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SÓLRÚN DRÖFN HELGADÓTTIR:

▲
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í Danmörku

DENNIS SIIM:

▲

40

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

ALÞINGI Allsherjarnefnd klofnaði í
afstöðu sinni til fyrningarfrum-
varps Ágústs Ólafs Ágústssonar í
gær. Meirihluti nefndarinnar
taldi rétt sem fyrsta skref að
hækka aldurinn frá því að fyrning
hefst, úr 14 ára aldri brotaþola í
18 ára. Þar með yrði fyrningar-
fresturinn lengdur um fjögur ár.
Jafnframt vill meirihluti nefndar-
innar senda önnur atriði málsins
til athugunar í dómsmálaráðu-
neytinu. Að áliti þessa efnis stóðu
alþingismenn Sjálfstæðisflokks,
Framsóknarflokks og Frjálslynda
flokksins.

Minnihluti nefndarinnar vildi
að frumvarpið færi óbreytt í gegn
en það gerir ráð fyrir afnámi
fyrningarfrests vegna allra kyn-
ferðisafbrota gegn börnum undir
14 ára aldri. Samkvæmt núgild-
andi lögum eru fyrningarfrestir
frá 5 árum upp í 15 ár eftir gróf-
leika brota. Slík brot fyrnast því
þegar sá sem fyrir ofbeldinu varð
er 19 til 29 ára. 

„Ég stend að þessu nefndar-
áliti með fyrirvara og hef áskilið
mér að leggja fram breytingartil-
lögu. Ég vil ganga lengra,“ sagði
Jónína Bjartmarz alþingismaður.
„Ég vil gera mismun á þessum
brotum eftir grófleika þeirra,
alvarleika og hámarksrefsing-
unni sem lögð er við. Mér finnst
horfa allt öðruvísi við með grófu
brotin, kynferðislegt ofbeldi,
samræði og önnur kynmök heldur
en með kynferðislega áreitni. Ég
hef ekki getað fallist á mál Ágústs

Ólafs af þessum sökum, þó að ég
hefði viljað mæta sérstöðu þess-
ara brotaþola með því að breyta
fyrningarreglunum.“

Jónína kvaðst hafa staðið að
nefnarálitinu í trausti þess og trú
að það væri almenn samstaða og
vilji til þess að hefja endurskoðun
á öllum kynferðisbrotakaflanum.
Hægt væri að hugsa sem svo að
rétt væri að lengja fyrningar-
frestinn hvað grófustu brotin
varðaði og hækka refsirammann í
kjölfarið.

„ Það er mikill sigur að ná mál-
inu úr nefndinni, en vonbrigði að
stjórnarmeirihlutinn treysti sér
ekki til að viðurkenna sérstöðu
þessara brota með því að gera
þau ófyrnanleg,“ sagði Ágúst
Ólafur. „En nú fer málið í þing-
salinn. Þar verður það rætt og
kosið um það. Ég mun berjast
fyrir því áfram að kynferðisbrot
gegn börnum verði ófyrnanleg.
Það er grundvallaratriði.“

- jss

Fyrning kynfer›isbrota
kl‡fur allsherjarnefnd
Allsherjarnefnd klofna›i í afstö›u sinni til fyrningarfrumvarpsins svonefnda í
gær og mun skila tveimur álitsger›um. Jónína Bjartmarz studdi álit meiri-
hlutans me› fyrirvara. Ágúst Ólafur Ágústsson segist ætla a› berjast áfram.

GEGN OFBELDI Um fjögur hundruð
manns komu saman á Ingólfstorgi
í gær til að sýna samstöðu gegn
ofbeldi. Þetta var gert á táknræn-
an hátt þegar allir viðstaddir lyftu
rauða spjaldinu á loft og þögðu í
þrjár mínútur því til áherslu.

Þónokkrir þingmenn tóku sér
til að mynda hlé frá annars anna-
sömum vinnudegi á þinginu til að

sýna vilja sinn í verki. Einn við-
mælandi Fréttablaðsins sagðist
vona að samstaðan yrði til þess að
vekja almenning til vitundar um
alvarleika ofbeldis og mikilvægi
þess að standa saman gegn því.
Samkoman var þó síður en svo öll
á alvarlegu nótunum því KK og
Hjálmar stigu á stokk og
skemmtu viðstöddum með spili og

söng við góðar undirtektir.
Edda Hermannsdóttir, einn

skipuleggjenda samstöðunnar,
sagðist ánægð með mætinguna þó
að auðvitað hefði verið gaman að
sjá enn fleiri. Markmiðið hefði
verið að vekja fólk til vitundar og
var hún sannfærð um að það hefði
tekist og umræðan væri komin
vel af stað. - oá

ÍÞRÓTTIR

Fimm fræknu 
koma til Íslands

DURAN DURAN:

▲

38

FÓLK

77%
fólks í úthverfum lesa 
Fréttablaðið daglega.* 

Ekki missa af fólkinu 
í stærstu hverfunum.

*Gallup febrúar 2005

BJART MEÐ KÖFLUM SYÐRA Sýnu
bjartast allra syðst. Slydduél eða él norðan
og austan til. Áfram svalt með hita á bilinu
0-8 stig, mildast syðst. VEÐUR 4

LAUGARDAGUR

Risinn að vakna
Handboltalið FH
er búið að ráða
nýja þjálfara og
ætlar sér stóra
hluti.
ÍÞRÓTTIR  47
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Selma fær styrk
Selma Björnsdóttir
fær styrk frá
Landsbanka
Íslands til að
helga sig
Söngvakeppni
evrópskra sjón-
varpsstöðva.
TÓNLIST 54

VEÐRIÐ Í DAG

Snyrti
dagar

N‡jir sumarlitir,
tilbo› og kaupaukar.

Alla helgina

Sjóferðalög:

Sjóránum
fækkar
MALASÍA, AP Árásir sjóræningja
eru ekki einungis bundnar við
rómantískar gamanmyndir og
sagnfræði Karíbahafsins. Í ár
voru þriðjungi færri árásir á
heimshöfunum fyrstu þrjá mán-
uði ársins en á sama tímabili í
fyrra. Sjóræningjar réðust á 56
skip í janúar til mars í ár en árás-
irnar voru 79 talsins á fyrsta árs-
fjórðungi síðasta árs.

Árásir sjóræningja hafa ekki
verið færri í fimm ár.

Hættast er við árásum sjóræn-
ingja nærri Indónesíu. Þar urðu
sextán skip fyrir því að ráðist var
á þau á fyrstu þremur mánuðum
ársins. Næstflest voru sjóránin út
af ströndum Indlands, ellefu
talsins. ■

Gísli Marteinn
Hættir  í sjónvarp-
inu og snýr sér að
stjórnmálunum.
Kveður í kvöld.

SÍÐA 62

RAUÐA SPJALDIÐ Um 400 manns komu saman á Ingólfstorgi til að sýna ofbeldi rauða spjaldið.

Fjöldi manns sýndi samstöðu gegn ofbeldi:

fiingmenn s‡ndu rau›a spjaldi›
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TVÆR ÁLITSGERÐIR Allsherjarnefnd mun
skila tveimur álitsgerðum um fyrningar-
frumvarp Ágústs Ólafs Ágústssonar.Óþreytandi baráttujaxl

Ragnar Sverrisson kaupmaður
vill efla miðbæ Akureyrar.
Hann er orkubolti sem gengur
á fjöll til að safna kröftum.
MAÐUR VIKUNNAR 18

Tony Blair:

Stokkar upp
í stjórninni
BRETLAND Tony Blair kynnti í gær-
kvöld þriðja ráðuneyti sitt en
hann gerði óverulegar breytingar
á ráðherraliði sínu. Helst bar til
tíðinda að David Blunkett, fyrr-
verandi innanríkisráðherra, kem-
ur aftur inn í stjórnina og tekur að
sér ráðuneyti atvinnu- og lífeyris-
mála. Geoff Hoon lætur af emb-
ætti varnarmálaráðherra og í stól
hans sest John Reid en hann
gegndi áður embætti heilbrigðis-
málaráðherra. Við því embætti
tekur Patricia Hewitt sem var
áður viðskipta- og iðnaðarráð-
herra.

Fjórir nýir menn koma inn í
ríkisstjórnina, þeir David Mili-
band, Douglas Alexander, Des
Browne og John Hutton.

Jack Straw verður áfram utan-
ríkisráðherra og Gordon Brown
verður enn um sinn fjármálaráð-
herra. Þá heldur Charles Clarke
sæti sínu í innanríkisráðuneytinu
og John Prescott gegnir áfram
embætti aðstoðarforsætisráð-
herra. Sjá síður 4, 6 og 12/- shg
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UMFERÐARSLYS Ökumaður lést eftir
að hafa fengið hjartaáfall þegar
hann ók um Breiðholtsbraut í
Víðidal í gærmorgun. Þrír ungir
vegfarendur sáu bílinn aka út af
veginum og fóru að athuga með
ökumanninn. Hann var meðvit-
undarlaus þegar þeir komu að. 

„Við ætluðum fyrst ekki að
hreyfa við honum fyrr en sjúkra-
bíll kæmi,“ sagði Magnús Krist-
inn Magnússon, einn þeirra sem
kom að manninum, en félagi hans
hringdi strax í Neyðarlínuna.
„Svo byrjaði eldur að loga í bíln-
um og þá drógum við hann út og
svo kom annar maður að sem
hjálpaði okkur við að reyna að

koma honum til lífs en það gekk
bara ósköp lítið.“ 

Maðurinn var fluttur á sjúkra-
hús og lést skömmu eftir komuna
þangað.

Bíllinn var alelda þegar
slökkvilið kom á vettvang og varð
allnokkur sinubruni á svæðinu en
greiðlega gekk að slökkva eldinn.

Slysið varð skammt frá hest-
húsunum í Víðidal en þremenn-
ingarnir höfðu farið þangað til að
slaka á eftir vorpróf. Að sögn lög-
reglu voru viðbrögð þeirra rétt á
slysstað.

Ekki er hægt að greina frá
nafni hins látna að svo stöddu.

– jse

SAMKEPPNISMÁL Sýslumaðurinn í
Reykjavík samþykkti í gær
varakröfu Skjás eins um lög-
bann á að Helgi Steinar Her-
mannsson ráði sig til starfa hjá
365 miðlum, utan verkefna á er-
lendri grundu. Einnig er sett
lögbann á að Helgi nýti sér
trúnaðarupplýsingar úr fyrra
starfi hjá Skjá einum í
núverandi starfi.

Helgi er fyrrverandi dag-
skrárstjóri Skjás eins og í samn-
ingi hans þar var ákvæði um að
hann mætti ekki starfa fyrir
fyrirtæki í samkeppni við Skjá
einn í eitt ár frá starfslokum
þar. Samkvæmt samkeppnis-
lögum gildir þetta ákvæði
einungis á Íslandi.

Magnús Ragnarsson, sjón-
varpssjóri Skjás eins, sagðist
fagna þessari niðurstöðu og

sagði staðreyndirnar tala sínu
máli. „Við töldum ástæðu til að
fara fram á þetta lögbann bæði
vegna brots á ráðningarsamn-
ingi og 27. grein samkeppn-
islaga.“

„Þessi úrskurður kemur á
óvart,“ segir Guðmundur B.
Ólafsson, lögmaður Helga.
Hann segir að Helgi muni samt
sem áður mæta til vinnu á morg-
un, þar sem lögbannið nái ekki
til núverandi starfs hans. Hann
er starfar sem þróunarstjóri er-
lendra verkefna hjá 365.

Skjár einn hefur nú viku til
að vísa málinu til héraðsdóms til
staðfestingar. - oá/ss

GRUNAÐUR UM AÐ RÆNA ÓPINU
Lögreglan í Osló hefur farið fram
á fjögurra vikna gæsluvarðhald
yfir manni sem grunaður er um
aðild að ráninu í fyrra á hinu
fræga málverki Munchs, Ópinu.
Þar með eru grunaðir ræningjar
orðnir fjórir en hinir þrír eru
eftirlýstir. Ópið hefur ekki fund-
ist enn og er óttast að búið sé að
farga því.

SPURNING DAGSINS
Birkir, eru fletta ekki landrá›?

„Nei, nei, það var sætt að vinna gömlu
félagana.“

Eyjamaðurinn Birkir Ívar Guðmundsson, mark-
vörður Hauka, varði vel í síðasta úrslitaleiknum
gegn ÍBV á Íslandsmótinu í handbolta. 

PÓLLAND
AFSÖGN EKKI TEKIN GILD Aleks-
ander Kwasniewski, forseti Pól-
lands, lýsti því yfir í gær að hann
tæki ekki afsögn Marek Belka
forsætisráðherra gilda. Trausts-
yfirlýsing forsetans þýðir að hin
óvinsæla ríkisstjórn Belka verð-
ur við völd fram að kosningum
sem verða síðar á þessu ári.

Banaslys á Breiðholtsbraut:

Stúlkan 
sem lést
ANDLÁT Stúlkan
sem lést í um-
ferðarslysinu á
B r e i ð h o l t s -
braut í fyrra-
dag hét Lovísa
Rut Bjarg-
mundsdóttir og
var hún búsett
að Hraunbæ 84
í Reykjavík.
Hún var fædd árið 1985. – jse

LOVÍSA RUT 
BJARGMUNDSDÓTTIR

Ferðamálaáætlun:

Landvernd
ánæg› 
FERÐAMÁL Á aðalfundi Landvernd-
ar nýverið var fjallað nokkuð um
ferðamálaáætlun samgönguráð-
herra til næstu 10 ára. Lýsti fund-
urinn yfir mikilli ánægju með
áætlunina. Sérstaklega var tekið
fram að mikil ánægja ríkir með
áherslur á náttúru Íslands, menn-
ingu þjóðarinnar og að stefnt
skuli að umhverfisvænni ferða-
þjónustu.

Tryggvi Felixson, fram-
kvæmdastjóri Landverndar, segir
áætlunina undirstrika að mikil
verðmæti búi í náttúru landsins
fyrir ferðaþjónustuna og mikil-
vægi þess að ganga vel um þessi
verðmæti. Álag geti orðið svo
mikið á vissum stöðum að það
þurfi að bregðast við. -oá

BÍLFLAKIÐ OG SINUBRUNI Bíllinn var alelda þegar slökkviliðið kom á vettvang og all-
nokkur sinubruni varð eins og sjá má á myndinni en greiðlega gekk að slökkva. Þetta er
annað banaslysið á Breiðholtsbrautinni á tveimur dögum.

Ökumaður lést eftir hjartaáfall:

Dreginn út úr logandi bíl

NOREGUR

Forstö›uma›ur í vasa
pólitískrar stjórnar
Ögmundur Jónasson skilar séráliti í efnahags- og vi›skiptanefnd um frumvarp
um  breytingar á samkeppnislögum. Hann segir n‡tt samkeppniseftirlit ver›a
ósjálfstæ›ara en Samkeppnisstofnun nú nái breytingarnar fram a› ganga.

ALÞINGI Þingmenn Samfylk-
ingarinnar í minnihluta
efnahags- og viðskipta-
nefndar leggjast gegn
samþykkt frumvarps um
breytingar á samkeppnis-
lögum. Í nýju nefndaráliti
lýsa þeir andstöðu við að
gildandi samkeppnislög
séu milduð og stjórnsýsl-
unni breytt, enda séu ekki
forsendur fyrir því. Sam-
keppniseftirlitið sem ætl-
unin er að koma á fót njóti
ekki sama sjálfstæðis í
daglegum störfum sínum
og Samkeppnisstofnun
gerir nú, því nái breyting-
arnar fram að ganga verði
að bera allar meiri háttar
aðgerðir undir þriggja
manna stjórn, sem við-
skiptaráðherra skipar án
tilnefningar, áður en ráðist
sé í þær.

Ögmundur Jónasson,
þingmaður Vinstri-
grænna, skilar séráliti og
segir að nýtt samkeppnis-
eftirlit komi ekki til með
að njóta sama sjálfstæðis
og Samkeppnisstofnun
gerir nú. Forstöðumaður-
inn verði settur í vasa póli-
tískt skipaðrar stjórnar og
stofnunin þurfi að bera all-
ar meiri háttar ákvarðanir
undir stjórnina. „Stjórn-
inni er síðan ætlað að gæta
þess að meðalhófs verði
gætt, en það sé nokkuð
sem forstjórar olíufélag-
anna og neytendur hefðu
án efa skilgreint með mis-

munandi hætti þegar sam-
ráðssvindlið kom upp nú
nýlega,“ segir í álitsgerð
Ögmundar. Hann spyr um
ástæðuna fyrir því að nú
vilji ríkisstjórn og stjórn-
armeirihluti festa ákvæði
þessa efnis í lög. Spyr
hvort dæmin hræði. 

Einnig er bent á að vera
kunni að ákvæði í frum-
varpinu feli hugsanlega í
sér framsal dómsvalds að
svo miklu leyti sem sam-
keppnismál falli undir er-
lendar stofnanir. Það geti
höggvið nærri stjórnar-
skrá. Ögmundur lætur við
það sitja að benda á mikil-
vægi þess að álitaefnið
verði gaumgæfilega íhug-
að í meðferð þingsins.

Meirihluti efnahags- og
viðskiptanefndar telur aft-
ur á móti að með þeim
breytingum sem lagðar eru
til í frumvarpinu sé verið
að efla hlut samkeppnis-
mála og neytendaverndar
bæði með bættum reglum
og eflingu stofnana. Því
beri að samþykkja frum-
varpið með þeim breyting-
um sem það hefur tekið í
meðförum þingsins.

Frumvarpið um sam-
keppnismálin er eitt þeirra
frumvarpa sem stjórnar-
liðar og þingmenn stjórn-
arandstöðunnar þurfa að
semja um á lokadögum
þingsins, eigi það að verða
að lögum nú.

johannh@frettabladid.is

ÖGMUNDUR JÓNASSON Stjórnarandstaðan leggst gegn samþykkt
nýrra samkeppnislaga en stjórnarliðar vilja að frumvarpið verði
að lögum á yfirstandi þingi.

HELGI STEINAR HERMANNSSON
Lögmaður Helga segir lögbannið

ekki taka til núverandi starfs hans.

Sýslumaðurinn í Reykjavík:

Samflykkir lögbann á rá›ningu 

HAMAS GEKK VEL Sveitarstjórn-
arkosningar voru haldnar í fjöl-
mörgum samfélögum á Vestur-
bakkanum og Gaza-ströndinni í
fyrradag. Fatah-hreyfing Ma-
hmoud Abbas fékk um 56 prósent
atkvæða en Hamas-hreyfingin
þriðjung. Þingkosningar verða
haldnar í Palestínu í sumar og þá
ætti Hamas að ganga vel líka.

PALESTÍNA

Danska óperuhúsið:

Gryfjan 
of lítil
DANMÖRK Aðeins nokkrum mánuð-
um eftir að hið glæsilega óperu-
hús Kaupmannahafnar var opnað,
er komið á daginn að hljómsveit-
argryfjan er of lítil. 

Gryfjan þarf að rúma 110 hljóð-
færaleikara en hún tekur einungis
90. Forsvarsmenn hússins hyggj-
ast bregðast við þessu með því að
leggja nærliggjandi herbergi und-
ir hljómsveitina eða skapa rými
undir óperusviðinu. Ekki er þó
ljóst hver á að greiða kostnaðinn
við þessar framkvæmdir en húsið
er gjöf til danska ríkisins frá
skipafélaginu Mærsk Mc-Kinney
Møller og kostaði litla 30 milljarða
íslenskra króna. ■

ÓPERUHÚS KAUPMANNAHAFNAR





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

63,99 64,29

121,49 122,09

82,90  83,36

11,14 11,20

10,22 10,28

9,05 9,10

0,61  0,61

96,98 97,56

GENGI GJALDMIÐLA 06.05.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

114,43 +0,26%
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Viðbrögð við aukinni notkun lyfja við ofvirkni og athyglisbresti barna:

Vill efla sálfræ›ifljónustu
HEILBRIGÐISMÁL Jón Kristjánsson
heilbrigðisráðherra segir áríðandi
að bregðast við aukinni notkun
lyfja við ofvirkni og athyglis-
bresti barna. Í upphafi þingfund-
ar í gær sagðist hann taka undir
áhyggjur þingmanna, en þeir
höfðu meðal annars lýst stór-
felldri notkun þessara lyfja hér á
landi sem ískyggilegri og óhugn-
anlegri.

Málið var rætt í umræðu um
störf þingsins í upphafi þingfund-
ar í gær. Ásta R. Jóhannesdóttir,
Samfylkingunni, spurði heilbrigð-
isráðherra upphaflega um málið.
Hún kvað notkun lyfja á borð við
Ritalin hafa aukist um það leyti

sem landlæknisembættið hætti
sérstöku eftirliti með ávísun á slík
lyf. Hún spurði hvort ekki væri
rétt að herða eftirlit á nýjan leik.

Jón Kristjánsson upplýsti að
áform væru uppi um að nota fjár-

hagsramma heilbrigðisráðuneyt-
isins til þess að efla sálfræðiþjón-
ustu á vegum heilsugæslunnar, en
slík þjónusta er talin vænleg í bar-
áttu við ofvirkni og athyglis-
bresti. - jh

Royal Greenland:

Loka› eftir
útborgun
GRÆNLAND Forsvarsmenn fisk-
vinnslufyrirtækisins Royal
Greenland á Grænlandi íhuga að
loka rækjuvinnslum sínum í Nar-
saq og Illulisat tímabundið eftir
að starfsmenn fá útborgað.
Ástæðan er sú að starfsmenn
mæta illa eða alls ekki til starfa
eftir útborgun launa.

Sem dæmi um þann vanda sem
Royal Greenland stendur frammi
fyrir þá mættu aðeins 15 starfs-
menn af 70 í Narsaq daginn eftir
útborgun og var verksmiðjan
óstarfhæf að mestu eins og nærri
getur. ■

Sameining Eyjafjarðar:

Kosi› í 
október
SVEITARSTJÓRNARMÁL Ákveðið hefur
verið að ganga til kosninga um
sameiningu sveitarfélaga við
Eyjafjörð áttunda október næst-
komandi.

Formaður sameiningarnefnd-
arinnar, Sigrún Björk Jakobs-
dóttir, segir um afar spennandi
verkefni að ræða. „Ef þetta
gengur eftir þá verður um
stærstu sameiningu af þessu
tagi á landsbyggðinni að ræða og
mér sýnist þetta snerta tæplega
25 þúsund íbúa á þessu svæði.
Þess vegna er áríðandi að vel sé
að þessu staðið og verða haldnir
kynningarfundir í hverju byggð-
arlagi í haust.“

Athygli vekur að Grímsey er
ekki meðal þeirra sveitarfélaga
sem um ræðir en Sigrún kunni
enga skýringu á hvers vegna svo
væri.

- aöe

Georgískt gengi:

Myrti fjölda
fer›amanna
TÍBLISI, AP Lögreglumenn í Georgíu
fundu í gær átta lík nærri húsi
sem glæpagengi hafði haft aðset-
ur í. Ekki er nákvæmlega vitað af
hverjum líkin séu en talið er að
glæpagengið hafi rænt þeim og
myrt.

Húsið er í Svanetiya-héraði,
400 kílómetra norðvestur af höf-
uðborg landsins. Fyrir rúmu ári
réðust rússneskir hermenn til
atlögu við stigamennina og
drápu nokkra þeirra. Þeir höfðu
áður rænt erlendum ferðamönn-
um og krafist lausnargjalds fyr-
ir þá. 

Talið er að eitt líkanna sé af
Levan Kaladze, bróður Kakha
Kaladze, varnarmanns ítalska
knattspyrnuliðsins AC Milan. ■

REYKTAR SAMLOKUR Slökkvi-
liðið á Selfossi var kallað út í
gærmorgun þegar bakarofn
glóðhitnaði í smurbrauðsgerð
þar í bæ. Mikill reykur var í
húsinu en enginn eldur og því
var ekki annað að gera en að
kippa ofninum úr sambandi og
svo reykræsti slökkviliðið hús-
ið. Heimildarmaður Frétta-
blaðsins gantaðist með það að
nú væri aðeins hægt að fá
reyktar samlokur í bænum. 

TÝNDUR Í HAFNARFJARÐAR-
HÖFN Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar var komin af stað til að
leita að báti sem horfið hafði úr
sjálfvirku kerfi tilkynningar-
skyldu skipa. Samkvæmt síð-
ustu upplýsingum átti báturinn
að vera vestur af Akranesi og
stefndi þyrlan þangað en svo
kom í ljós að báturinn var í
mestu ró í Hafnarfjarðarhöfn.
Einhver bilun í kerfinu hefur
gert Landhelgisgæslunni þenn-
an grikk. 

Þekkir þú fuglinn?

Einn af einkennisfuglum 
hálendisvatna og tjarna.
Karlfuglinn gefur frá sér 
hávært jóðl en kven- 
fuglinn lægri hljóð.

edda.is

Svarið fæst í 
Fuglavísinum, 

frábær handbók, 
ómissandi í bílinn.

LÖGREGLUFRÉTTIR

LYF GEGN OFVIRKNI OG ATHYGLISBRESTI Á annað þúsund börn nota lyfin að staðaldri.
Heilbrigðisráðherra vill efla sálfræðiþjónustu í heilsugæslustöðvum.

BRETLAND Þótt Verkamannaflokk-
urinn hafi haldið velli í bresku
þingkosningunum í fyrradag þá er
ljóst að þingmeirihlutinn má ekki
naumari vera. Óvæntustu tíðindi
gærdagsins voru þó afsögn
Michaels Howard, leiðtoga íhalds-
manna.

Segja má að úrslit kosninganna
á fimmtudaginn hafi verið skárri
en leiðtogar stóru flokkanna óttuð-
ust en verri en þeir vonuðust til.
Verkamannaflokkurinn fékk 355
þingsæti, íhaldsmenn 197, frjáls-
lyndir demókratar 62 og aðrir
flokkar deildu með sér 28 þingsæt-
um. 61 prósent kjósenda mætti á
kjörstað sem er örlitlu betri kjör-
sókn en í kosningunum 2001.

Sigur Verkamannaflokksins er
sögulegur í að minnsta kosti
tvennum skilningi. Annars vegar
hefur flokknum aldrei áður tekist
að halda meirihluta sínum í þrenn-
um kosningum í röð. Hins vegar
hefur engin ríkisstjórn frá upphafi
þingræðis í landinu haft jafn lítinn
hluta kjósenda á bak við sig. Ef

litið er til allra kosningabærra
manna þá kemur í ljós að aðeins 22
prósent þeirra styðja ríkisstjórn
Verkamannaflokksins.

„Ég hef hlustað og lært,“ sagði
Tony Blair, leiðtogi Verkamanna-
flokksins, þegar hann ávarpaði
fréttamenn fyrir utan Downing-

stræti 10 í gær. „Og ég held að ég
hafi mjög góða hugmynd um hvers
breska þjóðin væntir af ríkis-
stjórninni á þessu kjörtímabili.“
Með aðeins sjötíu sæta þingmeiri-
hluta er ljóst að mun erfiðara
verður fyrir Blair að koma um-
deildum málum í gegnum þingið.
Niðurstöður kosninganna auka
jafnframt líkurnar á að Blair sitji
aðeins hluta kjörtímabilsins en
síðan taki Gordon Brown við
stjórnartaumunum.

Þrátt fyrir að hafa aukið þing-
sætafjölda íhaldsmanna um 36
boðaði Michael Howard, leiðtogi
þeirra, óvænt afsögn sína í gær.
Hann sagði ekki hvenær hann léti
af völdum, aðeins að það yrði fyrr
en síðar.

Frjálslyndir demókratar juku
sömuleiðis fylgi sitt umtalsvert
og geta ágætlega við unað.
Charles Kennedy, leiðtogi frjáls-
lyndra, sagði í gær að úrslitin
sýndu að tveggja flokka kerfið
væri liðið undir lok í Bretlandi.
Andstaða þeirra við Íraksstríðið
telst þeim eflaust til tekna, rétt
eins og George Galloway sem
bauð sig fram gegn sínum fyrri
félögum og vann. Af öðrum fram-
bjóðendum má nefna Gerry Ad-
ams, leiðtoga Sinn Fein, en hann
hlaut yfirburðakosningu í kjör-
dæmi sínu í Vestur-Belfast á
Norður-Írlandi. Hins vegar féll
Nóbelsverðlaunahafinn David
Trimble út af þingi.

sveinng@frettabladid.is

BLENDIN ÁNÆGJA Tony og Cherie Blair mæta til veislu hjá Verkamannaflokknum eftir að
sigurinn varð ljós. Setan á forsætisráðherrastólnum verður að líkindum erfiðari en oft áður.

Michael Howard
segir óvænt af sér
Verkamannaflokkurinn sigra›i í flingkosningunum í Bretlandi í fyrradag en í
besta falli getur árangurinn talist varnarsigur. Aldrei hefur ríkisstjórn haft jafn
lítinn hluta kjósenda á bak vi› sig. Michael Howard tilkynnti afsögn sína í gær.

VEÐRIÐ Í DAG

ÚRSLIT KOSNINGANNA
Prósent Þingsæti

Verkamannaflokkurinn 35,2 355
Íhaldsflokkurinn 32,3 197
Frjálslyndir demókratar 22,1 62
Aðrir flokkar 10,4 30

Garðaprestur:

Áfr‡jar 
úrskur›i
KIRKJUMÁL Séra Hans Markús
Hafsteinsson, sóknarprestur í
Garðasókn, hefur kært úrskurð
úrskurðarnefndar þjóðkirkjunn-
ar til áfrýjunarnefndar. Hann
deilir við sóknarnefnd og
nokkra starfsmenn sóknarinnar
en frestur til áfrýjunar rann út í
gær. 

Ólga hefur verið í Garðasókn
undanfarin misseri af ýmsum
ástæðum og fyrr á árinu kærði
Hans Markús sóknarnefndar-
menn, djákna og prest til úr-
skurðarnefndar þjóðkirkjunnar.
Hún komst að þeirri niðurstöðu
að Hans hefði sjálfur gerst brot-
legur og lagði til að hann yrði
fluttur í starfi. Þessari niðurstöðu
áfrýjar sóknarpresturinn nú.

- shg



8.249kr
Áður 10.999,-

TILBOÐ

Girl One
Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsur að aftan,
handbremsa að framan

Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsur að aftan,
handbremsa að framan

20"hjól 7-9ára16"hjól 5-7ára 24"hjól 9-12ára

9.749kr

Áður 12.999,-

TILBOÐ

5.999kr

Áður 7.999,-

TILBOÐ

5.249kr

Áður 6.999,-

TILBOÐ

11.249kr

Áður 14.999,-

TILBOÐFox Tigrina Serval
Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsur að aftan,
handbremsa að framan

Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsur að aftan,
handbremsa að framan

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

16"hjól 5-7ára 24"hjól 9-12ára20"hjól 7-9ára

11.244kr

Áður 14.999,-

TILBOÐ

14.999kr

Áður 19.999,-

TILBOÐ

9.749kr
Áður 12.999,-

TILBOÐHercules Mud Racer Offroad
Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsur að aftan,
handbremsa að framan

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

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

20"hjól 7-9ára16"hjól 5-7ára 24"hjól 9-12ára

9.749kr
Áður 12.999,-

TILBOÐ

11.249kr

Áður 14.999,-

TILBOÐDame Princess Pallas

14.999kr

Áður 19.999,-

TILBOÐ
Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsur að aftan,
handbremsa að framan

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

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

Gildir til 9. maí eða á meðan birgðir endast.

12"hjól 3-5ára12"hjól 3-5ára

25 afsláttur 
af öllum Prostyle hjólum
Prostyle 2005 – alvöru merki í hjólum
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568 2255
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Öryggisástandið í Írak slæmt sem endranær:

Líkfundur á öskuhaugunum
BAGDAD, AP Á annan tug líka fannst
á ruslahaugum í útjaðri Bagdad í
gær en auk þess týndu í það
minnsta 26 lífi í hryðjuverkaárás-
um gærdagsins. Fjöldi þeirra sem
hafa fallið síðan ríkisstjórn al-
Jaafari tók við völdum nálgast nú
þriðja hundraðið.

Menn í leit að brotajárni og
öðru nýtilegu fundu líkin á ösku-
haugum á borgarmörkum Bagdad
í gærmorgun. Þau eru sögð tólf
talsins og var greinilegt að fólkið
hafði verið tekið af lífi. Bundið
hafði verið fyrir augu sumra fórn-
arlambanna og þau skotin í höfuð-
ið. Líkin eru talin vera af bændum
sem hurfu á dögunum er þeir voru

á leið á markað með afurðir sínar.
Í borginni Tikrit fórust átta

lögreglumenn í bílsprengjuárás í
gær en sjö særðust illa. Sunnar í
landinu, í bænum Suwayrah, var
enn einu sinni ráðist gegn um-
sækjendum um lögreglustörf en
þá gekk sjálfsmorðssprengjumað-
ur inn í mannþröng, drap fjórtán
manns og særði tuttugu.

Ríkisstjórn al-Jaafari fundaði í
dag um versnandi öryggisástand í
landinu en síðan hún tók við völd-
um hafa um 270 manns látið lífið í
árásum. Talsmaður forsætisráð-
herrans sagði að búið yrði að
skipa í öll ráðherraembættin á
sunnudag. ■

Tveir frambjóðendur Verkamannaflokksins:

Töpu›u fyrir fyrrverandi samflokksmanni
BRETLAND Tvær konur í framboði
fyrir Verkamannaflokkinn þurftu
í gær að lúta í lægra haldi fyrir
fyrrverandi samflokksmönnum
sínum í kjördæmum þar sem
flokkurinn fékk meira en helming
greiddra atkvæða í síðustu þing-
kosningum.

Oona King missti þingsæti sitt
fyrir Bethnal Green til George
Galloway, fyrrum þingmanns
Verkamannaflokksins, sem bauð
sig fram fyrir framboðslistann
Respect. Helsta baráttumál
Galloways var að mótmæla Íraks-
stríðinu, en stór hluti íbúa
kjördæmisins er múslimar. 

Oona er ung svört kona sem
kom inn á þing 1997 og þótti eiga
mikla framtíð innan flokksins. Á
síðasta kjörtímabili hafði hún all
oft komið fram í fjölmiðlum,
meðal annars til að sýna fjöl-
breytileika þingmanna flokksins.

Í Blaenau Gwent kjördæmi í

Wales tókst Maggie Jones ekki að
komast inn á þing fyrir hönd
Verkamannaflokksins, en fylgi
flokksins í kjördæminu var yfir 70
prósent í kosningunum 2001. 

Blaenau Gwent var talið eitt ör-
uggasta þingsæti Verkamanna-
flokksins og voru úrslitin því
nokkuð áfall fyrir flokkinn.
Heimamenn voru ekki sáttir við
að höfuðstöðvar Verkamanna-
flokkisins buðu heimamönnum
einungis upp á kvenkyns fram-
bjóðendur. Til að mótmæla þessari
tilhögun höfuðstöðvanna kaus
meirihluti kjósenda Peter Law.
Hann er fyrrverandi meðlimur
Verkamannaflokksins, en gekk úr
flokknum eftir deilur um fram-
boðslistann. - ss

Akralandsló›ir
gætu slegi› met
Hafin er sala fyrstu ló›anna á Akralandi í Gar›abæ og búast fasteignasalar 
almennt vi› a› metver› fáist fyrir flær vænlegustu. fiegar hefur mikils áhuga
or›i› vart enda sta›setningin gó›.

FASTEIGNIR „Miðað við þann slag
sem verið hefur um lóðir mjög
víða á suðvesturhorni landsins
undanfarnar vikur og mánuði tel
ég ekki ólíklegt að bestu lóðirnar
fari um og yfir 20 milljónir króna,
„ segir Þorleifur St. Guðmunds-
son, fasteignasali hjá Eignamiðl-
uninni, en það fyrirtæki er annað
tveggja sem auglýst hafa til sölu
einbýlishúsalóðir í Akrahverfi í
Garðabæ.

Fasteignasalar sem Fréttablað-
ið náði tali af eru flestir sammála
um að met verði slegin með sölu
lóðanna enda um stórar lóðir mið-
svæðis á höfuðborgarsvæðinu að
ræða. Hingað til hafa svipaðar
lóðir hæst farið í 16 til 17 milljón-
ir króna. 

Sigurður Hjaltested, sölustjóri
Kletts fasteignasölu, er meðal
þeirra sem telja að með útboðinu
gætu lóðamet verið slegin. „Miðað
við lóðaverð í Garðabæ og hátt
fasteignaverð þar gæti ég séð fyr-
ir mér að lóðir færu á bilinu 12-17
milljónir. Lóðir með gott útsýni
eru eflaust dýrari,“ segir Sigurður. 

Þorleifur Guðmundsson segist
þegar hafa fundið fyrir miklum
áhuga þó stutt sé síðan lóðirnar
voru auglýstar og er hann ekki í
neinum vafa um að barist verði
um hverja lóð. „Það er eitt sem
hefur gleymst í umræðunni um
hækkandi fasteignaverð og það
er að lóðaverð hefur hækkað mun
meira en húsnæðisverðið. Á með-
an byggingarkostnaður hefur að
miklu leyti staðið í stað hefur
verð á landi mjög víða rokið upp.

Að því leytinu til eru þessar lóðir
ekki ýkja dýrar miðað við stað-
setningu.“

Ágúst Kr. Björnsson, fram-
kvæmdastjóri eignarhaldsfélags-
ins Akralands, sem er sameign
Þyrpingar og Keflavíkurverktaka
og var sérstaklega stofnað utan
um verkefni í Garðabæ, segir
engar kröfur gerðar af þess hálfu
um lágmarks- eða hámarksboð í
viðkomandi lóðir. „Það er mjög á
reiki hversu mikið er hægt að fá

fyrir umræddar lóðir og það er að
hluta til ástæða þess að við setj-
um ekkert lágmark. Þetta eru
afar góðar eignir á eftirsóttum
stað og ég fullyrði að ekki hafa
komið jafngóðar lóðir til sölu á
höfuðborgarsvæðinu í langan
tíma.“

Alls verða 49 lóðir seldar en í
þessari atrennu eru 26 lóðir í boði
og rennur frestur til að skila inn
tilboðum út eftir tvær vikur.

albert@frettabladid.is

Eltingaleikur:

Tekinn 
á 160
HRAÐAKSTUR Bifhjólamaður gerði
tilraun til að stinga lögregluna af
þegar hún reyndi að stöðva hann
þar sem hann ók á 118 kílómetra
hraða eftir Reykjanesbrautinni. Ók
hann á meira en 160 kílometra
hraða þegar eltingaleikurinn stóð
sem hæst. Eltingaleiknum lauk svo í
iðnaðarhverfi í Hafnarfirði þegar
maðurinn datt og var tekinn hönd-
um. Lögreglan segir viðbrögð bif-
hjólamannsins afar óhyggileg þar
sem hann hefði sloppið með 20 þús-
und króna sekt hefði hann stöðvað
strax. Þess í stað má hann nú búast
við hárri sekt og ökuleyfissviptingu
auk þess sem hjólið er illa farið. – jse 

www.bluelagoon.is • 420 8800

Verð 6.200 kr.

Orkumeðferðin er fáanleg í verslunum
Bláa Lónsins í heilsulind, að Aðalstræti 2
í Reykjavík, í versluninni Lyf & heilsa í Kringlunni
og í netverslun á www.bluelagoon.is

Mæðradaginn
Hugsaðu vel um mömmu og færðu henni nýju BLUE LAGOON

orkumeðferðina sem hreinsar húðina, kemur á hana jafnvægi

og fær húðina til að geisla af orku.

Orkumeðferð
     fyrir andlit á

Fáanlegt í versluninni
Lyf & heilsa í Kringlunni

Veistu hva› Mannréttinda-
skrifstofa gerir?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Lastu Bla›i› í gær?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

56%

44%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

ÚTFÖR UNDIRBÚIN Lögreglumenn í Tikrit
útbúa líkkistur sem félagar þeirra verða
lagðir í.

SIGRI GALLOWAYS FAGNAÐ Galloway
var einn fyrrverandi flokksmanna Verka-

mannaflokksins sem komust á þing
með sérframboði.
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EFTIRSÓTT LANDSPILDA Komnar eru í sölu fyrstu 26 eignalóðir að Akralandi í Garðabæ
og eru fasteignasalar almennt sammála um að lóðaverð gætu slegið öll met.



Margarita

599 kr.599 kr.

Sýpris
100 sm 799 kr.799 kr.

Reykjavík • Kópavogi • Akureyri
Selfoss • Reykjanesbær

www.blomaval.is

999 kr.999 kr.

Mæðradagsvendir
á frábæru verði!

Mæðradagur

Gott verð á
garðplöntum

Rósavöndur

399 kr.

Sérblandaður
fyrir Blómaval

Garðáburður
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5 kg

Frábær alhliða áburður fyrir
blómabeð, matjurtir, tré,
runna og gras.

á morgun
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JARÐHITI Orkuveita Húsavíkur hef-
ur ákveðið að leiða 95 gráðu heitt
vatn úr borholu á Húsavíkurhöfða
í pott sem komið verður fyrir við
Sundlaug Húsavíkur. Veitustjóri
segir vatnið hafa góða virkni gegn
psoriasis-sjúkdómnum auk þess
sem breyting á efnainnihaldi þess
geti sagt til um yfirvofandi jarð-
hræringar á Norðurlandi.

Hreinn Hjartarson veitustjóri
segir að holan hafi verið boruð
1960 og sé um 1.500 metra djúp.
Átti hún að sjá Húsvíkingum fyr-
ir heitu vatni en frá því var horf-
ið þar sem of mikið salt var í
vatninu. „Þetta er með elsta vatni
sem fundist hefur á Íslandi og

hefur klárlega sambærileg
heilsuáhrif og vatnið í Bláa lón-
inu,“ segir Hreinn.

Vikulega eru tekin sýni úr
vatninu og þau send til Stokk-
hólms. „Með því að fylgjast með
breytingum á efnainnihaldi
vatnsins hafa sænskir sérfræð-
ingar getað sagt til um yfirvof-
andi jarðhræringar á Norður-
landi. Á næstunni verður komið
fyrir sjálfvirkum mælibúnaði
sem efnagreinir vatnið og sendir
niðurstöðuna í gegnum símalínu
til Svíþjóðar,“ segir Hreinn.

Kostnaður við að koma vatninu
á sundlaugarsvæðið er um sex
milljónir króna. -kk

Samkeppni um byggingu Háskólatorgs:

Fimm hópar keppa um hönnunina
HÁSKÓLI ÍSLANDS Fimm fyrirtæki
hafa verið valin til að keppa um
hönnun og byggingu Háskóla-
torgs Háskóla Íslands. Ef allt
gengur samkvæmt áætlun verður
torgið tekið í notkun í árslok 2007.

Sérstakur kynningarfundur
var haldinn með keppendum um
hönnun og byggingu Háskóla-
torgsins í hátíðasal Háskólans í
gær. Þar fengu keppendur af-
henta kröfu- og þarfalýsingu fyrir
bygginguna. Hóparnir saman-
standa allir af verktaka- og hönn-
unarteymum. Keppendurnir hafa
um fjóra mánuði til að vinna að
frumtillögum um byggingu og
skipulag en skilafrestur er til 31.
ágúst.

Í septemberlok verður tilkynnt
hvaða tillaga verður fyrir valinu
og áætlað er að hefja fram-
kvæmdir næsta vor. Byggingar-
kostnaður er áætlaður um 1.600

milljónir. Happdrætti Háskólans
fjármagnar hluta framkvæmda
en framlag Háskólasjóðs Eim-

skips er um hálfur milljarður og
skiptir sköpum um að gera fram-
kvæmdina að veruleika. - oá

AKRANES Fyrrverandi alþingismað-
urinn Guðjón Guðmundsson, sem
ráðinn hefur verið framkvæmda-
stjóri dvalarheimilisins Höfða á
Akranesi, segist hafa sótt um stöð-
una einfaldlega vegna þess að
hann taldi sig uppfylla þær hæfn-
iskröfur sem fram komu þegar
staðan var auglýst. Hann þvertek-
ur fyrir að hafa haft samráð við
stjórn dvalarheimilsins eða bæjar-
stjórnarminnihluta Sjálfstæðis-
flokksins þegar hann lagði fram
umsókn sína.

Fram kom í auglýsingu að
óskað væri eftir einstaklingi sem
hefði þekkingu á stjórnsýslusviði,
bókhaldsþekkingu og hæfni í
mannlegum samskiptum auk þess
að vera búsettur á svæðinu.
Guðjón telur sig uppfylla þessar
kröfur.

Guðjón sat á Alþingi fyrir
Sjálfstæðisflokkinn í tólf ár auk
þess sem hann sat í bæjarstjórn
Akraness samtals í jafn langan
tíma þannig að ljóst er að hann
hefur nokkra þekkingu og

reynslu á stjórnsýslusviði. Eins
hefur hann viðamikla reynslu af
bókhaldi sem skrifstofustjóri
Skipasmíðastöðvar Þorgeirs og
Ellerts.

Það olli einnig nokkrum deil-
um á sínum tíma þegar Ásmund-
ur Ólafsson, fráfarandi fram-
kvæmdastjóri dvalarheimilisins,
var ráðinn en fljótlega fennti í
þau spor og hefur hann þótt sinna
starfi sínu vel. Guðjón á að taka
við starfinu á allra næstu dögum.

-oá

SAMKEPPNI UM BYGGINGU HÁSKÓLATORGS HÓFST Í GÆR Kröfu- og þarfalýsing var
afhent keppendum.
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GUÐJÓN GUÐMUNDSSON Ráðning hans sem framkvæmdastjóra dvalarheimilisins Höfða á Akranesi hefur valdið nokkrum úlfaþyt.

Heitt vatn á Húsavíkurhöfða:

Töfravatn á sundlaugarsvæ›i›

GAMLI UNDRAPOTTURINN Orkuveita Húsa-
víkur setti upp gamalt ostakar við borhol-
una fyrir rúmum áratug þar sem psoriasis-
sjúklingar og aðrir hafa notið heita vatnsins. 

Sótti um án samrá›s
Gu›jón Gu›mundsson segist uppfylla allar hæfniskröfur sem ger›ar voru til
umsækjenda um starf framkvæmdastjóra dvalarheimilisins Höf›a.



              - nýtt og breytt  útlit

Kringlan kappkostar að bjóða sem fjölbreyttast
úrval af vöru og þjónustu í hæsta gæðaflokki.

Við óskum                 til hamingju  með nýtt útlit!

Mán. til mið.
10.00 til 18.30
14.00 til 18.30

Fimmtudagur
10.00 til 21.00
14.00 til 19.00

Föstudagur
10.00 til 19.00
14.00 til 19.00

Laugardagur
10.00 til 18.00
11.00 til 18.00

Sunnudagur
13.00 til 17.00
13.00 til 17.00

Veitingastaðir  og Kringlubíó 
eru með opið lengur á kvöldin.

www.kringlan.is  upplýsingasími 588 7788  skrifstofusími 568 9200

Verslanir
Ævintýraland
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OASIS í Kringlunni hefur nú fengið 
nýtt og stórglæsilegt útlit. ...með150 verslanir,

    veitingastaði og þjónustuaðila.
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Samfylkingin býður fram í Mosfellsbæ:

Sí›asti G-listinn hverfur brátt
SVEITARSTJÓRNARMÁL Ákveðið var á
félagsfundi Samfylkingarinnar í
vikunni að bjóða fram S-lista í
bæjarstjórnarkosningunum eftir
eitt ár. Þar með hverfur síðasti G-
listinn í landinu bráðlega. 

Lögð var fram tillaga á aðal-
fundi Samfylkingarfélagsins í
mars um að Samfylkingin byði
fram sérstakan S-lista í kosning-
unum og var þeirri tillögu vísað til
félagsfundar. Það var gert og
tillagan samþykkt einróma. 

Jónas Sigurðsson bæjarfulltrúi
situr í bæjarstjórn Mosfellsbæjar
fyrir G-listann. Hann segir að á
bak við G-listann hafi verið bæj-
armálafélagið Mosfellingur, sam-

starfsvettvangur Samfylkingar-
innar og Vinstri grænna, og verð-
ur sá listi þá ekki boðinn fram
aftur, að minnsta kosti ekki með
Samfylkingunni innanborðs.

Jónas ætlar að gefa kost á sér
til að leiða S-listann næsta vor.
Hann segir að ekki hafi verið
neinn málefnaágreiningur milli
Samfylkingarinnar og Vinstri
grænna og Samfylkingin sjái
fyrir sér að menn geti starfað
saman að bæjarmálum þó að í
öðru formi sé. - ghs

SVEITARSTJÓRNARMÁL „Þeim er að
einhverju leyti vorkunn vegna
þeirrar þenslu sem hér hefur
verið en það átti ekki að koma
þeim á óvart,“ segir Magni Krist-
jánsson, sem sæti á í bæjarstjórn
Fjarðabyggðar. Allur minnihlut-
inn í bæjarstjórn sat hjá við af-
greiðslu ársreiknings í vikunni
vegna þess sem Magni kallar
óráðsíu og blekkingarleik.

Auk Magna sat hjá Hallfríður
Bjarnadóttir, einnig frá Sjálf-
stæðisflokknum, og Ásmundur
Páll Hjaltason frá Biðlistanum.
Segir Magni að ársreikningurinn
líti bærilega út enn eitt árið en
ástæða þess sé einfaldlega sú að
framkvæmdir sitji á hakanum og
frestað sé mánuðum saman að
ráða í lausar stöður innan bæjar-
félagsins. „Það segir sig sjálft að

spara má mikla fjármuni með því
að skjóta slíku á frest og það
hefur meirihlutinn gert ítrekað.
Hér má segja að fjölmargar
framkvæmdir sem staðið hafa
fyrir dyrum og beðið er eftir sé
slegið á frest sem veldur því að
verktakar og húsbyggjendur
geta ekki hafist handa á réttum
tíma. Það er mikið kvartað út af
því, sem er afar bagalegt hjá
sveitarfélagi þar sem vitað hefur
verið í langan tíma að með stór-
iðju yrði fyrirsjáanlegur mikill
uppgangur. Ýmis verk sem skipu-
leggja mátti með góðum fyrir-
vara sitja föst vegna skipulags-
leysis bæjarstjórnar.“

Smári Geirsson, forseti bæjar-
stjórnar, segir eðlilegt að áætlanir
taki breytingum og það gildi
einnig um Fjarðabyggð. „Fram-

kvæmdaáætlanir eru eðlilega
endurskoðaðar með jöfnu millibili
með tilliti til fjárhagsáætlana.
Þess utan getur forgangsröðun
verkefna tekið ófyrirséðum
breytingum og oft á tíðum ætla
menn sér meira en minna í sínum
áætlunum. Þetta á við um flestöll
sveitarfélög og er ekkert sem á að
koma bæjarfulltrúum á óvart og
því botna ég ekki í bókunum á
borð við þá sem minnihlutinn lét
frá sér fara. Slík bókun gefur það
í skyn að bæjarfulltrúar hafi eitt-
hvað með það að gera hvernig árs-
reikningur er gerður. Slíkur
reikningur er gerður af löggiltum
endurskoðendum eftir reiknings-
skilavenjum og þeir leggja þar
starfsheiður sinn að veði. Slík
bókun dæmir sig sjálf.“

albert@frettabladid.is

Krabbameinsvaldandi litarefni fundust í Old El Paso kryddum:

Komi› í veg fyrir dreifingu
NEYTENDUR Komið var í veg fyrir
dreifingu matvæla hér eftir að í
ljós kom að þær innihéldu krabba-
meinsvaldandi litarefni sem eru
stranglega bönnuð.

Um er að ræða krydd sem
fylgdu með svokölluðum „dinner
kits“ sem hafa verið seld hérlend-
is undir vörumerkinu Old El Paso.
Nathan & Olsen flutti talsvert
magn vörunnar hingað en viðvör-
un kom frá Bandaríkjunum í tæka
tíð og fóru því engar vörur í versl-
anir hérlendis að sögn Herdísar
Guðjónsdóttur hjá Umhverfis-
stofnun sem er eftirlitsaðili með
þessum málum hérlendis. Aðeins
er um ákveðnar framleiðsluein-
ingar að ræða og er fengin full
vissa fyrir að þær Old El Paso
vörur sem hér eru seldar inni-
halda ekki bönnuð efni.

Litarefnið sem um ræðir kallast
Para Red og er keimlíkt svoköll-
uðu Sudan 1 litarefni en rannsókn-

ir hafa sýnt að bæði litarefnin eru
krabbameinsvaldandi og eru bönn-
uð í flestum löndum. - aöe

HÆTTA Á FERÐ Litarefni sem talið er krabbameinsvaldandi hefur fundist erlendis í vörum
sem seldar eru hér. Aðvörun barst þó í tæka tíð. Tekið skal fram að myndin tengist ekki
efni greinarinnar.

Meirihlutinn saka›ur um
órá›síu og blekkingar
Skipulagsleysi meirihluta bæjarstjórnar Fjar›abygg›ar veldur flví a› fram-
kvæmdir sitja á hakanum svo mánu›um skiptir í a›draganda mesta uppgangs-
tímabils í héra›inu, a› mati minnihlutans í bæjarstjórn.

REYÐARFJÖRÐUR Fjölmörg brýn verkefni stranda að mati minnihlutans á skipulagsleysi meirihlutans í Fjarðabyggð og kvartanir verktaka
og húsbyggjenda eru algengar.
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JÓNAS SIGURÐSSON Bæjarfulltrúi
G-listans í Mosfellsbæ.



395kr
LOBELÍA

...OG SUMARIÐ ER KOMIÐ  enn á ný!

STJÚPURNAR KOMNAR!

Góð Ráð Garðheima:  
Blákorn:  5 kg á 250 m.

allt í garðinn á einum stað!
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1.980kr
CASORON

TILBOÐ

TILBOÐ

MAMMA ÉG ELSKA ÞIG!

R 484 - 3.5höR 350 - 1000w
26.850kr13.980kr

GEISLASÓPUR

TILBOÐ

980kr

1.995kr

2

Athugið!
Varist að dreifa alveg 
upp að stofni trjáa.

Gjafakörfurnar 

vinsælu vinsælu 

KaffikörfurKaffikörfur

Baðkörfur

Kertakörfur

BLÓMAKARFA

RÓS Í VASA

MÆÐRADAGS-
VÖNDUR

590kr

1.000kr

TILBOÐTILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

395kr

BLÁKORN 5kg

780kr

BLÁKORN 10kg

2.480kr

BLÁKORN 40kg

BLÁKORN Á FRÁBÆRU VERÐI

HERBAMIX
gegn illgresi í

grasflöt

1.500kr stk.

KOMIÐ!
KOMIÐ!



Forystumenn allra helztu
flokkanna í Bretlandi sáu
hver sínar ástæður til að
kætast yfir úrslitum
þingkosninganna. En þeir
urðu líka allir fyrir von-
brigðum.

Allir helztu stjórnmálaflokkarnir
í Bretlandi höfðu ástæðu til að líta
svo á að úrslit þingkosninganna í
landinu væru þeim hagstæð. En
þeir höfðu jafnframt allir ástæðu
til að vera svekktir yfir niðurstöð-
unni.

Verkamannaflokkurinn gat
glaðzt yfir því að hafa í fyrsta
sinn í sögu flokksins unnið örugg-
an þingmeirihluta í þriðju kosn-
ingunum í röð. En þennan meiri-
hluta vann hann með lægsta hlut-
falli heildarfjölda greiddra at-
kvæða frá því að þingræði var
tekið upp í landinu. Að hægt sé að
vinna slíkan meirihluta með innan
við 37 af hundraði atkvæða hefur
vakið enn og aftur athygli á kost-
um og göllum brezka kosninga-
kerfisins. Að auki var kjörsókn að
þessu sinni aðeins rúm 61 prósent,
örlitlu meiri en hún var síðast
þegar kjörsókn var um fimmtán
prósentustigum undir meðaltali
síðustu áratuga og beinir sú stað-
reynd athyglinni að því hvort um-
bóta sé þörf á kerfinu.

Íhaldsflokkurinn gat glaðzt
yfir því að hafa unnið nokkra tugi
þingsæta frá því í síðustu kosn-
ingum. En fyrir flokk sem á allri
20. öldinni var vanur því að fá
nær helmingi greiddra atkvæða
(44 prósent að meðaltali) og halda
oftast um stjórntaumana – að
minnsta kosti aldrei verið lengur
en tvö kjörtímabil frá völdum – er
sá rétt tæpi þriðjungur atkvæða
sem þeir fengu nú langt frá því að
vera árangur sem flokksmenn
geta verið ánægðir með.

