfskrafti í ræstingu á
sv. 105 eftir kl. 16. Uppl. í s. 699 8403
& 896 5066.

Hreingerning/gólfbónun
Vantar nú þegar starfskraft við gólfbón-
un og hreingerningar. Uppl. í s. 699
8403 & 896 5066.

Vantar starfsfólk í málningarvinnu. Góð
laun í boði fyrir rétt fólk. Uppl. í s. 869
2360.

Íþróttahús FRAM óskar eftir starfsmanni
í húsvörslu og þrif. Vinnutími frá
kl.15:00 virka daga og aðra hvora helgi.
Nánari upplýsingar í síma 533-5600

Gallerý á Skólavörðustíg óskar eftir að-
ila sem vinnur með roð og leður/skinn.
Ýmislegt fleira kemur til greina. Uppl. í
s. 895 4051 & 695 3076.

Fiskvinnsla
Óska eftir vönu fólki í fiskvinnslu í snyrt-
ingu og pökkun. Reglusemi og stund-
vísi skilyrði. Uppl. í s. 698 7120 eftir kl.
16.

Au Pair/Vinnukona/Vinnu-
maður í Reykjavík

Vantar starfskraft sem fyrst. Fjölbreytt
vinna úti og inni. Engin dagur eins.
Uppl. í s. 699 3366.

Ráðskona óskast á sveitaheimili. Má
hafa með sér börn. Uppl. í s. 451 4009
& 451 4029.

Kaffi Nauthóll
Okkur vantar starfsfólk sem er vant
matreiðslu eða kokk í eldhús, um er að
ræða dagvinnu Uppl. gefnar í s. 897
0749.

Furðufiskar ehf sem reka
meðal annars Kokkana

veisluþjónustu, fiskborðin
í Hagkaupum og Osta og
sælkeraborðið í Hagkaup-
um kringlunni. Vantar fólk

í eftirtali
Í afleysingar og aukavinnu við af-

greiðslu í Osta- og sælkeraborðinu í
Hagkaupum kringlunni. Einnig til
afleysingar í fisk og kjötborð Hag-
kaupa. Áhugasamir sendið tölvu-
póst á kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 milli kl 9

og 17.
Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a

101 Reykjavík

Rafvirkjar óskast.
Rafvirkjar óskast í vinnu sem fyrst.

Uppl. í síma 896 4901

Starfsmenn óskast.
Okkur vantar góða sölumenn. Við-
komandi þarf að geta byrjað strax.

Erum með mörg fjölbreytt og
skemmtileg verkefni framundan.

Hafið samband í síma 575-1500
og

leggið inn umsókn.
Skúlason ehf. Laugavegi 26. S.

575 1500 www.skulason.is

Framtíðarstarf og sumar-
afleysingar

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

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

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

einstaklingum sem eru eldri en 18
ára og vilja framtíðarstarf hjá

traustu og framsæknu fyrirtæki.
Umsóknareyðublöð má fá í mót-

töku Aðfanga að Skútuvogi 7,
104 Reykjavík.Upplýsingar gefur

Ríkarð í síma 693-5602

Shell stöðvarnar.
Óskum eftir duglegum og þjónustu-
lunduðum einstaklingum 18 ára og
eldri til afgreiðslu á Shell stöðvarn-
ar í vaktavinnu og eins í hlutastörf á

kvöldin og um helgar.
Hægt er að sækja um á heima-
síðu 10-11. www.10-11.is eða

senda umsóknir á sat@10-11.is

10-11 óskar eftir duglegu
starfsfólki í verslanir sínar

á höfuðborgarsvæðinu.
Sérstaklega verið að leita af starfs-
fólki í hlutastarf. Unnið er á vökt-
um. Umsækjendur þurfa að vera
þjónustulundaðir, áreiðanlegir,

vinnusamir og góðir í mannlegum
samskiptum. Einnig verða umsækj-
endur að vera fæddir ‘87 eða fyrr.
Áhugasamir geta sett inn um-

sókn á vefslóðinni www.10-11.is
eða fyllt út umsóknareyðublöð í

verslununum sjálfum.

Atvinna í boði

Gisting

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir
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Stendur með þér!

fyrir

1. maí
Félagsmenn
Eflingar-stéttarfélags

Hátíðarhöldin 1. maí hefjast með 
kröfugöngu frá Hallgrímskirkju kl. 13.30

Félagar og fjölskyldur – fjölmennum í gönguna
og tökum þátt í útifundinum á Ingólfstorgi.
Hittumst svo í 1. maí kaffi í Kiwanishúsinu við
Engjateig strax að útifundinum loknum.

Mætum öll

Stjórn Eflingar-stéttarfélags

Stangaveiði
Stangveiði á vatnasvæði Elliðavatns hefst 1. maí.

Veiðileyfi eru seld á Kríunesi og Elliðavatni.

Á sömu stöðum geta félagar úr Sjálfsbjörg, unglingar 

(innan 16 ára aldurs) og ellilífeyrisþegar í Reykjavík

og Kópavogi fengið afhent veiðileyfi án greiðslu.

Veiðifélag Elliðavatns

FUNDARBOÐ

Opinn fundur um 
skipulag á Bílanaustreit. 
Þriðjudaginn 3. maí nk. verður haldinn íbúafundur á veg-
um skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur og 
Hverfisráðs Laugardals þar sem kynnt verður fyrirhugað
skipulag á Bílanaustreit. 

Fundurinn verður haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnarsal
og hefst kl 20:00.

Skipulagshöfundar, Kanon arkitektar og Teiknistofan Tröð
kynna skipulagið.

Að auki verða eftirtaldir aðilar frá Reykjavíkurborg á fund-
inum:

Dagur B. Eggertsson formaður skipulagsráðs, Salvör Jóns-
dóttir sviðsstjóri skipulags- og byggingarsviðs og Björk Vil-
helmsdóttir borgarfulltrúi og formaður Hverfisráðs Laugar-
dals.

Fundarstjóri er Björk Vilhelmsdóttir.

Vakin er athygli á því að frestur til að skila inn athuga-
semdum hefur verið framlengdur til 12. maí nk.

Allir eru velkomnir

Skipulags-og byggingarsvið
Hverfisráð Laugardals.

Leiðsögumenn athugið
kynningarfundur um nýja kjarasamninga Félags 
Leiðsögumanna verður haldinn í Kaffi Reykjavík

þriðjudaginn 3. maí kl. 20.

Stjórnin

FUNDIR
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Kaffistofan Konditori, Skipholti óskar
eftir starfsfólk í afgreiðlsustörf fyrir og
eftir hádegi og anna hvern laugardag.
Einnig vantar okkur smurbrauðsdömu.
Uppl. í s. 820 7370.

Smiðir óskast
Byggingafélag óskar eftir smiðum í
vinnu. Uppl. í síma 847 3330.

Hellusteypa JVJ óskar eftir að ráða bíl-
stjóra á vörubíl með krana og trailer.
Uppl. í s. 692 2697.

Ferðaþj. Snjófell Arnarstapa óskar eftir
fólki í matreiðslu í sumar. Húsnæði á
staðnum. Uppl. í síma 435 6783 eða
894 5150.

Hellulagnir
Óskum eftir duglegum mönnum í
hellulagnir strax. Garðvélar ehf. S. 895
0570.

Reyklaus starfskraftur óskast í 50%
starf, þarf að hafa einhverja þekkingu á
Stolpa. Svarsendingar sendist á Frétta-
blaðið Skaftahlíð 24 merkt “skrifstofu-
vinna30”.

Sumarstarf
Óska eftir traustum og vandvirkum
starfmanni í vinnu við garðslátt í sumar.
Uppl. í síma 663 4411.

Óskum eftir að ráða vana gröfumenn
og verkamenn til starfa. Uppl. í s. 893
3915.

AU-PAIR ÞÝSKALAND Fjölskylda í Kon-
stanz við Bodensee óskar eftir Au-pair
fyrir 4 ára stúlku frá júlí, ágúst eða sept.
í 9-12 mán. Email með mynd til hol-
tenau@gmx.de

Blómabúð til sölu. Gott tækifæri og
verð. Góðir greiðslumöguleikar. S:
6944166

Rafvirkjanemi óskar eftir sumarvinnu.
Upplýsingar í síma 821 4748.

Óska eftir sumarvinnu hjá rafverktaka í
Rvk. Er á 3ja ári í rafvirkjun. Get byrjað
strax. Uppl. í síma 848 5984.

Ræstingastarf óskast, sem kvöldvinna.
Sammviskusöm, meðmæli. uppl.í síma
8998761

Óska eftir framtíðarstarfi hjá rafverktaka
get byrjað fljótlega. Er að læra rafvirkj-
un. Upplýsingar í síma 8960197.

Hestamenn munið stórsýningu hesta-
manna kl. 21 Reiðhöllinni í Víðidal.
Bjórkvöld í félagsheimili Fáks á eftir,
húsið opna kl. 23 aldurstakmark 20 ár.

Kíktu á þetta: www.skondra.com

Dodge Ram 2500”99 ,diesel, sjálfsk, nýl
35”, ek:88 þús, leður innr, beisli og
fest.f.camper. 2.7millj. Engin skipti.
S:849 4400/565 8460.

2 Philippine ladies
attractiv and serious 30/ 160 cm -
40/165 cm like to join icelandic men
for lifetime. Pls. write w. photo in eng-
lish under “456” and send it by e-mail
to smaar@frettabladid.is or send it to
Fréttablaðið, Skaftahlíð 24, 105 Rvk.

Erotik.is 20% afsl. af öllum vörum. Erot-
ica Shop Hverfisgötu 82 S. 511 6966.

Einkamál

Tilkynningar

Atvinna óskast

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Gullfalleg, 126,4 fm rúmgóð 5-6 herbergja endaíbúð á fjórðu hæð í
góðu fjölbýli. FRÁBÆRT ÚTSÝNI!! Íbúðin er talin 4ra herbergja í
FMR en er í dag 5-6 herbergja og skiptist í eldhús, wc, 4 svefnher-
bergi, stóra stofu og ágætt skrifstofuherbergi. Stutt í alla þjónustu
og verslun. LÆKKAÐ VERÐ!!!! Verð kr. 20.9 millj. ÞETTA ER FRÁ-
BÆR EIGN Á FRÁBÆRUM STAÐ!! Verið velkomin.

Allar nánari upplýsingar gefur Steinunn í síma 862-2969.

Opið Hús í dag, laugardag milli kl. 15:00 og 16:00

að Fellsmúla 10, íbúð 0401

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Rúmgóð björt 81,8 fm 3 herb.
Íbúð með miklu útsýni á efstu
hæð í 9 hæða fjölbýli m. lyftu,
stutt í þjónustumiðstöð,
læknamiðstöð og
almenningssamgöngur. Stórar
suður svalir.

Verð 17,9 m.

Guðrún tekur á móti gestum.
Nánari upplýsingar hjá
Guðnýju í s. 821-6610.
Verið velkomin.

Opið hús í dag sunnudag kl. 15–17

að Þangbakka 8 í Mjódd,
íbúð 9-I.

OPIÐ  VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00
LAUGARDAGA FRÁ KL. 13.00 - 15.00

LÆKJARHAVMMUR
- BLÁSKÓGABYGGÐ 

Mjög góður 45 fm. sumar-
bústaður ásamt gestahúsi
í landi Lækjarhvamms
stutt frá Laugarvatni. Bú-
staðurinn stendur á vel
grónu 3.563 fm. eignar-
landi. Í bústaðnum eru 2
svefnherb., baðherb. með

stutuklefa, eldhús og stofa. Stór skjólgóður sólpallur er í kringum all-
an bústaðinn. Í húsinu er rafmagn og vatn en heitt vatn er tekið úr 60
l. hitatank. Lækur rennur á lóðarmörkum og er silungsveiði í honum.
Bústaðurinn verður til sÿnis nú um helgina. Hafið samband við Auð-
unn í síma 694-5031 V. 7,9 m.

SUMARBÚSTAÐIR

KLAPPARHLÍÐ 4JA. HERB. 270, MOSF.
Fallega 4ja. herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi og sér-afgirtum garði í
suðvestur ca. 20 fm. Íbúðin sjálf er 90,5 fm. að stærð og geymslan 8,4 fm.
Sérgarðurinn er um 20 fm. og er allur afgirtur. Íbúðinni fylgir sérgeymsla á
jarðhæð, auk hlutdeildar í sameiginlegri vagna- og hjólageymslu. Húsið er
byggt árið 2001 af Íslenskum aðalverktökum, klætt með bárumálmklæðningu
og harðvið.Vandaðar innréttingar úr Mahogny.Allur frágangur er til fyrir-
myndar! Sjónvarpstengi í öllum herbergjum. Breiðbandið í húsinu! Næg bíla-
stæði á lóð.Einn eigandi frá upphafi. Eign í nýju hverfi sem er í mikilli upp-
sveiflu. Fm: 98.9. Herb: 4. Verð: 21,9 mkr.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16–17

Góður fjárfestinga
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góð

Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 m

Nánari uppl.
Viggó Sig. sími : 594-5050 / 8

e-mail : viggo@akkurat

rkostur
ðum leigusamning.
illj. í góðu láni 

824-5066
t.is

Mjög falleg 2ja herb. 64,0 fm endaíbúð á
2.hæð í litlu góðu fjölbýli. Stórar vestursvalir.
Þvottahús á hæð. Sam. leikherb. í sameign.
Frábært útsýni yfir Fossvoginn og fjöllin. Sér-
geymsla í sameign. Stutt í gönguleiðir og þjón-
ustu. Nýlegar flísar á holi og baði. Gluggar á
þrjá vegu. VERÐ 15,7 millj.

ÁSTÚN – 200 KÓP.

Góður fjárfestinga
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góð

Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 m

Nánari uppl.
Viggó Sig. sími : 594-5050 / 8

e-mail : viggo@akkurat

rkostur
ðum leigusamning.
illj. í góðu láni 

824-5066
t.is

BOLHOLT – GUESTHOUSE 
SKAMMTÍMALEIGA

Til leigu í allt að mánuð, fullbúin stúdíóherbergi
með sér eldhúsi og baði. Allt nýtt. Uppábúin
rúm og allur búnaður til staðar. Hringið inn til
að fá nánari upplýsingar í síma 824 5054.

2-6 dagar 6.500 kr. dagurinn
1-2 vikur 3.300 kr dagurinn
2-4 vikur 2.200 kr. dagurinn

HB FASTEIGNIR
HÚS VERSLUNARINNAR • KRINGLAN 7

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

OPIÐ HÚS Í DAG 30.04. milli 13 og 13,3o
Sundlaugavegur 24 - Verð 21,5 Millj.

Sérhæð með bílskúr122,4 fm .
• Flísalögð forstofa m/ stiga í kjallara
• Hol, björt stofa + borðstofa m/úg á svalir
• Baðherbergi m/baðkari.Eldhús m/nýl innr.
• Tvö stór svefnherbergi m/góðum skápum
• Tvær geymslur í kjallara önnur köld+þvottah.
• Bílskúr m/rafopnara. Fallegur sam, garðu

Allar nánari upplýsingar gefur Kristinn Kjartansson í símum 534-4405 og 897-2338.

HB FASTEIGNIR
HÚS VERSLUNARINNAR • KRINGLAN 7

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

OPIÐ HÚS Í DAG laugard milli 14-15
Flétturimi 1. 98,4fm verð 18,4 millj

• 3 svefnherbergi.

• Hol ásamt stofu m/útg á svalir.

• Eldhús m/fallegum innrétt.

• Þvottahús í íbúð.

• Stutt í skóla

• Kári Kort sími 892 2506

Allar nánari upplýsingar gefur 
Kristinn Kjartansson í símum
534-4405 og 897-2338.
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FASTEIGNIR

Opið hús í dag
kl. 12–17

Gullhamrar
við Nóatún
Grafarholti
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Vissir þú ...

tilboðsdagar

kenzo pierre frey

10til40%
afsláttur 
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Frá Yves Delorme, einu virtasta tískuhúsi Frakklands: 
Rúmteppi, rúmfatnaður (lök, pífur, sængurverasett), 
baðhandklæði, baðmottur, baðsloppar (dömu/herra), 
borðdúkar, ilmsápur,-krem,-kerti o.m.fl.

Rúmin frá Stears & Foster eru hönnuð fyrir fólk sem 
vill aðeins það besta. Þau veita réttan stuðning 
og tryggja vellíðan á hverri nóttu 
með sérhönnuðu gormakerfi, 
bólsturslögum og einstökum frágangi.

O p i ð  í  d a g  1 1 - 1 4

...að dýrasta vín sem almenningi
býðst að kaupa er Chateau
d'Yquem Sauternes en það kostar
frá 2.189.590 krónum og upp í
5.136.660 krónur?

...að Indverjinn Radhakant Bajpai
státar af lengsta eyrnahári heims
en það mælist lengst 13,2 sentí-
metrar frá miðju ytra eyra?

...að Mita Klima frá Austurríki er
yngsti þátttakandi í Wimbledon en
hún var aðeins þrettán ára þegar
hún tók þátt í einstaklingskeppn-
inni árið 1907?

...að 2.473 tóku þátt í fjölmennasta
snjókasti heims sem fór fram í Tri-
el á Oberzaxen-Mundaun skíða-
svæðinu í Sviss 18. janúar árið
2003?

...að stóri rauði bletturinn á reiki-
stjörnunni Júpíter er stærsti hvirfil-
bylur sólkerfisins en hann getur
orðið allt að fjörutíu þúsund kíló-
metra langur?

...að hæsti drangur heims er Ball's
Pyramid drangurinn nærri Kyrra-
hafseyjunni Lord How í Ástralíu
sem er 561 metri en þvermálið við
grunnlínu er aðeins tvö hundruð
metrar?

...að stærsta höfuðkúpa risaeðlu
sem fundist hefur var 3,2 metrar á
hæð og var af beinagrind
Pentaceratops eða fimmhorna-
eðlu?

...að bríar byggja minnstu hreiðrin
af öllum fuglum?

...að stærsti núlifandi fuglinn er
norður-afríski strúturinn, Strutio
Camelus Camelus?
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GET ÉG HITAÐ EGG Í ÖR-
BYLGJUOFNI ÁN ÞESS AÐ ÞAU
SPRINGI?
Svar: Örbylgjur eru rafsegul-
bylgjur með tiltekinni tíðni, það
er að segja tilteknum fjölda slaga
á sekúndu. Þessi tíðni er valin
þannig að bylgjurnar víxlverka
sérstaklega við vatnssameindir í
efni sem þær lenda á og hita síðan
efnið sem vatnið er í. Auk vatns
geta bylgjurnar líka hitað fitu og
sykur en mismunandi efni hitna
misjafnlega mikið. Þess vegna er
alltaf mikilvægt að láta matinn
standa nokkra stund eftir að
slökkt er á ofninum, til þess að
jafna hitann.

En örbylgjurnar hita sem sagt
aðeins sum efni sem sett eru í ofn-
inn. Til dæmis geta þær hitað vatn
í glasi án þess að glasið hitni um
leið. Við getum því tekið það út úr
ofninum með berum höndum ef
við gerum það nógu fljótt svo að
glasið nái ekki að hitna frá vatn-
inu.

Örbylgjur ná vel inn í efni sem
leiða ekki rafstraum
Örbylgjur ná auðveldlega talsvert
inn í efni sem leiðir ekki raf-
straum, eins og við sjáum af því
að þær eru tiltölulega fljótar að
hita mat eins og kartöflur alveg
inn að miðju. Þannig hita þær egg-
ið að innan þó að þær hiti ekki
skurnina. Vatnið í egginu breytist
þá að nokkru í gufu sem skapar
þrýsting inni í egginu. Himnan
sem umlykur eggið innan við
skurnina þenst þá út og skurnin
springur, jafnvel með krafti,
þannig að ofninn verður útataður
að innan ef ekki er að gáð.

Soðin egg í örbylgjuofninum
Þó er hægt með lagi að sjóða egg í
örbylgjuofni án þess að þetta ger-
ist. Við byrjum þá á því að stinga
lítið gat á skurnina og himnuna
fyrir innan hana. Svo setjum við
eggin í plastpoka, hnýtum fyrir og
stingum á hann nokkur lítil göt.
Þá setjum við pokann í ofninn,
stillum hann á hæfileg afköst, inn-
an við 400 W, og líka hæfilegan
tíma sem við þurfum ef til vill að
prófa okkur áfram með. Vatns-
gufan skilar sér þá út um gatið
áður en þrýstingur verður of mik-
ill og eggið soðnar án þess að
springa. Síðan þarf að láta það
standa stundarkorn, bæði til að
hitinn jafnist eins og áður er sagt,
og eins til að ljúka þeim efna-
hvörfum sem felast í eggjasuðu.

Ætla mætti að fasta efnið í egg-
inu þendist líka út þegar hitað er
með þessari aðferð og mundi
sprengja skurnina, en svo þarf
ekki að vera. Hitaþensla fasta
efnisins í egginu er eða þarf ekki
að vera örari en svo að skurnin
nái að laga sig að henni.

MEGA MÁLMHLUTIR FARA
INN Í ÖRBYLGJUOFN?
Svar: Málmar og örbylgjur geta
farið ágætlega saman. Þannig eru
bylgjurnar í örbylgjuofninum

leiddar frá bylgjugjafanum í
málmstokki sem kallaður er
bylgjuleiðari og sjálft bylgjuhólf-
ið sem maturinn er hitaður í er
málmkassi. Bylgjurnar speglast
af málmfletinum og fara aðra um-
ferð um hólfið. Speglunin gerist á
þann hátt að örbylgjurnar sveifla
rafeindunum í ysta lagi málmsins
og þær geisla aftur út örbylgjum.
Til þess að lítið afl fari til spillis
við hitun á málminum þarf hann
að leiða rafstraum vel.