Og Frjálslyndir demókratar
gátu glaðzt yfir því að hafa aukið
fylgi sitt á landsvísu vel upp yfir
tuttugu prósentin. En það mark-
mið þeirra að fá þingsæti í sam-
ræmi við atkvæðamagnið náðist
ekki; það markmið þeirra að kom-
ast upp að hlið Íhaldsflokksins
sem „raun-valkosturinn“ (sem var
aðalkosningaslagorð þeirra) fyrir
brezka kjósendur náðist ekki. Þó
styrktist þingflokkurinn vel,
stækkaði úr 50 í 62 menn. Stærri
þingflokk hafa frjálslyndir ekki
haft í neðri deild brezka þingsins
síðan á þriðja áratug tuttugustu
aldar. En hann er ekki nema þriðj-
ungur af stærð þingflokks Íhalds-

flokksins og er þar með langt frá
því að geta gert tilkall til þess að
vera forystuafl stjórnarandstöð-
unnar. Því hlutverki heldur
Íhaldsflokkurinn ótvírætt, þótt
þessi árangur frjálslyndra leyfi
Charles Kennedy, leiðtoga flokks-
ins, að fullyrða að úrslitin sýni og
sanni að brezka stjórnmálakerfið
sé raunverulega orðið þriggja
flokka kerfi.

Endurkjör „með blóðnasir“
Er Tony Blair kom af hefðbundn-
um fundi sínum með drottning-
unni – þau áttu óformlegt spjall í
Buckingham-höll á tólfta tíman-
um í gærmorgun – lýsti hann því
yfir í ávarpi til fjölmiðla fyrir
utan embættisbústað sinn að
Downing-stræti 10 að eftir þessar
kosningar hefði hann og ríkis-
stjórn hans „mjög skýra hugmynd
um vilja kjósenda“ og hún hafi
einnig skýra hugmynd um það
hvernig hún hyggist uppfylla
þennan vilja á kjörtímabilinu.
Bæði Blair og Gordon Brown,
væntanlegur arftaki hans á
flokksleiðtoga- og forsætisráð-
herrastólnum, sögðu flokksforyst-
una hafa „hlustað og lært“ er hún
ræddi við kjósendur í kosninga-
baráttunni. „Ríkisstjórnin mun
staðfastlega einbeita sér að því að
hrinda í framkvæmd því sem
kjósendur hafa lagt fyrir hana,“
sagði Blair sem fagnaði 52 ára af-
mæli sínu í gær.

Á forsíðum brezku blaðanna
var úrslitunum gjarnan lýst
þannig að Blair hafi verið endur-
kjörinn „með blóðnasir“. Enginn
vafi lék á því að það sem kjósend-
ur voru óánægðastir með var hið
óvinsæla Íraksstríð, en vegna
ákvarðana sinna í því efni þurfti
Blair ítrekað að endurtaka rétt-
lætingar á þeim gerðum sínum í
kosningabaráttunni. Tilfinnanleg-
astur var þessi skellur fyrir Blair

í kjördæminu Bethnal Green og
Bow í Austur-Lundúnum, en þar
eru fjórir af hverjum tíu íbúum
múslimar. Þingsæti kjördæmisins
vann George Galloway fyrir
framboðslistann Respect, en að
honum stóðu herskáir andstæð-
ingar Íraksstríðisns. Galloway,
sem sjálfur er fyrrverandi þing-
maður Verkamannaflokksins og
orðhákur mikill, hafði sigur á ann-
ars vel þokkaðri þingkonu Verka-
mannaflokksins, Oonu King. Í
ræðu sinni á kosninganótt, er ljóst
var að hann hefði verið kjörinn,
lýsti Galloway því yfir að þessi
sigur sinn væri ósigur Blairs og
skoraði á fyrrverandi flokks-
systkin sín að steypa Blair af
stalli hið snarasta.

Íhaldsflokkurinn áfram í kreppu
Að Íhaldsflokknum skyldi ekki
takast að ná 200 þingmanna-mark-
inu var þeim ótvíræð vonbrigði.
Þótt flokksleiðtoginn Michael
Howard hefði í fyrstu viðbrögð-
um sínum við niðurstöðunum lýst
þeim sem stórum áfanga að því að

koma flokknum aftur í stjórn var
enginn vafi á hans eigin vonbrigð-
um yfir úrslitunum þegar hann
lýsti því óvænt yfir strax í gær að
hann myndi víkja „frekar fyrr en
síðar“ fyrir nýjum manni, sem
ætti að leiða flokkinn í næstu
kosningum. Framundan eru því
fjórðu flokksleiðtogakosningarn-
ar í Íhaldsflokknum á átta árum
og má gera ráð fyrir að þær verði
til lykta leiddar í síðasta lagi fyrir
næsta flokksþing, sem fram fer
að ári. Vegna þess hve slæma
reynslu flokkurinn hefur haft af
slíkum leiðtogaslag í beinu fram-
haldi af kosningaósigrunum 1997
og 2001 höfðu flokksmenn vonazt
til að Howard myndi ekki boða af-
sögn sína svo skjótt. 

En nú þegar eru vangaveltur
um arftaka hans komnar á fullan
skrið. Veðbankar voru ekki seinir
að taka við sér. Efstur á lista
þeirra yfir þá sem líklegastir eru
til að taka við af Howard er David
Davis, sem hefur farið með innan-
ríkismál í skuggaráðuneyti
Howards. Einnig eru nefndir
menn eins og Sir Malcolm Rif-
kind, sem var utanríkisráðherra í
stjórnartíð Johns Major og tekur
nú við þingsæti Michaels Portillo,
og minna þekktir menn eins og
David Cameron, Liam Fox og Ge-
orge Osborne. Osborne er nýliði í
forystusveit flokksins, enda að-
eins 33 ára gamall. Er Howard til-
kynnti í gær að hann hygðist víkja
tók hann fram að í næstu kosning-
um, sem munu að óbreyttu fara
fram árið 2009 eða 2010, yrði hann
of gamall til að leiða flokkinn í
ríkisstjórn, en hann er fæddur
árið 1942. Hann óskaði þess enn
fremur að arftaka sínum gæfist
meiri tími til að búa flokkinn und-
ir að setjast í ríkisstjórn á ný en
hann hafði sjálfur. Howard tók við
flokksformennskunni einu og
hálfu ári fyrir kosningarnar nú. ■
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Gle›i og vonbrig›i í 
bland í öllum herbú›um

„Samkeppnisyfirvöldum er ætlað að
stuðla að því að neytendur fái góða
vöru og þjónustu á sanngjörnu verði.
Að þessu skal unnið með því að efla
samkeppni, samhliða því að gæta þess
að heilbrigðir viðskiptahættir séu í
heiðri hafðir.“ Þannig er hlutverk sam-
keppnisyfirvalda skilgreint á heimasíðu
Samkeppnisstofnunnar.

Hvað má ekki í samkeppni?
Heilmikill lagabálkur segir til um það
sem ekki má í samkeppni. Þar er meðal
annars tekið til að allt samráð á milli
fyrirtækja í samkeppni er bannað,
markaðsráðandi fyrirtæki mega ekki
misnota þá aðstöðu sína til að reyna að
drepa niður samkeppni og að öllum fyr-
irtækjum ber að viðhafa heiðarlega við-
skiptahætti og þar af leiðandi ekki

sverta mannorð og merki samkeppnis-
aðila.

Hvernig er lögunum framfylgt?
Samkvæmt lögum fer viðskiptaráðherra
með framkvæmd laganna en í umboði
hans sjá samkeppnisráð, Samkeppnis-
stofnun og áfrýjunarnefnd samkeppnis-

mála um daglega stjórnsýslu þeirra
mála sem samkeppnislögin ná til. Þá
geta einstaklingar og fyrirtæki leitað til
Samkeppnisstofnunar telji þeir á sér
brotið jafnframt því sem stofnunin get-
ur sjálf tekið upp mál teljist ástæða til.
Samkeppnisráð hefur úrskurðarvald á
stjórnsýslustigi um það hvort það telji

lögin hafa verið brotin og hefur vald til
að dæma fésektir. Úrskurði samkeppn-
isráðs má svo áfrýja til áfrýjunarnefndar
samkeppnismála sem fer með æðsta
úrskurðarvaldið á stjórnsýslustiginu.
Dæmi áfrýjunarnefndin fyrirtæki eða
einstaklinga í fésektir ber að greiða
þær að fullu innan mánaðar frá úr-
skurðinum. Rétt er þó að taka fram að
samkeppnisyfirvöld fara ekki með eig-
inlegt dómsvald og því er í lófa lagið
að fara með mál fyrir almenna dóm-
stóla.
Samkeppnisyfirvöld hafa farið mikinn
undanfarið í málum olíufélaga og trygg-
ingarfélaga svo dæmi séu tekin. Það er
ánægjulegt að sjá að allt virkar þetta
þegar til kastanna kemur en ef til vill
þykir sumum heldur seint í rassinn
gripið. 

Stu›la a› heilbrig›um vi›skiptaháttum
FBL GREINING: SAMKEPPNISYFIRVÖLD

Fréttablaðið hefur sagt frá því að
verið sé að leggja lokahönd á end-
urskoðun reglugerðar um umferð
utan vega. Meðal breytinga er að
reglugerðin nær nú líka yfir umferð
hrossa. Einar Bollason er lands-
þekktur hestamaður; rekur ferða-
þjónustuna Íshesta sem skipuleggur
hálendisferðir á hestum. 

Hvað segir hann um 
þessar breytingar?
Mér líst bara vel á þetta, við höfum
alla tíð gætt þess að hafa mjög náið
samstarf við Landvernd og landverði
á öllum stöðum þar sem við förum
um og farið í einu og öllu eftir
þeirra fyrirmælum. Og ég fullyrði að
það gildir um 90 prósent af öllum
hestamönnum. En þá eru þessi tíu
prósent eftir sem hvorki virða lög né
reglur og setja svartan blett á alla
hina.

En þarf þá að herða 
eftirlit með þeim?
Ég hef miklu meiri áhyggjur af því
hvernig á að sinna eftirliti með akstri
utan vega. Það er skuggalegt vanda-
mál sem hefur farið hríðversnandi
síðustu fimm ár. Og hefur raunar al-
gjörlega keyrt um þverbak í orðsins
fyllstu merkingu. 

EINAR BOLLASON Framkvæmdastjóri.

Versnandi
vandamál

UMFERÐ UTAN VEGA

SPURT & SVARAÐ

ÁFRAM Í DOWNING-STRÆTI 10 Tony Blair ásamt Cherie eiginkonu sinni og syni þeirra Leo. Hann mun enn um sinn búa í Downing-
stræti tíu, en hversu lengi?

BLESS BLESS Michael Howard tilkynnti
afsögn sína í gær og því fer senn í hönd
fimmta leiðtogakjör íhaldsmanna síðan
Margaret Thatcher lét af völdum.

Í SVEITA SÍNS ANDLITS Sufia Khatoon,
frá Dakka í Bangladess, leggur hart að sér
við vinnu sína í endurvinnslustöð í borg-
inni. Þrátt fyrir dugnaðinn fær hún aðeins
sem nemur 55 krónum í laun á dag, rétt
eins og um helmingur landsmanna.

M
YN

D
 A

P

AUÐUNN ARNÓRSSON
SKRIFAR FRÁ LUNDÚNUM

FRÉTTASKÝRING
BRESKU KOSNINGARNAR









Einn af grunnþáttum mann-
skepnunnar er sannfæring um
að hún eigi ekkert gott skilið.
Eða í það minnsta ekki of mikið
gott skilið. Þegar hún lendir í
þeim aðstæðum að allt virðist
ganga henni í haginn læðist að
henni sá grunur að þarna sé
komið lognið á undan stormin-
um. Og ef stormurinn lætur á
sér standa segir mannskepnan
við sjálfan sig að þetta sé nú of
gott til að vera satt. Að baki
þeirri hugmynd býr sannfæring
um sannleikurinn sé á einhvern
hátt slæmur fyrir mannskepn-
una. Sannleikurinn geri hana
ekki frjálsa til annars en að
sætta sig við að lífið er á endan-
um skítt.

Það er því líklega af einhverj-
um djúpsálfræðilegum meinlok-
um sem læstar eru í arfgengt
minni okkar að við Íslendingar
viljum ekki læra af frábærum
árangri af einkavæðingu ríkis-
fyrirtækja og tilflutningi á ýms-
um verkefnum frá ríkisvaldinu
til hins frjálsa markaðar – sem
er annað heiti á fólki eins og
mér og þér. Bankarnir eru ágætt
dæmi. Rúmu korteri eftir að
þeir sluppu frá ríkinu fóru þeir
að veita almennilega þjónustu,
hærri vexti handa þeim sem
áttu pening og lægri til þeirra
sem skorti hann en ríkinu hafði
tekist á þeirri öld sem það var
að vasast í bankarekstri. Og eins
ótrúlegt og það hljómar hafa
þessar fyrrum eymdarlegu
betlikerlingar á almannasjóðum
farið út í heim og gert okkur
stolt af löndum okkar – kannski
ekki eins stolt og þegar Hófí
varð ungfrú Heimur en svipað
og þegar íslenska fótboltalands-
liðið tapaði bara með einu marki
gegn Þýskalandi í Hamborg. Ef
mannskepnan væri ekki eins
gölluð og hún er hefðum við Ís-
lendingar nýtt okkur fordæmið

af bankasölunni og hafist strax
handa við að skófla verkefnum
frá ríkinu og til almennings.
Minnugir spakmæla Páls post-
ula: reynið allt og haldið því sem
gott er.

En því miður. Endurnærandi
áhrif bankafrelsunarinnar á ís-
lenskt samfélag eru of góð til
vera sönn. Og því augljósari
sem hún er öllum mönnum því
meiri hljómgrunn fá varnaðar-
orð þeirra sem vilja halda í það
sem vont er. Það má þegar sjá
merki þess að mörg okkar vilja
snúa aftur – draga í land – ef það
mætti friða guðina og draga úr
ofsa stormsins sem hlýtur að
skella á fyrr en seinna. Líklega
var það þess vegna sem Samtök
atvinnulífsins gerðu forstjóra
Íslandspóst að formanni sínum;
þann ríkisforstjóra sem sannar-
lega enginn er með ráðagerðir
um að frelsa frá ríkinu.

Svipuð hvöt liggur líklega að
baki þeirri hugmynd að stórefla
Ríkisútvarpið með álögum á al-
menning svo það megi bjóða
upp á afþreyingarefni við allra
hæfi – eins og það er orðað í
frumvarpi sem þingmennirnir
okkar þykjast vera að fjalla um
en hefur fyrir löngu verið
ákveðið að gera að lögum af allt
öðru fólki. Þetta var ágætt
markmið við upphaf löngu
kreppu árið 1930. Þá veitti
landsmönnum ekki af því að
gleyma um stund fábreytileika
og bjargarleysi samfélagsins.
Nú, 75 árum síðar, eiga stjórn-
málamenn svefnlausar nætur
yfir því hvað yrði um fjölmiðlun
og afþreyingu landsmanna ef
ríkið sjálft er þar ekki virkur og
fyrirferðarmikill þátttakandi.

Auðvitað vita þeir að ekkert
annað myndi henda en eitthvað
svipað því og gerðist í banka-
viðskiptum landsmanna. Allt
myndi færast til betri vegar. Og
það þarf ekki einu sinni að taka
dæmi af bönkum. Innkoma
einkaaðila endurnærði útvarps-
og sjónvarpsrekstur á Íslandi –
stóð meira að segja fyrir sjón-
varpsútsendingum á fimmudög-
um, sem ríkisvaldið hafði fram
að því talið hreint glapræði.

Ríkisútvarpið er álíka vond
hugmynd og ef stjórnvöld hefðu
selt Búnaðarbankann en ákveðið
að halda Landsbankanum eftir.
Og til að tryggja ríkisrekstur í
bankarekstri hefði sett það í lög
að allir fjárráða landsmenn
skyldu leggja þrjú þúsund kall
af launum sínum inn í Lands-
bankann um hver mánaðamót til
að tryggja þau öryggis- og
menningarsjónarmið sem felast
í því að í hverju samfélagi sé
ávallt til einn ríkisbanki til mót-
vægis við banka í eigu almenn-
ings. ■

O fbeldi virðist færast í vöxt í íslensku samfélagi. Þegar talað
er um ofbeldi er yfirleitt átt við barsmíðar, en ofbeldi tekur
þó á sig ýmsar aðrar myndir. Nauðgun er gróft ofbeldisverk,

að ekki sé minnst á misnotkun á börnum. Einelti er ekkert annað en
ofbeldi og andlegt ofbeldi er víða ástundað í samskiptum. Ástæða er
til að ætla að aukin umræða og markviss viðbrögð við ofbeldi af
þessu tagi muni skila sér í því að úr því dragi þótt þess sjáist enn
ekki merki nema hugsanlega varðandi einelti.

Slagsmál og ofbeldi hafa lengi verið fylgifiskar áfengisneyslu. En
þessi slagsmál eru ekki bara stympingar. Þau hafa þróast út í að
verða grófar líkamsmeiðingar og allt of oft berast fréttir af óhugn-
anlegum ofbeldisverkum sem eru unnin af fólki sem er undir áhrif-
um áfengis, jafnvel á fólki sem er einfaldlega svo óheppið að verða
á vegi ofbeldismannanna. Þess háttar ofbeldisverk hafa í alvarleg-
ustu tilvikum valdið dauða. 

Að undanförnu hefur sjónum verið beint að ofbeldi í tengslum við
fíkniefnaheiminn og ekki að ástæðulausu. Gróft ofbeldi í tengslum
við innheimtu fíkniefnaskulda virðist vera nærri því daglegt brauð.
Nú hefur ungt fólk tekið sig saman og stofnað félagsskapinn Birt-
ingu, sem hefur það markmið að gefa ofbeldinu rauða spjaldið eins
og hópurinn orðar það sjálfur. Í síðustu viku var efnt til fjölmennra
mótmæla á Akureyri. Seinni partinn í gær var röðin komin að
Reykjavík og efnt til svipaðra mótmæla á Ingólfstorgi. Þátttaka í
þessum mótmælum var ekki eins mikil og á Akureyri enda Birting
sprottin upp úr ofbeldisöldu sem gengið hefur yfir þar.

Það gefur tilefni til ákveðinnar bjartsýni að ungt fólk skuli af
þeim myndarskap sem raun ber vitni sýna fram á að það hafni al-
farið ofbeldi. Þessu unga fólki finnst einfaldlega nóg vera komið.
Markmiðið með mótmælastöðunni er að senda skýr skilaboð út í
samfélagið, bæði til stjórnvalda og almennings, og vekja fólk til um-
hugsunar um hversu mikið ofbeldi þrífst í samfélaginu. Unga fólk-
inu er misboðið vegna þess að menn sem ítrekað gerast sekir um
líkamsmeiðingar komast upp með að halda því áfram án þess að
nokkuð sé að gert.

En vandinn liggur ekki bara í því að ekki sé brugðist við ofbeldi
með afgerandi hætti. Rót vandans liggur hjá ofbeldismönnunum
sjálfum og í því samfélagi sem þeir alast upp í. Ungt fólk sem fer út
og ber mann og annan hefur yfirleitt sjálft orðið fyrir einhvers kon-
ar ofbeldi, andlegu eða líkamlegu. Við brjótum ekki ofbeldið á bak
aftur fyrr en við tryggjum hverju einasta barni góð og örugg upp-
eldisskilyrði. Sú ábyrgð hvílir fyrst og fremst á foreldrum en einnig
á því samfélagslega öryggisneti sem er í kringum hverja fjölskyldu,
ættingjum, vinum og þeim opinberu stofnunum sem hafa það hlut-
verk að grípa inn í þegar foreldrar og fjölskylda ráða ekki við hlut-
verk sitt. 

Á tyllidögum tala valdhafar iðulega um að hlúa þurfi að fjölskyld-
unni. Þó er hvergi á Norðurlöndum búið verr að barnafjölskyldum en
hér. Til dæmis er hér styttra fæðingarorlof en í nágrannalöndunum
og mun þrengri skilyrði til að taka orlof og minnka við sig vinnu
meðan ungum börnum er sinnt. Hvergi meðal siðmenntaðra þjóða er
vinnudagur foreldra jafnlangur og hér. Barátta fyrir því að þetta
breytist er líka barátta gegn ofbeldi.
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SJÓNARMIÐ
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR

Framtak ungs fólks í baráttunni gegn ofbeldi er
aðdáunarvert.

Ofbeldinu gefi›
rau›a spjaldi›

FRÁ DEGI TIL DAGS

fia› gó›a er satt

Framsóknarvika veldur leiða
Framsóknarmenn eru ekki allir alls
kostar sáttir við Framsóknarviku Deigl-
unnar, sem áður hefur verið sagt frá í
þessum dálki. G. Valdimar Valdemars-
son ritar grein í Tímann í gær þar sem
hann er allt annað en sáttur við fram-
tak Deiglupenna og hefur augljóslega
orðið fyrir miklum vonbrigðum. Hann

segir Deigluna bjóða upp á
„greinaröð illa end-
urunnins nöldurs, tuðs,
hálfsannleika, gróu-
sagna og jafnvel

hreinna leiðinda.
Deiglunni er
haldið úti af
sjálfstæðis-
mönnum í

yngri kantinum, mest úr því sem kalla
má Geirs armi flokksins en auðvitað er
það ekki opinbert málgagn Sjálfstæðis-
flokksins. Auðvitað ekki.“

Skotið á Davíð?
„Á pappírnum er þetta sjálfsagt fram-
bærilegasta fólk sem er að skrifa
þarna, en ef punkturinn með „Fram-
sóknarvikunni“ var að „dissa“ sam-
starfsflokkinn í ríkisstjórn, gátu þeir þá
virkilega ekki komið upp með eitthvað
betra?“ spyr G. Valdimar og er sann-
færður um að raunverulegur tilgangur
með Framsóknarvikunni sé ekki að
gagnrýna Framsókn heldur sé skotið á
Davíð Oddsson. „Það hjólar enginn
innanflokksmaður beint í Davíð. Því
gera menn „the next best thing“ og

nöldra yfir samstarfsflokknum. Kannski
eins og Sovétmenn nöldruðu í Albaníu
í eina tíð til að skamma Kína.“

Opið bókhald?
Össur Skarphéðinsson birti fyrir nokkru
milliuppgjör um fjármögnun og útgjöld
í kosningabaráttu sinni í Samfylking-
unni þar sem hann tilgreinir hversu
háa styrki hann hefur fengið í barátt-
unni. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hefur
sagt í að minnsta tveimur fjölmiðlum
að hún sjái ekki ástæðu til að birta
slíkt milliuppgjör í svo stuttri kosninga-
baráttu. Hvorugt hefur þó sagst ætla að
greina frá því hver styrki þau, ekki frek-
ar en birt er hver styrkir flokk þeirra
eða annarra. Spurning hvort það væri
ekki öllu áhugaverðara.

brynjolfur@frettabladid.is
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Líklega var fla› fless vegna
sem Samtök atvinnulífsins
ger›u forstjóra Íslandspóst a›
formanni sínum; flann ríkisfor-
stjóra sem sannarlega enginn
er me› rá›ager›ir um a›
frelsa frá ríkinu.





Lýðræði gölluð útflutningsvara?
Það er óneitanlega töluverð þversögn
fólgin í því að ríki sem ráða yfir tugþús-
undum kjarnaodda skuli geta réttlætt
stríð með tilvísun í ógn sem stafi af ríki
sem ekki reyndist ráða yfir gereyðingar-
vopnum af neinu tagi. Ekki er þó minni
þversögn fólgin í hinu að þau ríki telji sig
umkomin að breiða út lýðræði í heimin-
um, sem búa við svo meingallað, rang-
látt og ólýðræðislegt kosningakerfi að
þingmeirihluti starfar ekki í umboði
nema 20-30% kjósenda. [...]
En heimsbyggðin situr áfram uppi með
glæpamanninn Tony Blair sem forsætis-
ráðherra í Bretlandi. Í skjóli 36,2% þeirra
sem nenntu að kjósa í þingkosningum.
Meira að segja Hitler hafði meiri stuðn-
ing á bak við sig en þetta. 
Sverrir Jakobsson – murinn.is

Frí í þágu hagkvæmni
Séu frídagarnir fluttir næðist meiri sam-
fella í vinnuvikunni og aukin hagkvæmni
á vinnustöðum. Framleiðni og afköst
ættu að aukast ásamt hagræði og skil-
virkni í atvinnulífinu. Launþegar gætu
einnig nýtt umrædda frídaga mun betur
þar sem þeir væru þá hluti af helgarfríi.
Breytt fyrirkomulag gæti því ýtt undir
ferðalög, tómstundir og afþreyingu al-
mennings ásamt því að auðga samveru-
stundir fjölskyldunnar. Í raun má segja
að hagsmunir launþega, atvinnulífs og
fjölskyldna fari saman að þessu leyti. 
Ágúst Ólafur Ágústsson – agustolafur.is

Áhugalausir lesendur
Rót vandans, hvort tveggja bókmennt-
anna og umfjöllunarinnar, gæti falist í
settlegheitunum og hræðslunni við hið
persónulega (sem skýrist að hluta til af
nálægð og fólksfæð). Það er mikilvægt
að stíga varlega til jarðar, veðja á örugg-
an hest og mest um vert er að styggja

ekki þá sem einhvern daginn gætu sjálf-
ir sest í dómarastól og/eða kastað stein-
um. Dragbíturinn gæti líka skýrst afÝ al-
mennu áhuga- og hefðarleysi íslenskra
lesenda eða af markleysi menningarum-
ræðunnar.
Kristrún Heiða Hauksdóttir – kistan.is
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Böddi bíður
eftir Duran

Hér & nú bls. 50

Bls. 32–33
Baksíða

Sæta stelpan sem sigraði heiminn
Sæta stelpan sem sigraði heiminn

MARTRÖÐIN 
Í VÖGGUNNI

Mæður sem missabörnin sín án skýringa
Ættleidd og ástfangin
Ættleidd og ástfangin

Loksins ólétt eftir að hafamisst tvær dætur 

Anna Gréta og Daníel Þór kynntust fyrir  tilviljun

ÁSTU ÁSTU 
ÁTAKASAGAÁTAKASAGA

Svívirt og hrintfram af svölum á Engihjalla

Jón
Ársæll

fær nýtt
hné

Linda Pé Linda Pé Kasólétt og hlakkar tilað verða einstæð móðir

Bls. 20–21

Bls. 34

Bls. 22–23

Um þetta leyti eru fimm ár síðan ÁslaugPerla, dóttir Gerðar Berndsen, var myrt íEngihjalla. Gerður hefur aldrei verið sáttvið dóminn yfir morðingja dóttursinnar og hefur aflað gagna semhún segir sýna fram á að ódæðis-maðurinn hafi svívirt ÁslauguPerlu og nauðgað henni áðuren hann myrti hana.
Bls. 26–28

VÖGGUDAUÐIMæður segja sögu sína

Ragnar Sverrisson kaupmaður í
herrafataversluninni JMJ á Akur-
eyri er maður vikunnar að þessu
sinni. Hann hefur drifið áfram
verkefnið Akureyri í öndvegi sem
lýtur að eflingu miðbæjarins en í
dag verða verðlaunatillögur um
nýtt skipulag opinberaðar og
kynntar. 

Ragnar er Akureyring-
ur eins og þeir gerast
mestir, hann fæddist í
bænum og hefur búið þar
alla sína tíð. Æskuheimili
hans var í Ránargötunni
og þar var líf og fjör
enda systkinin átta. Í
næstu húsum bjuggu
líka miklir og litríkir
fjörkálfar, Kennedy-
bræðurnir, Samherja-
frændurnir og fleiri.
Þessi hópur fyllti Rán-
argötuliðið sem svo
var kalllað. 

Ragnar var þægt og
ljúft barn og það kann
að þykja einhverjum
tíðindi að í æsku bar
hann ljóst, hrokkið og
mikið hár. Til marks um
hve ljúfur hann var má
nefna að eldri bræðrum
hans varð stundum á að
gleyma honum þegar þeir
fóru út á tún í fótbolta. Sat
hann hinn rólegasti í
kerrunni sinni þegar móðir
þeirra sendi þá eftir honum.

Ragnar er kvæntur Guð-
nýju Jónsdóttur og eiga þau
fimm börn. Fjölskyldan er
samheldin og hafa börnin
flest unnið í verslun föður
síns til lengri eða skemmri
tíma.

Það var reyndar tengda-
faðir Ragnars, Jón M. Jóns-
son, sem stofnaði og rak JMJ
og réði tengdasoninn í vinnu.
Ragnar hafði þá numið bókband
og vann við þá iðn áður en Jón
taldi sig geta brúkað piltinn í búð-
inni. Síðar keypti Ragnar rekstur-
inn.

Hann hefur nú staðið vaktina í
versluninni um árabil og er annál-
aður fyrir góða þjónustulund.
Honum er það hjartans mál að
viðskiptavinirnir gangi ánægðir
út frá honum enda veit hann sem
er að ánægður viðskiptavinur
kemur aftur. Fyrir vikið þykir
hann feiknagóður kaupmaður en
einum viðmælenda blaðsins varð
þó að orði að söluhæfileikar Ragn-

ars væru slíkir að það heyrði til
undantekninga að menn færu
tómhentir út úr búðinni. 

Lengst af einbeitti Ragnar sér
að rekstri JMJ og hafði sig lítið í
frammi á öðrum vettvangi. Fyrir
nokkrum árum tók hann að sér
formennsku í félagsskap kaup-
manna á Akureyri og hefur staðið
vörð um hagsmuni verslunar í
bænum. Í þeim störfum sem öðr-
um hefur dugnaður hans nýst vel
en Ragnari fellur víst sjaldan
verk úr hendi. 

Viðmælendum bar ekki saman

um hvort rétt væri að segja Ragn-
ar frekan. Á meðan sumir fullyrtu
það vildu aðrir nota hófstemmd-
ari lýsingar á borð við fylginn sér
eða ákveðinn. Menn voru á hinn
bóginn sammála um að Ragnar
Sverrisson væri ofvirkur. Hann
tók upp hollari lífshætti fyrir

nokkrum árum og við það leyst-
ist orka úr læðingi sem bætt-

ist við þá sem fyrir var.
Orkunni finnur hann svo
farveg í störfum sínum í
búðinni, fyrir Kaup-
mannafélagið og í verk-
efninu Akureyri í önd-
vegi. Og eins og það sé
ekki nóg gengur hann á
fjöll til að tæma hugann
og hlaða batteríin upp á
nýtt.

Ragnar er sagður
afar hreinskiptinn í
samskiptum við fólk
og segir jafnan skoð-
un sína umbúðalaust.

Honum er vel kunnugt
um þennan eiginleika,

sem sumir telja kost en
aðrir galla, og til að fyrir-
byggja misskilning er hann
gjarn á að taka fram að
hann sé nú bara að segja
sína skoðun og meini ekk-

ert illt með orðum sínum.
Það er völlur á Ragnari.

Hann er jafnan flottur í tauinu
og gengur gjarnan með barða-
stóran hatt sem er annað

tveggja einkennismerkja
hans. Hitt er brosið. Ragn-
ar er nefnilega oftast
skælbrosandi og maður
sem hefur unnið náið með
honum segist helst halda
að brosið sé fast á honum. 

Ragnar er ötull og ein-
arður stuðningsmaður

íþróttafélagsins Þórs og eins
og gengur finnst Þórsurum

það mikill kostur en stuðnings-
mönnum KA finnst það ljóður á
ráði hans. Hér í eina tíð hefðu ein-
hverjir KA-menn sjálfsagt sneitt
framhjá verslun hans enda rangt
að eiga viðskipti við andstæðing
en slíku er ekki til að dreifa í dag
og ganga KA-menn jafnt sem
Þórsarar í fötum frá JMJ.

Og Ragnar lætur ekki duga að
styðja við bakið á félaginu af
áhorfendapöllunum, hann hefur
styrkt það fjárhagslega og stend-
ur til að mynda að árlegri sam-
komu þar sem íþróttamaður Þórs
er kjörinn. 

Skælbrosandi 
baráttujaxl

MAÐUR VIKUNNAR

RAGNAR SVERRISSON KAUPMAÐUR Í JMJ
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LEIÐRÉTTING
Hinn 5. maí urðu þau leiðu mis-
tök að Sigurjóns Sæmundssonar
var getið í dálknum afmælis-
börn dagsins. Sigurjón lést fyrir
skemmstu. Aðstandendur hans
og lesendur eru beðnir af-
sökunar. 

Rangt var farið með  nafn Hösk-
uldar Jónssonar, forstjóra
Áfengis- og tóbaksverslunar
ríkisins, í blaðinu í gær. Beðist
er velvirðingar á mistökunum. 





Stóra verð
Frumsýnum

GullnaStýrið
SkodaOctavia hlaut 
nýverið Gullna stýrið, 
einhver eftirsóttustu 
bílaverðlaun heims.

100 ára afmæli Skoda
Í ár eru liðin 100 ár frá því fyrsti Skodinn leit dagsins ljós. Við 

höldum upp á tímamótin laugardaginn 7. maí. Boðið verður 

upp á afmælistertu og ís og allir Skodaeigendur fá ókeypis 

þvott á bílunum sínum.



SIMPLY CLEVER

launagripinn 

SkodaOctavia Combi
HEKLA frumsýnir nýjan skutbíl, Skoda Octavia Combi, stærri og rúmbetri 

en nokkru sinni. Útlitshönnun bílsins einkennist af glæsileika, 
formfegurð og notagildi. Þeir sem setjast undir stýri á Skoda Octavia 

Combi heillast af sportlegum eiginleikum hans og nútímalegri hönnun. 
Verðið er eitt það besta sem býðst á sambærilegum bílum.

1.980.000 kr.SkodaOctavia Combi 

 Opið laugardag frá kl. 11 til 16

Nýi bíllinn fæst með öflugum 1,6 og 2,0 FSI® bensínvélum og 1,9 TDI® dísilvél.
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Íslandsvinirnir í Skandia
Fleiri en Burðarás og KB banki virðast sjá tækifæri í
sænska fjármálafyrirtækinu Skandia. Samkvæmt
Dagens Industri hafa finnski bankinn Sambo, fjár-
málamaðurinn Sven-Olof Johanssson og sjeik Mo-
hammed Al-Amoudi verið að kaupa hluti í
Skandia.
Blaðið veltir fyrir sér hvað menn séu að spá í
Skandia. KB banki og Burðarás neita því að sam-
vinna sé á milli íslensku fyrirtækjanna í hluthafa-
hópi Skandia og Friðrik Jóhannsson, forstjóri
Burðaráss, segir að félagið sé undirverðlagt og það
sé ástæða kaupa Burðaráss. Blaðið hefur það eftir
sérfræðingum að líkur séu á því að þessi kaup
leiði til hræringa og yfirtökutilrauna.
Skolaðist til hjá Times
Bresk blöð hafa almennt tekið gilda þá skýringu
Derek Lovelock, forstjóra Mosaic, að höfuðástæða
skráningar hér á landi sé sú að fyrirtækið verði stór
fiskur í lítilli tjörn hér á landi, en myndi týnast á
breska markaðnum. Times skrifaði þó í fyrstu frétt

að Mosaic hefði snú-
ið sér hingað til
lands eftir að hafa
fengið kuldalegar
viðtökur á breska
markaðnum. Að-
standendur Mosaic
segja að þarna hafi eitt-
hvað skolast til hjá blaða-
manni Times, sem var
tjáð að möguleikar
hefðu verið
skoðaðir, en
niðurstaða
ráðgjafar hefði
verið að ís-
lenski markað-
urinn hentaði
betur fyrirtæki
af þessari
stærð.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.035

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 200
Velta: 947 milljónir

-0,32%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Eignaverðsvísitala KB banka

hefur hækkað um 24 prósent á
síðustu tólf mánuðum. Milli febr-
úar og mars hækkaði hún um eitt
prósent. Eignirnar sem heyra und-
ir vísitölunni eru um þrjú þúsund
milljarða virði.

Vinnslustöðin hagnaðist um
459 milljónir króna á fyrsta árs-
fjórðungi í ár samanborið við 271
milljón á sama tímabili í fyrra.

Breska FTSE hlutabréfavísitalan
hækkaði um 0,34 prósent í gær. Í
Þýskalandi hækkaði DAX um
0,27 prósent.

Mikil hækkun var á verði hluta-
bréfa í Japan í gær. Nikkei vísital-
an, sem mælir gengi stærstu fé-
laga í kauphöllinni í Tókýó, hækk-
aði um 1,73 prósent. 
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Vísitalan hefur lækkað
fimm viðskiptadaga í röð.
Sérfræðingar telja að um
leiðréttingu á hlutabréfa-
verði sé að ræða og líta
frekar björtum augum á
framhaldið. Uppgjörs-
tölur gefi ekki tilefni til
mikilla lækkana. 

Hlutabréfamarkaðurinn hefur
verið að gefa eftir á síðustu dögum
eftir miklar hækkanir allt árið. Úr-
valsvísitalan náði hámarki þann 27.
apríl síðastliðinn þegar hún endaði í

4.137 stigum en við lok markaðarins
í gær stóð hún í 4.035 stigum og
hefur því lækkað samfellt síðustu
fimm viðskiptadaga.

Uppgjör átta félaga af fimmtán
sem mynda úrvalsvísitölu Kaup-
hallarinnar hafa verið birt. Þau hafa
almennt verið á áætlun nema upp-
gör Íslandsbanka, sem var langt
undir væntingum markaðarins.
Greiningardeild Landsbankans
gekk svo langt að segja að uppgjör-
ið hefði verið slakt. Uppgjör KB
banka, Og fjarskipta og Straums
voru í góðu samræmi við væntingar
og árshlutatölur frá Bakkavör voru
mjög góðar og hækkaði félagið mik-
ið í kjölfar þeirra.

Jafet Ólafsson, framkvæmda-
stjóri Verðbréfastofunnar hf., telur
að lækkanir síðustu daga skýrist að-
allega af því að markaðurinn sé að
leiðrétta sig eftir miklar hækkanir
að undanförnu. Sjálf uppgjörin
skýri ekki lækkanir síðustu daga.
„Markaðurinn fór allt of bratt upp á

við og því
eru margir
fjárfestar að
leysa út
hagnað eftir
m i k l a r
hækkanir.“
Einnig bend-
ir hann á að
krónan hafi

veikst talsvert undanfarið og verið
geti að veiking krónunnar beini
fjárfestum í þá átt að selja hluta-
bréf. Atli B. Guðmundsson hjá
greiningu Íslandsbanka tekur í
sama streng, að um leiðréttingu sé
að ræða, enda séu flest uppgjörin í
takt við spár. „Það eru engar ein-
faldar skýringar fyrir lækkunum
síðustu daga,“ segir Atli og bætir
því við að lækkanirnar eigi sér stað
í litlum viðskiptum.

Bæði Atli og Jafet eru sammála
um að undirliggjandi aðstæður séu
góðar á hlutabréfamarkaðinum. Ís-
landsbanki spáði því í byrjun apríl
að úrvalsvísitalan myndi hækka um
25-30 prósent á árinu og samkvæmt
því gæti hún átt inni allt að 10 pró-
senta hækkun. „Við sjáum fram á að
úrvalsvísitalan hækki áfram þótt
það verði í mun minni mæli en oft
áður,“ segir Atli. 

Jafet bendir á að ársfjórðungur-
inn hafi farið vel af stað og horfur í
atvinnumálum séu mjög góðar.
Fréttir af KB banka og Bakkavör
hafi verið jákvæðar og almennt
standi markaðurinn vel. Honum líst
vel á að erlendir aðilar sýni Kaup-
höllinni áhuga: „Mér finnst mjög já-
kvætt að Mosaic Group ætli sér inn
á íslenska markaðinn og er ég nokk-
uð viss um að fleiri erlend félög
fylgi í kjölfarið,“ segir Jafet.

eggert@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 40,20 +1,26% ... Atorka 6,00 -
0,99% ... Bakkavör 33,40 -1,76% ... Burðarás 13,80 – ... FL Group 14,30
– ... Flaga 5,25 – ... Íslandsbanki 13,40 -0,37% ... KB banki 535,00 -
0,37% ... Kögun 62,40 – ... Landsbankinn 16,20 -0,61% ... Marel 55,20 -
0,54% ... Og fjarskipti 4,14 -0,24% ... Samherji 12,10 – ... Straumur
11,75 -0,84% ... Össur 81,00 +0,62%

Nýherji 1,64%
Actavis 1,26%
Össur 0,62%

Bakkavör -1,76%
Jarðboranir -1,01%
Atorka -0,99%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Síminn selur í Straumi
Ætlaði aldrei að vera
hluthafi.
Síminn hefur selt 2,7 prósenta
hlut í Straumi fjárfestingarbanka
hf. og nam söluhagnaðurinn um
700 milljónum króna fyrir skatta.
Söluhagnaðurinn er færður á
fyrsta ársfjórðungi 2005 en hlut-
urinn var seldur í lok mars. 

Brynjólfur Bjarnason, for-

stjóri Símans, sagði ástæðu söl-
unnar vera þá að aldrei hefði stað-
ið til að Síminn ætti hlutabréf í
Straumi. Þau hafi því verið seld
um leið og gott tilboð barst. 

Brynjólfur segir Símann hafa
átt hlut í tuttugu fyrirtækjum sem
runnu inn í Íslenska hugbúnaðar-
sjóðinn sem seinna sameinaðist
Straumi og þannig varð Síminn
hluthafi í Straumi. - dh

Fengur b‡›ur í 
ríkisflugfélag Litháa
Tap var á rekstri félags-
ins í fyrra.
Eignarhaldsfélagið Fengur hefur
gert tilboð í litháíska flugfélagið
Lithuanian Airlines, sem er alfar-
ið í eigu litháíska ríkisins. Fengur
er í eigu Pálma Haraldssonar og
Jóhannesar Kristinssonar. Þrír lit-
háískir fjárfestar gerðu tilboð í
félagið auk Fengs. 

Pálmi er bjartsýnn á að tilboð
Fengs verði ofarlega á lista í út-
boðinu vegna þess að fyrirtækið
eigi fyrir flugfélögin Sterling og
Iceland Express og mikill áhugi
sé fyrir nánara samstarfi við
Skandinavíu.

Velta Lithuanian Airlines á síð-
asta ári var um fimm milljarðar
króna og jókst hún um 10 prósent
milli ára. Tap síðasta árs var um
200 milljónir króna en niður-
færsla á eignum skýrir að hluta til
tapið í fyrra. Rekstrartap fyrir
fjármagnsliði og afskriftir var um
60 milljónir. Lithuanian Airlines
flutti rúmlega 400 þúsund farþega
í fyrra og gerir félagið ráð fyrir
30 prósenta aukningu farþega á
þessu ári. 

Pálmi gerir ráð fyrir að mikið
sé hægt að spara í rekstri Lithu-
anian Airlines og bendir á að
starfsmenn félagsins séu um 700.

- dh
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Fá›u meira me› Opel

Söluver› 595.000 kr. og mi›ast vi› 100% bílasamning til 60 mána›a.

Opel Astra á a›eins 11.975 kr. á mán*

F
yl

g
ir N‡ heilsársdekk

N‡jar álfelgur

12.000 kr. bensínkort frá EGO

A›eins6 bílar!Komdu núna
og fá›u meira!

Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00 og laugardaga kl. 12:00–16:00

BRYNJÓLFUR BJARNASON
FORSTJÓRI SÍMANS Síminn
seldi í Straumi um leið og gott
tilboð barst.

VERÐBREYTINGAR
Í ÚRVALSVÍSITÖL-
UNNI ÁRIÐ 2005
Mánuður Verðbreyting
Janúar +10,0%
Febrúar +2,0%
Mars +3,9%
Apríl +4,9%
Maí -1,8%

Úrvalsvísitalan heldur
áfram að lækka

HLUTABRÉF LÆKKA Úrvalsvísitalan hefur gefið eftir í maí eftir samfellda hækkun frá
áramótum. Talið er líklegt að fjárfestar séu að innleysa gengishagnað. Mat sérfræðinga er
að aðstæður á markaðnum séu góðar og búast þeir við áframhaldandi hækkunum.
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Flugskóli
einkavæddur
Hlutur ríkisins í Flugskóla Ís-
lands hefur verið seldur til Flug-
taks, Air Atlanta og Flugskólans.
Flugskóli Íslands, sem varð til
með setningu laga um skólann, er
nú einkavæddur með öllu. Skólinn
var stofnaður í þeim tilgangi að
tryggja áframhaldandi kennslu til
atvinnuflugs í landinu.

Auk ríkisins tóku Flugleiðir
hf., Air Atlanta, Íslandsflug hf.
auk flugskólanna Flugtaks og
Flugmenntar þátt í stofnun og
uppbyggingu skólans. - dh
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Ramminn 
af marka›i
Enn eitt sjávarútvegsfélagið
verður afskráð úr Kauphöll Ís-
lands en í gær tilkynntu stjórn-
endur og stærstu eigendur Þor-
móðs ramma - Sæbergs á Siglu-
firði að þeir hefðu gert með sér
samkomulag um stjórnun félags-
ins. Eftirtaldir aðilar standa að til-
boðinu: Gunnar Sigvaldason,
Marteinn Haraldsson ehf., Ólafur
H. Marteinsson, Marteinn B. Har-
aldsson, Haraldur Marteinsson,
Rúnar Marteinsson, Ráeyri ehf.,
Svavar Berg Magnússon og
Unnar Már Pétursson, sem sam-
anlagt eiga 65 prósent hlutafjár.
Allt bendir til þess að Þormóður
rammi verði fjórða sjávarútvegs-
fyrirtækið sem fer af markaði á
þessu ári. Íslandsbanki sá um
fjármögnun yfirtökunnar. - eþa

SPRON kaup-
ir í Allianz
SPRON hefur keypt 80 prósenta
hlut í Hringi eignarhaldsfélagi,
sem á tryggingafélagið Allianz Ís-
land hf. Seljendur eru meðal ann-
ars Baugur Group, sem átti 65
prósent í Hringi, en Sparisjóður
Kópavogs mun áfram eiga 20 pró-
sent í félaginu.

„Við teljum að Allianz sé góður
fjárfestingarkostur og ætlum að
halda óbreyttri starfsemi,“ segir
Guðmundur Hauksson, spari-
sjóðsstjóri SPRON. Aðspurður um
kaupverð segir Guðmundur að
það sé trúnaðarmál. - eþa

RÓBERT GUÐFINNSSON Stjórnarfor-
maður Þormóðs ramma.



Púað á Sturlu í eigin kjördæmi
Akurnesingar fóru ekki leynt með vonbrigði sín
í garð Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra
á borgarafundi um samgöngumál á Skaganum
á dögunum, þrátt fyrir að hann ætti að vera á
heimavelli, enda Akranes í hans kjördæmi.
Helstu umræðuefnin á fundinum voru veg-
gjald í Hvalfjarðargöngin og Sundabraut. 
Fullt hús var á fundinum, þrátt fyrir að á sama
tíma færi fram bein útsending á leik Chelsea
og Liverpool enda mikið kappsmál fyrir Skaga-
menn að þrýsta á að veggjald um Hvalfjarðar-
göng verði afnumið.
Sturla mætti harðri gagnrýni Skagamanna fyrir
áætlun sína í samgöngumálum og var púað á
hann úr salnum hvað eftir annað.
Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi Reykjavíkur-
listans, virðist hins vegar í miklu uppáhaldi hjá
Skagamönnum og var nánast klappað fyrir
honum í hvert sinn sem hann opnaði munn-
inn. Enda ekki skrítið, því hann er meðal þeirra

sem á heiðurinn af því að koma á fyrirhuguð-
um strætisvagnasamgöngum milli höfuðborg-
arinnar og Akraness – sem Skagamenn eru að
sjálfsögðu í skýjunum yfir.

Rútubílstjórar ánægðir
Ekki eru allir jafnóánægðir með samgönguráð-
herra og Skagamenn því félag hópbifreiða-
leyfishafa sendi á dögunum frá sér ályktun þar
sem lýst var ánægju yfir „því lofsverða framtaki
samgönguráðherra Hr. Sturlu Böðvarssonar að
bjóða út öll sérleyfi á Íslandi nú á árinu 2005“.
Hópbifreiðaleyfishafar segja að með þessu sé
samgönguráðherra að „brjóta blað í sam-
göngusögu í okkar Íslendinga“. Framtak hans
gefi tilefni til að virk samkeppni myndist á
þessum markaði.

2-1 fyrir Ingibjörgu
Fyrrverandi ráðherrar eru nú farnir að blanda
sér í kosningaslag Ingibjargar Sólrúnar Gísla-

dóttur og Össurar
Skarphéðinssonar. Sig-
hvatur Björgvinsson
reið á vaðið með langri
og ítarlegri stuðnings-
yfirlýsingu við Össur.
Henni svaraði Jón Bald-
vin Hannibalsson með
því að lýsa yfir stuðn-
ingi sínum við Ingibjörgu Sólrúnu.
Jón Sigurðsson fetaði í fótspor fyrrverandi
samstarfsmanna sinna fyrr í vikunni og sendi
frá sér lofsamlega grein um Ingibjörgu Sólrúnu
þar sem hann segir meðal annars: „Í Njálu er
tveimur kvenskörungum sögunnar, þeim Berg-
þóru og Hildigunni, lýst svo að þær hafi verið
drengir góðir. Það er efasamt að jafnrétti karla
og kvenna verði betur viðurkennt. Ingibjörg
Sólrún hefur sýnt í verki að hún er drengur
góður.“
Staðan er því 2-1 fyrir Ingibjörgu.
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Í hönd fara samningaum-
leitanir stjórnarliða og
stjórnarandstöðu um af-
greiðslu nokkurra stjórn-
arfrumvarpa. Ljóst er að
óskalistinn verður ekki
allur afgreiddur sem lög.
Frumvörp um samkeppn-
ismál, Ríkisútvarpið og
vatnalög eru meðal
þeirra sem rætt er um að
fái afgreiðslu áður en
þinghaldi lýkur.
Stjórnarliðar þurfa í dag og næstu
daga að ná samkomulagi við
stjórnarandstöðuna á Alþingi um
afgreiðslu mála áður en þinghaldi
lýkur. Halldór Blöndal, forseti Al-
þingis, hefur sagt að þinghaldi
ljúki á miðvikudag í næstu viku. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru forgangskröfur
stjórnarliða ekki fyllilega ljósar
þegar nefnda- og þingfundir hefj-
ast í dag. Fáein mál eru engu að
síður nefnd öðrum fremur. 

Í fyrsta lagi er nefnt stjórnar-
frumvarp um sam-
keppnismál. Bú-
ast má við

langri og strangri umræðu um
samkeppnismálin, en að minnsta
kosti tvö nefndarálit og breyt-
ingatillögur við frumvarpið frá
meirihluta efnahags- og við-
skiptanefndar hafa borist inn á
borð þingmanna á síðustu dögum.
Málið er til annarrar umræðu og
ræðutími óheftur nema um annað
verði samið. 

Þingmenn stjórnarandstöðunn-
ar geta hæglega rætt samkeppnis-
málin klukkustundum eða dögum
saman semjist ekki um hömlur á
ræðutíma.

Í öðru lagi er rætt um að af-
greiða frumvarp um Ríkisútvarp-
ið sem lög á þessum síðustu dög-
um þingsins. Fundir hafa verið
tíðir í menntamálanefnd og unnið
er að breytingum á frumvarpinu. 

Gunnar I. Birgisson, formaður
menntamálanefndar, hefur engan
bilbug látið á sér finna, kallar
álitsgjafa fyrir nefndina og gefur

fyrirheit um að nauðsyn-
legar breytingar verði

gerðar á frumvarpinu nú
um helgina. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins
snúa þær ekki síst að rétt-
indamálum starfsmanna

Ríkisútvarpsins
þar sem ætlun-

in er að breyta rekstrarformi
þess. Þá blasir við að segja þarf
starfsmönnum upp og endurráða
þá. Slíkt getur falið í sér flækjur
varðandi áunnin réttindi þeirra. 

Benda má á alvarlegar athuga-
semdir lögfræðings BSRB við
frumvarpið nú í vikunni. Þá er
ekki víst að eining sé um frum-
varpið meðal stjórnarliða að
óbreyttu en það þarf þó ekki að
tefja afgreiðslu þess. Frumvarpið
um Ríkisútvarpið og samkeppnis-
málin eru bæði til annarrar um-
ræðu og ræðutíminn þá ótak-
markaður nema um annað semj-
ist.

Frumvarp um endurskoðun
vatnalaga er á óskalista stjórnar-
liða og vilji þeirra stendur til þess
að afgreiða það á yfirstandandi
þingi. Lögin taka á eignarhaldi á
vatni, vatnsnýtingu og vatnsrétt-
indum og geta meðal annars snert
álitamál varðandi vatnsaflsvirkj-
anir í landinu. 

Ef frá eru talin frumvörp sem
lengra eru á veg komin og minni
ágreiningur er um er á þessari
stundu varla við því að búast að
áðurgreind frumvörp verði öll af-
greidd sem lög á því þingi sem
lýkur að óbreyttu á miðvikudag.

johannh@frettabladid.is

stjornmal@frettabladid.is

Úr bakherberginu...

Óvíst hvaða frumvörp á
óskalistanum verða afgreidd

nánar á visir.is

UMMÆLI VIKUNNAR,, UMMÆLI VIKUNNAR
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„Stuðningsmenn mínir eru auðvitað að reka skítblanka
kosningabaráttu.“

Össur Skarphéðinsson, formaður Samfylkingarinnar, 
á heimasíðu sinni 3. maí.

„Hvort [er] í raun áhrifameira að stjórna Garðabæ eða
Byko?“

Björn Bjarnason dómsmálaráðherra 
á heimasíðu sinni 30. apríl.

Niðurstöður kosninganna í Bretlandi komu engum á óvart.
Þótt Verkamannaflokkurinn sigli mikinn ólgusjó um þessar
mundir og Tony Blair sé óvinsælli en nokkru sinni fyrr gat ekk-
ert komið í veg fyrir sigur. Þetta er sögulegur áfangi í breskum

stjórnmálum og jafnvel þótt flokkssystkin Blairs vilji nú losna við
hann er ljóst að sagan mun minnast Blairs sem mikils krafta-
verkamanns.
Staðan í Bretlandi nú er ekki ósvipuð því sem hún var undir lok

valdatíma Margrétar Thatcher. Þá virtist sem ekkert fengi nokkru sinni
stöðvað sigurgöngu íhaldsmanna og hver leiðtogi stjórnarandstöðunnar á
fætur öðrum lá í valnum. Baráttan virtist vonlaus.

Nú hefur taflinu hins vegar verið snúið við og einhvern veginn hefur
íhaldsmönnum tekist að grafa algjörlega undan ímynd sinni. Áður fyrr var
Íhaldsflokkurinn tákn um stöðugleika, ábyrgð og stjórnfestu. Verkamanna-
flokkurinn þótti hafa ágætar hugmyndir en almenningi datt ekki í hug að
máta leiðtoga hans við Downing-stræti 10. Þeir einfaldega pössuðu ekki.
Nú er það hins vegar Michael Howard sem passar ekki í forsætisráðherra-
stólinn.

Á Íslandi er Sjálfstæðisflokkurinn í viðlíka stöðu og Verkamannaflokkur-
inn. Leiðtogar Sjálfstæðisflokksins, einkum þeir Davíð, Geir og Björn, hafa
yfir sér valdmannsbrag og jafnvel þótt kjósendur séu ekki alltaf sammála
þeim teljast þeir passa betur í ríkisstjórnarstólana en til dæmis Össur,
Steingrímur og Jóhanna. En þessi staða getur skolast til á nokkrum árum. 

Með pólitískum sigrum breytist yfirbragð og ára stjórnmálamanna.
Embættið skapar manninn í pólitík – og embættisleysið líka. Þetta er hluti
af ótta sjálfstæðismanna við öfluga leiðtoga í Samfylkingunni. Sjálfstæðis-
menn hafa séð hvernig veran í minnihluta í Reykjavík hefur grafið undan
sjálfstrausti flokksmanna. Fólk sem hefði orðið að pólitískum risum í
meirihluta virðist koðna niður í minnihlutanum í Reykjavík á sama hátt og
frambærilegir stjórnmálamenn í stjórnarandstöðu virka máttlitlir í sínu sí-
fellda kvabbi og slag um athygli á Alþingi.

Risarnir í Verkamannaflokknum barma sér nú yfir árangri sem þeir
hefðu hoppað hæð sína yfir fyrir nokkrum árum og íhaldsmenn fagna sigri
yfir því sem fyrir áratug hefði þótt afhroð. Á meðan íhaldsmenn finna ekki
foringja sem almenningi finnst passa á Downing-stræti mun þetta halda
áfram. Hið sama gildir vitaskuld í pólitískri baráttu á Íslandi.

Undanhald íhaldsins

VIKA Í PÓLITÍK
SIGRÍÐUR DÖGG AUÐUNSDÓTTIR 

ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR MENNTAMÁLA-
RÁÐHERRA Frumvarp menntamálaráðherra um Ríkisútvarpið er
eitt þeirra mála sem rætt er um að afgreiða á þessu þingi.

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR IÐNAÐAR- OG VIÐSKIPTA-
RÁÐHERRA Stefnt er að því að afgreiða tvö af frumvörpum við-
skiptaráðherra fyrir þinglok, samkeppnismálafrumvarpið og vatna-
lögin.

ANNIR FYRIR ÞINGLOK Frumvarp um samkeppnismál, Ríkisútvarpið og endurskoðun vatnalaga er meðal þess sem á að reyna að
klára fyrir þinglok.



Gildir á meðan birgðir endast.

Vaxtalaus
verðsprengja

í Hagkaupum Smáralind og Akureyri

Hágæða örþunn sjónvarpstæki

Dantax 20" 
LCD Sjónvarp 
• 20" 4:3 LCD skjár
• Upplausn: 800x600 punktar
• Svartími: 16ms
• Textavarp og stereó hljóðkerfi 
• 2 Scart, AV og SVHS og 

heyrnartólstengi
• PC-Inngangur
• Fjarstýring 
• Borðstandur fylgir 
• Mál í cm (bxhxd): 61,7x45x7,8

*Stimpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.

United 42" Plasma Sjónvarp með móttakara 
• 42" HD plasma skjár • Upplausn 852x480 (VGA, SVGA, XGA) með skerpu 3000:1 
• Birta: 640 cd/m2 • Progressive scan • 2x10w nicam stereó hljóðkerfi með 2 hátölurum 
• Sjónsvið: 160° • 2 scart tengi, DVI og PC tölvutengi • Mynd í mynd (2 tunerar) 
• Textavarp • Fjarstýring • Stærð (bxhxd): 124,5x64,5x8,5 (með hát.) 
• Stærð (bxhxd): 104,5x64,5x8,5 (án hát.)

United 15" LCD Sjónvarp 
með móttakara
• 15" 4:3 LCD skjár 
• Upplausn: 1024x768 punktar
• Textavarp og nicam stereó hljóðkerfi
• Inngangar: Scart með RGB, SVHS, AV 
• Útgangar: Scart, RCA og heyrnartól
• PC-Inngangur 
• Fjölkerfa móttaka 
• Fjarstýring 
• Borðstandur fylgir 
• Mál í cm (bxhxd): 38x36x6

4.999kr

Verð nú 59.988,-

Verð áður 79.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 12 mánuði

*3.330kr

Verð nú 39.960,-

Verð áður 49.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 12 mánuði

*

9.999kr

Verð nú 199.980,-

Verð áður 249.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 20 mánuði

*

Selma áritar í Hagkaupum
Smáralind í dag!

Selma mun árita geisladisk
með Eurovisionlaginu 
“If I had your love” 
í Hagkaupum Smáralind 
kl. 15:00 – 16:00 í dag.
Geisladiskurinn fæst með
fjórpakka af Coke eða Coke
light á 999 krónur.

United 27" LCD Sjónvarp 
með mótakara
• 27" LCD Skjár 
• Upplausn 1280x768 (VGA, SVGA,

XGA, WXGA) með progressive scan 
• Skerpa: 600:1 
• Birta: 500 cd/m2 
• Sjónsvið: 170°
• 2x7w SRS surround hljóðkerfi með 

2 hátölurum 
• 2 scart tengi, component (YPbPr) 

og DVI tengi 
• Tölvutengi
• AV og heyrnartólstengi að framan 
• Mynd í mynd (2 tunerar) 
• Textavarp 
• Fjarstýring 
• Mál (bxhxd): 81x44,5x11 

8.332kr

Verð nú 99.984,-

Verð áður 149.990,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 12 mánuði

*







Árni Gautur Arason, landsliðs-
markvörður Íslands í knatt-
spyrnu og atvinnumaður hjá
norska liðinu Vålerenga, er þrí-
tugur í dag en hefur lítinn tíma til
að halda upp á stórafmælið þar
sem hann verður í eldlínunni
gegn Bodø-Glimt í norsku úrvals-
deildinni á morgun. „Ég ætlaði
mér ekki að gera neitt sérstakt en
síðan komu mínir nánustu í heim-
sókn mjög óvænt á fimmtudag-
inn. Það er nokkuð sem þau höfðu
skipulagt án minnar vitundar og
auðvitað mjög skemmtilegt. En
það er leikur á morgun svo að það
verður eitthvað rólegt upp á ten-
ingnum í kvöld,“ sagði Árni Gaut-
ur í léttum dúr þegar Fréttablað-
ið ræddi við hann í gær að tilefni
af tímamótunum. 

Árni Gautur kveðst lítið hafa
gert af því í gegnum tíðina að
halda upp á afmælið en hann sló
þó upp veislu þegar hann varð 25
ára. „Það var engin stór veisla
þegar ég var tvítugur og það
verður heldur ekki núna þegar ég
er þrítugur. Ætli ég láti ekki
verða af þessu þegar ég verð fer-
tugur. Þá verð ég örugglega hætt-
ur í boltanum og hef þar af leið-
andi tíma til að standa í þessu,“
segir Árni. Hann kveðst ekki vera
farinn að kvíða fertugsaldrinum.
„Þetta er nú bara eitt ár en engu
að síður er það talsverð breyting
að sjá fyrst töluna þrjá í aldrinum
sínum. Kannski kemur einhver
krísa um helgina, en ég býst nú
ekki við henni,“ segir Árni og
hlær. Hann segist ekkert vita
hvað hann langi mest í í afmælis-
gjöf. „Kærastan mín er einmitt
búin að spyrja mig mikið þessar-
ar spurningar en það er fátt um
svör,“ segir Árni, sem býst þó
ekki við öðru en að hún færi hon-
um pakka í dag. „Hún verður að
gefa mér eitthvað. Annars verð
ég svekktur.“ ■
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GARY COOPER (1901-1961) 
fæddist á þessum degi. 

Fjölskyldan óvænt í heimsókn
TÍMAMÓT: ÁRNI GAUTUR ARASON ÞRÍTUGUR

„Þar til ég kom til sögunnar voru öll aðalhlut-
verkin leikin af myndarlegum mönnum, en sem
betur fer er til nóg af sögum um meðaljóninn.“
Bandaríski leikarinn Gary Cooper er ein skærasta kvikmyndastjarna allra

tíma og vann meðal annars Óskarsverðlaun fyrir hlutverk sitt í vestranum
sígilda High Noon.

timamot@frettabladid.is

ÁRNI GAUTUR ARASON Árni leggur það ekki í vana sinn að fagna stórafmælum en
ætlar að bæta úr því eftir áratug þegar farið verður að hægjast um.

MERKISATBURÐIR 
1824 Níunda sinfónía Beethov-

ens er frumflutt í Vín. 

1832 Grikkland verður sjálfstætt
ríki.

1912 Columbia-háskóli í New
York kemur Pulitzer-verð-
laununum á laggirnar. 

1915 Þýskur kafbátur grandar
farþegaskipinu Lusitaniu.
Tólf hundruð fórust.

1940 Winston Churchill verður
forsætisráðherra Bretlands. 

1951 Bandaríska varnarliðið
kemur til landsins en varn-
arsamningurinn var undir-
ritaður tveimur dögum
áður. 

1957 Helen Keller kemur í heim-
sókn til Íslands. 

1978 Jarðgöngin í Oddsskarði
eru vígð. 

Tilkynningar um merkisatbur›i, stórafmæli, andlát og
jar›arfarir í smáletursdálkinn hér á sí›unni má senda á
netfangi› timamot@frettabladid.is.
Augl‡singar á a› senda á auglysingar@frettabladid.is 
e›a hringja í síma 550 5000.

Veit einhver deili á Álfheiði Guðlaugu Briem, sem bjó með eiginmanni sín-
um Valdimar Sigurði Briem kennara á Laufásvegi 6 í Reykjavík árið 1930?

Hver var Álfhei›ur Gu›laug?

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.

Í manntalinu 1930 kemur fram að þau hafi gift sig árið 1928. Álfheiður er sögð
fædd 29. júní árið 1896 í Ólafsvík en finnst ekki þar í kirkjubók og heldur ekki í
sóknarmannatalinu í Ólafsvík 1897. Samkvæmt manntalsskrá Reykjavíkur kom hún
frá Kaupmannahöfn í maí 1930 og fór aftur utan árið 1932. Í Kennaratalinu er
Valdimar Sigurður Briem hins vegar sagður ókvæntur og barnlaus. 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærs eiginmanns míns, tengdaföður,
afa og langafa,

Jörundar Kristinssonar
skipstjóra, Foldasmára 11, Kópavogi.

Sérstakar þakkir eru færðar starfsfólki á krabbameinsdeild 11E, LSH
Hringbraut og á líknardeild LSH Kópavogi fyrir mjög góða umönnun
og mikinn hlýhug.

Auður Waagfjörd Jónsdóttir
Kristinn Jörundsson Steinunn Helgadóttir
Kristín Bára Jörundsdóttir Eiríkur Mikkaelsson
Jón Sævar Jörundsson Rita Sigurgarðsdóttir
Alda Guðrún Jörundsdóttir Jóhann G. Hlöðversson
Anna Sigríður Jörundsdóttir Bjarni Kr. Jóhannsson
Jörundur Jörundsson Áslaug Hreiðarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginmaður minn og besti vinur, faðir okkar,
tengdafaðir, sonur, tengdasonur og afi,

Helgi Hermannsson
stýrimaður, Heiðarbraut 1c, Keflavík,

andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja miðvikudaginn 4. maí. 
Jarðarförin auglýst síðar.

Valdís Þórarinsdóttir
Hermann Helgason Steinunn Ýr Þorsteinsdóttir
Jóhann Þór Helgason Særún Rósa Ástþórsdóttir
Pétur Örn Helgason Hrafnhildur Gunnarsdóttir
Jón Halldór Soffía Axelsdóttir
Áslaug Ólafsdóttir Hermann Helgason
Jóhanna Valtýsdóttir Þórarinn Brynjar Þórðarson
og barnabörn

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu okkur samúð og
vinarhug við andlát og útför móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu 

Sigurlaugar Arnórsdóttur
Smárahvammi 16, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks gjörgæsludeildar Borgarspítalans fyrir
hlýtt viðmót og góða umönnun.

Guðrún Axelsdóttir
Solveig Axelsdóttir Svavar Haraldsson
Hrönn Axelsdóttir Guillermo Rito
Axel Kristján Axelsson Anna Eiríksdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

ANDLÁT
Haraldur Eggertsson, rafverktaki, lést
sunnudaginn 24. apríl. Bálför hans fór
fram í kyrrþey. 

Jochum Magnússon lést í Svíþjóð
sunnudaginn 1. maí. 

Aðalsteinn Janus Sveinjónsson, Sól-
heimum 25, Reykjavík, lést miðvikudag-
inn 4. maí. 

JAR‹ARFARIR
13.00 Aðalsteinn Grétar Guðmunds-

son, Aðalstræti 71a, Patreksfirði,
verður jarðsunginn frá Patreks-
fjarðarkirkju.

13.30 Ingólfur Pálsson, rafvirkjameist-
ari, Réttarheiði 4, Hveragerði,
verður jarðsunginn frá Hveragerð-
iskirkju.

14.00 Helga Friðrika Stígsdóttir, Hlíf 1,
Ísafirði, verður jarðsungin frá Ísa-
fjarðarkirkju.

14.00 Jóhanna Jóhannsdóttir, Marar-
götu 2, Vogum, verður jarðsungin
frá Kálfatjarnarkirkju. 

14.00 Kristín Stefánsdóttir, Hnappa-
völlum, Öræfum, verður jarðsung-
in frá Hofskirkju í Öræfum. 

14.00 Ragnar Þór Jörundsson , frá
Hellu, Steingrímsfirði, verður jarð-
sunginn frá Akureyrarkirkju. 

Vínarbrau› í Öskjuhlí›
Útvarpsþátturinn Út um græna
grundu á Rás 1 fagnar tíu ára af-
mæli í dag. „Þetta er þáttur sem
fjallar um útivist, náttúru og
ferðalög í víðum skilningi,“ segir
Steinunn Harðardóttir, sem hefur
haft umsjón með þættinum frá
upphafi. „Við fjöllum um stað-
hætti, landslag, mannlíf og hvað-
eina sem rekur á fjörur okkar
tengt ferðalögum.“ 

Í tilefni dagsins verður þáttur-
inn sendur út beint frá Öskjuhlíð.
„Bjarki Steingrímsson, félagi
minn í þættinum, ætlar að leika á
harmóníku og það verður í fyrsta
sinn sem stef þáttarins er ekki
leikið af Stefáni Jökulssyni. Við
ætlum að virða fyrir okkur þær
breytingar sem hafa orðið á
Öskjuhlíðinni undanfarinn áratug,
tala um fugla, sögulegar minjar og
auðvitað skipulag.“ 

Þátturinn hefst eftir níufréttir.
Borðum og stólum verður komið
fyrir í Öskjuhlíðinni og þeim sem
vilja er velkomið að líta við og
þiggja kaffisopa eða vínarbrauð. ■

STEINUNN HARÐARDÓTTIR Hefur haft
umsjón með þættinum frá upphafi og
ætlar að beina sjónum að Öskjuhlíðinni í
tilefni dagsins.



Afmælishátíð í Fífunni

8. maí – kl. 14.00-17.00

Glæsileg afmælishátíð í tilefni af 50 ára afmæli Kópavogs
Ávarp bæjarstjóra.
Skólahljómsveit Kópavogs.
Samsöngur barnakóra Kópavogs.
Nylon og Idolstjörnur.
Frumflutningur á vinningslögum úr samkeppninni
um „Kópavogslagið“.
Ríó Tríó.
Sigurvegarar úr söngkeppni félagsmiðstöðva.
Ávaxtakarfan.
Leiktæki.
Afmælisterta.
Sýning á ljósmyndum af öllum leik- og grunnskólabörnum 
í Kópavogi.
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Heilbrigðisyfirvöld í
Kambódíu staðfestu í
byrjun síðustu viku að tví-
tug kona úr Kampot hér-
aði sem dó á spítala í Ví-
etnam 19. apríl hafi verið
fjórða fuglaflensutilvikið í
landinu sem lagðist á fólk. 

Konan var framhalds-
skólanemi frá Kompong
Trach umdæminu í
Kampot, en þar kom
einnig upp fyrsta
fuglaflensusmitið í febrú-
ar sl. Í sýnum úr konunni
fannst fuglaflensuvírus af
A/H5 stofni, en greining
fór fram hjá Pasteur
stofnuninni í Ho Chi Minh-
borg í Víetnam. 

Starfsfólk á vegum
hei lbrigðisráðuneyt is
Kambódíu hefur haldið í
þorpið þar sem konan
stundaði nám, stundað
rannsóknir og uppfrætt
nemendur. Þá kannar
landbúnaðarráðuneyti
landsins umfang og orsak-
ir alifugladauða í
námunda við skólann.

Fuglaflensuvírusinn er
af A-stofni inflúensu-
veirunnar og var fyrst
greindur á Ítalíu fyrir
meira en hundrað árum
síðan, að því er fram kem-
ur í gögnum Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinn-
ar. Talið er að allar tegund-
ir fugla geti sýkst af
fuglaflensu þó svo að
næmi tegunda geti verið
eitthvað misjafnt. Ein-
kenni sýkingar í fuglum
geta verið mismunandi eftir eðli
hennar, allt frá vægum krankleika
til bráðsmitandi og bráðdrepandi
sjúkleika. Alvarlegustu tilvikin
einkennast af því að þau ber brátt
að, fuglarnir verða mjög veikir og
deyja fljótlega. Þá getur dánar-
tíðnin nálgast 100 prósent. 

Þekktir eru 15 undirflokkar af

inflúensuvírusnum sem
leggjast á fugla. Hingað til
hafa alverleg tilvik sem
upp hafa komið verið af
völdum inflúensu af A-
stofni, af undirflokkunum
H5 og H7.

Farfuglar meðal and-
fugla, sér í lagi villtar end-
ur, eru hið náttúrulega
forðabúr inflúensuvírusa,
en um leið sýna þessar teg-
undir fugla mest viðnám
við sýkingu. Kjúklingar og
kalkúnar til manneldis hafa
hins vegar reynst sérlega
viðkvæmir fyrir faröldrum
bráðdrepandi inflúensu.

Vísindamenn hafa sér-
stakar áhyggjur af undir-
stofni flensunnar sem
nefnist H5N1. Sá stökk-
breytist hratt og hefur til-
hneigingu til að innlima
gen úr vírusum sem leggj-
ast á aðrar dýrategundir.
Stofninn getur smitast í
fólk og verið banvænn.
Fuglaflensufaraldurinn
sem hófst um miðjan des-
ember 2003 í Kóreu og hef-
ur greinst víðar um Asíu er
af H5N1 veirustofninum.
Aukin útbreiðsla
fuglaflensunnar ýtir undir
að smit í fólk, eða aðrar
dýrategundir, geti átt sér
stað og þar með undir
stökkbreytingu vírussins.
Verði þannig til stofn sem
smitast getur milli manna
markar það upphaf nýs
heimsfaraldurs inflúensu.

- óká

V erður komið í veg fyrir
heimsfaraldur inflúensu?
Nei, segja sérfræðingar og

telja einn slíkan geta brostið á þá
og þegar. Inflúensufræðingar eru
þó sammála um að skipulögð ali-
fuglaslátrun í Hong Kong árið
1997 þar sem upp kom fuglaflensa
hafi ef til vill afstýrt slíkum far-
aldri, að því er fram kemur í upp-
lýsingum Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar (WHO).

Þó svo að fuglaflensan sé
hættuleg og fólk geti smitast af
henni smitast hún ekki á milli
manna. Mesta hættan liggur í að
fuglaflensuveiran nái að breyta
sér þannig að til verði nýr stofn
sem svo geti geisað um heiminn.
Heimsfaraldrar inflúensu hegða
sér með öðrum hætti en sú flensa
sem fólk á að venjast að komi hér
upp á hverjum vetri, því ekki er
hægt að segja til um hvenær
ósköpin skella á, alheimsfaraldrar
geta komið á hvaða árstíma sem
er. 

Vegna þess að faraldurinn
verður til eftir stökkbreytingu á
flensuveiru ríkir mikil óvissa um
hversu langan tíma tekur að búa
til bóluefni við nýju flensunni. Þá
gera nútímasamgönguhættir það
að verkum að heimsfaraldurinn

getur borist um heiminn með áður
óþekktum hraða.

Til marks um hversu alvarleg
ógn nýr flensustofn er má nefna
að inflúensufaraldurinn sem fór
um heiminn árin 1918 til 1919
varð fleirum að bana en létust í
fyrri heimsstyrjöldinnni, á milli
40 og 50 milljónum manna, sam-
kvæmt upplýsingum Alþjóðaheil-
b r i g ð i s m á l a s t o f n u n a r i n n a r
(WHO). Faraldurinn er ýmist
nefndur Spánarveikin eða
spænska veikin og barst hingað
til lands í október 1918. Á fyrsta
hálfa mánuðinum eftir að veikin
kom upp í Reykjavík er talið að
tíu þúsund manns hafi smitast, en
á þeim tíma bjuggu í bænum um
fimmtán þúsund manns. Í Öldinni
okkar er áætlað að yfir 300
manns hafi látist úr veikinni á
landinu öllu og um 260 í Reykja-
vík.

Flensufaraldrinum árið 1918
hefur verið lýst sem skaðlegasta
faraldri sem sögur fara af, en á
einu ári dóu í heiminum fleiri af
völdum Spánarveikinnar en á
þeim fjórum árum sem Svarti
dauði geisaði, 1347 til 1351.

Alþjóðaheilbrigðismálastofn-
unin hefur í nokkur ár haft
nokkrar áhyggjur af yfirvofandi

heimsfaraldri og fylgst grannt
með þróun mála á þeim svæðum
þar sem fuglaflensa hefur komið
upp. Til þess að fuglaflensuvírus-
inn geti stökkbreyst í hættulegri
útgáfu þarf hann að berast í svo-
kallaðan millihýsil, en það gæti
til dæmis verið svín, eða maður.

Á fundi framkvæmdastjórnar

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar-
innar í Genf 24. janúar síðastlið-
inn voru öll aðildarríki stofnunar-
innar hvött til þess að koma á og
virkja viðbúnað vegna yfirvof-
andi heimsfaraldurs. Viðbúnaður-
inn á að miða að því að draga úr
heilsutjóni og efnahagslegum og
félagslegum afleiðingum farald-
urs. Þá voru aðildarríkin hvött til
að huga að framleiðslu inflúensu-
bóluefnis og koma sér upp vara-
birgðum inflúensulyfja.

Hér á landi vinnur Landlæknis-
embættið að endurskoðun á drög-
um um viðbúnaðaráætlun við
heimsfaraldri. Verið er að meta
þá kosti sem fyrir hendi eru brjót-
ist faraldur út og ekkert bóluefni
sé tiltækt í upphafi. Áætlunin er
unnin í samvinnu við Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunina, Evrópu-
sambandið og Norðurlöndin.

olikr@frettabladid.is

Flensufaraldur
óumflýjanlegur
Heilbrig›isyfirvöld og stofnanir um heim allan búa
sig undir yfirvofandi heimsfaraldur n‡s inflúensu-
stofns. Sérstakt eftirlit er me› fuglaflensu í Asíu.
Stofn hennar er flekktur fyrir a› stökkbreytast au›-
veldlega en fla› myndi marka upphaf farsóttar.

Síðasta mannslát af völdum fuglaflensu:

Tvítug stúlka dó í Kambódíu
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KJÚKLINGAR Samkvæmt upplýsingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar eru
hænsnfuglar sérstaklega viðkvæmir fyrir ákveðnum hættulegum stofnum flensuveirunnar.
Þessir stofnar geta smitast í fólk, en ógna ekki heimsbyggðinni allri nema þeir nái að
stökkbreytast þannig að þeir smitist manna á milli. 

UPPSAFNAÐAR TÖLUR UM
FÓLK SMITAÐ AF FUGLA-
FLENSU AF A-STOFNI (H5N1)
SÍÐAN Í JANÚARLOK 2004.* 

*HEIMILD: 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,
2. maí 2005.
**Dauðsföll eru talin með í fjölda til-
vika. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin
telur bara tilfelli staðfest á tilrauna-
stofu.

Land/svæði Fjöldi tilvika** Dauðsföll
Kambódía 4 4
Taíland 17 12
Víet Nam 68 36
Alls: 89 52

SJÚKRABÚÐIR Í BANDARÍKJUNUM
1918 Þegar Spánarveikin geisaði í Banda-
ríkjunum árið 1918 var sums staðar brugð-
ist við með því að slá upp tjaldbúðum
sem bráðabirgðasjúkrahúsi. Hætt er við að
ámóta flensa sem upp kæmi nú myndi á
skömmum tíma lama allt athafnalíf í fjölda
landa um allan heim.

Heimsfaraldur verður til
1. Fuglaflensan er viðvarandi í andfuglum.
2. Ákveðnir flensustofnar geta lagst þungt á hænur og kalkúna.
3. Hænsnfuglaafbrigðið getur borist í menn, eða önnur dýr á borð 

við svín og hesta.
4. Til getur orðið stökkbreytt útgáfa sem þá er nýr flensustofn sem 

getur smitast á milli manna og orðið að heimsfaraldri.





Nýliðinn aprílmánuður var
annasamur hjá Kristínu
Ingvarsdóttur og sam-

starfsfólki hennar í Norræna sýn-
ingarskálanum á Expó 2005.
Þjóðadagar Danmerkur, Noregs
og Svíþjóðar voru haldnir í apríl
og af því tilefni heimsóttu ríkis-
arfar ríkjanna þriggja Japan
heim.

„Þetta er allt mjög geðþekkt
fólk,“ segir Kristín um hina eðal-
bornu og maka þeirra. Fulltrúi
Svíþjóðar var Viktoría prinsessa,
Hákon prins kom frá Noregi og
Friðrik prins og María Elísabet
frá Danmörku. 

Þótt Kristín sé vitaskuld Ís-
lendingur er hún fulltrúi Norður-
landanna í Japan og þegar hún
notar orðið „við“ á hún við
Norðurlöndin öll. 

„Ég verð að viðurkenna að ég
var mjög stolt af norrænu ríkis-
örfunum okkar. Þau eru öll mjög
frambærileg, tala mörg tungumál
og svara vel fyrir sig.“ 

Japanskir fjölmiðlar sýndu
kóngafólkinu mikinn áhuga og
framkoma þess kom blaðamönn-
um á óvart. Alþýðlegheitin voru
meiri en japanska pressan á að
venjast af fólki í slíkum stöðum,
þau heilsuðu almenningi með
handabandi og spjölluðu við börn-
in sem stóðu með þjóðfánana. 

Þá var öllum spurningum svar-
að blátt áfram. „Norski krónprins-
inn er nýgiftur og ungur faðir og
fékk margar persónulegar spurn-
ingar um stöðu sína, verkaskipt-
inguna á heimilinu og lífið al-
mennt. Öllu þessu svaraði hann
eftir bestu samvisku,“ segir
Kristín og bætir við að heimsókn-
ir þessara tignu gesta hafi verið
afar ánægjulegar.

Íslendingadagur 15. júlí
Finnski þjóðadagurinn verður
haldinn á fimmtudag og þessa

dagana beinast kraftar Kristínar
að undirbúningi hans. Íslandsdag-
urinn verður svo 15. júlí og vita-
skuld mikið um dýrðir. Halldór
Ásgrímsson forsætisráðherra
verður heiðursgestur og Þorgerð-
ur Katrín Gunnarsdóttir mennta-
málaráðherra fer fyrir fjölmennri
sendinefnd listamanna. 

„Menningin verður í forgrunni
en þó blöndum við henni saman
við annað, líkt og við höfum gert á
öðrum þjóðadögum,“ segir
Kristín.

Í hinum sameiginlega sýning-
arskála Norðurlandanna er lögð
áhersla á kynningu þess sem nor-
rænt er en síður á sérkenni hverr-
ar þjóðar fyrir sig. Það er aðeins í
fordyrinu að sagt er frá löndunum
í máli og myndum en þegar komið
er inn í skálann sjálfan er allt
samnorrænt. Og meðal íslenskra
muna á sýningunni eru íþróttasíð-
ur Morgunblaðsins, handprjónað
teppi og munir af íslenskum heim-
ilum.

Að auki eru einstaklingar frá
öllum Norðurlöndunum kynntir
og frá Íslandi varð Ingi Jóhann
Guðmundsson útgerðarmaður
fyrir valinu. Sagt er frá daglegu
lífi hans í stuttri mynd og ljós-
myndir úr fjölskyldualbúminu
sýndar. 

„Umhverfisþemað sem var
valið fyrir Expo í ár er líka und-
irliggjandi þema hjá okkur. Við
kynnum það nýjasta á sviði orku-
nýtingar og þar er til dæmis
vindorkunotkun Dana kynnt,
vatnsorkunotkun Norðmanna og
jarðvarmanotkun Íslendinga.“

Allt innanstokks er flutt inn
beint frá Norðurlöndunum þannig
að skálinn er að sögn Kristínar
mjög sannur sem slíkur. „Allt frá
parkettinu að gjafapappírnum
sem er notaður í minjagripaversl-
uninni var sérstaklega flutt hing-
að fyrir sýninguna.“

Daglegt líf vekur forvitni
Það er sérstakt við Expo í ár að
gestgjafarnir, Japanir, kosta alla
skálana, ólíkt því sem áður hefur
tíðkast. Það var svo í höndum
hverrar þjóðar fyrir sig að inn-
rétta og nýta skálana eins og fólk
hafði ráð og hugmyndaflug til.

Að sögn Kristínar hefur Nor-
ræni skálinn vakið mikla athygli
meðal gesta og á dögunum var
sett met í gestakomu, 12.500
komu þangað á einum degi. Á

þeim rúma mánuði sem sýningin
hefur staðið hafa rúmlega 250
þúsund gestir komið í skálann. 

Hún segir Norðurlöndin hafa
jákvæða ímynd í Japan og flest-
ir þekki eitthvað til landanna.
„Litla hafmeyjan í Kaupmanna-
höfn er til dæmis vel þekkt en
gestum finnst hvað mest spenn-
andi að sjá hvernig umhorfs er á
heimilum Norðurlandabúa. Fólk
vill sjá og vita hvernig fjölskyld-
urnar hegða sér heima fyrir og

hvernig daglega lífið gengur
fyrir sig.“

Kristín segist hafa fengið
mjög jákvæð viðbrögð við skál-
anum frá fjölda gesta og fjöl-
miðlafólks. Hann þyki afar
norrænn og andrúmsloftið hlý-
legt. „Fjölmargir staldra lengi
við hjá okkur og svo eru margir
sem koma aftur og aftur. Okkur
hefur tekist að búa til þægilega
stemningu sem fólk sækist í.“

bjorn@frettabladid.is
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Viska náttúrunnar er meginflema Heimss‡ningarinn-
ar Expo 2005 sem nú stendur yfir í Japan. Í fyrsta
sinn í 35 ár kynna Nor›urlöndin sig saman og hefur
Kristín Ingvarsdóttir umsjón me› norræna skálan-
um. Búist er vi› tólf milljón gestum á s‡ninguna fla›
hálfa ár sem hún stendur.

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!

FÓLKSBÍLADEKK • JEPPADEKK • FÓLKSBÍLADEKK • JEPPADEKK • FÓLKSBÍLADEKK • JEPPADEKK

LEIÐANDI Í LÆGRA DEKKJAVERÐI

Dekkjalagerinn er nú á 11 stöðum um land allt!

...einfaldlega betri!

Sólbakka 8
310 Borgarnesi

Miðási 23
700 Egilsstöðum

Víkurbraut 4
780 Höfn

Gagnheiði 13
800 Selfossi

Njarðarnesi 1
603 Akureyri

Flugumýri 16
270 Mosfellsbæ

Skeifunni 3c
108 Reykjavík

Viðarhöfða 6
110 Reykjavík

Melabraut 24
220 Hafnarfirði

Iðavöllum 8
230 Keflavík

Smiðjuvegur 6
200 Kópavogi

Nor›ri› kynnt 
í austri

FJÖLBREYTTUR HÓPUR LISTAFÓLKS
skipar íslensku menningarsendi-
nefndina sem tekur þátt í Íslandsdeg-
inum 15. júlí: Caput tónlistarhópur-
inn, myndlistarmaðurinn Halldór Ás-
geirsson, Kvartett Sigurðar Flosasonar
ásamt Kristjönu Stefánsdóttur og
popphljómsveitin Bang Gang. Þá
verður flutt nýtt viðamikið verk, Berg-
mál, eftir Ragnhildi Gísladóttur og
Sjón í samvinnu við þekktasta slag-
verksleikara Japans, Stomu Yama-
shíta. Flytjendur auk þeirra þriggja
verða Sigtryggur Baldursson, Barna-
kór Biskupstungna og Skólakór Kárs-
ness en stjórnendur verða Þórunn
Björnsdóttir kórstjóri og Hilmar Örn
Agnarsson organisti.

NORRÆNAR STAÐREYNDIR SKOÐAÐ-
AR Sameiginlegur skáli Norðurlandanna á
Heimssýningunni í Japan hefur vakið at-
hygli gesta og fjölmiðlafólks, að sögn Krist-
ínar Ingvarsdóttur. 

„Ég verð búin að vera hér í sjö ár þegar Expó
lýkur í haust,“ segir Kristín, sem líkar vistin í
þessu framandi landi mjög vel. Eftir að hafa lokið
stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík
langaði hana að læra eitthvað um Japan og önnur
Asíulönd og hélt til Danmerkur. Þar vann hún í eitt
ár en fór svo í fjögurra ára nám til Kaupmanna-
hafnar sem var blanda af alþjóðlegu viðskipta-
námi og Japansfræðum. 

„Þegar ég hafði fengið smjörþefinn af Japan og
var búin að læra um toppinn á ísjakanum þurfti ég
auðvitað að fara á staðinn. Ég fékk styrk frá jap-
anska menntamálaráðuneytinu til að setjast á
skólabekk í Japan og kom hingað haustið 1998.“ 

Kristín fékk í fyrstu styrk til eins og hálfs árs
dvalar en hann hefur verið framlengdur í tvígang,
fyrst til náms til meistaraprófs í japanskri sam-
tímasögu og svo til doktorsprófs. 

Meðfram námi var Kristín fréttaritari Ríkis-
útvarpsins í Japan og leiðsagði japönskum ferða-
mönnum um Ísland. 

Og hún lætur vel af landi og þjóð. „Þetta er
spennandi og góður staður og að mörgu leyti mjög
þægilegur, þótt Tókýó geti stundum verið svolítið
yfirþyrmandi. Ég hef margar ástæður til að vera
hér áfram,“ segir hún himinsæl með lífið og tilver-
una.

KRISTIN INGVARSDÓTTIR Fyrir framan Norræna skálann á
Expo-sýningunni.

Japan er gó›ur og spennandi sta›ur
Kristínu Ingvarsdóttur hefur li›i› vel í Japan í flau tæpu sjö ár sem hún hefur
búi› flar. Áhuginn á landi og fljó› greip hana strax eftir stúdentspróf.



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 5 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Við í Ljósheimum bjóðum ykkur
velkomin á Ljósheimadag 
– Opið hús sunnudaginn 8 maí kl. 13-18

Í Ljósheimum starfa heilarar, nuddarar, nálastungufræðingur, höfuðbeina- og
spjaldhryggsjafnarar og hómópati. Fjöldi áhugaverðra námskeiða allan ársins
hring.

Á Ljósheimadegi er boðið upp á prufutíma hjá þeim er starfa í Ljósheimum
gegn vægu gjaldi auk þess sem heilunarpýramídi er uppi. Ávalt er áhugaverð
dagskrá í sal, tehúsið okkar sneisafullt og kristallasýning að venju.

Nánari upplýsingar má finna á www.ljosheimar.is

Verið öll hjartanlega velkomin

Ljósheimar Brautarholti 8, 2.hæð t.v.
www.ljosheimar.is
síma 551-0148

Góðan dag!
Í dag er laugardagur 7. maí, 

127. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 4.39 13.24 22.12
AKUREYRI 4.09 13.09 22.12

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Sólrún Dröfn Helgadóttir ekur um á
brjálæðislega flottum sportbíl með
blæju. Fólk rekur upp stór augu þegar
það sér stelpu undir stýri.

„Já, það er eins og fólki finnist einkennilegt
að stelpa keyri svona bíl,“ segir Sólrún
Dröfn og finnst það auðvitað alveg fárán-
legt. „Ég hef alltaf verið hálfgerð stráka-
stelpa með bíladellu og finnst æðislegt að
vera á flottum bíl. Ég er líka löggiltur bíla-
sali og kannski finnst fólki það líka skrýt-
ið.“

Bíll Sólrúnar Drafnar er af gerðinni
Chevrolet Camaro árgerð ‘95. „Þetta er
einn með öllu, mótorhjólagrár og eini bíll-
inn í þessum lit. Vélin er 350 LT1 og hásing-
in 10 bolta Chevy-hásing með diskalæsingu
og drifhlutföllin 3.40:1. Svo er hann leður-
klæddur að innan og græjurnar eru meiri-
háttar, Pioneer-geislaspilari, 700 W Boss-
magnari og 12“ TypeR-keilur frá Alpine.“

Sólrún segist ekki vera mikið ofan í vél-
arhlífinni á bílnum þótt hún geti gert það
helsta eins og að skipta um bremsuklossa,
olíu og dekk. „Aðalkikkið er að keyra bílinn,
hann er svo ljúfur og þýður að maður finn-
ur ekkert fyrir hraðanum.“

Sólrún er ekki óvön því að vekja athygli
á bílnum sínum því Skodinn sem hún átti
vakti alls staðar óskipta athygli. „Hann var
fyrsti sportarinn sem ég átti en ég lét
sprauta hann í mjög sérstökum grænum lit.
Hann var líka einn af fyrstu „kittuðu“ bíl-
unum.“ Þótt skammt sé liðið á sumar er Sól-
rún þegar farin að hafa blæjuna niðri. „Það
er langt í frá kalt, maður situr í skjóli og
það er bara hlýtt og notalegt.“ 

Sólrún er á kafi í hestamennsku og er að
temja fyrir fólk. „Ég hef alltaf verið í hesta-
mennsku og er að temja eftir vinnu. Svo er
ég ofsalega áhugasöm um nýstofnaðan bíla-
klúbb sem heitir Bling Bling og vona að ég
hafi fljótlega tíma til að sinna því áhuga-
máli.“ edda@frettabladid.is

Strákastelpa á blæjubíl

bilar@frettabladid.is

Nýr Skoda Octavia Combi
skutbíll verður frumsýndur hjá
Heklu í dag. Nýi bíllinn er
stærri og rúmbetri en fyrirrenn-
ari hans. Hann er búinn öflug-
um 1.6 og 2.0 FSI vélum og
1.9 og 2.0 TDI dísilvélum. Verð-
ið á bílnum er frá 1.980.000
krónum.

100 ára afmæli Skoda verður
fagnað á sérstökum Skoda-degi
í Heklu í dag, laugardaginn 7.
maí en fyrsti Skoda bíllinn var
framleiddur árið 1905. Boðið

verður upp á afmælistertu og ís
og er öllum Skoda-eigendum
boðinn ókeypis bílaþvottur.
Opið verður í Heklu, Laugavegi
174, frá kl. 11 til 16.

Toyota er vinsælasta bílateg-
undin í heiminum í dag sam-
kvæmt nýlegri könnun. Þar á
eftir koma Volkswagen og

Hyundai. Hérlendis er mál-
um svipað háttað þar sem
Toyota hefur lengi verið

söluhæsta bíltegundin á
Íslandi. Á vef bílgreina-
sambandsins getur að

líta á sölutölur fyrir þetta ár og
þar ber Toyota höfuð og herðar
yfir keppinauta sína, með
22,95% nýskráðra bifreiða. 

Sólrún Dröfn á einstaklega flottan bíl sem vekur alls staðar athygli.

LIGGUR Í LOFTINU
í bílum

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

KRÍLIN
Ég fór í 

stafsetningar-
próf í gær og 
nú get ég sko

leiðrétt allt sem
pabbi og mamma

segja.

Nýr BMW 3 frumsýndur
BLS. 3

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

SMÁAUGLÝSINGAR
Á 995 KR.

ÞÚ GETUR PANTAÐ
ÞÆR Á visir.is
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Sjúkrakassi
Sjúkrakassi ætti að vera í hverjum bíl, sérstaklega þegar fólk er á ferðalög-
um. Hægt er að kaupa tilbúna kassa eða litlar sjúkratöskur í apótekum og
víðar sem auðvelt er að stinga undir sætið í bílnum.[ ]

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

ALLT Á EINUM STAÐ

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066 ��������	��
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VINNUM EFTIR
CABAS-KERFINU

Tjónaskoðun

Sláttuvélarnar eru komnar í hús
Flottar vélar – frábær verð

Formúlu 1 áhuginn
kviknaði út frá tölvuleik

Herbergi Birgis er veggfóðrað af Formúlu 1 plakötum.

Bílar og sport er nýlegt bíla-
tímarit sem kemur út mánað-
arlega. Birgir Þór Harðarson
er aðeins fimmtán ára en
skrifar um Formúlu 1 í blað-
inu enda algjör formúlufræð-
ingur. Birgir hefur í nógu að
snúast enda kann hann ekki
að segja nei.

„Rosalega ertu fullorðinslegur.
Ertu ekki bara fimmtán ára?“
spyr blaðakona furðu lostin þegar
Birgir svarar í símann. „Jú, ég
heyri mjög oft að ég sé fullorðins-
legur. Ég er líka með svo djúpa
rödd,“ segir Birgir og hlær.

Birgir hefur verið veikur
fyrir bílum alla tíð og þegar hann
var sjö ára kunni hann flestöll
nöfn bílaframleiðanda heimsins
utan að. „Ég man eftir fyrstu
kynnum mínum af Formúlu 1.
Það var sumarið 1999. Pabbi var
að horfa og ég gekk inn í stofu og
sá einn bílinn taka eina beygju og
fussaði og sveiaði,“ segir Birgir,
sem er samt harður Formúlu-
maður í dag. „Áhuginn á formúl-
unni kviknaði um haustið 2000

þegar ég fékk tölvuleik í gjöf
sem heitir Formula One 2000. Ég
hef náttúrlega alltaf haft mikinn
bílaáhuga og kappaksturinn var
næsta skref.“

Sumarið 2001 tók Birgir upp á
því að búa til tímarit sem hann
kallaði F1-fréttir og var eingöngu
um formúluna. Þegar leið á
veturinn var Birgir búinn að
eyða nógu bleki úr prentara föð-
ur síns þannig að hann bjó til vef-
setrið F1 Center sem var upphaf-
lega allt á ensku og hýst á fríu
vefsvæði. Í fyrrasumar einfald-
aði Birgir vefsvæðið og snaraði
því yfir á íslensku. „Go.is voru
svo góðir að hýsa síðuna frítt
fyrir mig á f1center.go.is. Ætlun-
in er auðvitað að græða kannski
smá pening á þessu einhvern
daginn en það kemur allt í ljós.“ 

Það mætti halda að blaða-
mennskan og vefsíðan væru nóg
fyrir Birgi en svo er aldeilis ekki.
„Ég er ósköp venjulegur ungling-
ur. Ég ber út blöð, fer reglulega í
sjoppuna með vinum mínum, er á
fullu í félagsstarfi í skólanum og
æfi sund með keppnishópi sund-
félagsins Ægis, sem hefur reynd-
ar setið aðeins á hakanum að

undanförnu. Ég kann ekki að
segja nei. Ég tek alltaf að mér
allt of mikið og enda stundum á
því að gera tvennt í einu. En ég
geri alltaf mitt besta og ef ég fæ
tækifæri verð ég að grípa það.
Stundum fer ég oft á dag á For-
múlu 1 síður á netinu og uppfæri
vefsvæðið mitt stöðugt. Svo fer
mikill tími í heimildavinnu fyrir
greinarnar í Bílar og sport,
þannig að það er nóg að gera,“
segir Birgir, sem er staðráðinn í
því að læra fjölmiðlafræði í út-
löndum eftir stúdentspróf.

En er bílaáhugamaðurinn ekki
búinn að kaupa sér bíl þótt hann
vanti tvö ár í sjálft prófið? „Ég
var kominn með aðra höndina á
bíl sem ég ætlaði að safna mér
fyrir en hann var keyptur frá
mér. Ég er náttúrlega eins og
aðrir unglingar – kann ekki að
safna. En mig langar í gamlan,
helst gangfæran, Land Rover.
Það væri fínt að hafa ár til að
gera við hann þannig að ég gæti
farið beint á götuna þegar ég fæ
prófið. Ég fæ reyndar æfing-
arakstursleyfi í sumar og hlakka
mikið til þess.“

lilja@frettabladid.is

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/V

IL
H

EL
M



LAUGARDAGUR 7. maí 2005

Iðnaðarhurð til sölu
Verð 75 þús. auk vsk. 

Hæð 3800mm breidd 4700mm 
(4 flekar m/glugg)

Upplýsingar veitir Gunnlaugur í síma 825-2282.

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

Bílakerrur

Pakkningar og pakkningasett.

Tímareimasett.

Einnig ventlar, tímareimar,
olíudælur, knastásar og

knastásasett.

Vatnsdælur.

  www.kistufell.com

Gæðavara á góðu verði

Spyrnur, spindilkúlur og
stýrisendar.

Útvegum hús og aðra
aukahluti.
Bjóðum ávallt 
hagstæðustu verðin.
Útvegum alla bíla frá Usa.

Útvegum Ford F150, F250 og F350 á frábæru verði

Örugg þjónusta hjá löggiltum bifreiðasala. 11ára reynsla.
Uppl. Í s. 897-9227 www.is-band.is
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Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Það er að koma vetur
„Áttu einhvern pening, Einar?“ spurði lögregluþjónninn og hélt áfram
að skrá niður upplýsingar af ökuskírteininu mínu. Það var um há-
vetur fyrir meira en tíu árum síðan. Snjónum kyngdi niður og skyggni
var nánast ekkert. Ég var að dóla á innanbæjarhraða úr sumarbústað
og sá ekki vegamótin fyrr en rétt áður en ég kom að þeim. Hálkan var
of mikil og bíllinn skautaði yfir og út af hinum megin án þess að ég
réði neitt við neitt. Og af því að ég er fæddur undir mjög spaugsamri
heillastjörnu endaði þetta allt með smá árekstri. Fyrsta umferðar-
óhappið mitt. Og nú vildi löggan líka grennslast fyrir um bankainni-
stæðuna svo hún vissi hvað sektin ætti að vera há, eða hvað?

„Eee... já, eitthvað pínu,“ svaraði ég. „Gott. Ég held þú ættir að nota
hann til að kaupa ný dekk,“ sagði löggan og kvaddi.

Ég labbaði að bílnum og skoðaði dekkin. Í bylnum sýndist mér að
þau væru af fjórum mismunandi gerðum. Að minnsta kosti. En öll
jafn ónýt. Eins og aðrir ungir ökumenn hafði ég ekki úr miklum pen-
ing að moða en ljóst var að útgjöld voru óumflýjanleg.

Þann 14. apríl síðastliðinn áttu síðustu nagladekkin að vera komin
undan bílum landsmanna. Dekkjaverkstæði landsins eru því vel birg
af notuðum vetrar- og nagladekkjum og hagsýnir ökumenn geta feng-
ið heilleg dekk á góðu verði, jafnvel míkróskorin og/eða negld.

Til að losna við að sitja í biðröð í marga klukkutíma þegar fyrsti
snjórinn lætur sjá sig gæti jafnvel verið sniðugt að fara á stúfana
núna og kaupa vetrardekk fyrir næsta vetur. Hver veit nema hægt sé
að fá þau á vortilboði svo að verkstæðin losni við að geyma dekkin í
sumar? Og þú losnir við að löggan fari að hnýsast í fjármálin hjá þér
næsta vetur. 

Ný BMW 3 lína
frumsýnd
SÖLUHÆSTA LÍNAN FRÁ UPPHAFI.

B&L frumsýnir nýja BMW 3 línu nú um
helgina. Þetta er fimmta kynslóðin af 3
línunni og er smíðuð á nánast nýjum
grunni að utan og innan. „Nýja línan er
þannig bæði lengri og breiðari en fyrir-
rennarinn og því með alveg nýtt útlit
auk þess sem innanrýmið er mun
meira. Þrátt fyrir aukna stærð helst eig-
in þyngd línunnar óbreytt milli kyn-
slóða, þar sem bíllinn er nú smíðaður
úr léttari og höggþolnari stálblöndu,“
segir Karl Óskarsson sölustjóri.

Vélarnar eru einnig nýjar og og kem-
ur bíllinn með 211 ha bensínvél, 163
ha díselvél og sex strokka 258 ha
bensínvél og er sú síðastnefnda jafn-
framt sú fyrsta frá BMW sem er gerð úr
léttmálmunum áli og magnesíum. „3
línan hefur frá upphafi verið söluhæsta
lína BMW, eða alveg frá því hún kom
fyrst á markað árið 1975 og er því í
augum margra hinn eini sanni BMW,“
segir Karl. „Helsta sérstaðan felst í akst-
urseiginleikunum, sem eru sér á báti.
Með nýtt fjöðrunarkerfi, enn betri stöð-
ugleikastýringu og sex gíra er óhætt að
fullyrða að nýja 3 línan sé í dag búin
fremstu aksturseiginleikum sem völ er
á. Þeir kröfuhörðustu geta einnig reynt
ýmsar áhugaverðar nýjungar eins og
Active Steering viðbragðsstýrið. Af öðr-
um nýjungum má nefna lykillausan að-
gang og ræsingu, þráðlaust símkerfi og
adaptive beygjuljós.“ 

Nýja 3 línan verður í boði í fjórum
útgáfum; 320i, 320d, 325i og 330i.
Grunnverð er kr. 3.150.000.

KIA vex hratt
SALAN Á ÍSLANDI FJÓRFALDAST.

Kia Motors Corporation er sá bílafram-
leiðandi sem nú er í örustum vexti á
heimsvísu.

Fyrirtækið var stofnað árið 1944 og
er elsta bílasmiðja Kóreu. Kia er hluti af
Hyundai-Kia Automotive Group og
hefur sett sér það markmið að verða í
hópi bestu bílaframleiðenda heims. Kia
rekur 16 framleiðslu- og samsetningar-
verksmiðjur í 13 löndum og þar eru
smíðaðir alls 1,1 milljón bílar á ári
hverju. Umboð og seljendur eru í alls
155 löndum. Hjá Kia vinna nú um
30.000 manns og árlegar sölutekjur
fyrirtækisins eru um 14 milljarðar
bandaríkjadala.

Á þessu ári hefur orðið mikil sölu-
aukning á KIA á Íslandi. Bílaumboðið
Hekla tók við KIA umboðinu fyrr á
þessu ári. Alls hafa verið skráðir 147
KIA bílar á árinu og hefur salan rúm-
lega fjórfaldast frá því á sama tíma í
fyrra. Mest hefur verið selt af jeppun-
um, Sorento og Sportage. 

Öruggustu bílarnir í Svíþjóð

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Nýi þristurinn er bæði lengri og breiðari
en fyrirrennarinn.

Saab 9-5 og Saab 9-3
Hatchback eru taldir örugg-
ustu bílarnir í skýrslu sem
gefin er út af sænsku trygg-
ingafélagi.

Saab 9-5 og Saab 9-3 Hatchback
teljast öruggustu bílar í Svíþjóð
samkvæmt nýrri rannsókn á sviði
umferðaröryggismála. Stærsta
tryggingafyrirtæki Svíþjóðar,
Folksam, lét gera rannsóknina.

Skýrsla Folksam, „Ekur þú í
öruggum bíl?“, er gefin út á
tveggja ára fresti og byggjast
niðurstöður hennar á mati á
meiðslum fólks sem lent hefur í
umferðarslysum í Svíþjóð. Rann-
sóknin nær til 138 mismunandi
bíltegunda. Saab 9-5 og 9-3
Hatchback hljóta verðlaun Folk-
sam sem öruggustu bílarnir
vegna þess að akstur þeirra er
talinn hafa minnsta hættu á
meiðslum í för með sér.

Niðurstöðurnar byggja á

greiningu á 94.100 árekstrum,
sem orðið hafa á sænskum
vegum frá árinu 1994, þar sem
35.400 farþegar hlutu áverka. 

Báðar tegundirnar voru þróað-
ar samkvæmt öryggisáætlun
Saab, sem byggir á tölvulíkönum
og árekstrarprófunum sem líkja
eftir því sem gerist við árekstur
úti á vegum. Þessi tækni hefur
verið þróuð út frá gagnagrunni
Saab, sem nær til yfir 6.100 raun-
verulegra bílslysa í Svíþjóð þar
sem Saab bílar hafa komið við
sögu.

Bílar frá Saab hafa einnig
fengið góða einkunn í árekstrar-
prófunum sem gerðar hafa verið í
Bandaríkjunum af HLDI-stofnun-
inni (Highway Loss Data Institu-
te) og í EuroNCAP árekstrarpróf-
unum. Saab 9-5 Sedan, 9-3 Sport
Sedan og 9-3 Convertible hafa all-
ir fengið fimm stjörnur í þessum
prófunum. ■

Saab 9-3 kemur vel út 
úr rannsókn sem gerð er
af stærsta tryggingafélagi 

Svíþjóðar á öryggi 
bíltegunda.
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Aukin ökuréttindi
Kynning á nýrri námskrá verður haldin

þriðjudaginn 10. maí  2005  kl. 20.00

Ökuskólinn í Mjódd
Sími 567-0300

Þarabakka 3  109 Reykjavík
Netfang mjodd@bilprof.is

www.bilprof.is

Snúast ekki með dekkinu
Það er hægur vandi að koma
auglýsingum og merkingum
fyrir á sérstökum hjólkoppum
sem fara aldrei á hvolf. 

„Um leið og þú tekur af stað er
hjólkoppurinn kyrr,“ segir Albert
Albertson sem flytur inn sérstaka
hjólkoppa sem snúast ekki með
dekkinu þegar bíllinn er á ferð og
eru alger nýjung hér á landi.
„Kopparnir hafa aðallega auglýs-
ingagildi þar sem hægt er að setja
á þá sérmerktar filmur með

hverju sem er, en ég er í sam-
vinnu við auglýsingastofur sem
sérhæfa sig í að merkja bíla,“
segir Albert. Hann segir þetta
vera sniðugt fyrir fyrirtæki sem
vilja ef til vill ekki setja merking-
ar á bílinn sjálfan, eða sem hluti
af heildarpakka þar sem allur bíll-
inn er merktur í bak og fyrir og
henti bæði venjulegum fólksbíl-
um og stærri bílum. 

„Kopparnir eru frá 13 upp í 24
tommur og er mjög einfalt að
festa þá í allar venjulegar felgur,“
segir Albert. Koppana segir hann

vera vel festa í felgunum og þeir
losni ekki auðveldlega. 

Margir spyrja sig eflaust
hvernig kopparnir haldast kyrrir
þrátt fyrir að bíllinn sé á ferð og
segir Albert það vera sáraeinfalt.
„Það er innri hringur í koppnum
sem er kyrr, en neðst í hringum er
þungt lóð sem heldur honum í
sömu stöðu, þó að dekkið snúist,“
segir Albert.

Þeir sem vilja forvitnast frek-
ar um þessa sérstöku hjólkoppa
geta kíkt á vefsíðuna www.kopp-
ar.is. ■

Nýr jepplingur frá DaimlerChrysler
BIFREIÐIN VERÐUR FRAMLEIDD Í ÞÝSKALANDI – EKKI BRASILÍU.

DaimlerChrysler ætlar að framleiða
nýja bifreið í verksmiðju í Bremen í
Norður-Þýskalandi en það er liður í
áætlun bílaframleiðandans um að
stækka flotann.
DaimlerChrysler er þýsk-amerískur
framleiðandi og jafnframt sá fimmti
stærsti í heiminum. Framleiðandinn
hefur áhuga á að bæta jepplingi við

bílaflota sinn og valið stóð á milli
framleiðslustaða í Brasilíu og Þýska-
landi. Framleiðandinn valdi Þýskaland
til að sýna heiminum að landið væri
góður staður fyrir bílaframleiðslu.
Í verksmiðjunni í Bremen eru 13.700
starfsmenn en fyrirtækið getur ekki
sagt til um hvenær framleiðsla á nýja
jepplingnum hefst.

Mercedes Benz er fram-
leiddur hjá DaimlerChrysler 
í Þýskalandi.

Albert Albertsson selur sniðuga hjólkoppa sem snúast ekki með dekkinu.



VW Golf, skr.d. 06/1998 ek. 100.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
720.000 kr. Tilboð 599.000 kr. 100%
lán S. 515 7000.

Hyundai Elantra station, skr.d. 08/1996,
ek. 130.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 450.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Opel Astra station, skr.d. 06/1997, ek.
107.000 km. 1400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 470.000 kr. Tilboð 350.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Volvo XC90, skr.d. 03/2003, ek. 47.000
km. 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
4.990.000 kr. Einn með öllu 100% lán.
S. 515 7000.

BMW X5, skr.d. 12/2003, ek. 29.000
km. 4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 7.290.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Explorer Executive, skr.d. 08/2000,
ek. 76.000 km. 4000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.150.000 kr. Tilboð
1.990.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

VW Passat 4Motion station, Skr.d.
12/1997, ek. 108.000 km. 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 950.000 kr. Til-
boð 850.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Mondeo, skr.d. 05/1995, ek.
123.000 km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 430.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Daihatsu Sirion CX, skr.d. 08/1998, ek.
65.000 km. 1000cc, beinskiptur. Ásett
verð 470.000 kr. Tilboð 379.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Subaru Legacy Outback H-6,
skrd.08/2002, ek. 37.000 km, 3000cc,
sjálfskiptur m/öllu. Ásett verð
2.890.000 kr. Tilboð 2.690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus station, skr.d. 05/2000, ek.
100.000 km. 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 830.000,- kr. Tilboð 730.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

SsangYoung Rexton, skr.d. 07/2002, ek.
45.000 km. 2874cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.950.000 kr. Tilboð
2.790.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Daewoo Musso Grand Lux, skrd.
10/1998, ek. 110.000 km, 2874cc, dies-
el, sjálfskiptur. Ásett verð 1.540.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Citroen Picasso, Xsara Exclusive,
skrd.06/2002, e:51.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.380.000 kr. Til-
boð 1.150.000 kr. 100% lán S. 515
7000.