Málmhlutur endurkastar örbylgj-
unum
Áhrif af því að stinga málmhlut
inn í örbylgjuofn eru fyrst og
fremst þau að hann endurkastar
örbylgjunum svo að orkudreifing-
in í ofninum breytist. Hún var
ójöfn fyrir og myndar toppa á 6
cm millibili. Orkuþéttleikinn er
lítill í 15 mm lagi meðfram öllum
veggjum ofnsins.

Eldglæringar í örbylgjuofninum
Ef málmhluturinn er svo þunnur
að hann nær ekki að leiða þann
rafstraum sem þarf til að endur-
kasta bylgjunum án þess að hitna
getur komið til skrautsýningar
með eldglæringum. Sama getur
gerst ef málmhluturinn hefur
skarpar brúnir. Rafsviðið (sem er
hluti af eiginleikum örbylgjunn-
ar) við brúnirnar getur losað raf-
eindir frá málminum sem aftur
jóna loftið og gera það leiðandi
svo að neistar hlaupa á milli.

Kveikt á perunni
Þannig er einnig hægt að kveikja
á ljósaperu með slitinn glóðar-
þráð í örbylgjuofni. Slík tilraun
má þó ekki vara nema í nokkrar
sekúndur, því að annars er hætt
við að örbylgjugjafinn skemmist.
Slík hætta er alltaf fyrir hendi ef
kveikt er á ofninum án þess að í
honum sé eitthvað sem getur
dregið til sín það afl sem gjafinn
skilar.

Ljósaganginn má einnig fram-
kalla með gullbrydduðum diskum
og þunnum álfilmuræmum. Eng-
an veginn er þó víst að gullbrydd-
ingarnar verði samar eftir og
óvarlegt er að blanda tilraunum
með ljósagang saman við hitun á
matvælum.

Álfilma getur lengt hitunar-
tímann
Ávalir málmhlutir á við skeið í
súpubolla eru almennt meinlausir í
örbylgjuofni og breyta hitunar-
tíma sáralítið. Álfilma yfir matar-
diski sem er innan við 6 cm á dýpt
endurkastar bylgjunum á hinn
bóginn frá og verður til þess að
orkuþéttleikinn er lítill á því svæði
sem maturinn liggur og lengir
þannig hitunartímann. Við þetta
endar umframaflið aftur í bylgju-
gjafanum og gæti skemmt hann.
Málmfleti sem loka matinn af á
einhvern hátt ber því að varast.

Ari Ólafsson, dósent í eðlis-
fræði við HÍ.

Eðlisfræði eldhússins

Í dag kl. 14.00 í sal 1 í Háskólabíói fræða Ari Ólafsson og Ágúst Kvaran, prófessor í
efnafræði við HÍ, almenning um eðlisvísindin í hversdagslífi Ragnars Reykáss. Hvað
gerist þegar Ragnar burstar tennurnar, hvað veldur því að kaffið hans hitnar í ör-
bylgjuofninum, hvernig verkar rafhlaðan í farsímanum hans og af hverju yljar og lýsir
kertið heima í stofunni að kvöldi? Aðgangur er öllum heimill meðan húsrúm leyfir.

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

ÖRBYLGJUOFN
Örbylgjur eru
rafsegulbylgjur
með tiltekinni
tíðni, það er að
segja tilteknum
fjölda slaga á
sekúndu.
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Kíktu á neti›

www.das.is 

Hringdu núna

561 7757

-dregi› í hverri viku

bifreiðar í vinninga
Ford Mustang 

3 milljónir í skottið að auki
ef þú átt tvöfaldan miða

10 
Kauptu miða núna!



Kjaftaskúmarnir
Það sem einkennir þetta fólk er
hvað því þykir óendanlega gaman
að tala og þá helst um sjálft sig og
mikilvægi sitt í þjóðfélaginu.
Heimsins gæði skipta þennan hóp
litlu máli og hann leggur ekki
mikið upp úr klæðaburði. Kyn-
þokkinn er ekki metinn út frá
fatastíl heldur gáfum. Karlkyns
kjaftaskúmar spá lítið í merkja-
vöru, kaupa sér nánast hvað sem
er óháð því hvort það er í stíl eða
ekki. Kvenpeningurinn er hins
vegar „smart“ þó það þyki ekki
góð latína að skera sig úr. 

Ef kjaftaskúmarnir eiga pen-
inga klæðast þeir íslenskri hönnun
en svo eiga þeir það til að slysast
inn í Top Shop og kaupa sér tísku-
föt. Þeir halda til á Ölstofunni því
þar geta þeir stundað sitt helsta
áhugamál, að kjafta. Hávær tónlist
hefur enda vikið fyrir „málefna-
legum samræðum“ þar á bæ. Sök-
um þrengsla verður heldur ekki
komist hjá því að taka þátt í sam-
ræðum við ókunnuga. Kjaftaskúm-
arnir stefna þó að því að verða
baggi á heilbrigðiskerfinu þegar
fram líða stundir því þeir reykja
og drekka ógrynni af bjór að hætti
erlendra menntamanna. 

Hressu skúmarnir
Þetta er fólkið sem hlustar nánast
eingöngu á Bylgjuna og finnst Ís-
land í bítið ákaflega góð leið til
þess að byrja daginn. Það hefur
ekki mótað sér sterkar pólitískar
skoðanir (þrátt fyrir að verða
brátt miðaldra) heldur er hlut-

leysi rosalega sterkt orð hjá því.
Einkunnarorð hressu skúmanna
er „heilbrigð sál í hraustum lík-
ama“ og flottast þykir að mæta í
ræktina á hverjum degi, helst
tvisvar. Hressu skúmarnir eru
enn ekki búnir að meðtaka þau
skilaboð að ljósabekkjalega sé
óholl og valdi jafnvel krabba-
meini.

Um helgar skemmtir þessi
hópur sér á Rex eða Thorvaldsen.
Mojito er vinsælasti drykkurinn
en G&T hefur sömuleiðis fest ræt-
ur sínar (fyrir þá sem ekki vita
stendur G&T fyrir gin og tónik).

Þessi hópur hefur einfaldan
smekk og velur aðeins það besta.
Kvenpeningurinn er sérlega hrif-
inn af Blend og Oasis á milli þess
að fara í Karen Millen. „Strákarn-
ir“, eins og þeir vilja láta kalla sig,
versla í Boss-búðinni eða GK.
Hressu skúmarnir komast í stuð
þegar þeir heyra gömul Abba-lög
og þegar þeir fara á djammið vilja
þeir heyra sömu tónlistina og í
leikfiminni. Ef ekki væri fyrir
aldursmuninn gætu sumir haldið
að þarna væru forfeður hnakk-
anna á ferð. 

Úlpuskúmarnir
Úlpuframleiðendur víða um heim
glöddust mikið þetta gengi braust
fram á sjónarsviðið, það þurfti
enda stórar úlpur til að geyma sí-
garettupappírinn og tóbakið. Þar
að auki er það alltaf í bolum frá
Nonnabúð og Dogma, sem þýðir
að góður hlífðarfatnaður er æski-
legur. 

Þetta er yngsti hópurinn, er
afturhvarf til gömlu kommanna
þó réttnefni væri vissulega sófa-
kommar. Hópurinn er yfirleitt á
móti og styður Vinstri græna, án
þess að vita af hverju, en tilbiður
Björk og pólitíska rétthugsun.
Líkt og gengið á Ölstofunni elskar
þessi hópur bjórinn sinn. Hann
veit því fátt betra en að sitja í
góðra vina hópi og úthúða Bush
Bandaríkjaforseta, Davíð Odds-
syni, heimsvaldastefnunni og
hvers kyns bönnum og höftum. 

Að vera þungur á brún þykir
ákaflega heillandi og þeim sem
tekst að vera einfarar eru kyn-
þokkafullir. Þessi hópur er nánast
í beinni mótspyrnu við hressu
skúmana þó þeir myndu aldrei
viðurkenna það. Honum er ekki
„illa“ við neinn. Úlpuskúmarnir
halda til á Sirkus og Kaffibarnum.

Úlpugengið verslar helst í
Kolaportinu eða í Spútnik. Ef það
það fer til útlanda gerir það góð
kaup á flóamörkuðum. Þetta á
bæði við um konur og karla.
Kvenkyns úlpuskúmar kunna vel
að meta stóra, mikla og litríka
kjóla. Ekki er verra að þeir séu
skreyttir pallíettum. Þessi hópur
hefur andúð á poppkúltúr í sam-
bandi við líkamann og myndi ekki
láta sjá sig dauðan í líkamsrækt-
arstöð. Ballett, afródans og jóga
eiga upp á pallborðið hjá stelpun-
um. Strákarnir kjósa frekar að
ganga bæjarfélaganna á milli. 

Hnakkaskúmarnir
Orðið hnakki er ef til vill ofnotað.

Það hefur hins vegar ekki enn tek-
ist að finna neitt annað orð sem
gæti lýst þessum hóp betur. Hann
hefur reyndar orðið fjölbreyttari
með tímanum en í byrjun saman-
stóðu hnakkarnir aðallega af
starfsmönnum FM 957. 

Diesel og Lee-gallabuxur eru
einkennisbúningur kvenmann-
anna ásamt þröngum bolum. Þeg-
ar þær fara á djammið njóta þær
þess að sýna eins mikið hold og
þær geta. Einkennisbúningur
hnakkanna sjálfra er mjög eins-
leitur; gallabuxur, hvít skyrta eða
bolur og glansleðurjakki eða blaz-
erjakki. Derhúfan er aldrei langt
undan. Þeir leggja einnig mikið
upp úr hárgreiðslunni og það er
enginn hnakki með hnökkum
nema að eiga minnst þrjár týpur
af hárgeli. 

Tónlistarsmekkur hnakkanna
er einfaldur, þeir láta FM 957 og
Kiss FM mata sig og eru alsælir.
Ef þeir fjárfesta í geisladiskum
kemur ekkert annað til greina en
safndiskar á borð við Pottþétt röð-
ina en kvenhnökkunum gæti dott-
ið í hug að kaupa Femin-diskinn.
Mikilvægasta morgunverkið er að
missa ekki af „heitasta þættinum
á kantinum“, Zuuber. 

Hnakkarnir halda til á Sólon og
Pravda og láta ekkert nema
Breezer inn fyrir sínar varir. Ann-
ars eru bindindismenn þekkt stað-
reynd innan hópsins enda elska
þeir bílinn sinn. Þeir vilja því ekki
spilla frítíma sínum með ein-
hverju áfengissukki og njóta
hverrar mínútu undir stýri. Þeir

ÚLPUSKÚM-
ARNIR: Múm,
Úlpa, Hjálmar,
Björk, Sigur Rós,
María Huld
Markan.

28 30. apríl 2004  LAUGARDAGUR

Skemmtiskúmar á ferð
KJAFTASKÚMARNIR: Kristinn Hrafnsson, Árni Snævarr, Katrín Júlíusdóttir, Birna Anna
Björnsdóttir, Guðmundur Steingrímsson, Ari Sigvaldason, Ari Alexander.

HRESSU SKÚMARNIR: Þórhallur Gunnarsson, Arnar Grant, Andrés Pétur, Jón
Axel Ólafsson, Anna Margrét Jónsdóttir, María Björk Sveinsdóttir.

GLANSSKÚM-
ARNIR: Chloé, Ása
Ottesen, Ellen og
Erla, Álfrún Páls-
dóttir, DJ Sóley



líta ekki við neinu öðru en GTI bíl-
um með spoilerum og low profile
dekkjum.

Hnakkarnir versla aðallega í
Mótor, Oasis, Vero Moda og
Gallerí Sautján. 

Týndu skúmarnir
Í 101 er ákveðinn hópur sem er
hálfgerðar flökkukindur. Hann
fæddist á Vegamótum en flúði
þaðan í ofvæni þegar „fallega“
fólkið fór að gera vart við sig.
Þessi hópur er staddur á krossgöt-
um en á eflaust eftir að dreifa sér
yfir í aðra hópa þegar fram líða
stundir. Hann samanstendur af
einstaklingum í leit að sjálfum
sér. Þeir eru að vinna en samt á
leið í Háskólann. Ekki að þeir viti
hvað þeir vilja verða þegar þeir
eru orðnir stórir. Þeir hafa því
ekki tíma til þess að hanga á kaffi-
húsum á daginn eins og þeir gerðu
á framhaldsskólaárunum. Koma
þó oft við á Prikinu eftir vinnu og
fá sér kaffi til þess að endurupp-
lifa horfna tíma. 

Hópurinn heldur tryggð við
staðinn sinn á kvöldin og um helg-
ar. Klæðaburður týndu skúmanna
er í takt við karakterana. Stelp-
urnar versla í Spútník, Top Shop
og allt þar á milli. Strákarnir eru
ekki alveg vissir um hvernig þeir
eiga að klæða sig. Nonnabúð,
Levi’s búðin, Ósóma og Dogma
eru þeirra verslanir. 

Tónlistarsmekkurinn er að
þeirra eigin mati mjög frjálslynd-
ur og týndu skúmarnir segjast
vera alætur á tónlist, frá Snoop
Dogg til Damien Rice. Þeir
drekka allt milli himins og jarðar
en eru ákaflega hrifnir af bjór og
Fisherman’s Friend-staupunum.

Glansskúmarnir
Þrátt fyrir vægðarlaus orð Frosta
úr Mínus um stelpurnar á Vega-
mótum heldur þar engu að síður til
alveg sérstakur hópur. Hann gæti
þess vegna borið nafnið   „fallegi“
hópurinn. Glansskúmarnir saman-
standa af hárgreiðslufólki, fyrir-

sætum, tískuvöruafgreiðslustúlk-
um, ljósmyndurum og ekki síst
fyrrverandi nemendum Verslunar-
skólans. Glansskúmarnir eru
Hollywood-hópur dagsins í dag.
Þeir keyra um á flottum bílum,
klæðast flottum fötum, snyrtidót
flæðir út af baðherbergjum þeirra
og það hjá báðum kynjum.

Fallegu skúmarnir lesa allar
greinar í glanstímaritum um
hvernig bæta megi kynlífið og
ekki þykir óeðlilegt að kvenpen-
ingurinn eigi að minnsta kosti eitt
ef ekki fleiri hjálpartæki. Fötin frá
GK, Centrum, Retró og júniform
tryggja einstaklingum forgang í
röðinni á Vegamótum. Það er ekki
óalgengt að glansskúmarnir búi í
kjallaraíbúð hjá foreldrum sínum,
sem eru oftar en ekki vel stæðir.
Paris Hilton myndi djamma á
Vegamótum ef hún kæmi til Ís-
lands. Breezer og kokkteilar eru
mest drukknir af glansskúmunum.
Tónlistarsmekkurinn er ekkert
mjög fjölbreyttur. Hipphopptón-
list Beoncé Knowles, Justin Tim-
berlake og Nelly trylla lýðinn á
góðu laugardagskvöldi.

Hverfisskúmarnir
Hér um um að ræða einn af fáum
hópum sem kenndir eru við
skemmtistað. Hverfisbarinn er
einn vinsælasti skemmtistaðurinn
meðal reykvískra ungmenna en
þangað sækja framhalds-
skólakrakkar, karlmenn sem telja
sig vera íþróttahetjur og semi –
celeb að ógleymdri Fazmo-
klíkunni. Handboltalandsliðið
leggur líka oft leið sína þangað
þegar það er við æfingar hér á
landi og Eiður Smári er fastagest-
ur þegar hann stingur niður fæti á
landið bláa. Með réttu mætti kalla
Hverfisbarinn „sportbar“ og sá
sem ekki er íþróttamannslega
vaxinn á ekki heima þar. 

Tónlistarsmekkur þessa fólks
verður að teljast í undarlegra lagi.
Milli þess sem vinsæl tónlist á
borð við nýjustu lög Britney eða
Justin Timberlake fær að hljóma
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HNAKKASKÚMARNIR: Tinna
Alavis, Halldóra Rut Bjarnadóttir,
Ragnheiður Guðfinna, Svali,
Hanni, Ásgeir Kolbeins. 

TÝNDU
SKÚM-
ARNIR:
Símon
Birgisson
blaða-
maður,
Ensími,
Gamalt
Skjás eins
lið

er íslenskum Eurovisionlögum
laumað inn á milli. Er þetta gert
til þess að hita lungun upp fyrir
kassagítarpartí eða verslunar-
mannahelgar en skyldumæting er
hjá Hverfisskúmunum á Þjóðhá-
tíð í Eyjum. Vínmenning staðarins
er af fábrotnara tagi. Bjór og
Breezer einoka allt þó stökum

sinnum sé ein-
hver flippaður

og panti sér
einn G&T.
S t a f a r

þetta af
ungum aldri
g e s t a n n a ,
sem hafa

varla efni á
meira en ein-

um bjór.
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Komnar í
kilju

Bíómynd væntanleg.

„Bók í anda Tarantinos, hæfilega 
blóðug og hæfilega fyndin. 

En umfram allt: töff.“
Úlfhildur Dagsdóttir, bokmenntir.is

„Þaulhugsað verk ... ofið af 
mikilli glöggskyggni ... óvenju 
skörp heildarmynd af 
þjóðarsál.“
Fríða Björk Ingvarsdóttir, Mbl.

Hrífandi skáldsaga og 
skrifuð af fágætri stígáfu

„Makalaus bók, við höfum 
eignast dúndurhöfund ... 

Frábærlega hugsuð og yndis-
lega stíluð.“

Páll Baldvin Baldvinsson, Stöð 2

Tilnefnd til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna 

2004

Íslensku 
bókmenntaverðlaunin

 2004

„Skáldið er í ham ... Bítlaávarpið er 
skemmtileg saga, stráksleg og gosaleg í 

sprúðlandi stílnum.“
Páll Baldvin Baldvinsson, DV

BIRGIR MEÐ HÚFUNA GÓÐU Logi lét sérsauma happahúfu með númerinu sínu á fyrir Birgi.  FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Margur íþróttamaðurinn
mætti taka Loga Geirs-
son, handboltakappa hjá

þýska úrvalsdeildarliðinu Lemgo,
sér til fyrirmyndar. Þrátt fyrir
ungan aldur og mikla velgengni er
pilturinn sá með hjartað á réttum
stað ef tekið er mið af framtaki
hans um síðustu helgi. Logi gerði
sér lítið fyrir og bauð ungum
strák úr Keflavík, Birgi Valdi-
marssyni, í ferð til Þýskalands
ásamt fjölskyldu sinni. Ferðin
mun aldrei úr minni fjölskyldunn-
ar líða en Birgir greindist með
hvítblæði í september á síðasta
ári og ferðin því „algjör lottóvinn-
ingur“ eins og fjölskyldan komst
að orði.

Birgir var að leik ásamt félög-
um sínum þegar blaðamann
Fréttablaðsins bar að garði. Gutt-
arnir máttu ekkert vera að því að
standa í einhverju viðtali enda
stuttmynd af dýrari gerðinni í bí-
gerð. Það vantaði ekki lífið í göt-
una sem fjölskyldan býr við, þrjú
trampólín sjáanleg, börn að leik
og hundur á vappi.

Móðir Birgis, Kristín Njáls-
dóttir, býður blaðamann velkom-
inn og færir honum rjúkandi
kaffi. Það fer ekki á milli mála að
þakklæti hennar til Loga Geirs-
sonar er óendanlegt fyrir hönd
sonarins enda ekki á hverjum
degi sem tólf ára strákur dettur í
lukkupott sem þennan. „Við viss-
um í rauninni ekkert hvaðan á
okkur stóð veðrið, þetta kom mjög
skemmtilega á óvart,“ sagði
Kristín með þakklætisglampa í
auga.

Samkvæmt Kristínu var margt
í boði fyrir fjölskylduna og var
ferðin greinilega þaulskipulögð af
hendi Loga. Það fór einkar vel á
með fólkinu frá fyrstu mínútu.
„Þegar við hittum Loga var eins
og við hefðum alltaf þekkt hann,“
sagði Kristín. „Við fórum á æðis-
legan veitingastað í Lemgo og þar
var Birgi færður lítill Ferraribíll
af eiganda staðarins.“

Sjálfur var Birgir í skýjunum
yfir ferðinni og framtaki Loga
enda ekki vanur því að fara mikið
út fyrir landsteinana. „Hann gaf
mér húfu með númerinu sínu, 23,
og svo áritaði hann búninginn
minn,“ sagði Birgir brosandi.

Mæðginin sýna blaðamanni
myndir úr ferðinni og er af mörgu

að taka. Þar má sjá apa að leik og
skrautlega fugla af ýmsum toga
en Logi bauð gestunum í dýra-
garðinn í Lemgo. „Birgir er mjög
vel að sér í þessum dýramálum og
hann þekkti langflesta fuglanna
enda er hann mjög greindur

strákur,“ segir meðal annars í
pistli Loga um ferðina á heima-
síðu hans.

Myndin sem grípur athygli
blaðamanns hvað mest er af Birgi,
þrælvígalegum á mótorhjóli með
bros á vör. „Við fórum á stórt
grassvæði með mótorhjólið í
skottinu. Þetta var mikið fjör og
strákurinn var alveg í essinu sínu
á hjólinu,“ sagði Kristín.