Honda Accord station, skrd.04/2004,
ek 36.000 km, 2400cc, sjálfskiptur
m/öllu. Ásett verð 2.930.000 kr. Tilboð
2.590.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

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

Kia Sorento, skr.d. 07/2004, ek. 16.000
km, 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
2.460.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Toyota Avensis Sol station, skr.d.
11/2004 ek. 4.000 km. 1800cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.770.000 kr. 100%
lán S. 515 7000.

Nissan Patrol Luxury, skr.d. 04/2001 ek.
96.000 km. 3000cc, diesel. Sjálfskiptur.
Ásett verð 2.490.000 kr. Tilboð
2.290.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Volvo S60 AWD 4x4 LPT-Turbo, skr.
9/2003 ek. 18.000 km. 2500cc. Sjálf-
skiptur, m/öllu. Ásett verð 3.790.000 kr.
Tilboð 3.590.000 kr 100 % lán S. 515
7000.

Toyota 4Runner V6, skr.d. 07/1991, ek.
177.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 490.000 kr. S. 515 7000.

Ford Focus Trend station,
skr.d.11/2002, ek. 90.000 km. 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.180.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Peugeot 406 station, skr.d. 10/1999,
ek. 100.000 km. 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 920.000 kr. Tilboð 699.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.

Suzuki Sidekick, skr.d. 01/1992, ek.
222.000 km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 350.000 kr 100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus H/S station, skr.d. 10/2000,
ek. 71.000 km. 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.050.000 kr. 100% lán S.
515 7000.

Renault Megane Sport T, skr.d.
11/2004, ek. 10.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.850.000 kr. 100%
lán S. 515 7000.

Citroen Xsara Advance, skr.d. 11/2003,
ek. 29.000 km. 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.440.000 kr. Tilboð
1.290.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Toyota Avensis, skr.d. 03/2003, ek.
43.000 km. 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.810.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Focus Ghia, skr.d. 12/2003, ek.
33.000 km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.690.000 kr. Tilboð 1.590.000 kr.
100% lán S. 515 7000 .

VW Golf 4x4 station skrd.08/1997, ár-
gerð 1998, ek. 163.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 650.000 kr
100% lán S. 515 7000.

Mazda Demio, skrd.06/1999, ek.
131.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 550.000 kr Tilboð 399.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Ford Fiesta Trend, skrd.01/2003, ek.
42.000 km, 1400cc, Beinskiptur. Ásett
verð 1.160.000 kr 100% lán S. 515
7000.

Volvo V70, skrd.07/2004, ek. 15.000
km, 2000cc,LPT-Turbo, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.690.000 kr Tilboð
3.490.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Kia Sorento V6, skrd.02/2003, ek.
36.000 km, 3500cc, Sjálfskiptur. Ásett
verð 3.140.000 kr 100% lán. S. 515
7000.

Citroen Picasso, Xsara Exclusive. skrd.
01/2003, ek.55.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 1.450.000 kr Tilboð
1.250.000 kr. 100% lán S. 515 7000.

Opel Vectra CD station skrd. 04/1998,
ek. .000 km, 1600cc, Sjálfskiptur. Ásett
verð 830.000 kr Tilboð 650.000 kr.
100% lán S. 5-7000 .

Subaru Legacy station, skrd.06/1996,
ek. 164.000 km, 2000cc, beinskiptur.
Ásett verð 650.000 kr. Tilboð 550.000
kr. 100% lán S. 515 7000.

Volvo S40, skrd.01/2000, e:101.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.230.000 kr. 100% lán S:515-7000

Ford Transit 300 M rúta, skrd.02/2002
e:97.000 km, 2000cc, Turbo-diesel,
beinskiptur. Ásett verð 1.820.000 kr
S:515-7000

Daihatsu Gran Move CX, skrd.06/2000,
e:61.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. Tilboð 650.000 kr.
100% lán S:515-7000

Nissan Primera GX station,
skrd.05/1999, e:100.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 760.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Explorer Executive, skrd.02/1997,
e:163.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
1.300.000 kr. 1.150.000 kr. 100% lán
S:515-7000

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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

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

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000



6
SMÁAUGLÝSINGAR

BMW 316I , skrd.10/2001, e:58.000
km, 1900cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.860.000 kr Tilboð 1.690.000 kr.
100% lán S:515-7000

Daewoo Lanos, skrd.07/2000,
e:102.000 km, 1500cc, beinskiptur.
Ásett verð 440.000 kr 100% lán S:515-
7000

Ford Explorer, skrd.07/1998, e:115.000
km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.490.000 kr. Tilboð 1.350.000 kr.
100% lán S:515-7000

Suzuki Liana 4x4, skrd.05/2004,
e:13.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.670.000 kr.Tilboð 1.490.000 kr.
100% lán S:515-7000

BMW 318i, skrd.03/1999, e:76.000 km,
1900cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.530.000 kr .Tilboð 1.390.000 kr.
100% lán S:515-7000

Daewoo Leganza CDX, skrd.06/1998,
e:66.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 599.000 kr.
100% lán S:515-7000

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

MINI ONE STEPTRONIC. Árg ‘05. Ek 1
þ.km. Ssk. álfelgur, Cd, leðuráklæði
ofl.Verð kr. 3340.000 Ath skipti ódýr-
ari/dýrari.

BMW 316 I COMPACT. Árg ‘99. Ek 123
þ.km. álfelgur, Cd, topplúga. Verð kr.
1140.000. Ath skipti ódýrari.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

FORD Escape LTD árg 2005 ek. 19 þús.
ssk., lúga, leður og fl. Verð 3.450 þús.
ath skipti.

CHRYSLER Town and country árg 2002
ek. 36 þús. skk., 7 manna saml. og fl.
Verð 2.490 þús ath skipti

TOYOTA Landgr. 90 disel GX (33’’) nýsk.,
10/99 ekinn aðeins 60 þús. ssk., sól-
lúga og fl. Gullmoli verð 2.690.

JEEP Cherokee Grand Limited 5,7 hemi
árg 2005 ekinn 5 þús., sól., leður og fl.
verð 4.990. þús.

Nýja bílahöllin
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Nýr ‘05 Dodge Durango Limited. Svart-
ur, grátt leður innan, lúga, Rafm. í öllu.
DVD spilari, ofl. Til sýnis á staðnum.
Okkar verð: 4.990 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Volkswagen Polo 1.4 bsk., nýskr 06/98.,
ek 107 þ.km., silfur., álfelgur., sumar og
vetrardekk., cd., spoiler o.fl., Verð
590.000.-., Heimsbílar eru staðsettir á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11.

Honda Civic AT., nýskr 07/00., ek 59
þ.km., grænblár., topplúga., spoiler.,
sumardekk o.fl., Verð 790.000.-.,
Heimsbílar eru staðsettir á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls 11.

Opel Astra Gl 1.6 bsk 3 dyra., nýskr
08/00., ek 72 þ.km., silfur., álfelgur.,
topplúga., efri og neðri spoiler o.fl., Verð
950.000.-., Tilboð 750.000.-., Heimsbíl-
ar eru staðsettir á nýja stóra bílasölu-
svæðinu við Klettháls 11.

BMW 750 IAL., nýskr 04/00., ek 115
þ.km., silfur., álfelgur., topplúga., leður.,
navigation o.m.fl., Verð 4.690.000.-., Til-
boð 3.990.000.- Stgr., Heimsbílar eru
staðsettir á nýja stóra bílasölusvæðinu
við Klettháls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Til sölu Toyota Landcruiser ‘88, diesel
Turbo. Sk. ‘06. Góður bíll. Einnig Bens
húsbíll ‘82. Góður bíll. S. 892 0600

Lexus IS 200 Limited Árg ‘04 ekinn
11.00þ. Nýjar auka felgur og nagladekk
fylgja.Áhvílandi lán 2,7 milljónir. Verð
2.850.000. Sími 864-1963 Stefán

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

Mitsubishi Montero Endeavour Árgerð
2004 - Ens og nýr - Kominn til landsins
til afgreiðslu strax. Hringdú í 552 2000
til að prufukeyra. Bestu bílakaupin.
www.islandus.com

Bílar til sölu

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

Opnunartímar

Mán - fös
kl. 10-19

Laugardaga
kl. 10-17

Sunnudaga
13-17

Finndu rétta bílinn
www.bilamarkadurinn.is

Vw Polo 1.4i árg 1997, sjálfskiptur, ekinn að-
eins 80 þús km, 2 felgugangar með sumar og

vetrardekkjum, fjarst samlæs,
Verð 420 þús.

MMC Pajero 2.5 DTI
árg 1996, beinskiptur, ekinn 171 þús km,

abs, álfelgur, dráttarkr, hiti í sætum, rafmagn
í rúðum og speglum, ný heilsársdekk. 

Verð 940 þús.

Ford Explorer Sport Trac
árg 2001, sjálfskiptur, ekinn 56 þús mílur.

abs, álfelgur, leður, topplúga, fjarst samlæs,
Verð 1980 þús.

Hyundai Accent 1.6 GLS
árg 2004, beinskiptur, ekinn 4 þús km,

abs, álfelgur, fjarst samlæs, rafmagn í rúðum
og speglum, Verð 1230 þús.

Ford Explorer Sport Trac árg 2004, sjálfskipt-
ur, ekinn 8 þús km, leður, topplúga, álfelgur,
rafmagn í öllu, Flottur og alveg óslitinn bíll.

Verð 2980 þús.

Jeep Liberty 3.8 Sport. árg 2002, sjálfskiptur,
ekinn 43 þús mílur, abs, fjarst samlæs, cruise

control, rafmagn í rúðum og speglum.
Verð 2590 þús. Áhvílandi 1500 þús.

Dodge Caravan 3.0 SE árg 2002, sjálfskiptur,
ekinn 150 þús km, abs, geislaspilari, rafmagn
í rúðum og speglum. Verð 2100 þús. Áhví-

landi 1660 þús. TILBOÐ 1790 þús.

Toyota Corolla 1.6 Station
árg 2003, sjálfskiptur, ekinn 23 þús km,
abs, fjarst samlæs, rafmagn í rúðum og

speglum, þakbogar. Verð 1630 þús. 
TILBOÐ 1490 þús.

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0
árg 2002, sjálfskiptur, ekinn 60 þús km,

abs, álfelgur, rafmagn í öllu. Góður bíll. Verð
2890 þús. Tilboð 2690 þús. 

Áhvílandi 2000 þús.

Renault Laguna 1.8i árg 12/2002, sjálfskipt-
ur, ekinn aðeins 17 þús km, 1/2 leður,
álfelgur, rafmagn í rúðum og speglum,

Spoilerkit, spoiler, Flottur bíll. Verð 1990 þús.

Jeep Grand Cherokee Overland árg 2002,
sjálfskiptur, ekinn 40 þús km, leður, topplúga,

krómfelgur, rafmagn í öllu, cd magasín, 
fjarstart. Verulega fallegur bíll.  Verð 3.250 þús.

Ford Econoline 7.3 Dísel árg 2001, sjálfskiptur,
ekinn 60 þús km,15 manna, geislaspilari, litað

gler, rafmagn í rúðum og  speglum. Verð
3300 þús. Áhvílandi 2550 þús.

Chrysler Town and Country Limited 4WD
árg 2002, sjálfskiptur, ekinn 48 þús km,

leður, krómfelgur, rafmagn í öllu, rafmagns opn-
un á hliðarhurðum og skotti. litað gler. Flottur

fjölskyldubíll. Verð 3190 þús. TILBOÐ 2980 þús.

SSang Young Musso Grand Luxe 2.9 TDI
árg 1999, sjálfskiptur, ekinn 161 þús km,
abs, álfelgur, dráttarkr, glertopplúga, spoil-

er, hiti í sætum, rafmagn í rúðum og
speglum. Verð 1200 þús. Áhvílandi 650

þús. 27 þús á mán.

Renault Mégane Station 1.6 árg 2000,
beinskiptur, ekinn 89 þús km, abs, fjarst
samlæs, dráttarkr, rafmagn í rúðum og

speglum, Verð 890 þús. TILBOÐ 690 þús.

Chevrolet Equinox árg 2005, sjálfskiptur, ek-
inn 3 þús km, leður, topplúga, álfelgur, raf-

magn í öllu, loftkæling.Flottur jeppi.
Verð 4690 þús. Áhvílandi 3590 þús.

Vw Beetle 2.0 árg 2001, sjálfskiptur, ekinn
75 þús km, abs, fjarst samlæs. Verð 1250

þús. Áhvílandi 900 þús.

Plymouth Voyager 2.4 árg 1997, sjálfskiptur,
ekinn 140 þús km, abs, geislaspilari, 7

manna. Góður fjölskyldubíll. Verð 750 þús.

BMW 318i árg 1994, beinskiptur, ekinn 180
þús km, abs, álfelgur, filmur, rafmagn í rúð-
um og speglum. Flottur bíll Verð 650 þús.

MMC Pajero 3.2 DID árg 2001, sjálfskiptur,
ekinn 87 þús km, abs, álfelgur, dráttarkr,

fjarst samlæs, hiti í sætum, rafmagn í rúðum
go speglum, Öll þjónusta gerð hjá Heklu,
Einn eigandi. Gott eintak. Verð 3250 þús.

BÍLAR TIL SÖLU/ÞJÓNUSTA
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Dawoo Lanos ‘99. Ekinn 13.300. Tilboð
óskast. Sími 588 2199.

Nær daglega nýjir og nýlegir bílar á Bíla-
Uppboði. Gerðu reyfarakaup á www.is-
landus.com

Subaru Legacy station ‘96. 16” álfelgur,
ný sumardekk. Mjög góður bíll. S. 895
4078.

VW Golf GTI G60 ‘91, ek. 152 þús., sk.
‘06. Í toppstandi, aksturstölva og smur-
bók. 1 af 4 á landinu. Uppl. í s. 849
0198.

Porsche Cayenne hlaðinn aukahlutum
árg. ‘04 ek. 16.000 km til sölu.Topp bíll
á mjög góðu verði. Uppl. í s. 693-4493.

Til sölu Toyota Rav-4, sept. 2000, ekinn
88 þús. sjálfsk. 5 dyra. Algjör gullmoli.
Alltaf geymdur inní bílskúr. Uppl. í síma
894 1593.

Til sölu Skoda Superb 1.8T 01/03 2005.
ekinn 6500 km, sjálfsk. m/ steptronic
“16 álfelgur og fl. Enginn útborgun. að-
eins 37 þús á mán. Uppl. í síma 661
7531.

M. Bens E240 árg. ‘98, ekinn 122 þ. km,
svartur, sóllúga, ssk. Gott eintak. S. 862
1107.

Til sölu Peugeot 206 1400 árgerð ‘99
ekinn 95 þ. Verð 710 þús. Upplýsingar í
síma 897 5825.

Nissan Sunny 1.6 SLX árg. ‘92, sjálfsk.
nýsk. ‘06, sumar/vetrardekk, út-
varp/CD. Verð 130 þús. staðgr. Engin
skipti. Uppl. í síma 861 2118.

Gott eintak af Toyota 4Runner ‘91, 35”
dekk, aukaumgangur á felgum, dráttar-
krókur, sóllúga. Uppl. í s. 898 6079.

Hyundai H1 ‘98, diesel, ek. 124 þ. Verð
550.000 eða tilboð. Sími 660 1063.

Toyota Corolla XLi 1600, árg. ‘93, ek.
194þús. 3 dyra. Góður og lipur bíll.
Skoðaður ‘04 án ath.semda. Sumar og
vetrar dekk. Verð 220 þús. S. 6917344.

Til sölu þessi glæsilegi Nissan Terrano
Luxury skr.d. 11. 2000. Ek. 110 þús.
sjálfsk. 33” dekk. Hlaðinn aukahlutum,
verðhugmynd 2.390 þ., áhv.1.500.
Uppl. í síma 899 3443.

Ford Econoline ‘93 7,3 Diesel turbó.
Þarfnast smá lagfæringa. Verð tilboð. S
694-4555.

Toyota Extracab ‘91 bensín. Þarfnast
lagfæringa. Verð tilboð. S 694-4555

Hilux 2003 til sölu.
Aukahlutir & búnaður Dráttarkúla - Fjar-
stýrðar samlæsingar - Geislaspilari -
Höfuðpúðar aftan - Kastaragrind - Kast-
arar - Klædd skúffa - Loftdæla - Plast-
hús - þjófavörn - Rafdrifnar rúður - Stig-
bretti - Talstöð - 40”breyting - 3” púst -
stýristjakkur - hásing að framan -
gormafjöðrun að framan - loftpúða-
fjöðrun að aftan - Lengdur um 48 cm
milli hjóla - loftlæstur framan /
rafmlæsing aftan - Webasto miðstöð -
Recaro stólar - 5:29 hlutföll . Uppl. í s.
693 9120.

Golf 1,4 cl ‘94, vínrauður, ek. 146þ, bsk,
3 dyra, sumar+vetrard. Álfelgur. V.
200þús. S. 822-2244.

Til sölu Subaru Leg. árg. ‘97. Þarf að
selja strax. V. 550 þús. S. 456 8439 &
867 9438.

D. Cuore árg. ‘00 sjálfsk. Ek. 27 þ. og S.
Swift árg. ‘96 ek. 76 þ. S. 824 5203.

Subaru Legacy Sedan 1800 árg. ‘90.
Mjög vel með farinn. Verð 200 þús. S.
849 9471.

Til sölu Carina E árg. ‘94, gott eintak.
Volvo 740 árg. ‘87. Uppl. í s. 869 6949.

Subaru Impreza ‘96. Ek. 129 þús. Topp
bíll á góðu verði. Uppl. í s. 693 9108.

Nissan Sunny ‘94, ásett verð 260 þús.
fæst á 200 þús. Toyota Corolla ‘91 fæst
á 60 þús. Báðir velgangfærir bílar. Skoð-
aðir ‘05. S. 698 1838 & 698 4123.

Porsche 944 ‘85 árgerð, þarfnast við-
gerðar. Einnig vél og drif í Volvo Penta
200 hp, nýuppgert. Upplýsingar í síma
461 3027 eða 659 2460.

Til sölu Renault Twingo ‘99, ekinn 98
þús, sjálfsk. Uppl. í s. 694 4288.

VW Golf ‘95 Í toppstandi, get tekið bil-
aðan bíl uppí. V. 250 þús. S. 699 8899.

Gullmolar
Opel Astra ‘99, ek 70 þús. Fæst fyrir 80
þús +yfirtaka á láni. Einnig Benz 230E á
250 þús. Porsce 924 turbo og vélsleða-
kerra. Uppl. í s. 894 7910.

Aðeins 170.000
Volvo 460 GL 2000 árg. ‘95. Ekinn 166
þús. CD. Listav. 320 þús. Uppl. í s. 616
9922.

TIl sölu Nissan Sunny Wagon ‘93. 4x4,
ek. 180 þ. Nýsk. Vetrard. á felgum. Verð
kr. 190 þús. Uppl. í s. 698 6264.

Toyota Corolla árg. ‘92, sjálfsk. ek. 192
þ. V. 190 þ. stgr. S. 566 7899 & 864
6799.

Peugeot 106 xsi árg. ‘92, vél ‘98, keyrð
25 þús. Verð 130 þús. stgr. Sími 691
1757.

VW Golf ‘97, 1,6 ek.98þ. næsta sk. 06.
CD, álfelgur, nýleg vetradekk, TILBOÐ
370þ! Uppl. í s. 661 5022.

33” Feroza 90, ekin 185.000, 12,5” BFG
AT á White spoke CD (MP3), CB, kastar-
ar. 240.000 kr skoða öll skifti s: 695
3118

Toyota 4Runner, árg. ‘91, ek. 180 þús.,
bensín, beinsk, sóllúga, 33”. Verð
100.000. S. 822 9701.

Econline ‘86 4x4 húsbíll til sölu. Innrétt-
aður, 35”. Þarfnast lagfæringar. Verð að-
eins 190 þ. S. 822 8096.

Til sölu Jeep Cherokee árg. ‘93 ekinn
200 þús. km. Upphækkaður á 32”
dekkjum. Verð 370 þúsund. Uppl. í
síma 662 8589.

Honda Civic ‘91 ekinn 115 þús góður
bíll. Ný tímareim. Verð 210.000 staðg.
Uppl. í síma 849 4378.

isuzu tropper 1990 ek 144þús mílur í
topp standi ny skoðaður 06 5 gíra 2.6
efi dráttarkúla 4x4 5 dyra 5 manna
ásett 250 fæst á 130 þús stgr 6914441

VW Golf ‘94. Ekinn 125 þús. Þarfnast
smá lagfæringar. Verð 150.000. S. 695
1774 e. kl. 12.

Mazda 323, ‘91 4x4 station, ek. 195
þús. Skoðaður ‘06, mikið endurn. Verð
140 þús. S. 898 8238.

Toyota Hilux árg. ‘84. Ný heddpakkning.
Sk. ‘06. Verð 130 þús. Sími 848 3478.

BMW 316 station ‘94, beinsk. skoðaður
‘06, lítur vel út. Uppl. í síma 693 5045

Til sölu grár MMC Colt ‘90. Sk. ‘06. Í
toppstandi. Verð 50 þús. Uppl. í s. 861
6685.

MMC L300 ‘88 gangfær en þarfnast
lagfæringa. Verðhugmynd 40 þús. Til-
boð óskast. Uppl. í s. 867 9862.

7 Manna Space Wagon 4WD árg. 1991.
Ekinn 157 þús., nýskoðaður ‘06. Athuga
öll skipti, verðhugmynd 100 þús. Uppl.
í síma 856 2799.

Honda Civic ‘91, í góðu standi. selst á
200 þús. S. 869 4126.

Nissan Micra ‘94, ekinn 188 þús. Góð
dekk, cd. Sk. ‘06. Verð 150 þús. Uppl. í
s. 894 2121.

Subaru Justy ‘91 ek. 126 þ. Sk. ‘06,
nokkuð ryðgaður. Verð 55 þ. S. 899
6803.

Subaru Legacy 1990, 4x4, þarf að laga
f. skoðun. 50-60 þús. Uppl. í s. 865
6437.

Suzuki Vitara ‘89 til sölu, þarfnast lag-
færinga fyrir skoðun, ekinn um 110 þús
á vél, breyttur fyrir 33” en er á 31”
dekkjum. Uppl. í s. 866 1993.

Hyundai Pony ‘94, 4 d. Fæst fyrir lítið. S.
862 5485.

Volvo 740 St. ‘90. Verðtilboð óskast.
Cherokee Limited ‘91. Verðtilboð
óskast. Báðir bílar í góðu standi. S. 555
0710 & 897 0906.

VW Vento ‘96 til sölu, góður og vel með
farinn bíll. Gott verð 220 þús. Uppl. í s.
893 3120.

Lancer ‘91, sjálfskiptur, ekinn 208 þús.
Skoðaður ‘05. Verð 137 þús. Uppl. í s.
664 1505.

Til sölu MMC Space Wagon ‘92, 4x4, 7
manna. Ekinn 146 þús. Dráttarkrókur.
Verðhugmynd 250 þús. Uppl. í s. 661
3548.

VW Golf til sölu. árg. ‘94, ek. 189 þús.
km, sk.’06. Tilboð óskast. Uppl. í s. 866
8577.

Til sölu nissan primera árg. 95 ek.
192þús.topplúga, álfelgur, sjálsskiptur,
uppl í síma 8643785

Ssk. Dodge Caravan ‘90 til sölu. Góður
7 manna bíll. Er til í í slétt skipti á ssk.
jeppa t.d. Cherokee, Range Rover.
V.hugm. 160 þús. 868 2013.

Opel Astra árg. ‘96, ek. 132 þús., nýeleg
tímareim. Verð 150 þús. Uppl. í s 662
8626.

Til sölu MMC Colt árg. ‘93, 3ja dyra.
Verð 150 þús. Uppl. í s. 895 6274 & 565
9574.

Golf ‘92 1,8. Tilboð óskast. Tjón að
framan, annars góður bíll. Ssk. Ekinn
160 þús. S. 864 8338.

Til sölu 7 manna Dodge Caravan árgerð
‘92, sjálfskiptur, ekinn 156 þús. Skoðað-
ur ‘06. Verð 180 þús. Skoða öll skipti.
Upplýsingar í síma 861 9337.

Hyundai Accent árg. ‘95 með geislaspil-
ara og vetrardekk á felgum. 170 þús. S.
695 0335.

Hyundai Sonata árg. ‘94, ek. 180 þús.,
beinsk, vél mikið upptekin, sk. ‘06, gott
eintak. Verð 250 þús. (200 þús. stgr.)
Hyundai Accent árg. ‘95, 5 dyra, ssk, ek.
130 þús. Verð 150 þús. A.t.h. öll skipti á
ódýrari. Uppl. í s. 699 3384.

Til sölu Ford Escort. Kemur á götuna
‘95. Skoðun til des. ‘06. Ný tímareim ofl.
Bílinn er í Rvk. Verð 149.900 stgr. Uppl.
í s. 431 4882 og 897 4882.

Mazda 323 ‘95 ek. 170 þús. Góður bíll.
Sk. ‘06. Verð 150 þús. Uppl. í s. 691
2928.

Honda Accord ‘91 þokkalegur bíll en
þarfnast smá aðhlynningar. Uppl. í s.
898 1649.

Til sölu Subaru Legacy ‘93 ek. 289 þús.
V. 160 þús. Sk. 2005 eftirlitsbók. Halldór
sími 845 3312.

Hyundai Accent ‘95, ekinn aðeins 91 þ.
Ssk., góður bíll, tilboð 170 þ. S. 659
9696.

Peugeot 306 1,4 ‘93 ek. 122 þús, sum/
vetrardekk. V. 120 þ. Góður bíll. S. 697
7178.

Ford Mondeo station ‘94, sjálfskiptur,
dráttarkúla, nýskoðaður, ekinn 237 þús.
Verð 100 þús. stgr. Einnig Nissan Terra-
no V6 ‘93 sjálfskiptur, dráttarkúla, ekinn
148 þús. Verð 290 þús. stgr. Upplýsing-
ar í síma 565 1687.

Nissan Sunny ‘92 3ja dyra, ekinn 190
þús. Verð 130 þús. Skipti möguleg á
sendibíl eða pick-up. S. 557 3606 &
862 0241.

175 þús. stgr.
Opel Astra st., árg. ‘96, mikið endurn.
m/ auka álfelgum. S. 690 8304.

Til sölu MMC Lancer árg. ‘97, ek. 100
þús. Álfelgur, vindskeið, hiti í sætum,
rafm. í rúðum, reyklaus, ssk. Uppl. í s.
695 2205.

Hyundai Atos ‘99. Ekinn 47 þ. Sjálfskipt-
ur. Verð 350 þ. Sverrir s. 699 6993.

Ford Escord Van 1. Skráð 05/1997. Ek-
inn 61 þ. 5 gíra. Verð 280 þ. Sími 893
1421.

Volvo 460, árg. ‘96, 1800 cc ek. 82 þ.
Bíll í topp standi. Verð 420 þ. Uppl. í
síma 669 9590.

Til sölu mjög mel með farinn Mits-
hubishi Pajero GLS V6 st. Ekinn 186 þús
km. Aðeins einn eigandi. Góður bíll á
góðu verði. Uppl. í síma 896 3910.

Til sölu. VW Golf 1400 ‘96, ekinn
162.500 km, beinsk., cd. Vetrard. á felg-
um. Fallegur sparibaukur. Verð 350 þ.
kr. Uppl í s. 846 3348.

Nissan Almera ‘96 1,6 beinsk sk’06 fal-
legur og góður bíll ek 160þ verð
330þús stgr. Uppl 8461065.

Pajero árg. ‘92, ek. 193 þús., 7 manna,
nýtt í bremsum, ný tímareim og vatns-
dæla. Sk. ‘06. Verð 430 þús. Sími 820
4340.

Pajero ekinn 211 þús. ný 33’’ dekk, vél-
in tekinn upp í 200.000. Nýskoðaður.
Góður dísel jeppi, verð 250.000. Uppl. í
síma 849 4378.

Til sölu Ford Ka árg. ‘98, ek. 46 þús.
Verð 480 þús. Uppl. í s. 699 8604.

Til sölu Golf árg. ‘95, 1800 vél, ssk.,
sparneytinn og sprækur. Verð 380 þús.,
ath öll skipti, góður stgr., afsl. Uppl. í s.
824 1699.

mmc lancer 4x4 11/1993 ek 156 1600
station ny skoðaður o6 álfelgur dráttar-
kúla samlæsingar rafdrifnar rúður
speiglar cd ásett 390 þús fæst á helgar
tilboði 290 þús srgr 822-0298

Toyota Corolla 1.6 XLi árg. ‘97, ekinn
107 þús nýsk. ‘06 verð 450 þús. Uppl. í
s. 861 3678.

Til sölu VW Golf ‘95. Lítið ekinn, aðeins
89 þús. Fallegur bíll í mjög góðu standi.
Verð 350 þús. S. 856 7163.

250-499 þús.

0-250 þús.
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Renault Express árg. ‘97, ek. 74 þús. km.
Ný tímareim, vel dekkjaður, topp bíll,
skoðaður ‘06. Ath. er VSK bíll. Verð 360
þús. S. 892 7852.

Til sölu Vw Gof GL 1,8, árg. ‘95. Ssk.,
CD. Verð 290 þús. stgr. Sími 843 0700.

Toyota Corolla 1300 XLI ‘94, ek. 172 þ.,
sjálfsk. V. 290 þ. Uppl. í síma 899 8317.

Til sölu Ford Mondeo Ghia árg,. ‘98,
station, ek. 120 þús., þarfnast lagfær-
ingar. Tilboð óskast. Uppl. í s. 860 7024
& 557 9974.

Hvítur Nissan Micra árg. ‘00 til sölu v.
búflutninga. Sk. ‘06. Yfirtaka á láni.
Uppl. í s. 899 7695, Ásta & 552 7695.

Toyota Corolla XLi zedan, árg. ‘96, ek.
182 þús., bs., 5 g., sumardekk á álfelg-
um, dökkblár sk. ‘05. Verðhugmynd
350 þús. Engin skipti. S. 695 6615.

BMW 520, árg ‘91. Góður og vel með
farinn bíll. Einnig BMW 520, árg ‘87.
Uppl. í s. 894 4408 & 581 4408 Her-
mann.

Renault Megane árg. ‘97, sk. ‘06, góður
bíll í toppstandi. Verð 310 þús. Uppl. í s.
692 3957 & 564 3957.

MMC Mirage Coupe
Fallegur bíll. 2ja dyra, árg. ‘02. Ek. 35 þ.
km. Nýsk. á nýjum dekkjum, allur ný yf-
irfarinn, ssk. V. 980 þ. Áhvílandi lán
650.000. Uppl. í síma 895 8873.

Til sölu Subaru Forester CX árg. 1998.
Skoðaður ‘06. Ný vetrardekk fylgja.
Góður bíll. Verð kr. 890 þús. Ath. skipti
á ódýrari. Uppl. í síma 861 5110.

Til sölu Ford Explorer árg. ‘96, einn með
öllu. Leður, topplúga, dráttarbeisli. Inn-
fluttur 2000 frá Þýskalandi. Verð 1.190
þús. Tilboð 890 þús. 100% lán. Upp. í s.
891 9293.

Til sölu Opel Vectra árg. ‘98. Fallegur bíll
í góðu standi. Tilboðsverð 560 þús.
100% lán. Upp. í s. 891 9293.

VW Polo árg. ‘98, ek. 112 þ., svartur.
Álfelgur, spoiler, dökkar rúður, vetra-
dekk á felgum fylgja. Ný tímareim. Til-
boð óskast. þ. S. 822 3848.

Útsala! Toyota Corolla Terra ‘00 5 g., 4ra
d., smurbók, reyklaus. Ásett 790 þ. Til-
boð 610 þ. S. 691 3589.

Nissan primera 1,6 árg. 06/1999, svart-
ur ek. 121 þ. beinsk. Nýskoðaður án
aths. og til sýnis í Síðumúla 8. Verð 690
þús. Uppl. í 897 3030

Til sölu glæsilegur Wrangler árg. ‘90. Ek.
96 þ. Er 31” dekkjum. V. 600 þ. Uppl. í
s.849 1213.

VW Polo 1.4 2000 árg, ekinn 59 þús,
3ja dyra, álfelgur, filmur, ný heilsárs-
dekk, nýtt pústkerfi. Tilboð 690.000.
Upplýsingar í s. 868 5635.

Subaru Legacy 2,0 GL ‘98. Ek. 118 þ.
km. 4X4, ABS, dr.krókur, sumar/vetrar-
dekk og ný tímareim. Ásett verð
980.000. Uppl. í síma 693 5404.

Suzuki Baleno Wagon 4WD, grænn, ek.
89 . Beinsk., einn eig., góður bíll. V. 600
þ. S. 844 4527.

Yaris árg. 2000, ek. 63 þ., 5 d., 5 g., einn
eigandi, sumar+vetrardekk. Verð 630 þ.
S. 897 3858.

Nissan Almera, árg. ‘01, ek. 41 þús.,
1800 cc, álfelgur og vetrardekk á felg-
um. Verð 1.000.000. S. 822 9701.

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.

Lancer ‘99 ek. 79 þ. Sjálfsk., geislasp.,
þjófav. Nýsk. ‘06. Selst á uppítökuverði
umboðs 570 þ. S. 892 5257 & 588
0115.

Hyundai Starex ‘01, ek. 292 þ. 9 manna,
ssk. Þj.bók frá upphafi. V. 650 þ. stgr.
100% lán mögul. S. 897 2023.

Sjálfskipt Toyota Corolla árg. ‘99, ek.
120 þús. Verð 590 þús., áhv., ca. 400
þús. S. 616 2716.

Til sölu Honda Acort árg ‘95, ek. 145
þús., sk. ‘06. Verð 680 þús., góður stgr.,
afsl. Ath. öll skipti. Uppl. í s. 862 4880.

Nissan Almera árg. 9/2000 ek. 73. þ.
allt rafdr., 6 diska cd, spoiler, álfelgur.
Sem nýr og einstaklega glæsilegur. S.
899 9377.

Toyota Corolla 1600 special series árg.
‘97, ek. 127 þús. Álfelgur, spoiler og
filmur. Verð 550 þús. Uppl. í s. 849
0504.

Opel Astra á góðu verði!!!
Opel Astra ‘99, ekinn 118 þús. Vaxta-
laust bílalán 690 þús. Afb. 19 þús. á
mán. Mjög vel með farinn. Fæst gegn
yfirtöku á láni. Uppl. í síma 695 6164.

WVgolf stwGL ‘98 ek.103þ sk’06 sum-
ard.á álf.góð vetrad. á stálf. m/krók
v:550þús S:8931215

Opel Vectra ‘98 sjálfsk. Ekinn 108 þús.
Ásett verð 699 þús. Lán getur fylgt.
Uppl. í s. 663 0582.

Lancer ST 4X4 ‘98. Ek. 130 þ. Cd, fjars.
saml. d.rúður. Uppl. í s. 868 1616 & 861
2313.

Peugeot 406 stw árg. ‘98. 7 manna. Ek.
80 þ. Sk. ath. ód. V. 650 þ. S. 866 5052.

Opel Astra ‘99, ek. 73 þús. Verð 800
þús. áhvl. 400 þús. Afb. ca 11 þús á
mán. Uppl. í síma 698 7104.

Opel Astra 1600 ‘98 keyrður aðeins 73
þús. Aðeins 750 þús. stgr. S. 866 7474.

Mustang ‘98 V6, hvítur, ekinn 68 þ. míl,
leður, filmur, kasetta, cd. Ásettv. 1.090þ.
Stgr. 800 þ. Ath. skipti ódýrari. Davíð S.
824 0564.

MMC Galant ES “03. Ek. 21.000 km.
Ssk. 2,4L., skoð 06. Góður bíll. Verð
1.850. þús. Skipti á ódýrari koma til
greina. Uppl. í síma 865 1166.

Dodge Caravan árg. ‘01, 7 manna. Mjög
sanngjarnt verð 1.590 þús. Áhv. 850
þús. Uppl. í síma 861 1020 & 861 9190.

Til sölu L-200 dísel túrbó. Beinskiptur,
ekinn 92 þús. Verð 1.790.000. Uppl. í s.
822 2283.

Honda CRV Adv. árg. ‘01, ek. 73 þ. sj.sk.,
toppl. rafm, ný d. Reykl., einn eig, skipti
á ód. S. 849 6251.

BMW 318i, svartur, beinskiptur, árg.
1999, ekinn 87 þús. km, álfelgur, CD,
sumar- og vetrardekk, ekkert áhvílandi.
Verð 1.700 þús. kr. Uppl. í s. 896 1234.

Einn sá flottasti!
(Playstation). V.W Golf 1,8 highli, árg
‘00, ek. 79 þús., græjur að andvirði
1,3m, 3 skjáir, PS2 talva, 2 makasín, 2
12” keilur, 12 hátalarar, ótrúleg hljóm-
gæði, spolierkit, 17” felgur á nýjum
dekkjum, lækkaður, topplúga, leður, ný-
sprautaður og ný tímareim. Öll skipti
skoðuð. Tilboð óskast. S. 660 2636.

Pajero Turbo disel, árg. ‘98. Stuttur, ek.
124 þ. Tilb. óskast, engin skipti. S. 693
6709.

Konubíll!! Renault Laguna 2 árg “03
Steptronic, ek aðeins 17þús, Spoilerkit,
dr kúla, Bíll hlaðinn þægindum. Sk öll
skipti t.d hjól, fellihýsi. Lán getur fylgt
1.500 þ. V. 1.990. S 820 4469.

Citroen Berlingo ‘02. Ekinn 38 þús. 5
manna, rafmagn í rúðum, samlæsingar.
Verð 1.050.000. S. 660 3151.

VW Golf 1800 Turbo árg. ‘99. Ekinn 100
þús. Verð 450 þús + yfirtaka 690 þús.
Uppl. í s. 861 9201, Stefán.

Tilboð. Dodge Dakoda LDT 4,7 árgerð
2000. Ekinn 86 þús. 4 dyra, sjálfsskipt-
ur, álfelgur, leður, áhv. 1.250.000. Sími
699 2289.

Til sölu Opel Zafira árg. 2000, ekinn 92
þús. ssk með dráttarkrók. Verð 1.100
þús. Uppl. í s. 690 6146 & 554 2220.

MMC Pajero bensín 1999, ekinn 156 þ.
Einn eigandi frábær bíll gott verð. S.
896 2644.

BMW 316i árg. 1998. ek. 77.000 bsk.
Tilboð 1.050 þús. eða 400 þús. út og ca
22 þús. per. mán. S. 659 9559.

Mjög fallegur Renault Megane Classic,
skráður 11/01, ekinn 42 þús. Ásett verð
1.170.000 kr. Skipti á ódýrari bíl mögu-
leg. Uppl. í síma: 566 6746/868 2243.

Toyota Corolla 2002, silfur, 5 gíra, ekinn
63.000. Verð 1.190 þús. Uppl. í síma
898 7090 & 892 6855.

350 hö! Breyttur í Englandi. Verð 3.2
Allar uppl á www.jakob.is/wrx og í s.
860 2213.

Til Sölu VW Touareg 2003, V 6, ekinn
40 þús. hlaðinn aukabúnaði, ljóst leður.
Verð 5.450 þús. Uppl. í Bílaþing Heklu
eða síma 899 7509.

2004 Mercedes Bens ML-350, AWD,
leður, ek. 26 þ. mílur, reyklaus, CD, 2
stk. DVD í hauspúðum, hiti í sætum, ný
dekk. Verð 5.700.000. eða besta tilboð.
Nánari uppl. í síma 695 9500.

1985 Porsche 911 SC coupe, svart leð-
ur, reyklaus, topplúga, ekinn aðeins 56
þús. mílur. Ný dekk. Nýþjónustaður. Al-
gjör gullmoli. Verð 3.300.000. eða
besta tilboð. Nánari uppl. í síma 695
9500.

1988 Mercedes SL-560, ljóst leður, vel
við haldinn, reyklaus, harður toppur og
segltoppur fylgja. Nýþjónustaður í topp
standi. Algjör gullmoli. Verð 2.800.000.
eða besta tilboð. Nánari uppl. í síma
695 9500.

BMW 318 svartur árg. 10/2002, ek. 45
þ. 2.0 ltr.vél, sjsk/steptronic, ljós leður-
innrétting, reyklaus og gullfallegur. Verð
2,5 m. Uppl. í 897 3030.

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Njótið lífsins.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Kvöldverður á Kaffi Reykja-
vík fylgir mæðradagsblóm-
vendinum.
Blómaverkstæði-Binna.

Glæsilegt úrval listmuna, 
Gallerý-List, Skipholti

Úrval málverka og grafík-
mynda,
Gallerý-List, Skipholti

60% afsláttur fyrir börn af
Netsmellum til Evrópu.
Icelandair.

Ekki núna heldur strax.
Hamborgarbúlla-
Tómasar.

Tölvuleikir.
Griffill, alltaf ódýrari.

Loksins á Íslandi, 
Ricco Vero glæsilegur
dömu- og herrafatnaður.
Gæði á góðu verði.
Stílistinn Sunnumörk,
Hveragerði

Sumarhátíð í Þrastalundi
um helgina, leiktæki, heitir
pottar, grill, kamínur, garð-
húsgögn o.fl.
Orkideur, ný sending.
999 krónur.
Blómaval.

Afskorin blóm.
Holtablómið,
Langholtsvegi.

Héri Hérason, ósvikinn
farsi í kvöld.
Borgarleikhúsið.

Mosastríðið heldur áfram,
góð tilboð.
Blómaval.

Ertu svangur?
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Frostþolnir útipottar, frá
690 krónum.
Blómaval.

Glæsilegar útskriftargjafir,
Gallerý-List, Skipholti

Sumarhátíð í Þrastalundi
um helgina verið velkom-
in.

Hljómdiskar.
Griffill, alltaf ódýrari.

Sumardekk á ótrúlegu
verði.
Hagkaup, Skeifunni.

Fallegir leirmunir,
Gallerý-List, Skipholti

Verðurfar er hugarfar.
IKEA.

Gefðu íslenska list
Gallerý-List, Skipholti

Skapaðu þitt eigið
draumasumar.
IKEA.

Mundu mig ég man þig.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Brúðargjafir,
Gallerý-List, Skipholti

Egilstaðir, Egilstaðir.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Mæðradagsblóm.
Holtablómið,
Langholtsvegi.

Svik, aukasýning tólfta 
maí.
Borgarleikhúsið.

Opið til sex í dag..
IKEA.
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VW Toareg Árgerð 2005 - Eins og nýr úr
kassanum! Kominn til landsins til af-
greiðslu strax. Bestu bílakaupin.
Hringdu í 552 2000 til að prufukeyra
www.islandus.com

Landcr. LX90, árg. ‘00, sjálfsk., 35”, ek.
69 þ. Vel með farinn, einn eig. Verð
2,75m, ekki skipti. Uppl. í s. 824 7979.

Ford Explorer 2004 ekinn 30 þús, hlað-
inn búnaði. Ný kominn úr skoðun. Eins
og nýr. Uppl. í s. 899 4824.

M.Benz SLK 230 Kompressor árg. ‘99,
ek. 75 þús. Innfluttur nýr, 3 eigendur,
nýjar 17” felgur + dekk, leður, ABS,
spólvörn, CD, hraðastillir, rafd.toppur.
Verð 2.6 m. Bílalán 1.6 m. A.th. skipti á
bíl eða hjóli alltað 1 m. S. 898 8829.

Ford F 250 Laret, árg. 2005. ek. 7400
mílur. Er með Raino liner, kafteinsstól-
um, húsið fylgir. Vel með farinn. Einn
eigandi. Verð 4,6 milj. með vsk. S. 899
3004.

Ford Windstar ‘01, ek. 80.000 mílur,
sjálfsk., 7 manna, sumar+vetrardekk. V.
2.150 þús. Öll skipti mög. Sími 696
9006.

MMC Montero LTD 2004 ekinn 18 þ.
km. Einn m/öllu. Toppeintak. Verð
3.990 þús. S 896 2644.

Þú borgar aðeins 100
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.

Land Cruiser GX90 ‘98 ek. 135 þ. Ssk.,
33”, 7 manna, spoiler ofl. Smurbók,
tveir eigendur gott eintak, V 2,4 ekki
skipti S. 868 0900.

Discovery árg. 2000 eða yngri óskast á
verðb. 2-2,5 staðgr. Sími 898 3142.

Óska eftir góðum 600-900 þús. kr. bíl í
skiptum fyrir Ford Explorer árg. ‘93,
milligjöf 200-500 þús. Einnig óskast
góður tjaldvagn á 100-150 þús. Uppl. í
s. 699 6229.

Toyota Corolla óskast, ekki eldri en ‘93.
Staðgreiðsla, 200 þús. S. 698 0468 og
897 2969.

Óska eftir bíl sk. ‘06. Á verðbilinu 0 - 20
þús. Verður að vera sparneytinn. uppl. í
s. 895 3534 & 866 7691.

Námsmaður óskar eftir bíl í góðu standi
á verðbilinu 0-150 þús. S. 867 8029.

Óska eftir Ford Mustang ‘94 eða yngri
undir 1 millj. V8. Skoða allt. Sími 868
1209, Jón.

Toyota Corolla ‘98 eða ‘99, sjálfskiptur,
vel með farinn og lítið keyrður. Verð-
hugmynd 550-600 þús. stgr. Upplýsing-
ar í síma 693 6585, Ásgeir.

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

Einn sá glæsilegasti!
VW Touareg V8, árg. 12/03, ek. 17.000
km. Hlaðinn aukabúnaði s.s. loftpúða-
fjöðrun, aksturstölvu, Bi Xenon og fl.
Skipti koma til greina. Uppl. í s. 822
0797.

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

Toyota 4Runner 3.0 TD 1995 til sölu.
Ekinn 230.000 km, í góðu standi. Verð
750.000 kr. Upplýsingar í síma 896
1630.

Til sölu Izuzu Trooper 3,0 árg. ‘99, ek.
94 þús., breyttur á 33” dekkjum, ein-
ungis keyrður í Rvk.,100 % viðhald
verð:1.990.000. S. 694 2450 & 555
0509.

Grand 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.

Landcr. 80 árg. ‘94. Sjsk. Ek 230þ. 44”,
milligír, aukat., færðhás ofl. Allur ný yfir-
farinn & endurn. Lítur mjög vel út. Verð
3,5 m. kr. Uppl. í s. 660 9990.

Land Rover Discovery TDI ‘99. Diesel,
ssk., 7 manna, ekinn 91 þús. Verð
2.250.000. S. 663 3200.

Grand Cherokee árg ‘95, ek. 154 þús.
Ásett verð 790 þús. Uppl. í s. 659 8907
& 848 4279.

Isusu Trooper SE árg. ‘92. Ekinn 170
þús. Ný yfirfarin vél, nýskoð. án athu-
gas. Ásett verð 280 þús. Upplýsingar í
síma 864 9333 Gylfi. Annar bíll fylgir í
varahl.

Jeep Cherokee árg ‘88, 4l, ek. 133 þús.,
nýskoðaður. Verð 150 þús. Uppl. í s.
868 4434.

Toyota Land cruiser 100 (des 2002)
diesel, ekinn 58,000 þús km. Með öllu,
leður, sóllúga, sjálfskiptur, lóftpúða-
fjöðrun, 7 sæta, 35 t. Breyting, litað gler,
dráttarkúla, ný sumar og vetrardekk,
nýjar felgur, o.fl. litur silfur. Verð 6,5
millj. Upplýsingar í síma 893 2233.

Jeep Liberty Sport Árgerð 2002 á frá-
bæru tilboðsverði. Bíll í mjög góðu
ástandi. Komin til landsins á íslensk
númer. Hringdu í 552 2000 til að skoða
eða kynntu þér á vefnum www.is-
landus.com

Nissan Terrano ll SE 2,7 tdi ‘98. Ekinn
um 160 þ. 31” dekk, topplúga, dráttar-
krókur, toppbogar, cd, stigbretti, 4 sum-
ardekk á álfelgum fylgja. Nýir rafgeimar
og nýtt púst. Reyklaus og vel með far-
inn. Áhv. 740 þ. Verð 1.270 þ. Bein sala
1150 þ. S. 695 7616.

Cherokee Laredo 12/2002, ek. 30 þús.
km. Leðursæti, dráttarkrókur, glæsilegur
bíll. Verð 2.790 þús. Uppl. í síma 898
5011.

MMC Pajero 2,8 dísel, 33”, ssk. Ekinn
174 þús. Einn með öllu. Skoða öll
skipti. Áhv. 680 þús. Verð 1350 þús. S.
822 2806.

Cherokee Limited árg. ‘91, ekinn 164
þús. Leður, rafmagn, CD, mikið endur-
nýjaður og góður bíll. Verð 370.000.
Uppl. í s. 867 5014.

Mitsubishi Pajero ‘99, ekinn 112 þús.
35” breyttur. Glæsilegt eintak. Verð
2.290 þús. Áhv.lán. 1.500 þús. Uppl. í s.
822 8888.

Til sölu Jeep Cherokee Limited árg. ‘90,
4l. V6, ssk. leður, álfelgur, dráttarkúla,
ek. 219 þús. Verð 350 þús. stgr. Góður
bíll í góðu ástandi. Uppl. í s. 898 6895.

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.

Flottasti Explorer landsins
til sölu.

Limited týpa með öllu. árg. 2002, 20”
álfelgur glænýjar. Ásett verð 3.590 þús.
Stgr. 3.190 þús. Uppl. í s. 699 4875.

Ford Explorer XLT árg. 2002, ek. 56 þús.,
240 hp., með leðri. Verð 2.790 þús.
Uppl. í s. 699 4875 & 868 4785.

Til sölu MMC Pajero 1998, ek. 143 þ.
km 2.5 turbo disel, 33” dekk. Verð
1.550 þús. Mikið yfirfarin. Uppl. í síma
660 2424 & 557 1231.

Toyota 4runner, árg ‘91, 38” breyttur, er
á 36” dekkjum, ssk, topplúga, flækjur,
loftdæla, loftlæstur að aftan, auka tank-
ur, cd magasín, kastarar og fl. Verð 890
þús. ath öll skipti, góður stgr., afsl. Uppl.
í s. 824 1699,

Cherokee Sport 1996 ek. 110 þ. km. 2,5
l bsk. 4.10 drif, diskalæs. að aftan. Nýl.
kúpling, vatnsk. ofl. Gott eintak. V. 540
þús. Engin skipti. S. 696 3355.

Gullmoli til sölu. Nissan Terrano II SE,
‘97. ek. 151 þ. Mjög góður bíll. Uppl. í s.
898 9535.

Toyota Landcr 90Lx”New”38 árg.
10/04, ek. 16 þús., sjálfskiptur, 38”
breyttur, kastar + grind, litað gler,
spottakassi, færsla á hásingu, 4-88 hlut-
föll og fl. fl. Verð 6.390 þús. S. 895
4400.

Til sölu Pajero ‘88 4 cyl bensín ekin 201
þús. Verð 180 þús. Sími 660 4426.

Ford Club Wagon árg. ‘87, 6,5 túrbó
dísel, vél 2002, 44” breyttur, mjög góð-
ur bíll, öll skipti koma til greina. Verð
1.400 þús. Uppl. í s. 865 8387.

Til sölu Korando, disel 2,9, árg. ‘99,
m/cd, álf. og rafm í rúðum. Verð 760 þ.
S. 698 6511 e. kl. 18.

Nissan Terrano II SE 2,7 TDI ‘97 5 g, ek.
197 þ. V. 1.050 þús. S. 893 5568.

Til sölu Hyundai Sonata árg. ‘94. Bíllinn
er með dráttarkrók, sjálfskiptur og mik-
ið endurnýjaður. Selst á 240.000. Uppl.
í síma 848 2330.

Ford Econoline 44”, árg. ‘82. 73 turbo,
E40D skipting, milligír, 60 aftan og
framan. Loftlæst, loftfjöðrun, svefnpláss
f. 4. Uppl. í s. 695 8820, .

Toyota LandCruiser 60 til uppgerðar
eða niðurrifs. 38” Turbo Intercooler. S.
892 2609.

Landcrusier árg. ‘88, bensín, stuttur.
Nýir demparar og gormar, sk. ‘06. Í
mjög góðu standi. S. 588 5078 & 661
5494.

Toyota Land Cruiser 60 Td ‘87 til sölu.
38” breyttur, á loftpúðum, færð aftur-
hásing um 34cm, barkalæstur, auka
kastarar, ekinn 370 þús. Verð 950 þús.
Upplýsingar í síma 893 4933.

Til sölu jepplingur Daihatsu Ferosa árg
‘97, nýskoðaður. Verð 230 þús. Uppl. í s.
899 6109.

Til sölu Nissan Terrano árg. ‘91, ek. 169
þús., 16” felgur, 5 gíra, 2.4 bensín. Verð
290 þús. Uppl. í s. 892 5577.

Dodge Ram 2500 árg. ‘04 ek. 25 þús
mílur. Verð 4 millj. Uppl. í s. 899 6136.

Scania 94D 230H, árg. ‘01, ekinn 105
þús. Kassabíll, 7 1/2 á lengd. Uppl. hjá
Bílasölunni Hraun, s. 565 2727 eða í
síma 898 9006.

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

HLJÓÐFÆRI/SKEMMTANIR
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Til sölu Mersedes Bens 1117, árg. ‘92,
kojuhús, lyfta og 4 hurðar á vinstri hlið,
6 metra kassi. S. 895 3905.

Til sölu Volvo FH12,árg.30.9.1996 ek-
inn. 560.þkm. með 7m kassa með
alopnun v/m og Thermo King frystivél.
Lofti framan og aftan. Mjög góður bíll.
Verð 2,800.000+VSK. Uppl. í síma 840
1630.

Til sölu Scania 124G árg. ‘99 420. Ek.
405 þ., nýleg dekk, nýsk. ‘06, fallegur
bíll í topp standi. V. 4,4 M. + vsk. Uppl.
í s. 894 7000.

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.

Óska eftir vörubíl til leigu yfir verslunar-
mannahelgina. Uppl. í s. 864 2620.

Vantar stuðara á Volvo S 10, S 12 eða S
16 árg. ‘87- ‘93. þarf að vera heill og á
góðu verði. Uppl. í s. 866 3987.

VW Transporter til sölu með háum
topp. Verð 250 þús. S. 897 6124.

Peugot ‘89 Pilot hús. Ek. 84 þús. Mjög
gott eintak. Búnaður, blástursmiðstöð
Wc, sturta, ísskápur. Fallegar innrétting-
ar, hjólagrind,stigi og toppbogar. Góð
dekk. Uppl. í s. 465 1276 & 863 1276.

Fiat Ducato til sölu. Upplýsingar í síma
865 3609.

Ford Transit Rivera Húsbíll árg. ‘94,
2.5.dísel, ek. 135 þ. km. Eldavél, ísskáp-
ur, wc, sturta, miðstöð, tengda-
mömmubox, svefnaðstaða fyrir 4, loft-
púðar að aftan!, TV-loftnet. Toppeintak.
Til sýnis að Blásölum 11, Kópavogi.
Uppl. í síma 864 6214 eða 564 6214.

Ford Transit 07/’04, 125 hö, turbo dísel,
ekinn 3 þús. km. Afturhjóladrifinn og á
tvöföldum hjólum að aftan. REMOR
hús, sæti og svefnaðstaða fyrir 6. Vel út-
búinn bíll með öllu. Sem nýr. Verð 5,5
millj. Uppl. í s. 897 1063.

Ford Transit árg. ‘96, 2,5L, dísel, ek. 51
þús. km. Afturhjóladrifinn, sæti fyrir 6,
svefnaðstaða fyriri 5. Góður bíll með
öllu. Verð 2.500.000, Uppl. í s. 897
1063.

Ford Transit ‘94, ekinn 138 þús., aftur-
hjóladrifinn og á tvöföldum. Bíll í góðu
lagi, svefnpláss fyrir 4. Bíll með öllu.
Gæti tekið ódýrari húsbíl upp í. Verð 2,8
m. Uppl. í s. 821 2112.

Húsbíll til sölu!
Chevrolet Van 10 árg. ‘85. Góður bíll.
Innréttaður og tilbúinn í ferðalagið.
Engin skipti. Uppl. í síma 660 1318,
Magnús.

Til sölu Benz Sprinter 312 árgerð 1997,
sjálfsk. Ekinn 85 þús. Innréttaður í apríl
2004, upphækkaður á 30” dekkjum,
nýtt fortjald, gasmiðstöð, eldavél og ís-
skápur, sólarrafhlaða, svefnpláss f. 2-4,
hægindastólar m. snúningi dúkur á
gólfum, kirsuberja innrétting, WC ofl.
Glæsilegur húsbíll. Verð 3.450 þús.
Uppl. í síma 856 7457.

Fiat Knaus árg. 1997. Dísel, vél 1,9, ek.
64300 km. V. 2.795.000. Uppl. í s. 555
2948 & GSM 869 8820.

Húsbíll til sölu. M. Bens 310 ‘94. Ekinn
180 þús. Góður bíll. Upplýsingar í síma
892 3785.

Til sölu Ford Econoline ‘84 302 bensín
38” breyttur m\háum topp innréttaður
miðstöð 5 stk. 38” negld dekk á felgum.
Hann er á 35” gps garmin 128, fortjald,
loftlæsing að framan, no spin að aftan,
þarf ný hlutföll að aftan og smálagfær-
ingu við rafmagn. Verð 350 staðgr.
Uppl. í síma 845 2092.

2005 Yamaha V-star 650 classic. 2005
Yamaha V-star 650 silverado. S. 690
1188 & 823 6695.

Til sölu Honda CRF 50 árg. 2004. Svo til
ónotað hjól sem vex með eigandanum.
Vinsælasta hjólið í USA til að breyta og
stækka. Frábært hjól fyrir sumarið. Verð
kr. 165.000. Upplýsingar í s. 660 6868.

Suzuki Intruder árg. ‘01, ekið 15 þús.
mílur. Hjólið er hlaðið aukahlutum og
hefur einstaklega þægilega ásetu. Verð
790 þús. Uppl. í s. 567 2415 & 847
8803.

200cc Enduro götuskráð 320.000 kr.
125cc Enduro götuskráð 199.000 kr.
200cc Motocross 299.000 kr. 125cc
Motocross 179.000 kr. 200cc hjólin eru
til á lager. Nánari uppl. í s. 899 4550
eða http://www.fjorhjol.is

Ótrúleg verð!
Til sölu Honda CRF 450R árg. 2005,
Yamaha YZ 250f árg. 2005. YZ 250T árg.
2005, WR 450f árg. 2005 rafstart/ljós,
ttr 125f árg. 2004, YZ 250t árg. 2002.
Uppl. í síma 894 4005 & 898 2811.

Kawaski ZZR 1100 ‘97. Ekið 23 þús. 2
ný dekk. Hjól sem nýtt. Verðhugm. 700
þús. Tilboð óskast. S. 867 0914.

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

Óska eftir Hondu mótothjóli helst CBR
má kosta alltað 300 þús. Uppl. í s. 868
3484.

Suzuki Dr350 árg. 1991. 3 eigendur frá
upphafi. Gott hjól. Verð 230 þús. S. 554
5696 & 869 3604.

Til sölu Honda XR 400 árg. ‘97. Upplýs-
ingar í síma 849 0452.

Til sölu Suzuki 88, 1100 raiser, vel tjún-
að hjól. Verð 350 þús. Uppl. í s. 865
8387.

til sölu suzuki TS:50.S árg 2002 ókeyrt
upplýsingar í síma 8207749.

Vortilboð
Yamaha V-Max 4, Polaris Indy 650 og
tveggja sleða kerra. Allt á 380 þús.
Uppl. í s. 699 4875.

Til sölu hjólhýsi TEC Travel King 510
TKM, kojuhús, árgerð 2004. Ríkulega
búið aukahlutum. Nánast ónotað. Upp-
lýsingar í síma 893 8883.

Hobby-Landhaus vml 750 árg. ‘99.
Staðsett við Laugarvatn. Uppl. í s. 698
3510.

Til sölu hjólhýsi Hobby Prestige 560
1990. Nýtt fortjald og miðstöð. Uppl. í s.
894 1340.

Coleman Cheyenne ‘99. Aukabúnaður:
Heitt vatn, upphækkun og demparar,
grjótvörn, WC og margt fleira. 850.000.
Sími 566 6682.

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.

Vel útbúið 12 feta Coleman fellihýsi í
góðu ástandi. Fjöldi aukahluta. S. 898
3890.

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

Coachmen fellihýsi árg. 2000 til sölu. S.
862 1933.

Til sölu Palomino Colt árg ‘03, með for-
tjaldi og fl. Skipti á tjaldvagni koma til
greina. Uppl. í s. 616 2254.

Til sölu Palomino Yearling fellihýsi. Sól-
arsella. Uppl. í síma 894 6595 & 565
0093.

Estrella fellhýsi árg. ‘99, alveg eins og
nýtt. Sett á það sólarorka og fortjald
fylgir. Uppl. í s. 567 4058 & 867 6252.

Coleman Cheyenne árg. 2000 með
öllu. Uppl. í s. 863 3455.

Til sölu Starcraft árg. ‘93. 10ft, ísskáp,
skyggni, fortj., loftn., vatnsd., grjótgr.,
220v. Vel með farið og nýyfirfarið. Verð
kr 460 þús. Uppl. í síma 894 7778.

Til sölu Palomino Yerling árg. 2000 með
fortjaldi. Fellihýsið er í mjög góðu
ástandi. Uppl. í síma 899 1772.

Til sölu Palamino Yrling árgerð ‘99 Upp-
lýsingar í síma 436 1508.

Conway Cruiser. Óska eftir Conway
Cruiser með fortjaldi. Uppl. í s. 892
6163.

Starcraft ‘96 með mörgum aukahlutum
lítur vel út, einnig Subaru Legacy ‘97,
góður bíll. Uppl. í s. 554 2290 & 693
4321.

Óska eftir Coleman Cheyenne fellihýsi
árgerð ‘99-’01 einungis vel með farið,
staðgr. í boði. Uppl. í s. 897 4882.

Til sölu Viking fellihýsi árg. ‘00, nýtt for-
tjald, 2 gaskútar, stór rafgeymir, 60W
sólarrafhlaða 13” dekk, vel með farinn
vagn. Verð 600 þús. Uppl. í s. 694 3308.

Lítið notað Palomino Colt ‘04. Vagnin-
um fylgir skyggni, 2 rafgeymar, íssk. 3
svefnt., grjótgrind. S. 663 1859.

Óska eftir Coleman eða Palomino ca 9
feta fellihýsi á um 500.000. Sími 840
0760.

Til sölu 9 feta Viking fellihýsi árg ‘01.
Svefntjöld, sólarrafhlaða, fortjald, vatns-
dæla, gasískápur. Verð 550þ. uppl 693-
9120.

Góður Alpen Kreutzer vel með farinn.
Eldavél með gashellum og vask. Stórt
fortjald. S. 557 4660 & 822 7079.

Góður Combi Camp tjaldvagn árgerð
‘83 til sölu með fortjaldi. Verð 160 þús.
Uppl. í síma 567 1596.

Inesca Monaco tjaldvagn m/áföstu for-
tjaldi+Toyota Camry. Lítur bæði vel út.
Selst saman á 330 þ. S. 861 7158.

Einstakalega vel með farinn tjaldvagn til
sölu. Verð 250 þús. Kristján í síma 896
6705.

Til sölu Palomino Pony með fortjaldi
árg ‘00. Verð 720 þús., eða 680 þús.,
stgr. Uppl. í s. 553 9356 & 662 5799
Hjördís.

Trigano Odysee árg 2000, rúmgóður og
mjög vel með farinn vagn. Verð 290
þús. Uppl. í s. 699 5565.

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.

Vökvadrifin loftpressa Tegund:Gardner
Denver Árgerð. 2004 ónotuð Afköst .
5m3/min Hámarksþrýstingur. 8 bar
Glussaflæði. 125L/min Glussaþrýsingur.
180 bar Þyngd. 380 kg Verð Kr
980,000.- án/vsk Kraftvélar ehf Dalveg-
ur 6-8 200 Kópavogur Sími 8938421
Hinrik

Tvöföldunardekk á traktorsgröfu, fram-
an og aftan, til sölu. Á sama stað óskast
vinnuskúr og jarðvegsþjappa. Uppl. í s.
893 9190.

Til sölu glussaskilja fyrir glussa og smur-
olíu. Hægt er að setja beint á viðkom-
andi tæki. Tækið hreinsar vatn, sót og
óhreinindi og gerir glussan eins og nýj-
an. Uppl. í síma 892 5309.

Til sölu 250 kg. fleygur á traktorsgröfu.
Uppl. í síma 892 5309.

Til sölu 1982 International 30t belta-
grafa. Verð 1.190 þ. + Vsk. Uppl. í s. 692
7878.

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

Nimbus29, ný Volvo 230. Fullkomin
siglingartæki, 6 svefnpláss. Símsvörun
892 7922.

Til sölu Færeyjingur. Björgunarbátur,
GPS, talstöð, tilkynningarskylda. Uppl. í
s. 895 3905.

Góður skemmtibátur til sölu. Upplýs-
ingar í s. 568 3174, 694 8671 & 577
7010 e. kl. 20:00.

Bátur til sölu. Bátur sem varð fyrir tölu-
verðu tjóni á skrokk er til sölu Með ný-
legum susuki motor selst á 250.000 kr.
Upplýsingar í síma 896-6551

Mercury 15 hö, fjór-gengis utanborðs-
mótor til sölu. Verð 170 þ. kr. Upplýs-
ingar í síma 899 9632.

Til sölu Sómi 600 á góðum vagni og vel
græjaður. 1500 þúsund. Upplýsingar í s.
894 3537.

Óska eftir 6 - 8 manna gúmmíbát með
uppblásnum botni og góðum utan-
borðsmótor ca. 30 - 40 hp. Uppl. í síma
892 5309.

Til sölu 28 hp utanborðsmótor. Á sama
stað vantar 10 hp. Uppl. í s. 660 2337 &
581 2286.

Til sölu Zodiac gúmmíbátur með 40 hp
Mercury mótor. Álgólf, hnakkur og stýri.
Góður vagn fylgir. Ath skipti. Uppl. í s.
892 2628 & 866 1093.

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Vélsleðar

Vespur
Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar
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Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.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 1/5 hlutur í TF BOY sem er
Piper Warrior 1978 ca.1500 tímar eftir
af mótor. Verð 650.000. Sími 892 1071.

Til sölu 17” álfelgur 4*100. Mjög vel
með farnar. Verð 55 þ. Uppl. í síma 699
8432.

Nýlegar 15” Radius álfelgur, 4 gata,
gatastærð 100, notaðar í einn mán. Eru
á fínum dekkjum. Uppl. í s. 690 1883.

Fjórar 19” álfelgur til sölu, undir BMW
X5 jeppa. Upplýsingar í síma 693 9101.

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.

MMC Pajero 2.8 disel. Til sölu varahlut-
ir í Pajero ‘92 - ‘00. Uppl. í s. 894 4374.

Varahlutir í Trooper ‘99, Toyota Rav4
‘01, Subaru Legacy ‘97, Astra ‘97.
Bílav.Birgis. Ólafsfirði S. 893 7203.

Til sölu varahlutir í Daewoo Lanos ‘99.
Hyundai Acc ‘00, Renault 19-megane-
clio, Ford Focus ‘00, Suzuki Baleno ‘00.
S. 568 6860.

Mælaborð óskast í Peugot 405 gtx árg.
‘95 eða bíll til niðurrifs. Upplýsingar í
síma 451 2908 eða 899 2904.

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.

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

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.

Veggsjónvörp
Rýmingarsala á Plasma veggsjónvörp-
um. Hantarex 42”og 50” sjónvörp 42”
TV Kr. 287.000 með veggfestingu. 50”
TV Kr. 632.000 með veggfestingu. 50”
Mo Kr. 464.000 Tölvuvaki.is GSM 896
9412.

1500 l/mín amerísk “Quincy” loftpressa
með 15 hp x 380V rafmótor. Nýyfirfarin.
Upplýsingar í síma 892 0038.

Heitir pottar, 8 -10 manna á frábæru
verði. Tilboðsverð 89.000,- stgr. Aðeins
nokkur stykki eftir. Uppl. í s. 822 4200.

Eldhúsval
Notuð plötusög til sölu. Eldhúsval, Sól-
túni 20. Uppl. í s. 561 4770.

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.

Ný sending af flottum flísum, gólfflísar
33x33 1900 ke og fl. tilboð. Baðkar sýn-
ingareintak með 50% afslætti. Gott
verð á sturtuklefum. Húsheimar Lækjar-
götu 34, Hafnarfirði. S. 553 4488
www.husheimar.is

35 ferm. af notuðum gangstéttahellum,
20x40 til sölu. Uppl. í síma 663 2300.

Til sölu mjög vel með farið rúm
180x200 með flottri umgjörð annan
hringinn. Rúmið er 4ra ára úr Svefn &
Heilsu. Selst á mjög góðu verði. Uppl. í
s. 867 9862.

Prenthylki
Áfyllingarþjónusta fyrir alla prentara. Við
fyllum á blek og tóner hylki. Tilboðsverð
: Blekhylki á 1790 kr og Tónerhylki á
3990 kr. Móttaka hjá Boða Stimplagerð
Bolholti 6. www.prenta.is

Til sölu v. flutninga borðstofuborð + 6
stólar, skenkur, kommóða, sjónvarps-
skápur, King Size rúm, Silver Cross
barnavagn, stórt skrifborð og fl. S. 567
4498.

Tengdamömmubox stærð 140x90, ný-
legt. Verð 25 þús. Tjald Imola 5 manna
með stóru fortjaldi. Verð 35 þús. S. 893
8300.

Hornsófi
Til sölu nýlegur ljósbrúnn hornsófi
2x2.6 m. Verð 50 þús. Uppl. í s. 848
0747.

Til sölu nýlegur sófi og 2 stólar úr Hús-
gagnahöllinni. Á sama stað er til sölu
mjög góð þvottavél. Upplýsingar í síma
551 0347 eða 696 3881.

Skrifborð frá 1935, massíft og útskorið,
dökkbrúnn viður, vel með farinn. Verð
55 þús. Skrifborðstóll með háu baki
fylgir með. S. 660 8082.

5 stk. notaðar Swedoor Maghony hurð-
ar með körmum og gereftum, 4 stk 80
cm. 1 stk 70 cm. vel með farnar. Uppl. í
síma 897 1290.

Klósett ásamt vaski og sturtubotni í stíl.
Verð 15 þús. Uppl. í s. 822 4922 eftir kl.
17.

Snyrtistóll (rafmagns) til sölu. Verð: til-
boð. Upplýsingar í síma 692 0207.

Borðstofuborð + 6 stólar og skápur úr
kirsuberjavið, 35 þús. Stór frystikista 15
þús. King Size hjónarúm úr Húsgagana-
höllinni, 35 þús. Uppl. í s. 695 8766.

Ljóst, gegnheilt viðarparket til sölu, enn
í umbúðum. Um 46 fm. Verðtilboð. S.
868 9332.

Hef til sölu nokkrar candyflossvélar, frá-
bær fjáröflun. Upplýsingar í síma 893
0096.

Select Comfort rúm til sölu með öllu,
pillow top, fjarstýring, gaflar og himna-
sæng. Uppl. í síma 862 8400.

Til sölu nýr heitur pottur. Verð 120 þús.
Upplýsingar í síma 869 6696.

Ódýrt. Til Sölu. 20” Frystigámur góður í
vinnuskúr V. 40 þ. 5 t Hyster diesel lyft-
ari V. 120 þ. Loftpressa 3 fasa V. 40 þ.
Uppl. í s. 692 7878.

Barnakoja, 2 dýnur og 2 skúffur,
Thinkpad R40 1,6 Cendrino, 512 MB
minni, DVD+RW, 30 GB Hdd, innb.
þráðlaust netkort. Er í ábyrgð til
15/09/05, uppþvottavél, tölvuborð og
skrifstofustóll. Sími 847 4927.

2 útihurðir 92x207 cm hvítar til sölu.
Uppl. í síma 557 4067 & 893 2217.

2 yndislegir, góðir og fallegir 8 vikna
kettlingar fást gefins. Uppl. í s. 896
2410.

Óska eftir tjaldvagni eða fellihýsi. Vel
með farið. Uppl. í síma 820 9366.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

TÞM
Æfingahúsnæði á heimsmælikvarða,
laus rými til leigu, stakar æfingar.
tonaslod.is & contact@tonaslod.is. Sími
824 3001 & 824 3002.

Rippen píanó til sölu. 115 cm á hæð. S.
551 1792 & 862 0699.

52” Thomson sjónvarp til sölu. Verð-
hugmynd 150 þús. Phillips heimabíó
hljómkerfi getur fylgt. S. 691 6199

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

Tölvurúlla til sölu. Uppl. í s. 562 1804 á
kvöldin.

Til sölu Paslode gasnaglabyssur og
pinnabyssur. Bónuspakki fylgir fyrstu
byssunum. Einnig Dewalt 18W sett
með borvél, sög, sverðsög og ljósi. Frá-
bært verð. Upplýsingar í síma 862
8638.

Mótatimbur 2x4”, lengd 3-3.30 m, ca
200 m. Uppl. í s. 861 7284.

Vinnuskúr og jarðvegsþjappa óskast.
Uppl. í s. 893 9190

Til sölu 150m2 af kerfislofti 60x60cm
gifsplötur hrjúfar, 20 stk. flúrljós
60x60cm, prófílar og upphengjur. Upp-
lýs. í síma 897 0523.

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.

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

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554-1989 www.gardlist.is .

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

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

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Alþingistíðindi 1860-1990
Stjórnartíðindi 1940-1990

Fallega innbundið í svart skinn-
band, úr einkabókasafni embættis-

manns.
Uppl. í s. 865 6663.

Bækur

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins

Hárgreiðslustofa.
Af sérstökum ástæðum er hár-

greiðslustofa til sölu á svæði 170.
Húsnæðið er bjart og rúmgott.

Mjög góð bílastæði. Stofan hefur
verið starfrækt í rúm 20 ár af sama

aðila.
Hagstætt verð!

Upplýsingar í síma 562 6065 &
897 0365.

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
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Klippi runna, limgerði og felli tré. Önn-
ur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Tveir vanir lóðarslátturmenn geta bætt
við sig verkefnum. Gerum föst verðtil-
boð. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 892 4922, Hrannar.

Trjáklippingar. Klippi og grisja garða,
tugára reynsla. Sanngjörn þjónusta.
Uppl. í s. 698 7991. Gunnar, garðyrkju-
maður.

Blómstrandi garðar
Felli tré, klippi, garðsláttur og önnur
garðverk. Geri tilboð. S. 695 5521.

Tek að mér garðslátt fyrir heimili og
húsfélög. Ódýr, vönduð og góð þjón-
usta. Uppl. hjá Sigurði í síma 823 1064
eða með tölvupósti siggi_bj@hot-
mail.com

Klippi, snyrti og felli tré og runna, önn-
ur garðverk. Halldór Garðyrkjum. Uppl. í
s. 698 1215.

Sláttuverk-ódýrt
Garðsláttur og öll almenn garðvinna.
Mikil reynsla. Uppl. í s. 695 4864.

Bókhald - Laun - Framtöl - Stofnun fé-
laga - Ráðgjöf. Góð Þjónusta. Sími 695
6728.

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.

Málari getur bætt við sig viðhaldsverk-
efnum í sumar úti sem inni. Uppl. í s.
892-9496

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.

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.

Ert þú að fara að flísaleggja? Get bætt
við mig verkefnum. Upplýsingar í síma
843 0117.

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

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

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.

Tek að mér að gera við tölvur. verð frá
1200 kr. Vönduð og góð þjónusta. Uppl.
í síma 664 1622 & 587 7291.

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.

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

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

Húseigendur, Húsfélög Ath. Múrara-
meistari sérhæfður í sprungu og
tröppuviðgerðum er að bóka sumarið.
Vönduð vinna. Uppl. í s. 896 5778 &
567 6245.

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.

G.J. vélar ehf.
Tökum að okkur hverskonar jarðvegs-
framkvæmdir. Nýleg tæki, vanir menn,
tilboð tímavinna. Uppl. í s. 660 8500.

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

Ferðanuddbekkur til sölu. Verð 42.000.
Upplýsingar í síma 694 8297.

Gelneglur frá Professionails- litað gel-
french Manicure-Náttúrulegar eða með
skrauti. Mjög gott verð. Sigríður Sig.
Gsm 693 3484.

Snyrtistóll (rafmagns) til sölu. Verð: til-
boð. Upplýsingar í síma 692 0207.

Skartgripagerð
Námskeið í skartgripagerð. Smíðum úr
silfri og skyldum málmum. Vinnum
með íslenska steina. Tek einnig að mér
að bora í steina. Uppl. og skráning í s.
823 1479.

Ásgeir Gunnarson kennir á Peugeot
407, árgerð 2005. Tek einnig í aksturs-
mat og hjálpa við endurtökupróf. Sími
568 7327/862 1756.

Til sölu sófasett 2+2. Uppl. í s. 696-
2046/661-1109

Til sölu koníaksbrúnt leðursófasett,
3+1+1. Verð 25.000 uppl. í síma 663
9679.

Tveir 3ja sæta sófar brúnir úr sterku
nautsleðri frá Öndvegi, 5 ára. Verð 70
þús. Uppl. í s. 696 6955.

Til sölu brúnn hornsófi frá Kósý sem
nýr, gott verð. Uppl. í síma 568 3184 &
899 0898.

Am. Queen Size rúm á 20 þús. og
ágætur 3ja sæta sófi á 10 þús. Uppl. í s.
616 2380.

Fallegt antík sófaborð frá Míru á 10.
þús. kr. Upplýsingar í síma 698 7228.

Til sölu svefnbekkur með rúmfata-
geymslu á 5 þús, standlampi úr smíða-
járni 4 þús., borð á hjólum m/hillum
(teborð) á 6 þús. Uppl. í s. 551 7368 &
896 3661.

Queen size rúm til sölu, rúmlega árs
gamalt. Selst á 35.000 kr. Sími 893
9288.

Til sölu hillusamstæða h. 186, b 162 og
fataskápur h. 203, b, 152, D 60. Uppl. í
s. 820 4064.

Glæsilegt hand-útskorið sófasett frá um
1950 (íslensk smíði) og innlagt sófa-
borð til sölu. Verð 150 þús eða tilboð. S.
664 8450 um helgar og e. kl. 17:00 á
virkum dögum.

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.

Hreinræktaður Beagle-hvolpur til sölu.
Ættbókafærður og heilsufarsskoðaður.
Uppl. í s. 848 4208.

Boxer hvolpur til sölu, aðeins einn
hundur eftir, tilbúinn til afhendingar. V.
100 þ. S. 845 3789.

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.

9 mán. sv. Oriental blendingur fæst gef-
ins á gott heimili vegna ofnæmis. Geld-
ur högni. Kelinn og blíður. Sími 564
5208.

Labrador hvolpar
Til sölu, tilbúnir til afhendingar. Upplýs-
ingar í síma 895 8325.

Yndisleg 6 ára læða vantar nýtt heimili
vegna flutninga. Er einstaklega ljúf kelin
og róleg. Eingöngu ástríkt heimili kem-
ur til greina. Uppl. í síma 696 5036.

Til sölu 2 Chihuahua hvolpar með ætt-
bók frá Íshundum. Uppl. í s. 421 3736.

Til sölu Boxer hvolpar. Tilbúnir til af-
hendingar. Uppl. í s. 662 5670.

Vantar einhverju að fara út með hund-
inn sinn. Tek að mér að fara út með
hunda í göngutúra. Stóra sem smáa.
Sími 691 7306.

Til sölu leonberger hvolpar, væntanleg-
ir í mai erum byrjuð að taka niður nöfn.
Síðast komu færri að en vildu. uppl s
693-9120.

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

Til sölu 8 notaðar innihurðir verðhug-
mynd 20.000. Uppl. í síma 663 2451.

Orlando, Florída.
Nú er ódýrt að versla eða spila golf. Í
sólinni á Flórída. Falllegt hús með sund-
laug, eða 2 herb. Íbúð á Ventura golf-
svæðinu til leigu. Stutt í Disney og moll-
inn. Uppl. í s. 893 0210

Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

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

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.

Hreindýra og silungsveiði á Grænlandi,
staðfesta þarf pantanir fyrir 31. maí
2005. Hafið samband í s. 568 3030 &
www.hl.is/veidi

Frábær í allri silungsveiði. Líkir eftir lirfu
rykmýs Verslaðu á www.frances.is

Seltjörn 1/2 dagur veiðileyfi 1.950 kr.
Uppl. í 822 5300 og www.seltjorn.net

Óður frá Brún
Húsnotkun hjá Magnúsi á Blésastöðum
við Selfoss til 15 júní. Laus pláss. Upp-
lýsingar í síma 893 1038.

Óska eftir að kaupa Hrímnis hnakk,
helst ekki eldri en 3ja ára. Uppl. í s. 897
8966.

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ferðalög

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Antík

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

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

meistari.

Viðgerðir

Múrarar

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald
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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

Glæsivilla á flottasta golfvelli Spánar,
LaFinca , til leigu í sumar. Nánari upp-
lýsingar á www.icemar.com e-mail:
info@icemar.com Sími (0034) 690 115
909.

Íbúðir á Spáni
Íbúðir til leigu á Spáni. Torrevieja svæð-
ið. Frábært verð, frábær staðsetning.
Uppl. í síma 0034617559726 og á
dune@internet.is Unnur/Halldór

Til leigu falleg 3ja herb. íbúð á svæði
112. Til langtíma með húsgögnum.
Þvottarvél og þurrkari í íbúð. Uppl. í
síma 892 5605.

Gott 23 fm herbergi til leigu í Vestur-
bænum, 101. Herbergið er búið hús-
gögnum. Eldhús, salerni og baðaðstaða
deilist með öðrum leigjanda. Uppl. í s.
896 1471.

SUMARLEIGA!
Stór 2ja herb. íbúð (70 fm) til leigu í
Hraunbæ frá 1/6-31/8. Kr. 67.000 á
mán., 1 mán fyrirfram og trygging (innif.
er rafmagn og hiti). Reglusemi,
reykleysi og skilvísi! Uppl. í s. 696 6578.

65 fm 2ja herbergja íbúð í Hafnarfirði.
Leigist á 70 þúsund á mánuði með hita
og hússjóð. Laus um mánaðarmótin.
Reglusemi skilyrði. Sími 662 6568.

4ra herbergja íbúð til leigu í Áslandi í
Hafnarfirði. Góð umgengni skilyrði.
Dýrahald bannað. S. 847 0287.

18 ára hárgreiðslunemi óskar eftir her-
bergi eða lítilli íbúð helst í Breiðholti. Er
reglusöm og reyklaus! Skilvísum
greiðslum heitið! Uppl. í s. 869 2070.

Fjölskylda óskar eftir 5 herb. íbúð í
Gerðunum (108). Við erum reyklaus,
skilvísum greiðslum heitið. Guðrún s.
845 1213.

4ra til 5 herb. íbúð óskast sem fyrst.
Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma
863 4304.

Óskum eftir bjartri 2ja herb. íbúð á höf-
uðborgarsvæðinu. Reglusemi og skilvís-
um greiðslum lofað. Uppl. í s. 696
5308.

Ábyrgur og reglusamur einstaklingur í
leit að lítilli íbúð eða herbergi til leigu.
Sími 847 2269.

44 ára karlmaður óskar eftir einstak-
lings eða 2 herbergja íbúð. Helst á
svæði 107. Skilvísar greiðslur og reglu-
semi. Uppl. í s. 895 8940.

Einstæður faðir óskar eftir 3ja-4ra herb.
íbúð. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í
s. 662 3146.

Grafarvogur.
Óska eftir snyrtilegri 2-3 herb íbúð í
Grafarvogi. Skilvísar greiðslur og reglu-
semi. uppl í S 691-5536.

4 manna fjölsk. óskar eftir 4ra herb.
íbúð til leigu á höfuðborgarsv. sem
fyrst. Meðmæli ef óskað er. Guðrún í s.
897 8987.

Kona á besta aldri óskar eftir 2-3ja
herb. íbúð í langtímaleigu. Vinsamlega
hringið í síma 699 0882.

Tvær 24 ára konur, báðar í föstu starfi,
reyk- og barnslausar óska eftir 2-3ja
herb. íbúð frá og með 01/07/05.
Greiðslugeta er ca. 60-65 þús og erum
í síma 899 2605 (Stella).

Skemmtileg 4ra herbergja íbúð að
Breiðvangi í Hafnarfirði til sölu. Góðu
rótgrónu hverfi. Hafðu samband við Pál
í s. 849 7288 og fáðu að skoða.

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

Til sölu fallegt 50,5m2 sumarhús á
góðu verði. Húsið afhendist tilbúið til
innréttinga eða fullbúið beint á
draumalóðina þína, eða selst á kjarri-
vaxinni lóð í Skorradal. Upplýs. í síma
897 0523.

Til leigu gott 137 fm full innréttað skrif-
stofuhúsnæði í lyftuhúsi við Skipholt.
Móttaka, 5-6 herbergi, lítil kaffistofa,
næg bílastæði. Guðlaugur s. 896 0747.

Óska eftir atvinnuhúsnæði ca 100 fm á
höfuðborgarsvæðinu. Sími 847 1481.

Óska eftir geymsluhúsnæði ca 30 fm í
Reykjavík. Uppl. í síma 567 2065.

Til sölu góður 27 fm bílskúr í Hraunbæ.
Hentar sem atvinnuhúsnæði. Sími 690
2369

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

Leitum að samviskusömum starfs-
manni á verkstæði. Nánari upplýsingar
á heimasíðu okkar www.aukaraf.is

Vatnsvirkinn og Tækja Tækni óska eftir
öflugum starfskrafti á skrifstofu fyrirtæk-
isins í bókhald, innheimtu og almenn
skrifstofustörf. Starfið getur verið sum-
arstarf jafnt sem framtíðarstarf. Óskað
er eftir því að starfskrafturinn geti hafið
störf sem allra fyrst. Umsóknir óskast
sendar með upplýsingum um menntun
og fyrri störf á netfangið hjalti@ttv.is

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

Au-pair í Hollandi. Íslensk fjölsk. óskar
eftir einstaklingi til barnagæslu frá
ágúst í 1 ár. S:0031243483530;
hronn@chello.nl

Smur & Dekk.
Óskum eftir starfsfólki á smur- og
dekkjaverkstæði. Framtíðarstörf eru í
boði. Frekari upplýsingar um stöðunar
gefur Guðni í s. 660 0560.

Sumarvinna: Vantar röskan og öruggan
mann, helst vanan byggingarvinnu
og/eða múrverki. Uppl. í síma 892
1224.

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

Starfsfólk óskast á Stjörnutorg, Kringl-
unni. Starfshlutfall samkomulag. Um-
sóknir, ásamt mynd, berist til Stjörnu-
torgs, Kringlunni 4-12, 103 Rvk, eða á
stjornutorg@simnet.is.

Hársnyrtir
Hársnyrtar óskast í fullt starf og hluta-
starf. Uppl. í s. 552 1144 & 690 9680.

Pizzubakari sem kann á eldofn óskast á
Mango pizza. Góð laun í boði. Uppl. í s.
577 1800.

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. Uppl. í s.
699 8403 & 896 5066.

Fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu
leitar að starfskrafti í almenn skrifstofu-
störf og sendiferðir. 60% starf. Uppl.
sendist á reynir@nytt.is

American Style
Í Kópavogi óskar eftir hressum starfs-
manni í grillið. Um er að ræða framtíð-
arstarf í reglulegri vaktarvinnu. Leitum
að einstaklingi sem hefur góða þjón-
ustulund, er 18 ára eða eldri og áreið-
anleg/ur. Umsóknareyðiblöð á öllum
American Style stöðum og á american-
style.is

Hársnyrtir óskast
Hársnyrtir/nemi óskast í hluta/fullt
starf. Uppl í s. 567 2044 & 848 9816.

Vörubílstjóri
Mottó ehf auglýsir eftir vörubílstjóra
með kranaréttindi og gröfumönnum á
smágröfur. Einngöngu menn með rétt-
indi á þessi tæki koma til greina. Uppl.
í s. 892 3787 og einnig er hægt að
sækja um á www.motto.is

Vantar mótamenn í uppslátt, járna-
menn og verkamenn. Mikil vinna. Uppl.
í síma 822 1661.

Sumarvinna
Óskar eftir vönu fólki á dráttarvél í slátt
réttindi ekki skilyrði. Umsóknir á
http://www.gardlist.is

Sumarvinna
Vantar duglegt fólk í hreinsun og slátt
Hægt er að sækja um á www.gardlist.is

Öflugur sölumaður
Heildverslun á matvörumarkaðinum
óskar eftir að ráða góðan sölumann.
Æskilegt er að viðkomandi hafi þekk-
ingu og reynslu á matvælamarkaðin-
um. Hvatt er sérstaklega til að mat-
reiðslu eða kjötiðnaðarmenn sæki um
viðkomandi starf. Góð laun í boði fyrir
réttan aðila. Vnsamlegast sendið svör á
Fréttablaðið Skaftahlíð 24 eða á
smaar@frettabladid.is merkt “SD2005”
fyrir 13. maí.

Í boði er helgarvinna við léttar ræsting-
ar á höfuðborgarsvæðinu. Um er að
ræða 4 klst í senn. Allar nánari upplýs-
ingar í gsm 867 9026.

Verkamenn óskast í byggingarvinnu á
Rvk svæði. Bílpróf æskilegt. S. 893
6020.

Vantar starfskraft í parketvinnu ekki
yngri en 20. Sími 847 1481.

Járnsmiður
Eða aðili vanur járnsmíði óskast tíma-
bundið í ca.1.mánuð. Vagnasmiðjan
Eldshöfða 21 R.Vík s. 894 6000

Ráðskonu vantar í sveit á Norðurlandi -
vestra. Upplýsingar á kvöldin í síma 452
4288.

Vantar duglegan ungling í sveit. Svör
sendist til Fbl, Skaftahlíð 24 eða á
smaar@frettabladid.is. merkt sveit.

Atvinna í boði!!!!!
Óskum eftir fólki í föst- og hlutastörf í
sumar á sjálfvirka bílaþvottastöð á
Bíldshöfa 8. Uppl. í síma 587 1944.

Vantar smíðanema eða manneskju
vana smíðavinnu í sumar. Uppl. í s. 698
6555 Rúnar.

Óska eftir starfskrafti, 16 ára eða eldri,
til almennra landbúnaðarstarfa sem
fyrst. Reynsla æskileg. Upplýsingar í
síma 896 6011.

Íslensk-útlensk au-pair
Okkur vantar barngóða manneskju, 19
ára eða eldri til að líta eftir 2 börnum,
2ja og 4ra ára í Vesturbænum í sumar
ásamt að sinna léttum heimilisstörfum.
Get útvegað herbergi. Uppl. í síma 893
0096.

Byggingarfyrirtæki. Smiðir og starfs-
menn vanir mótauppslætti óskast.
Einnig verkamenn vanir smíði og bygg-
ingavinnu. Mikil vinna framundan.
Uppl. í s. 893 7395.

Stundvís og reglusamur starfskraftur
óskast við jarðlagnavinnu. Uppl. í s. 893
6448.

Timburkompaníið Ehf. Tökum að okkur
alla almenna smíðavinnu og flísalagn-
ir.Tilboð og tímavinna.Vanir og vönduð
vinnubrögð. Uppl. í síma 690 1883.

Smiður í eldri kantinum óskar eftir inni-
vinnu eða verkefnum. Uppl. í s. 847
9874. Geymið auglýsinguna.

Sú sem þú leitar að!
Kvk-ísl.-40. óska eftir vinnu. Hef mjög
víðtæka kunnáttu og reynslu. Reykl og
reglusöm. S. 865 6663.

Vantar vinnu í sumar. Er með vinnuvéla-
réttindi. Get byrjað fljótlega. Helgi, s.
692 1504 & 557 9554.

NÓRI ER TÝNDUR Ljósgrár síamsfress,
geltur. Dökkbröndóttur á höfði, skotti
og loppum. Tattomerking í eyra. Hvarf
frá Dalalandi þri.kvöldið 3.maí. Á ól
Brekkubær 15. Hans er sárt saknað.
Uppl. 866-2901.

Erotik.is 20% afsl. af öllum vörum. Erot-
ica Shop Hverfisgötu 82 S. 511 6966.

Karlmaður 61 árs. Óskar eftir að kynn-
ast konu á svipuðum aldri. Svar sendist
fréttablaðinu Skaftahlíð 24, merkt
2005.

Einkamál

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

Atvinna í boði

Gisting

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði til sölu

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði
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LESTUR: DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í mars sl. 
Tekið er tillit til frídreifingar Morgunblaðsins. 

- markvissar auglýsingar -

Hvar ætlar þú að auglýsa? 
Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um atvinnumál og eru
atvinnuauglýsingar helsta efni þeirra. Bæði blöðin eru svokölluð innblöð, þ.e. þau eru í miðju aðalblað-
anna þannig að lesendur þeirra rekast á atvinnublöðin og ákveða þá hvort þeir skoða þau eða ekki.

Sunnudagsblað Fréttablaðsins 64,0%

Sunnudagsblað Morgunblaðsins 40,1%

Styrkur Fbl. umfram Mbl. 46,0%

20-40 ára

Tæplega helmingi fleiri Íslendingar á aldrinum 20-40 ára lesa
sunnudagsblað Fréttablaðsins fram yfir Morgunblaðið.

60% Íslendinga á sama aldri fletta ekki sunnudagsblaði
Morgunblaðsins, sem getur varla hljómað vel fyrir fyrirtæki 

í leit að góðum starfsmönnum.

Ertu að leita að góðum starfsmanni?

Góður fjárfestingarkostur
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.

Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni 

Nánari uppl.
Viggó Sig. sími : 594-5050 / 824-5066

e-mail : viggo@akkurat.is

HEILSÁRSHÚS – MIÐHÚSUM
Skógarhólf 5, fyrir neðan Þjóðveg.
Rétt við Úthlíð og þar er: Golfvöll-
ur, veitingahús, bar, verslun, bens-
ínstöð ofl. Milli Laugavatns og
Geysis. Mjög fallegt 78 fm. hús.
Heitur pottur er á verönd. Mikill
gróður er á lóð, mest birkigróður.
Mjög gott útsýni, m.a. til Heklu.
Byggingarár 2002 - 2005.
Lóð 0.45 hektarar. Leiga á lóð á
ári er ca 29.000 kr. Verönd er lokið framan við
hús, ca 70 fm. 

VERÐHUGMYND 14,5 millj.

EIGENDUR VERÐA Á STAÐNUM UM
HELGINA – LAUGARDAG OG SUNNUDAG

Jón og Erla 8631020

Berjavellir 2–3ja herb 221 Hafn 
OPIÐ HÚS

Guðmundur Þórðarson lögg.
Mjódd

Heimilisfang: Berjavellir 2 

Stærð eignar: 98,8 fm 

Fjöldi herb.: 3 

Byggingarár: 2003

Brunab.mat: 14.3 millj.

Verð: 23,9 millj.

Guðmundur S 
Guðmundsson
866-0103 

guðmundurs@remax.is

RE/MAX Mjódd
kynnir nýja 99 fm
3ja herb íbúð. Íbúð-
in skiptist í eldhús
/ stofu, baðher-
bergi og tvö
svefnherbergi. íbúðin er með parketi á
gólfi nema á baðherbergi og geimslu þar
eru flísar. Eigninni fylgir stæði í bílakell-
ara. Eign sem vert er að skoða.
OPIÐ HÚS MILLI 14.00-14.30

Hátíðardagur
í Háteigskirkju
Opin kirkja Laugardaginn 
7. maí kl. 14 – 18

Listadagskrá í tilefni fjársöfnunar 
fyrir nýju orgeli kirkjunnar – ókeypis aðgangur.

14:00 Stórsveit Nix Noltes

14:30 Kristinn H. Árnason, gítarleikari

15:00 Dansatriði frá Balletskóla Eddu Scheving

15:30 Barnakór Háteigskirkju

16:00 Ellen Kristjánsdóttir söngvari

16:30 Gunnar Guðbjörnsson, óperusöngvari

17:00 Örnólfur Kristjánnson og Sigrún Harðardóttir, 

strengjaleikarar

17:30 Douglas Brotchie organisti 

Komið og upplifið frábæra dagská
Heitt kaffi á könnunni

Breyttur 
opnunartími 
í afgreiðslu
Mán.-mið. 8.00 - 18.00
Fim. og fös. 8.00 - 19.00
Lau. 9.00 - 17.00 og sun. 11.00 - 16

Smáauglýsingasíminn er 550 5000 
og er opinn alla daga frá 8.00 - 22.00
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2JA HERB. ÍBÚÐ Á 1.HÆÐ,  
AUK 2JA HERB. STUDÍO ÍBÚÐ Í KJALLARA 
VÍFILSGATA 21,5 MILLJ.  

• Gott leigudæmi: t.d. láta aðra íbúðina borga lánin!  
• Stærð íbúða 85,1 fm (49,1 FM + 36 FM)
• Sameiginl inng.og garður
• Sér inng.í studío íbúð
• Gott skipulag í báðum íbúðunum
• Sér geymslur og saml. þvottshús
• Stutt í alla þjónustu og skóla 

✆ 894-8090 Teitur Lárusson

HRINGBRAUT - LAUS!! 
RISÍBÚÐ + 2 HERB. Í LEIGU 18 MILLJ.

• 75fm + bílskýli • Tvö herb. í útleigu
• Risíbúð m/svölum • Stutt í alla þjónustu
• Verið er að setja lyftu í húsið • Laust

✆ 821-4400 Hrafnhildur Bridde

FLÉTTURIMI GRAFARVOGI  
3. HÆÐ 17,9 MILLJ.  

• 98,4 fm • 3.svefnherbergi 
• Eldhús m/fallegum innrétt. • Stofa björt m/vestur svalir
• Stutt í skóla • Þvottahús í íbúð 

✆ 892-2506 Kári Kort 

LAUFENGI, GRAFARVOGUR
4RA HERB. 20,2 MILLJ. 

• 106,4 fm • 2.hæð
• 3.svefnherb. m/skápum • Sér inngangur af svölum
• Barnvænt hverfi • Baðherb.nýl. endurnýjað

✆ 892-2506 Kári Kort 

GLÆSILEGT RAÐHÚS Í BYGGINGU
ASPARHOLT, BESSAST.HR. 33,3 MILLJ.  

• Heildastærð 180 fm • Afhending júli 2005
• Fullbúið án gólfefna • Flott staðsetning

✆ 821-4404 Kristján Axelsson

SMÁRATÚN, SELFOSS
2JA HERB. M/SÉRINNG. 9,8 MILLJ.

• Tvíbýlishús • Kjallari
• 68fm • Nýl.eldhús 
• Rúmgóð stofa • Gróið hverfi

✆ 821-4400 Hrafnhildur Bridde

BÚJÖRÐ / VEIÐIJÖRÐ/ HESTABÚGARÐUR   
FRÍSTUNDAPARADÍS 27,8 MILLJ.

• 143,9fm íbúðarhús.24,1ha ræktað land,
• 2,1/2 tíma akstur frá Rvk
• Húsakostur, fjárhús,hesthús,vélageymsla 
• Bakká rennur um landið þar er silungsveiði 
• Miklir úthagar og veiði á Tröllatunguheiði-
• Gæsir/Rjúpa/Silungur/Gott berjaland 

✆ 892-2506 Kári Kort 

GLÆSILEG ÍBÚÐ Á GÓÐUM STAÐ.
STEKKJARSEL,109 BREIÐH. 18,7 MILLJ.

• Vel staðsett hús. • 97 fm * 18 fm sólskáli
• Stór stofa • Glæsilegt eldhús
• Allt sér • sólpallur

✆ 821 4404 Kristján Axelsson

2JA HERB. ÍBÚÐ Í MIÐBÆNUM
BERGSTAÐASTRÆTI 10,9 MILLJ.

• Íbúð 37,8 fm
• 1.hæð, sameiginl.inng.
• Gott skipulag, nýl.pastparket á gólfum
• Rósettur í loftum,trérimlagluggatjöld
• Sér geymsla - sameiginlegt þvottahús
• Stutt í alla þjónustu og skóla 

✆ 894-8090 Teitur Lárusson

FOSSVEGUR 8 SELFOSSI 
NÝTT LYFTUHÚS  

* 2ja.3ja og 4ra herb.íbúð
* Afhending í júní- júlí 2005
* Fullbúnar án gólfefna, nema baðh.
* Skilalýsing á skrifstofu
* Stutt í skóla og alla þjónustu

✆ 892-2506 Kári Kort 

FALLEG ÍBÚÐ MEÐ MIKLU ÚTSÝNI 
HULDUBORGIR, 112 RVK. 22 MILLJ.

• Heildarstærð 104,4 fm • Parket á gólfum
• 3.svefnhergi • Fallegar innrétinngar
• Stutt í alla þjónustu • Suður svalir 

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn

GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ   
KRÍUÁS, HFJ. 23,9 MILLJ. 

• Heildarstærð 103,8 fm • Rúmgóð stofa
• Fallegt útsýni • Fallegar innréttingar
• Sér inng.af svölum 

✆ 821 4404 Kristján Axelsson 

INGÓLFSSTRÆTI , 101 RVK
SJARMERANDI ÍBÚÐ Í GRÓNU HVERFI

• Heildarstærð 143,2 fm • Parket á gólfum
• 5.herb • 2 baðherbergi
• Stutt í alla þjónustu • Á besta stað 

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn

Sími 534 4400

SJARMERANDI ÍBÚÐ Í GRÓNU HVERFI 
HRAUNBÆR, 110 RVK. 16,3 MILLJ. 

• Heildarstærð 95,5 fm • Fallegar innréttingar 
• 2 hæð • 3 herb
• Stutt í alla þjónustu • Barnvænt hverfi 

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn

ASPARFELL
2JA HERB. – 2. HÆÐ 10,6 MILLJ.

• Hol m/fataskáp,dúkur á gólfi.
• Eldhús m/eldri innréttingu.
• Baðherbergi m/flísum.
• Þvottaherbergi á hæð.
• Sérgeymsla í kjallara.

✆ 892-2506 Kári Kort 

KRUMMAHÓLAR, BREIÐHOLTI   
2JA HERB. + BÍLSKÝLI 11,9 MILLJ.  

• Íbúð 49fm og bílskýli 23,8 fm
• SameigiL inng.og garður
• Gott skipulag,opið eldhús 
• Sér geymsla 
• Útgengt úr íbúðinnni út á grasflöt
• Stutt í alla þjónustu og skóla 

✆ 894-8090 Teitur Lárusson

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI  
BÆJARHRAUN, HF. 11,9MILLJ.

• Heildarstærð 108,9 fm • 4 skrifstofur 
• 1 fundarherbergi • 3 hæð .
• Rúmgóð herbergi • Góður staður 

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn

ÁSBRAUT, KÓPAVOGUR
2. HÆÐ – LAUS !! 17,3 MILLJ.

• 90,8 fm (4ra herb.)
• 2.herb. og 2.stofur
• Suður svalir
• Upprunalegar innréttingar
• Snyrtileg sameign
• Sér geymsla í kjallara

✆ 821-4400 Hrafnhildur Bridde

SKEMMTILEG ÍBÚÐ Á BESTA STAÐ  
NJÁLSGATA, 101 RVK. 23,9 MILLJ. 

• Heildarstærð 106,5 fm • MikIð endurnýjuð
• Náttúruflísar á gólfum • 4 .herb
• Stutt í alla þjónustu • Á besta stað 

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn

NJARÐARGATA - MIÐBORG
2JA HERB. 12,9 MILLJ.

• Stærð íb. 45,5 fm
• Sameiginl.inng.og garður
• Sólpallur í garði - útg.úr eldhúsi
• Stórt oipð eldhús m/ nýl. innnrétt.
• Sér geymsla og sameiginl.þvottahús
• Stutt í alla þjónustu og skóla 

✆ 894-8090 Teitur Lárusson

RAUÐALÆKUR, 2JA HERB.    
SÉRHÆÐ/KJALLARI 10,9 MILLJ.  

• Stærð íb.45,7 fm
• Sér inng.- sameiginl.garður
• Gott skipulag, plastparket á gólfum
• Sér geymsla og sameiginl þvottahús
• Lítið eldhús en möguleiki á stækkun
• Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090 Teitur Lárusson

FJÖLDI KAUPENDA Á SKRÁ 
SEM LEITA AÐ RÉTTU EIGNINNI! 

Það sem við gerum fyrir seljendur:
• Skoðum eignina samdægurs • Verðmetum eignina 
• Sýnum sjálf allar eignir á söluskrá • Opin hús eru í okkar
höndum • Fjármálaleg ráðgjöf 

Það sem við gerum fyrir kaupendur:
• Hjálpum þér að finna réttu eignina • Fylgjum þér að skoða eignir
• Persónuleg þjónusta • Fagleg ráðgjöf við tilboðsgerð 
• Fjármálaleg ráðgjöf.



Midseason sale
-Vorútsala-

25% afsláttur af 
öllum vörum aðeins 
í 2 daga laugardag 

og sunnudag

Smáralind - www.adams.is
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Súperform á fjórum vikum!
Hversu oft hefur þú reynt að komast í betra form, ná
tökum á mataræðinu og byrja að hreyfa þig reglulega
en ekkert breytist? Námskeiðið Súperform á 4 vikum
hjá Goran Kristófer, íþróttafræðingi, er hannað til að
koma þér af stað á mjög árangursríkan og einfaldan
hátt. Tilgangur námskeiðsins er að koma þér á æðra
stig hvað varðar líkamlega og andlega heilsu.
Ef þú vilt:
• Léttast
• Efla ónæmiskerfið
• Bæta meltinguna
• Hormónajafnvægi
• Andlega vellíðan
• Bæta minnið og einbeitinguna
• Auka orkuna
• Komast í form
• Bæta heilbrigði

Þú kynnist nýjum möguleikum í matarvali, mat sem
örvar fitubrennslu, hvernig þú átt að glíma við matar
-og sykurþörfina, hvernig þú ferð að því að brenna
meira og léttast.

• Fimm tímar í viku
• Brennsla og styrking
• Takmarkaður fjöldi
• Vikulegar mælingar
• Eigið prógramm í tækjasal
• Persónuleg næringarráðgjöf
• Ráðgjöf við matarinnkaup
• Fræðsla og eftirfylgni – 2 fyrirlestrar
• Slökun og herðanudd í pottunum að æfingu lokinni
• Protein shake eftir hverja æfingu
• Karlar kl. 7:30
• Konur kl. 6:30, 10:00, 13:00, 16:30 eða 18:30

Nýtt námskeið hefst 17. maí nk.
Skráning hafin í síma 444 5090 eða
nordicaspa@nordicaspa.is. Námskeið greiðist við
skráningu – athugið síðast komust færri að en vildu.

» BETRI SJÓNVARPSDAGSKRÁ Á LAUGARDÖGUM

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



SPURNING: ER HÆGT AÐ
EYÐILEGGJA JÖRÐINA MEÐ
MENGUN?
Svar: Þessa spurningu má skilja á
ýmsa vegu en áhugaverðast er að
skoða eftirfarandi tvær spurning-
ar, nánar tiltekið:
1. Getur mannkynið eyðilagt allt

líf á jörðinni með mengun eða
öðrum ráðum?
2. Getur mannkynið gert jörðina

óbyggilega mönnum?
Eins og við er að búast þekkir

enginn svarið við fyrri spurning-
unni fyrir víst; þessi tilraun hefur
aldrei verið gerð og verður von-
andi aldrei! Svarið við spurning-
unni er þó líklega: „Já, nokkurn
veginn“. Þetta svar er hins vegar
ekki alveg augljóst; það er hvorki
sjálfgefið að mannkynið geti eyði-
lagt lífið á jörðinni né heldur
hvaða merkingu eigi að gefa
þeirri fullyrðingu.

Ósonlagið
Í umræðum um eyðingu ósonlags-
ins á undanförnum árum hefur
komið fram að þessi eyðing hefði
haldið áfram að aukast hröðum
skrefum ár frá ári ef menn hefðu
ekki tekið í taumana í iðnríkjum
jarðarinnar. Með öðrum orðum
hefði verið „hægt“ að eyða óson-
laginu ef menn hefðu ekki spyrnt
við fótum, og það hefði að minnsta
kosti valdið miklu tjóni í lífríki
jarðar. Svipaða sögu er að segja
um gróðurhúsaáhrifin, að þau
geta valdið miklu tjóni ef ekkert
er að gert. Hæpið er þó líklega að
tala um að þessi tvenns konar
áhrif geti valdið algerri „eyði-
leggingu“ lífsins hér á jörð.

Kjarnorkuvetur
Hættan á eyðileggingu jarðarinn-
ar á stuttum tíma af völdum
manna er líklega mest af svoköll-
uðum kjarnorkuvetri. Ef veruleg
kjarnorkustyrjöld blossaði upp á
jörðinni mundi geislavirkt ryk
þyrlast upp í háloftin, breiðast út
um alla jörð og draga úr sólarljósi
sem næði til jarðar. Engin sumur
mundu koma nokkur ár í röð og
dýr og jurtir mundu deyja í
hrönnum. Lífið sem eftir stæði ef
eða þegar hildarleiknum lyki
kynni að verða gerólíkt því sem
nú er, þannig að það væri alls
engin fásinna að tala um eyðilegg-
ingu. Þetta mundi þó fara eftir því
hversu mikið af kjarnavopnum
yrði sprengt og á hve löngum
tíma.

Hamfarir fyrir 65 milljón árum
Ein ástæðan til þess að menn geta
gert sér sæmilega glögga mynd af
þessu er sú að svipaðar hamfarir
hafa átt sér stað nokkrum sinnum
í jarðsögunni, til dæmis fyrir 65
milljón árum þegar risaeðlurnar
dóu út og einnig talsvert fyrr.
Meginorsakirnar í þessum tilvik-
um hafa verið annaðhvort stór
loftsteinn sem þyrlar upp miklu
ryki eða verulegar og langvinnar
eldgosahrinur, nema hvorttveggja
sé.

Lífríkið getur aðlagað sig að
breyttum aðstæðum
Vert er að staldra við það hvernig
við getum hugsað okkur að hluti
lífsins á jörðinni geti lifað af
kjarnorkuvetur eða kuldaskeið af
öðrum ástæðum. Við þurfum þá
að hafa hugfast að lífverurnar
geta flutt sig til á jörðinni. Þegar
kólnar geta þær sem lifa í fjöllum
fært sig neðar og þær sem búa
fjarri miðbaug til norðurs eða
suðurs geta fært sig nær honum.
Lífríki jarðar sem heild er afar
fjölskrúðugt og lífsskilyrði þess

eru mjög mismunandi eftir stöð-
um. Þess vegna býr það yfir
mikilli hæfni til að laga sig að
breyttum aðstæðum, en að vísu í
þeim skilningi einum að eitthvað
verður eftir af lífríkinu þegar
hamfarir verða, en það er þá
kannski varla svipur hjá sjón.

Dæmisaga um rottur
Seinni spurningin hér á undan,
hvort við getum gert jörðina
óbyggilega mönnum, er auðveld-
ari viðfangs, en vitaskuld má þó
líka kalla slíkt eyðileggingu, að
minnsta kosti frá sjónarmiði
mannanna. Enginn vafi er á því að
mannkynið getur útrýmt sjálfu
sér með ýmsum ráðum, til dæmis
með styrjöldum, kjarnorkuvopn-
um, eyðingu ósonlagsins, gróður-
húsaáhrifum, eitrun lofts eða
neysluvatns og svo framvegis.
Kannski getur dæmisaga um rott-
ur á Nýja-Sjálandi skýrt þetta
svolítið betur:

Þegar maðurinn (Homo sapi-
ens) kom fyrst til Nýja-Sjálands
fyrir um það bil 1000 árum voru
þar engin spendýr á landi nema
leðurblökur. Eitt af þeim dýrum
sem kom með mönnunum var
rottan. Menn hafa síðan oft reynt
að útrýma henni með ýmsum ráð-
um hvers tíma, en það hefur
lengst af gengið illa. Þegar lagt er
til dæmis út eitur verða einhver
dýr fyrst til að éta það og deyja en
hin dýrin sjá það og læra að var-
ast eitrið, þannig að stofninn lifir
þó að einstaklingar úr honum láti
lífið.