Kristín sparar ekki stóru orðin
þegar Loga ber á góma. „Logi er
ekkert venjulegur strákur heldur
gull af manni og með stærsta
hjarta sem við vitum um. Þessi
ferð er nokkuð sem flestir geta í
mesta lagi látið sig dreyma um en
við fengum að upplifa. Við höfum
ekki séð hann Bigga svona hress-
an og kátan lengi,“ sagði Kristín.
„Okkur fannst kveðjustundin erf-
iðust, við vorum með kökk í háls-
inum og tárin í augunum þegar við
kysstum hann bless. Þessi vinátta
er komin til að vera og við erum
strax farin að hlakka til þegar
Logi kemur til Íslands í sumar.“ ■

Logi er með stærsta
hjarta sem við þekkjum
Logi Geirsson, handboltamaður hjá Lemgo í þýsku úrvalsdeildinni, bauð ungum
dreng úr Keflavík, Birgi Valdimarssyni, ásamt fjölskyldu sinni til Þýskalands í
helgarferð. Framtak sem þetta hefur ekki þekkst hingað til hér á landi og óhætt að
fullyrða að það sé öðrum íþróttamönnum til eftirbreytni. Smári Jósepsson sótti
Birgi  heim.

Í SJÖUNDA HIMNI Það er ekki á hverj-
um degi sem 12 ára strákur fær að setjast
á fák sem þennan og var Birgir himinnlif-
andi með uppátæki Loga. 

MEÐ STJÖRNUNNI EFTIR LEIK 
Eftir að hafa sallað sjö mörkum á Pfull-
ingen gaf Logi sér tíma til að stilla sér upp
í myndatöku með Birgi. 
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M eira að segja heitustu
stuðningsmenn Verka-
mannaflokksins í Bret-

landi trúðu varla niðurstöðum
þingkosninganna 1997. Það árið
náði flokkurinn stórsigri, fékk
419 þingsæti á móti 165 þingsæt-
um Íhaldsflokksins. Þetta var
fyrsti kosningasigur flokksins í
18 ár. Verkamannaflokkurinn
bætti því við sig 202 þingsætum á
milli kosninga frá 1992, þegar
Íhaldsflokkurinn sigraði undir
stjórn Johns Major. 

Flestir áttu von á að Verka-
mannaflokkurinn myndi sigra
kosningarnar '97. Fáir höfðu þó
spáð þessum stórsigri. Breskir
stjórnmálafræðingar sem höfðu
legið yfir skoðanakönnunum og
eldri úrslitum héldu veðbanka sín
á milli. Engin þeirra náði að spá
rétt. Nokkrir töldu að Íhalds-
flokkurinn myndi sigra og einn
spáði meira að segja Major stór-
sigri.

Þríeykið mikla
Flestir telja að vinsældir Verka-
mannaflokksins megi þakka
þremur mönnum sem tókst með
að gjörbylta flokknum. Mennirnir
þrír eru Tony Blair, Alastair
Campbell, áróðursmeistari Blairs
sem oft hefur verið nefndur hinn
raunverulegi aðstoðarforsætis-
ráðherra Bretlands og Peter
Mandelson, fyrrum stuðnings-
maður Gordon Browns fjármála-
ráðherra. Mandelson er fyrrum
viðskiptaráðherra sem þurfti að
segja af sér vegna lánabrasks og
fyrrum ráðherra málefna Norður
Írlands sem þurfti að segja af sér
vegna þess að óeðlilega þótti stað-
ið að vegabréfaútgáfu tveggja
indveskra bræðra. 

Mandelson fer nú með málefni
utanríkisviðskipta í fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins.

Blair verður leiðtogi
Campbell og Mandelson voru lyk-
ilmenn í því að tryggja Blair sig-
ur þegar kosið var til leiðtoga
Verkamannaflokksins undir lok
júlí 1994. John Smith, sem tók við
flokknum eftir að Kinnock lét af
embætti 1992, lést um miðjan maí
1994 og því þurfti að velja nýjan
leiðtoga.

Frægur er einnig fundur
Blairs og Gordons Brown fyrir
leiðtogakjörið, þar sem Brown
samþykkti að styðja Blair gegn
loforði um að Brown yrði forsæt-

isráðherra eftir tvö kjörtímabil.
Nú er spurt hvort það loforð verði
svikið.

Þrjú voru í framboði til að
leiða flokkinn: Tony Blair, John
Prescott og Margaret Beckett. Sú
síðastnefnda hafði verið formað-
ur frá andláti Smith og er fyrsta
og eina konan sem hefur leitt
Verkamannaflokkinn þótt til
stutts tíma hafi verið. 

Blair vann kosningarnar með
yfirburðum, fékk 57 prósent at-
kvæða og varð þar með yngsti
leiðtogi Verkamannaflokksins.
Með þessum formannssigri var
lagður grunnurinn að „Nýja
Verkamannaflokknum“, sem átti
að vera ólíkur hinum „gamla
flokki“, sem var stjórnað af
verkalýðshreyfingunum, vildi
þjóðnýtingu og var óhæfur til að
hafa stjórn á efnahag ríkisins.
Það var í það minnsta sú sýn sem
kjósendur höfðu. 

Smith hafði hafið umbæturnar
með því að draga úr valdi verka-
lýðshreyfingarinnar. Þróunin hélt
svo áfram í fyrstu ræðu Blairs
sem leiðtoga, þar sem hann lagði
það til að kafli IV í stofnskrá
flokksins yrði endurskoðaður.
Kaflinn var yfirleitt túlkaður á
þann veg að hann kallaði á þjóð-
nýtingu í samfélaginu. Stofn-
skrárbreytingin var samþykkt
um páska 1995.

Vantrú á Íhaldsflokkinn 
eða traust á Blair?
Tiltrú manna á Verkamanna-
flokknum og ásýnd flokksins
hafði breyst árið 1997. Bæði hafði
trú kjósenda á hæfi flokksins til
að stjórna efnahagsmálum aukist
með breytingunum á stofn-
skránni. Einnig hafði traust kjós-
enda á Íhaldsflokknum, sem hafði
verið við stjórn í fjögur kjörtíma-
bil, snarminnkað. Í fjölmiðlum
höfðu fréttir verið áberandi af
spillingu þingmanna Íhaldsflokks-
ins, auk þess sem vofeiflegt and-
lát eins þingmannsins var mjög
umtalað. Þá þótti John Major, þá-
verandi forsætisráðherra, nokkuð
litlaus, sérstaklega í samanburði
við fyrirrennara sinn Margaret
Thatcher. Gantast var með það
þegar upp komst um framhjáhald
Majors og Edwinu Currie, fyrrum
ráðherra í stjórn Thatchers, að
hefði þetta verið kunngjört fyrir
kosningarnar 1997 hefði það getað
bjargað Íhaldsflokknum. Þetta
hefði í það minnsta sýnt að í
Major væri eitthvað líf. 

Gordon Brown og leynda gullkistan
Tony Blair leiddi Íhaldsflokkinn
aftur til sigurs í þingkosningun-
um 2001. Í þetta sinn var sigur-
víman minni, þó að flokkurinn
héldi meirihluta á þingi. 

Margar ástæður eru fyrir því
að Verkamannaflokkurinn fékk
áframhaldandi umboð til að
stjórna landinu, þrátt fyrir að þá
þegar hafi margir vinstrimenn í
flokknum verið óánægðir með
daður Blairs við markaðsöflin og
áhrif spunameistara Blairs,
Alastair Campbell, hafi þótt of
mikil.

Gordon Brown fjármálaráð-
herra var talinn hafa staðið sig vel
og hann gat lofað stórauknum
fjárhæðum í menntamál og heil-
brigðismál úr sjóðum sem hann
kallaði „stríðskistuna.“ Eftir á
sögðu margir að þessir peningar
hefðu sparast með því að svelta
þessa tvo málaflokka í nokkur ár.
Því hafi þetta verið ódýr kostur. 

Formaður Íhaldsflokksins,
William Hague, þótti illa ná til
almennings með áherslum á að
bjarga pundinu í andstöðu sinni
við Evruna. Íhaldsflokkurinn hef-
ur þótt trúverðugri í innflytjenda-
málum, bæði í þessum kosningum
sem og kosningunum 2001 og lagt
mikla áherslu á þau mál. Flokkur-
inn hefur þó ekki þótt traustvekj-
andi í efnahagsmálum, sem skipt-
ir meira máli fyrir kjósendur eft-
ir því sem kosningarannsóknir
segja.

Í þriðja lagi gerðu stuðnings-
menn Verkamannaflokksins og
frjálslyndra með sér óformlegt
samkomulag. Fulltrúi þess flokks
sem líklegra væri að næði manni
inn var kosinn. Áhugamenn í
nokkrum kjördæmum komu upp
vefsíðu þar sem hægt var að
skipta á atkvæði við stuðningsfólk
hins flokksins í öðru kjördæmi.
Verkamannaflokkurinn og frjáls-
lyndir voru sammála um það að
nauðsynlegt væri að halda íhald-
inu frá völdum. Miðað við niður-
stöðu kosninganna er talið að
Verkamannaflokkurinn hafi grætt
á þessu samkomulagi um þriðj-
ungi oftar en frjálslyndir. Hins
vegar verður einnig að hafa það í
huga að ef skoðað er í hvaða kjör-
dæmum frjáslyndir eru líkleg-
astir til að bæta við sig þing-
manni, miðað við kosningarn-
ar 2001, myndu þeir slá út
þingmann Íhaldsflokksins í
átta af tíu helstu sætunum. 

Þingmenn segja af sér eða eru
reknir úr flokknum
Þessi átta ár sem Tony Blair hef-
ur verið forsætisráðherra Bret-
lands hafa ekki alltaf verið
dans á rósum, hvorki fyrir
hann, né flokkinn.
Erfiðasta málið
sem hann
þarf meðal
annars að

svara fyrir í kosningunum á
fimmtudag, er hvernig staðið var að
ákvörðuninni um að styðja innrás-
ina í Írak. Brian Sedgemore, þing-
maður Verkamannaflokksins, til-
kynnti fyrr í vikunni að hann hefði
nú flutt sig um set til frjálslyndra,
meðal annars vegna Íraksmálsins.
Þetta er ekki fyrsti þingmaður
flokksins sem kýs frekar að starfa
undir merkjum frjálslyndra, því
P.W.B Marsden skipti um flokk í
desember 2001. Þá var George Gall-
oway, þingmaður flokksins, rekinn
úr honum í október 2003. Hann var
harður andstæðingur innrásarinnar
í Írak og hafði hvatt íraska hermenn
til að standa upp og berjast gegn

breskum her-
mönnum.

Clare Short sagði af sér ráðherra-
embætti í maí fyrir tveimur árum
til að mótmæla innrásinni í Írak. 

Þá voru skólagjöld á háskóla-
stigi erfitt mál fyrir Blair á síðasta
ári. Frumvarp stjórnar hans um
hækkun skólagjalda var naumlega
samþykkt á þingi, með einungis
fimm atkvæða mun, og greiddu
rúmlega 70 þingmenn Verka-
mannaflokksins atkvæði gegn
frumvarpinu. Jafnvel var talið að
hann þyrfti að segja af sér, hefði
frumvarpið ekki verið samþykkt.

Í apríl 2000 hafði Ken Living-
stone, þá þingmaður, verið rekinn
úr Verkamannaflokknum, en hann
vildi bjóða sig fram sem borgar-
stjóri Lundúna. Flokksforystan
vildi hins vegar bjóða fram Frank
Dobson. Nokkru eftir að Ken sigr-
aði í kosningunum var honum boð-
ið að ganga aftur í flokkinn. 

Þá sagði Peter Mandelson af sér
þingmennsku í september 2004,
þegar hann var tilnefndur í fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins. Þrátt fyrir að vera náinn sam-
starfsmaður Blairs, hafði Mandel-
son verið honum og ímynd flokks-
ins erfiður. Tvisvar þurfti Mandel-
son að segja af sér ráðherraemb-
ætti. Einnig þótti Blair hygla vini
sínum Mandelson óeðlilega þegar

hann var sett-
ur ráðherra

Norður Ír-

32 30. apríl 2005 LAUGARDAGUR

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
BRESKU ÞING-
KOSNINGARNAR

Bretar ganga til kosninga á fimmtudag. Skoð-
anakannanir gefa til kynna að Tony Blair muni
leiða Verkamannaflokkinn til sigurs í þriðja
sinn. Á síðustu átta árum hefur Blair tekist á
við mörg erfið mál, en það er ekki að ástæðu-
lausu sem hann var kallaður Teflon-Tony
fyrstu ár hans sem forsætisráðherra.

Hitnar undir Tony
Stjórnmálaflokkur Fjöldi þingmanna
Íhaldsflokkurinn 376
Verkamannaflokkurinn 229
Frjálslyndir demókratar/SDP 22
Plaid Cymru 3
SNP 3

Forsætisráðherra
Margaret Thatcher

1987

Stjórnmálaflokkur Fjöldi þingmanna
Íhaldsflokkurinn 336
Verkamannaflokkurinn 271
Frjálslyndir demókratar/SDP 20
Plaid Cymru 4
SNP 3

Forsætisráðherra
John Major 

1992

Stjórnmálaflokkur Fjöldi þingmanna
Íhaldsflokkurinn 165
Verkamannaflokkurinn 419
Frjálslyndir demókratar 46
Plaid Cymru 4
SNP 6
Óháðir 1

Forsætisráðherra
Tony Blair

1997

Stjórnmálaflokkur Fjöldi þingmanna
Íhaldsflokkurinn 166
Verkamannaflokkurinn 413
Frjálslyndir demókratar 52
Plaid Cymru 4
SNP 5
Óháðir 1

Forsætisráðherra
Tony Blair

2001

Kosningaúrslit í Bretlandi 1987 til 2001

GORDON
BROWN OG
TONY BLAIR
MYNDA SÍMA
Breskir kosn-
ingaspekúlantar
segjast hafa tek-
ið eftir að minna
beri á brosi Blairs
á auglýsingum
flokksins fyrir þessar
kosningar en áður og
segja það merki um að
flokkurinn vilji ekki flíka
honum.
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Pinnacle Studio 9
alvöru klippiforrit

fylgir öllum 
myndbandstökuvélum

í Sony Center

*Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

 www.sonycenter.is

Kauptu Sony 
   hjá Sony

Frábær

hönnun!

DCR-HC22
Stafræn myndbandstökuvél
•  20x aðdráttur um linsu
•  tengistöð fylgir
•  dv inn/út

Verð 5.575 krónur 
vaxtalaust* í 12 mán. eða 
66.900 krónur staðgreitt

Stór 
skjár!

DCR-HC19
Stafræn  myndbandstökuvél
•  20x aðdráttur um linsu
•  fjarstýring og burðaról

Verð 49.950 krónur 

DCR-HC32
Stafræn myndbandstökuvél
•  20x aðdráttur um linsu
•  tengistöð fylgir
•  dv inn/út
•  minniskort fyrir ljósmyndir
•  analog inn

Verð 69.950 krónur 

Ótrúleg

gæði!

Fullt nafn: Anthony Charles Lynton
Blair.
Gælunafn: Bambi.
Trú: Evangelíska biskupakirkjan. Eig-
inkona hans er kaþólsk og eru börn-
in alin upp samkvæmt kaþólskri trú.
Fæddur: 6. maí 1953 í Edinborg.
Stjörnumerki: Naut.
Foreldrar: Leo Charles Lynton Blair
og Hazel Blair.
Eiginkona: Cherie Booth lögmaður.
Þau giftust 1980.
Börn: Euan, Kathryn, Nicky og Leo.
Þegar Leo fæddist var það í fyrsta
sinn í 150 ár sem sitjandi forsætis-
ráðherra varð nýbakað foreldri. 
Skólaganga: Durham Choristers
School, Fetters College, St John's
College Oxford. 

Annað: Í háskóla var Blair söngvari
hljómsveitarinnar Ugly Rumours.
Innganga í Verkamannaflokkinn:
1975.
Þingmaður: 1983 í Sedgefield-kjör-
dæmi.
Dálkahöfundur: Skrifaði í The
Times 1987-88.
Verkamannaflokkurinn: Kosinn í
framkvæmdastjórn flokksins 1992
Kosinn leiðtogi flokksins 1994.
Varð forsætisráðherra 1997, 43 ára
gamall. Hann varð yngsti breski for-
sætisráðherrann síðan Liverpool lá-
varður varð forsætisráðherra 1812.
Endurkjörinn forsætisráðherra 2001.
Klúbbastarf: Trindon Colliery and
Deaf Hill Working Men's og Fish-
burn Working Men's.

lands, því þar var fyrir Mo
Mowlam, mjög vinsæll ráðherra. 

Árásir úr öllum áttum
Samkvæmt könnunum er Verka-
mannaflokkurinn nú með um 38 til
40 prósenta fylgi. Erfitt er að
reikna út þingmannafjölda út frá
prósentutölum þar sem í Bretlandi
eru einmenningskjördæmi, en
þetta gæti þýtt að flokkurinn
missti tíu til tuttugu þingmenn.
Verkamannaflokkurinn hefði samt
118 þingsæta meirihluta. Ólíkt síð-
ustu kosningum standa nú öll spjót
á Blair. Sumar kannanir hafa sýnt
að ef Gordon Brown leiddi flokk-
inn myndi hann fá allt að helming
atkvæða í kosningunum og bæta
við sig allt að sextíu þingmönnum.
Það yrði mun stærri kosningasigur
en 1997 undir Blair. Stuðnings-
menn Browns innan flokkins hafa
reyndar gert minna úr samstarfs-
erfiðleikum Browns og Blairs nú
þegar fer að hilla undir kosningar
en þeir gerðu fyrr á árinu. 

Samflokksmenn Blairs gagn-
rýna hann nú mun harðar en fyrir
síðustu tvennar kosningar, sér-
staklega vinstri armur flokksins.
Hann er ósáttur við innrásina í
Írak, það sem þeir kalla undir-
lægjuhátt við Bandaríkin og
meinta innihaldslausa frasapólitík
leiðtogans. Þá er gagnrýni íhalds-
manna farin að beinast í meira
mæli persónulega gegn Blair, í
stað stefnu flokksins og verka
hans. Í þriðja lagi virðist ekki
hægt að treysta á óformlega sam-
starfið milli Verkamannaflokksins
og frjálslyndra, heldur eru frjáls-
lyndir meira farnir að beina spjót-
um sínum að Blair og ríkisstjórn-
inni. Það virðist ekki vera eitt
þeirra helstu mála lengur að halda

íhaldinu frá
völdum. ■

Kallaður Tony eða bara Bambi

HINN GEÐÞEKKI BAMBI Þótt ekki sé
víst að gælunafn Blairs komi frá hinni geð-
þekku Disney-fígúru er það teiknimynda-
persónan sem flestum dettur fyrst í hug.

BLAIR OG BOOTH Enginn leiðtogi Verkamannaflokksins hefur setið jafn lengi sem for-
sætisráðherra og Tony Blair.



Mikill stígandi í
liði Eyjamanna
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> Við gleðjumst yfir því ...
... að þrír íslenskir handboltamenn og
einn þjálfari verði í sviðsljósinu í dag
þegar fyrri úrslitaleikir Evrópu-
keppnanna í handbolta fara fram.
Ólafur Stefánsson hjá Ciudad
Real, Guðjón Valur
Sigurðsson hjá Essen og
Sigfús Sigurðsson hjá Magde-
burg verða allir í
eldlínunni ásamt Alfreði
Gíslasyni, þjálfara
Magdeburg.

sport@frettabladid.is

> Við vonum ...
... að Eiður Smári
Guðjohnsen verði fyrsti

íslenski knattspyrnu-
maðuinn til að verða
meistari með sínu liði
í ensku úrvalsdeild-
inni. Chelsea getur
tryggt sér titilinn

með sigri á Bolton í dag.

Heyrst hefur ...

... að Þróttarar hafi hug á að styrkja lið
sitt enn frekar fyrir átökin í
Landsbankadeildinni fyrir komandi
leiktíð. Heimildir Fréttablaðsins herma
að sterkur framherji sé efstur á
óskalistanum hjá nýliðunum sem þurfa
að fylla skarð Danans Sörens
Hermansen sem er farinn eftir tveggja
ára dvöl hjá félaginu.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins munu Finnbogi Sigurðs-
son og Júlíus Jónasson eiga hlutverkaskipti hjá ÍR fyrir næsta
tímabil DHL-deildarinnar í handknattleik. Júlíus hefur gegnt
starfi þjálfara síðustu misseri en Finnbogi verið aðstoðarþjálf-
ari. Í samtali við Fréttablaðið gat Júlíus ekki staðfest að þessi
stöðuskipti myndu eiga sér stað. 

„Það er í rauninni ekki búið að ganga frá einu né neinu,“
sagði Júlíus en bætti því þó við að það væri líklegra en hitt
að hann yrði áfram hjá ÍR. „En það er áríðandi að það komi
fram að hvorki ég né Finnbogi ætlum að hlaupa frá þessu
verkefni þó svo að breytingar verði á leikmannamálum.“

Júlíus sagðist koma ágætlega undan vetri og að menn væru
hæstánægðir með að hafa nælt í titil, en ÍR-ingar urðu bikar-
meistarar í vetur. „Í þessi fjögur ár sem ég hef þjálfað höfum
við farið þrisvar í undanúrslit og einu sinni í úrslitaleik. Við
höfum því alltaf verið að berjast á toppnum. Við náðum
þarna að fara skrefinu lengra og taka titil og ég tel að það
hafi verið gríðarlega mikilvægt fyrir leikmenn og félagið. Á
þessum tímapunkti situr þó í manni að við hefðum viljað

enda mótið betur.“

Búast má við að
þjálfaramál ÍR
skýrist á næstunni
og sagði Júlíus að
of snemmt væri að
fullyrða um þau
mál. „Maður getur
aldrei verið pottþétt-
ur fyrr en búið er að
ganga frá öllum end-
um,“ sagði Júlíus Jónas-
son.