En í seinni tíð hafa menn fund-
ið ráð við þessu til að eyða rottum
á afmörkuðum svæðum. Sein-
virku eitri er þá dreift um allt
svæðið í senn þannig að fyrstu
dýrin deyja ekki fyrr en öll dýrin
hafa fengið eitrið í sig og bíða
dauðans.

Seinvirkt eitur
Ef við höfum í huga fjölbreytnina
og hugkvæmnina í verkum mann-
anna bendir ekkert til þess að
mannkyninu ætti að vera ofvaxið
að búa til svo seinvirkt „eitur“ að
menn hafi allir meðtekið það áður
en skaðleg áhrif þess koma fram
fyrir alvöru.

Endalok mannkyns
Breski stjarnvísindamaðurinn
Martin Rees, sem nú er forseti
Breska vísindafélagsins (Royal
Society), hefur nýlega skrifað bók
þar sem hann rökstyður að enda-
lok mannkynsins hér á jörð kunni
að vera skammt undan ef ekkert
er að gert. Bókin heitir í banda-
rískri útgáfu Our Final Hour: A
Scientist’s Warning en í breskri
útgáfu nefnist hún Our Final
Century?: Will the Human Race
Survive the Twenty-first Cent-
ury? Hægt er að lesa um bókina
og kenningar Rees á veraldar-
vefnum með því að smella á tengl-
ana í þessari efnisgrein.

Þorsteinn Vilhjálmsson, pró-
fessor í eðlisfræði og vísindasögu

við HÍ.
Höfundur þakkar Sigurði

Steinþórssyni og Tómasi Jóhann-
essyni góðar athugasemdir við

fyrri gerð

Jör›in ey›ilög›

Á Vísindavef Háskóla Íslands er til mikið efni um mengun, ósonlagið, gróðurhúsaáhrif
og fleira tengt svarinu hér fyrir ofan, meðal annars svör við þessum spurningum: Af
hverju er ekki hægt að búa til óson og setja upp í gufuhvolfið, hvað veldur gróður-
húsaáhrifum, hvaða vatn er það mengaðasta í heimi og hvar er það, hvernig lifir
kakkalakki af kjarnorkusprengju og í hvað er kjarnorka aðallega notuð?

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS
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Allt um fasteignir og heimili

á mánudögum í Fréttablaðinu.
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NÆSTA STOPP Lalli Johns er eftirlæti þjóðarinnar þótt ekki hafi hann alltaf fetað rétta
veginn. Hann var reffilegur á BSÍ í vikunni, íklæddur forláta kúrekahatti og með yfirvara-
skegg að hætti snyrtilegra útlaga.
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Skeifan • Smáralind

Glæsilegur LEGO
barnafatnaður 
í miklu úrvali, 
nú í BabySam

Vikan sem var
Bjarts‡ni og gla›vær› einkenndi vikuna sem lei› og ekki um villst a› vorhugur
ríkir um flessar mundir. Hreinsanir, tiltekt og uppbygging í sínum ví›asta skiln-
ingi voru einkunnaror› vikunnar, hvort sem fla› var í sálinni, náttúrunni, mann-
lífinu e›a fljó›félaginu í heild.

MITT Á MILLI DÓMA Biðin er hlutskipti
þeirra sem hljóta fangelsisdóm. Biðin eftir
frelsi á ný. Stórir dómar hafa fallið að und-
anförnu í Hæstarétti og margir dæmdir úr
leik með því að gjalda brot sitt með fanga-
vist. Hér bíður dómsvörður úrskurðar.

Á BOTNINUM? Sumarvinna unglinga er hafin hér og þar, og víst þurfa menn að hvíla sig eftir puðið í beðunum. Vonandi bætir fyrsta
sumarkaupið upp á það sem vantaði í síðustu buxnakaupum svo þær nái betur að tosast upp fyrir rass.

LEIÐIN Í 102 Hún er falleg og tónar vel við glæst jarðfræðihús Háskóla Íslands, nýja
göngubrúin yfir Miklubrautina, um leið og hún brúar bil milli hins byggða og óbyggða, úr
101 í 102 Reykjavík.

BAKTJALDAMAKK Í sviðsljósinu er fátt um stundlegan frið til
skrafs og ráðagerða. Stundum er gott að bregða sér út á tún, á bak
við hús. Það gerðu flokksbræðurnir og ráðherrarnir Davíð Oddsson
og Geir H. Haarde í skjóli Stjórnarráðsins.

STÓRBORGARDRAUMAR Reykjavík stækkar og stækkar. Teygir
sig nær sveitinni í allar áttir. Alls staðar má sjá byggingarkrana og
vinnuvélar búa til mannvirki fyrir gangandi sem akandi fólk. Hér
tvöfaldast þjóðvegur eitt á milli Reykjavíkur og Mosfellsbæjar.

HJÓLAÐ Í VINNUNA Margir tóku áskoruninni um að hjóla í
vinnuna í vikunni. Hér er það Kolbrún Halldórsdóttir þingkona
sem leiðir hóp hjólreiðamanna, útbúin réttum öryggisbúnaði og
góða skapinu.

FRJÓKORN HIMINSINS Stærsti farfuglinn, þó lengur staðfugl, hefur sig á loft með full-
an sarp af græðandi smyrslum á íslenska jörð þegar landgræðsluflugvél Páls Sveinssonar
klýfur vorloftið mót vaknandi náttúru og gróandi túnum.
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   • • Ekki láta 
    plata þig!
  • • Ekki láta 
   plata þig!

HIVE auglýsir frelsi ...
En verðið sem almennt er auglýst miðast við 
12 mánaða bindingu!

Og Vodafone auglýsir ...
"Heimili sem eru með allt hjá Og Vodafone"... 
fá ótakmarkað niðurhal og betra verð!

Síminn auglýsir ...
"Til að geta fengið ótakmarkað niðurhal þarftu 
að hafa GSM númer hjá Símanum".

Það sem skiptir máli er að 
BTnet er alltaf ódýrara!

 * * Miðað við sambærilega pakka í boði á Íslandi 20 apríl 2005. www.btnet.is 

extra
V16

V16 extra
• • 4 Mb/s hraði
• • 2GB erlent niðurhal
• • 3 póstföng
• • 1,99 kr. MB umfram erlent niðurhal   

   Afnot af þráðlausum beini

   Mánaðaráskrift á tónlist.is   

Allt þetta á aðeins 

3.890 kr. 
                 á mánuði allt innifalið!

taktu fleiri bita!
• • hafðu hraðann á

  Kíktu við í næstu BT verslun og fáðu þér 
     áskrift eða hringdu í síma 588-1234 og við 
   sendum þér búnaðinn forstilltann og  tilbúinn til 
       notkunar þér að kostnaðarlausu!

   • • Ódýrastir   • • Ódýrastir

   á  Íslandi!**   á  Íslandi!**   • • Ódýrastir

   á  Íslandi!**



Oft er sagt að eiturlyfin
verði til í fjarlægum lönd-
um Suður-Ameríku og Mið-

Asíu. Ekki þarf hins vegar að leita
lengra út fyrir Evrópu en til
Marokkó til þess að sjá heilu
akrana af kannabisplöntum.

Nyrst í Marokkó er hérað sem
nefnist Ketama. Þar námu Márar
land eftir að hafa verið hraktir frá
Spáni. Síðan þá hefur ríkt í hérað-
inu óstjórn, eða í það minnsta mik-
ið frjálsræði, og er landið gjarnan
kallað „bled el siba“ meðal heima-
manna, eða land hina löglausu. Sá
frasi er meira að segja þekktur
meðal stjórnvalda, sem líta fram-
hjá manndrápum og stórfelldri
kannabisrækt í þessum hluta
landsins. Árlega er hundruðum
kílóa af hassi smyglað sjóleiðis
yfir Gíbraltarsundið í hendur
spænskra eiturlyfjasala. 

Á leið minni um Marokkó í vor,
ásamt fjórum Íslendingum, heim-
sótti ég hassbónda í þessu skugga-
lega héraði og komst í hann
krappan á heimili hassbaróns.

Hassbændur og smyglarar
Ferðinni var heitið frá bænum
Nadur til Fez. Eftir klukkutíma
strögl og prútt við leigubílsjórann,
sem var umvafinn tuttugu samn-
ingsráðgjöfum úr öllum stéttum,
fengum við bílinn á þúsund dir-
hama, sem gera um sjö þúsund
krónur. Hæsta boð eins bílstjórans
var tólf þúsund dirhamar. 

Á meðan við ókum þvers og
kruss um fjallavegina í Rif-fjalla-
garðinum í Ketama-héraði sögð-
um við leigubílstjóranum að
gaman gæti verið að heimsækja
hassbúgarð. Á þessum slóðum
þrífst ekki annar atvinnuvegur en
kannabisrækt. Ef þú ert ekki
hassbóndi ertu smyglari. Frekar
einföld regla – og sú eina sem
íbúar í héraðinu fara eftir. 

Stjórnvöld kippa sér ekki upp
við að þar séu framin morð og
eldur borinn að landi keppinautar-
ins, eða öllu heldur ráða lítt við

það. Þeir einu sem lögreglan
ræðst gegn í þessu óstjórnar-
héraði eru ferðamenn. Sagan
segir að lögreglumenn fái skó-
sveina sína til að lauma hassi inn á
ferðamenn til þess eins að geta
gripið þá glóðvolga skömmu síðar.

Í stofu hassbaróns
Við vorum komnir þangað til að
skoða. Bílstjórinn ók inn í næsta
smábæ og bíllinn var varla stopp
þegar að honum sveif skuggaleg-
ur náungi og spurði, eins og ekk-
ert væri sjálfsagðara, hvort við
værum að leita að hassi. Bílstjór-
inn sagði honum frá erindi okkar
og í kjölfarið bauð hann okkur að
fylgja sér heim á bóndabæinn.
Áður en ég náði að kinka kolli
hafði hann troðið sér í framsætið
– ofan á mig. 

Mustafa Sicilian, kallaður Sicili-
an, hét þessi nýi ferðafélagi víst. 

Eftir að hafa ekið dágóða stund
upp fjallaveg, ef veg skyldi kalla,
staðnæmdumst við fyrir framan
stærðar villu með enn stærri virkis-
veggjum allt í kring. „Þetta er stað-
urinn,“ sagði Sicilian stoltur, „þarna
býr bróðir minn.“ Hann hleypti okk-
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Héra›i› Ketama í Marokkó er me› blómlegustu kannabisræktarsvæ›um
heims. fiar ríkir stjórnleysi og svæ›i› raunar kalla› land hinna löglausu. Egill
Bjarnason bla›ama›ur var á fer› um Ketama í vor og segir frá upplifun sinni.

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
 U

TI
 2

82
59

  
05

/2
00

5 

Meindl Island Pro GTX
Flokkun BC
Heil tunga og vandaður frágangur
Ótrúlega léttir! Þyngd 830 g (stærð 42)
Gore Tex vatnsvörn
MFS fóður lagar sig að fætinum
MultigriffVibram veltisóli með fjöðrun
Mjög góður stuðningur við ökklann
Einnig fáanlegir í dömustærðum (gráir)

Verð  22.990 kr.  

SCARPA Hekla
Flokkun BC
Dömuskórnir frábæru frá SCARPA
Heil tunga, Goretex, Vibram veltisóli, 
góður stuðningur og þægindi
Einnig til í herraútfærslu, Ladakh

Verð  24.990 kr.  

Meindl 6.0 Mid GTX
Flokkun AB
Mjúkir og léttir
Nubuk leður
Gore Tex vatnsvörn
Þyngd: 520 g (stærð 42)
Einng til í dömuútfærslu

Verð  15.990 kr. 

TNF Bruce Mid
Flokkun A
Ofurstrigaskór!!
Súperléttir gönguskór
í léttari notkun
Nubuk leður og nylon
Til í dömuútfærslu

Verð  11.990 kr. 
   

Við skiptum skónum hjá okkur í flokka eftir því í hvaða notkun þeir eru hugsaðir. A: Fyrir auðvelda göngu og daglega notkun • AB: Fyrir göngu á slóðum og láglendi • B: Fyrir lengri göngur og bakpokaferðalög 

Me› hassbændum í landi hinna löglausu

SIKILEYINGURINN ÁSAMT MÓÐUR SINNI Sikileyingurinn fékk nafnbótina eftir að hafa smyglað tveimur tonnum af marijúana frá
Marokkó yfir til Sikileyjar.

MYNDIN DÝRKEYPTA Myndin sem gerði hassbaróninn æfan af reiði og fékk hann til að
halda því fram að við værum útsendarar lögreglunnar sem færu ekki leynt með hrifningu
sína á fáguðum stíl hússins.

UPPSKERAN SMÖKKUÐ Kunningi Sikileyingsins að hnoða hassmola sem hann síðan
blandaði saman við sígarettutóbak. 

EGILL BJARNASON
greinarhöfundur.
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ur inn í stofuna á heimili bróður síns
og skipaði okkur að setjast á meðan
hann skryppi aðeins frá og næði í te
og með því. Hass trúlega.

Aðra eins glæsivillu hafði ég
aldrei nokkurn tímann séð. Þarna
voru haldnir saumaklúbbar með
soldánum og olíufurstum. Og auð-
vitað gat ég, túristinn sjálfur, ekki
stillt mig um að taka mynd af öllum
flottheitunum sem hassbarón býr
við og smellti af einni. 

Eruð þið frá Interpol!?
Í sömu andrá og flassið sprakk
stormaði inn hinn eini sanni hús- og
hassbóndi; feitur, þrekvaxinn,
snyrtilegur og með gullkeðju um
hálsinn.

„Hvern fjandann þykist þið eig-
inlega vera að gera? Hverjir eru
þið? Lögreglan?! Interpol?! Það
kemst enginn upp með að vaða inn í
mín hús og taka myndir eins og
hálfviti!“ þrumaði hann út úr sér á
frekar bjagaðri ensku. Ég fékk
hland fyrir hjartað og hugsaði með
mér að þessi mynd yrði trúlega mín
síðasta. Í það minnsta ef marka
mátti fullyrðingu sem ég las í
ferðamannahandbók um að enginn
teldist maður með mönnum í
Ketama nema hafa að minnsta kosti
kálað einum manni fyrir giftingu!

Miðað við æsinginn í hassbarón-
inum var eins og við hefðum haldið
við konuna hans eða sullað kaffi í
gólfteppið. Ég var langt kominn
með að grípa einn af gyllltu kerta-
stjökunum í stofunni og spara bar-
óninum ómakið og sjá um allan
subbuskapinn sjálfur. En þá, loks-

ins, kom Sicilian aftur. Bannsettur
skúrkurinn var auðvitað enginn
barónsbróðir. Hann bablaði ein-
hverja arabísku við húsbónda sinn,
sem gerði það að verkum að barón-
inn róaðist örlítið – hætti að
minnsta kosti að frussa í hverju
orði. Ég hætti því öllum kerta-
stjakahugsunum og hypjaði mig út
með hinum. 

Margslunginn Sikileyingur
Sicilian var þrátt fyrir allt nokkuð
brattur og lagði til að við færum
heim til hans. Við löbbuðum af
stað, þvert yfir auða akrana. Því
auðvitað var líka vor í Marokkó og
uppskerutímabilið ekki fyrr en í
lok sumars.

Á leiðinni fékk ég að heyra sög-
una af því hvernig hann öðlaðist
gælunafnið Sicilian, eða Sikil-
eyingurinn. Á sínum yngri árum
tók hann þátt í miklu smygli sjó-
leiðis frá Marokkó yfir til Sikileyj-
ar. Hann var háseti á skipinu og
sigldi klakklaust með rúmlega tvö
tonn af marijúana yfir á eyjuna.

Sikileyingurinn bætti því við að
núorðið væru það sjómenn frá
Evrópu sem sæju um að flytja efn-
ið til Spánar og annarra landa. En
skyldi lögreglan aldrei hafa bland-
að sér í málin? „Nei, aldrei. Þetta
er Ketama. Hér gilda engin lög!“

Hlaðan full af hassi
Eftir tveggja tíma labb vorum við
komin á leiðarenda. Sikileyingur-
inn leiddi okkur inn í litla hlöðu,
troðfulla af kannabisplöntum. Af
lyktinni af dæma var ég mættur á
árshátíð hippafélagsins. 

Fram að sjöunda áratugnum
ræktuðu Marokkómenn einungis
kif og seldu sín á milli, en þegar
hippatímabilið reið yfir varð eftir-
spurnin svo gríðarleg að Frakkar,

nýlenduherrar Marokkó, kenndu
bændunum að vinna hass og flytja
yfir Gíbraltarsundið. 

Sikileyingurinn er ekki frá-
brugðum öðrum héraðsbúum og
vinnur um 50 kíló af hassi á ári
hverju. Fyrir það hefur hann um
720 þúsund íslenskar krónur í árs-
tekjur. Til samanburðar eru árs-
tekjur verkamanns í Marokkó um
260 þúsund krónur. Hér heima er
verðmæti uppskerunnar að líkind-

um um 75 milljónir króna. Hver
veit nema hassið frá Sikileyingn-
um endi í undirheimum Reykja-
víkur. Stór hluti af hassinu á þeim
markaði kemur einmitt frá
Marokkó og er gjarnan kallaður
„marri“.

Eftir að hafa myndað hlöðuna
rækilega kvöddum við Sikileying-
inn og héldum áleiðis til Fez. Orðin
margs vísari um hið „göfuga“ starf
hassbóndans. ■
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göngu-
sumarsins
garpa

Fyrir

Meindl Colorado Lady
Flokkun B
Nubuk leður
Gore Tex vatnsvörn
Vibram Multigriff sóli
Þyngd 750 g (stærð 42)
Einnig til í herraútfærslu

Tilboðsverð  14.990 kr.  
Verð áður 17.990 kr.

Lowa Renegade GTX
Bestu kaupin í útbúnaðar-
prófun Útiveru 2005
Flokkun AB
Klassískir fjölnota skór
Gore Tex vatnsvörn
Nubuk leður

Verð  13.990 kr. 

BC: Fyrir erfiðari göngur og fjallabrölt • C:  Fyrir alpagöngur, kletta, ís og brodda
SMÁRALIND SÍMI 545 1550      GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

ALLT Í NAFNI SPARNAÐAR Bílstjórinn tróð í og á pallbílinn og lét hann síðan renna niður fjallaveginn – til þess að spara bensín.



Fimmmenningarnir í Duran
Duran hafa staðfest komu
sína til Íslands í sumar og

munu halda tónleika í Egilshöll
hinn 30. júní. Lítið bítlaæði mynd-
aðist í kringum sveitina á Íslandi
og það er óhætt að fullyrða að
komu Duran Duran til Íslands
hafi verið beðið með eftirvænt-
ingu í rúma tvo áratugi. Íslenskir
aðdáendur sveitarinnar létu les-
endabréfum, með frómum óskum
um að fá goðin í Laugardalshöll-
ina, rigna yfir Velvakanda Morg-
unblaðsins á sínum tíma en hetj-
urnar létu þó ekki sjá sig.

Gömlu kynnin gleymast ei
Frægðarsól Duran Duran seig
hratt eftir að sveitin náði hæstu
hæðum með plötunni Seven and
the Ragged Tiger. Hörðustu aðdá-
endur hennar hafa þó aldrei snúið
baki við köppunum þannig að það
má reikna með því að fólk sem er
um og yfir þrítugt muni fjölmenna
í Egilshöll til þess að fá loksins að
heyra berum eyrum slagarana
sem lituðu æsku þeirra. Það lifir
lengi í gömlu „eitís“-glæðunum og
þeir sem settu símkerfi Rásar 2 á
hliðina til þess að koma lögum á
borð við Save a Prayer, A View to
a Kill og Wild Boys á topp Íslenska
listans, fjölmenntu á Duran Duran
skemmtanir á skemmtistöðum
sem löngu eru horfnir yfir móð-
una miklu og kunnu skónúmer
þeirra Simon Le Bon, John Taylor,
Andy Taylor, Roger Taylor og Nick
Rhodes geta ekki látið sig vanta
þegar hetjurnar mæta þó það sé 20
árum of seint.

Byrjaði allt í Birmingham
Félagarnir Nick Rhodes og John
Taylor stofnuðu Duran Duran í
Birmingham á Englandi árið 1978
en það var sameiginlegur áhugi
þeirra á tónlist David Bowie og
Roxy Music sem leiddi þá saman.
Þeir fengu bassaleikarann Simon
Colley og söngvarann Stephen
Duffy til liðs við sig en trommu-
heili sá um taktinn. 

Félagarnir ætluðu upphaflega
að kalla sveitina RAF til heiðurs
flugher hennar hátignar en þegar
upp var staðið nefndu þeir bandið
eftir illmenni geimmyndarinnar
„Barbarella: Queen of the
Galaxy“ frá 1968. Þar lék Jane
Fonda Barbarellu, sem eltist við
skúrkinn Durand Durand sem
leikinn var af Milo O'Shea, sem
löngu seinna endurtók rulluna í
myndbandi með sveitinni.

Duffy og Colley heltust úr lest-
inni eftir ár og Roger Taylor kom
til sögunnar og leysti trommuheil-
ann af hólmi. Stephen Duffy tók
síðar upp millinafnið „Tin Tin“ og
kom tveimur lögum á vinsælda-
lista, Kiss Me og Icing on the

Cake, í krafti þess að hafa einu
sinni verið í Duran Duran.

Falskur pönkari í hlébarðabuxum
Eftir fyrstu prufuupptökur færði
John Taylor sig yfir á bassann og
gítarleikarinn John Curtis plokk-
aði strengi tímabundið en gafst
fljótlega upp. Þá auglýsti sveitin
eftir gítarleikara í Melody Maker
og var Andy Taylor valinn úr hópi
þeirra sem sóttu um stöðuna. Um
mitt árið 1979 gafst söngvarinn
svo upp og prófaði sveitin nokkra
pilta í stöðuna áður en fyrrum
söngvari pönksveitarinnar Dog
Days, leiklistarneminn Simon Le
Bon, sótti um. Síðar í viðtölum
viðurkenndi Nick Rhodes að
Simon hefði í rauninni verið
rammfalskur í prufunni og að
hann hefði í aðeins verið ráðinn
vegna þess að hann var sætur,
með flott eftirnafn. Þá skemmdu
pelsinn og bleiku hlébarða-
buxurnar ekki fyrir.

Ferill Duran Duran tók magn-
aðan fjörkipp eftir að Le Bon
bættist í hópinn. Sveitin varð
fljótt vinsæl innan nýrómantísku
stefnunnar á Englandi og tryggði
sér samning við EMI í lok árs
1980. Fyrsta smáskífan, „Planet
Earth“, náði töluverðum vinsæld-
um og rauk beint í tólfta sæti
breska smáskífulistans. Fjölmiðl-
ar eyrnamerku Duran Duran sem
frumkvöðla bresku nýrómantík-
urinnar ásamt Spandau Ballet en
sveitin var sögð samsuða upp úr
Sex Pistols og Chic.

Glansmynd af popphljómsveit
Lykilatriði í hröðum vinsældum
Duran Duran var hversu mikil
vinna var lögð í ímyndarsköpun.
Myndbönd sveitarinnar voru
framúrstefnuleg og settu nýja
tískustrauma af stað í stað þess að
fylgja þeim. Af frábærum mynd-
böndum sveitarinnar má nefna
„Girls on Film“, „Union of the
Snake“, „Hungry Like the Wolf“,
„The Chauffeur“ og hið magnaða
„Wild Boys“ sem bjó til nýjan
staðal í gerð tónlistarmyndbanda.

Það var einmitt myndbandið
við „Girls on Film“ sem braut leið
Duran Duran upp á toppinn. Það
vakti miklar deilur og sveitin varð
umtöluð. Lagið komst á topp 10 á
smáskífusölulistanum. Fyrsta
breiðskífan, sem fylgdi í kjölfar-
ið, komst hæst í þriðja sæti á
breiðskífusölulistanum. Platan
hékk svo inni á þeim lista í 118
vikur.

Í Duran Duran voru metnaðar-
fullir og duglegir menn og var
strax ráðist í gerð plötunnar „Rio“
sem kom út um vorið 1982. Smá-
skífulögin „Hungry Like the
Wolf“ og „Save a Prayer“ gull-
tryggðu svo vinsældir sveitarinn-

ar. „Rio“ seldist í rúmlega tveim-
ur milljónum eintaka. Duran
Duran-æðið var skollið á í Evrópu
og Bandaríkjamenn voru að
kveikja á sveitinni líka. Fyrsti
slagari sveitarinnar þar í landi
var lagið „Is There Something I
Should Know?“. 

Duran Duran brann þó hratt
upp og sennilega má að einhverju
leyti kenna því um hversu ákaft
sveitin herjaði á markaðinn en
þriðja breiðskífan, „Seven and the
Ragged Tiger“ kom út fyrir jólin
árið 1983. Af þeirri plötu átti
sveitin slagarana „Union of the
Snake“ og „The Reflex“. Árið á
eftir var ákveðið að maka krókinn
með tónleikaplötunni „Arena“. Á
henni var að finna eitt nýtt lag,
reyndar það besta sem sveitin gaf
út á ferlinum, „Wild Boys“. Árið
eftir átti hún eitt vinsælasta lag
ársins, „A View to a Kill“ úr
síðustu James Bond-mynd Roger
Moore.

Sundraðir föllum vér...
Það duldist engum að Duran-vélin
fór að hökta eftir Wild Boys og
það var svo á Live Aid tónleika-
hátíðinni árið 1985 sem botninn
datt undan öllu saman. Simon Le
Bon var það falskur á sviði að
hörðustu aðdáendur hans reyndu
ekki einu sinni að halda hlífiskyldi
yfir honum. Mikið grín var gert að
sveitinni í fjölmiðlum og Le Bon
bað aðdáendur sína opinberlega
afsökunar. Það dugði ekki til.
Þeim fannst þeir sviknir og grun-
uðu sveitina um að hafa fiktað í
hljóðupptökunum á „tónleikaplöt-
unni“ vinsælu „Arena“. Sveitin
ákvað að draga sig í hlé og liðs-
menn einbeittu sér tímabundið að
öðrum verkefnum.

Andy og John Taylor voru
þegar farnir að vinna í gæluverk-
efninu Power Station með Robert
Palmer og tóku lagið með þeirri
sveit á Live Aid þar sem Michael
Des Barres leysti Palmer af í
söngnum. Nick Rhodes, Simon Le
Bon og Roger Taylor gáfu hins
vegar út plötuna „So Red the
Rose“ með hliðarverkefni sínu
Arcadia haustið 1985. Lagið
„Election Day“ af þeirri plötu átti
töluverðum vinsældum að fagna
og gaf tóninn fyrir það sem koma
skyldi á næstu Duran Duran
plötu, Notorious, en þá stóðu þeir
eftir þrír, John Taylor, Nick
Rhodes og Simon Le Bon. 

Duran Duran hefur svo haldið
áfram í ýmsum myndum en þeir
Simon og Nick eru þeir einu sem
hafa aldrei gefist upp. Taylorarnir
þrír byrjuðu að tínast til baka upp
úr árinu 2000 og sveitin er nú
aftur komin í sína upprunalegu
mynd og þannig fáum við að sjá
hana í Egilshöll í sumar.
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Fimm fræknir á Íslandi
Breska hljómsveitin Duran Duran var á hátindi fræg›ar sinnar upp úr 1980 og
naut grí›arlegra vinsælda á Íslandi á öndver›um níunda áratug sí›ustu aldar.
fiórarinn fiórarinsson fer yfir feril sveitarinnar sem íslenskir unglingar me› sítt
a› aftan og ljósar strípur létu sig dreyma um a› sjá á svi›i á Íslandi fyrir rúmlega
20 árum en sá draumur er nú loks a› rætast.

Þeir eru fáir ef einhverjir sem eru jafn
dyggir aðdáendur og Pétur Ívarsson,
verslunarstjóri Boss í Kringlunni. „Ég
var rosalegur á skólaböllunum, með
farða og eyrnalokka,“ segir Pétur og
hlær. Hann fór í pílagrímsferð fyrir ekki
margt löngu og sá goðin sín. „Þetta
var alveg magnað. Þeir voru ótrúlega
vel á sig komnir, hvorki feitir né pen-
ingaþyrstir. Ekkert Bonnie Tyler mæm
eins og í Laugardalshöllinni um árið.
Þeir virtust leggja allt sitt í þetta og
mér fannst ég verða ungur á ný,“ segir
Pétur og bætir að hann hafi lokað
augunum, kollvikin hafi sigið niður og
honum hafi fundist hann vera kominn
með sítt að aftan á ný þegar sveitin
byrjaði að spila. „Ég held að götin fyrir
eyrnalokkana hafi orðið virk aftur,“
segir hann og hlær. 

Pétur segir stemninguna á tónleik-
unum hafa verið frábæra og sveitin
hafi spilað mjög þétta dagskrá. „Það
var alveg ótrúlegt þegar Simon Le Bon
söng Save a Prayer og bað alla um að
halda farsímunum sínum á lofti. Hann
reiknaði með því að allir væru hættir
að reykja og enginn með kveikjara en
væru með símana. Svo var lagið spil-

að og allir með farsímana á lofti.“
Pétur segist þó gera sér grein fyrir

því að ásóknin í Duran Duran sé bara
einhver nostalgíutilfinning og þeir sem
hafi þroskast í rétta átt sjái að þetta
séu skemmtikraftar en ekki snillingar.
„Það má samt ekki gleyma því að Dur-
an Duran voru hálfgerðir Bítlar átt-
unda áratugarins,î segir Pétur sem
enn segist spila plötur sveitarinnar í
botni heimafyrir. „Það er þá yfirleitt
fyrsta platan, Duran Duran, sem verð-
ur fyrir valinu.“

Duran Duran (1981)
Fyrsta plata sveitar-
innar gefur tóninn
fyrir það sem koma
skal. Léttleikandi ný-
rómantíkin svífur yfir
vötnum hjá fimm-
menningunum sem
syngja um ást, söknuð, reiði og helsta
áhugamál sitt: fáklæddar stelpur.
Bestu lögin: Girls on Film, Planet Earth,
Careless Memories.

Rio (1982) Það er
sveitt og suðræn
stemning á annarri
plötu Duran Duran,
sem er mun heil-
steyptari en sú fyrsta.
Lögin eru öll grípandi
og Duran Duran-
„sándið“ er fullskapað. Save a Prayer
stimplar sig inn sem eitt traustasta vanga-
og „kveikjara“lag áratugarins.
Bestu lögin: Rio, Hungry Like the Wolf,
Save a Prayer.

Seven and the
Ragged Tiger (1983)
Þriðja plata sveitar-
innar og jafnframt sú
besta. Vinsældir Dur-
an Duran eru í há-
marki þegar platan
kemur út. Framan af ber mest á The
Reflex og þegar ofspilun gerir lagið óþol-
andi er hægt að ganga að sjö traustum
„smellum“. Bestu lögin: New Moon on
Monday, Of Crime and Passion, Union of
the Snake, The Seventh Stranger.

Arena (1984) Tón-
leikaplata með vin-
sælustu lögum sveit-
arinnar af þremur
fyrstu plötunum auk
þess sem Wild Boys
er hér gefið út á
breiðskífu í fyrsta skipti. Platan gagnast
varla neinum nema hörðustu aðdáend-
um sveitarinnar enda koma annmarkar
Simons Le Bon sem söngvara greinilega í
gegn en hann hljómar hálf falskur áður
en búið er að pússa söng hans til í hljóð-
veri.

Notorious (1986) Þreytan sem virtist vera
komin í sveitina í kringum útgáfu Arena
var ekkert plat og hér eru þeir aðeins þrír
eftir, Simon Le Bon, Nick Rhodes og John
Taylor. Andy Taylor og Roger Taylor eru
horfnir út í buskann og platan er gerólík
því sem aðdáendur Duran Duran höfðu
vanist. Það breytir því ekki að þetta er
vönduð plata sem sýnir að þeir sem eftir
standa eru tilbúnir til að þreifa fyrir sér í
ýmsar áttir. Bestu lögin: American Sci-
ence, Skin Trade, Winter Marches On.

Big Thing (1988)
Þremenningarnir
reyna að fóta sig í
breyttu tónlistar-
landslagi með dálítið
fríkaðri plötu sem
virðist í fljótu bragði
eiga fátt sameiginlegt
með þeirri Duran Duran-sveit sem kvaddi
sér hljóðs sjö árum áður. Það fór hrollur
um marga trausta aðdáendur en aðrir
tóku gripnum tveimur höndum og héldu
tryggð við Djúranið sitt. Bestu lögin: I
Don't Want Your Love, All She Wants Is,
Do You Believe In Shame?, The Edge of
America.

Decade (1990) Önnur „best of“ platan ef
Arena er flokkuð sem slík. Hér gerir

Duran Duran upp áratuginn sem hófst
með glæstum sigrum en lauk með los-
arabrag og fækkandi aðdáendum. Smá-
skífa með undarlegri blöndu allra helstu
laga sveitarinnar kom út um leið og
Decade. Skemmtileg tilraun en kokkteill-
inn var slíkur að einungis allra hörðustu
aðdáendum Duran Duran varð ekki flök-
urt af honum. Bestu lögin: Planet Earth,
Save a Prayer, Is There Something I
Should Know?, Union of the Snake, Wild
Boys, A View to a Kill, Skin Trade.

Liberty (1990) Enn eru þremenningarnir
að fikra sig áfram í heimi sem þeir eru
orðnir of gamlir fyrir. Þeir hafa fengið liðs-
auka í tónlistarmönnum sem gera lítið af
viti fyrir þá. Platan er hálfgert sýrutripp,
hávær og leiðinleg. Lagið Violence of
Summer vekur samt nokkra athygli.
Bestu lögin: Serious, All Along the Water,
First Impression.

The Wedding Album
(1993) Hér réttir
Duran Duran aðeins
úr kútnum með
þægilegri plötu sem
er samt hvorki fugl
né fiskur. Lagið
Ordinary World
minnir þó nokkuð á forna frægð og skýt-
ur upp kollinum á vinsældalistum. Bestu
lögin: Ordinary World, Come Undone.

Thank You (1995) Óður Duran Duran til
þeirra tónlistarmanna sem hafa haft mest
áhrif á þá í gegnum tíðina. Sveitin þakkar
fyrir sig með 12 tökulögum. Kannski ekki
það mest spennandi sem þeir gátu tekið
upp á en engu að síður er gaman af því
að heyra þá glíma við The Doors og Lou
Reed. Bestu lögin: Lay Lady Lay, Perfect
Day, Crystal Ship.

Medazzaland (1997) Frekar döpur plata
sem kemur samt einhvern veginn í rök-
réttu framhaldi af því sem á undan er
gengið. Sveitin sýnir smá lit og gamla
Duran Duran-takta í Electric Barbarella,
sem verður þó seint talið til betri laga
sveitarinnar.

Night Versions (1998) Duran Duran gerði
mikið af því að búa til lengri útgáfur af
smáskífulögum sínum, alls konar remix og
endurhljóðblandanir. Aðdáendur sveitar-
innar höfðu gaman að þessu í árdaga
þegar þeir söfnuðu 12“ plötunum. Lengdu
útgáfurnar hétu oftast „night version“,
„extended remix“ eða eitthvað álíka og hér
hefur þeim verið safnað saman á diski.
Aðeins fyrir þá allra hörðustu.

Strange Behaviour (1999) Tvöfaldur
diskur með fleiri remixum.

Poptrash (2000) Plata sem gleymist
fljótt. Einhvern rámar kannski enn í lagið
Someone Else Not Me.

Astronaut (2004)
Sameinaðir stöndum
vér, eða þannig sko.
Roger og Andy Taylor
eru komnir aftur. Að-
dáendur sveitarinnar
biðu spenntir eftir
þessari plötu fullir
væntinga um að upprunalega Duran Dur-
an fyndi neistann á ný. Platan er þó því
miður óspennandi og nánast leiðinleg.
Ekkert lag nær að grípa og hér með er
það væntanlega fullsannað að Duran
Duran er hljómsveit liðinna tíma. Það
sem hún hafði er horfið og aðdáendur
hennar flestir orðnir sköllóttir og hættir
að vera með sítt að aftan. ÞÞ

PLÖTUR DURAN DURAN

Var› ungur á n‡
Pétur Ívarsson er Duran Duran-a›dáandi númer eitt

PÉTUR ÍVARSSON FÓR Í PÍLAGRÍMS-
FERÐ TIL LONDON „Mér fannst ég
verða ungur á ný, kollvikin sigu og ég var
kominn með sítt að aftan. Held að götin
fyrir eyrnalokkana hafi meira að segja orð-
ið virk á ný.“

DURAN DURAN Svona litu hinir fimm fræknu frá Birmingham út þegar þeir voru á toppnum. Þeir eru aðeins farnir að reskjast en hafa
engu gleymt og þó gullöld þeirra hafi staðið stutt gætir áhrifa þeirra víða og nægir þar að nefna bresku hljómsveitina Blur og hina ís-
lensku Maus.



    góða skemmtun 
í sumar  

skemmtilegt sumar!
Sena kynnir

Sin City
Blóðug, 
brutal 
og brilliant

kvikmyndir

PSP
Ný snilld
frá Playstation.
Þessi gerir allt.

playstation

Mr. & Mrs. Smith
Brad Pitt og 
Angelina Jolie.

kvikmyndir

Bubbi
Tvær nýjar
plötur frá
meistaranum!

tónlist

Star Wars
Episode III
Sagan nær

hámarki.

kvikmyndir

Davíð Smári
Frábærar 
ballöður og
fleira til!

tónlist

Hildur Vala
Hún er kominn
með sína fyrstu

geislaplötu!

tónlist

Singstar Pop
Nú verður partý. 30 ný lög!

playstation

Svona er sumarið 2005
Tvöföld íslensk plata með

heitustu lögum sumarsins!

tónlist

God of War
Besti PlayStation 2 

leikur allra tíma.."

playstation

10•05•05

01•09•05

20•05•05

10•06•05

06•06•05

18•05•05

14•06•0504•07•05

22•06•05

03•06•05
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FH er eins og topplið 
í Danmörku

F réttablaðið hitti Siim að
máli eftir að FH-ingar höfðu
tryggt sér sigur í árlegum

leik íslandsmeistara Íslands og
Færeyja. Þar lagði FH lið HB 4-1
og tryggði sér þannig Atlantic-bik-
arinn góða. Siim var að vonum
ánægður með að hafa unnið sinn
fyrsta bikar í treyju FH en vænti
þess jafnframt að fleiri mundu
hafa bæst við eftir sumarið.

„Það er alltaf gaman að vinna
titla, jafnvel þó að þeir fáist að-
eins eftir einn leik,“ sagði Siim en
bætti við að hann hefði búist við
mun meiri mótspyrnu af hálfu
færeysku meistaranna.

Kom með kærustunni
Siim kom til landsins ásamt kær-
ustu sinni þann 1. mars síðastlið-
inn og hefur hann að eigin sögn
líkað dvölin í Hafnarfirðinum
afar vel enn sem komið er. „Okkur
hefur liðið mjög vel og nú er
kærastan mín kominn með vinnu
svo að þetta gæti ekki verið
betra,“ segir hann.

Siim segir að það hafi verið
helst fyrir tilstilli framherjans

knáa Allan Borgvardt sem hann
komst í samband við FH, en þeir
höfðu leikið saman um tíma hjá
AGF í Danmörku, liðinu sem
Helgi Sigurðsson spilar með um
þessar mundir. Borgvardt vissi af
Siim, sem var við það að verða
samningslaus hjá félaginu sínu
OB í dönsku úrvalsdeildinni, en
þaðan var hann lánaður á síðustu
leiktíð til Sønderjysk Elitesport í
1. dönsku deildinni. 

„Borgvardt sagði mér frá FH,
Íslandi og fótboltanum í landinu
og hann var mjög jákvæður yfir
öllu saman. Hann skoraði á mig að
koma og kíkja á ástæður, sem ég
gerði. Og ég get ekki annað en
sagt að það kom mér mjög á óvart
hversu góður fótbolti og hversu
góðir leikmenn eru hér. Hér í FH
eru margir mjög frambærilegir
knattspyrnumenn,“ segir Siim. 

Fyrrum unglingalandsliðsmaður
Siim er tiltölulega þekktur leik-
maður í Danmörku og til að
mynda mun stærra nafn þar í
landi en Allan Borgvardt og
Tommy Nielsen voru nokkurn

tímann. Hann var nokkuð eftir-
sóttur í Danmörku og því kom það
nokkuð á óvart að hann skyldi
taka lið á Íslandi fram yfir allt
annað. Siim hefur leikið þrjá leiki
fyrir U-21 árs landslið Danmerk-
ur auk þess sem hann hefur um-
talsverða reynslu af Evrópu-
keppninni. Hann segir þá stað-
reynd að FH sé að keppa í for-
keppni Meistaradeildar Evrópu
hafa vegið þungt í ákvörðun sinni
að koma til Íslands.

„Liðinu gekk framar vonum í
Evrópukeppninni í fyrra og vakti
árangur FH athygli víða. Ég las til
dæmis um liðið í dönsku blöðun-
um. Það er mjög gott að liðið skuli
reyna við Meistaradeildina í ár og
Evrópukeppni hefur mikið að-
dráttarafl fyrir alla leikmenn. Ef
FH væri ekki á leið í hana hefði ég
líklega ekki komið hingað, svo
einfalt er það,“ segir Siim, sem
þykir mjög fjölhæfur leikmaður.
Honum líkar þó best við að spila á
miðjunni. Hann getur spilað á
báðum köntum og þá lék hann
talsvert í stöðu hægri bakvarðar á
sínum tíma hjá AGF.

Í topp 6 í Danmörku
Spurður um styrkleikamuninn á
íslensku knattspyrnunni og þeirri
dönsku segir Siim að samanburð-
urinn sé eilítið flókinn þar sem
knattspyrnan sem spiluð er í
deildunum sé svo frábrugðin milli
landa. „Það er svolítið erfitt að
bera saman íslensku og dönsku
deildina en danska deildin er ein-
faldlega sterkari. En það eru
nokkur lið hér sem gætu plummað
sig vel í Danmörku og ég held að
þetta FH-lið, ef það spilar eins og
ég veit að það getur, myndi vera
eitt af sex bestu liðunum í dönsku
úrvalsdeildinni.“

Siim segist enn vera að venjast
gervigrasinu sem er mest notað í
undirbúningsleikjunum og því sé
hann ekki í eins góðu formi og
hann hefði viljað. „Ég er vanur
því að spila á raunverulegu grasi í
Danmörku en þetta er allt að
koma. Ég er alltaf að geta hlaupið
meira og meira með hverjum
leik.“

Siim stefnir hátt í sumar og
kveðst stefna ótrauður á að að-
stoða FH við að verja íslands-
meistaratitilinn. „Það var hin
stóra ástæðan fyrir því að ég kom
til FH. Liðið var það besta á Ís-
landi í fyrra og við eigum alveg að
geta verið það einnig í ár.“

vignir@frettabladid.is

STERKUR LEIKMAÐUR Þeir eru ófáir sem spá þvi að Dennis Siim verði stjarnan í Landsbankadeildinni í sumar. Siim hefur leikið vel
með FH á undirbúningstímabilinu og lofar verulega góðu. .

KOMINN Í KRIKANN Siim líst vel á aðstæður í Krikanum.

Lárus Jónsson stoppaði stutt við hjá KR:

Samdi vi› Fjölni fyrir
næsta tímabil
KÖRFUBOLTI Leikstjórnandinn Lárus
Jónsson, sem lék með KR í Inter-
sportdeildinni í körfuknattleik í
vetur, hefur gert samning við úr-
valsdeildarlið Fjölnis og mun
leika með liðinu á næsta keppnis-
tímabili.

Lárus skipti yfir í KR fyrir ári
síðan og staldrar því stutt við í
Vesturbænum. Lárus er uppalinn
Hvergerðingur og lék með Hamri
í fimm keppnistímabil áður en
hann söðlaði um síðasta sumar og
gekk til liðs við KR. Í vetur skor-
aði hann 7,2 stig að meðaltali og
gaf 6 stoðsendingar í leik. 

Þá hefur Skallagrímur fengið

liðsstyrk í körfuboltanum en Axel
Kárason, sem leikið hefur með
Tindastóli, hefur ákveðið að leika
með Borgnesingum næsta vetur.
Axel var einn allra besti leikmað-
ur Tindastóls í vetur og því er það
mikill missir fyrir norðanmenn að
missa Axel. Aftur á móti er það
feiknalegur styrkur fyrir lið
Skallagríms að fá Axel í sínar rað-
ir. Skallagrímsmenn hafa einnig
átt í viðræðum við þá Svavar
Birgisson, leikmann Tindastóls,
og Fannar Helgason, leikmann ÍR,
og það er því ljóst að Borgnesing-
ar ætla sér að mæta sterkir til
leiks næsta vetur. ■
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Sá erlendi leikma›ur sem hefur sta›i› sig hva› best
á undirbúningstímabilinu og hefur alla bur›i til fless
a› vera stjarnan í íslenska boltanum er hinn n‡i
danski leikma›ur FH-inga, Dennis Siim. Hann kom
til Íslands fyrir tveim mánu›um og líkar vel fla› sem
hann hefur sé› hjá FH.
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SKÍFAN LÆKKAR 

Þessar 
geislaplötur 
á sértilboði 
aðeins um 

helgina

1.999kr
Sumartilboð

1.999kr
Sumartilboð

Kemur á
þriðjudaginn

Kemur á
þriðjudaginn

Hildur Vala
Svona er Eurovision 2005

Mugison - Mugimama is this monkeymusic
Ávaxtakarfan

1.299kr
Helgartilboð Femin - 30 lög fyrir konur

1.299kr
Helgartilboð

Ray Charles - Úr kvikmynd

1.999kr
Sumartilboð

1.999kr
Sumartilboð

Mars Volta - Frances the Mute

1.299kr
Helgartilboð Damien Rice - O

1.299kr
Helgartilboð1.299kr

Helgartilboð



...skemmtir þér ; )

Skífan Laugavegi 26 - opið til 22:00 öll kvöld • Skífan Smáralind • Skifan Kringlunni

VERÐ Á TÓNLIST

Allar nýjar
íslenskar og erlendar 

geislaplötur
á sumartilboði aðeins 1.999kr

Sumartilboð

1.999kr
Sumartilboð

Pottþétt 37

Emilíana Torrini - Fisherman's Woman

.299kr
gartilboð

Robbie Williams - Greatest Hits

1.299kr
Helgartilboð

Nine Ince Nails - With Teeth

1.299kr
Helgartilboð

Gwen Stefani -  Love Angel Music Baby 

1.299kr
Helgartilboð Cat Steven - The Very Best

1.999kr
Sumartilboð

Green Day - International Superhits

1.299kr
elgartilboð

New Order - Waiting For The Sirens Call

1.299kr
Helgartilboð



HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

4 5 6 7 8 9   10
Laugardagur

MAÍ

■ ■ SJÓNVARP
� 10.50 Formúla 1 á Rúv. 

� 10.55 Upphitun á Skjá einum.

� 11.25 Chelsea – Charlton á Sýn. 

� 11.35 Chicago Bulls –
Washington Wizards á Sýn.

� 13.30 Á vellinum með Snorra Má
á Skjá einum.

� 14.00 Everton – Newcastle á Skjá
einum.

� 14.20 Bikarmótið í fitness 2005
(konur) á Sýn. 

� 14.50 Meistaradeildin í
handbolta á Sýn. Barcelona gegn
Ciudad Real.

� 15.50 Íslandsglíman á Rúv.

� 16.10 Íslandsmótið í handbolta á
Rúv.

� 16.10 Man. Utd – W.B.A á Skjá
einum.

� 17.05 World Supercross á Sýn.

� 18.00 US Champions Tour 2005 á
Sýn.

� 19.00 Inside the US PGA Tour
2005 á Sýn.

� 19.50 Spænski boltinn á Sýn.
Betis mætir Sevilla.

� 22.00 Meistaradeildin í
handbolta á Sýn. Barcelona gegn
Ciudad Real.

� 01.00 Hnefaleikar á Sýn. Meðal
þeirra sem mætast eru JL Castillo
og Diego Corrales.

Valsstúlkur völtu›u yfir KR-inga

44 7. maí 2005 LAUGARDAGUR

> Við vorkennum ...
... Hólmgeiri Einarssyni, formanni
handknattleiksdeildar ÍR, sem hefur lagt
mikið á sig til að byggja upp sigurlið en
þarf síðan að horfa á eftir margra ára

starfi nánast gufa
upp á nokkrum

vikum. Allt útlit er
fyrir að ÍR-ingar

muni missa sex
lykilmenn úr

herbúðum sínum.

sport@frettabladid.is

> Við hrósum ...
... FH-ingum sem ætla að rífa upp
handknattleiksstarfið
hjá sér en handbolta-
risinn í Hafnarfirði
hefur legið í roti allt of
lengi. FH-ingar munu
veita Haukum verðuga
keppni næsta vetur en
á það hefur vantað
verulega.

Heyrst hefur...

... að handknattleikslið Þórs muni
tilkynna um ráðningu Rúnars
Sigtryggssonar sem þjálfara karlaliðs
félagsins áður en langt um líður.
Fjölmörg félög vildu fá Rúnar í sínar
raðir en hann ku hafa ákveðið að
fara heim til síns gamla félags.

Ólafur Stefánsson stendur í ströngu um
helgina er hann leikur til úrslita í Meist-
aradeild Evrópu í handbolta með liði
sínu Ciudad Real. Mætir það öðru
spænsku liði, Barcelona, og lauk fyrri

leik liðanna með eins
marks sigri Madríd-
inga. En hvort sem
Ólafur stendur uppi
sem Evrópumeistari
um helgina eða
ekki hefur hann
áður lyft þessum

titli, þá með þýska
liðinu Mag-
deburg, sem
leikur reyndar til
úrslita um

helgina í Evrópukeppni félagsliða. 

Þá hefur bróðir Ólafs, Jón Arnór, gert
það gott með rússneska liðinu Dynamo
St. Pétursborg og fagnaði hann um
daginn Evrópumeistaratitli með félag-
inu. Ólafur sá nú ekki leikinn en árang-
ur Jóns Arnórs hefur ekki framhjá hon-
um í vetur. Þá er manni spurn hvort
þriðji bróðirinn, Eggert, þurfi ekki að
vinna sér inn Evrópumeistaratitil í þriðju
íþróttinni, knattspyrnu. Hann leikur með
Fram, sem þykir að vísu ekki stórt núm-
er á evrópska vísu frekar en önnur ís-
lensk félagslið. 

„Eggert þarf að komast að hjá
stórliði í fótboltanum, það má

ekki skilja hann svona út
undan,“ segir Ólafur í
samtali við Fréttablaðið. „Hann
hefur áður verið við dyrastafinn en

meiðsli hafa komið í veg fyrir að hann
skrifi undir langtímasamning. Meiðsla-
lausan tel ég hann vera einn besta fót-
boltamann sem við eigum. Ef bakið er
ekki að angra hann tel ég hann eiga
fullt erindi í þessa gaura sem eru að
spila hjá bestu félögunum – kannski
ekki Eið Smára, en flesta aðra.“

Jón Arnór er greinilega sama sinnis en
þegar hann var spurður á síðum Frétta-
blaðsins fyrir skömmu hvor
væri betri, hann eða Ólafur
bróðir, svaraði hann um
hæl: „Eggert er bestur“.

Úrslitaleikur deildabikars kvenna reyndist vera leikur kattarins a› músinni. Íslandsmeistarar Vals gjör-
sigru›u KR-inga sem voru án margra af sínum bestu leikmönnum. Lokatölur voru 6–1 og skora›i Nína
Ósk Kristinsdóttir flrennu.

JÓN ARNÓR OG ÓLAFUR ERU EVRÓPUMEISTARAR: HVAÐ GERIR ÞRIÐJI BRÓÐIRINN?

Eggert flarf a› komast a› hjá stórli›i

KNATTSPYRNA Það var svo sem við
því að búast að KR-ingar myndu
ekki reynast mikil fyrirstaða
fyrir Íslandsmeistarana. Þær
voru án margra af sínum bestu
leikmönnum sem eru nú á loka-
sprettinum sínum í háskólanámi
erlendis. Þá eru einnig væntan-
legir í liðið erlendir leikmenn sem
ekki voru með í gær. Valsarar
voru hins vegar með sinn hóp
nokkuð fullskipaðan, það vantaði
helst Margréti Láru Viðarsdóttur
sem er nú að stíga upp úr meiðsl-
um.

Það voru reyndar KR-stúlkur
sem áttu fyrsta færi leiksins
þegar Hrefna Huld Jóhannesdótt-
ir fékk fínt skallafæri strax á 5.
mínútu. Lítið annað markvert
gerðist þó svo að bæði lið reyndu
sitt besta. Það var svo Nína Ósk
Kristinsdóttir sem kom sínum
mönnum á bragðið er hún skoraði
í autt markið eftir frábæran und-
irbúning Rutar Bjarnadóttur. Hún
hóf einnig sóknina sem skóp annað
markið og aftur var það Nína Ósk
sem skoraði af afar stuttu færi. 

Það stafaði afar lítil hætta af
KR-ingum í fyrri hálfleik og varla
að þær brutu á Valsmönnum, slík
var prúðmennskan og skortur á
baráttu. Það rættist þó aðeins úr
því í síðari hálfleik þó svo að ein-
hver bið yrði eftir mörkunum.
Dóra María Lárusdóttir bætti í
fyrir Valsmenn á 63. mínútu, skor-
aði gott mark eftir frábæra
stungusendingu nöfnu sinnar
Stefánsdóttur. Hrefna Huld náði
þó að klóra í bakkann nokkru síð-
ar er hún skoraði af stuttu færi en
strax í næstu sókn skoraði Vals-
stúlkan Laufey Ólafsdóttir með
frábæru skoti. Nína Ósk full-

komnaði svo þrennuna og lokaorð-
ið átti varnarmaðurinn Málfríður
Sigurðardóttir sem hafði fært sig
fram á miðjuna eftir að Guðrún
Þorbjörnsdóttir kom inn á í henn-
ar stöðu. 

„Við erum nánast með fullan
hóp á meðan þær eru án margra
fastamanna. Þetta er ekki það sem
koma skal í sumar,“ sagði Elísabet
Gunnarsdóttir, þjálfari Vals, eftir

leikinn. „Þennan leik kláruðum
við ágætlega en það er nú samt
margt sem má fínpússa fyrir
átökin í sumar, eins og búast má
við á þessum árstíma.“

Leikið var á Stjörnuvelli á
gervigrasi sem virtist fara ágæt-
lega í leikmenn. „Völlurinn er fínn
og líklega er þetta það sem er lík-
ast grasinu af því sem er til. Ég
hefði nú frekar viljað leika í Egils-

höllinni til að fá fleiri áhorfendur
en það var ekki boðið upp á það
núna,“ bætti Elísabet við. Þó
nokkrir áhorfendur lögðu leið
sína í Garðabæinn í gær, þrátt
fyrir nepjuna, og ekki óvarlega
áætlað að vel á annað hundrað
manns hafi verið á pöllunum
þegar Íris Andrésdóttir, fyrirliði
Vals, tók við bikarnum góða. 

eirikurst@frettabladid.is

NBA-körfuboltinn:

Kve›ur Mill-
er í kvöld?
KÖRFUBOLTI Lið Boston Celtics og
Indiana Pacers eigast við í hrein-
um úrslitaleik í fyrstu umferð úr-
slitakeppni NBA í nótt. Einvígi
liðanna hefur verið ótrúlega
sveiflukennt og spennandi og þó
að oddaleikurinn fari fram á
heimavelli Boston í kvöld er engin
leið að spá fyrir um úrslit hans,
því margir leikir í seríunni hafa
unnist á útivelli. 

Leikurinn er ekki síður merki-
legur fyrir þær sakir að þetta
gæti orðið síðasti leikur Reggie
Miller í NBA-deildinni, ef Indiana
tapar honum, því hann gaf það út
fyrir nokkrum mánuðum að þetta
yrði hans síðasta leiktíð í deild-
inni.

Miller hefur um árabil skemmt
áhorfendum með tilþrifum sínum
í úrslitakeppninni og hefur oftar
en ekki farið á kostum í leikjum
sem þessum. Sá gamli vill eflaust
ekki tapa sínum síðasta leik á ferl-
inum og það í Boston, svo fróðlegt
verður að sjá hvernig hann stend-
ur sig í kvöld. Leikurinn verður í
beinni útsendingu á sjónvarps-
stöðinni Sýn í kvöld og hefst út-
sending klukkan 23.00. - bb

FYRIRLIÐINN MEÐ BIKARINN Íris Andrésdóttir, fyrirliði Valsstúlkna, heldur hér bikarnum á lofti sem liðið fékk eftir frækinn 6–1 sigur á
KR-ingum í úrslitum deildabikarkeppni kvenna. Fréttablaðið/Heiða

HANDBOLTI Leikur Ciudad Real og
Barcelona er án efa einn af stór-
leikjum ársins en þar mætast
spænsku risarnir í úrslitum
Meistaradeildar Evrópu. Barce-
lona er auk þess sigursælasta lið
Evrópu með 11 Evrópumeist-
aratitla að baki en Ólafur
Stefánsson og félagar hans í Ciu-
dad Real vilja síst fegra þá sögu.
„Ég gekk til liðs við Ciudad Real
til að vera hluti af nýrri og enn
stærri sögu,“ segir Ólafur en
hann  liðsmenn hans unnu fyrri
leikinn, 29–28, eftir að kastað frá
sér tækifæri til að vinna leikinn
með stærri mun. „Við misstum
dampinn og gerðum fullt af mis-
tökum. Þrátt fyrir það unnum
við leikinn og getum bætt okkur
mikið í dag.“

Leikið verður í Palau
Blaugrana-höllinni sem er eitt
stærsta heimavallarvígi í hand-

boltaheiminum. „Við unnum þá
síðast þegar við lékum í
Barcelona og því eru þeir ekk-
ert allt of öruggir með sig nú,“

segir Ólafur. 

Íslendingaslagur í Þýskalandi
Í Evrópukeppni félagsliða

mætast Íslendingaliðin Magde-
burg og Essen en fyrri leik
liðanna lauk með 30–22 sigri
Alfreðs Gíslasonar og læri-
sveina hans í Magdeburg. Einn
af þeim er línumaðurinn sterki,
Sigfús Sigurðsson. Með Essen
leikur Guðjón Valur Sigurðsson.
Hann segir það vissulega slæmt
að hafa tapað fyrri leiknum svo
stórt, með átta marka mun, en
að sú hindrun sé ekki óyfirstíg-
anleg. „Við erum hvergi nærri
hættir og ætla ég mér að sækja
titilinn hingað til Essen.“

Alfreð hefur áður unnið
þessa keppni, það var árið 2001.
Þá lék Ólafur Stefánsson undir
hans stjórn í Magdeburg.

Leikirnir eru báðir á dagskrá
í dag og verður leikur Ciudad
Real og Barcelona sýndur beint
á Sýn og hefst útsending kl.
14.50. -esá

Fjórir Íslendingar í þremur liðum í úrslitaleikjum Evrópukeppnanna í handknattleik:

Íslenskir Evrópumeistarar fæ›ast í dag

SIGFÚS SIGURÐSSON Stendur í ströngu ásamt öðrum íslenskum handboltamönnum í
dag. Fréttablaðið/Pjetur Sigurðsson
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Opið í dag frá 11 til 16

Lampard bestur að mati
enskra íþróttafréttamanna
Frábært tímabil mi›jumannsins Franks Lampard hjá Chelsea var fullkomna› í
gær flegar íflróttafréttamenn völdu hann leikmann ársins.

FÓTBOLTI Frank Lampard hjá Chel-
sea skaut félaga sínum John Terry
ref fyrir rass í kjöri íþróttafrétta-
manna á Englandi á leikmanni
ársins. Terry var um daginn val-
inn bestur af öðrum leikmönnum
deildarinnar en fréttamennirnir
töldu að hinn 26 ára gamli miðju-
maður ætti stærstan þátt í vel-
gengni Chelsea á tímabilinu, en
hann hefur skorað 12 mörk í deild-
inni það sem af er. 

Lampard og Terry fengu sam-
tals 90% greiddra atkvæða en
ekki var gefið upp hversu miklu
munaði á köppunum. Jamie
Carragher hjá Liverpool kom síð-
an í þriðja sæti.

Gerry Cox, framkvæmdastjóri
samtaka íþróttafréttamanna í
Englandi, sagði að sáralitlu hefði
munað á Lampard og Terry. „En
Lampard hefur sannað sig í ár
sem ekki aðeins besti miðjumaður
Englands heldur einn sá besti í
sinni stöðu í heiminum,“ sagði
Cox um Lampard, sem er aðeins
annar leikmaður Chelsea í sög-
unni til að hreppa verðlaunin en
Ítalinn Gianfranco Zola hlaut þau
árið 1997. Þá er Lampard aðeins
annar enski leikmaðurinn til að fá
verðlaunin síðan Alan Shearer
fékk þau árið 1994 en hinn er
Teddy Sheringham sem fékk þau
2001.

„Alhliða geta hans sem knatt-
spyrnumanns er stórkostleg og
hann hefur verið í frábæru formi
í allan vetur. Það sem vó þyngst í
þessari kosningu var hins vegar

það að hann hefur skorað 18 mörk
á tímabilinu í öllum keppnum sem
er ótrúlegur fjöldi marka þegar

um er að ræða miðjumann,“ bætti
Cox við.

vignir@frettabladid.is

FRANK LAMPARD Hefur átt frábært tímabil fyrir Chelsea og telja íþróttafréttamenn í
Englandi hann vera þann besta á landinu.

HREIÐAR GUÐMUNDSSON Leikur með KA
næstu tvö árin.

Fámennt hjá ÍR-ingum:

KA samdi vi›
Hrei›ar
HANDBOLTI Enn kvarnast úr bikar-
meistaraliði ÍR því landsliðs-
markvörðurinn Hreiðar Guð-
mundsson er búinn að skrifa und-
ir tveggja ára samning við KA.
Líklegt er að hinn markvörður ÍR,
Ólafur Gíslason, fari til Sviss og
standa ÍR-ingar þá eftir mark-
mannslausir.

„Mig langaði bara að breyta til
og fara í nýtt umhverfi. Prófa eitt-
hvað nýtt og svo ætla ég að skella
mér í Háskólann á Akureyri. Ætli
maður fari ekki í sálfræðina,“
sagði Hreiðar í samtali við Frétta-
blaðið í gær.

„Það eru spennandi tímar fram
undan hjá KA og margt sem mér
líst vel á. Við ættum að mæta til
leiks með gott lið í deildina næsta
vetur,“ sagði Hreiðar en bætti við
að það væri ekki auðvelt að yfir-
gefa ÍR. „Þetta hefur verið frá-
bær tími og það er staðið frábær-
lega að öllum hlutum hjá félaginu.
Það er alls ekki auðvelt að fara en
ég tel að nú sé rétti tíminn að
prufa eitthvað nýtt.“

- hbg

HLÆR AÐ JERRY BUSS Shaquille O’Neal
kippti sér ekkert upp við ummæli Jerry
Buss og gerði grín að árangri Lakers-liðsins
í vetur.

Shaquille O’Neal:

Svarar Buss
fullum hálsi
KÖRFUBOLTI Menn hætta ekki að
munnhöggvast þó svo að tæpt ár
sé liðið frá því að Shaquille O’Neal
sagði skilið við Los Angeles
Lakers og samdi við Miami Heat í
NBA-körfuboltanum. Jerry Buss,
eigandi Lakers-liðsins, sagði að
O’Neal hefði ekki hunskast til að
létta sig fyrr en hann var kominn
til nýs liðs. „Þurfti hann nýtt lið
sem hvatningu til að létta sig?“
spurði Buss blaðamenn á dögun-
um.

O’Neal svaraði um hæl eins og
honum er einum lagið: „Ég þurfti
ekkert á hvatningu að halda held-
ur þurfti ég nýjan og alvörugefinn
liðseiganda eins og Micky Arison.
Og þið megið hafa það orðrétt
eftir mér,“ sagði O’Neal, aðspurð-
ur varðandi ummæli Buss, en sá
síðarnefndi sagðist ekkert sjá
eftir því að hafa skipt O’Neal til
Miami. „Og ég sé heldur ekki eftir
því að hann hafi tapað peningum á
því og að lið hans komst ekki í úr-
slitakeppni,“ sagði O’Neal. - sj
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HANDBOLTI Eftirsóttasti handknatt-
leiksmaður þjóðarinnar, Árni Þór
Sigtryggsson, hefur ekki enn
ákveðið hvar hann muni leika
handknattleik næsta vetur en fjöl-
mörg félög hafa slegist um þjón-
ustu hans síðustu vikur. 

Hann er í samningaviðræðum
við þýska stórliðið Flensburg
þessa dagana en honum stendur
til boða að leika hér heima eitt ár
í viðbót áður en hann gengur í rað-
ir félagsins. 

Gengur hægt
Árni Þór sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að ekkert væri
komið á hreint fyrir utan að hann
myndi væntanlega ekki leika
áfram með Þór á Akureyri. Skipti
þá engu hvort Rúnar bróðir hans
tæki við liðinu sem samkvæmt
heimildum blaðsins er mjög lík-
legt.

„Þetta gengur frekar hægt. Ég
er í viðræðum við Flensburg
þessa dagana og á von á samn-
ingstilboði frá þeim hvað úr
hverju. Sá samningur tekur gildi
eftir eitt ár og ég geri frekar ráð
fyrir að taka því tilboði,“ sagði
Árni Þór sem stefnir þá á að leika
með félagi á höfuðborgarsvæðinu
enda ætlar hann sér í háskólanám
í höfuðborginni. 

Það hefur tekið Árna Þór
lengri tíma að ganga frá sínum
málum en hann áætlaði í fyrstu og
hann játaði að vera ekki alveg viss
um hvað hann langaði helst að
gera.

Vil vita að hverju ég geng
„Það gæti vel farið svo að ég taki
tvö ár hér heima áður en ég fer út.
Ég vil ekki skrifa undir hjá ein-

hverju félagi bara til þess að
skrifa undir. Maður vill vita að
hverju maður gengur. Ég get far-
ið út núna, eftir ár eða tvö ár. 

Svo ef Flensburg semur við
einhvern annan, en það eru sögu-
sagnir um að þeir vilji kaupa

landsliðsmanninn Holger Gland-
orf, þá er ég kominn aftarlega í
goggunarröðinni og þá er ekkert
víst að ég vilji semja við félagið. 

Ég verð bara að sjá til hvað
gerist. Svo er líka áhugi liða frá
Spáni sem væri gaman að skoða

þannig að ég gæti endað hvar sem
er,“ sagði Árni Þór Sigtryggsson
sem neitaði því ekki að hann væri
orðinn örlítið þreyttur á að hafa
þessa hluti hangandi yfir sér.
Hann vonast til að klára sín mál í
næstu viku. henry@frettabladid.is

Árni Þór á leið í bæinn en er
ekki búinn að finna sér félag

BESTUR Í APRÍL Frank Lampard tryggði
Chelsea sigurinn í deildinni með tveimur
mörkum sínum gegn Bolton.

FÓTBOLTI. Frank Lampard hjá Chel-
sea og Stuart Pearce, knatt-
spyrnustjóri Manchester City,
voru í gær útnefndir leikmaður og
þjálfari ársins í ensku úrvals-
deildinni í knattspyrnu. Lampard
var að venju lykilmaður í sterku
liði Chelsea, sem vann enska
meistaratitilinn á dögunum, en
það var einmitt Lampard sem
skoraði bæði mörk liðsins í leikn-
um sem tryggði titilinn endan-
lega. Lampard var nýlega kosinn
leikmaður ársins af blaðamönnum
á Englandi. 

Stuart Pearce hefur staðið sig
með prýði síðan hann tók við
stjórn Manchester City af Kevin
Keegan í mars og bindur hann
miklar vonir við að fá að halda
starfi sínu áfram í haust, en hann
var upphaflega aðeins ráðinn sem
afleysingaþjálfari þangað til ann-
ar maður yrði fenginn í starfið.
Undir stjórn Pearce var lið City
taplaust í deildinni í apríl og hefur
raunar aðeins tapað einum deild-
arleik síðan hann tók við starfinu. 

- BB

Ekki er enn ljóst hvar stórskyttan Árni fiór Sigtryggsson leikur á næstu leiktí› en fjöldi li›a vill semja vi›
hann. Árni gerir fló ekki rá› fyrir flví a› vera áfram á Akureyri.

EFTIRSÓTTUR STRÁKUR Árni Þór Sigtryggsspn er ákaflega eftirsóttur þessa dagana en hefur þrátt fyrir það ekki enn gert upp hug sinn
með framtíðina. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LEIKIR GÆRDAGSINS

NM í körfubolta

16 ÁRA STRÁKAR: 
ÍSLAND–DANMÖRK 68–66
Stig Íslands: Hjörtur Hrafn Einarsson 25
(11 fráköst, 6 stoðsendingar), Þröstur Jó-
hannsson 16 (16 fráköst), Rúnar Ingi Er-
lingsson 12 (7 stoðsendingar), Páll Fann-
ar Helgason 8, Arnar Freyr Lárusson 4, El-
ías Kristjánsson 2 og Helgi Björn Einars-
son 1.

16 ÁRA STRÁKAR: 
ÍSLAND–NOREGUR 92–70
Stig Íslands: Hjörtur Hrafn Einarsson 28
(13 fráköst, 5 varin skot), Þröstur Jó-
hannsson 21 (12 fráköst, 6 varin skot),
Rúnar Ingi Erlingsson 12 (7 stoðsending-
ar, 6 fráköst), Arnar Freyr Lárusson 10,
Hjalti Friðriksson 7, Páll Fannar Helgason
5, Helgi Einarsson 4, Elías Kristjánsson 3
(5 stoðsendingar), Friðrik Guðni Óskars-
son 2.

18 ÁRA STELPUR: 
ÍSLAND–FINNLAND 99–95
Stig Íslands: Helena Sverrisdóttir 29 (16
fráköst, 12 stoðsendingar, 4 varin skot),
Bryndís Guðmundsdóttir 23 (12 fráköst),
Pálína Gunnlaugsdóttir 21 (6 stolnir, 5
stoðsendingar), María Ben Erlingsdóttir
17, Sigrún Ámundadóttir 5, Ingibjörg Elva
Vilbergsdóttir 4.

18 ÁRA STRÁKAR: 
ÍSLAND–DANMÖRK 85–51
Stig Íslands: Brynjar Þór Björnsson 25
(19 mínútur, hitti úr 9 af 14 skotum),
Árni Ragnarsson 10, Árni Þór Jónsson 9,
Ellert Arnarson 8, Hörður Axel Vilhjálms-
son 8 (5 stoðsendingar), Emil Jóhanns-
son 6, Sigurður Þorsteinsson 6 (6 fráköst,
6 varin skot), Vésteinn Sveinsson 5, Haf-
þór Björnsson 4, Ólafur Torfason 2 (11
fráköst), Darri Hilmarsson 2.

16 ÁRA STELPUR: 
ÍSLAND–SVÍÞJÓÐ 39–79
Stig Islands: Unnur Tara Jónsdóttir 7 (7
fráköst, 6 stolnir), Berglind Anna Magnús-
dóttir 7, Ragna Margrét Brynjarsdóttir 6
(11 fráköst), Íris Sverrisdóttir 5, Margrét
Kara Sturludóttir 5, Hafrún Hálfdánardótt-
ir 5, Fanney Lind Gudmundsdóttir 2 og
Alma Rut Garðarsdóttir 2.

Menn aprílmánaðar:

Lampard og
Pearce bestir

Gott gengi íslensku landsliðanna á Norðurlandamótinu í körfubolta sem fer fram í Svíþjóð:

Fjórir sigrar í fyrsta sinn í sögunni
KÖRFUBOLTI Íslensku unglingalið-

in eru að standa sig á Norður-
landamótinu í Svíþjóð og þriðji
dagurinn á mótinu var sögulegur
því þá unnu íslensku liðin fjóra
sigra í fyrsta sinn. Íslensku liðin
léku fimm leiki og strákarnir í 16

ára liðinu unnu þar af báða sína
leiki.

Eldri liðin hafa unnið fimm af
sex leikjum sínum, stelpuliðið
tryggði sér sæti í úrslitaleiknum
með fjögurra stiga sigri á sterku
liði Finna, 95-91, eftir að hafa

lent mest níu stigum undir í
seinni hálfleik, og strákaliðið
stendur vel að vígi fyrir síðasta
leikinn gegn Finnum en strák-
arnir hafa unnið alla sína leiki.

Helena Sverrisdóttir var með
þrefalda tvennu í sigrinum á

Finnum; skoraði 29 stig, tók 16
fráköst og gaf 12 stoðsendingar,
en þrír leikmenn liðsins skoruðu
á þriðja tug stiga því Bryndís
Guðmundsdóttir (23) og Pálína
Gunnlaugsdóttir (21) skoruðu
báðar yfir 20 stig. 

Brynjar góður
Brynjar Þór Björnsson skoraði
25 stig á 19 mínútum fyrir
strákaliðið þar sem allir fengu að
spreyta sig.

Strákarnir í 16 ára liðinu
gerðu sér lítið fyrir og unnu báða
leiki sína í dag; fyrst tveggja
stiga sigur á Dönum, 68-66, í
spennuleik og svo með öruggum
22 stiga sigri á Norðmönnum, 92-
70. Strákarnir hafa unnið alla
þrjá leiki sína en þurfa engu að
síður að vinna Finna á morgun til
þess að vera öruggir í úrslitaleik-
inn.

Miklar framfarir
Yngra stelpnaliðið sýndi miklar
framfarir í tapi gegn Svíum sem
eru með sterkasta liðið en hafa
engu að síður tapað öllum þrem-
ur leikjum sínum. Stelpurnar
eiga möguleika á að leika um
þriðja sætið vinnist síðasti leik-
urinn gegn Noregi í dag.

Hjörtur Hrafn Einarsson
skoraði samtals 53 stig og tók 24
fráköst í leikjum dagsins, Þröst-
ur Jóhannsson bætti við 37 stig-
um og 28 fráköstum og Rúnar
Ingi Erlingsson lét veikindi ekki
hafa áhrif á sig og var með 12
stig og 7 stoðsendingar í báðum
leikjunum. ooj@frettabladid.is

KOMNAR Í ÚRSLITALEIKINN Stelpurnar í 18 ára landsliðinu fögnuðu vel eftir sigur á Finnum í gær því með honum tryggðu þær sér
sæti í úrslitaleiknum á sunnudag fyrst íslenskra liða en bæði strákaliðin eiga góða möguleika á að bætast í hópinn í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/BJARNI GAUKUR
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Houston Rockets og Boston Celt-
ics náðu að knýja fram oddaleiki

í fyrstu umferð úrslitakeppninnar í
NBA-körfuboltanum. Rockets jafnaði
metin gegn Dallas
Mavericks með ör-
uggum heimasigri,
101-83, og fór
Tracy McGrady
hamförum í leikn-
um og skoraði 37
stig, tók 8 fráköst
og gaf 6 stoðsend-
ingar. Celtics vann
Indiana Pacers, 92-
89 á útivelli í miklum hitaleik þar
sem Paul Pierce var rekinn af velli
með tvær tæknivillur. Antoine Wal-
ker var stigahæstur Celticsmanna
með 24 stig og 11 fráköst en liðin
mætast í hreinum úrslitaleik í
Boston í kvöld.

Heimsmeistaramótið í íshokkíi er
nú í fullum gangi í Austurríki.

Kanada tryggðu sér
toppsæti B-riðils
með góðum sigri á
Bandaríkjamönn-
um, 3-1, í fyrradag.
Kanadamenn bætt-
ust þar með í hóp
Svía og Tékka sem
er taplausir það
sem af er. Flestir
hallast að sigri

Kanadamanna á mótinu en þeir eru
tvöfaldir heimsmeistarar.

Ólafur Ívar Jónsson mun ekki
leika með Keflavík í Lands-

bankadeildinni í knattspyrnu í sum-
ar. Ólafur, sem áður lék með
Grindavík og Tindastól, tók þá
ákvörðun að hætta með liðinu
vegna anna í vinnu en sagði ekki
loku fyrir það skotið að spreyta sig
með liði á Suðurnesjunum í neðri-
deild.

Það sauð vel upp úr á leik Parma
og CSKA Moskvu í undanúrslit-

um UEFA bikar-
keppninnar í fyrra-
kvöld. CSKA komst
yfir snemma í leikn-
um en þá fór allt í
háaloft og köstuðu
áhorfendur blysum
inn á völlinn. Þá
sprakk flugeldur
nærri höfuð Luca
Bucci, markvarðar

Parma, sem varð frá að víkja vegna
höfuðverkjar og ógleði. Rúmlega 40
stuðningsmenn CSKA voru hand-
teknir og hefur Parma sent út kvör-
un til UEFA vegna málsins. 

Forráðamenn Lazio gengu loksins
frá greiðslum til Manchester

United fyrir Hollendinginn Jaap
Stam en tæp fjögur ár eru liðin síð-
an Lazio
samdi við
United um
kaup á Stam
fyrir 16 millj-
ónir punda.
Félagið átti í
miklum fjár-
hagsvandræð-
um og gat
ekki staðið
við að greiða
United eigi
síðar en ári
eftir kaupin eins og til stóð. Stam
var síðan seldur til AC Milan fyrir 4
milljónir punda á síðasta ári.
United-menn höfðu í hyggju að
stefna Lazio vegna málsins en héldu
því ekki til streitu. Hvort United hef-
ur látið enskum handrukkurum
þetta verkefni í té skal látið ósagt
hér en vegna tafarinnar bættust 1,3
milljónir punda við kaupverðið.

Kólumbíumaðurinn Juan Pablo
Montoya, ökumaður hjá McL-

aren í Formúlu 1, klessukeyrði bíl
sinn á æfinu
fyrir spænska
kappakstur-
inn sem fram
fer í
Barcelona
um helgina.
Montoya
gekk þó nán-
ast heill til
skógar eftir
slysið að
undanskild-

um smávægilegum axlarmeiðslum.
Montoya hefur ekki átt sjö daganna
sæla það sem af er og þurfti að bíta
í það súra epli að missa af
kappakstrinum í Barein vegna
meiðsla sem hann hlaut í tennis.

ÚR SPORTINU

Allt um fasteignir og heimili

á mánudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft

og meira til
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Atli og Kristján taka við handboltaliðum FH:

Ætla sér stóra hluti
HANDBOLTI Handknattleiksdeild
FH ætlar sér stóra hluti næsta
vetur og í gær tilkynnti liðið
hverjir taka við þjálfun meistara-
flokks karla og kvenna hjá félag-
inu. Atli Hilmarsson hefur verið
ráðinn þjálfari karlaliðs félagsins
og Kristján Halldórsson, fyrrver-
andi kvennalandsliðsþjálfari, mun
taka við kvennaliðinu. Báðir hafa
samið við félagið til þriggja ára og
mun Arnar Geirsson verða að-
stoðarmaður Atla, ásamt því að
sjá um þjálfun annars flokks.

FH-ingar gera kröfu um betri
árangur á næsta tímabili eftir
nokkur mögur ár og hafa nú
ákveðið að efla allt starf í kring-
um handboltann. Atli Hilmarsson

þjálfaði síðast KA hérlendis og
gerði liðið þá að Íslandsmeistara. 

Fréttablaðið spurði Atla hvað
hefði orðið til þess að hann ákvað
að snúa aftur í Hafnarfjörðinn.
„Það lá fyrir ákvörðun í fjölskyld-
unni að snúa aftur á höfuðborgar-
svæðið. FH-ingar voru búnir að
vera mikið í sambandi við mig og
ég gat ekki neitað tilboði þeirra
þegar ég sá hversu stóra hluti
menn ætla sér hjá félaginu. Ég
átti frábær ár hér í FH með ára-
tugar millibili sem bæði enduðu
með titlum, svo að ég hlakka til að
takast á við það verkefni að
byggja upp handboltann á ný hjá
félaginu,“ sagði Atli Hilmarsson.

baldur@frettabladid.is

AFTUR Í HAFNARFJÖRÐINN Atli Hilmarsson
gerði KA-menn að meisturum fyrir þremur
árum og er nú kominn á kunnuglegar
slóðir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KOMINN HEIM Kristján Halldórsson er
mættur á ný í íslenska boltann.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Frídagar eru oftar
en ekki algjör
h i m n a s e n d i n g
fyrir almenning,
hvort sem hann

stundar vinnu eða
skóla af fullum
krafti. Mitt í öllu
stressinu sem puð-
inu getur fylgt

kemur allt í einu eins
og þruma úr heiðskíru lofti dagur
þar sem hægt er að staldra við og
anda aðeins. Ekki slæmt það.

Það góða við frídaga eins og
sumardaginn fyrsta og uppstign-
ingardaginn, sem margir vita
reyndar ekki um hvað snýst, er að
þeir geta bjargað vikunni. Margir
mæta í vinnuna eða skólann á

mánudegi og leiðist að þurfa að
hugsa til þess að heil fimm daga
vinnuvika sé fram undan þar sem
ekkert er hægt að slappa af, bara
puða, puða, puða. Þegar þeir vita
hins vegar af frídegi, eins og þess-
um tveimur fyrrtöldu, birtir aftur
á móti til í huga þeirra og öll vinn-
an verður leikur einn. Fólk hugs-
ar: „bara þrír dagar, síðan frí, síð-
an einn dagur, og síðan er komin
helgi. Ekkert mál!“ Síðan brosir
það bara sínu breiðasta.

Þrátt fyrir þetta tekst samt
alltaf einhverjum fýlupúkunum
að sjá svörtu hliðarnar á frídögun-
um með því að kvarta undan því
að þeir ættu frekar að vera á ein-
hverjum öðrum dögum. Auðvitað
er ekki hægt að ráðskast með frí-

daga til þess eins að þeir henti
ákveðnum aðilum eitthvað betur.
Þessir dagar eru bara þegar þeir
eru og þannig er það nú bara. 

Auðvitað hentar það samt oft
betur að hafa frídaga sitt hvor-
um megin við helgina, til að
mynda á jólum og páskum, en ég
held að það sé algjör orkueyðsla
að vera eitthvað að kvarta yfir
því. Þegar fríið hittir á „rétta“
daga í kringum hátíðirnar er
frekar bara um að gera að njóta
þeirra ennþá betur. 

Þeir sem eru ósáttir við tíma-
setningu frídaga geta alltaf tekið
sér frí í vinnu eða skóla til að láta
þetta allt saman smella hjá sér. Á
meðan sitjum við hin sátt við okk-
ar hlut. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
FREYR BJARNASON SKRIFAR UM FRÍDAGA OG GILDI ÞEIRRA FYRIR HINN VINNANDI MANN

Frídagar eru himnasending
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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

Hann gólar
á fótbolta-
bullur og
aumingja.

Hentugt!

Er það þetta sem
þú vilt, Palli....að

vera í sambandi eins
og Mikki og Heiða?

Já

Nei!

Jú

Gott, við komum
að minnsta kosti
hreint fram við

hvort annað.

Já, mér
finnst það

miklu betra.

Ég skal
láta mig
hverfa.

Þetta
oststykki

er sko
fyrir

mýsnar.

Já, en
áttu

ekki kex
með? Af

hverju?
Kannski eru
þær kröfu-

harðar!

Hmm...já
kannski.

Ég ætla að

athuga.

Það væri ekki verra
ef við gætum boðið
þeim upp á stóra

skál af rjóma.

Solla! 
Hannes!

Hættið að
hlaupa inn og út
um bakdyrnar og

finnið ykkur
eitthvað að 

gera!

Að hlaupa inn
og út um bak-
dyrnar var það
sem við fundum
okkur að gera!

Úff

Heldur þú að það yrði ekki ömur-
legt ef við værum föst við hvort

annað allan daginn?

Nei

SKELL! SKELL! SKELL!

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

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

SENDU SMS SKEYTIÐ 

JA X2F Á NÚMERIÐ

1900 OG ÞÚ GÆTIR 

UNNIÐ. 

11. HVER VINNUR. 

VINNINGAR ERU 

MIÐAR FYRIR TVO Á XXX2

VARNINGUR TENGDUR MYNDINNI

DVD MYNDIR

MARGT FLEIRA. 

«

«

SMS
LEIKUR

FRÁ LEIKSTJÓRA DIE ANOTHER DAY

«

«

«

«

BÍÓ
X2

DVD
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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

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, þú getur horft á 
tvær sjónvarpsstöðvar í einu. Þú 

ræður hvort seinni sjónvarpsstöðin er 
hornmynd eða skjánum skipt í tvennt.

Þunnur álrammi og silfrað útlit 
ásamt því að standa á glerfæti gerir 

þetta að einkar veglegu tæki.

Fjölkerfa DVD spilari 
sem spilar DVD diska frá öllum svæ›um. Spilar 
einnig SVCD/DVD-R/DVD-RW/JEPG og MP-3

Dolby Digital/DTS fiannig getur flú noti› 
hljómgæ›a kvikmynda sem eru teknar upp í 
Dolby Digital og DTS til fullnustu!

Hátalarakerfi  
5x50W RMS magnari ásamt 5 hátölurum og 
80 W RMS bassahátalara

Útvarp 
Hlusta›u á útvarpi› í 
brjálu›um gæ›um

Sv
ona virkar heimbíó

Sv
ona virkar heimbíó

Fjölkerfa
heimabíó!Fjölkerfa
heimabíó!

42”
Plasmasjónvarp
Plasmasjónvarp

239.988Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

STAÐGREITT

19.999
**

29.988

2.499Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

STAÐGREITT

**

Bestu kaupin
DAV SB100

HDTV
READY

FYLGIR

 **Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur 
á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald 

bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum 
greiðslum yfir samningstímann.

ÞÝSK
GÆÐI
ÞÝSK
GÆÐI



Í dag verður opnuð á Kjarvalsstöð-
um útskriftarsýning Listaháskóla
Íslands. Þar sýna nærri sjötíu
nemendur skólans verk sín og eru
þeir bæði úr myndlistardeild og
hönnunar- og arkitektúrdeild.

Á sýningunni úir og grúir af
fjölskrúðugum verkum úr smiðju
nemenda skólans. Þar á meðal er
ljósakróna án rafmagns, málverk
með hljóði, nýjar harðfiskumbúð-
ir, draugur í diktafóni, þungarokk
frá Mugison, bangsar sem lækna
heimþrá og myrkfælni, almenn-
ingsbókasafn og heilsugæslustöð
á Landakotstúni, sjálfsmyndir,
fatahönnun, manngerð fuglshljóð,
bókverk, stólar, byggðarmerki
fyrir hverfi í Reykjavík, mosa-
sæng og listaverk úr sykri, osti og
vaxi.

Í austursal Kjarvalsstaða má
til dæmis sjá torkennilegar beina-
grindur á gólfinu.

„Ég er bara að leika mér með
manna- og dýrabein, setja saman
einhvers konar skrímsli og gefa
fólki kost á að virkja ímyndunar-
aflið,“ segir Harpa Rún Ólafsdótt-

ir, höfundur þessa verks. Hún er
einn af 26 myndlistarnemum sem
eiga verk á sýningunni.

Til sérstakra tíðinda telst að á
meðal þeirra sem eiga verk á sýn-
ingunni eru sjö nemendur í arki-
tektúr, sem eru að útskrifast nú í
vor. Þetta er í fyrsta sinn sem hér
á landi eru útskrifaðir nemendur
með prófgráðu í arkitektúr. 

„Þetta var búið að blunda lengi
í manni,“ segir Þóra Kjarval, einn
af arkitektúrnemendunum. Þegar
svo tækifærið opnaðist og boðið
var upp á arkitektúrnám hér á
landi sló hún til og nú, þremur
árum síðar, er hún að útskrifast
með BA-gráðu.

Hún og stallsystur hennar
segja mikilvægt að geta lært
byggingarlist hér á landi. 

„Kosturinn er sá að við kynn-
umst bransanum hér á landi,“
segja þær, en bæta við að það sé
ekki síður mikilvægt að geta tekið
hluta af náminu erlendis.

Enn sem komið er þurfa nem-
endur að halda út fyrir landstein-
ana til þess að sækja sér meist-
aranám í arkitektúr.
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... sýningu Daða Guðbjörns-
sonar í Grafíksafni Íslands, sem
er til húsa í Hafnarhúsinu í
Reykjavík. Gengið er inn hafnar-
megin. Sýningunni lýkur um helg-
ina.

... sýningu Birtu Guðjónsdótt-
ur í galleríinu Suðsuðvestur í
Reykjanesbæ. Þetta er síðasta
sýningarhelgin.

... sýningum á leikritinu Svik
eftir Harold Pinter í Borgarleik-
húsinu.

Elísabet Jökuls-
dóttir tekur á móti
gestum á Tilfinn-
ingatorginu, sem
verður haldið á

Hressó í dag milli
klukkan 14 og 17. Ef
veður leyfir verður það

haldið í garðinum
og þá verður hægt

að bera tilfinn-
ingar á torg

undir berum
himni.
Að þessu
sinni verða

óvenjuleg-
ar uppá-

komur á Tilfinningatorginu, því að nýrri sýn og
nýjum skilningi verður brugðið á tilfinningar í
fyrirlestri Sigurðar Bárðarsonar avatarmeistara,
sem talar um það hvernig við sköpum tilfinn-
ingar okkar og hvernig viðhorf okkar eru upp-
spretta tilfinninga. 
Einnig ætlar Steinunn Helgadóttir myndlistar-
maður að selja tilfinningar, og verða allar til-
finningar til sölu. Steinunn býður meðal ann-
ars upp á hreinar tilfinningar, en þær eru dýr-
ari en aðrar tilfinningar og seldar sér. Fólk er
hvatt til að mæta, til að tala og hlusta, stutt
eða lengi, í gamni eða alvöru, og gæða sér á
ljúffengum veitingum á Hressó og upplifa vor-
stemmninguna í miðbænum. Þennan dag er
langur laugardagur, þá getur verið upplagt að
versla og bera svo á torgið allar þær tilfinning-
ar sem fylgja því.

Kl. 14.00 
Málþing um franska heimspekinginn
Jean Paul Sartre, einn helsta frumkvöðul
tilvistarstefnunnar, verður haldið í Deigl-
unni á Akureyri. Sartre hefði orðið hund-
rað ára þann 21. júní næstkomandi.
Frummælendur á málþinginu verða Páll
Skúlason, Ragnar Hólm, Sigríður Þor-
geirsdóttir og Vilhjálmur Árnason.

menning@frettabladid.is

Fjölskrúðug útskriftarsýning

!

STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.
Fö 20/5 kl 20, Fö 27/5 kl 20 
Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar

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
Í kvöld 7/5 kl 20, Lau 28/5 kl 20
- Síðustu sýningar

KALLI Á ÞAKINU 
e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Í dag kl 14 - UPPS.
Su 8/5 kl 14 - Lau 14/5 kl 14 - UPPS.
Su 22/5 kl 14 - UPPSELT, Lau 4/6 kl 14
Su 5/6 kl 14, Su 12/6 kl 14, Su 12/6 kl 17
Lau 18/6 kl 14, Su 19/6 kl 14, Su 26/6 kl 14

PURPURI - TÓNLEIKAR FABULU
Margrét Kristín Sigurðardóttir
Fi 12/5 kl. 21:00 

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

TERRORISMI
e. Presnyakov bræður

Fi 12/5 kl 20, Fö 20/5 kl 20

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 
Í kvöld kl 20, Su 8/5 kl 20 - UPPS.
Fi 12/5 kl 20 - UPPS., Fö 13/5 kl 20 - UPPS.,
Lau 14/5 kl 20 - UPPS. Fi 19/5 kl 20, 
Fö 20/5 kl 20, Fi 26/5 kl 20, Fö 27/5 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 13/5 kl 20, Lau 14/5 kl 20

- Síðustu sýningar

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

Tenórinn
ALLRA SÍÐASTA 

SÝNING
Laugardaginn  

7. maí kl. 20.00

Tilfinningar til sölu

■ SÝNINGAROPNUN
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ÚTSKRIFAST ÚR ARKITEKTÚR Hjördís Sóley Sigurðardóttir, Anna Sóley Þorsteinsdóttir,
Ragnhildur Kristjánsdóttir og Þóra Kjarval.

HARPA RÚN ÓLAFSDÓTTIR Leikur sér að beinum.
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■ ■ KVIKMYNDIR
� 16.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir

hina umtöluðu mynd Sam Peckin-
pah, Straw Dogs eða Rakkarnir. Að-
alleikarar eru Dustin Hoffman og
Susan George.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 14.00 Vortónleikar Tónlistarskóla

FÍH verða haldnir í Hátíðarsal skól-
ans að Rauðagerði 27. 

� 14.00 Englakórinn heldur vortón-
leika í Ráðhúsi Reykjavíkur.

� 14.00 Stórsveit Nix Noltes, Krist-
inn H. Árnason gítarleikari, dansatriði
frá Ballettskóla Eddu Scheving,
Barnakór Háteigskirkju, Ellen Krist-
jánsdóttir, Guðbjörn Guðbjörnsson,
Örnólfur Kristjánsson, Helga Stein-
unn Torfadóttir, Sigrún Harðardóttir
og Douglas Brotchie organisti koma
fram á listadagskrá í Háteigskirkju í
tilefni fjársöfnunar fyrir nýju orgeli.

� 15.00 Hljómsveitirnar Gavin
Portland og Death Metal Supersqu-
ad spila í Gallerí Humar eða frægð,
Smekkleysu Plötubúð, Laugavegi 59. 

� 16.00 Söngkonurnar Anna Þ. Haf-
berg og Oddný Sigurðardóttir, báðar
messósópran, ásamt Gunnari P. Sig-
marssyni bariton flytja í Borgarnes-
kirkju lög eftir Guðmund Óla Sigur-
geirsson, sem hann hefur samið við
ljóð eftir Finn Torfa Hjörleifsson.

� 17.00 Karlakór Akureyrar-Geysir
verður með tónleika í Víðistaðakirkju í
Hafnarfirði ásamt karlakórnum Þröstum.

� 17.00 Kvennakórinn Seljur heldur
sameiginlega tónleika í Seljakirkju
ásamt kvennakórnum Ljósbrá frá
Hellu. Kórstjóri Seljanna er Vilberg
Viggósson og undirleikari Katalin
Lörencoz, kórstjóri hjá Ljósbrá er
Eyrún Jónasdóttir og undirleikari
Arnhildur Valgarðsdóttir.

� 19.30 Sinfóníuhljómsveit Íslands
býður til rokktónlistarveislu í Há-
skólabíói með söngkonunum Zuzka
Mikova, Nikoleta Spalasova og
Gabina Urbankova. Stjórnandi er
Friedemann Riehle en Frantisek
Hönig leikur á trommur.

� 20.30 Karlakór Keflavíkur heldur
sína árlegu vortónleika í Ýdölum.
Einsöngvarar eru Steinn Erlingsson
bariton og Davíð Ólafsson bassi.
Undirleik annast Sigurður Marteins-
son á píanó, en stjórnandi er Guð-
laugur Viktorsson.

� 22.00 Petter Winnberg, bassaleik-
ari Hjálma, verður með reggítónleika
í Stúdentakjallaranum ásamt hljóm-
sveit sinni Rætur.

� 23.00 Haraldur Ingi, Indigo,
Groundfloor, Pétur Ben og Santi-
ago koma fram á Kántríhátíð á
Grand Rokk.

� 23.00 Hljómsveitin Jet Black Joe
verður með tónleika á veitingahús-
inu Gauki á Stöng. Hljómveitin Sign
hitar upp með alvöru rokki. 

� 23.00 Hljómsveitni Mínus verður
með tónleika á Bar 11 við Laugaveg-
inn og vígir nýtt svið á staðnum, sem
hefur verið tekinn í gegn.

■ ■ OPNANIR
� 14.00 Sýningin Fyrirheitna landið

verður opnuð í Þjóðmenningarhúsinu.

� 19.00 Útskriftarsýning Listahá-
skóla Íslands verður opnuð í Lista-
safni Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum. 

■ ■ SKEMMTANIR
� 23.00 Mannakorn verða með

dansleik á Kringlukránni.

� Hljómsveitin Brimkló skemmtir á
Odd–vitanum á Akureyri.

� Stórdansleikur með hljómsveit Geir-
mundar Valtýssonar verður í
Klúbbnum.

� Atli skemmtanalögga og Áki pain á
Pravda.

� Addi M. leikur ljúfa tónlist á Catalinu.

� Dúettinn Acoustics verður á Ara í Ögri.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 11.00 Steinar Björgvinsson, garð-

yrkjufræðingur og fuglaáhugamaður,
verður með fræðslu í Grasagarði
Reykjavíkur. Hann mun ræða um
samspil fugla, skordýra og gróðurs
og segja frá því hvernig hægt er að
laða fugla að görðunum með réttu
plöntuvali.
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Á ljóðsins vængjum. 
Davíð Stefánsson frá Fagraskógi

Tónleikar í Viðistaðakirkju í Hafnarfirði  laugardaginn 
7. maí kl. 17:00. Flutt verða lög við ljóð Davíðs

Stefánssonar frá Fagraskógi. Með kórnum syngja
óperusöngkonurnar Alda Ingibergsdóttir og Hulda Björk
Garðarsdóttir. Gestakór er Karlakórinn Þrestir Hafnarfirði.

Karlakór Akureyrar-Geysir

8. maí kl. 20 - 4. sýn 
10. maí kl. 20 - 5. sýn - Lokasýning

www.opera.is opera@opera.is Sími: 511 4200
Íslenska óperan   v/Ingólfsstræti Pósthólf 1416  - 121 Reykjavík Sími: 511 6400

Ath. Aðgangur ókeypis

Apótekarinn eftir Haydn
Óperustúdíó Íslensku óperunnar og Listaháskóla Íslands

F Y N D I Ð  •  F E R S K T  •  F J Ö R U G T  •  F A R S A K E N N T

„Það er mikill uppgangur í Borgarleikhús-
inu þessa daga og sýningin á Héra Héra-
syni er dæmi um hve leikhópurinn í húsinu
mætir gríðarlega sterkur til leiks.“
Valgeir Skagfjörð / Fréttablaðið

„Brilljant leikhús!“
Valgeir Skagfjörð / Fréttablaðið

„Stefán Jónsson hefur, ásamt Berki Jónssyni
og hinum, í stuttu máli sagt, gert farsann
að listrænum viðburði. Geri aðrir betur.“
María Kristjánsdóttir / Morgunblaðið

„Ég hef sjaldan séð Hönnu Maríu gera betur.“
María Kristjánsdóttir / Morgunblaðið

„..sýningin var ekki bara skemmtileg og gletti-
lega sett saman heldur komst grafalvarlegur
boðskapur hennar mjög vel til skila.“
Elísabet Brekkan / DV

LÉTTBJÓR

■ ■ FUNDIR
� 14.00 Páll Skúlason, Ragnar

Hólm Ragnarsson, Sigríður Þor-
geirsdóttir og Vilhjálmur Árnason
eru frummælendur á málþingi um
franska heimspekinginn Jean Paul
Sartre, sem haldið er í Deiglunni á
Akureyri í tilefni þess að Sartre hefði

orðið hundrað ára í júní næstkom-
andi.

■ ■ SAMKOMUR
� 17.00 Tilfinningatorgið verður hald-

ið á Hressó. Ef veður leyfir verður það
haldið í garðinum og hægt að bera
tilfinningar á torg undir berum himni. 

Allir sem gaman hafa af barna-
röddum syngja ættu að bregða sér
í Ráðhús Reykjavíkur seinni part-
inn í dag. Þar kemur fram Engla-
kórinn, sem er kór fyrir börn á
aldrinum þriggja til sex ára sem
söngkonan Natalia Chow stofnaði
fyrir tveimur árum. 

Kórinn hefur æft einu sinni í
viku í allan vetur og eru þessir
tónleikar uppskeruhátíð vetrar-
ins. Börnin syngja fjölbreytt úr-
val laga frá ýmum löndum og láta
sig ekki muna um að syngja á
framandi tungum, svo sem þýsku,
frönsku og jafnvel kínversku.

Englakórinn kom fyrst fram
opinberlega í desember árið 2003.
Það var í Hafnarborg í Hafnar-
firði á skemmtun sem nefndist
Syngjandi jól. Í kórnum eru núna

um það bil 50 börn. Stjórnandi er
sem fyrr segir Natalia Chow en
undirleikari er Julian Hewlett.
Tónleikarnir í Ráðhúsi Reykjavík-
ur hefjast klukkan 17.

■ TÓNLEIKAR

ENGLAKÓRINN Börn á aldrinum þriggja til sex ára syngja í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag.

Englaraddir
í Rá›húsi



BÝFLUGU-
KJÓLL Þessi
er úr silki og
flaueli en
hannaður af

Chez Ninon.
Jackie klædd-
ist þessum
kjól í Hvíta
húsinu í
september
1961. 

MÓÐUR VIKUNNAR
> MARTA SMARTA FER YFIR MÁLIN 

Kjólasumar í bíger›
Þessi efnismikla og víða tíska sem nú ræður ríkjum er meira en lít-
ið heillandi og kærkomin hvíld frá níðþröngum pólíesterbuxum og
þröngum bolum. Þessir víðu tískustraumar eru líka æði fallegir svo
ekki sé meira sagt. Ég er algerlega komin með nóg af níðþröngum
bolum úr gerviefnum sem láta mestu mjónur líta út fyrir að vera
þykkholda. Það er nefnilega yfirleitt ekkert að vaxtarlaginu, það
eru fötin sem eru óklæðileg, ekki satt? Með þennan frasa að vopni
verður mun auðveldara að velja sér fatnað við hæfi og finna sinn
stíl. Það kemur einhvern tímann að þeim tímapunkti að konur fatta
þetta og finna út hvað klæðir þær best. Víðu pilsin og mussurnar
eru að sjálfsögðu misklæðileg en þá er málið að reyna að finna eitt-
hvað við hæfi. Ef viðkomandi er með þykk læri er alveg ógerning-
ur að láta skyrtuna enda þar sem lærin eru breiðust, jafnvel þótt

belti sé sett örlítið fyrir neðan mittislínu. Lykilatriði fyrir
því að indverskar mussur og flíkur í þeim dúr séu klæði-
legar er að þau séu úr þunnum efnum. Svo er alltaf gott
að fara eftir þeirri reglu að vera í aðsniðnu að neðan ef
efri parturinn er víður og öfugt. Það skapar hið full-

komna jafnvægi. Í sumartískunni ber mikið á litríkum
kjólum með brjáluðum mynstrum. Sumir eru rósótt-
ir en aðrir bera stór grafísk mynstur. Þessir kjólar
eru ferskir og flottir og ég held að ég geti alveg full-
yrt að við verðum að eiga einn slikan í fataskápn-
um. Það er líka svo gott að eiga svona flíkur sem
maður getur bæði verið í spari og hversdags. Við
hátíðleg tækifæri bætir maður við skarti og ein-
hverjum fylgihlutum ásamt dömulegum hælaskóm
en í vinnunni er maður nokkur vel settur í leður-
stígvélum við. Aðalkosturinn við þessa kjóla er þó
hvað þeir skapa litlar tískukrísur. Ekki þarf að
eyða óratíma í að finna topp við pilsið og þar af
leiðandi jakka sem passar við. Þú skellir þér bara
í kjólinn og svo ekki söguna meir. Málið er dautt. 

Í versluninni Spútník er gott úrval af þessum
skemmtilegu kjólum en þá má líka finna í Kolaport-

inu, Kultur og Galleri Sautján. Hátískuhönnuðir á
borð við Paul Smith, Stellu McCartney og Moschino
sýndu þá í vorlínunni sinni. Þetta ætti því að vera
nokkuð skothelt.
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Jackie Kennedy Onassis (1929-
1994) fyrrum forsetafrú Banda-
ríkjanna, var einn af fyrstu

„trendsetterum“ í heiminum. Um leið
og eiginmaður hennar, John F. Kenn-
edy, tók við forsetaembætti Bandaríkj-
anna 1961 fór kastljósið að beinast að
henni. Í fyrstu vissi hún ekki hvernig
hún ætti að taka þessu en athyglin
vandist furðu fljótt og áður en hún
vissi af var hún farin að kunna vel við
sig í sviðsljósinu. Hún vissi líka hvern-
ig fjölmiðlarnir unnu því hún starfaði
sjálf sem ljósmyndari á dagblaði áður
en hún varð forsetafrú. Jackie var
mikill fagurkeri og það átti ekki bara
við um falleg föt heldur innanstokks-
muni og listaverk. Áhugi hennar á
fatnaði var ekki langsóttur því móðir
hennar hafði smekk fyrir vönduðum
og fínum fötum og afi hennar var
ávallt flottur í tauinu. Um leið og hún
varð forsetafrú lét hún senda eftir vini
sínum, Oleg Cassini, sem var ráðinn
sem hirðfatahönnuður Hvíta hússins.

Oleg var rússneskur gyðingur sem
alist hafði upp í Flórens á Ítalíu en
flutt til Bandaríkjanna 1936.
Jackie fannst hann ekki bara góð-
ur hönnuður heldur dáði hún evr-
ópskt fas hans. Hún gerði sér
grein fyrir að hún væri fyrir-
mynd bandarískra kvenna. Mari-
lyn Monroe, Grace Kelly og
Gene Tierney voru einnig miklir
aðdáendur hans. Cassini lagði
ríka áherslu á góð efni og flestir

kjólarnir sem hann hannaði á Jackie
voru úr 100% silki eða öðrum fínum
efnum. Hún kunni líka að meta hönn-
un Hubert de Givenchy og Chanel-
dragtir voru nánast einkennisbúning-
ur hennar. Hún var iðulega á penum
skóm með lágum hæl og í kápum í
björtum litum. Hún lagði mikið upp úr
því að fatnaður hennar væri vel snið-
inn og færi henni sem best. Fataskáp-
urinn var hugsaður í þaula og það kom
sjaldan eða aldrei fyrir að hún klædd-
ist á óviðeigandi hátt. Þegar fataskáp-
ur Jackie er skoðaður nánar kemur í
ljós að tískustraumar dagsins í dag
eru í hennar anda með öllum stuttu
jökkunum, kápunum og pilsunum. Í
dag er tískan poppaðri en flott er að
blanda jökkum í anda Jackie við galla-
buxur eða hippaleg pils. Hattarnir eru
það eina sem er á skjön við íslenska
götutísku, en það er líklega bara
vegna veðurfarsins á klakanum.

martamaria@frettabladid.is

Vestadýrð
Vesti eru eitt af því sem allar konur
verða að eiga í sumar. Þau eru ekki
bara smart heldur stjarnfræðilega
klæðileg. Þau fara vel við gallabuxur
og víðu þjóðernispilsin sem
eru svo áberandi núna. Fal-
legt er að vera í skyrtu innan
undir vestinu en þær geta
bæði verið hippalegar og
klassískar. Vestin eru þess
eðli að það er alger óþarfi
að eiga fleiri en eitt svo
framarlega sem þetta eina
er að gera góða hluti. Það
er líka lenska að allar flík-
ur verði að passa saman.
Núna er málið að brjóta
upp hefðina og passa sig
á því að vera ekki „of“
stíliseraður. 
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BLEIKUR kjóll
með indversku
þema. Kjóllinn er
úr silki og siffoni
og hannaður af
Givenchy árið
1963.

JACKIE KENNEDY var ein af fyrstu „trendsetturunum“ í Ameríku en stíll hennar breiddist yfir
heimsbyggðina á örstuttum tíma. 

JACKIE klæddist þessari
bleiku kápu og var með
hattinn í stíl þegar hún
heimsótti Nýju-Delhí í Ind-
landi í mars 1962. Yfir-
höfnin er frá Oleg Cassini.
Þegar hún var gagnrýnd
fyrir að láta sjá sig í svona
dýrum fatnaði í þessu fá-
tæka landi bað hún
blaðafulltrúann sinn að
segja að fötin væru frá
flóamarkaði Ritz-hótelsins. 

KÖFLÓTT DRAGT úr ullar-
efni úr smiðju Bob Bugn-
and. Jackie klæddist dragt-
inni á árunum 1959-60. 

FORSETAFRÚIN
átti veglegt
hattasafn.GLÆSILEIKINN uppmálaður.

Svarti kjóllinn er hannaður af
Oleg Cassini en hún klæddist
honum í Vatíkaninu í mars 1962.

Kjólarnir 
hennar Jackie
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Sóley starfaði lengi sem stílisti, bæði
hérlendis og í Svíþjóð og hefur gríðar-
legan tískuáhuga. Í Svíþjóð vann hún
við að stílisera tónlistarmyndbönd og
fleira og kynntist fullt af frægu fólki í
gegnum starfið. Núna kennir hún Ís-
lendingum réttu handtökin í förðun. 

Spáir þú mikið í tískuna? Alveg rosa-
lega, ég horfi mikið á Fashion Tv og
tónlistarstöðina MTV , fletti tískublöð-
um, skoða tísku á netinu og horfi á
fólkið í kringum mig. Ég fæ mikinn inn-
blástur af því að fylgjast með nemend-
um mínum en þau skoða mikið af tísku
og eru mjög meðvituð.

Uppáhaldshönnuðir? Þeir eru svo
margir: Dolce & Gabbana, Armani og
Donna Karan eru í uppáhaldi en um

leið hrífst ég af pælingum H&M keðj-
unnar sem apar eftir hátískuhönnun og
gerir venjulegum konum kleift að vera
flottar og smart. 

Fallegustu litirnir? Ég klæðist yfirleitt
svörtu og er mikið í gallabuxum. Ég er
megahrifin af brúnu og ferskjulituðu, en
það er kannski bara af því að það fer
mér svo vel. 

Hverju ertu mest svag fyrir? Ég er skó-
og skartsjúk.Kaupi frekar dýrt skart en
eitthvert skran. Lára gullsmiður á Skóla-
vörðustíg býr til mjög fallega hluti. 

Hvaða flík keyptir þú þér síðast? Ég
keypti mér fullan poka af joggingfötum
í versluninni Zöru í Smáralind. Ég var að
byrja hjá einkaþjálfara og þar sem ég
þoli ekki að vera alltaf í sömu fötunum. 

Hvað finnst þér mest sjarmerandi í
vor-og sumartískunni? Það er þessi
frjálslegi stíll sem gerir það að verkum
að konur þurfa ekki að vera í brjáluðum
pinnahælum til að vera smart. Það er
hægt að vera í afslöppuðum fötum en
vera samt rosalega kúl.

Hvað ætlar þú að kaupa þér fyrir
sumarið? Ég er að reyna að halda í
budduna því ég er að fara til Stokk-
hólms í sumar. Þar ætla ég að versla í
H&M, Armani búðinni og kíkja á
skemmtilega fatahönnuði sem eru með
verslanir þar í borg. 

Hvað eyðir þú miklum peningum í föt
á mánuði? Það er misjafnt. Það getur
verið frá 30 upp í 50 þúsund. 

Hvaða flíkur gætir þú ekki verið án?

Náttbuxna og gallabuxna. 

Uppáhaldsflík? Fyrir fimm árum keypti
ég svarta samfellu frá Dolce &
Gabbana. Hún er alltaf í jafn miklu upp-
áhaldi því hún er falleg undir gegnsæja
boli og svo virkar hún alveg undir jakka.

Hvert myndir þú fara í verslunar-
ferð? Ég myndi fara til New York eða
Los Angeles. 

Ljótasta flík sem þú hefur keypt
þér? Grár Armani-jakki sem er úr
þunnu efni með strandkraga. Þeg-
ar ég bjó í Stokkhólmi bjó ég rétt
hjá Armani-versluninni og varð fyrir
miklum áhrifum. Þessi jakki er ákaflega
fallegur á herðatréi en hann virkar eng-
an veginn þegar ég er í honum. Hann
flokkast því undir hin verstu kaup.

SMEKKURINN SÓLEY ÁSTUDÓTTIR FÖRÐUNARMEISTARI 

Glysgjarn töffari

Japönsk kirsuber
Japanski hönnuðurinn Takashi Murakami á
heiðurinn af þessu dásamlega kirsuberja-
mynstri sem prýðir nýjustu línu Louis Vuitton.
Hann hefur getið sér gott orð sem fjöllista-
maður í heimalandi sínu og víða um heim.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem hann hannar
fyrir Louis Vuitton en Takashi hefur hannað
mynstur ásamt hönnuði Marc Jacobs. Tösk-
urnar eru æði fallegar enda þolir monografið vel að fá smá upplyftingu og svo
eru kirsuber líka svo góð á bragðið. Kirsuberin eiga líka vel heima með öllum
hinum ávöxtunum sem prýða margar flíkurnar þetta misserið. Töskurnar eru
bæði fallegar við sparikjóla og gallabuxur. Einu vonbrigðin eru að enn er ekki
komin Louis Vuitton-verslun til Íslands og þarf landinn að heimsækja önnur
lönd til að komast í tæri við töskurnar. 