Úrslitarimma Hauka og ÍBV  um Íslandsmeist-
aratitilinn hefst í dag á Ásvöllum. Fréttablaðið fékk
Guðmund Guðmundsson, nýráðin þjálfara Fram,
til að spá í spilin.

BREYTINGAR Í BREIÐHOLTINU: JÚLÍUS JÓNASSON OG FINNBOGI SIGURÐSSON AÐ SKIPTA UM HLUTVERK?

Hlaupum ekki frá þessu verkefni

Andrés Guðmundsson • www.icefitness.is • icefitness@icefitness.is • Gsm 6631111

Íþróttahúsinu Varmá Mosfellsbæ

Samanburður föstudaginn 29. apríl kl 20:00

Aðalkeppni laugardaginn 30. apríl kl 15.00

Keppnisgreinar

Karlar:
upphífingar
dýfur
hraðaþraut
samanburður

Konur:
armbeygjur
ofurgreip
hraðaþraut
samanburður

BIKARMÓT

Miðaverð: 500 kr

Miðaverð: 1000 kr fullorðnir og 500 kr börn
HANDBOLTI. Rétt eins og í kvenna-
flokki eru það Haukar úr Hafnar-
firði og ÍBV úr Eyjum sem mæt-
ast í úrslitaviðureigninni í karla-
flokki. Fréttablaðið fékk fyrrum
landsliðsþjálfarann Guðmund
Guðmundsson, sem er nýtekinn
við liði Fram, til að spá í spilin
fyrir einvígi liðanna sem hefst á
Ásvöllum í dag klukkan 16:15.

„Ég hallast að því að þetta
verði stórskemmtilegt úrslitaein-
vígi. Ég veit að það eru mjög
margir þarna úti sem búast við
auðveldum sigri Haukaliðsins, en
ég held að þetta verði miklu jafn-
ara en það. Haukaliðið hefur það
auðvitað með sér að vera með
oddaleikinn ef til kemur og lið
þeirra er reynt. Haukaliðið er
með þessa sigurhefð með sér og
auðvitað verða þeir ekki auðsigr-
aðir. Haukar eru með vel skipað
lið í flestum stöðum, þótt þeir séu
ekki mjög sterkir í skyttustöð-
unni vinstra megin, er varla veik-
leika að finna í liði þeirra annars-
staðar.

Mér hefur fundist vera svo
mikill stígandi í þessu Eyjaliði í
úrslitakeppninni síðan í leikjun-
um við Fram í fyrstu umferðinni

og þeir eru bara með hörku lið.
Þeir hafa að mínu mati alla burði
til að fara alla leið og verða Ís-
landsmeistarar. Þeir eru með frá-
bæran markvörð og gríðarlega
öflugar skyttur í þeim Sigurði og
Tite, sem er einfaldlega besta
skytta landsins. Þeir hafa tvo
góða línumenn, fínan miðjumann
og mjög góða hornamenn. Ég held
að ef þeir fara í þessa leiki með
réttu hugarfari, geti þeir gert
hvað sem er. 

Ég held meira að segja að
þetta einvígi sé það jafnt að ég
reikna báðum liðum 50% vinn-
ingslíkur. Það er ekkert sem seg-
ir mér að Haukarnir taki þetta
eitthvað létt, eins og sumir vilja
meina. ÍBV er mjög sterkt heim
að sækja og nýtur góðs af því.
Þeir verða auðvitað að vinna leik
í Hafnarfirði til að eiga mögu-
leika í þessu og ég held að ef
kæmi til fimmta leiks í einvíginu,
myndu Haukarnir lenda undir
ákveðinni pressu og þá held ég að
sé aldrei að vita hvað getur
gerst,“ sagði Guðmundur Guð-
mundsson, nýráðinn þjálfari
Fram, í samtali við Fréttablaðið.

baldur@frettabladid.is

ÞURFA AÐ STOPPA TITE Haukar verða að stoppa hina geysiöflugu georgísku skyttu,
Tite Kalandadze, í liði Eyjamanna en hann hefur farið hamförum það sem af er í
úrslitakeppninni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fyrri úrslitaleikir Evrópukeppna handboltans fara fram um helgina:

Íslenskir handboltamenn í sviðsljósinu
HANDBOLTI Fyrri úrslitaleikir Evr-
ópukeppni félagsliða í handbolt-
anum fara fram í dag og eru ís-
lenskir handboltamenn í sviðs-
ljósinu að þessu sinni. 

Stærstu leikir ársins hjá fé-
lagsliðinum eru örugglega úrslita-
leikir Meistaradeildarinnar og
þessu sinni eru það spænsku liðin
Ciudad Real og Barcelona sem
eru komin í úrslitaleikinn. Ólafur
Stefánsson, sem leikur með Ciu-
dad Real, varð Evrópumeistari
meistaraliða með Magdeburg
2002 en Ciudad Real hefur hins-
vegar aldrei orðið Evrópumeist-
ari. Barcelona getur hinsvegar
unnið Evróukeppni meistaraliða í

sjötta sinn. Leikurinn í dag fer
fram á heimavelli Ciudad Real og
er í beinni útsendingu á Sýn sem
hefst klukkan 14.50.

Það er mikil spenna í Þýska-
landi fyrir úrslitaleiknum í EHF-

bikarnum þegar þýsku liðin Essen
og Magdeburg mætast. 

Þetta er sannkallaður Íslend-
ingaslagur því það eru Íslending-
ar í sviðsljósinu hjá báðum liðum,
Guðjón Valur Sigurðsson hefur
leikið lykilhlutverk hjá Essen og
hjá Magdeburg er Alfreð Gíslason
í þjálfarastólnum og með liðinu
spila þeir Sigfús Sigurðsson og
Arnór Atlason. Leikurinn í dag fer
fram í Magdeburg en Essen hefur
unnið báða leiki liðanna í þýsku
deildinni í vetur. Magdeburg hef-
ur unnið EHF-bikarinn tvisvar,
1999 og 2001 en Essen getur orðið
fyrsta vestur-þýska liðið til að
vinna þessa keppni. ■

SIGFÚS SIGURÐSSON Spilar með
Magdeburg gegn Essen í dag.
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■ ■ LEIKIR
� 13.00 Hvíti riddarinn og Ýmir

mætast á Stjörnuvelli í 1. riðli C-
deildar deildabikars karla í fótbolta.

� 14.00 Breiðablik og KR mætast í
Fífunni í undanúrslitum A-deildar
deildabikars kvenna í fótbolta.

� 15.00 Sindri og Ægir mætast á
Stjörnuvelli í 1. riðli C-deildar
deildabikars karla í fótbolta.

� 15.00 Keflavík og Þróttur R.
mætast í Reykjaneshöll í B-deild
deildabikars kvenna í fótbolta.

� 15.15 Þór/KA/KS og ÍA mætast í
Boganum í B-deild deildabikars
kvenna í fótbolta.

� 16.15 Haukar og ÍBV mætast á
Ásvöllum í úrslitakeppni DHL-deildar
karla í handbolta.

� 16.30 Leiknir R. og Haukar
mætast í Egilshöll í úrslitakeppni B-
deildar deildabikars karla í fótbolta.

� 17.00 Hamar og GG mætast á
Stjörnuvelli í 1. riðli C-deildar
deildabikars karla í fótbolta.

� 17.15 Leiknir F. og Magni mætast í
Boganum í 2. riðli C-deildar
deildabikars karla í fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 13.05 Meistaradeildin í fótbolta á

Sýn. Útsending frá leik Chelsea og
Liverpool í meistaradeildinni í
fótbolta.

� 13.30 Á vellinum með Snorra Má
á Skjá einum.

� 14.00 Enski boltinn á Skjá einum.
Bein útsending frá leik Liverpool og
Middlesbrough í ensku
úrvalsdeildinni í fótbolta.

� 14.50 Meistaradeildin í
handbolta á Sýn. Bein útsending frá
leik Ciudad Real og Barcelona í
meistaradeildinni í handbolta.

� 16.05 DHL-deildin í handbolta á
RÚV. Bein útsending frá leik Hauka
og ÍBV í lokaúrslitum DHL-deildar
karla í handbolta.

� 16.10 Enski boltinn á Skjá einum.
Bein útsending frá leik Bolton og
Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í
fótbolta.

� 16.45 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn. Mánaðarlegur þáttur um
bandarísku mótaröðina í golfi.

� 18.30 Fótbolti um víða veröld á
Sýn.

� 19.00 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn. Vikulegur þáttur um
bandarísku mótaröðina í golfi.

� 19.20 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Fréttaþáttur um
Meistaradeildina í fótbolta.

� 19.50 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Real Sociedad og
Real Madrid í spænsku 1. deildinni í
fótbolta.

� 21.50 NBA-boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Washington
Wizards og Chicago Bulls í
úrslitakeppni NBA-deildarinnar í
körfubolta.

� 00.20 Hnefaleikar á Sýn.
Útsending frá bardaga Jose Luis
Castillo og Julio Diaz.
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Suðurlandsbraut 32  • 108 Reykjavík  • Sími 568 8611  • piano@piano.is

Píanó á verði sem þú 
      hefur ekki séð áður!
Goodway hljóðfærin eru frábær kostur 
fyrir þá sem eru að kaupa si  fyrsta píanó. 
Í fyrsta sinn á Íslandi bjóðum við þér nú 
upp á að kaupa píanó á vaxtalausum
greiðslum (til 15 mánaða). 2 ára ábyrgð.

Verð frá 15.867 kr.
í 15 mán. eða 238.000 kr. staðgrei .
121 og 123 cm. píanó í svörtu, hnotu og 
mahony.

Leynist lítill snillingur 
                 á þínu heimili?

591-5350

Eiður Smári  gæti orðið Englandsmeistari með Chelsea í dag, fyrsti Íslendingurinn síðan úrvalsdeildin var stofnuð:

Þrír hafa orðið meistarar í stærstu deildunum
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen
og félagar hans í Chelsea geta orð-
ið enskir meistarar í dag með
sigri á Bolton. Chelsea vantar tvö
stig til viðbótar úr síðustu fjórum
leikjunum til að gulltryggja titil-
inn.

Eiður Smári gæti því orðið
fjórði íslenski knattspyrnumaður-

inn sem nær að verða meistari í
fimm stærstu deildum Evrópu,
ensku úrvalsdeildinni, þýsku
bundesligunni, ítölsku a-deildinni,
spænsku 1. deildinni eða frönsku
1. deildinni. Eiður Smári verður
því væntanlega bæði fyrsti ís-
lenski leikmaðurinn sem fær
verðlaunapening fyrir að vera
enskur meistari sem og fyrsti ís-
lenski leikmaðurinn í 13 ára sögu
ensku úrvalsdeildarinnar sem
vinnur titilinn.

Ásgeir Sigurvinsson varð
fyrstur Íslendinga til að verða
meistari í einum af fimm stærstu
deildum Evrópu þegar hann varð
meistari með Stuttgart í Vestur-

Þýskalandi vorið 1984. Ásgeir
varð annar markahæsti leikmað-
ur liðsins með tólf mörk í 31 leik
þrátt fyrir að spila á miðjunni og
var í lok tímabilsins valinn knatt-
spyrnumaður ársins af öðrum
leikmönnum deildarinnar. 

Sigurður Jónsson varð enskur
meistari með Arsenal tímabilið
1990 til 1991 en lék þó aðeins tvo
leiki um mánðarmótin septerm-
ber/október vegna erfiða bak-
meiðsla. Sigurður lék því ekki
nægilega marga leiki til að fá verð-
launapening en lágmarkið er að
hafa tekið þátt í 10 leikjum liðsins.

Eyjólfur Sverrisson varð síðan
þýskur meistari með Stuttgart

átta árum eftir að Ásgeir vann tit-
ilinn en þetta eru einu meist-
aratitlar félagsins síðustu hálfa
öldina. Eyjólfur lék 31 leik með
Stuttgart þennan vetur og skoraði
í þeim þrjú mörk.

Einhver misskilingur hefur
verið í gangi um að Albert Guð-
mundsson hafi orðið franskur
meistari með OGC Nice en svo er
ekki, því liðið varð meistari árið
eftir að hann hafði snúið heim til
Íslands. ■

MEISTARAR Í STÆRSTU
DEILDUM EVRÓPU:
Ásgeir Sigurvinsson, Stuttgart 1984
31 leikur (2776 mínútur) / 12 mörk
Sigurður Jónsson, Arsenal 1991
2 leikir (180 mínútur) / 0 mörk
Eyjólfur Sverrisson, Stuttgart 1992
31 leikur (2192 mínútur) / 3 mörk

VERÐUR EIÐUR SMÁRI MEISTARI Í
DAG? Eiður Smári Guðjohnsen og félagar
hans í Chelsea geta orðið enskir meistarar

í dag með sigri á Bolton.
MYND: NORDIC PHOTO/GETTY IMAGES 
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Ég þekki mann á
besta aldri sem hef-
ur rosalegar áhygg-
ur af því hvað hann
er að verða gamall. Sí

og æ þarf ég að hlusta
á hann rausa um hve
há kollvikin séu orðin,

hversu gamall hann sé
orðinn miðað við alla unglingana
og hversu margar hrukkur hann
sé kominn með. Samt er hann ekki
enn orðinn þrítugur.....úps! Þetta
hefði ég ekki átt að segja því þetta
er bannorð í hans skringilega
þenkjandi huga.

Um daginn tapaði hann fyrir
sér eldri manni í léttum leik og
líkaði það að vonum illa. Ekki var
það heldur til að bæta ástandið á

honum þegar maður minntist á
ósigurinn við hann í góðlátlegu
gríni. Eldri maðurinn er meira að
segja kominn með nokkur grá hár
og í huga míns manns hefði það
átt að vera ávísun á sigur. Svo
reyndist þó ekki vera.

Ég vil nota það sem er eftir af
þessum pistli til að hughreysta
þennan félaga minn. Talað hefur
verið um að lífið byrji þegar menn
verði fertugir; hann er ekki enn orð-
inn þrítugur. Talað er um að karlar
eldist betur en konur í útliti, hvað
sem satt er í því, og þess vegna ætti
hann að eiga fjölmörg góð ár í
vændum hvað það varðar. Þar gæti
hann tekið sér til fyrirmyndar
mikla hjartaknúsara á borð við Ge-
orge Clooney og Richard Gere.

„Gamlir“ íþróttamenn hafa
margir gert góða hluti í gegnum
árin og því held ég að góðar líkur
séu á því að minn maður eigi ein-
faldlega eftir að verða betri með
árunum, rétt eins og rauðvínið. Þar
gæti ég nefnt náunga á borð við
fótboltakappana Gianfranco Zola,
Paolo Maldini og meira að segja
Guðna Bergs, sem allir hafa gert
frábæra hluti á fertugsaldri. Enn á
ég eftir að minnast á þá auknu
visku og þann mikla þroska sem
safnast upp með hverju árinu sem
líður. Ekki amalegt að búa að því.

Því vil ég segja, stattu þig fé-
lagi! Berðu höfuðið hátt og hugs-
aðu frekar um þá sem eru eldri en
þú. Hvernig heldurðu að þeim
líði? ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
FREYR BJARNASON SKRIFAR UM MANN SEM ER HRÆDDUR VIÐ AÐ ELDAST.

Óttinn við ellina
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Morgun-
verðar-

sjónvarp.

...þessi gaur
á eftir að
gera mig
brjálaðan.

Hvað ertu
að horfa á?

Hættu að 
stríða mér, 
þarna stóri
heimskingi.

Ég þarf hjálp. 
Hættu

 að

str
íða

 m
ér,

þa
rn

a s
tór

i h
eim

ski
ng

i.

Ég þ
arf

 hj
álp

. 

Oh...

Má ég
fara frá
borðinu?

Ekki fyrr en þú
borðar meira af

kássunni!

Ég held að
ég fái mér

meiri
kássu!

Þú verður að
passa mittið!

Alltaf jafn
heppin!

Alltaf jafn
heppinn!

Palli! Getur þú ekki
bara setið eins og
venjulegt fólk?

Var
þetta
betra?

Ég sagði „eins og
venjulegt fólk“, ekki
eins og pabbi þinn. 

Ha!





■ ■ KVIKMYNDIR
� 16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir

myndina El angel exterminator eða
Engil dauðans eftir Luis Bunuel,
sem hann gerði í Mexíkó 1962.
Myndin er með sænskum texta.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 15.00 Bandaríska hljómsveitin Def-

iance spilar pönk í Smekkleysu
Plötubúð, Laugavegi 59. 

� 16.00 Karlakórinn Þrestir í Hafnar-
firði heldur vortónleika í Neskirkju.
Örn Árnason leikari syngur einsöng
með kórnum, en stjórnandi er Jón
Kristinn Cortez.

� 16.00 Vortónleikar Söngvina, kórs
aldraðra í Kópavogi verða haldnir í
Digraneskirkju. Stjórnandi er Kjartan
Sigurjónsson. Gestakór verður Ekk-
ókórinn.

� 20.00 Bandarísku fólk-pönk hljóm-
sveitin Defiance spilar í Kaffi
Hljómalind ásamt S.T.F., Viður-
styggð, T.B.H.C.B.I.T.W. og Death-
metal Supersquad.

■ ■ OPNANIR
� 14.00 Sýning á bókverkum nem-

enda Listaháskólans verður opnuð
í sýningarsal Handverks og Hönnun-
ar að Aðalstræti 12, 2. hæð. 

� 14.00 Sýning á bútasaumsverkum
Margrétar Árnadóttur, verslunar-
konu í Virku, verður opnuð í setu-
stofu félagsmiðstöðvarinnar að Vest-
urgötu 7.

� 15.00 Sýningin Stefnumót við
safnara II verður opnuð í Gerðu-
bergi. Boðið verður upp á fjölbreytta
dagskrá í tengslum við sýninguna
sem stendur til 11. september. 

� 15.30 Frank Ponzi opnar í Bóka-
safni Mosfellsbæjar sýningu á
gömlum ljósmyndum frá Íslandi
sem Frederick Howell tók undir lok
19. aldar.

� 16.00 Sýning á bútasaumsteppum
úr verkefninu Áskorun 2005 verður
opnuð í Höfuðborgarstofu í Geysis-
húsinu.

� 18.00 Sýning á nýrri innsetningu
Rúríar, Heillaður, verður opnuð í
sýningarrými FUGLs í verslun Indriða
á Skólavörðustíg 10. 
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EKKI MISSA AF…

... sýningu Kvikmyndasafns
Íslands á kvikmyndinni Engill
Dauðans, eða El ángel exterm-
inador, sem Luis Bunuel gerði
í Mexíkó árið 1962.

... síðasta Hvíldardagskvöldi
vetrarins á Grand Rokk, þar
sem sýndar verða heimildar-
myndir og tónlistarmyndir með
Tom Waits.

... Dínamíti, nýju leikriti Birg-
is Sigurðssonar um þýska
heimspekinginn Friedrich
Nietzsche og systur hans, sem
frumsýnt var í Þjóðleikhúsinu í
vikunni.

Myndlistarkonan Rúrí heldur
sig við fossana í nýrri innsetn-
ingu sinni, Heillaður, sem opn-
uð verður í dag í sýningar-
rýminu FUGL að Skóla-
vörðustíg 10. Hér birtist
fossinn áhorfandanum á
fínlegan hátt í samspili við
texta sem vekur mann til
umhugsunar um framtíð
lands og þjóðar.
Rúrí hefur undanfarin ár
vakið heimsathygli með
verkum sínum þar sem um-
hyggja fyrir stórbrotinni nátt-
úru er lykilatriði. Hún var
fulltrúi Íslands á Feneyja-
tvíæringnum árið 2003
með verk sitt Archi-
ve – Endangered

Waters, eða Minjasafn – Fallvötn í útrým-
ingarhættu. Þetta verk hefur síðan ver-

ið sýnt víða um heim og hér á landi
gafst fólki tækifæri til að sjá það í
Listasafni Íslands nú seinni part
vetrar.
Gallerí FUGL er rekið af Félagi
um gagnrýna list, sem hefur það
markmið að efla gagnrýna list og
listumræðu á Íslandi.
Rúrí hefur ætíð reynt að vekja
máls á málstað þeirra sem ekki
sætta sig við hugsunarleysi eða

sinnuleysi gagnvart fólki,
menningu þess eða

umhverfi. 

14.00
Tveir vísindamenn frá Háskóla Ís-
lands, þeir Ari Ólafsson og Ágúst
Kvaran, skyggnast inn í raunheim
hins dæmigerða Íslendings, Ragn-
ars Reykáss, og skoða hvernig eðl-
isvísindi fléttast inn í daglegar at-
hafnir hans í „raunveruleika-
þætti“ sem opinberaður verður
með tali, myndum og tilraunum í
Háskólabíói.

menning@frettabladid.is

Heilluð af íslenskum fossum
!

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.
Fö 6/5 kl 20 
Fö 20/5 kl 20 
Fö 27/5 kl 20 
Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar
Í kvöld kl 20, Su 8/5 kl 20, Fö 13/5 kl 20
Su 22/5 kl 20, Fi 26/5 kl 20 
- Síðustu sýningar

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Lau 7/5 kl 20, Lau 21/5 kl 20
- Síðustu sýningar

KALLI Á ÞAKINU 
e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Su 1/5 kl 14 - UPPSELT
Su 1/5 kl 17 - UPPSELT, Fi 5/5 kl 14, - UPPS.
Lau 7/5 kl 14, Su 8/5 kl 14 - UPPS.
Lau 14/5 kl 14, Su 22/5 kl 14

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

TERRORISMI
e. Presnyakov bræður

Fi 5/5 kl 20, Fi 12/5 kl 20.

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Í kvöld kl 20 - UPPS., Su 1/5 kl 20 - UPPS.,

Mi 4/5 kl 20 - UPPS., Fi 5/5 kl 20

Fö 6/5 kl 20 - UPPS., Lau 7/6 kl 20 - UPPS., 

Su 8/5 kl 20, Fi 12/5 kl 20 - UPPS.,

Fö 13/5 kl 20 - UPPS.,  Lau 14/5 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fi 12/5 kl 20  - Aukasýning

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ 

e. Önnu Reynolds.

Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.
Í kvöld kl 20, Fö 6/5 kl 20, Lau 7/5 kl 20

DANSLEIKHÚSIÐ 

AUGNABLIKIÐ FANGAÐ
fjögur tímabundin dansverk

Su 1/5 kl 19:09 Síðasta sýning

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is • Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Sjá sýningar í dálk Borgarleikhússins

Vorhátíð Listaháskólans er
nú í fullum gangi og er mikið
um dýrðir. Þegar hafa verið
þrennir útskriftartónleikar
og ein tískusýning og nú um
helgina verður stanslaus
veisla viðburða.

„Bara núna um helgina
verða að mér sýnist um tólf
viðburðir, sem sýnir hversu
lifandi og fjölbreytt starf-
semi fer fram í skólanum,“
segir Álfrún G. Guðrúnar-
dóttir, kynningarstjóri LHÍ.

Í gærkvöld frumsýndi Óp-
erustúdíó LHÍ og Íslensku
óperunnar Apótekarann eftir
Haydn í Íslensku óperunni. Í
dag verða síðan útskriftar-
fyrirlestrar tónlistardeildar
skólans í Salnum frá klukkan
13.30 til 16.30. Fjórir út-
skriftarnemar halda þar
fræðilega fyrirlestra um út-
skriftarverkefni sín. 

Klukkan 14.00 hefst svo
Gjörningur á hafnarbakka
Reykjavíkur en þar munu
fyrsta og annars árs nemar
kynna vinnu sína. 

Á sama tíma hefst barna-

sýning leiklistardeildar í
Möguleikhúsinu en þar er
um einleiki byggða á ævin-
týrum H.C. Andersen að
ræða.

Einnig opnar sýning á
bókverki nemenda kl. 14.00 í
í sýningarsal Handverks og
hönnunar, Aðalstræti 12. 

Lokaviðburður dagsins
er svo fjórðu útskriftartón-
leikar tónlistardeildar en
það er Hafdís Vigfúsdóttir
flautuleikari sem spilar í
Salnum frá kl.17.00.

Á þessum tónleikum ætl-
ar Hafdís að flytja eitt verk
eftir Jóhann Sebastian Bach
og síðan fimm verk frá 20.
öld sem þó eru afar ólík inn-
byrðis.

„Ekki einn einasti af
þessum viðburðum verður í
húsnæði Listaháskólans,“
segir Álfrún, „sem sýnir
bara hvað við eigum frá-
bæra samstarfsaðila. En
um leið sýnir það þörf okk-
ar fyrir almennilegt hús-
næði með tónleikasal og
leikhúsi.“ ■

Listnemar fagna vori

HAFDÍS VIGFÚSDÓTTIR FLAUTULEIKARI Útskriftar-
tónleikar hennar í Salnum í Kópavogi í dag eru einn af
fjölmörgum viðburðum á Vorhátíð Listaháskóla Íslands nú
um helgina.
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Allar gáfulegar hugsanir hafa verið
hugsaðar þúsund sinnum og fátt
merkilegt hefur verið hugsað eða
sett fram frá því á dögum Aristótel-
esar. Þess vegna er það hlutverk
listamanna og fræðimanna að finna
slíkum hugsunum stöðugt nýtt form
og nýjan farveg til að koma þeim
áleiðis til þeirra sem hvað brýnasta
þörf hafa fyrir þær. Fátt er sorglegra
en að vita til þess að fagrar og vits-
munalegar hugsanir nái ekki að lýsa
sem ljós inn í myrkur fáfræðinnar
sem ríkir í svo mörgum afkimum
þessa heims. Seint teldist það hroki
að halda því fram að þeir sem ekki
eiga þess kost að tileinka sér eitt-
hvað örlítið brot af því sem er þeim
æðra séu andlega fátækari en aðrir.
Sem þarf ekki nauðsynlega að þýða
það að þeir séu eitthvað óhamingju-
samari eða njóti minni farsældar.
Ekkert er mikilvægara nú á tímum
þar sem allskonar forheimskandi af-
þreyingarefni skellur á okkur eins og
himinhá flóðbylgja en að opna leið-
ir að göfugum, uppbyggjandi og
þroskandi hugsunum og tilfinning-
um. Nútíminn nærist á skyndibita,
tekur pillur við því sem aflaga fer, er
á eilífum þönum út og suður af því
hann er svo hræddur um að dragast
aftur úr sjálfum sér og gefur sér þar
af leiðandi ekki tíma til að hugsa.

Þaðan af síður til að njóta þess sem
fagurt er, því sá sem aldrei getur
notið þess að lifa til fulls er ekki fær
um að þiggja gjafir lífsins og deila
þeim með heiminum. 

Það er engu líkara en að Friedrich
Nietzsche hafi séð þessa þróun fyrir.
Þjóðverjinn sem vildi vart kannast
við það að vera Þjóðverji. Sá maður
sem hvað harðast gagnrýndi þjóð
sína en varð um síðir ástmögur
hennar og flest þekkjum við afleið-
ingar þess hvernig nasistar sneru út
úr skrifum hans, afbökuðu hug-
myndir hans og lífssýn með hrópleg-
um rangtúlkunum. Ekki síst fyrir til-
verknað Elísabetar systur hans. 

Það er ekki að ófyrirsynju að ein-
hverjir finni hjá sér knýjandi þörf til
að gjalda Nietzsche þá skuld að leið-
rétta rangfærslurnar og sýna okkur
fegurðina í verkum hans. Birgir Sig-
urðsson leikskáld hefur sökkt sér
ofan í þessa sögu og spunnið úr
henni marga þræði sem hann notar
síðan sem efnivið í leikritið Dínamít. 

Saga Nietzsche-systkinanna er
dramatísk og afskaplega áhugaverð
og hún ein sér hefði nægt sem efni
í heilt leikrit. En höfundur vill einnig
koma á framfæri við okkur persónu
Nietzsches, hugsunum hans, tilfinn-
ingum og inntaki verka hans. 

Með allt þetta í höndunum hefði
Birgi ekki munað um að skrifa tvö
leikrit en Dínamít eins og það birtist
áhorfendum á sviði Þjóðleikhússins
er sterkt og hrífandi verk. Á stöku
stað er þó tilhneiging til að segja
sömu hlutina aftur til útskýringar. Að

öðru leyti er Dínamít hlaðið drama-
tík og safaríkt innihaldið lekur aldrei
út í stæla eða smartheit þótt sjón-
ræni þáttur sýningarinnar sé stór-
brotinn.

Sýningin er hlaðin táknmyndum
og samspil ljósa, leikmyndar og
hreyfimynda er hreint makalaus.
Stefán Baldursson er þrautreyndur
leikstjóri og Þórunn Sigríður hefur
unnið margar leikmyndir í sýningum
hans og útkoman oft verið góð en
þessi er með þeim betri sem ég hef
séð frá hennar hendi. Ramminn er
eins og auður til að byrja með en
svo er tekið til við að mála og fylla
upp með myndefni, litum, ljósi og
skuggum og lokamyndin er stór-
fengleg í einu orði sagt. 

En ekkert af þessu hefði neina
þýðingu ef engir væru leikararnir á
sviðinu. Litlu hlutverkin eru öll unn-
in af stakri fagmennsku en það verð-
ur ekki undan því vikist að minnast
hér á frammistöðu Hilmis Snæs og
Margrétar Vilhjálmsdóttur í hlutverk-
um systkinanna. Leikur þeirra er
með þvílíkum glæsibrag að þótt ég
týndi til sterkustu lýsingarorð úr
forða mínum þá segðu þau ekki
nema hálfa söguna. Ástríðuþunginn,
einbeitingin, persónusköpunin, ork-
an sem geislar af þeim báðum er
með eindæmum. Leiktextinn er
magnþrunginn og gerir kröfur til
leikaranna. Þannig á það líka að
vera.

Ég er þess fullviss að Dínamít á
eftir að fara svið annars staðar í Evr-
ópu áður en langt um líður. 

LEIKLIST
VALGEIR SKAGFJÖRÐ

Dínamít
Þjóðleikhúsið / Stóra sviðið

Höfundur: Birgir Sigurðsson / Leikstjóri:
Stefán Baldursson / Leikmynd: Þórunn
S. Þorgrímsdóttir / Lýsing: Páll Ragnars-
son / Búningar: Filippía I. Elísdóttir /
Tónlist: Jóhann Jóhannsson / Mynd-
vinnsla: Arna Valsdóttir / Leikarar: Hilm-
ir Snær Guðnason, Margrét Vilhjálmsdótt-
ir, Kristbjörg Kjeld, Baldur Trausti Hreins-
son, Elva Ósk Ólafsdóttir, Brynhildur Guð-
jónsdóttir, Björn Thors, Ívar Örn Sverris-
son, Nanna Kristín Magnúsdóttir, Guðrún
S. Gísladóttir, Kjartan Guðjónsson og Jó-
hannes Haukur Jóhannesson.

NIÐURSTAÐA: Dínamít eins og það birtist
áhorfendum á sviði Þjóðleikhússins er sterkt
og hrífandi verk, hlaðið dramatík og safaríkt
innihaldið lekur aldrei út í stæla eða
smartheit þótt sjónræni þáttur sýningarinnar
sé stórbrotinn. 

■ ■ SKEMMTANIR
� 22.00 Trúbbarnir Böddi og Danni

leika af fingrum fram í Hressingar-
skálanum.

� Hljómsveitin SÍN skemmtir í Ránni í
Keflavík ásamt Ester Ágústu.

� Atli skemmtanalögga og Áki Pain
verða í búrunum á Pravda.

� Hljómsveitin Bermuda verður í stuði
í Sjallanum á Ísafirði.

� Stuðmenn og Hildur Vala koma
saman á skemmtistaðnum Nasa við
Austurvöll.

■ ■ ÚTIVIST

� 11.00 Sjálfboðaliðasamtök um
náttúruvernd (SJÁ) heilsa sumri með
léttri gönguferð frá Strætisvagnaskýl-
inu í Mjódd. 

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 14.00 Ari Ólafsson og Ágúst Kvar-

an, vísindamenn frá Háskóla Íslands,
skoða hvernig eðlisvísindi fléttast inn

í hversdagslíf Ragnars Reykáss í fyrir-

lestri sínum í Háskólabíói, sem er lið-
ur í fyrirlestraröð á ári eðlisfræðinnar. 

■ ■ FUNDIR
� 13.00 Málþing um akstur utan

vega verður haldið á vegum Um-
hverfisstofnunar og Landverndar í
húsnæði Ferðafélags Íslands, Mörk-
inni 6.   

1. maí kl. 20 - 2. sýn - 3. maí kl. 20 - 3. sýn  
8. maí kl. 20 - 4. sýn - 10. maí kl. 20 - 5. sýn - Lokasýning

www.opera.is opera@opera.is Sími: 511 4200

Ath. Aðgangur ókeypis

Apótekarinn eftir Haydn
Óperustúdíó Íslensku óperunnar og Listaháskóla Íslands

Laugardaginn 30. apríl kl.14.00-17.30.  Allir velkomnir - Aðgangur ókeypis

DVD sýning Vinafélags Íslensku óperunnar
Otello eftir Verdi

Vínarferð Vinafélags Íslensku óperunnar
Örfá sæti laus - Skráning í síma:  562-1077 - Nánari upplýsingar á Óperuvefnum

Tenórinn Tangókvöld

ALLRA SÍÐASTA 
SÝNING

Laugardaginn  
7. maí kl. 20.00

Þriðjudaginn 
3. maí kl. 20.00

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

• Fjölbreyttur sérréttamatseðill
   öll kvöld vikunnar
• Tilboðsmatseðill 
   fyrir Leikhúsgesti
• Hópamatseðill
• Sérsalur fyrir hópa

Borðapantanir í síma  568-0878 www.kringlukrain.is

HLJÓMSVEITIN

KARMA
í kvöld.

Þrestir 
á vortónleikum

með Erni Árnasyni
Karlakórinn Þrestir í Hafnarfirði 

heldur vortónleika 
laugardaginn 30. apríl 

kl. 16.00 í Neskirkju.

Einsöngvari með kórnum 
er Örn Árnason

Söngstjóri Jón Kristinn Cortez
og undirleikari Jónas Þórir.

Á efnisskrá er fjölbreytt úrval laga 
eftir innlenda og erlenda höfunda.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

21 22 23    24 25
Laugardagur

JANÚAR

Listrænt afrek

ÚR SÝNINGU ÞJÓÐLEIKHÚSSINS Brynhildur Guðjónsdóttir og Hilmir Snær Guðna-
son í hlutverkum sínum í leikriti Birgis Sigurðssonar, Dínamít.
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HETTUPEYSA OG BUXUR
frá Adidas Concept Store

í Kringlunni. 

Á undanförnum árum hefur sportfatatískan þróast
mjög mikið. Íþróttaföt eru ekki bara fyrir íþrótta-
menn heldur hafa helstu merkin ráðið til sín flotta
fatahönnuði sem hafa gert íþróttaföt að tískuvöru.
Stella McCartney er farin að hanna fyrir Adidas en
auk fatahönnuða hefur fræga fólkið úti í heimi feng-
ið að vera með puttana á púlsinum. Fótboltakappinn
David Beckham hefur
verið að koma með
ferskar hugmyndir fyrir
fótboltalínu Adidas og
söngkonan Missy Elliot
er með fatalínu innan
Adidas sem er í poppaðri
kantinum. Sama er að
gerast hjá Puma, sem
hefur fengið ferska hönn-
uði til liðs við sig eins og
Mihara Yasuhiro og
Stark. Það sem einkennir
sportfatnaðinn í dag er
hvað notagildið er mikið.
Það er bæði hægt að vera
„úberkúl“ í ræktinni eða
á línuskautum ásamt því
að nota sportfatnaðinn
við gallabuxur eða annan
hversdagsfatnað. Trimm-
galli er ekki bara trimm-
galli því í flestum tilfell-
um er hann orðinn að
tískuvöru ef hann er not-
aður rétt. Í hönnun
íþróttafata skipta smáat-
riðin öllu máli. Það getur
verið æði erfitt að stand-
ast rennda hettupeysu ef
rennilásinn sjálfur er
gylltur og prentað er á
peysuna með gylltum
stöfum.

Sumarið er tími línu-
skautaferða. Við línuskauta-
iðkun gilda sömu lögmál og í
tækjasölum líkamsræktarstöðv-
anna. Þú kemst ekki upp með
að spranga um í hjólabuxum og
gömlum Útvegsbankabol. Mál-
ið er að vera í þröngum vel
sniðnum buxum, annað hvort
hnésíðum eða í fullri lengd. Við
buxurnar skal nota þröngan íþróttatopp í fal-
legum lit. Yfir þetta er best að vera í flottum
vindjakka eða renndri peysu sem hægt er að
fara úr ef hitinn og svitinn eru að gera út af
við þig. Þó heildarútlitið skipti máli er örygg-
isbúnaður mest aðkallandi. Vertu með hjálm,
hné-, olnboga- og úlnliðahlífar. Þegar þú ert
klár í slaginn er ekkert eftir nema að hlaða
réttu tónlistinni inn á iPodinn, setja bakpok-
ann á bakið og halda á vit ævintýranna.

martamaria@frettabladid.is

MÓÐUR VIKUNNAR
> MARTA SMARTA FER YFIR MÁLIN 

Finnska hönnunarmerkið Marimekko hefur átt upp á pallborðið hjá
landanum síðastliðin ár. Fyrirtækið sjálft er þó orðið nokkuð aldrað
enda blómstraði það á hippatímanum. Á mörgum heimilum má sjá
stórrósótta dúka með fremur barnalegu mynstri, eldhúsbox í stíl,
koddaver, svuntur, snyrtibuddur og handklæði. Marimekko-vörurn-
ar hafa lífgað upp á stíliseruð heimilin eins og túlipanar að vori.
Fyrir nokkrum árum tók ég ástfóstri við Marimekko og verð að játa
að ég á pottaleppa í stíl við borðdúkinn. Þetta gerir það að verkum
að ég „lúkka“ afar vel þegar ég tek sunnudagssteikina úr ofninum.
Barnafötin frá Marimekko eru líka æði krúttleg og það er ekki laust
við að það klingi í eggjastokkunum við tilhugsunina um röndóttan
rauðbleikan náttgalla nr. 62. Blómasokkar væru heldur ekki svo
galnir við. Ég fékk þó vott af hjartaáfalli þegar ég leit dömufatalín-

una augum, gressi-
leg var hún, svo ekki
sé meira sagt. Kven-
fatalínan er vönduð,
það vantar ekki, en
hvaða heilvita
manni datt í hug að
skvísur nútímans
vildu klæðast í stíl
við innanstokks-
muni, borðdúka og
matarstell? Kannski
eru einhver önnur
gildi ráðandi í Finn-
landi en það er nokk-
uð ljóst að þetta er
ekki að fúnkera í
hinum íslenska
veruleika. Ég sé
þetta alveg fyrir
mér. Húsmóðirin
kemur heim úr Bón-
us, fer úr rósóttu
M a r i m e k k o - k á p -

unni. Undir kápunni er hún í bleikum víðum flaksandi hörkjól með
hringjamynstri og með tösku í sama mynstri og kápan. Hún er að
sjálfsögðu í Marimekko-tréklossum við. Heimilið hefur að geyma
ótal Marimekko-hluti ásamt gluggatjöldum. Þegar gesti ber að garði
þufa þeir að leita að gestgjafanum og mikil ringlulreið grípur um
sig. Þetta minnir óneitanlega á sketsana „Hvar er Vigfús“ úr Fóst-
bræðraþáttunum. Þetta var bráðfyndið í grínþætti en ekkert nema
martröðin uppmáluð í hinum kalda raunveruleika.

Upp með teygjuna!
Það hefur hingað til þótt frekar ódýr redding að vera með tagl í hárinu. Taglið
hefur truflað margan hárgreiðslumanninn enda vilja þeir frekar að konur
vakni klukkan sex til að setja í sig karmenrúllur og hafa sig til. Fyrst Kate
Winslet, Lisa Marie Presley og Paris Hilton mega það megum við það líka.

ÞAÐ ER MARK TAKANDI á
smekkkonunni Madonnu.

ÞAÐ VERÐA
ALLIR að vera
með hjálm á
línuskautum.
Útilíf í Smáralind. 

SPORTLEG sólgler-
augu frá Max Mara.
Linsan, Aðalstræti.

EKKI MÁ GLEYMA
símanum. Það er
aldrei að vita hver
gæti hringt.
OgVodafone,
Kringlunni.

VERÐLAUNATOPPURINN
Þessi síði aðsniðni íþrótta-
toppur var verðlaunaður af
tískutímaritinu ELLE fyrir
flotta hönnun. Hann fæst í
Útilífi.

SKOTHELDIR Línuskautarnir frá Rollerblade veita fullkomna öryggistil-
finningu og henta bæði byrjendum og lengra komnum. Verslunin Útilíf. 

Ævintýraferð á átta hjólum

SVÖLUSTU
ÍÞRÓTTABUXUR
allra tíma. Adidas
Concept Store í
Kringlunni.

HLÍFAR eru
gríðarlega
mikilvægar. 

SETTU UPPÁHALDSLÖGIN
inn á iPodinn svo þú upplifir

örugglega réttu stemn-
inguna. Apple-búðin

Brautarholti.

EKKI LÁTA ÞÉR verða kalt á puttunum. Kultur, Kringlunni. 

ÞEGAR ÞORSTINN gerir vart við sig er
betra að hafa vatnsbrúsa við höndina..
Adidas Concept Store, Kringlunni.

NIKE BOLUR
frá Útilíf, Smáralind.

ADIDAS TOPPUR 
sem heldur öllu á
sínum stað. Adidas
Concept Store,
Kringlunni.
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PARIS HILTON KATE WINSLET LISA MARIE PRESLEY

Hvar er „Vigfús“?
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Stórar og
stæðilegar
Einn af fylgifiskum sumartísk-
unnar eru hinar dásamlegu stóru
töskur sem sjást um allt. Leikkon-
an Cameron Diaz spókaði sig um
með eina slíka á ströndinni á dög-
unum. Kostir þessarar tísku eru

m a r g i r .
Stórar veg-
legar töskur
stemma vel
við þarfir
kvenna, því
þær eiga

það til að vera alltaf með allt of
mikið af dóti meðferðis, þær
passa við nánast allan fatnað og
þær koma í veg fyrir að konur
þurfi að burðast með margar
töskur í vinnuna. Helsti kostur-
inn er þó hvað þær eru sjúk-
lega flottar. Í tískuverslun-
um landsins fást margar
flottar, bæði dýrar og
vandaðar úr ekta leðri og
ódýrari úr 100% gervi-
leðri. Ljósi liturinn
kemur sterkur inn
þegar slíkar töskur
eru annarsvegar.
Stóru töskurnar
eru bæði flott-
ar með löng-
um böndum
sem hægt er
að hafa yfir
öxlina en
t ö s k u r n a r
koma líka
með stuttum
böndum.