JAPANSKI LISTAMAÐURINN Takashi Murakami veit hvað hann syngur. 



Kvikmyndahátíðin IIFF 2005 stóð
yfir í tæpan mánuð og sló svo
sannarlega í gegn. Yfir þrjátíu
þúsund gestir mættu á sextíu og
fimm myndir og þeir hafa nú skil-
að áliti sínu á hvaða mynd var
best. Það var kvikmyndin Hótel
Rúanda sem fékk flest atkvæði en
myndin lýsir þjóðarmorðunum í
Rúanda á einstakan hátt. Leik-
stjóri myndarinnar, Terry
George, fær því styttu hátíðarinn-
ar, Jökul, senda til sín en það er
lítill feitur, nakinn og frekar feim-
inn karl. Það voru Mótorhjóladag-
bækurnar sem lentu í öðru sæti og
þýska myndin Fallið í þriðja en
hægt var að kjósa á netinu eða
skila atkvæðaseðlum sem lágu
frammi í kvikmyndahúsunum. 

Anna Marín Schram, verkefn-
isstjóri hjá IIFF, sagði aðsóknina á
hátíðina hafa farið fram úr björt-
ustu vonum. „Þetta var vissulega
tilgangurinn, að fá fólk í bíó, en

við bjuggumst ekki við þessum
viðbrögðum.“ Fallið var vin-
sælasta myndin á hátíðinni og
Mótorhjóladagbækurnar næstvin-
sælastar. 

Anna Marín segir viðburði eins
og Spurt og svarað hafa mælst vel
fyrir. „Þetta var alveg pottþétt.
Það var reyndar erfitt að fá fólk
af stað en þegar það komst í gang
var erfitt að stoppa það,“ segir
hún.

Kvikmyndahátíðin vakti einnig

töluverða athygli fyrir að sýna
myndir sem kannski aðrir höfðu
ekki hugrekki til þess að sýna.
„Við ætlum að halda áfram að
sýna góðar myndir og taka
áhættu,“ segir Anna Marín og
reiknar með því að undirbúningur
fyrir næstu hátíð fari í gang eftir
kvikmyndahátíðina í Cannes. 

freyrgigja@frettabladid.is
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Söngkonan Selma Björnsdóttir
hefur skrifað undir samstarfs-
samning við Landsbankann sem
felur í sér að bankinn styrkir hana
til þátttöku í Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva. 

Með samningnum fær Selma
aukið fjárhagslegt svigrúm til að
helga sig þátttöku í þessari mikil-
vægu keppni. Nú standa yfir
miklar æfingar og undirbúningur
sem ná hámarki þegar staðið
verður á sviðinu í Kænugarði
fyrir framan hundruð milljóna
áhorfenda.

„Við bankastjórarnir vitum,
eins og þjóðin öll, að Selma vill
leggja sig 120% fram í þetta og
gerir miklar kröfur til sín og ann-
arra um miklar æfingar og undir-
búning, sem felur í sér ákveðið
tekjutap því menn eru ekki í
annarri vinnu á meðan,“ segir
Halldór J. Kristjánsson, banka-

stjóri Landsbankans, í yfirlýsingu
sem bankinn sendi frá sér. Selma
mun í tilefni af þessu taka þátt í
auglýsingum fyrir Landsbankann.

„Þetta kemur sér vel. Þetta er
kærkominn bónus,“ segir Selma.
„Auðvitað styður RÚV dyggilega
við bakið á okkur en þetta gefur
okkur meira svigrúm. Það hefur
öllu verið tjaldað til við undirbún-
inginn, dýrir búningar keyptir og
dansarar sem eru búnir að vinna
stöðugt í tvo mánuði, þannig að
þetta er alveg frábært.“

Selma segir að upphæð samn-
ingsins sé trúnaðarmál, rétt eins
og útlit búningsins sem hún mun
klæðast í Kænugarði. „Hann er al-
gjört leyndarmál og það kemur
bara í ljós 19. maí. Við fórum til
London og keyptum efni í hann og
ég er mjög sátt við hann. Hún
Hildur Hafstein er algjör snilling-
ur,“ segir hún.

Þungarokkhljómsveitin Nevo-
lution frá Akureyri mun hita upp
fyrir rokkarana í Iron Maiden á
tónleikum þeirra í Egilshöll sjö-
unda júní. 

Nevolution hefur verið starf-
andi síðan í lok árs 2003. Meðlimir
hennar eru gítarleikararnir Ágúst
Örn Pálsson og Gunnar Sigurður
Valdimarsson, Heiðar Brynjars-
son á trommur og Heimir Ólafur
Hjartarson, söngvari og bassa-
leikari.

Þegar strákarnir fréttu af því að
leit stæði yfir að upphitunarhljóm-
sveit fyrir Iron Maiden ákváðu
þeir að senda inn kynningarplötu
sína The Jumpstop Theory til tón-
leikahaldaranna. Nú, nokkrum
mánuðum síðar, er Nevolution á
leiðinni í Egilshöllina þar sem þús-
undir manna munu hlýða á hana.

„Þetta er gríðarlega spennandi og
mikið stökk fyrir okkur,“ segir
Ágúst Örn. „Við höfum á góðum
dögum verið að spila fyrir 200
manns þannig að þetta er góð
breyting, ég vona það.“ 

Eins og hjá flestum þungarokk-
urum hefur Iron Maiden verið í
uppáhaldi hjá liðsmönnum Nevo-
lution. Ágúst á þó erfitt með að
nefna sérstaka áhrifavalda í dag,
en sænsku sveitirnar In Flames
og Meshuggah eru samt ofarlega
á listanum. „Við vorum í bandi
sem spilaði sænskt þungarokk,
sem er melódískt deathmetal, en
ákváðum að hætta og fara bæði í
meira þungarokk og fallegri
músík,“ segir hann. Næst á dag-
skrá hjá liðsmönnum Nevolution
er að æfa eins og vitleysingar
fyrir tónleikana í Egilshöll og taka

síðan upp ný lög fyrir fyrstu stóru
plötu sveitarinnar. „Við höfum
verið sveittir að semja og ætlum
að taka upp efni á plötu í haust, en
við erum svo heppnir að vera
nokkuð klárir í þessum upp-
tökupælingum. Síðan kemur í ljós
hver gefur plötuna út, eða hvort
við göngum í það mál sjálfir,“
segir hann.

Nevolution hefur lítið spilað í
Reykjavík en kom þó fram á
Iceland Airwaves síðasta haust.
Einnig spilaði hún á tvennum tón-
leikum kanadísku hljómsveitar-
innar Into Eternity í október í
fyrra.

Uppselt er í A-svæði á tónleik-
ana í Egilshöll en sala er í fullum
gangi á B-svæði. Upplýsingar um
sölustaði er að finna á www.rr.is.

freyr@frettabladid.is

Grí›arlega spennandi
NEVOLUTION Heimir Ólafur Hjartarson, söngvari og bassaleikari Nevolution, þenur raddböndin á tónleikum. Sveitin spilar í Egilshöllinni
7. júní.
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Selma helgar sig Eurovision

SAMNINGURINN Í HÖFN Selma Björnsdóttir ásamt Halldóri J. Kristjánssyni og Sigur-
jóni Þ. Árnasyni, bankastjórum Landsbankans, eftir undirritun samningsins. 

Hótel Rúanda: Valin besta myndin á IIFF 2005

Leikstjórinn fær Jökul sendan til sín

ANNA MARÍN
SCHRAM
Segir viðtök-
urnar við há-
tíðinni hafa
farið fram úr
björtustu von-
um.

VINSÆLUSTU MYNDIRNAR
1) Der Untergang (Fallið)
2) Diarios de motocicleta (Mótorhjóla-

dagbækurnar)
3) La Mala educacion ( Slæm menntun)

BESTU MYNDIRNAR
1) Hótel Rúanda
2) Diarios de motocicleta (Mótorhjóla-

dagbækurnar)
3) Der Untergang (Fallið)

HÓTEL RÚANDA Myndin um þjóðar-
morðin í Rúanda snart kvikmyndahúsa-
gesti mest og var hún valin besta myndin
á hátíðinni.

FALLIÐ Kvikmyndin um síðustu daga
Adolfs Hitler var vinsælasta myndin á IIFF
2005 kvikmyndahátíðinni.



TONLIST.IS

Vertu fyrstur!
Fyrsta plata Idol stjörnunnar Hildar Völu 
kemur út á þriðjudaginn en tonlist.is 
býður öllum landsmönnum að hlusta á 
plötuna nú um helgina, áður en hún 
kemur á markað.
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Fyrir fólk með liðkvilla
vegna slitgigtar eða
yfirálags

Fæst í apótekum

Áhrifamikil jaðarsveit í heimsókn

Hljómsveitin Sonic Youth
hefur löngum verið talin ein
merkasta jaðarrokksveit

heimsins. Vafalítið gladdust því
margir íslenskir rokkgrúskarar
þegar þeir fréttu að þessi sveit væri
loksins á leiðinni hingað til lands. 

Sonic Youth var stofnuð árið
1981 í New York-borg af söngvar-
anum og gítarleikanum Thurston
Moore, bassaleikaranum og söng-
konunni Kim Gordon og Lee Ran-
aldo gítarleikara. Þau höfðu fyrst
byrjað að spila saman nokkrum
árum áður, þegar framsækin tón-
list var mikið í tísku þar sem bland-
að var saman rokki, djassi og nú-
tímatónlist. Þau glömruðu á ódýra
gítara, prófuðu sig áfram með hin
ýmsu bjögunartæki og fljótt kom í
ljós að eitthvað nýtt var þarna á
ferðinni. Þótti hljómurinn óvenju-
legur en ákaflega ferskur.

Fyrsta EP-plata Sonic Youth
kom út árið 1982 og var hún sam-
nefnd henni. Smám saman fór
hljómur sveitarinnar að verða
þróaðri með auknum poppáhrif-
um. Trommuleikarinn Steve
Shalley gekk til liðs við sveitina
1984 og jók enn á gæði hennar.

Eftir að hafa gefið út tvær plöt-
ur, Bad Moon Rising og Evol, gaf

Sonic Youth út sína þriðju plötu
árið 1987 sem bar heitið Sister. Sú
átti eftir að hafa gríðarleg áhrif á
yngri tónlistarmenn úr hljóm-
sveitum á borð við Pavement og
Sebadoh. Ári síðar var komið að
tvöföldu plötunni Daydream
Nation sem einnig fékk feikigóðar
viðtökur. 

Um þetta leyti skipti Sonic
Youth um útgáfufyrirtæki og
gerði samning við risann Geffen.
Þótti þetta tíðindum sæta því
fram að þessum tíma hafði það
ekki tíðkast að sjálfstæðar jaðar-
sveitir gerðu slíka samninga. Ótt-
uðust aðdáendur hennar mjög að
listrænt frelsi Sonic Youth fyki
þarna út í veður og vind, en Thur-
ston Moore og félagar létu engan
bilbug á sér finna. Platan Goo kom
út 1990 og Dirty tveimur árum
síðar, báðar ákaflega vel heppnað-
ar að flestra mati.

Á þessu tímabili var grunge-
rokkið að koma fram á sjónarsvið-
ið og þegar Nirvana sló í gegn
með plötunni Nevermind opnaðist
leiðin fyrir jaðarrokkið upp á yfir-
borðið. Sonic Youth fékk meiri at-
hygli en áður, sérstaklega eftir að
Kurt Cobain, forsprakki Nirvana,
lýsti því yfir að sveitin hefði löng-

um verið í uppáhaldi hjá sér.
Aldrei hefur sveitin þó fyllilega
slegið í gegn, heldur ávallt haldið
sig við jaðarinn.

Á meðal fleiri hljómsveita og
listamanna sem hafa sótt í brunn
Sonic Youth í gegnum árin eru
stór nöfn á borð við Pearl Jam,
Neil Young, My Bloody Valentine,
Pixies og Blonde Redhead. Ótal ís-
lenskar sveitir hafa einnig opin-
berað ást sína á sveitinni, þar á

meðal Úlpa, Slowblow, Fidel og
Curver.

Tónleikar Sonic Youth verða á
Nasa og hefst miðasala föstudag-
inn 27. maí í verslunum 12 Tóna
og á midi.is. Þeir sem kaupa sér
miða á tónleika tónlistarmannsins
sérstæða Antony and The John-
sons eiga forgang að miðum á
Sonic Youth. Miðasala á Antony
hefst 20. maí og fer fram á sama
stað.

Síðasta plata Sonic Youth, Son-
ic Nurse, kom út í fyrra og var
gríðarlega vel tekið af gagn-
rýnendum og tónlistaráhuga-
mönnum. Íslandsförin er hluti af
tónleikaferð sveitarinnar um
heiminn til að kynna plötuna og
kemur hún hingað til lands eftir
tónleika í Frakklandi. Eftir gítar-
rokk hennar á Nasa er síðan ferð-
inni heitið til Bretlandseyja þar
sem stuðið heldur áfram. ■

K‡s bíla fram yfir konur
Jay Kay hefur upplýst af hverju
hann er á lausu. Hann er mun
hrifnari af hraðskreiðum bílum
en konum. Þessi söngvari
Jamiroquai hefur verið með
nokkrum af fallegustu konum
heims, þar á meðal Winonu Ryder
og Denise Van Outen en honum
finnst langskemmtilegast að
gamna sér með bílaflotanum sín-
um sem telur yfir tuttugu glæsi-
kerrur. Þar af eru þrír Mercedes
Benz, einn Aston Martin, einn
Bentley og þrír Ferrari-bílar auk
Lamborghini-bifreiðar. 

Jay Kay er þekktur fyrir ást
sína á bílum og hefur margoft
komist í kast við lögin vegna
hraðaksturs. Hann segir enn
fremur að bílar séu mun auðveld-
ari í umgengni en konur. „Þú get-
ur treyst bílum, þeir rífast ekki
við þig og síðast en ekki síst, þeir
fara ekki og versla.“ ■

Einkaþota
P.Diddys

þurfti að
grípa til
neyðarlend-
ingar eftir
að eldingu
sló skyndi-
lega niður í
hana.
P.Diddy var
á leið til Mi-
ami á við-
skiptafund
þegar þetta
var og slas-
aðist sem betur fer enginn. Rappar-
inn náði þó fundinum í tíma og hélt
ræðu um fatalínuna sína, Sean Jean. 

Peter Jackson, leikstjóri Lord of
the Rings-myndanna, hefur verið

nefndur valdamesta manneskja
Hollywood. Framleiðandinn og leik-
stjórinn Steven Spielberg er í öðru
sæti og þá koma þeir Steve Jobs og
John Lasseter, höfuðpaurar Pixar
teiknimyndafyrirtækisins, en þeir
voru í fyrsta sæti í fyrra. Star Wars-
leikstjórinn George Lucas lenti í ell-
efta sæti. Á meðal þeirra leikara
sem voru á listanum eru þeir Tom
Cruise, Mel Gibson, Tom Hanks,
Will Smith og Johnny Depp.

Nicole Kidman og
Russell Crowe

eru í viðræðum um
að leika saman í
nýrri mynd. Ætlunin
var að þau lékju
saman í myndinni
Eucalyptus en því verk-
efni hefur verið
frestað. Nú á leik-
stjórinn Baz
Luhrmann í samn-
ingaviðræðum við
leikarana um að
gera rómantíska
mynd. Luhrmann
sem leikstýrði Kid-
man í myndinni
Moulin Rouge segir
nýja verkefnið vera
eins konar ástralska
útgáfu af myndinni
Gone with the Wind. 

Hljómsveitin Sonic Youth, sem heldur tvenna tón-
leika hér á landi 16. og 17. ágúst, er ein flekktasta
ne›anjar›arrokksveit Bandaríkjanna. Freyr Bjarna-
son forvitna›ist um sögu sveitarinnar.

SONIC YOUTH Jaðarrokksveitin Sonic Youth er á leiðinni hingað til lands í ágúst. Hún heldur tvenna tónleika á Nasa.

JAY KAY Í KAPPAKSTURSBÍL
Jay Kay, söngvari Jamiroquai,

segist kjósa bíla fram yfir konur. 

FRÉTTIR AF FÓLKI



FRÁ RIDLEY SCOTT LEIKSTJÓRA GLADIATOR

ORLANDO BLOOM  EVA GREEN  JEREMY IRONS  LIAM NEESON

STÓRMYND SUMARSINS

MISSIÐ EKKI AF MÖGNUÐUSTU MYND ÁRSINS - NÚ Í BÍÓ



Fáar sveitir getur dreymt um
að ná eins langt og Hot Hot Heat
gerði með fyrstu breiðskífu sinni,
Make Up the Breakdown, sem
kom fyrst út árið 2002 og var svo
ríghlaðin slögurum að sveitin
fékk spilun á rokkútvarpsstöðv-
um um allan heim. 

Tónlist sveitarinnar lýsti upp
daginn á tímum sem skýkljúfar
áttu það til að falla af sjónlínum
stórborga. Hún náði meira að
segja þeim ótrúlega árangri að fá
lag bannað í Bandaríkjunum, sem
í sakleysi sínu fjallaði um plástra
og grisjur.

Núna snýr sveitin aftur, komin

á risastórt útgáfufyrirtæki, og er
ennþá í stuði. Það hlýtur að vera
stanslaust stuð á æfingum hjá Hot
Hot Heat.

Eftir fyrstu hlustun fann ég
fyrir vonbrigðum. Það var ekkert
lag sem snerti mig alla leið í
gegn, eins og nokkur gerðu á
fyrstu plötunni. En núna þegar ég
er búinn að renna þessari elsku í
gegn nokkrum sinnum er ég orð-
inn ögn sáttari. Hér er ekki verið
að gera tilraunir til þess að
breyta stefnu tónlistar um aldur
og ævi. Hér er einfaldlega reynt
að semja tónlist sem fer vel með
bjórdrykkju og valhoppi. Og af
hverju ætti maður ekki að hafa
gaman af því?

Birgir Örn Steinarsson

Heitt, heitt, heitt?

HOT HOT HEAT: 
ELEVATOR

NIÐURSTAÐA: Önnur eiginleg breiðskífa Hot
Hot Heat inniheldur svipað magn af glaðlegum
tónum, en ekki sama magn af ferskleika og
frumraunin. Sæmilegasta plata samt, sem vex
við hverja hlustun.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

- allt á einum stað

Sýnd kl. 2, 4 og 6 m/ísl. tali

Sýnd kl. 10.15 B.I. 14 ára

Sýnd kl. 3.30, 5.45 og 8

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 2, 5, 8 og 11. 
Sýnd í lúxus kl. 4, 7 og 10 B.I. 16 ára

 TV Kvikmyndir

Orlando Bloom, Liam Neeson og Jeremy 
Irons fara á kostum  í epískri stórmynd.  
Missið ekki af mögnuðustu mynd ársins!

Sýnd kl. 3.30 5.45, 8 
og 10.15 B.I. 12 ára

SÍMI 551 9000

- allt á einum stað

Sýnd kl. 3, 6 og 9 B.I. 16 ára

Sýnd kl. 8 og 10.15 B.I. 12 ára

O.H.T. Rás 2

Bad Education - Sýnd kl. 4 og 6
Hotel Rwanda - Sýnd kl. 3.40 og 8

House of the Flying Daggers
Sýnd kl. 5.50 10.15

Downfall

Aðrar myndir í sýningu:

Sýnd kl. 3, 6 og 9

Orlando Bloom, 
Liam Neeson og 
Jeremy Irons 
fara á kostum 
í epískri stórmynd.  
Missið ekki af þessari 

Ridley Scott, leikstjóri Gladiator, 
færir okkur eina mögnuðustu 
mynd ársins!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

SMS LEIKUR VINNINGAR
Miðar fyrir 2 á Kingdom of Heaven
Glæsilegur varningur 
tengdur myndinni
DVD myndir og margt fleira. 

Sendu SMS skeytið
JA KHF á númerið 
1900 og þú gætir unnið. 

VINSÆLASTA MYND KVIKMYNDAHÁTÍÐARINNAR! 

EKKI MISSA AF ÞESSU MAGNAÐA MEISTARAVERKI

Downfall
Der Untergang

 FGG FBL
 HJ MBL
 O.H.T. Rás 
 DÖJ kvikmyndir.com

Gagnrýnendur 
eru á einu máli

Kvartettinn amina er nú önnum
kafinn við undirbúning tónleika
sem verða haldnir á tónlistar-
hátíðinni Homefires II í London
22. maí. 

Hátíðin, sem er skipulögð af
tónlistarmanninum Adem sem
spilaði á Iceland Airwaves síðast-
liðið haust, var haldin í fyrsta sinn

í september í fyrra og hlaut hún
mikið lof. Var hún meðal annars
valin einn af viðburðum ársins af
tímaritinu Time Out. 

Dagana 9. og 10. maí verður
smáskífa amina, AnimaminA,
gefin út af plötufyrirtækinu The
Worker's Institute í Evrópu og
Bandaríkjunum. Síðar í mánuðin-

um verður skífunni dreift í Japan,
Ástralíu og á Nýja-Sjálandi. Á döf-
inni er einnig smíði lengri plötu
sem vonast er til að verði tilbúin í
byrjun næsta árs.

Í júlí mun amina svo fara í tón-
leikaferð með Sigur Rós um
Evrópu, Japan, Ástralíu og Banda-
ríkin.

■ TÓNLIST

Amina spilar í London AMINA Kvartettinn amina heldur tón-
leika í London 22. maí næstkomandi.



■ TÓNLIST

Meira kántrí í kvöld
Hljómsveitirnar Indigo, Ground-
floor og Santiago munu troða upp
á kántríhátíð Grandrokks í kvöld
ásamt trúbadorunum Haraldi
Inga og Pétri Ben, sem hefur

undanfarið spilað með ís-
firska tónlistarmannin-
um Mugison.

Hljómsveitin Tenderfoot mun
ekki spila á Grandrokk í kvöld,

eins og missagt var í
blaðinu í fyrradag.

Kántríhátíðin hefst klukkan 23.00
og er aldurstakmark 20 ár.

INDIGO
Ingólfur Þór Árnason og
Vala Gestsdóttir í Indigo
spila á Grandrokk í kvöld.Britney Spears segist vita af þeirri

áhættu sem stafi af því að gera
raunveruleikaþátt með eiginmanni
sínum, Kevin Federline. Hún viður-
kennir að fyrstu viðbrögð þeirra við
tilboðinu hafi verið neikvæð og þau
hafi ekki viljað láta kvikmynda líf
sitt. Hins vegar er þetta að hennar
mati tíminn til að gefa heiminum

sýn inn í þeirra líf. „Í fyrstu var það
álit mitt að þetta væri það síðasta
sem ég myndi gera. Það að okkar
þáttur yrði borinn saman við aðra
raunveruleikaþætti og að opna okk-
ur svona fyrir fólki er rosalega stór
ákvörðun. Svo stór að ég áttaði mig
á því að þetta væri akkúrat það sem
væri rétt að gera. Allt það klikkaða
sem ég hef gert hefur reynst mér
fyrir bestu,“ segir söngkonan. 

FRÉTTIR AF FÓLKI



Will Smith leikur rannsóknarlögreglumanninn Marcus í mynd-
inni Pörupiltar 2 eða Bad Boys II sem sýnd er á Stöð 2 klukk-
an hálf tíu í kvöld. Will var næstelstur fjögurra barna Caroline
og Willard Smith, sem ráku ísskápafyrirtæki. Hann ólst upp í
milistéttinni í Fíladelfíu og fékk gælunafnið „prins“ af því hann
átti svo auðvelt með að beita sjarmanum og tala sig úr vand-
ræðum.
Smith byrjaði í tónlist og kom meðal annars fram undir nafn-
inu DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince ásamt tónlistarmannin-
um Jeff Townes. Dúettinn naut talsverðrar athygli en Smith
vildi þó takast á við eitthvað annað og nýtt. 
Árið 1989 kynntist Smith Benny Medina sem var með hug-
mynd að gamanþáttum sem byggðir voru á lífi hans í Beverly
Hills. Smith leist vel á hugmyndina og sömu sögu var að segja
af NBC-sjónvarpsstöðinni. Það varð úr að sjónvarpsþættirnir
„The Fresh Prince of Bel-Air“ litu dagsins ljós árið 1990 þar
sem Smith fór með aðalhlutverkið. Hlutverkið var sniðið að

Smith en hann lék dreng frá Fíladelfíu sem settist að í Beverly
Hills. Þáttaröðin gekk í ein sex ár og á þeim tíma byrjaði Smith
að feta sig í átt að kvikmyndaleik. Fyrsta mynd-
in sem hann lék í var Six Degrees of
Separation (1993) en hann sló í gegn í fyrri
myndinni af Pörupiltum árið 1995. 
Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan
Smith steig sín fyrstu skref á leiklist-
arbrautinni og í dag er hann ein
stærsta og skærasta stjarna
Hollywood. Smith hefur heldur
ekki sagt skilið við tónlistina því
hann sendir reglulega frá sér nýjar
plötur. Margir vilja meina að hann
sé áhrifamesti blökkumaðurinn í
Hollywood og hann hefur oft verið
sagður á leið í framboð til forseta.

7. maí 2005 LAUGARDAGUR60

AKSJÓN

POPP TÍVÍ

6.55 Thumbelina 8.55 Osmosis Jones
10.30 A Hard Day's Night 12.00 Guar-
ding Tess (e) 14.00 Thumbelina 16.00
Osmosis Jones 18.00 A Hard Day's Night
20.00 Guarding Tess (e) 22.00 Sleepers
(Stranglega bönnuð börnum) 0.25 Webs
(Bönnuð börnum) 2.00 40 Days and 40
Nights (Bönnuð börnum) 4.00 Sleepers
(Stranglega bönnuð börnum) 

7.15 Korter 13.00 Bravó e. Z 14.00 Samkoma
í Fíladelfíu 16.00 Bravó e. 18.15 Korter

14.00 Sjáðu (e) 16.00 Game TV (e)
17.00 Íslenski popp listinn (e) 

Í TÆKINU 

Komst langt á sjarmanum

Bad Boys – 1995 Independence Day – 1996  Hitch – 2005
Þrjár bestu myndir 
Will Smith:

STÖÐ 2 BÍÓ

SKJÁREINN

12.00 Bold and the Beautiful 13.25 Joey
(11:24) 13.55 Það var lagið 14.50 Kevin Hill
(5:22) 15.35 Eldsnöggt með Jóa Fel IV 16.10
Strong Medicine 3 (1:22)    16.55 Oprah Win-
frey 17.40 60 Minutes I 2004 

SJÓNVARPIÐ

20.30

SÖNGVAKEPPNI EVRÓPSKRA SJÓNVARPS-
STÖÐVA. Þriðji þáttur af fjórum þar sem lögin í
Eurovison eru kynnt.

▼

Söngur

16.55

OPRAH WINFREY. Spjallþáttadrottningin Oprah
tekur á hinum ýmsum málum í myndverinu í
Chicago í dag. 

▼

Spjall

20:40

THE DREW CAREY SHOW. Í kvöld tekur Kate þá
ákvörðun að hún vilji aldrei eignast barn.

▼

Gaman

7.00 Svampur 7.25 Í Erlilborg 7.50 The Jellies
8.05 Pingu 2 8.10 Snjóbörnin 8.20 Músti
8.25 Póstkort frá Felix 8.35 Sullukollar 8.45
Barney 4 – 5 9.10 Með Afa 10.05 Engie
Benjy 10.15 Hjólagengið 10.40 Jungle Book
2

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.54 Lottó
19.00 Íþróttir og veður 
19.15 Making of Kingdom of Heave 
19.40 The Curse of the Pink Panther (Bölvun

Bleika pardusins) Clouseau er týndur
og allt er lagt í sölurnar til að finna
kappann. Rannsóknarlögregluforing-
inn Clifton Seigh er fenginn til verks-
ins en hér er ekki allt sem sýnist.
Dreyfus, fjandvinur Clouseaus, á hlut
að máli en hefur auðvitað ekki
heppnina með sér frekar en fyrri dag-
inn.

21.30 Bad Boys II (Pörupiltar 2) Rannsóknar-
lögreglumennirnir Marcus og Mike
halda uppteknum hætti. Sem fyrr eiga
þeir í höggi við eiturlyfjasala sem
einskis svífast. Nú flæða e-töflurnar
yfir Miami og þá taka Marcus og Mike
til sinna ráða. Þeim verður vel ágengt
og böndin berast strax að forhertum
glæpaforingja sem er ekkert lamb að
leika sér við. Aðalhlutverk: Will Smith,
Martin Lawrence og Jordi Mollá. Leik-
stjóri: Michael Bay. 2003. Stranglega
bönnuð börnum. 

23.55 Top Gun 1.40 Taking Care of Business
3.25 Fréttir Stöðvar 2 4.10 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

12.10 Keppni ungra evrópskra tónlistarmanna
2004 13.50 Að eilífu 15.50 Íslandsglíman
2005 16.10 Sýnt frá Norðurlandamótinu í
júdó í TBR-húsinu. 18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Geimskipið Enterprise 

8.00 Morgunstundin 8.01 Gurra grís 8.08 Bubbi
byggir 8.18 Brummi 8.28 Hopp og hí Sessamí
8.55 Fræknir ferðalangar 9.20 Ævintýri H.C And-
ersens 9.47 Kattalíf 9.54 Gæludýr úr geimnum
10.25 Kastljósið 10.50 Formúla 1. Bein útsending
frá fyrri tímatöku fyrir kappaksturinn á Spáni. 

18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 

19.40 Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-
stöðva (3:4) Norræn þáttaröð þar sem
kynnt eru lögin sem keppa í Kíev 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.

20.45 Vinsælasta stúlkan (Miss Congeniality)
Bandarísk gamanmynd frá 2000. FBI-
kona villir á sér heimildir og tekur þátt
í fegurðarsamkeppni til að reyna að
koma í veg fyrir að sprengjuárás verði
gerð á úrslitakvöldinu. Leikstjóri er
Donald Petrie og meðal leikenda eru
Sandra Bullock, Michael Caine, Benja-
min Bratt og Candice Bergen.

22.35 Allt eða ekkert (All or Nothing) Bresk
bíómynd frá 2002. Penny og Phil búa
í ástlausu og gleðisnauðu hjónabandi
í verkamannahverfi í London en
hörmulegur atburður treystir samband
þeirra. Leikstjóri er Mike Leigh og
meðal leikenda eru Timothy Spall,
Lesley Manville, Alison Garland, James
Corden og Ruth Sheen. 

0.40 Tópaz (Kvikmyndaskoðun telur myndina
ekki hæfa fólki yngra en 12 ára. e) 2.40 Út-
varpsfréttir í dagskrárlok 

13.30 Á vellinum með Snorra Má 14.00 Ev-
erton – Newcastle 16.10 Man. Utd. – W.B.A.
18.10 Djúpa laugin 2 (e) 

10.05 Þak yfir höfuðið 10.55 Upphitun (e)
11.25 Chelsea – Charlton 

19.00 Survivor Palau (e) 
20.00 Girlfriends Joan grunar að nýjasti

kærastinn hennar sé giftur eftir að
reið kona mætir á skrifstofuna hjá
henni og hótar hefndum. 

20.20 Ladies man 
20.40 The Drew Carey Show Kate hefur

ástæðu til að ætla að hún sé ólétt en
það er alrangt hjá henni. 

21.00 Coldblooded Gamanmynd um laun-
morðingja sem hyggst snúa við blað-
inu, en fyrst þarf hann að standa við
nokkrar skuldbindingar og myrða
nokkra. Með aðalhlutverk fara Jason
Priestley og Janeane Garofalo.

22.30 The Bachelor (e) Fimmta þáttaröðin
um piparsvein í leit að sannri ást.

23.15 Jack & Bobby (e) 0.00 Power 1.45
Tvöfaldur Jay Leno (e) 3.15 Óstöðvandi tón-
list

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
14.00 Poker: European Tour Monte Carlo Monaco
15.00 Poker: European Tour Monte Carlo Monaco
16.00 Snooker: World Championship Sheffield 18.00
Cycling: Tour of Italy 18.30 Cycling: Tour of Italy 20.30
Poker: European Tour Monte Carlo Monaco 21.30
Xtreme Sports: Yoz Mag 22.00 News: Eurosportnews
Report 22.15 Fight Sport: Shooto 23.30 Adventure:
Escape

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 16.45 Friends Like These 17.40
Casualty 18.30 Jack Dee: Sent to Siberia 19.30 Chan-
el 20.30 Celeb 21.00 Shooting Stars 21.30 Top of the
Pops 22.00 Top of the Pops 2 22.30 The Office 23.00
Helike: The Real Atlantis 0.00 Icemen 1.00 Biology
Form and Function

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Night Crossing 14.00 Megastructures 15.00 Air
Crash Investigation 16.00 Why Chimps Kill 17.00
Battlefront 18.00 DNA Mystery – The Search for Adam
19.00 Warship 20.00 Battle of the River Plate 22.30
Nazi Expedition 23.30 Body Snatchers of Bangkok
0.00 Taboo

ANIMAL PLANET 
12.00 Untamed Earth 14.00 The Crocodile Hunter Di-
aries 16.00 Pet Star 17.00 King of the Jungle 18.00 The
Most Extreme 19.00 Killer Crocs of Costa Rica 20.00
The Jeff Corwin Experience 21.00 O'Shea's Big
Adventure 22.00 Project Noah 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 Motorcycle Mania 22.00 Trauma 23.00
Amazing Medical Stories 0.00 Mind Body and Kick Ass
Moves

MTV
12.00 Punk'd Weekend Music Mix 12.30 Punk'd 14.00
TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 Borrow
My Crew 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 Viva La Bam 22.00 So 90's
23.00 Just See MTV 1.00 Chill Out Zone

VH1
12.00 VH1 Viewer's Jukebox 21.00 Viva la Disco 23.30
Flipside 0.00 Chill Out 0.30 VH1 Hits

CLUB
12.10 Awesome Interiors 12.40 City Hospital 13.35
Hollywood One on One 14.00 Weddings 14.25 Matchma-
ker 14.50 It's a Girl Thing 15.15 Cheaters 16.00 Yoga
Zone 16.25 The Method 16.50 The Stylists 17.20 Backy-
ard Pleasures 17.45 City Hospital 18.40 The Roseanne
Show 19.25 Matchmaker 19.50 Hollywood One on One
20.15 Sex and the Settee 20.40 Cheaters 21.25 City
Hospital 22.20 Crime Stories 23.10 The Race 0.00 Art and
Soul 0.30 Vegging Out 1.00 Entertaining With James

E! ENTERTAINMENT
12.00 Love is in the Heir 13.00 The Entertainer 14.00 E!
Entertainment Specials 16.00 The E! True Hollywood
Story 18.00 Gastineau Girls 19.00 The Entertainer
20.00 The E! True Hollywood Story 21.00 E! Entertain-
ment Specials 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 15.15 Megas XLR 15.40 The Grim
Adventures of Billy & Mandy 16.05 Courage the Cowar-
dly Dog 16.30 Scooby-Doo 16.55 Tom and Jerry 17.20
Looney Tunes 17.45 Ed, Edd n Eddy 18.10 Codename:
Kids Next Door 18.35 Dexter's Laboratory

JETIX
12.20 Digimon 12.45 Super Robot Monkey Team 13.10
Iznogoud 13.35 Life With Louie 14.00 Three Friends
and Jerry 14.15 Jacob Two Two 14.40 Ubos 15.05
Goosebumps

MGM
12.20 Hot Paint 13.50 That Splendid November 15.20
The Adventures of Buckaroo Banzai 17.00 Arena 18.40
Beachhead 20.10 Return from the Ashes 21.55 Beach
Red 23.40 Silent Victim 1.35 Keaton's Cop 3.10 Town
Without Pity

TCM
19.00 Gone with the Wind 22.35 Sweet Bird of Youth
0.35 The Cabin in the Cotton 1.55 The Hill

HALLMARK
12.45 Erich Segal's Only Love 14.15 The Long Way
Home 16.00 Hiroshima 17.45 High Sierra Search And

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

STÓR HUMAR
nýveiddur og flottur

Risarækjur 
á spjóti

Hvítlauksmarineraður

steinbítur
Hunangsleginn
laxasteik

WILL SMITH LEIKUR Í BAD BOYS II Á STÖÐ 2 Í KVÖLD KLUKKAN 21.30.

A Hard Day's Night með Bítlunum verður
sýnd kl. 10.30 og 18.00. Þessi fjögurra stjörnu
mynd sýnir æðið kringum fjórmenningana
knáu frá Liverpool þegar það stóð sem hæst.
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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

inn 14.00 Til allra átta 14.30 Englaljósin á mig
skína. Þumalína, Þumalína... það er ég! 15.20
Með laugardagskaffinu 16.10 List fyrir alla: Arfur
Dieters Roth 17.10 Söngkona gleði og sorgar

18.00 Kvöldfréttir 19.00 Íslensk tónskáld 19.30
Stefnumót 20.15 Píanóleikarinn Haraldur Sig-
urðsson 21.05 Fimm fjórðu 21.55 Orð kvölds-
ins 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
Punktur punktur komma strik 11.00 Í vikulok-
in 12.20 Hádegisfréttir 13.00 Laugardagsþáttur-

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni í um-
sjón Kristjáns Hjálmarssonar og Þórarins Þórar-
inssonar. 13.00 Sögur af fólki, umsjón Róbert
Marshall 15.03 Úr skríni – Umsjón: Magga Stína

16.00 Bíóþátturinn – Umsjón: Oddur Ást-
ráðsson. 17.03 Frjálsar hendur Illuga Jökuls-
sonar e. 18.00 Sannar kynjasögur eftir
Cheiro. Kristmundur Þorleifsson þýddi

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. 

Fíkniefnalöggurnar Mike og
Marcus eru aftur komnar á kreik og
þurfa nú að rannsaka innflutning á
helsælu til Miami í Flórída. Þeir
komast á sporið og lenda í útistöð-
um við hættulegan eiturlyfjabarón.
Baróninn hefur í hyggju að stjórna
einn fíkniefnasölu í borginni og
leiðir sú fyrirætlan til stríðsástands í
undirheimum. Aðalhlutverk leika
þeir Will Smith og Martin
Lawrence.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Stöð 2 kl. 21.30BAD BOYS II

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Will Smith og Martin Lawrence í hlutverkum
sínum.

Löggurnar snúa aftur

Svar:Evgeny Onegin úr
kvikmyndinni Onegin frá
árinu 1999.

„You interpret my heart, my nature, as you wish to believe it. In
truth, I have no secret longing to be saved from myself.“

»

Einkunn á imdb: 6,1

SÝN

21.55

HNEFALEIKAR. Í kvöld er bein útsending frá
keppni í New York þar sem margir spreyta sig í
hringnum.

▼

Íþróttir

13.35 Veitt með vinum 14.20 Bikarmótið í fit-
ness 2005 14.50 Meistaradeildin í handbolta.
Bein útsending frá síðari leik spænsku liðanna
Barcelona og Ciudad Real. 16.35 Motorworld
17.05 World Supercross 18.00 US Champions
Tour 2005 

11.35 NBA (Úrslitakeppni) 

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.

19.25 Fifth Gear (Í fimmta gír) Hér er fjallað
jafnt um nýja sem notaða bíla en
ökutæki af nánast öllum stærðum og
gerðum koma við sögu. Greint er frá
nýjustu tíðindum úr bílaiðnaðinum og
víða leitað fanga. Á meðal umsjónar-
manna er Quentin Wilson, einn þekkt-
asti bílablaðamaður Breta.

19.50 Spænski boltinn (Betis – Sevilla) Bein
útsending frá leik Real Betis og
Sevilla. Heimamenn standa vel að vígi
í baráttunni um Meistaradeildarsæti.
Betis er í þriðja sæti deildarinnar og
sigur í kvöld myndi tryggja stöðu
þeirra enn frekar. Gestirnir eiga líka
ágætis möguleika en þrjú stig gætu
fleytt þeim í fjórða sætið. Það verður
því örugglega hart barist.

21.55 Hnefaleikar (Joel Casamayor –
Diego Corrales) 

23.00 NBA-körfubolti Bein útsending frá leik
Boston-Indiana

01.30 Hnefaleikar. Bein útsending frá hnefa-
leikakeppni í Las Vegas. Á meðal þeirra sem
mætast eru Jose Luis Castillo og Diego Corra-
les en í húfi er heimsmeistaratitill WBC-sam-
bandsins í léttvigt.

▼

Rescue 18.30 The Runaway 20.15 Blind Faith 22.30
Pals 0.00 The Runaway 1.45 Blind Faith

BBC FOOD

12.00 Douglas Chew Cooks Asia 12.30 Ready Steady
Cook 13.00 The Hi Lo Club 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 Pudd-
ing? 21.30 Ready Steady Cook

DR1

12.10 Nationen 12.30 F¢r Melodi Grand Prix 2005
13.30 Muppet Show 13.55 Boogie Listen 14.55 Daw-
son'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 isbj¢rnen
kommer i godt hum¢r 18.00 Flådens friske fyre 19.40
Kriminalkommissær Barnaby 21.20 Helt uimodståelig
22.50 Boogie Listen

SV1

12.00 Plus 12.30 Mat/Niklas 13.00 Djursjukhuset 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 Kalla spår 20.15
Pink Floyd – The Dark Side of The Moon 21.05 Rapport
21.10 Pink Floyd – The Wall 22.45 Sändningar från
SVT24
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Ólafur Ragnar Grímsson, forseti
Íslands, hefur loks tekið heima-

síðuna www.forseti.is í notkun en
síðan hefur verið í vinnslu álíka
lengi og Ólafur hefur
haft aðsetur á Bessa-
stöðum. Langur og fjöl-
breyttur starfsferill for-
setans áður en hann
settist á friðarstólinn
á Bessastöðum er
rakinn á síðunni og
þar er þess meðal
annars getið að
hann „starfaði sem ritstjóri Þjóðvilj-
ans 1983-1985“. Vefþjóðviljinn
bendir á að þetta samræmist ekki
málflutningi Ólafs Ragnars í kosn-
ingabaráttunnni 1996, þar sem
hann sór af sér ritstjórastarfið. Vef-
þjóðviljinn vitnar í greinargerð sem
kosningamiðstöð Ólafs Ragnars
sendi frá sér að loknum kosningum
en þar segir: „Hann var aldrei skráð-
ur ritstjóri og gegndi ekki ritstjórnar-
legri ábyrgð, en hins vegar vann
hann á og með ritstjórn blaðsins á
þessu tímabili og skrifaði meðal
annars forystugreinar í blaðið ásamt
öðrum.“ Þetta hefur hér með verið
leiðrétt á heimasíðu forsetans, sem
var í raun og veru ritstjóri Þjóðvilj-
ans á árunum 1983-1985.

Nýja Blaðið í ritstjórn Karls Garð-
arssonar kom fyrir sjónir les-

enda í fyrsta sinn í gær. Það er altal-
að að fæstir sem starfi á rit-
stjórn Blaðsins hafi mikla
reynslu af blaðamennsku
og ungt fólk sé þar í meiri-
hluta. Fæstar fréttir og

greinar í blaðinu eru
merktar með nafni en
þó munu gamlir
reynsluboltar leynast

inni á milli og nægir þar að nefna
hægrisinnaða álitsgjafann Andrés
Magnússon, sem hefur komið víða
við í blaðamennsku í gegnum tíð-
ina. Þá er einn skeleggasti bók-
menntagagnrýnandi Íslandssögunn-
ar, Kolbrún Bergþórsdóttir, einnig
komin á Blaðið en síðast hefur
heyrst til hennar á Útvarpi Sögu. Þá
er Karl Th. Birgisson, nýhættur
framkvæmdastjóri Samfylkingarinn-
ar, einnig mættur til leiks hokinn af
reynslu en hann ritstýrði meðal ann-
ars Pressunni sálugu fyrir margt
löngu. Karl Garðarsson mun ekki
ætla að staldra lengi við en fylgja
blaðinu að minnsta kosti fyrstu
metrana.

1
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Lárétt: 1 æfa, 6 hátíð, 7 tvíhljóði, 8
hræðast, 9 vexti, 10 sjáðu til, 12 hagnað,
14 ambátt, 15 stafur, 16 samtenging, 17
sönghópur, 18 áreynsla.
Lóðrétt: 1 tap, 2 kyrra, 3 á fæti, 4 land
í afríku, 5 tóm, 9 hagnað, 11 vísa, 13
vindur, 14 mikill fjöldi, 17 skáld.

Lausn

Lárétt: 1trimma,6jól,7au,8óa,9arð,
10sko,12akk,14man,15ká,16og,17
kór, 18raun.
Lóðrétt: 1tjón,2róa,3il,4marokkó,5
auð,9akk,11baga,13kári,14mor, 17
kn.

Fimm frískir karlar gáfu sig
fram við Vesturportshópinn eft-
ir ákaft ákall um loðinn stað-
gengil leikarans Gísla Arnar
Garðarssonar í kvikmyndina
Kvikyndi í leikstjórn Ragnars
Bragasonar. Voru skilyrði sett að
mögulegir staðgenglar væru vel
loðnir af skeggi og hári, þá bæði
á haus, bringu og maga, og að-
eins mjúkir um maga og lendar. 

Prufur fóru fram í gærkvöld
með staðgenglunum fimm, en
þegar blaðið fór í prentun var
ekki enn komið í ljós hvort ein-
hver gat fyllt skarð Gísla Arnar,
né hvort einhver fimmmenning-
anna hefði verið ráðinn í mynd-
ina.

Kvikyndi er tragísk og raun-
sæ úthverfamynd með fjöl-
breyttu persónugalleríi og
skelfilegum söguþræði. Ástæða
ákallsins til þjóðarinnar að líta
eftir staðgenglum kom vegna

óvæntra kvikmyndatakna sem
þurftu að gerast í dag, en mynd-

in verður frumsýnd á vetri
komanda. ■

Fimm tvífarar Gísla Arnar

LOÐNIR STAÐGENGLAR Þessir hugrökku menn og mögulega tilvonandi kvikmyndaleik-
arar höfðu samband við Vesturport þegar kallað var eftir staðgengli leikarans Gísla Arnar
Garðarssonar. Hér eru þeir í prufutökum í gærkvöld.

Þau verða ekki fleiri laugardags-
kvöldin með Gísla Marteini en
síðasti þáttur kappans er sýndur
í kvöld. „Við ákváðum að enda
þetta eins og við byrjuðum,“
segir Gísli og á við að í þættinum
í kvöld verða sömu gestir og
sátu og spjölluðu við hann í
fyrsta þættinum. Þetta eru þau
Guðni Ágústsson, Birgitta Hauk-
dal og Örn Árnason. „Þau voru
öll að gera eitthvað stórmerki-
legt þegar fyrsti þátturinn var
sýndur og eru ennþá að gera
eitthvað stórmerkilegt. Birgitta
og Írafár frumflytja lag í þætt-
inum en hljómsveitin er að fara
af stað á ný. Örn og félagar voru
að semja um einn vetur í viðbót
en þegar Örn kom fyrir tveimur
árum var Spaugstofan að byrja
aftur eftir lang hlé.“ 

Að sögn Gísla hættir þáttur-
inn ekki með látum og upprifjun-
um á bestu þáttunum eins og er
svo vinsælt heldur mun þáttur-
inn hverfa á lágstemmdum nót-
um. „Við erum búin að vera út
um allt og að gera mikið af
óvenjulegum hlutum í síðustu
þáttum. Við vildum því enda á
frekar látlausum nótum en það
hefur alltaf verið aðalsmerki
þáttarins.“

Þættirnir eru nú orðnir rúm-
lega hundrað talsins og Gísli
hættir því sáttur. „Ég held að
það sé varla til íslenskur
skemmtiþáttur sem hefur geng-
ið lengur. Þættinum var miklu
betur tekið en við þorðum að
vona og um helmingur þjóðar-
innar hefur horft á hvern þátt.
Áhorfið fór upp í sextíu prósent
þegar mest var og ég er hæst-
ánægður.“

Ástæðan fyrir því að þáttur-
inn verður ekki aftur á dagskrá
Sjónvarpsins í haust er sú að
hugur Gísla virðist reika annað.
Hann er á leið í prófkjör með
Sjálfstæðisflokknum og getur

því ekki haldið áfram að spjalla
við mæta menn í sjónvarpssal.
Ekki vill hann þó viðurkenna að
hann sækist sérstaklega eftir
borgarstjórastólnum. „Það er
ekkert komið í ljós ennþá en ég
verð með í prófkjörinu. Pólitík á
núna allt mitt hjarta og næsti
vetur verður undirlagður af

stjórnmálum. Við sjáum svo
bara hvert það leiði mig,“ segir
hann og útilokar ekki að hann
eigi eftir að birtast aftur á sjón-
varpsskjánum. „Ég býst alveg
eins við því að ég verði einhvern
tíma aftur í sjónvarpi, það er
skemmtileg vinna.“

hilda@frettabladid.is

GÍSLI MARTEINN BALDURSSON Þessi þjóðkunni sjónvarpsmaður snýr sér nú að
stjórnmálum og mun ekki birtast aftur á skjánum í haust. Hann kveður þó sæll og glaður
og sáttur við þættina sem urðu rúmlega hundrað talsins. 

SJÓNVARPIÐ: LAUGARDAGSKVÖLD MEÐ GÍSLA MARTEINI

Kveður á rólegum nótum
FRÉTTIR AF FÓLKI

Hárspangir. Þær voru heitari en allt heitt á sjöunda ára-
tugnum þegar stelpurnar túperuðu hárið og skelltu

svo breiðri spöng ofan á allt saman. Þær eru á leiðinni
inn aftur og eru skemmtileg viðbót í hárskrautið. Einnig er
pínulítill nostalgíu-fílingur í þeim sem er alltaf gott. 

Bleikur varalitur. Það er skemmtilegt að
krydda látlausan fatnað með smá áber-

andi varalit. Bleikur varalitur er mjög heitur í sumar en var-
ast ber að ofgera ekki málningunni. Ef varirnar eru áber-
andi þá eiga augun ekki að vera það og öfugt. Náttúruleg
og látlaus augnförðun við fallegan bleikan varalit gerir rosa-
lega mikið.

Ray Ban. Þetta eru sólgleraugun sem kennd
eru við flugmennina. Þetta eru sólgleraug-

un sem fara aldrei úr tísku. Alvöru Ray Ban-sól-
gleraugu eru frekar dýr en þar sem þau eru
klassískari en allt þá eru þau hin fínasta fjár-
festing. Það eru líka til hinar fínustu eftirlíking-
ar sem eru alveg jafn góðar.

Brjóstahaldarar með stórum púðum. Wonder-
bra-byltingin er gengin yfir og úr hófi-bólstrað-

ir brjóstahaldarar eru ekki lengur mál málanna.
Það er líka hálfkjánalegt að ganga tvisvar sinnum
barmminni út úr sundklefanum en þegar gengið
var inn í hann í brjóstahaldaranum. Hver vill líka
ganga með einhverja púða.

Dökk föt. Nei, þetta er ekki málið. Það er kominn
maí, bráðum kemur júní. Það er sumar og við ætt-

um að líta út eins og það sé sumar. Sumarið gerir fólk
glaðara en venjulega. Skærir litir og falleg munstur,
það er málið. Jarðarfararklæðnaður er bara fyrir jarðar-
farir. Hver vill ganga um eins og Svarthöfði í Star Wars? 

Innipúkar. Þrátt fyrir að vera inni þá eru innipúkar samt
úti, semsagt ekki sniðugir. Ekki núna! Farið út og gangið á

fjöll, siglið um höfin og baðið ykkur í sumrinu. Reynið líka
að muna eftir tilfinningunni að vera barn á sumrin. Stelist til
að róla eða henda frisbí ykkar á milli, jú líka þið fullorðnu!
Og afhverju að labba þegar hægt er að valhoppa?!

INNI ÚTI

...fá stelpurnar í Nylon, sem hafa
þraukað saman í gegnum súrt og
sætt í eitt ár.

HRÓSIÐ

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Gefum börnum góða sumargjöfGefum börnum góða sumargjöf
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Besti 
vinurinn

Léttur öllari

SOLKATT ísskeið

390,-

Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 18:30 | www.IKEA.is
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Draumasumar

195,-
SOMMAR frostpinnamót, 
ýmsir litir, 6 stk. í pakka

SOMMAR flugnaspaði 
2 stk. ýmsir litir 

95,-

SOMMAR 
nestispokar 
24x23 sm 10 stk. 
ýmsir litir  

150,-

HALVÖ tjald með 4 hliðum 
sem hægt er að nota 
eftir þörfum
Ø400 H328 sm

12.900,-

SOMMAR
sogrör 200 stk.

95,-

IKEA/PS BETSÖ 
grill Ø35 H50 sm

4.900,-
SOMMAR 3 dósir í setti
Ø18 H19 sm

690,-

SOMMAR kubbakerti Ø10 H7 sm

495,-
SOMMAR 
ferðakollur

490,-

SOMMAR strandpoki

95,-

BRYNET 
skurðarbretti m/hníf 
20x16 sm

390,-

149,-
Pylsa og gos

Mannréttindi
Upp er komin sú athyglisverða

staða hér á landi að á sama tíma
og stjórnvöld leggja drög að því að
gefa löggunni leyfi til þess að hlera
símtöl á Íslandi í stórum stíl og að
skrá símanotkun og netnotkun þegn-
anna, til þess að auðvelda persónu-
njósnir, að þá er skrúfað fyrir fram-
lög hins opinbera til Mannréttinda-
skrifstofu Íslands. Það sér það auðvit-
að hver maður að það getur komið sér
afar illa fyrir stjórnvöld þegar stórar
símahlerunaraðgerðir eiga sér stað að
eitthvað mannréttindalið sé að ybba
gogg.

AF ráðherra utanríkismála er það að
skilja að skrúfa beri fyrir framlög til
skrifstofunnar ekki síst vegna þess að
aldrei hafi komið almennilega fram
hvernig skrifstofan hafi bætt mann-
réttindi hér á landi. Sjálfsagt átti
þetta að vera skemmtital hjá ráðherr-
anum, en neyðarlegt samt. Allir vita
að það eru einkum stjórnvöld sem
bera ábyrgð á því hvort mannréttindi
séu brotin eða ekki, en ekki mannrétt-
indaskrifstofur. Þannig að ef mann-
réttindi hafa ekki batnað, eins og ráð-
herrann benti réttilega á, að þá er það
auðvitað verulegur misskilningur að
halda að það sé skrifstofunni að
kenna en ekki honum sjálfum.

ÞAÐ verður til dæmis ekki annað séð
en að íslenska ríkið sé sífellt að tapa
málum fyrir Mannréttindadómstóli
Evrópu. Og áðurnefndur ráðherra
stóð reyndar fyrir því á sínum tíma
að banna skáeygðum að koma hingað
til lands um stundarsakir á meðan
hann snæddi hátíðarkvöldverð með
kínverskum mannréttindabrjóti sem
söng víst O sole mio svo falskt í
Perlunni að virðulegir erindrekar
svitnuðu á efri vörinni. Á meðan sat
löggan yfir gulum, svarthærðum og
óvelkomnum samlöndum hans lokuð-
um inni í skóla á Suðurnesjum.

ÚT í þetta fetti jú mannréttindaskrif-
stofan fingur ef ég man rétt. Og nú er
henni launuð sú athugasemd og fleiri
af sama toga – sem miðuðu einmitt að
því að bæta mannréttindi – með því
að skrúfa fyrir fjárframlögin. Á sama
tíma segja menn að betur fari á því
að einhverjir aðrir kosti þessa skrif-
stofu heldur en sjórnvöld, sem eiga jú
frekar að brjóta mannréttindi heldur
en stuðla að þeim. Verður þá ekki
Mannréttindaskrifstofan í boði Björg-
úlfsfeðga og Baugs eins og allt ann-
að? Og sniðugir sjálfstæðismenn
munu tala um Baugsréttindi.

ÞAU orð ráðherrans um að ekki
verði séð að mannréttindi hafi batnað
hér á landi og því beri að skrúfa fyrir
fjárframlögin eru auðvitað ansi
merkileg. Þetta er svona álíka og að
segja að vegna þess að utanríkismál
hafi ekki batnað – því það er jú stríð í
Írak og læti, allt í volli í útlöndum –
að þá beri að leggja niður utanríkis-
ráðuneytið. Það er nefnilega svo
merkilegt, að í allri þessari 
umræðu hefur ekkert komið fram um
það að utanríkisráðherra hafi bætt ut-
anríkismál. Og svona má halda áfram,
koll af kolli, þar til skrúfað verður
fyrir fjárframlög til alls, nema lögg-
unnar sem hlerar símann.

BAKÞANKAR
GUÐMUNDAR 

STEINGRÍMSSONAR