Ingibjörg  hefur ætíð haft mikinn áhuga
á tísku og fatnaði. Hún er mikill fagurkeri
en segist alls ekki vera þræll tískunnar.
Hún er afar hugmyndarík þegar kemur
að fatasamsetningum og elskar að spá í
föt. Sökum anna í verslunarrekstrinum
hefur hún þó ekki getað gefið sér allan
heimsins tíma í tískupælingar en það
stendur til bóta. 

Spáir þú mikið í tískuna? Já, ég geri
það, en ég reyni að forðast tískubólur.
Mér finnst skipta meira máli að hafa
sinn eigin stíl. Ég hef tileinkað mér að
pikka út úr tískunni það sem mér finnst
áhugavert og blanda því saman við
minn stíl sem er svolítið gamaldags. Ég
er ein af þeim sem get gleymt mér þeg-
ar ég kemst í „vintage“ föt.

Uppáhaldshönnuðir? Ég velti mér lítið
upp úr hönnuðum og kaupi mér bara
það sem mér finnst fallegt hverju sinni.
Þessa stundina verð ég þó að viður-
kenna að fatahönnuðurinn Kolbrún Ýr
Gunnarsdóttir er að gera mjög skemmti-
lega hluti en hún hannar undir merkinu
Kow sem selt er í Pjúra.

Fallegustu litirnir? Bleikur, túrkislitaður,
myntugrænn og rauður. 

Hverju ertu mest svag fyrir? Skóm og
töskum en það er kannski bara vegna
þess að ég þarf ekki að hafa áhyggjur af
því að það passi ekki á mig. Svo lífga
töskur og skór óneitanlega upp á heild-
arútlitið.

Hvaða flík keyptir þú þér síðast? Ég

keypti mér pils frá Kow. Það er rautt
með bleiku glimmerfiðrildi.

Hvað finnst þér mest sjarmerandi í
vor-og sumartískunni? Ég hef lítið fylgst
með núna því ég er búin að vera svo
upptekin við að sinna Frú fiðrildi. Ætli
mér finnist ekki sætu sumartopparnir
mest spennandi ásamt fötunum í ind-
verskum stíl.

Hvað ætlar þú að kaupa þér fyrir vor-
ið? Það er ekki planað, ég er búin að
láta stelpurnar í Pjúra sauma svolítið af
fötum á mig. Ef ég kaupi mér eitthvað
finnst mér líklegast að það verði toppar
eða falleg sumarpils.

Uppáhaldsverslun? Ég verð að segja
H&M í Danmörku því þar er alltaf hægt

að finna sér eitthvað ódýrt og fallegt. 

Hvað eyðir þú miklum peningum í föt
á mánuði? Það er mjög misjafnt.
Stundum eyði ég engu en stundum 5-
10 þúsund krónum. 

Hvaða flíkur gætir þú ekki verið án? Í
augnablikinu gæti ég ekki verið án
góðra gallabuxna og bleikra bola en ég
á nokkra í fataskápnum. 

Uppáhaldsflík? Ég held mikið upp á
gamlan ljósgrænan vintage kjól sem
mig minnir að ég hafi keypt í Spútník.

Hvert myndir þú fara í verslunarferð?
Til Kaupmannahafnar.

Ljótasta flík sem þú hefur keypt þér?
Ég man ekki eftir neinni í augnablikinu.

SMEKKURINN INGIBJÖRG GRÉTARSDÓTTIR KAUPMAÐUR Í FRÚ FIÐRILDI 

Alltaf jafn gaman að kaupa föt í H&M

CAMERON DIAZ á ströndinni með eina
risavaxna á öxlinni. 

TÖSKUR 
með löngu
bandi eru

sérlega sjar-
merandi. Friis
og Company

Laugavegi. 

FRIIS OG
COMPANY á
Laugavegi. 

HVÍT LEÐURTASKA
frá Day. Gk á Laugavegi. 
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„ B e f o r e
you ask
someone to
save the world, you’d better
make sure they like it the
way it is.“
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[ Topp tíu ]
Vinsælustu myndirnar í Bandaríkjunum
helgina 22. – 24. apríl

THE INTERPRETER Rakaði saman
flestum dollurum um síðustu helgi.

xXx: State of the Union

Internet Movie Database 
Rottentomatoes.com 17%/Rotin
Metacritic.com

The Jacket

Internet Movie Data-
base
6,4/10
Rottentomatoes.com
42%/Rotin
Metacritic.com
7,3/10

FRUMSÝNDAR UM HELGINA
(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) 

- Vin Diesel missti ekki kúlið í eitt 
augnablik í fyrstu xXx myndinni

bio@frettabladid.is

Willem Dafoe er af mörgum talinn vera
einhver fremsti skapgerðarleikari
Hollywood. Hann hefur farið ótroðnar
slóðir í hlutverkavali sínu en skilið eftir
sig margar ódauðlegar persónur. Hver
man til dæmis ekki eftir hinum ógeð-
fellda Bobby Peru í Wild at Heart eða
Elias Grodin í Platoon?
Það var leikstjórinn William Friedkin
sem fyrst nýtti sér krafta Dafoe af ein-
hverri alvöru þegar hann valdi leikarann
í aðalhlutverk kvikmyndarinnar To Live
and Die in LA. Í framhaldi af því bauðst
honum að leika undir stjórn Oliver
Stone í Platoon sem skaut ekki ein-
göngu Charlie Sheen upp á stjörnuhim-
ininn heldur gerði Dafoe að stórstjörnu. Í
stað þess að velja öruggar myndir sem
myndu skila honum gróða hélt Dafoe
sínu striki. Hann tók að sér hlutverk Jesú
í kvikmynd Martins Scorsese, The Last

Temptation of Christ, eftir að Robert
DeNiro hafði hafnað því. Myndin olli
töluverðu fjaðrafoki en Dafoe tókst með
henni að tryggja sér ákveðinn gæða-
stimpil. Hann lék svo á móti Gene
Hackman í Missippi Burning sem mörg-
um finnst vera besta lýsingin á kynþátta-
óeirðum í Suðurríkjum Bandaríkjanna á
sjöunda áratugnum. Dafoe hélt áfram
að velja sér hlutverk í óhefðbundnum
myndum og lék fyrrnefndan Bobby Peru.
Þrátt fyrir glæstan feril á seinni hluta
níunda áratugarins hefur ekki farið jafn-
mikið fyrir Dafoe á undanförnum árum.
Hann lék þó illmennið The Green
Goblin í Spiderman auk þess sem hann
var tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir
leik sinn í Shadow of the Vampire sem
lítið fór fyrir hér á landi. Dafoe leikur
vonda gæjann í xXx: State of the Union
sem frumsýnd er um helgina. 

EKKI MISSA AF...
... umdeildustu
myndunum á
IIFF 2005 kvik-
myndahátíð-
inni. Þeir sem
ætla á annað
borð að sjá
hina yfirgengi-
legu Ett hal i
mitt hjärta eftir
Lukas Moodysson og kynlífs-
myndina 9 Songs eftir Michael
Winterbottom ættu að drífa sig í
bíó um helgina. Sýningar á báð-
um þessum myndum eru háðar
ströngum skilyrðum og þær fást
einungis sýndar í tengslum við
hátíðina. Þær verða ekki gefnar
út á myndbandi á Íslandi og því
síður sýndar í sjónvarpi þannig
að það eru síðustu forvöð þar
sem hátíðinni lýkur á mánudag-
inn.

Frá Víetnam til Bobby Peru

Minnislaus hermaður og nýtt þrefalt X
Hasarmyndin xXx: State of the
Union var frumsýnd um helgina en
hér er á ferðinni sjálfstætt fram-
hald sprengjuveislunnar xXx sem
skartaði erkitöffaranum Vin Dies-
el í aðalhlutverkinu. Diesel er
fjarri góðu gamni að þessu sinni en
Samuel L. Jackson snýr aftur sem
Augustus Gibbons, sem starfar
enn hjá Þjóðaröryggisstofnun
Bandaríkjanna en þarf að finna sér
nýja ofurhetju til að bjarga málun-
um. Það er rapparinn Ice Cube,
sem fyrst vakti athygli fyrir leik
sinn í John Singleton-myndinni
Boyz N the Hood, sem leysir Dies-
el af.

Að þessu sinni er verið að und-
irbúa valdarán í Bandaríkjunum.
Forsetanum hefur verið rænt og
Gibbons leitar til fyrrum sérsveit-
armannsins og tukthúslimsins
Darius Stone. Saman reyna þeir að
koma í veg fyrir að Bandaríkin
lendi undir stjórn málaliða.

Þrjú ár eru síðan Vin Diesel lék
ofurnaglann Xander Cage, sem
átti að vera svar Bandaríkjanna
við James Bond. Myndin treysti
Diesel í sessi sem heitustu hasar-
hetjuna í Hollywood og framleið-
endur myndarinnar hugðu því
vitaskuld á frekara samstarf með
Diesel og leikstjóranum Rob
Cohen. Tilkynnt var um fram-
haldsmyndina tveimur mánuðum
áður en fyrri myndin var frum-
sýnd. Einhver snurða hljóp þó á
þráðinn og í stað þess að þrefalt X

sé persóna standa x-in þrjú nú fyr-
ir sérstakt leyniverkefni Þjóðarör-
yggisstofnunarinnar. Verkefnið
felst í því að fá ólíkindatól til þess
að leysa ýmis vandamál gegn sak-
aruppgjöf.

Eftir að Rob Cohen hætti við
þáttöku sína í seinni xXx stungu
framleiðendurnir strax upp á Lee
Tamahori, en hann á ákaflega und-
arlegan feril að baki. Hann hóf fer-
il sinn á Nýja-Sjálandi og vakti
heimsathygli fyrir ádeilumyndina
Once Were Warriors, sem þótti
lýsa á raunsæjan hátt bagalegum
aðstæðum frumbyggja á Nýja-Sjá-
landi . Í framhaldi af velgengninni
rigndi tilboðunum yfir Tamahori,
sem féll fyrir gylliboðunum. Hann
leikstýrði meðal annars kvikmynd-
um á borð við The Edge með Alec
Baldwin og Anthony Hopkins og
Bond-myndinni Die Another Day,
en þessar myndir hafa engan veg-
inn náð að fylgja velgengni Once
Were Warriors eftir.

Minnislaus í spennitreyju
Spennuhrollvekjan The Jacket er
önnur frumsýningarmynd helg-
arinnar. Myndin segir frá her-
manninum Jack Starks, sem
missir minnið þegar hann er
skotinn í höfuðið.

Fyrir röð tilviljana verður
hann vitni að morði sem hann síð-
ar er ásakaður um að hafa
framið. Hann er sakfelldur og
dæmdur til vistar á heimili fyrir
geðsjúka glæpamenn þar sem
geðlæknirinn Thomas Becker
ræður ríkjum. Gerir geðlæknir-
inn tilraun á Starks með ofskynj-
unarlyfjum og lokar hann inni í
klefa þar sem Starks telur sig sjá
inn í framtíðina. Þar verður hann
vitni að eigin morði og neyðist til
þess að hafa uppi á stúlku sem
getur hjálpað honum að koma í
veg fyrir að hann verði drepinn.

Það er Adrien Brody sem fer
með hlutverk hins minnislausa
Jack Starks. Brody skaust upp á

stjörnuhimininn þegar hann fékk
Óskarsverðlaunin fyrir leik sinn
í The Pianist en hann er um þess-
ar mundir að leika í nýjustu
mynd Peters Jackson, King
Kong.

Á móti Brody leikur eitt
skærasta ungstirni kvikmynda-
heimsins í dag, Keira Knightley.
Hún vakti fyrst athygli í fótbolta-
myndinni Bend It Like Beckham,
sem naut mikilla vinsælda hér á
landi.

Hefur hún í kjölfarið leikið í
hverri stórmyndinni á fætur
annarri, þar á meðal Pirates of
the Caribbean og King Arthur.
Þess má reyndar til gamans geta
að Keira hefur leikið í einni Star
Wars-mynd, en hún lék tálbeitu
prinsessunar í The Phantom
Menace. Íslandsvinurinn Kris
Kristofferson leikur geðlækninn
Thomas Becker og þá fer Jenni-
fer Jason Leigh einnig með stórt
hlutverk í myndinni. ■

SAMUEL L. JACKSON OG ICE CUBE Augustus Gibbons þarf að fá ólíkindatólið Darius Stone til þess að aðstoða sig við að bjarga
málunum.

ADRIEN BRODY OG KRIS
KRISTOFFERSON

Heimildarkvikmynd Ara Alex-
ander Ergis Magnússonar Garg-
andi snilld verður frumsýnd á
laugardaginn. Verður þetta
lokamynd IIFF 2005 kvikmynda-
hátíðarinnar sem nú hefur stað-
ið yfir í þrjár vikur. Í myndinni
er íslensk tónlist í fyrirrúmi og
fjöldi íslenskra tónlistarmanna

kemur við sögu. Má þar nefna
Björk, Steindór Andersen, Sigur
Rós og Mugison. Myndin var
sýnd á kvikmyndahátíðinni í
Gautaborg og fékk mjög góðar
viðtökur. Keppti hún meðal ann-
ars til aðalverðlauna en það er
jafnan ekki venjan að heimildar-
myndir geri það á hátíðinni. ■

MUGISON Í GARGANDI SNILLD Mugison aleinn úti í kirkju á ullarsokkum.

Gargandi snilld 

The Interpreter 

The Amityville Horror 

Sahara

A Lot Like Love 

Kung Fu Hustle 

Fever Pitch 

Sin City 

Guess Who 

Robots

King's Ransom 





44 30. apríl 2005 LAUGARDAGUR

Íslandsmeistaramót
í pílukasti
Coca-Cola Íslandsmeistaramótið í 501 

verður haldið helgina 
30. apríl - 1. maí í Festi í Grindavík

Skráning í síma 849 5002 (María)
– Skráningu líkur kl. 12 báða dagana – 

Mótið hefst kl. 13

Laugardagur 30. apríl
Einmenningur karla
Einmenningur kvenna
Einmenningur öldunga 

(ef næg þátttaka fæst)

Sunnudagur 1. maí
Tvímenningur karla
Tvímenningur kvenna

DAGSKRÁ:

1985

Debbie Rowe, móðir tveggja
barna Michaels Jacksons, sagði
fyrir rétti að hann væri góður fað-
ir og kynni vel á börn. Sagði hún
að hann hefði orðið fyrir barðinu á
tækifærissinnuðum hrægömmum
sem sæktust einungis eftir pen-
ingunum hans.

Saksóknarar fengu Rowe til að
bera vitni í málinu og átti hún að
styrkja ásakanir þeirra um að
Jackson og aðstoðarmenn hans
hafi haldið fjölskyldu drengsins,
sem hefur sakað Jackson um kyn-

ferðislega misnotkun, fanginni á
heimili sínu. 

Rowe starfaði sem hjúkrunar-
kona hjá lækni Jacksons er þau
gengu í hjónaband árið 1996.
Eignuðust þau tvö börn saman,
hinn átta ára Prince Michael og
Paris sem er sjö ára. Þau eru bæði
í umsjón Jacksons en móðir
þeirra hefur barist fyrir forræði
þeirra að undanförnu. Þriðja barn
Jacksons heitir Prince Michael II
en ekki er vitað hver móðir hans
er. ■

Söfnunarástríðu fólks virðast eng-
in takmörk vera sett, eins og ljós-
lega má sjá á sýningunni Stefnu-
mót við safnara II, sem opnuð
verður í menningarmiðstöðinni
Gerðubergi í Breiðholti í dag.

Innkaupapokar, ælupokar og
kaffipokar; munkar, bangsar og
plattar, endurunnin föt, Elvis
Presley-hlutir og verk úr vírherða-
trjám eru á meðal þess sem sjá má
á þessari forvitnilegu sýningu, þar
sem átján safnarar sýna söfn sín.

„Eiginlega virðast vera alveg
óendanlegir möguleikar í þessu,“
segir Ólafur Engilbertsson, sem
er sýningarstjóri, rétt eins og á
fyrri safnarasýningunni sem
haldin var á sama stað fyrir
tveimur árum.

Einn þeirra sem koma með
safn sitt á sýninguna er Ómar Örn
Hauksson í Quarashi, sem sýnir
japanskar smáfígúrur og risa-
ófreskjur þar sem sjálfur
Godzilla er í öndvegi.

Í tengslum við sýninguna verð-
ur boðið upp á fjölbreytta dag-
skrá, meðal annars verður fyrir-
lestraröð í maímánuði þar sem
fræðimenn fjalla um söfnun og
safnara frá ólíkum sjónarhornum.
Sýningin stendur til 11. septem-
ber og verður efnt til málþings
skömmu áður en henni lýkur und-
ir yfirskriftinni Ég elska – Ég
safna – Því er ég! Þetta málþing

verður haldið í Reykjavíkuraka-
demíunni við Hringbraut.

„Hérna verða líka sýndar kvik-
myndir í tengslum við Elvis
Presley-söfnun og líka Godzilla-
myndir. Bæði Elvis og Godzilla
áttu afmæli nýlega.“

Í maí og september verður
einnig opnað markaðstorg í
tengslum við sýningunna.

„Þetta verður skiptimarkaður
safnara þar sem fólk getur mætt
með safnið sitt og keypt eða selt
eða skipt.“

Ólafur segist hafa komist að
því, í gegnum sýningarhaldið í
Gerðubergi, að sennilega geti
flestir tengt sig á einhvern hátt
við söfnun. Annaðhvort safni fólk
einhverju sjálft eða hafi einhvern
tímann safnað einhverju.

„Einu sinni safnaði ég bílnúm-
erum. Þá voru aðstæður þannig að
ég var í afskekktri sveit og skráði
niður bílnúmer allra bíla. Þannig
fékk maður vitneskju um hvaðan
fólkið kom. Þetta var fyrir bíl-
númeraskiptinguna.“ ■

Nemar á myndlista- og fatahönnunar-
brautum Fjölbrautaskólans í Garðabæ
eru komnir í sannkallað sumarskap. Í
dag klukkan 14.00 er opnuð samsýning
hönnunarnemanna í húsakynnum Mar-
els að Austurhrauni 9 í Garðabæ. Á
sýningunni má sjá afrakstur vetrarins
en hugmyndaflug nemanna og sköp-
unargleðin hefur verið allsráðandi.

Myndlistardeildin sýnir mjög fjölbreytt
verk en í fatahönnunardeildinni sýna
flestar lokaverkefni sín. Þema fata-
hönnunardeildarinnar var þjóðararfur-
inn og útfærðu stúlkurnar þemað á
margslunginn og spennandi hátt. Þær
sem eru að útskrifast í vor úr fata-
hönnunardeildinni stefna flestallar á
frekara nám.

■ MÁL MICHAELS JACKSONS

MICHAEL JACKSON Popparinn hefur verið sakaður um kynferðislega misnotkun á ung-
um dreng.

Jackson er góður faðir

Iðandi dýrð sköpunarinnar

STEFNUMÓT VIÐ SAFNARA Ólafur Engilbertsson sýningarstjóri við innsetningu frá
Sorpu sem er hluti af sýningunni í Gerðubergi.

■ SÖFNUN

Allir safna einhverju FR
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TÓNLIST.IS

Vi› erum 2 ára!

*íslensk tónlist, hámark 50 lög, ótakmarka› streymi (3 daga prufuáskrift)

Öll tónlist ókeypis um 
afmælishelgina!

Afmælisveisla í dag kl.15:00 í 
Skífunni Kringlunni!
Þar sem allir fá gla›ning og 
Hildur Vala og Helgi Valur kíkja 
á afmælisbarni› og taka lagið!

  Ókeypis tónlist alla 
  afmælishelgina.*
  
  Allir sem skrá sig um 
  helgina fara í pott og 
  gætu unni› fer› á U2   
  tónleika í sumar, iPod 
  shuffle e›a gla›ning frá  
  Coca Cola! 

  Vi› bjó›um iPod notendur velkomna í hópinn. 



HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Sýnd kl. 2, 4 og 6 m/ísl. tali
Sýnd kl. 2 og 4 m/ensku. tali

Sýnd kl. 8 B.I. 14 ára
Sýnd kl. 10.30 B.I. 16 ára

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

Sýnd kl. 8 og 10.30

- allt á einum stað

Sýnd kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 Sýnd í lúxus kl. 3.30 5.45, 8, 10.15 B.I. 12 ára

Sýnd kl. 3

Sýnd kl. 6 - GALA-SÝNING

SÍMI 551 9000

Iceland International Film Festival
7.-30. april 2005

Bad Education - Sýnd kl. 3.40, 
5.50 og 8

Nýjasta mynd eins allra virtasti leikstjóri 
heims Pedro Almódavar sem hefur fengið 
lof  gagnrýnenda og verðlaun um allan 
heim. „Sterkasta mynd Almódavar í tvo 
áratugi.“ (Village Voice). Í aðalhlutverki 
er latneska súperstjarnan Gabriel Garcia 
Bernal og Fele Martinez.

- allt á einum stað

Downfall - Sýnd kl. 4, 7 og 10

Magnþrungið meistaraverk um síðustu dagana í 
lífi Hitlers séð með augum Traudl Junge sem var 
einkaritari Hitlers. Túlkun Bruno Ganz á Hitler er 
stórkostleg. Ein besta stríðsmynd allra tíma.

 O.H.T. Rás 2

House of the Flying Daggers 
- Sýnd kl. 3.40, 5.50 og 10.15

Hotel Rwanda - Sýnd kl. 3.40, 
5.50, 8 og 10.15

Sýnd kl. 8 og 10 B.I. 12 ára

Dýrari en Gladiator
Breski leikstjórinn Ridley Scott
hreykti sér á dögunum af því að
nýjasta myndin hans, Kingdom
of Heaven, væri dýrari en Ósk-
arsverðlaunamyndin hans,
Gladiator. 

Scott segir að mun minna sé
af tæknibrellum í myndinni og
því hafi kostnaðurinn verið
meiri. Scott sagði að hann hefði
viljað gera bardagasenurnar
sem raunverulegastar og því
þurft að ráða fjöldann allan af
járnsmiðum til að smíða vopn

sem væru líkust miðaldavopn-
unum. „Þessi mynd er miklu
stærri en Gladiator. Við réðum
fimmtán hundruð staðgengla
fyrir einn bardagann. Byggðum
steinslöngvur í fullri stærð sem
gátu skotið fimmtíu kílóa stein-
um fimmtíu metra. Þar að auki
vorum við með sautján tonna
varðturna sem þurfti að færa
með handafli,“ sagði Scott og
bætti því við að þó að tölvu-
tækni gerði margt gott jafnaðist
hún ekki á við raunveruleikann. 

ORLANDO BLOOM Í KINGDOM OF HEAVEN Leikstjóri myndarinnar, Ridley Scott,
segir Kingdom of Heaven vera mun raunverulegri en Gladiator.



Mariah Carey hefur ákveðið að
gera söngleik á Broadway upp

úr jólaplötunni sinni frá árinu 1994.
Söngkonan er að skrifa sögu sem
byggð er á lögunum og
einnig ætlar hún að semja
tvö ný lög fyrir sýninguna.
„Ég er svo mikil há-
tíðarmanneskja og
ég elska jólin. Ég
verð svo biluð af
skreytigleði að það er
eiginlega einum of, en
samt fullkomið fyrir mig,“
segir Carey. „Nú fæ ég
tækifæri til þess að upp-
lifa jóladrauma í gegn-

um sýninguna. Ég held að þetta
verði frábært verkefni og
einnig skemmtileg sýning
fyrir fjölskyldur.“ 

Pamela Anderson segist
vilja eignast annað barn.

Fyrrverandi Baywatch-stjarn-
an segist vel geta hugsað sér

að eignast annað barn ef hún finnur
góðan eiginmann. Hún á nú þegar
tvo syni með fyrrverandi eiginmanni
sínum, Tommy Lee Jones, en næst
langar hana í stelpu. „Það væri yndis-
legt að eignast litla stelpu en fyrst

þarf ég að finna mér mann,“ sagði
Anderson sem núna er í sambandi
með leikaranum Stephen Dorff. 

David Beckham hefur ljóstrað
upp leyndarmálinu sem hjálpar

honum að vera einn fallegasti mað-
ur heims. Beckham segist fá ráð hjá
Victoriu í sambandi við útlitið. „Ég
hef lært mikið. Ég veit til dæmis að
kuldi og rigning gerir ekkert gott fyr-
ir húðina svo nauðsynlegt er að
bera rakakrem á andlitið á morgn-

ana. Á kvöldin set ég
svo á mig augn-
krem. Uppáhalds
dekrið mitt er
samt fót- eða
handsnyrt-
ing,“ segir
snyrtipinn-
inn mikli.

FRÉTTIR AF FÓLKI

The Jacket kl. 5.50, 8 og 10.10 b.i. 16
9 Songs kl. 10.15 b.i. 16
Beautiful Boxer kl. 5.30
Don’t Move kl. 5.40 b.i. 16
Garden State kl. 3.30 og 8 b.i. 16
A Hole in my Heart kl. 10.30 b.i. 16

Maria Full of Grace kl. 3.50 og 8 b.i. 14
The Motorcycle Diaries kl. 8 og 10.30
Napoleon Dynamite kl. 6 og 10
Omagh  kl. 6
Vera Drake kl. 3.30 og 8

Framlengt til

2. maí
2 dagar  eftir!
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3 TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

opnunarmynd iiff 2005

„Andsvar
kvikmyndanna
við klámmyndum“
– FGG, Fréttablaðið
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Iceland International Film Festival

Lokamyndin frumsýnd í kvöld
GARGANDI SNILLD

Verður þú gestur númer 30.000?
Þú gætir farið frítt í bíó til ársloka 2005
ásamt gesti.

kl 18:00 í Smárabíói. Eftir sýningu skemmtum við okkur á Rex.

Fyrir fólk með liðkvilla
vegna slitgigtar eða
yfirálags

Fæst í apótekum



Natalie Portman fæddist 9. júní árið 1981 í Jerúsalem.
Faðir hennar er læknir en móðir hennar listakona. Þeg-
ar Natalie var þriggja ára fluttist fjölskyldan til Mary-
land í Connecticut í Bandaríkjunum og seinna til Long
Island í New York þar sem foreldrar hennar búa enn
þann dag í dag.

Natalie var uppgötvuð af útsendara í fyrirsætubrans-
anum á pítsastað í New York þegar hún var ellefu ára.
Hún naut sín ekki í fyrirsætustörfunum og vildi starf
sem gæfi henni meira. Natalie fékk áhuga á leiklist þeg-
ar hún fór í sérstakar leiklistarsumarbúðir og lék aðal-
hlutverkið í fjölmörgum sýningum þar.

Kvikmyndaferill Natalie fór á skrið árið 1994 þegar
hún lék í myndinni Léon. Árið eftir lék hún á móti Al
Pacino og Robert DeNiro í Heat en var uppgötvuð fyrir
alvöru árið 1996 í Beautiful Girls þegar hún stal senunni
af Umu Thurman. 

Natalie hafnaði hlutverkum í myndum eins og Lolita,
Romeo & Juliet og The Horse Whisperer til að leika
Önnu Frank í Broadway-uppsetningu á Dagbók Önnu
Frank. Fyrir það hlutverk var hún tilnefnd til Tony-verð-
launanna.

En hlutverkið sem breytti Natalie í súperstjörnu er
Padmé Amidala drottning árið 1999 í Star Wars: Episode
I. Sama ár útskrifaðist Natalie úr Syosset-mið-
skólanum.

Eftir Star Wars hefur Natalie getið sér
gott orð fyrir frábæran leik og nú síðast
gátu íslenskur bíóhúsagestir séð hana í
myndunum Closer og Garden State.

Natalie hefur alltaf dreymt um að
verða læknir og lærði sálfræði við
Harvard-háskóla. Hún lærir nú hebr-
esku við háskólann í Jerúsalem.
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AKSJÓN

POPP TÍVÍ

6.00 Summer Catch 8.00 Last Orders
10.00 Bróðir minn ljónshjarta 12.00
Race to Space 14.00 Summer Catch
16.00 Last Orders 18.00 Bróðir minn
ljónshjarta 20.00 Race to Space 22.00
Snow Dogs 0.00 Double Whammy
(Bönnuð börnum) 2.00 The Laramie
Project (Bönnuð börnum) 4.00 Snow
Dogs

7.15 Korter 13.00 Bravó e. Z 14.00 Sam-
koma í Fíladelfíu 16.00 Bravó e. 18.15 Korter

15.00 Sjáðu (e) 16.00 Game TV (e)
17.00 Íslenski popp listinn (e) 

Í TÆKINU 

Vill verða læknir eins og pabbi

Léon – 1994  Star Wars: Episode II – Attack of the Clones – 2002  Garden State – 2004
Þrjár bestu myndir 
Natalie:

STÖÐ 2 BÍÓ

Snow Dogs. Gamanmynd um
tannlækni sem lendir í ótrúlegum
ævintýrum þegar kynmóðir hans
deyr. Aðalhlutverk leika Cuba
Gooding Jr., James Coburn og
Sisqo.

SKJÁREINN

12.00 Bold and the Beautiful 13.40 Joey
(10:24) 14.10 Það var lagið 15.05 Kevin Hill
(4:22) 15.50 Eldsnöggt með Jóa Fel IV 16.20
Sjálfstætt fólk 16.55 Oprah Winfrey 17.40 60
Minutes I 2004 

SJÓNVARPIÐ

20.30

Spaugstofan. Í kvöld er síðasti þáttur Spaugstof-
unnar á þessum vetri.

▼

Gaman

21.05

Star Wars Episode II: Attack of the Clones. Ára-
tugur er liðinn frá því að Obi-Wan Kenobi og Oui-
Gon Jinn ætluðu að bjarga heiminum.

▼

Bíó

20:00

Girlfriends. Maya ákveður að endurnýja brúð-
kaupsheitin en lendir þá í rifrildi við Joan sem
reynir að laga athöfnina að eigin smekk.

▼

Drama

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Svampur, Snjóbörn-
in, Músti, The Jellies, Póstkort frá Felix, Í Erlil-
borg, Pingu 2, Sullukollar, Barney 4 – 5, Með
Afa, Engie Benjy, Hjólagengið, The Secret of
Nimh)

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.54 Lottó
19.00 Íþróttir og veður 
19.15 Whose Line Is it Anyway? 3 (Hver á

þessa línu?)
19.40 Everbody's Doing It (Allir eru að gera

það)Sögusviðið er bandarískur mið-
skóli þar sem skrautlegar persónur
koma við sögu. Kynlíf er að sjálfsögðu
ofarlega í huga nemendanna og sumir
telja sig nógu þroskaða til að stíga
skrefið til fulls. Kynlífsfræðsla er auð-
vitað nauðsynleg en í þeim efnum
mætti skólinn standa sig betur. Aðal-
hlutverk: Eugene Lipinski, Adam
Smoluk, Steve Braun. Leikstjóri: Jeff
Beesley. 2002.

21.05 Star Wars Episode II: The Att
(Stjörnustríð: Árás klónann)Áratugur
er liðinn frá því að Obi-Wan Kenobi
og bardagahetjan heitin Oui-Gon Jinn
ætluðu að bjarga heiminum. Obi-Wab
Kenobi er eldri og reyndari og hefur
tekið að sér hlutverk lærimeistara.
Anakin geimgengill kemur fram á
sjónarsviðið en í sameiningu takast
þeir á við hættulega óvini. Aðalhlut-
verk: Ewan McGregor, Natalie Port-
man, Hayden Christensen, Christoph-
er Lee, Samuel L. Jackson. Leikstjóri:
George Lucas. 2002. Lítið hrædd. 

23.30 Rocky Horror Picture Show (Bönnuð
börnum) 1.05 True Lies (Stranglega bönnuð
börnum) 3.20 Shriek If You Know what I Did
(Bönnuð börnum) 4.45 Fréttir Stöðvar 2 5.30
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

12.00 Úr öskukarli í markahrók 13.30 Verzlun-
arskóli Íslands í 100 ár 14.10 HM fatlaðra í
alpagreinum skíðaíþrótta 14.35 HM fatlaðra í
alpagreinum skíðaíþrótta 15.05 Hreysti á Akur-
eyri 16.05 Íslandsmótið í handbolta. Úrslita-
keppnin, úrslit karla, 1. leikur, bein útsend-
ing.18.00 Táknmálsfréttir 18.10 Geimskipið

8.00 Morgunstundin okkar 10.30 Stundin
okkar 11.00 Kastljósið 11.30 Óp

Enterprise
18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.40 Laugardagskvöld með Gísla Marteini 

20.30 Spaugstofan
21.00 Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-

stöðva (2:4) Norræn þáttaröð þar sem
kynnt eru lögin sem keppa í Kiev 19.
og 21. maí. Hvert Norðurlandanna
sendi einn fulltrúa til Stokkhólms til
að spá í lögin og gengi þeirra í keppn-
inni. Fulltrúi Íslands er Eiríkur Hauks-
son söngvari sem tvisvar hefur sungið
í keppninni.

22.05 Góðborgarinn (Good Burger)Bandarísk
fjölskyldumynd frá 1997. Unglingar
sem vinna á skyndibitastað mæta
stífri samkeppni en detta þá niður á
sósuuppskriftina sem gerir gæfumun-
inn. Leikstjóri er Brian Robbins og
meðal leikenda eru Kel Mitchell, Ken-
an Thompson, Sinbad og Shaquille
O'Neal.

0.10 Deyfilyfið (Kvikmyndaskoðun telur
myndina ekki hæfa fólki yngra en 16 ára)
1.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

12.10 Þak yfir höfuðið 13.00 Upphitun (e)
13.30 Á vellinum með Snorra Má 14.00
Liverpool – Middlesbrough 16.10 Bolton –
Chelsea 18.00 Djúpa laugin 2 (e) 

19.00 Survivor Palau (e) 
20.00 Girlfriends Maya ákveður að endur-

nýja brúðkaupsheitin en lendir þá í
rifrildi við Joan sem reynir að laga at-
höfnina að eigin smekk.

20.20 Ladies man 
20.40 The Drew Carey Show Wick neitar að

leyfa Drew að fara á atvinnuleysisskrá
og segir hann hafa hætt þó að í raun
hafi hann verið rekinn.

21.00 I'm Gonna Git you Sucka Gamanmynd
um blökkumann sem flytur aftur í
gamla hverfið eftir mörg ár í hernum.
Með aðalhlutverk fara Keenan Ivory
Wayans, Damon Wayans og Kadeem
Harrison.

22.25 The Bachelor – Ný þáttaröð (e) 

23.55 Jack & Bobby (e) 0.45 Serial Mom
2.15 Tvöfaldur Jay Leno (e) 3.45 Óstöðvandi
tónlist

▼

▼

▼

SKY NEWS

Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL

Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS

Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 

13.30 Snooker: World Championship Sheffield 16.30
FIA World Touring Car Championship By Lg: Magny-
Cours 17.00 Football: UEFA Cup 18.00 Snooker: World
Championship Sheffield 21.00 Rally: World Champ-
ionship Italy 21.30 Xtreme Sports: Yoz Mag 22.00
News: Eurosportnews Report 23.30 Football: Gooooal
! 23.45 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME

12.00 Doctors 14.00 The Good Life 14.30 Dad's Army
15.00 Top of the Pops 15.30 Top of the Pops 2 15.55
The Weakest Link Special 16.45 Friends Like These
17.40 Casualty 18.30 Billy Connolly:a Scot in the Arct-
ic 19.30 Liberace:too Much of a Good Thing Is Wond-
erful 20.30 Celeb 21.00 Shooting Stars 21.30 Top of
the Pops

NATIONAL GEOGRAPHIC

12.00 Mandela 14.30 1 Giant Leap 15.00 Air Crash In-
vestigation 16.00 Ultimate Snake 17.00 Battlefront
17.30 Battlefront 18.00 Seconds from Disaster 19.00
Apartheid's Children 20.00 A Dry White Season 22.00
Outlaw – The Real Ned Kelly 23.00 Ned Kelly

ANIMAL PLANET

12.00 Kandula – An Elephant Story 13.00 City Slickers
14.00 The Crocodile Hunter Diaries 16.00 Pet Star
17.00 King of the Jungle Winner's Special 18.00 The
Most Extreme 19.00 Killer Jobs 20.00 The Jeff Corwin
Experience 21.00 O'Shea's Big Adventure 22.00 Killer
Whales 23.00 Growing Up... 0.00 Big Cat Diary

DISCOVERY 

12.00 Ray Mears' Extreme Survival 13.00 Mythbusters
14.00 Speed Machines 15.00 Flying Heavy Metal 15.30
Rivals 16.00 Super Structures 17.00 Blue Planet 18.00
Extreme Engineering 19.00 American Chopper 20.00
Rides 21.00 World Biker Build-Off 22.00 Trauma 23.00
Face Race 0.00 Mind Body and Kick Ass Moves

MTV

14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30
Cribs 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 Made 22.00 So '90s 23.00
Just See MTV 1.00 Chill Out Zone 3.00 Just See MTV

VH1

12.00 Teen Sex Comedies 13.00 Movie Star Cameos
Top 10 14.00 Ashton Kutcher Rise & Rise Of 14.30
Fabulous Life Of 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00
Fabulous Life Of 17.30 Winona Ryder Rules 18.00 VH1
Classic 18.30 Then & Now 19.00 Rise & Rise Of 20.00
When Star Wars Ruled the World 21.00 Viva la Disco
23.30 Flipside 0.00 Chill Out 0.30 VH1 Hits

CLUB

12.10 Spectacular Spas 12.40 City Hospital 13.35
Hollywood One on One 14.00 Weddings 14.25
Matchmaker 14.50 It's a Girl Thing 15.15 Cheaters

16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 The Stylists
17.20 Backyard Pleasures 17.45 City Hospital 18.40
The Roseanne Show 19.25 Matchmaker 19.50
Hollywood One on One 20.15 Sex and the Settee 20.40
Cheaters 21.25 City Hospital

E! ENTERTAINMENT

12.00 Gastineau Girls 13.00 The E! True Hollywood
Story 18.00 Love is in the Heir 19.00 The Entertainer
20.00 The E! True Hollywood Story 21.00 E! Entertain-
ment Specials 22.00 The E! True Hollywood Story
23.00 Gastineau Girls 0.00 Love is in the Heir

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 Dexter's Laboratory
14.50 Samurai Jack 15.05 Megas XLR 15.30 Star
Wars: Clone Wars 16.30 Scooby-Doo 16.55 Tom and
Jerry 17.20 Looney Tunes 17.45 Ed, Edd 'n' Eddy
18.10 Codename: Kids Next Door 18.35 Dexter's
Laboratory

JETIX

12.20 Digimon I 12.45 Super Robot Monkey Team
13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie 14.00 Three Fri-
ends and Jerry II 14.15 Jacob Two Two 14.40 Ubos
15.05 Goosebumps 15.30 Goosebumps

MGM

13.40 If It's Tuesday, It Still Must Be Belgium 15.20 Tale
of Ruby Rose 17.00 L.a. Bounty 18.25 Rikky and Pete
20.05 Welcome to Woop Woop 21.40 In the Arms of a
Killer 23.15 Man Who Fell to Earth 0.55 Valdez is Com-
ing 2.25 Cool Change

ERLENDAR STÖÐVAR

OMEGA

7.00 Blandað efni 9.00 Jimmy Swaggart
10.00 Billy Graham 11.00 Robert Schull-
er 12.00 Maríusystur 12.30 Blandað efni
13.00 Fíladelfía 14.00 Kvöldljós 15.00
Ísrael í dag 16.00 Acts Full Gospel 16.30
Blandað efni 17.00 Samverustund (e)
18.00 Robert Schuller 19.00 Jimmy
Swaggart 20.00 Billy Graham 21.00
Believers Christian Fellowship 22.00
Kvöldljós 23.00 Robert Schuller 0.00
Nætursjónvarp

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Grilltíminn
er byrjaður!!

Smjörkrydduð 
smálúða

Hvítlauksmarineraður
Steinbítur

Keila í 
piparmarineringu

Humar nýr og flottur
-allar stærðir

OPIÐ Í DAG 10-14.30

NATALIE LEIKUR Í STAR WARS EPISODE II KL. 21.05 Á STÖÐ 2 Í KVÖLD
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BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

14.00 Til allra átta 14.30 Samræða menningar-
heima 15.20 Með laugardagskaffinu 16.10
Orð skulu standa 17.05 Söngkona gleði og
sorgar

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Sagan bakvið lagið
19.00 Íslensk tónskáld 19.30 Stefnumót 20.15
Flugufótur 21.05 Spjallað við Niels-Henning
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Uppá teningnum

23.10 Danslög

9.00 Gulli Helga 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róbertsson
16.00 Henný Árna 

18.30 Kvöldfréttir 19.00 Bjarni Ólafur -
Danspartý Bylgjunnar 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Handboltarásin

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZ-sen-
an 22.10 Næturgalinn

2.03 Næturtónar 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um græna grundu 10.15
Frá hugmynd að veruleika 11.00 Í vikulokin
12.20 Hádegisfréttir 13.00 Laugardagsþátturinn

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni í
umsjón Kristjáns Hjálmarssonar og Þórarins
Þórarinssonar. 13.00 Sögur af fólki, umsjón Ró-
bert Marshall 15.03 Úr skríni – Umsjón: Magga

Stína
16.00 Viðtalsþáttur Sigurðar G. Tómassonar
e. 17.03 Frjálsar hendur Illuga Jökulssonar
18.00 Úr sögusafni Hitchcocks, Konfekt og

kærleikur

9.00 Bílaþáttur, umsjón Leó M. Jónsson. 
10.03 Laugardagsmorgunn, umsjón Eiríkur
Jónsson.

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.40 MEINHORNIÐ 

13.00 FRELSIÐ 14.00 Torfi Geirmundsson hár-
snyrtir – þáttur um hár og hárhirðu 15.00
Áfengisforvarnarþáttur 
16.00 Endurflutningur frá liðinni viku. 

Í kvöld verður sýndur annar þáttur af fjórum þar sem
kynnt eru lögin sem keppa í Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva í Kænugarði í Úkraínu, bæði
í forkeppninni fimmtudaginn 19. maí og í sjálfri að-
alkeppninni laugardaginn 21. maí. Hvert Norðurland-
anna er með sinn fulltrúa í þættinum en fulltrúi Ís-
lands er Eiríkur Hauksson. Aðrir sem dæma lögin
eru Kjell Heick frá Danmörk, hin sænska Charlotte
Perrelli, Thomas Lundin frá Finnlandi og Jostein Ped-
ersen frá Noregi. 
Í síðasta þætti fengu mörg lög falleinkunn en gaman
verður að heyra hljóðið í dómnefndinni í kvöld. 

VIÐ MÆLUM MEÐ...
kl. 21.00SÖNGVAKEPPNI EVRÓPSKRA SJÓNVARPSSTÖÐVA

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Selma Björnsdóttir.

Hverjir fá falleinkunn í kvöld?

Svar:Joe Gavilan úr kvik-
myndinni Hollywood
Homicide frá árinu 2003.

„If I take my gingko... I can still remember where I put the
Viagra.“

»

Selma Björnsdóttir er okkar fulltrúi í
ár með lagið If I Had Your Love. 

SÝN

14.50 

Meistaradeildin í handbolta. Nú er komið að
fyrri úrslitaleiknum á milli Ciudad Real og
Barcelona.

▼

Íþróttir

12.35 Motorworld 13.05 UEFA Champions
League (Meistaradeildin – (E))             

14.50 Meistaradeildin í handbolta. Bein
útsending frá fyrri úrslitaleik spænsku liðanna
Ciudad Real og Barcelona. 16.45 US PGA
2005 – Monthly 17.35 World Supercross 

11.45 Veitt með vinum 

18.30 The World Football Show (Fótbolti um
víða veröld)

18.54 Lottó
19.00 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-

ríska mótaröðin í golfi) Vikulegur
fréttaþáttur þar sem fjallað er um
bandarísku mótaröðina í golfi á ný-
stárlegan hátt. Hér sjáum við nær-
mynd af fremstu kylfingum heims og
fáum góð ráð til að bæta leik okkar á
golfvellinum. Ómissandi þáttur fyrir
golfáhugamenn.

19.20 UEFA Champions League Fréttir af leik-
mönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.

19.50 Spænski boltinn (Real Sociedad – Real
Madrid) Bein útsending frá leik Real
Sociedad og Real Madrid. Gestirnir
neita að játa sig sigraða í toppbar-
áttuni en þeir unnu hetjulegan sigur
um síðustu helgi, manni færri. Kon-
ungsliðið þarf á álíka frammistöðu að
halda í kvöld því liðsmenn Real
Sociedad gefa ekkert eftir.

21.50 NBA (Washington – Chicago) Útsend-
ing frá leik Washington Wizards og
Chicago Bulls í fyrstu umferð úrslita-
keppninnar. Chicago hafnaði í fjórða
sæti Austurdeildarinnar en Was-
hington í því fimmta. 

0.20 Hnefaleikar (Jose Luis Castillo – Julio
Diaz)

▼

TCM
19.00 36 Hours 20.55 Bataan 22.55 Forbidden Planet 0.35
Lovely to Look At 2.20 The Secret of My Success

HALLMARK
12.45 Peacekeeper War 14.15 Search and Rescue 16.00
My Louisiana Sky 17.45 High Sierra Search And Rescue
18.30 Jackie, Ethel, Joan: Women of Camelot 20.00 While
I Was Gone 21.45 Getting Out

BBC FOOD
12.00 Sophie's Weekends 12.30 Ready Steady Cook
13.00 New Scandinavian Cooking 13.30 Wild and Fresh
14.00 Can't Cook Won't Cook 14.30 Rick Stein's Fruits of
the Sea 15.30 Ready Steady Cook 16.00 James Martin
Delicious 16.30 Gary Rhodes 17.00 Sophie's Sunshine
Food 17.30 Tamasin's Weekends 18.00 Delia's How to
Cook 18.30 Capital Floyd 19.00 Sophie's Sunshine Food
19.30 Nigella Bites 20.00 Nigel Slater's Real Food 20.30
The Rankin Challenge 21.00 Who'll Do the Pudding?
21.30 Ready Steady Cook

DR1
12.30 F¢r Melodi Grand Prix 2005 13.30 Muppet Show
13.55 Boogie Listen 14.55 Dawson's Creek 15.40 F¢r
s¢ndagen 15.50 Held og Lotto 16.00 Den hvide sten 16.30
TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Vild med Alice
17.30 Når giraffen selv ordner paragrafferne 18.00 aHA!
18.45 Mig og min lillebror og storsmuglerne 20.25 Krim-
inalkommissær Barnaby 22.05 Speedway: Polens Grand
Prix 23.35 Boogie Listen

SV1
12.30 Djursjukhuset 13.00 Plus 13.30 Helt historiskt 14.00
Inför ESC 2005 15.00 Vi i femman 16.00 BoliBompa 16.01
Disneydags 17.00 Agnes Cecilia 17.30 Rapport 17.45
Sportnytt 18.00 Wild Kids 19.00 Ulveson och Herngren
19.30 Valborg 2005 20.30 Speedway 21.30 Rapport 21.35
Little Britain 22.05 East is East 23.40 Sändningar från
SVT24
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Björn Ingi Hrafnsson,
aðstoðarmaður

Halldórs Ásgrímssonar
forsætisráðherra, er
með böggum hildar á
heimasíðu sinni,
www.bjorningi.is,
og svekkir sig á
því að hafa
ekki fengið
sendan at-
kvæðaseðil í
formannskjöri
Samfylkingar
líkt og félagi
hans Stein-
grímur Sævarr
Ólafsson, upp-
lýsingafulltrúi í
forsætisráðuneyt-
inu. Björn Ingi
upplýsir að Stein-
grímur hafi nýlega
fengið atkvæðaseðil sendan heim
og „fær nú allskyns áróðurspóst frá
æstum stuðningsmönnum fram-
bjóðendanna til formanns. Hann
hefur aldrei verið félagi í Samfylk-
ingunni eða gömlu flokkunum sem
mynduðu hana á sínum tíma.“ 

Björn Ingi heldur svo áfram og
gerir tilkall til sömu trakteringa

og Steingrímur fær frá Samfylking-
unni. „Manni getur nú sárnað. Er
verið að gera upp á milli okkar
Steingríms? Úr því ekki er skylda að
vera í Samfylkingunni til að vera
með, af hverju fékk ég þá ekki at-
kvæðaseðil?“ Björn Ingi getur hugg-
að sig við það að Samfylkingin virð-
ist ekki fara í manngreinarálit þegar
kemur að framsóknarmönnum þar
sem Steingrímur gekk í Samfylking-
una af fúsum og frjálsum vilja til
þess að kjósa í prófkjöri árið 2002
en hann er tengdur hinum snjalla
almannatengslarefi Einari Karli
Haraldssyni sem þá var í framboði.
Þannig að ef Björn Ingi byggir bar-
lóm sinn á upplýsingum
frá Steingrími vini sínum
er ljóst að minni þess
síðarnefnda er orð-
ið fremur glopp-
ótt nema hann
hafi tileinkað
sér full
frjálslega
umgengni
við sann-
leikann.

Lárétt:
2 þarmur, 6 málmur, 8 sláa, 9 endir, 11
útvarpsbylgja, 12 búa til, 14 skussa, 16
fimmtíu og einn, 17 líkamshluta, 18 ofn,
20 sólguð, 21 nóa.

Lóðrétt:
1 reku, 3 píla, 4 eigraðir, 5 lærði, 7 að
lokum, 10 frostskemmd, 13 skaut, 15
angrar, 16 fugl, 19 skammstöfun.

Lausn:
Lárétt: 2görn,6ál,8ráa,9lok,11fm,
12skapa,14slóða,16li,17lim,18ónn,
20ra,21aska.
Lóðrétt: 1páls,3ör, 4ráfaðir, 5nam,7
loksins,10kal,13pól,15amar, 16lóa,
19nk.
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Ný endurhljóðblönduð plata frá
Björk Guðmundsdóttir kemur út
hérlendis á mánudag. Er hún gef-
in út til styrktar Unicef, Barna-
hjálp Sameinuðu þjóðanna.

Vegna hamfaranna í kjölfar
flóðbylgnanna í Asíu ákvað Björk
að setja saman safn af útgáfum
annarra á lagi hennar Army of Me
sem var fyrst gefið út á plötunni
Post. „Hér er að finna endurhljóð-
blandanir sem flæddu inn á vef-
síðuna mína fyrir tilstilli skapandi
náttúruafla. Ég beindi svo þessum
jákvæðu bylgjum til barna sem
liðu þjáningar þegar þau urðu fyr-
ir flóðbylgju eyðileggjandi nátt-
úruafla,“ skrifar Björk á hlið plöt-
unnar, sem hefur að geyma 20 út-
setningar frá ýmsum löndum,
m.a. eina frá Íslandi eftir Dr.
Gunna.

Allur ágóði af sölunni mun
renna til neyðaraðstoðar Unicef
víðsvegar um heiminn, þar sem

samtökin aðstoða börn sem hafa
lent í hættu líkt og þau á hamfara-
svæðunum í Asíu. Allir sem að
verkefninu koma, frá listamönn-

unum til framleiðenda plötunnar,
hafa gefið vinnu sína til styrktar
börnum í neyð. Smekkleysa gefur
út diskinn hér á Íslandi. ■

Bjarkarherinn ræðst til atlögu

BJÖRK Ný endurhljóðblönduð plata er á leiðinni frá Björk Guðmundsdóttur.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Hún verður forstjóri Byko.

36 mánaða.

Haukar.

Eiður Smári Guðjohnsen ætlar að
gefa Neistanum, styrktarfélagi
hjartveikra barna, fótboltatreyju
í afmælisgjöf en Neistinn fagnar
tíu ára afmæli 9. maí. Treyjan er
sú sem Eiður klæddist þegar
Chelsea mætti Liverpool í úr-
slitaleik deildabikarsins. „Hann
hefur ákveðið að gefa samtökun-
um treyjuna í afmælisgjöf og við
munum bjóða hana upp á netinu í
samráði við hann. Uppboðið hefst
formlega á laugardaginn á síð-
unni www.uppbod.is og þá mæti
ég með treyjuna til Snorra Más á
Skjá einum,“ segir Eggert Skúla-
son hjá Hjartaheill. „Þetta er
mjög merkileg treyja því þetta
var í fyrsta sinn sem Íslendingur
vinnur slíkan titil í Englandi.
Chelsea vann Liverpool með
þremur mörkum á móti tveimur

og Eiður lagði upp sigurmarkið.
Þarna vann Chelsea líka fyrsta
titil sinn í langan tíma.“

Félagið Neistinn er opið öllum
þeim sem hafa áhuga á velferð
hjartveikra barna og í dag eru
um 200 fjölskyldur í félaginu.
Starfsemi Neistans snýr að því að
hlúa að hjartveikum börnum,
fjölskyldum þeirra og aðstand-
endum auk þess að auka fræðslu
og þekkingu á hjartasjúkdómum
barna.

„Við erum auðvitað að vona að
allir stóru strákarnir og fyrir-
tækin taki fram veskin og færi
Neistanum fúlgu fjár en kannski
hreppir einhver einstaklingur
treyjuna og það er líka bara gott.
Hver einasta peningaupphæð
hjálpar til því þörfin er gríðarleg.
Í síðasta mánuði fóru fimm ís-

lensk börn erlendis í hjartaað-
gerðir. Þetta þýðir gríðarleg fjár-
útlát fyrir viðkomandi fjölskyld-
ur svo ekki sé minnst á áhyggj-
urnar, kvíðann og sorgina.“

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Eiður Smári gerir vel við hjart-
veik börn því hann er að sögn
Eggerts verndari Hjartaheilla.
„Hann hefur verið alveg frábær í
gegnum tíðina og boðinn og búinn
að hjálpa börnum. Hann er sér og
sínum til sóma. Þetta er svaka-
lega sætt af þessum besta knatt-
spyrnumanni í heimi,“ segir Egg-
ert glaður í bragði. „Uppboðið
stendur í viku og þann 7. maí,
þegar síðasti heimaleikur Chel-
sea fer fram, þá lokum við upp-
boðinu og kemur þá í ljós hver
hefur hreppt hnossið.“

hilda@frettabladid.is

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN Hér sést Eiður glaður í bragði klæddur treyjunni góðu. Chelsea vann þarna Liverpool 3-2 í úrslitaleik
deildabikarsins og lagði Eiður upp sigurmarkið. 

NEISTINN: HELDUR UPPBOÐ Á TREYJU FRÁ CHELSEA

Eiður Smári styrkir 
hjartveik börn

FRÉTTIR AF FÓLKI

Perlufestar. Þær hafa aðeins breytt um útlit festarnar og
núna mega þær helst líta út fyrir að eigandinn hafi

tjaslað þeim saman sjálfur. Helst eiga festarnar að vera
marglitar, hálf klunnalegar og úr við eða litríkum steinum.
Litaðir tréskartgripir eru sífellt að verða vinsælli í tísku-
heiminum. Mjög flott er líka að hafa nokkrar festar um
hálsinn í einu til að ná smá hippastíl. 

Sumartöskur. Við förum ekki mikið á ströndina hér á Ís-
landi en það er samt allt í lagi að líta út fyrir að vera á

leiðinni þangað. Sætar sumartöskur sem minna helst á
strandtöskur og líta út fyrir að innihalda sólvörn, handklæði
og sundbolta eru algjörlega málið í sumar. Því sumarlegri
og skrautlegri, því betri. 

Hárklútar eru einnig liður í sumartískunni.
Fátt er sumarlegra en hárklútur í skærum lit

sem flaksast í sumargolunni. Ef notandinn verð-
ur svo leiður á að bera klútinn á höfðinu er
einnig sætt að þræða hann í gegnum beltishöld-
in á gallabuxunum. 

Hárlengingar. Það sem er fráhrindandi við hár fullt af
hárlengingum er gervistatusinn. Hárið verður mun

gervilegra og ef eitthvað er ekki í tísku núna er það
gervileiki. Núna á allt að vera náttúrulegt, hvort sem
það er húðlitur, hárlitur, líkaminn eða hárið sjálft.

Uppdressuð á ferðalagi. Kon-
ur sem skröltast tímunum

saman í bíl, tjalda eða mæta í
flugvélina íklæddar þröngum gallabuxum og fínum
skóm – jafnvel með pinnahæl – eru ekki alveg að
ná tilgangnum í að njóta sumarfrísins. Það er alveg
hægt að vera snyrtilegur en þægilega klæddur.
Sætt pils, sandalar og léttur sumarjakki er málið. 

Litlar sundskýlur. Það er einhver pínulítill nostalgíu-
fílingur í gömlu Speedo-sundskýlunum sem oftar

en ekki eru skræpóttar úr hófi fram. Allir karlmenn
ættu samt að forðast skræpóttar sundskýlur og einnig
þetta gamla snið. Þetta fer ekki nokkrum manni vel.
Betri kostur er skýlur með boxer-skálmum eða þá bara stuttbuxur.

INNI ÚTI

...fær söngkonan Hafdís Huld,
sem syngur í nýrri glæpamynd,
Layer Cake, ásamt hljómsveit
sinni FC/Kahuna.

HRÓSIÐ

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Gefum börnum góða sumargjöfGefum börnum góða sumargjöf



Mikl birta og skerpa ásamt HDTV 
stuðningi gerir tækið tilbúið fyrir 

framtíðina..

2 SCART tengi og S-Video tengi sem 
gerir þér kleyft að tengja sjónvarpið 

við tölvu og nota sem RISAstóran 
tölvuskjá ásamt fullt af öðrum 

tengimöguleikum.

Ekki missa af neinu, taktu upp efni 
frá einni stöð á meðan þú horfir á 

þá seinni.

Þunnur álrammi og silfrað útlit 
ásamt því að standa á glerfæti gerir 

þetta að einkar veglegu tæki.

**Miðað við jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard 
skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og 

greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

19.999
239.988

Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

**

STAÐGREITT

Medion 42" Plasmasjónvarp
MD35798

• Mynd í Mynd (PIP) • Tveir sjónvarpsmóttakarar
• Mikil skerpa, 5000:1 • Birta 1000cd/m2
• Textavarp með 2100 síðna minni
• HDTV stuðningur, 720p, 1080i • HDCP stuðningur
• Innbyggðir víðóma hátalarar • Vönduð ál yfirbygging
• Styður PAL/NTSC/SECAM
• DVI-I tengi sem styður VGA og DVI búnað
• 2 EURO SCART tengi • Composite video tengi (RCA)
• S-Video tengi (MINI DIN) • Þyngd án stands: 38kg
• Þyngd með standi: 42kg

42”

ÞÝSK
GÆÐI
ÞÝSK
GÆÐI

Plasmasjónvarp
Plasmasjónvarp

Þetta kalla ég
hörkutæki



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

VI Ð S EG J U M F R É T T I R SM Á A U G L Ý S I N G AS Í M I N N E R 550 5000

Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 18:30 | www.IKEA.is

Stólaðu á sumarið
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Draumasumar

2.990,-
VÄSMAN stóll
stál og mjúkt plast, 
hægt að stafla
ýmsir litir

BOLLÖ borð 60x60 sm, 
gegnheill akasíuviður

2.990,-BJÖRNÖ blómapottur 
Ø20 H31 sm

790,-

SOMMAR kökuhjálmur 
Ø45 sm

590,-

RAKÖ sessa 34x34 sm

190,-

SOMMAR blómapottur 
ö14 H13 sm

190,-

SOMMAR 
strandtaska 
45x45 sm

95,-
FÄNÖ blómapottur 
Ø31 H25 sm

990,-
FORÖN stólsessa 
38x38 sm

890,-

FÄNÖ blómapottur 
Ø32 H65 sm

3.990,-

SOMMAR ferðakollur 

490,-

BJURÖN garðáhöld 
2 stk.

390,-

SAVÖ 
hægindastóll

3.900,-

TIDÖ fellistóll

1.290,-
490,-

Sænskar 
        kjötbollur
                                      10 stk.

BETA bali 
galvaniseraður 
Ø37 H23 sm

590,-

BÅLSÖ blómapottur 
Ø39 H24 sm

1.690,-

Æskudraumar
Hvað ætlar þú að verða þegar þú

verður stór?“ er spurning sem
margir hafa þurft að glíma við á
bernskuárunum. Í minningunni sé ég
fyrir mér stórskorin andlit á eldra
frændfólki beygja sig niður til mín og
skjóta með manísku brosi þessari
spurningu að mér, spurningu sem var
auðvitað aldrei til annars fallin en að
auka með ungum börnum valkvíða,
sem er kvilli sem hefur háð minni kyn-
slóð alla tíð. Enda gat ég aldrei svarað
þessari spurningu almennilega.
„Bóndi,“ tuldraði ég kannski, en fékk
svo bakþanka. „Eða nei, annars. Flug-
maður. Nei! Lögga.“ Og svo var maður
ein rjúkandi rúst sálarlega það sem
eftir var dagsins. Vesalings barnið. Allt
of margir möguleikar.

Á BAK við spurninguna býr þó ágætis
hugsun, þannig séð, þó svo mér hafi
reynst erfitt að glíma við hana og jafn-
vel svarað einhverntímann í panik, eft-
ir að hafa farið yfir sviðið, allt frá
bónda til löggu, að ég ætlaði að verða
forseti og geimfari líka, í ofanálag,
sem ég dauðsá eftir enda fóru allir að
hlæja, en hvað um það. Hugsunin er
prýðileg, segi ég, en hún er auðvitað sú
að allir eigi að rækta með sér drauma
og eiga sér eitthvað markmið í lífinu,
hvað sem síðar verður.

ÉG geri ráð fyrir að störf eins og
lögga, slökkviliðsmaður og flugmaður
skori ennþá mjög hátt hjá litlum
krökkum. Hins vegar held ég að ákaf-
lega fáir krakkar hafi einhvern tímann
sagt, eða muni einhvern tímann segja –
og vík ég þá að þjóðfélagslegu inni-
haldi þessa pistils – við frændfólk sitt
að það ætli sér í framtíðinni að verða
öryrkjar.

NÝ skýrsla leiðir hins vegar í ljós að
öryrkjum hefur fjölgað svo um munar
á Íslandi og ein skýringin sem menn
gefa á því er sú, að stór hópur Íslend-
inga sjái hag sínum best borgið með
því að gerast öryrkjar, án þess endi-
lega að vera það, og þiggja bætur fyrir
það. Það sé betra en að vera atvinnu-
laus og, ekki síður, betra en að húka í
alltof lágt launuðum störfum og leiðin-
legum.

ÞAÐ sem ég vildi sagt hafa er bara
þetta: Áður en einhverjir fara að æpa
hástöfum kröfur um það að örörkubæt-
ur verði lækkaðar út af þessu, svo þær
virki ekki „hvetjandi“, eins og það er
orðað, á fólk til þess að gerast öryrkj-
ar, þá myndi ég telja viðeigandi að það
yrði skoðað fyrst hvaða þjóðfélagslegu
staðreyndir gera það að verkum að
svona stórum hópi heilbrigðs fólks, ef
rétt er, finnst það virkilega ákjósanleg-
ast úr því sem komið er, í svokölluðu
þjóðfélagi tækifæranna, að gerast
bótaþegar hjá Tryggingastofnun.

ÉG held að af þessu megi draga þá
óþægilegu ályktun, sér í lagi fyrir þá
sem taka ákvarðanir um almannahags-
muni, að á meðan þjóðfélagið er svona
líka á mikilli uppleið af fréttum að
dæma er greinilega þó nokkur hópur
fólks á markvissri niðurleið, og þá ekki
bara miðað við draumana sem það án
efa átti sér í bernsku um að vera t.d.
slökkviliðsmenn, tja eða löggur. ■

BAKÞANKAR
GUÐMUNDAR 

STEINGRÍMSSONAR


